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1.1 SEA ที่มีประสิทธิผล และปจจัยสําคัญ (SEA Effective & Critical Factors) 

การทบทวนเก่ียวกับประเด็น SEA ท่ีมีประสิทธิผลและปจจัยสําคัญ (SEA Effective & Critical Factors) 

ไดพิจารณาทบทวนจากแหลงขอมูลจากรายงาน 2 ฉบับ ไดแก “SEA effectiveness criteria—equally 

valid in all countries. The case of Italy” เปนรายงานท่ีไดมีการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหบทความ

ตาง ๆ รวมกวา 45 ฉบับท่ีเก่ียวของกับ SEA มาตั้งแตอดีต จนถึง ป ค.ศ. 2002 และ “Review of critical 

factors for SEA implementation” เปนรายงานท่ีไดมีการศึกษา ทบทวน และวิเคราะหบทความ

ตาง ๆ รวมกวา 30 ฉบับท่ีเก่ียวของกับ SEA มาตั้งแตป ค.ศ. 2001 จนถึง 2010 ซ่ึงการทบทวนรายงานท้ัง 2 

ฉบับดังกลาว จะชวยใหเห็นภาพของการพัฒนา SEA ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนําไปสูการวิเคราะหประเด็น

สงเสริมท่ีมีประสิทธิผลในการจัดทํา SEA ได รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1.1  ผลการศึกษาจากรายงานเร่ือง “SEA effectiveness criteria—equally valid in all 

countries. The case of Italy” 

1) ความเปนมาและระเบียบวิธีการวิจัย 

รายงานการวิจัยเรื่องนี้ เขียนโดย Thomas B. Fischer1 และ Paola Gazzola และ

เผยแพรทางออนไลนเม่ือวันท่ี 6 มีนาคม ป ค.ศ. 2006 รายงานฉบับนี้ไดแบงการนําเสนอออกเปน 7 สวน  

โดยมีการนําเสนอผลการวิเคราะหเนื้อหาของหนังสือหลักท่ีเก่ียวของกับ SEA จํานวน 45 เลม และเอกสาร 

จากการประชุมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตั้งแตอดีตจนถึงป ค.ศ. 2002 โดยไดกําหนดคําถามสําคัญในการวิจัย จํานวน  

3 คําถามหลัก คือ (1) ผูเขียนเก่ียวกับ SEA อาศัยอยูในประเทศใดบาง (2) มีการอภปิราย / ทบทวนกรณีศึกษา

จากประเทศใดบาง และ (3) ระบบ SEA ท่ีถูกนํามาพิจารณาในบทความท่ีเผยแพรระดับนานาชาติมาจาก

ประเทศไหนบาง 

งานวิจัยนี้ไดเลือกใช “การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)” เปนเครื่องมือสําคัญ 

ในการวิจัยครั้งนี้ โดยดําเนินการทบทวนเอกสารหลักท่ีเก่ียวของกับ SEA ซ่ึงเผยแพรตอสาธารณะในวงวิชาการ

ระหวางประเทศ จํานวน 45 เลม โดยครอบคลุมท้ังหนังสือท่ีเขียนโดยผูเขียนคนเดียว การเขียนรวมกัน และ

หนังสือรวบรวมบทความ เอกสารการประชุม การสัมมนา และรายงานโครงการวิจัย ท่ีมีการตีพิมพตั้งแตอดีต

จนถึงป ค.ศ. 2002 โดยไดใชเวลาหลายเดือนในการดําเนินการใหแลวเสร็จสมบูรณ เนื่องจากมุงเนนไปท่ี

วรรณกรรมระหวางประเทศ ท่ีสวนใหญตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ รวมถึงการดําเนินการประชุมท่ีเปนภาษา

ฝรั่งเศสของ International Association for Impact Assessment (IAIA) โดยเอกสารตีพิมพเหลานี้ไดรับ

การคัดเลือกจากการพิจารณาวา เปนระบบ ระเบียบวิธี และกรณี SEA ดังกลาวถูกตีพิมพโดยฐานขอมูลท่ีเปน

ระดับนานาชาติหรือไมรวมถึงพิจารณาความสามารถในการเขาถึงสิ่งพิมพของผูอานจากตางประเทศในวงกวาง 
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ตอจากนั้น จึงเปนการอธิบายเหตุผลในการนําเทคนิค “การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)” มาใช 

ในการอธิบายขอคนพบสําคัญจากการศึกษา และสรุปผลการศึกษา 

เหตุผลสําคัญท่ีผูเขียนใชการวิเคราะหเนื้อหาเปนเทคนิคการวิจัยท่ีใชเพ่ือระบุความถ่ีและ

ลักษณะของแนวคิดหรือคําบางคําในเอกสาร โดยเนื้อหา ขอความและแนวคิดตาง ๆ ภายในเอกสารจะถูกระบุ 

วิเคราะห ตีความ และนับจํานวนเพ่ือหาความถ่ี (Robson, 1993) โดยมีเปาหมายเพ่ือตรวจสอบสมมติฐาน 

ท่ีระบุไววา “วรรณกรรมเก่ียวกับ SEA ในระดับนานาชาติถูกครอบงําโดยผูเขียนและระบบ SEA ท่ีมาจาก 

บางประเทศเทานั้นถูกตองหรือไม” เชนเดียวกันกับการถูกครอบงําโดย SEA ประเภทการวางแผนเชิงพ้ืนท่ีหรือ

การใชท่ีดิน รายงาน SEA ท่ีมีขอกําหนดวาจะตองตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ ท่ีกลายเปนหัวขอหลักท่ีมี 

การถกเถียงกันในระดับนานาชาติในปจจุบัน (Faludi และ Hamnett, 1975; Kunzmann, 2004) และทําให

วรรณกรรม SEA ระดับนานาชาติสวนใหญคือเอกสารท่ีถูกตีพิมพเปนภาษาอังกฤษในขณะท่ีเปนท่ีทราบกันดีวา  

ความหลากหลายของวรรณกรรมดาน SEA จากประเทศตาง ๆ มีแนวโนมกาวหนามากข้ึนและจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนา SEA ท่ีสอดคลองกับบริบทท่ีแตกตางกันของแตละประเทศอยางเหมาะสม 

2) ขอคนพบสําคัญ 

งานวิจัยไดสรุปขอคนพบเพ่ือตอบคําถามหลักท้ัง 3 ขอท่ีระบุไวขางตน สําหรับคําถามแรก 

จากรูปท่ี 2.1-1 แสดงจํานวนสิ่งพิมพโดยจําแนกตามประเทศท่ีผูเขียนวรรณกรรมเก่ียวกับ SEA อาศัยอยู  

โดยแยกองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรระหวางประเทศ เชน ธนาคารโลกหรือ UNEP จะถูกจัดอยูในกลุม 

ท่ีไมใชประเทศ (องคกรระหวางประเทศ) 

 
ท่ีมา :  Fischer and Gazzola (2006) 

รูปท่ี 2.1-1 จํานวนงานตีพิมพเกี่ยวกับ SEA ระดับนานาชาติ จําแนกตามประเทศท่ีพํานัก 

ของผูเขียน 



จากขอมูลขางตน พบวา ผูเขียนท่ีอาศัยอยูในสหราชอาณาจักรมีบทบาทในวรรณกรรม 

SEA ระดับนานาชาติมากท่ีสุดดวยเอกสารตีพิมพ 15 จาก 45 เรื่อง หรือรอยละ 33 แตถานับรวมงานตีพิมพ 

ท่ีอยูในกลุมองคกรระหวางประเทศ แตผูเขียนอาศัยอยูในประเทศสหราชอาณาจักรอีกจํานวน จํานวน 7 เรื่อง

เขาดวยกัน ก็จะทําใหวรรณกรรมดาน SEA ท่ีถูกเขียนโดยผูเขียนท่ีอาศัยอยูในประเทศสหราชอาณาจักร 

เพ่ิมเปน 22 เรื่องหรือมีอัตราสวนถึงรอยละ 40 ขณะท่ีผูเขียนจากประเทศอ่ืนทุกประเทศมีผลงานตีพิมพไมเกิน

ประเทศละ 3 เรื่อง หรือรอยละ 6.7 เทานั้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือจํานวนผลงานตีพิมพดาน SEA  

ของประเทศตาง ๆ รวมกันคิดเปนรอยละ 27 ของจํานวนเอกสารตีพิมพท้ังหมด  

นอกจากนี้ ยังพบวาผูเขียนจากบางประเทศเหลานี้ยังเคยมีความเก่ียวของกับสถาบัน 

ตาง ๆ ท่ีตั้งอยูในสหราชอาณาจักร ดังนั้น จึงอาจกลาวไดวาผูเขียนเหลานั้นไดรับอิทธิพลจากแนวคิดและระบบ 

SEA ของสหราชอาณาจักร ตัวอยางเชน Maria Partidario (Aberdeen) ผูเขียนชาวโปรตุเกส และ Thomas 

Fischer ผูเขียนชาวเยอรมัน (Manchester และ Bristol) และหากไมมีผูเขียนสองคนนี้ วรรณกรรมดาน SEA 

ของประเทศโปรตุเกสก็จะไมมีปรากฏเลย และเยอรมนีจะมีเอกสารตีพิมพเก่ียวกับ SEA เพียงฉบับเดียวเทานั้น 

(Kleinschmidt and Wagner, 1998) ในขณะท่ียังไมมีวรรณกรรมดาน SEA ท่ีเขียนโดยผูเขียนจากอิตาลีเลย 

เม่ือพิจารณารูปท่ี 2.1-2 ซ่ึงเก่ียวของกับคําถามการวิจัยคําถามท่ี 2 แสดงจํานวนประเทศ

กรณีศึกษาของ SEA ท่ีอยูในเอกสารตีพิมพท้ัง 45 ฉบับ พบวาเอกสารท้ังหมดกลาวถึงกรณีศึกษา จํานวน 243 

กรณี และประเทศท่ีถูกนําไปเปนกรณีศึกษามากท่ีสุด คือ เนเธอรแลนด ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงประสบการณ 

ท่ีกวางขวางของประเทศเนเธอรแลนดเก่ียวกับ SEAs รายสาขา (อาทิ ขยะ พลังงาน และการขนสง) ซ่ึงจัดทํา

ข้ึนตามพระราชบัญญัติการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแหงชาติ (the national EIA Act) ตามมาดวย 

สหราชอาณาจักรซ่ึง SEA สวนใหญ เปนดานการพัฒนาพ้ืนท่ี/การใชประโยชนท่ีดิน และแผนหรือแผนงาน 

ดานการขนสง เม่ือรวมกรณีศึกษาในประเทศสหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดแลว พบวา มีอัตราสวน 

รอยละ 47 ของกรณีท้ังหมด สวนกรณีศึกษาในประเทศอิตาลีมีอัตราสวนเพียงรอยละ 2 ของกรณีศึกษา

ท้ังหมดท่ีถูกนําเสนอในวงวรรณกรรม ดาน SEA ระหวางประเทศ 



 
ท่ีมา :  Fischer and Gazzola (2006) 

รูปท่ี 2.1-2 แสดงจํานวนประเทศท่ีเปนกรณีศึกษาของ SEA ท่ีอยูในเอกสารท้ัง 45 ฉบับ 

สวนรูปท่ี 2.1-3 เก่ียวกับคําถามสุดทาย โดยแสดงความถ่ีในการกลาวถึงระบบ SEA ของ

ประเทศตาง ๆ ในเอกสารตีพิมพท้ัง 45 ฉบับ พบวา มีเอกสารท่ีกลาวถึงระบบ SEA ของสหราชอาณาจักร  

เปนอัตราสวนรอยละ 14 จากทุกกรณี เนเธอรแลนด รอยละ 13 สหรัฐอเมริกา รอยละ 8 แคนาดารอยละ 7 

และนิวซีแลนด รอยละ 6 สวนองคกรระหวางประเทศ คือ คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission–

EC) มีอัตราสวนรอยละ 10 และธนาคารเพ่ือการพัฒนาหรือองคกรความชวยเหลือ (Development 

Banks/Aid Agencies) ขณะท่ีระบบ SEA ของอิตาลีไมถูกกลาวถึงในงานตีพิมพระดับนานาชาติแมแต 

ฉบับเดียว 

ผลสรุปจากการวิเคราะหเนื้อหาเอกสารตีพิมพระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับ SEA 

จํานวน 45 ฉบับต้ังแตอดีตจนถึงป ค.ศ. 2002 บงชี้วา ระบบและประสบการณเก่ียวกับ SEA ของประเทศ 

ตาง ๆ เพียงไมก่ีประเทศเทานั้นท่ีไดรับความสนใจในวงวรรณกรรมดาน SEA ระดับนานาชาติ โดยพบวา 

แนวทางปฏิบัติของสหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดไดรับการพิจารณามากท่ีสุด ผู เ ขียนท่ีอยู ใน 

สหราชอาณาจักรมีสวนเก่ียวของของเอกสารตีพิมพสูงเปนพิเศษ สวนการถูกนําไปใชเปนกรณีศึกษานั้น 

การจัดทํา SEA ในสหราชอาณาจักรและเนเธอรแลนดคิดเปนครึ่งหนึ่งของกรณีท้ังหมด  

ดังนั้น จึงมีความเปนไปไดวาบทเรียนท่ีไดรับและขอสรุปเก่ียวกับประสิทธิผลของ SEA นั้น

สะทอนถึงประสบการณของสองประเทศนี้ จึงอาจตองมีการต้ังคําถามเก่ียวกับความถูกตองโดยท่ัวไปสําหรับ 

การนําไปใชกับทุกประเทศ 



 
ท่ีมา : Fischer and Gazzola (2006) 

รูปท่ี 2.1-3  ระบบ SEA ของประเทศตาง ๆ ในเอกสารตีพิมพท้ัง 45 ฉบับ 

3) เกณฑประสิทธิผลของ SEA  

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ปรากฏครั้งแรกในวงวรรณกรรมระดับนานาชาติในชวงกลาง

ทศวรรษท่ี 1990 โดยมีการใชคําศัพทท่ีหลากหลาย สิ่งท่ีอยูในเอกสารตีพิมพท้ัง 45 ฉบับถูกรวมอยูใน 

การวิเคราะหเนื้อหาและการอางอิง ตัวอยางเชน “Basic elements for effective SEA”(Sadler and 

Verheem, 1996) “SEA good practice elements”(Partidario,1997) “Basic principles of SEA (DETR, 

1998) “Conditions of effectiveness for SEA”(Nooteboom, 1999) “Principles for SEA guidelines” 

(CSIR, 2 0 0 0 ) , “Factors for SEA effectiveness in decision making” (Finnish Ministry of the 

Environment, 2001) “SEA performance criteria” (IAIA, 2002) และ“SEA principles” (Fischer, 2002) 

อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมามีเพียงคําเดียวท่ีใชกัน คือ “เกณฑประสิทธิผล (Effective 

Criteria)” เนื่องจากผูเขียนทุกคนตางมีจุดมุงหมายท่ีอยูในใจรวมกัน คือ “ทําใหการประยุกตใช SEA  

มีประสิทธิผล”  

กรอบท่ี 1 เปนการรวบรวมองคประกอบหลักของเกณฑประสิทธิผลท่ีวรรณกรรม 

ดาน SEA ระดับนานาชาติไดระบุถึง กลาวโดยสรุป คือ เกณฑประสิทธิผลของ SEA เก่ียวของกับประเด็น 

การตัดสินใจท่ีถูกชี้นําโดยวัตถุประสงค (Objective-led) ประสิทธิภาพ (Efficient) ความเชื่อมโยงเก่ียวของ 

(Relevant) ความรับผิดชอบ (Accountability) ความโปรงใส (Transparent) การปรับปรุงเพ่ือใหดีข้ึน 

อยางตอเนื่อง (Iterative) การประยุกตใช (Adaptive) ความยืดหยุน (Flexible) การบูรณาการ (Integrated) 

และความยั่งยืน (Sustainable) หรือ กลาวโดยรวมแลวประกอบดวย 2 ประเด็นหลัก คือ “บริบทเกี่ยวกับ 



การตัดสินใจโดยใช SEA” และ “ระเบียบวิธีการทํา SEA” ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง โดยเปนท่ีเขาใจรวมกันวา 

การมีเกณฑท่ีมีความจําเพาะเจาะจงในแตละบริบทเปนเง่ือนไขท่ีจําเปนของ SEA ท่ีมีประสิทธิผล  

3.1) เกณฑบริบทสําหรับการประยุกตใช SEA ที่มีประสิทธิผล 

ในระดับนานาชาติสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา ควรประกอบดวย  

(1) การดํารงอยูของกรอบการทํางานเชิงสถาบันท่ีถูกสรางข้ึนสําหรับการพิจารณา

ประสิทธิผลดาน “สิ่งแวดลอม” (โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกายภาพและชีวภาพ) ในกระบวนการจัดทํานโยบาย 

แผน และแผนงาน (PPP) รวมถึงความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญของปญหา “สิ่งแวดลอม” เชนเดียวกับ

การดํารงอยูของกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีถูกนําไปใชในการกําหนดวัตถุประสงคของ SEA 

(2) การดํารงอยูของประสิทธิผลของความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชน

ในกระบวนการจัดทํา PPP  

(3) การมีอยูของประสิทธิผลของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับ

โครงการ (EIA) ท่ีดําเนินการเชื่อมตอจาก SEA  

3.2) เกณฑระเบียบวิธีสําหรับการประยุกตใช SEA ที่มีประสิทธิภาพ 

ในระดับนานาชาติสามารถวิเคราะหและสรุปไดวา ควรประกอบดวย 

(1) ความเขมขนของความรับผิดชอบตามบทบาทและการควบคุมคุณภาพ SEA  

ใหอยูในระดับสูง 

(2) การขับเคลื่อนโดยผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดทํา SEA ท่ีมุงเนนสิ่งสําคัญ 

(Focused) การปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง (Iterative) ความยืดหยุน (Flexible) และการประยุกตใชอยาง

เหมาะสม (Adaptable) ของกระบวนการ SEA ท่ีเปดใหประชาชนท่ัวไปเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ  

(3) การมีงบประมาณและระยะเวลาท่ีเพียงพอ การมีขอมูลพ้ืนฐาน (Baseline 

Information) ดานสิ่งแวดลอม ท่ีสามารถนํามาใชงานไดและมีความนาเชื่อถือ โดยเฉพาะการประเมิน

ทางเลือกและผลกระทบของทางเลือกในการจัดทํา SEA  



กรอบท่ี 1 

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ท่ีถูกระบุในเอกสารตีพิมพระดับนานาชาติ 

1. SEA ควรมีประสิทธิผลในการสรางความม่ันใจวา “มุมมองดานสิ่งแวดลอม” ไดรับการพิจารณาอยาง

เหมาะสมในกระบวนการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) 

2. SEA ควรมีการบูรณาการและมุงสูความยั่งยืน โดยทําหนาท่ีสนับสนุนกระบวนการวางแผนในเชิงรุก  

ซ่ึงไดรับการขับเคลื่อนจากเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน และนอกจากการพิจารณามุมมองดาน

สิ่งแวดลอมแลว SEA ควรพิจารณามุมมองดานเศรษฐกิจและสังคมดวย 

3. SEA ควรถูกดําเนินการอยางมืออาชีพและผูท่ีดําเนินการควรมีความรับผิดชอบ โดย SEA ควรทํารายงาน

ท่ีแสดงเหตุผลวาวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนไดรับการพิจารณาในกระบวนการ

ตัดสินใจของการจัดทํา PPP อยางไร ดวยวิธีการท่ีเรียบงายและโปรงใส โดยการควบคุมคุณภาพซ่ึงถือ

เปนองคประกอบท่ีสําคัญมากสําหรับเกณฑภายใตบริบทนี ้

4. SEA ควรถูกขับเคลื่อนโดยผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะการนําความคิดเห็นและความกังวลใจของ

สาธารณะมาเปนปจจัยนําเขา (Inputs) ในการดําเนินการ เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลขาวสารเหลานี้ไดถูก

นํามาใชในกระบวนการจัดทํา PPP  

5. SEA ควรใหขอมูลท่ีเพียงพอ เชื่อถือได และใชงานไดอยางมีประสิทธิผล โดยใชงบประมาณและเวลา 

ท่ีเหมาะสม 

6. SEA ควรมีการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง (Iterative) โดยถือเปนสวนหนึ่งของวงจรการตัดสินใจ 

ท่ีกําลังดําเนินอยู รวมถึงควรสรางแรงบันดาลใจสําหรับการวางแผนในอนาคตโดยการปรับปรุงแกไข 

การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรท่ีอาจเกิดข้ึน โดยในบริบทนี้อาจมีความจําเปนตองนํา SEA ไปใชในข้ันตอน

ท่ีเหมาะสมสําหรับกระบวนการจัดทํา EIA ของโครงการ ท่ีอยูภายใตกรอบ PPP ท่ีไดกําหนดข้ึน 

7. SEA ควรมีความยืดหยุน (Flexible) และปรับใหเหมาะสมกับกระบวนการ PPP 
 

คําถามท่ีเกิดข้ึน คือ จะยังคงสามารถดําเนินการ SEA ไดอยางมีประสิทธิผล แมวา

จะไมสอดคลองกับเกณฑขอใดขอหนึ่งหรือหลายขอไดหรือไม และมีความไมสอดคลองกับเกณฑขอใดขอหนึ่ง

หรือหลายขอดังกลาวขางตน มีความจําเปนตองกําหนดระเบียบวิธีในการจัดทํา SEA ท่ีแตกตางออกไปหรือไม 

และเพ่ือท่ีจะตอบคําถามนี้ งานวิจัยจึงไดพิจารณาถึงขอบเขตของเกณฑท่ีเปนบริบทปจจุบันท่ีมีอยูของระบบ

การทํา PPP ของอิตาลี ซ่ึงเปนระบบท่ีไมคอยไดรับการพิจารณาในวงวรรณกรรมระหวางประเทศ ดังนั้น 

เกณฑสิทธิผลของประเทศอิตาลีจึงไมมีสวนรวมในการพัฒนาเกณฑประสิทธิผลของ SEA ท่ีปรากฏอยูใน 

วงวรรณกรรมระหวางประเทศ ตามการนําเสนอวิธีการจัดทํา SEA ท่ีอาจดําเนินการไดดีท่ีสุดสําหรับอิตาลี 

4) การดํารงอยูของเกณฑ SEA ในอิตาลี 

สวนนี้เปนการระบุวาเกณฑของ SEA ท่ีนําเสนอในขางตนมีอยูในอิตาลีหรือไม โดยผูวิจัย

ไดใชแบบสอบถาม สอบถามจากผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี 20 คน ซ่ึงอาศัยอยูในภูมิภาคตาง ๆ และมีบทบาท 



ท่ีแตกตางกัน นอกจากนี้ ยังรวมถึงผลการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสถานการณของอิตาลี โดยใชเอกสาร

ตีพิมพ รายงานและหนังสือ ซ่ึงเขียนเปนภาษาอิตาลีเปนหลัก 

4.1) การดํารงอยูของกรอบเชิงสถาบันที่กําหนดข้ึน 

ตามธรรมเนียมในการวางแผนของอิตาลี ประเด็นดานสิ่งแวดลอมท่ีนํามาพิจารณา

สวนใหญจะเปนแงมุมเชิงวัฒนธรรม ตัวอยางเชน คุณภาพของศูนยประวัติศาสตร ภูมิสถาปตยและอนุสาวรีย 

เปนตน (Scandurra, 1995; Boato, 1996) โดยสภาพแวดลอมดานชีวภาพและกายภาพ (ซ่ึงเปนประเด็น

สําคัญใน SEA) ยังไดรับความสนใจอยูในวงจํากัดและในทางปฏิบัติประเด็นเหลานี้ก็ยังไมไดถูกนําไปให

สาธารณชนพิจารณาในกระบวนการตัดสินใจ จึงสามารถกลาวไดวาประเทศอิตาลีมีความตระหนักตอปญหา

สิ่งแวดลอมดานกายภาพและชีวภาพในกระบวนการทํา PPP ในระดับต่ํา 

หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 อิตาลีไดนําเหตุผลการใชแนวทางการพัฒนานโยบาย 

แผน แผนงานและการจัดทําโครงการ ท่ีอาจกลาวไดวาเปนไปในลักษณะ "การขมขูดวยสภาวะฉุกเฉิน 

(Emergency Blackmail)" (De Lucia, 1992; Salzano, 1992) โดยมีการดําเนินงานในลักษณะนี้เปนครั้งแรก

ในแผนการฟนฟูประเทศชวงหลังสงคราม โดยมีการเลื่อน การยกเวน และการใชแผนฉุกเฉิน เพ่ือหลีกเลี่ยง 

การพิจารณา "ปญหาสิ่งแวดลอม" (Salzano, 1985, 1992; Williams, 1984; Sapelli, 1995; Bonavero et 

al., 2019; Lewanski, 1998) 

โดยในบริบทของอิตาลี “สิ่งแวดลอม” ไดรับการพิจารณาบนพ้ืนฐานของคุณคา

ดานภูมิสถาปตย เปนหลัก โดยเริ่มตั้งแตทศวรรษท่ี 1970 ไดมีการนํากฎหมาย "สิ่งแวดลอม" ท่ีมีผลตอการ

วางแผนมาใช ตัวอยางเชน "Legge antismog" (n.615/1966) เพ่ือตอตานมลภาวะ โดย "Legge Merli" 

(n.319/1976 แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎหมาย n.650/1979 "Legge Merli-bis") เก่ียวของกับการรักษาน้ําและ 

การควบคุมการปลอยน้ํา และ กฎหมาย n.979/1982 วาดวยการคุมครองทะเลและบริเวณชายฝงทะเล 

อยางไรก็ตาม มีผูเขียนหลายคนไดตั้งขอสังเกตวา กฎหมายสิ่งแวดลอมเหลานี ้

สวนใหญมีผลตอการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอมของอิตาลีเพียงเล็กนอย (De Lucia, 1992; Salzano, 1992; 

Boato, 1996) การรับรูปญหาสิ่งแวดลอมทางชีวกายภาพท่ีเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจของสาธารณชน 

ชาวอิตาลี เริ่มพัฒนาในชวงกลางทศวรรษท่ี 1980 (Dunnage, 2002) โดยถูกกระตุนจากการนํา“ Legge 

Galasso” (กฎหมาย Galasso n.431/1985) มาใชตามท่ีผูวางแผนไดรับการรองขอใหรวมองคประกอบ

เก่ียวกับ“การขามพรมแดน” ไวในการพิจารณา (Salzano, 1992, 1998) 

ในบริบทนี้ ทําใหรัฐบาลอิตาลีเริ่มรับรูวา ภูมิภาคตาง ๆ มีสิทธิและภาระหนาท่ี 

ในการดําเนินการปกปองสิ่งแวดลอม ดังนั้น จึงมีการนําแผนเก่ียวกับภูมิสถาปตย หรือ "Urban-Territorial 

Plans" ซ่ึงรวมถึงแงมุมสิ่งแวดลอมดานชีวกายภาพบางประการเอาไวมาประกาศใช 

อยางไรก็ตาม แมจะมีกฎหมาย “The Galasso” แตการรับรูเก่ียวกับการปกปอง

สิ่งแวดลอมแบบดั้งเดิมท่ีข้ึนอยูกับคุณคาทางภูมิสถาปตย ยังคงดํารงอยูในกระบวนการวางแผนของอิตาล ี



เปนจํานวนมาก และเม่ือคํานึงถึงการดํารงอยูของกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืน พบวาอิตาลียังไมมียุทธศาสตร 

การพัฒนาท่ียั่งยืนท้ังในระดับชาติและระดับภูมิภาคท่ีอาจใชเปนพ้ืนฐานสําหรับ SEA รวมท้ังยังพบวา แมการ

พัฒนาท่ียั่งยืนมักถูกกลาวถึงในฐานะท่ีเปนวัตถุประสงคท่ัวไปในเอกสารการวางแผน แตก็เปนการยุติธรรมท่ีจะ

กลาววา “จนถึงปจจุบันสิ่งนี้ยังไมไดกลายเปนประเด็นสําคัญในวาระทางการเมืองของอิตาลี” (Schmidt di 

Friedberg, 1995 , 1996 , 1997 ; Cederna, 1992 ; De Lucia, 1992 ; Bettini and Gazzola, 2001 ; 

Gazzola, 2002) 

4.2) การดํารงอยูของความรวมมือที่มีประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชน 

ในอิตาลี มีการกลาวถึงอุปสรรคในการนํา SEA ไปใชอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึง

การขาดความรวมมือและการประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพระหวางผูท่ีเก่ียวของ (Actors) กับการวางแผน 

ในภาคสวนและระดับท่ีแตกตางกัน และสิ่งนี้เปนอุปสรรคของแนวทางในการตัดสินใจท่ีสอดคลองและโปรงใส

มากข้ึน (La Spina and Sciortino, 1993; Carter, 2001)  

แมจะมีการปฏิรูปภูมิภาค และการปฏิรูปการปกครอง ซ่ึงเกิดข้ึนในอิตาลีชวง

ทศวรรษ 1990 แตการรวบอํานาจการวางแผนและการควบคุมรัฐบาลทองถ่ิน โดยการคิดจากบนลงลางแบบ

ลําดับชั้น ยังคงเปนปรากฎการณท่ีมีความโดดเดน (Lewanski, 1998, 2002) นอกจากนี้ ยังสามารถสังเกต 

เห็นถึงความแตกตางดานความสามารถท่ี "คมชัดและคลุมเครือ" ระหวางรัฐบาลระดับตาง ๆ (Vinci, 2002) 

โดยมีสาเหตุหลักมาจากความยากลําบากในการสรางความรวมมือและการทํางานรวมกันระหวางชุมชน 

(ภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร) และผูมีบทบาทในสถาบันท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย จากสวนตาง ๆ 

(Vinci, 2002) 

โดยท่ัวไป บทบาทของสาธารณชนในการตัดสินใจท่ีเก่ียวของกับประเด็นสาธารณะ

ของอิตาลีคอนขางจํากัดและถูกควบคุมโดยกฎหมายระดับประเทศและระดับภูมิภาค แมแตในการจัดทํา EIA 

ระดับโครงการ ซ่ึงผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปนเชิงสถาบันท่ีชัดเจน สมควรตองมีสวนรวมอยางเต็มท่ีในกระบวนการ

นี้ แตกลาวไดวา โดยท่ัวไปแลวการมีสวนรวมของสาธารณะในอิตาลีมีคอนขางจํากัด (Lewanski, 1998) และ

เม่ือพิจารณาขอบังคับในกระบวนการจัดทํา EIA ของอิตาลี คือ “the EIA Directive” (DPCM2 of 1988) 

ขอบัญญัติและข้ันตอนตาง ๆ ระบุให "ประชาชนไมมีอํานาจ (เพียงแจงขอมูลขาวสารใหทราบ) หรือมีอํานาจต่ํา 

(เพียงการปรึกษาหารือสาธารณะ)" (Del Furia and Wallace-Jones, 2000, p. 467) นอกจากนี้ยังระบุให

“สาธารณชนมีสวนรวมในข้ันตอนหลังการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเทานั้น หรือ เม่ือไดมีการยื่นคําขอ

เพ่ือใหมีการตัดสินเก่ียวกับความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอม” (Del Furia and Wallace-Jones, 2000, p.467)  

ภูมิภาคตาง ๆ ของอิตาลีได มีการนําบทบัญญัติเ ก่ียวกับ SEA ไปใช แตจะ

ปรึกษาหารือเฉพาะหนวยงานของรัฐระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดเทานั้น (ดูตัวอยางเชน Gazzola และ 

Caramaschi, 2005 และ Arcari et al., 2003) และเปนความจริงท่ีวาอิตาลีไมมีกรอบกฎหมาย EIA และมี

สวนทําใหการมีสวนรวมของประชาชนและการจัดทํา EIA ไมมีประสิทธิผล (Del Furia และ Wallace-Jones, 



2000) และเนื่องจากยังไมมีขอบงชี้วาจะมีกรอบกฎหมายสําหรับ SEA ปญหาเดียวกันนี้จึงนาจะเกิดข้ึนดวย

เชนเดียวกัน 

4.3) การมีอยูของระบบ EIA ที่มีประสิทธิผล 

ระบบ EIA ของอิตาลีไดรับการอธิบายโดยผูเขียนหลายคนวา “ไมมีประสิทธิผล” 

ในขณะท่ีขอบังคับ EIA ถูกนํามาใชเม่ือป ค.ศ. 1988 ตามขอกําหนดของยุโรป (337/85/EC) แตการจัดทํา EIA 

มีผลกระทบนอยมากเนื่องจากการบังคับใชยังออนแอ กระบวนการวางแผนโครงการ ยังคงไมมีโครงสราง  

ไมโปรงใส ไมเปดกวางเพียงพอ และมีบริบททางการเมืองสูง สงผลใหการจัดทํา EIA ไดถูกใชในลักษณะท่ีมี

ความยืดหยุนสูง และสวนใหญจะข้ึนอยูกับเจตจํานงและความตองการของผูเสนอโครงการ (Lewanski, 2002) 

ยิ่งไปกวานั้น โครงการมักจะไดรับการพัฒนาไปแลวและล้ําไปขางหนากอนท่ีจะเริ่ม

จัดทํา EIA ดวยเหตุนี้ การจัดทํา EIA จึงถูกนําไปใชในลักษณะของการประเมินหลังจากมีการตัดสินใจท่ีจะ

ดําเนินการโครงการแลวเปนหลัก มากกวาจะเปนกิจกรรมเชิงรุกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในชวงกอน

ดําเนินการ (Schmidt di Friedberg, 1995, 1996, 1997; La Spina and Sciortino, 1993; Bettini, 1995) 

และโดยปกติ EIA ไมอนุญาตใหมีการพิจารณาทางเลือก “ไมตองทําอะไร (Do-Nothing)” 

ผลท่ีตามมาคือ นับตั้งแตการนํามาใชครั้งแรก EIA ในอิตาลีไดรับการพิจารณาวา

เปนองคประกอบท่ีขัดขวางและไมจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือปรากฎวามีประโยชนจากการนํามาใชท่ีจํากัด

มาก (Conference on SEA, Fondazione Eni Enrico Mattei, 2002) ปญหาในบริบทของการใช  EIA  

อยางมีประสิทธิผล ไดแก การขาดแนวทางวิธีการดําเนินการท่ีมีความตอเนื่องและเปนเพียงสวนหนึ่งของ  

“The EIA Directive (85/337/EEC) is in force since 1985” ในระดับประเทศ  

ในระดับประเทศของอิตาลี พบวา ยังขาดกรอบการจัดทํา EIA ท้ังท่ีเวลาผานไป

นานกวา 25 ปและยังลมเหลวในการจัดใหมีแนวทางใด ๆ ท้ังนี้ พบวาเกือบทุกภูมิภาคของอิตาลีมีกฎหมาย 

EIA เปนของตัวเอง แตมีการใหความหมายและใชคําศัพทท่ีแตกตางกัน และเม่ือพิจารณาตาม Schmidt di 

Friedberg (1995) และเม่ือจําเปนตองดําเนินการจัดทํา EIA ระดับโครงการตามขอกําหนดของสหภาพยุโรป 

นักการเมืองอิตาลีมักจะดําเนินการตาม "ขอกําหนดข้ันต่ําท่ีจําเปนเพ่ือตอบสนองคําขอของคณะกรรมาธิการ

และยื้อเวลาในการแกไขปญหาท่ียาก ๆ" และผูวิจัยมองวาสาเหตุหลักประการหนึ่งของทัศนคติแบบนี้ คือ  

“การรับรูดานส่ิงแวดลอมยังไมพัฒนาเต็มท่ี” 

5) ความถูกตองของระเบียบวิธีในอิตาล ี

สวนกอนหนานี้ไดแสดงใหเห็นวา องคประกอบเชิงบริบทสําหรับการประยุกตใช SEA ท่ีมี

ประสิทธิผลในอิตาลีนั้นยังดอยการพัฒนา เนื่องจากอิตาลีไมมีกรอบการทํางานเชิงสถาบันท่ีกําหนดไว รวมถึง

การตระหนักถึงปญหาสิ่งแวดลอมยังอยูในระดับต่ํา ไมมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับการกําหนด

วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันก็มีความแตกตางในระดับภูมิภาค กลาวโดยท่ัวไป คือ ระบบ EIA 



ของอิตาลียังทํางานไดไมเต็มประสิทธิผล EIA มักจะถูกนําไปใชลาชาเกินไป และจะดําเนินการในลักษณะ 

ท่ียืดหยุนสูงตามสิ่งท่ีผูเสนอเห็นวาเหมาะสม และสุดทาย คือ ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ

สาธารณะไมเพียงพอ 

5.1) ความเขมขนของความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพ 

เม่ือพิจารณาขอคนพบจากโครงการวิจัยเปรียบเทียบแนวทางการวางแผนระหวาง

ประเทศท่ีดําเนินการโดย IsoCarp,2 พบวา “ปญหาดานประสิทธิผล ความรับผิดชอบและการประสานงาน 

เปนหัวใจสําคัญของกลไกท้ังหมดของการวางแผน (อิตาลี)” (Malusardi and Talia, 1992; Newman and 

Thornely, 1996; Jones, 2003) 

ในประเทศท่ีเนื้อหาของ PPP มักจะถูกกําหนดโดยการใชดุลยพินิจทางการเมืองและการเจรจา

ตอรอง ดังนั้น เพ่ือให SEA สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล จําเปนตองมีการระบุและติดตามบทบาทและ

ความรับผิดชอบใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน (Vittadini, 2003) และภารกิจนี้ควรเปนของคณะกรรมการ EIA  

ของอิตาลี แตบทบาทนี้ไดลดลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนโดยรัฐบาลนายเบอรลุสโคนี่ 

(Berlusconi)2

3 

ปจจุบัน กลไกการควบคุมคุณภาพของท้ังกระบวนการ SEA และผลลัพธของ SEA ของอิตาล ี

ยังไมดี และมีขอสังเกตวาผูเสนอ PPP ไมไดถูกแยกจากผูประเมินในกระบวนการจัดทํา SEA อยางชัดเจน

รวมถึงความรับผิดชอบก็ไมชัดเจนดวยเชนเดียวกัน (Patassini, 1997) ผลท่ีตามมา คือ ยังไมสามารถบอกไดวา

ผลกระทบของ SEA ในการทํา PPP เปนอยางไร รวมถึงบทบาทและความรับผิดชอบท่ีไมไดกําหนดไดนําไปสู

สถานการณท่ียกตัวอยาง เชน ในภูมิภาคลอมบารเดีย (Lombardia) เทศบาลจําเปนตองอนุมัติแผนของตนเอง

ตามกฎหมายโดยไมตองมีการตรวจสอบอิสระท่ีเหมาะสม และหากนํา SEA มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

วางแผนท่ีดําเนินการอยู รอยละ 99 ของเทศบาลท่ีจะตองอนุมัติ SEA ดวยตนเอง นั่นคือความรับผิดชอบและ

การควบคุมคุณภาพจะขาดหายไป (Gazzola et al., 2004, หนา. 196) 

5.2) กระบวนการที่ ขั บ เ คลื่ อนด ว ย ผู มี ส วน ได เ สี ย  มุ ง เ น นก ารป รับป รุ ง ให ดี ข้ึ น 

อยางตอเนื่อง มีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได โดยเปดใหประชาชนทั่วไปเขามามี

สวนรวม  

ดังท่ีไดกลาวไวขางตน การจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ และการจัดทํา 

SEA ตลอดจนกระบวนการ EIA ในอิตาลีไดรับอิทธิพลจากการเมืองสูง และมีเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน

                                                           
2 International Society of City and Regional Planners, http://www.isocarp.org. 
3 นายกรัฐมนตรีของอิตาลีในชวงเวลาน้ัน 



เพียงเล็กนอย ผู ท่ีมีอํานาจ เชน นักการเมืองและนักอุตสาหกรรม มักจะขับเคลื่อนกระบวนการเหลานี ้

ในลักษณะท่ียืดหยุนสูงและสามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา 

ผลท่ีตามมาคือ การตัดสินใจมักเปนผลมาจากการเจรจาและการทําธุรกรรม

ทางการเมืองท่ีไมโปรงใสและเปนความลับ แทนท่ีจะเปนผลของกระบวนการวางแผนแบบมีสวนรวมท่ีถูก

ขับเคลื่อนโดยผูมีสวนไดสวนเสียเปดเผยและโปรงใส  

ยิ่งไปกวานั้น การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรสวนใหญจะเกิดข้ึนจากหนวยงาน

ระดับสูงของรัฐบาลเนื่องจากหลักการตามลําดับชั้นและการใหการสนับสนุนของขอกําหนดของระบบ 

การวางแผนอิตาลี การตัดสินใจเหลานี้จึงไมสามารถแกไขหรือปฏิเสธไดในภายหลัง ภายใตบริบทนี้ ทําใหระดับ

ความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพท่ีอยูในระดับต่ํา ความเส่ียงท่ีกระบวนการวางแผนจะเอ้ือตอ

ประโยชนทางการเมือง อุตสาหกรรม หรือผลประโยชนประเภทอ่ืน ๆ เหนือบุคคลท่ัวไปจึงมีอยูสูง  

ดวยเหตุนี้ การอนุมัติ PPP และโครงการจึงเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับผลประโยชนตาง ๆ (Gazzola et al., 

2004)  

ดังนั้นหากนํา SEA ไปใชในลักษณะท่ียืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามท่ีแนะนําโดย

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ท่ีมาจากวรรณกรรมระหวางประเทศ ก็มีแนวโนมวา ผูเสนอแผนจะใชมันในแบบ 

ท่ีพวกเขารูสึกวาเหมาะสม ทายท่ีสุดแลว สิ่งนี้จะนําไปสูการประสานกันอยางเปนธรรมชาติและใกลชิดระหวาง

ความลับ ความไมโปรงใส ระหวางกระบวนการจัดทํา PPP และการจัดทํา SEA  

5.3) การสรางขอมูลที่เพียงพอและเช่ือถือไดซึ่งสามารถใชงานไดอยางประหยัดทั้งตนทุนและ

เวลา 

ในปจจุบัน ความขัดแยงระหวางสถาบัน ระบบราชการ ความลับ และการมี 

สวนรวมในการจัดทํานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ รวมท้ัง SEA และ EIA ท่ีไมเพียงพอ ทําให 

ขาดขอมูลท่ีเพียงพอ ขาดความนาเชื่อถือ และไมสามารถใชงานได ในบริบทนี้ผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลีท่ีเขารวม 

ในการสํารวจแบบสอบถาม ไดใหขอเสนอวา ขอกําหนดใหมในการจัดทํา SEA ควรนํามาใชรวมกับกฎหมาย

ใหมสําหรับการทํา PPP เพ่ือใหการเมืองมีความลับและความไมโปรงใสนอยลง แตมี "เหตุผล" มากข้ึน ภายใต

บริบทนี้พวกเขายังเสนอวา SEA ควรอยูบนพ้ืนฐานของการใชขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจนและ

โปรงใสอยางกวางขวางและนําแนวทางการจัดทํา SEA แบบ EIA-Based มาใช 

6) เกณฑประสิทธิผลของ SEA สําหรับอิตาลี  

การนําเสนอกอนหนานี้ แสดงใหเห็นวาท้ัง “เกณฑบริบท” และ “เกณฑระเบียบวิธี” 

สําหรับการประยุกตใช SEA ท่ีมีประสิทธิผลในอิตาลีนั้นยังดอยการพัฒนา จากการทบทวนวรรณกรรมและ 

ผลการสํารวจแบบสอบถามของผูเชี่ยวชาญชาวอิตาลี ทําใหสามารถออกแบบเกณฑประสิทธิผลของ SEA  

ท่ีเปนทางเลือกสําหรับอิตาลีได ดังแสดงในกรอบท่ี 2 



ความแตกตางท่ีสําคัญ ระหวางเกณฑประสิทธิผลท่ีมาจากวรรณกรรมระหวางประเทศ 

กับท่ีนําเสนอในกรอบท่ี 2 เก่ียวของกับวิธีการพัฒนาและประยุกตใช SEA เม่ือพิจารณาตามกรอบท่ี 2 สามารถ

คาดหวังไดวาระบบ SEA ท่ีมีประสิทธิผลจะพัฒนาในอิตาลีข้ึนไดทันทีเม่ือมีขอกําหนดการนําไปบังคับใชอยางมี

ประสิทธิผล และหากเปนไปไดหนวยงานท่ีบังคับใชควรเปนหนวยงานอิสระ ท้ังนี้ การมีกฎหมายสิ่งแวดลอม 

ท่ีเขมแข็งข้ึนและขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนข้ึน ถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหเกิด SEA  

มีประสิทธิผล 

นอกจากนี้ การนําแนวทาง “สิ่งแวดลอมพ้ืนฐาน (Environmental Baseline)” และคํา

จํากัดความของเกณฑความเหมาะสมดานสิ่งแวดลอมข้ันต่ําท่ีคาดวาจะสนับสนุนให SEA สามารถทําให PPP 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากข้ึน ตรงขามกับเกณฑท่ีมีเขมงวดมากและไดอธิบายเอาไวในเกณฑประสิทธิผล 

ท่ีนําเสนอโดยวรรณกรรมระหวางประเทศ (ดูกรอบท่ี 1) เนื่องจากระบบ SEA ท่ีมีประสิทธิผลสามารถพัฒนาได

หากนําแนวทางยืดหยุน ปรับเปลี่ยนได และบูรณาการมาประยุกตใช (Fischer, 2003) 

ความคลายคลึงกันระหวางเกณฑท่ีนําเสนอในกรอบท่ี 1 และ 2 คือ การมีอยูของบริบท

บางประการ เชน การจัดตั้งกรอบการทํางานเชิงสถาบันและกฎหมาย (ดานสิ่งแวดลอม) ตลอดจน 

ความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของผูท่ีรับผิดชอบ SEA และการควบคุมคุณภาพ 

จากขอคนพบนี้ ขอเสนอแนะหลักสําหรับอิตาลี คือ “ไมควรนําแนวทาง SEA ท่ียืดหยุน

มาใช” เม่ือพิจารณาประสบการณเก่ียวกับการจัดทํา EIA ท่ียืดหยุนเปนประสบการณเชิงลบ และการจัดทํา 

SEA ในแบบท่ีมีความยืดหยุน อาจหมายถึง การปลอยใหนโยบาย แผน และแผนงาน ท่ีมีลักษณะตอบสนอง

ทางการเมืองสูง ไมโปรงใสและไมสามารถตรวจสอบได ไมไดรับการเปลี่ยนแปลงใหดีข้ึน  

ดังนั้น SEA ในอิตาลี จึงสมควรอยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการท่ีเขมงวดและมีโครงสราง

ชัดเจน และอยูภายใตการควบคุมท่ีเขมงวดโดยหนวยงานอิสระ (หากเปนไปได) และองคกรนี้จําเปนตองมี

อํานาจอยางเพียงพอท่ีจะสามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางแทจริง 

กรอบท่ี 2 

เกณฑ SEA ท่ีมีประสิทธิผลสําหรับอิตาลี 

1. มีข้ันตอนท่ีเขมงวดและชัดเจนรวมถึงขอบัญญัติสําหรับการจัดทํา SEA ของรัฐบาล 

2. กําหนดความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีของผูท่ีรับผิดชอบในการจัดทํา SEA พรอมท้ังมีการควบคุม

และการตรวจสอบท่ีเขมงวดโดยหนวยงานอิสระ 

3. มีกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในระดับโครงการท่ีเขมงวดข้ึน 

4. นิยามบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน รวมถึงการแยกหนวยงานผูจัดทําแผนและผูประเมิน

ดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน 

5. ใชแนวทาง “สิ่งแวดลอมข้ันพ้ืนฐาน” สําหรับการจัดทํา SEA โดยใช “เกณฑความเหมาะสมดาน

สิ่งแวดลอม” ตามเกณฑข้ันต่ํา 



กรอบท่ี 2 

6. ขอกําหนดอยางเปนทางการในการพิจารณาทางเลือกตาง ๆ รวมถึงทางเลือก “ไมตองทําอะไรเลย” 

กอนจะมีการจัดทํา SEA 

7. จัดสรรทรัพยากรใหมากข้ึนและจัดใหมีการฝกอบรมท่ีดีข้ึน 

7) บทสรุป 

บทความนี้แสดงใหเห็นวา เกณฑประสิทธิผล SEA ท่ีเผยแพรในวรรณกรรมระดับ

นานาชาติตั้งแตอดีตจนถึงป ค.ศ. 2002 ไดรับการพัฒนาข้ึนมาจากการปฏิบัติและประสบการณของ 

บางประเทศท่ีไดรับการคัดเลือกเพียงไมก่ีประเทศเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง สหราชอาณาจักร เนเธอรแลนด 

และองคกรพัฒนาเอกชน/องคกรระหวางประเทศ สวนประเทศอิตาลีมีวรรณกรรณดาน SEA ท่ีตีพิมพในระดับ

นานาชาตินอยมาก 

เกณฑประสิทธิผลของ SEA ท่ีนํามาใชในวรรณกรรมระหวางประเทศสามารถแบงยอย

ออกเปนมุมมองดานบริบทและระเบียบวิธี รวมถึงกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนสําหรับการกําหนดจุดมุงหมายและ

วัตถุประสงคพ้ืนฐานของ SEA ความรวมมือท่ีมีประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชน และระบบ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิผล ซ่ึง SEA สามารถใหการสนับสนุนไดในข้ันของการวางแผน 

ดานระเบียบวิธี รวมถึงความรับผิดชอบและการควบคุมคุณภาพท่ีมีความเขมขนระดับสูง 

ผูมีสวนไดสวนเสียเปนผูขับเคลื่อนกระบวนการ SEA มุงเนนประเด็นสําคัญ มีกระบวนการปรับปรุงใหดีข้ึน 

อยางตอเนื่อง มีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม โดยเปดใหประชาชนท่ัวไปมีสวนรวม 

ในการใหขอมูลและความคิดเห็น รวมถึงมีการสรางขอมูลพ้ืนฐานดานสิ่งแวดลอม และการประเมินทางเลือก

และผลกระทบท่ีเพียงพอ เชื่อถือได และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิผล โดยใชระยะเวลาและงบประมาณ

อยางมีประสิทธิภาพ  

ในอิตาลี พบวา มุมมองดานบริบทยังดอยพัฒนาอยางมาก ท้ังการไมมีวัตถุประสงค 

ดานสิ่งแวดลอมท่ีชัดเจนและมีวัฒนธรรมการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงานท่ีอิงกับการเมืองสูง จึงเปน 

ท่ีนาสงสัยวาควรนํา SEA มาใชในฐานะเปนเครื่องมือท่ีมีความยืดหยุนหรือไม สิ่งนี้ไดรับการสนับสนุนจาก 

ความไมมีประสิทธิผลท่ีสามารถสังเกตไดของระบบ EIA ท่ีมีความยืดหยุน และหากพิจารณาในบริบทนี้ ก็อาจ

กลาวไดวาความยืดหยุนในอิตาลีมีแนวโนมท่ีจะตอบสนองผลประโยชนทางการเมืองท่ีมีอยู โดยจะถูกใชเปน

ขออางท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงอะไรเลย และจากหลักฐานท่ีไดรับชี้ใหเห็นวาระบบ SEA ท่ีมีประสิทธิผลในอิตาลี

จะตองอยูบนพ้ืนฐานของการกําหนดบทบัญญัติโดยรัฐบาลท่ีชัดเจนและเขมงวด 

กลาวโดยท่ัวไป คือ กฎหมายสิ่งแวดลอมและจัดทํา EIA ระดับโครงการจําเปนตองมี 

ความเขมแข็งมากข้ึน ผูจัดทํา SEA จําเปนตองมีความรับผิดชอบ และ SEA จําเปนตองอยูภายใตการกํากับดูแล

อยางเขมงวด และหากเปนไปไดหนวยงานกํากับดูแลควรเปนหนวยงานอิสระ ในบริบทนี้จําเปน 



ตองกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของอยางชัดเจนและจําเปนตองมีผูประเมินแยกตางหาก

จากผูเสนอ PPP  

ท้ังนี้ การจัดทํา SEA ควรปฏิบัติตามแนวทาง “สิ่งแวดลอมข้ันพ้ืนฐาน” และทายท่ีสุดแลว 

การบังคับใชท่ีดีจะข้ึนอยูกับเจตจํานงทางการเมืองท่ีใหความสําคัญกับการพิจารณาสภาพแวดลอมดานชีว

กายภาพภายในกระบวนการวางแผนอยางเต็มท่ี โดยเจตจํานงดังกลาวนี้ จะตองแสดงใหเห็นในการพัฒนา

เง่ือนไขและกรอบการทํางานท่ีเอ้ืออํานวยสําหรับ SEA ท่ีมีประสิทธิผล  

จึงทําใหสามารถสรุปไดวา การท่ีเกณฑประสิทธิผลของ SEA จะสามารถชวยผูปฏิบัติงาน

ประสบความสําเร็จไดนั้น จําเปนตองมีการปรับสิ่งเหลานี้ใหเหมาะกับระบบการใชงานท่ีมีบริบทแตกตางกันไป 

ของแตละประเทศ การนําเสนอเฉพาะประสบการณและมุมมองของประเทศท่ีมีบทบาทครอบงําวงวรรณกรรม

ระดับนานาชาติอยูในปจจุบัน ไมไดทําใหเกิดการพัฒนาวรรณกรรมดาน SEA ระดับนานาชาติท่ีสําคัญ ภายใต

บริบทนี้ ไมเพียงแตตองใหขอมูลเก่ียวกับประสิทธิผลของกรอบกฎหมายและเชิงสถาบันของประเทศเทานั้น  

แตยังตองใหความสําคัญประเด็นท่ีเก่ียวของกับวัฒนธรรมของระบบการตัดสินใจของแตละประเทศดวย 

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

Implementation”  

1) ความเปนมา 

รายงานการวิจัยนี้เปนการเขียนรวมกันระหวาง Jie Zhang , Per Christensen, และ 

Lone Kørnøv โดยได รับการสนับสนุนโดย “The Danish Centre for Environmental Assessment, 

Department of Development and Planning” มหาวิทยาลัย Aalborg ประเทศเดนมารก และเผยแพร

ออนไลนในป ค.ศ. 2012 โดยรายงานนี้ไดกลาววา ระบบการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (SEA) และ

การนําไปใชงาน และไดรับความสนใจในวงวรรณกรรมชวงไมก่ีปท่ีผานมา ดังนั้น จึงมีความทาทายในการทํา 

SEA ประสบความสําเร็จและมีประสิทธิผล โดยระบุวากระบวนการดําเนินการของ SEA มีอิทธิพลตอ

ประสิทธิผลในการนําไปใชประโยชนดวยตัวเอง และเก่ียวของกับกระบวนการท่ีมีความซับซอนสูง ซ่ึงเปนผล 

มาจากปจจัยภายในและภายนอก  

ในชวงไมก่ีปท่ีผานมา มีเอกสารตีพิมพท่ีเก่ียวของกับ SEA เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในประเด็นท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลของ SEA แตยังคงไมมีคําจํากัดความท่ีชัดเจนและครอบคลุม

เก่ียวกับประสิทธิผลของ SEA เชนเดียวกันกับสาเหตุท่ีอยูเบื้องหลังประสิทธิผล ท่ีมักจมอยูในทะเลแหงความ

ซับซอนไมวาจะเปนบริบทหรือสิ่งท่ีปรากฏในกระบวนการจัดทํา SEA เอง (Jay et al., 2007)  

ยิ่งไปกวานั้น ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการและผลลัพธของ SEA มักจะเชื่อมโยงกับ

กระบวนการท้ังหมด ไมใชเฉพาะกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง รวมถึงประกอบดวยข้ันตอนท่ีแตกตางกัน



อยางมาก และทําใหเกิดสิ่งท่ีสรางความประทับใจอยูเสมอ คือ ความเขาใจเก่ียวกับประสิทธิผลและปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอ SEA ยังคงคลุมเครืออยูเสมอ (Van Buuren and Nooteboom, 2009) 

แนวคิดเรื่อง “ประสิทธิผล” อาจแบงยอยออกไดอยางกวาง ๆ เปนประสิทธิผล 

เชิงสาระสําคัญ (Substantive Effectiveness) (พิจารณาวาบรรลุเปาประสงคหรือไม) และประสิทธิผลเชิง

กระบวนการ (Procedural Effectiveness) (พิจารณาวาดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไวหรือไม) 

(Sadler and Verheem, 1996) รวมท้ังประสิทธิผลในการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (Cashmore et al, 

2004) ท่ีมุงเนนความสําคัญเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมท่ีถูกละเลยและไมไดรับความสําคัญท่ีเกิดจาก

กระบวนการ SEA แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะใชประสิทธิผลของ SEA แบบใดเปนจุดเริ่มตน ก็จําเปนตอง

สามารถกําหนดไดวาปจจัยสําคัญ และอาจมีบทบาทในกระบวนการใดของการจัดทํา SEA คืออะไร และ

เนื่องจากประสิทธิผลท่ีมุงใหความสําคัญ สวนใหญเปนประสิทธิผลดานสิ่งแวดลอมโดยตรง (Stoeglehner et 

al., 2009) ท่ีนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนและการตัดสินใจ ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดวาครอบคลุม

ท้ังประสิทธิผลในเชิงเนื้อหาและประสิทธิผลเชิงข้ันตอน ในขณะท่ีประสิทธิผลในการเปลี่ยนแปลงดูเหมือน 

จะเปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีมีความเปนพลวัตมากกวา ซ่ึงเปนเรื่องยากท่ีจะระบุปจจัยท่ีสําคัญ  

ดังท่ีไดกลาวไปแลววา การวิจัยเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการนํา SEA ไปใช และ

จากการทบทวนวรรณกรรมไดสะทอนดวยวาคําศัพทท่ีถูกใชในการกําหนดปจจัย SEA ยังไมมีความชัดเจนและ 

มีการตีความท่ีแตกตางกันภายใตบริบทท่ีแตกตางกัน โดยคําศัพทท่ีแตกตางกันเชน "ปจจัย (Factors)" "เกณฑ 

(Criteria)" "หลักการ (Principles) " และ "เง่ือนไข (Conditions) " มักถูกใชเปนการท่ัวไป แตในบทความนี้  

ไดอางถึงกลไกท่ีมีอิทธิพลตอ SEA ท้ังในทางบวกและทางลบวา เปน "ปจจัย" ท่ีมีอิทธิพลตอการท่ี SEAs จะมี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจหรือไม  

มีการวิจัยอยางกวางขวางเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ และผลกระทบท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิผล

ของ SEAs แตพบวานอกเหนือจากการใชภาษาท่ีไมชัดเจนเพ่ืออธิบายปจจัยเหลานี้แลว ความสัมพันธระหวาง

ปจจัยหลักและกระบวนการดําเนินการของ SEA ยังเบาบาง คําถามจึงมีอยูวาจะสามารถวิเคราะหปจจัยสําคัญ

ท่ีจะชวยใหเราเขาใจประสิทธิผลของ SEA ไดอยางไร 

ประการแรก ความหลากหลายของปจจัยท่ีระบุและวิเคราะห ท่ีจะชวยใหเขาใจ

เปาประสงคท่ีสําคัญของ SEA มากยิ่งข้ึน ยังคงเปนท่ีถกเถียงและมีความทาทายอยางมากจากความคาดหวัง 

ท่ีแตกตางกันสําหรับ SEA ท่ีจัดทําข้ึน โดยผูท่ีมีความสนใจและใหคุณคาอยางหลากหลาย (Heinma and 

Põder, 2009) เชนเดียวกับในป ค.ศ. 1996 ท่ี Sadler และ Verheem ไดให คําจํากัดความเก่ียวกับ

วัตถุประสงคของ SEA ท่ีไดรับการตอบรับเปนอยางดี วา “... เพ่ือใหแนใจวาการพิจารณาดานสิ่งแวดลอมและ

ทางเลือกตาง ๆ จะไดรับการแกไขโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดและมีความสําคัญเทียบเทากับปจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคมในนโยบาย แผน หรอืแผนงานการพัฒนา” (Sadler and Verheem, 1996, หนา 26)  



แตอยางไรก็ตาม วัตถุประสงคของ SEA มักจะมีความคลุมเครือ เนื่องจากไมสามารถใช

รวมกันไดเสมอไป และอาจมีขอกําหนดแตกตางกันไปตามกลุมคนท่ีมีกรอบการใหคุณคาท่ีไมตรงกันหรือ

ขัดแยงกัน (Elling, 2000; Thérivel et al., 2009). 

ประการท่ีสอง เนื่องจากวัตถุประสงคของ SEA ไดรับการปรับใชในระหวางข้ันตอนการ

เจรจาและการประนีประนอม ซ่ึงเปนกระบวนการท่ีเปนความสัมพันธภายในระบบของ SEA เอง ทําใหมี 

ความยากยิ่งข้ึนในการกําหนดวัตถุประสงคของ SEA และกําหนดชองวางระหวางผลผลิตของ SEA ท่ีคาดหวัง

และท่ีเกิดข้ึนจริงไดอยางแมนยํา (Wallington et al., 2007)  

ประการท่ีสาม การเชื่อมโยง (Mapping) ปจจัยท่ีสําคัญ ชวยใหเราเขาใจวาควรระบ ุ

จุดเชื่อมโยงท่ีออนแอหรือขาดหายไปของกระบวนการดําเนินการ หรือ ในกรณีท่ีการนําไปใชงานไดรับอิทธิพล

จากขาราชการระดับปฏิบัติในพ้ืนท่ีหรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ (Kørnøv and Thissen, 2000; Stoeglehner 

et al., 2009) การกําหนดปจจัยสําคัญ จึงสามารถชวยใหเราระบุแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดได  

สุดทายแตไมทายสุด การวิเคราะหปจจัยสามารถทําไดในระดับท่ีแตกตางกันไมวาจะเปน 

การวิเคราะหในข้ันตอนเฉพาะของกระบวนการ SEA หรือ กรณีท่ีมีการทบทวนหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง หรือ

แมแตระบบ SEA ท้ังระบบ โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะทําใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ SEA เพ่ิมข้ึนท้ังในทาง

ปฏิบัติและทางทฤษฎี (Sadler and Verheem, 1996) 

2) ระเบียบวิธีวิจัย 

งานวิจัยไดใหความหมาย “ปจจัยสําคัญ (Critical Factors)” ในการศึกษานี้วาหมายถึง 

“ปจจัยท่ีมีสวนสนับสนุนหรือขัดขวางการดําเนินการ SEA ท่ีมีประสิทธิผล” โดยไดทําการทบทวนวรรณกรรม

อยางละเอียด จํานวน 30 บทความท่ีตีพิมพระหวางป ค.ศ. 2000 - 2010 และมีระบุปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลในการนํา SEA ไปใชอยางนอย 1 ปจจัย สวนวิธีการสืบคนบทความ งานวิจัยไดสืบคน 

ในฐานขอมูล Scopus โดยการสืบคนชื่อเรื่องท่ีมีขอความวา Strategic Environmental Assessment หรือ 

SEA หรือ คําหลักอยางนอยหนึ่งคํา ประกอบดวย คําวา “Effectiveness” “Success of SEA” “Quality of 

SEA” “Factors” “Criteria” และ “Evaluation” 

จากนั้นจึงนําเอกสารอางอิงท่ีไดจากการสืบคนโดยใชท้ัง 13 ขอความเปนพ้ืนฐานสําหรับ 

การใชเทคนิคสโนวบอล (Snowballing Technique) เพ่ือสืบคนเอกสารอางอิงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ และในท่ีสุด

ก็ทําใหไดเอกสารอางอิงท้ังหมด 30 รายการ ท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีเชิงภูมิศาสตร (ประกอบดวย 11 ประเทศจาก

ยุโรป และ แคนาดา เกาหลี จีน แอฟริกาใต เปนตน) เนื่องจากการตั้งสมมติฐานวาบริบทและขอบเขตอํานาจ 

ท่ีแตกตางกันจะทําใหแหลงท่ีมาของขอมูลมีความหลากหลาย โดยการวิเคราะหบทความเก่ียวกับปจจัยท่ีสําคัญ

จะพิจารณาจากงานท่ีเปนขอมูลเชิงประจักษหรือเชิงทฤษฎี หรือ ท้ังสองอยาง สวนแหลงขอมูลเชิงประจักษนั้น

ข้ึนอยูกับจํานวนกรณีท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสะทอนถึงความแตกตางของระเบียบวิธีการวิจัยและความถูกตอง  

โดยในการศึกษานี้ไดใชวิธีการแบง ออกเปน (1) แหลงขอมูลปฐมภูมิ แบงการพิจารณาเปน กรณีศึกษาเดี่ยว 



(S) สองกรณีศึกษา (D) และหลายกรณีศึกษา (M) และ (2) แหลงขอมูลทุติยภูมิ แบงการพิจารณาเปน ความรู

ท่ัวไปจากประสบการณของผูเชี่ยวชาญ การสัมภาษณ และแบบสอบถาม (G) และการวิจัยเชิงทฤษฎี (T) 

ปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําการวิเคราะห มีท้ังในทางทฤษฎีหรือเชิงประจักษท่ีมีการถกเถียงกัน 

ท้ังในฐานะท่ีเปน “เง่ือนไข” “เกณฑ” “หลักการ” “ปจจัย” หรือองคประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนํา 

SEA ไปสูการปฏิบัติ โดยงานวิจัยไดตั้งชื่อปจจัยท่ีเก่ียวของกับระบบ SEA ท้ังระบบ และ กระบวนการนําไป

ปฏิบัติเปนการท่ัวไปวาเปน "ปจจัยท่ัวไป (General Factors)" และ "ปจจัยข้ันตอน (Stage Factors)"  

ในกรณีท่ีปจจัยเหลานี้เก่ียวของกับข้ันตอนเฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งในกระบวนการจัดทํา SEA 

ข้ันตอนตอไปในกระบวนการวิจัย คือ การคนหาหมวดหมูหรือกลุมของปจจัยและตั้งชื่อ 

โดยใหความเคารพกับความหมายท่ีเปนเจตนาท่ีแทจริงของผูเขียน และจากนั้นจึงอนุมาน (Inducted) และ

ควบรวม (Condented) ในลักษณะท่ีไมเปนรูปธรรมหรือนามธรรมจนเกินไป 

สวนทฤษฎีท่ีถูกนํามาใชเปนแกนกลางของงานวิจัยนี้  คือ ทฤษฎีการนําไปปฏิบัติ  

(Implementation theory) ซ่ึงมีการใชงานมาตั้งแตทศวรรษท่ี 1970 (Pressman and Wildavsky, 1973) 

และเปนตนกําเนิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีอธิบายวานโยบายถูกนําไปใชในการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยู 

ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมของเราไดอยางไร (Sabatier, 2007) รวมถึงไดใช Concept of Arenas 

เพ่ือตรวจสอบปจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอคุณภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ SEA ทฤษฎีเชิงสถาบัน 

(Institutional Theory) (Scott, 2001) ท่ีมีแนวคิดวาใครไดรับอนุญาตใหมีสวนรวมในกิจกรรมอะไร  

3) กรอบที่นํามาใชในการวิเคราะห SEA 

จากการพิจารณากระบวนการนําไปปฏิบัติในข้ันตอนตาง ๆ ทําใหสามารถสรางกรอบการ

วิเคราะหท่ีสามารถวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํา SEA ไปปฏิบัติในข้ันตอนตาง ๆ ไดคอนขางงาย 

เนื่องจาก SEA/EIA ไดรับการวางระบบท่ีเปนเหตุเปนผลและเปนข้ันเปนตอนมาอยางยาวนาน รวมถึงการถูก

กําหนดเปนกฎหมายและมีคูมือในการดําเนินการแลว (Fischer and Seaton, 2002) โดยผูวิจัยไดใชตัวแบบ

เชิงเหตุผลเปนจุดเริ่มตน (Kørnøv and Christensen, 2007) โดยตารางท่ี 2.1-1 ไดกําหนดกลุมการจัดแบง

ข้ันตอนของ SEA ออกเปน 3 กลุม คือ (1) การแบงกลุมแบบด้ังเดิม (Traditional Model) (2) การแบงกลุม

ตามตัวแบบความครอบคลุมครบถวน (Comprensive Model) ท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากทฤษฎีทางการเมือง

และระบบการจัดการสิ่งแวดลอม และไดเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชนเปนข้ันตอนแยกตางหากตาม

นักวิชาการบางคน (Elling, 2000; Nielsen et al., 2005) สวนการแบงกลุมท่ีใชในการวิจัยนี้อยูในคอลัมน 

ท่ีสามของตาราง 

ตารางท่ี 2.1-1 ตัวแบบการนํา SEA สูการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 

ขั้นตอน SEA แบบด้ังเดิม ตัวแบบท่ีครอบคลุม ตัวแบบท่ีใชในการวิจัยนี ้

- การกําหนดวาระ กอนการจัดทํา SEA (Pre-SEA) 

- การริเริ่ม/ การตดัสินใจ 



ตารางท่ี 2.1-1 ตัวแบบการนํา SEA สูการปฏิบัติในแตละข้ันตอน 

ขั้นตอน SEA แบบด้ังเดิม ตัวแบบท่ีครอบคลุม ตัวแบบท่ีใชในการวิจัยนี ้

- การกําหนดนโยบาย/แผน 

การกลั่นกรอง (Screening) การกลั่นกรอง (Screening) การเตรียมความพรอมในระดับพ้ืนท่ี 

(Preparing the Ground) การกําหนดขอบเขต (Scoping) การกําหนดขอบเขต (Scoping) 

การระบุทางเลือก  การระบุทางเลือก 

การคาดการณและการประเมินผล การคาดการณและการประเมินผล การประเมินและปกปอง (Assess and 

Protect) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 

การมีสวนรวมของสาธารณะ การมีสวนรวมของสาธารณะ การมีสวนรวมของสาธารณะ 

การจัดทําขอมลูและการรับฟง การจัดทําขอมลูและการรับฟง การสรุป (Wrap it Up) 

การตรวจสอบรายงานดานสิ่งแวดลอม

(Review EIS) 

การตรวจสอบรายงานดานสิ่งแวดลอม

(Review EIS) 

การตรวจสอบและตดิตาม 

(Monitoring and Follow-Up) 

การตรวจสอบและตดิตาม 

(Monitoring and Follow-Up) 

- การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ 

(Application and 

Implementation) 

Post-SEA 

- การตอบสนองและการประเมินผล

(Feedback and Evaluation) 

- การดําเนินนโยบาย/แผน การสราง

ความตอเน่ือง และการยกเลิก  

ในแตละข้ันตอนของการศึกษานี้ท้ัง 6 ข้ันตอน ทําใหผูวิจัยสามารถระบุปจจัยท่ีสําคัญ

สําหรับการดําเนินการ SEA ออกเปน 2 กลุมยอย คือ (1) ปจจัยกลุมท่ีสามารถวิเคราะหไดวามาจากข้ันตอนใด

ของ SEA ซ่ึงเรียกวา "ปจจัยข้ันตอน (Stage Factors)" และ (2) ปจจัยท่ีไมสามารถแยกแยะไดวาเก่ียวกับ

ข้ันตอนใดในกระบวนการ SEA แตเปนปจจัยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการท้ังหมดในภาพรวม สิ่งเหลานี้เรียกวา 

"ปจจัยท่ัวไป (General Factors)"  

4) ปจจัยข้ันตอน (Stage Factors)" 

สวนนี้จะกลาวถึงปจจัยท่ีพบวามีความสําคัญตอการดําเนินการของ SEA และอาจ

เก่ียวของกับเวทีเฉพาะใด ๆ ตามท่ีระบุไวในตารางท่ี 2.1-2 โดยรวมปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของ

ประชาชนดวย โดยปจจัยกลุมการมีสวนรวมมักเก่ียวของมากกวาหนึ่งข้ันตอน ดังนั้นการตรวจสอบปจจัย

ข้ันตอนในงานวิจัยนี้จึงดําเนินการตรวจสอบข้ันตอนการจัดทํา SEA จํานวน 5 ข้ันตอน ประกอบดวย (1) 

ข้ันตอนกอนการจัดทํา SEA ครอบคลุม การกําหนดวาระการประชุม การเริ่มตน/การตัดสินใจท่ีจะดําเนินการ

จัดทําและการกําหนดนโยบาย/แผน (2) ข้ันตอนการจัดทํา SEA ครอบคลุม การกลั่นกรอง การกําหนดขอบเขต 



และการระบุทางเลือก (3) ข้ันตอนการประเมินและปองกัน ครอบคลุมการคาดการณ และการบรรเทา

ผลกระทบ (4) ข้ันตอนการสรุปผล ครอบคลุม การจัดทําเอกสารประกอบ การตรวจสอบ EIS และการติดตาม

ตรวจสอบ และ (5) ข้ันตอนหลังการจัดทํา SEA ครอบคลุม การประยุกตใชและการดําเนินการ ขอเสนอแนะ 

และการประเมินผล การบํารุงรักษานโยบาย การสืบทอด หรือการยุตินโยบาย แผน หรือแผนงาน และ

นอกเหนือจาก 5 ข้ันตอนนี้แลว ผูวิจัยยังไดแยกการมีสวนรวมของประชาชนออกมาตางหาก เนื่องจาก 

เปนกระบวนการท่ีอาจเกิดข้ึนไดในทุกข้ันตอน หรือ อยางนอยก็มักจะปรากฏใหเห็นในบางข้ันตอน โดยใน

บทความท่ีวิเคราะหจํานวน 30 บทความ มีแนวความคิดเก่ียวกับ "ปจจัยข้ันตอน" จํานวน 65 แนวคิด แยกเปน

แนวคิดเก่ียวกับข้ันตอนตาง ๆ ท้ัง 5 ข้ันตอน จํานวน 41 แนวคิด แนวคิดท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของ

ประชาชน 24 แนวคิด โดยมีรายละเอียดการวิเคราะหแตละข้ันตอน ดังนี้ 

4.1) ข้ันกอนจัดทํา SEA (Pre-SEA Stage)  

พบเพียงบทความเดียวในข้ันตอนกอนการจัดทํา SEA (Sheate and Partidário, 

2010 ; น.281) โดย Sheate และ Partidário ขีดเสนใตวา “ความมุงม่ันทางการเมืองมีความสําคัญมาก” 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาอยางละเอียดยิ่งข้ึนในเนื้อหาพบวา มีบทความอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีมีมุมมอง 

ท่ีเก่ียวของกับความมุงม่ัน (เชน Hildén et al., 2004; Unalan and Cowell, 2009; Zhu and Ru, 2008) 

แตสวนใหญเปนการพูดถึงความมุงม่ันท่ีจะนําไปใชในวงกวางท่ีเก่ียวของกับหลายข้ันตอนหรือกระบวนการ

ท้ังหมด ดังนั้น จึงจัดแนวคิดเหลานี้เปนกลุมปจจัยท่ัวไป 

อนึ่ง แมวา “ปจจัยความมุงม่ันในการจัดทํา SEA” เปนปจจัยสําคัญเพียงปจจัย

เดียว แตเปนปจจัยครอบคลุมองคประกอบดานอ่ืน ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน การรูสึกเปนเจาของ SEA การมี

สวนรวมในกระบวนการโดยเร็วท่ีสุด และรูสึกไววางใจในศักยภาพของกระบวนการ SEA ซ่ึงข้ึนอยูกับ

ความคุนเคย และการไดรับการสนับสนุนโดยกฎหมายท่ีมีอยู และ มีการอภิปรายเบื้องตนเก่ียวกับโครงการและ

ผลกระทบ (“การกําหนดขอบเขตลวงหนา”) ดวยเหตุนี้ ความมุงม่ัน จึงระเหยกลายเปนแนวทางปฏิบัติอ่ืน ๆ 

ท่ีเปนปจจัยท่ัวไป 

4.2) ข้ันการจัดทํา SEA (การกลั่นกรอง กําหนดขอบเขต และทางเลือก)  

ระยะนี้ครอบคลุมข้ันตอนดั้งเดิมของ SEA ท่ีประกอบดวย การกลั่นกรอง กําหนด

ขอบเขต และ การระบุทางเลือก แมวาข้ันตอนนี้จะเปนสวนท่ีสําคัญมากของ SEA แตพบวามีการระบุปจจัย

สําคัญเพียง 18 แนวคิด จากบทความตาง ๆ จํานวน 10 บทความ โดยมีเพียงบทความเดียวท่ีระบุปจจัยสําคัญ

ท่ีอยูในข้ันตอนการกลั่นกรอง (Liou and Yu, 2004) ขณะท่ีข้ันตอนการกําหนดขอบเขตมีการระบุปจจัยสําคัญ

ท่ีเก่ียวของจํานวน 6 แนวคิด (d'Auria and Cinnéide, 2009; Fischer, 2010; Hildén et al., 2004) โดยใน 

6 แนวคิดนี้มีการกลาวถึงความสมดุลระหวางสิ่งแวดลอมและความเปนอยูท่ีดีทางเศรษฐกิจและสังคม (Dusik 

and Sadler, 2004; Wang et al., 2009) สําหรับหลาย ๆ คนพบวาขอบเขตของ SEA นั้นกวางเกินไป 

เนื่องจากมี ประเด็น วัตถุประสงคและตัวชี้วัดจํานวนมากท่ีไมสามารถจัดการได (Retief et al., 2008) 



เชนเดียวกับข้ันตอนการระบุทางเลือกท่ีมีกรอบกวาง สามารถจินตนาการไดหลากหลายและยังไมมีคําแนะนํา 

ท่ีชัดเจนวาควรจะดําเนินการอยางไรและเปนการยากท่ีจะกําหนด “ทางเลือกท่ีสมเหตุสมผล (Reasonable 

Alternatives)” (Sheate and Partidário, 2010) ไมนับรวมความไมเต็มใจท่ีจะเพ่ิมทางเลือกใหมใหกับ

ทางเลือกท่ีมีอยูเดิม (Runhaar and Driessen, 2007)  

ตารางท่ี 2.1-2 จํานวนบทความ จํานวนแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญ และ จํานวนแหลงขอมูลสําหรับ 

6 ข้ันตอน(รวมการมีสวนรวมของประชาชน) 

 

ขั้นกอน

จัดทํา 

SEA 

ขั้นการจัดทํา 

SEA 

ขั้นประเมนิ/

และปกปอง 

การมีสวน

รวมของ

ประชาชน 

ขั้นการ

สรุป 

ขั้นหลัง

จัดทํา 

SEA 

ความรูเก่ียวกับปจจัย

สําคัญ 

1 18 10 24 7 5 

จํานวนบทความ 1 10 8 13 4 1 

กรณีเดียว - 1 - 1 1 1 

สองกรณ ี - 1 1 4 2 - 

หลายกรณ ี 1 3 2 3 - - 

ความรูท่ัวไป - 5 5 5 1 - 

การวิจัยเชิงทฤษฎ ี - - - - - - 

4.3) การประเมินและการปกปอง (Assess and Protect)  

กระบวนการจัดทํา SEA ระยะนี้รวมข้ันตอนดั้งเดิม คือ การคาดการณและบรรเทา

ผลกระทบของ SEA และแมวาสวนนี้ของ SEA จะเปนสวนท่ีสําคัญมาก แตกลับพบแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญ

เพียง 10 แนวคิด ท่ีมาจากบทความ 8 บทความ และมีบทความเพียง 1 บทความท่ีกลาวถึงปจจัยสําคัญ 

ท่ีเ ก่ียวของกับการบรรเทาผลกระทบ (Van Buuren and Nooteboom, 2010) ท้ังนี้  อาจเนื่องจาก 

การคาดการณเต็มไปดวยความไมแนนอน ทําใหการใชวิจารณญาณของผูเชี่ยวชาญมีบทบาทในการตัดสินใจ 

วาผลกระทบประเภทใดควรแกไขหรือไมจําเปนตองแกไข และ “การพ่ึงพาการใชวิจารณญาณนี้อาจเปน

ลักษณะเฉพาะท่ีอยูภายใน SEA ท่ีไมสามารถหลีกเลี่ยงได” (Thérivel and Walsh, 2006, น. 669) และมักจะ

พบวาไมสามารถหาวิธีการทํานายท่ีเหมาะสําหรับการทํานายผลกระทบทางสังคม เชน ผลกระทบตอสุขภาพ 

(Fischer, 2010; Zhu and Ru, 2008) ผลกระทบสะสม (Thérivel et al., 2009) และการคาดการณในการ

วางแผนการใชท่ีดิน (Zhu and Ru, 2008) รวมถึงขอบกพรองเก่ียวกับการระบุและการประเมินผลกระทบ 

เชิงบวกและเชิงลบ (Fischer, 2010) โดยมีเพียงบทความเดียวเทานั้นท่ีกลาวถึงการบรรเทาผลกระทบ 

โดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับขนาดผลกระทบและการดําเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบดานลบท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Thérivel et al., 2009) 

4.4) การมีสวนรวมของสาธารณะ (Public Participation)  



เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนเ ก่ียวของกับข้ันตอนการทํา SEA  

หลายข้ันตอน และเปนท่ีรูจักกันดีตั้งแตการจัดทํา EIA (Christensen et al., 2005; Kørnøv et al., 2005) 

ดังนั้น การมีสวนรวมของประชาชนจึงเปนกิจกรรมท่ีมีความเชื่อมโยง (Cross-Cutting Activity) และพบวา 

มีการกลาวถึงปจจัยสําคัญในข้ันตอนการมีสวนรวมจํานวน 13 แนวคิด จาก 30 บทความ และ 11 บทความ

จาก 13 บทความ ท่ีกลาวถึงการมีสวนรวมในฐานะเปนข้ันตอนเฉพาะ โดยมีปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดปจจัยหนึ่ง 

ท่ีกําหนดความสําเร็จของ SEA คือ กลุมเปาหมายในการส่ือสารและทักษะในการกําหนดกลุมเปาหมาย 

(d'Auria and Cinnéide, 2009; Sheate and Partidário, 2010; Thérivel and Walsh, 2006) เนื่องจาก

ในการมีสวนรวมของประชาชนท่ัวไป ไมควรจํากัดเกินไป และพบวาการขยายการมีสวนรวมของประชาชน 

ใหอยูในชวงระยะเวลา 30-60 วัน เปนปจจัยแหงความสําเร็จ (Sheate and Partidário, 2010) สวนในอีก

กรณีหนึ่งพบวา หากจัดสรรเวลาไวสําหรับการปรึกษาหารือกันมากเกินไป การตอบสนองของสาธารณะอาจมี

ขอจํากัดดวยเชนเดียวกัน (Runhaar and Driessen, 2007) 

การมีสวนรวมของตัวแทนผู มีสวนไดสวนเสียควรเกิด ข้ึนโดยเร็ว ท่ีสุดใน

กระบวนการ SEA (Hildén et al., 2004; Runhaar and Driessen, 2007; Van Buuren and Nooteboom, 

2009) และควรปรึกษาผูมีสวนไดสวนเสียใหมากท่ีสุด การจัดทําแผนงานประชาสัมพันธท่ีกวางขวางจะทําให

เกิดความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและสงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนของสังคม รวมถึงเจตจํานง 

ทางการเมืองในการริเริ่มและใช SEA อาจไดรับการกระตุนโดยระยะเวลาท่ีเหมาะสมของกระบวนการมี 

สวนรวมและการสรางเครือขายผูมีสวนไดสวนเสียในระยะเริ่มตน (Hildén et al., 2004) เครือขายดังกลาว

ควรถูกประกาศตอสาธารณะในชวงตนของกระบวนการและควรเปดกวางสําหรับผูมาใหม (Hildén et al., 

2004; Van Buuren and Nooteboom, 2009) โดยผูมีสวนไดสวนเสียควรไดแสดงความคิดเห็นในระหวาง

กระบวนการและหลังจากนั้น (Song and Glasson, 2010 ). 

กิจกรรมและวิธีการท่ีใชในระหวางการมีสวนรวมของประชาชนจะประสบ

ความสําเร็จมากข้ึนหากมีการกําหนดเปาหมายและมีความเขมขน (Thérivel and Walsh, 2006) โดยความ

เพียงพอของเวลาและทรัพยากรเปนสิ่งท่ีสําคัญ (Runhaar and Driessen, 2007; Sheate and Partidário, 

2010; Tao et al., 2007; Wang et al., 2009; Zhu and Ru, 2008) ท้ังนี้ ความตระหนักถึงความสําคัญ 

ของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอมท่ีอยูในระดับต่ํา อาจเปนปญหาดานการมีสวนรวมไดดวยเชนเดียวกัน 

เนื่องจากจะนําไปสูภาวการณขาดความกระตือรือรนในการแกปญหาท่ีเปนภัยคุกคามตอสุขภาพและ

สภาพแวดลอมในอนาคตของผูคนท่ีจะไดรับผลกระทบ ท้ังทางตรงและทางออม (Wang et al., 2009) 

4.5) การสรุปผล (Wrap it Up)  

ระยะนี้ครอบคลุมถึงการจัดทําเอกสารและการทบทวนกระบวนการ SEA ตลอดจน

การเฝาติดตาม พบวามี 4 บทความท่ีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับข้ันตอนนี้โดยตรง และมีแนวคิดเก่ียวกับปจจัย

สําคัญ 7 แนวคิด เนื่องจากเอกสารเปนสิ่งสําคัญสําหรับ SEA ท่ีดี โดยควรใหความสําคัญสูงสุดกับการกลับไป



พิจารณาการกําหนดขอบเขต เพ่ือพิจารณาดูวาปญหาท่ีกลาวถึงในเอกสารนั้นมีความสําคัญหรือไม (d'Auria 

and Cinnéide, 2009) นอกจากนี้แลว วิธีการนําเสนอผลการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ ยังสามารถกระตุน

เจตจํานงทางการเมืองในการริเริ่มกระบวนการดังกลาวในอนาคตไดเปนอยางดีอีกดวย (Hildén et al., 2004) 

ท้ังนี้ ในการทบทวนคําชี้แจงผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรใหความสําคัญสูงสุดกับการอนุญาตใหผูเชี่ยวชาญ 

ท่ีเก่ียวของแสดงความคิดเห็นในกรณีตาง ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได (Unalan and Cowell, 2009)  

สวนจะมีขอบังคับในการตรวจสอบคุณภาพ SEA หรือไม ก็สามารถเสริมสรางการรับรูเก่ียวกับคุณภาพ 

ไดเชนเดียวกัน (Van Buuren and Nooteboom, 2010) 

อยางไรก็ตามการทบทวนถอยแถลงดานสิ่งแวดลอม (EIS) จะนาเชื่อยิ่ง ข้ึน  

หากตัวแทนของหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังหมดและสาธารณชนไดรับเชิญมารวมแสดงความคิดเห็นกับ

ผูเชี่ยวชาญและเจาของแผน (d'Auria and Cinnéide, 2009; Van Buuren and Nooteboom, 2010) ท้ังนี้ 

พบวามีบทความท่ีกลาวถึงการตรวจสอบคุณภาพเพียงกรณีเดียวเทานั้น ซ่ึงไดเนนย้ําวา วัตถุประสงคท่ีไม

คลุมเครือจะนําไปสูการตรวจสอบท่ีตรงเปามากข้ึน (d'Auria and Cinnéide, 2009) 

4.6) ข้ันตอนหลัง SEA (The Post-SEA Stage)  

การใหขอเสนอแนะ (Feedback) และการประเมินผล (Evaluation) SEA ไดรับ

ความสนใจในวงวรรณกรรมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ แตในการวิจัยนี้พบเพียง 5 แนวคิดจากบทความเดียว 

ท่ีเก่ียวของกับขอเสนอแนะและการประเมินผลโดยเฉพาะ (Gachechiladze et al., 2009) บทความนี้ 

ไดสรุปวา การปรับรูปแบบการจัดการเปนเรื่องสําคัญในการเริ่มตนการใหขอเสนอแนะและโดยเฉพาะอยางยิ่ง

การกําหนดขอบเขต รวมท้ังไดกลาวถึงบทบาทของการติดตาม (Follow-up) 

4.7) สรุป (Summary)  

จากการทบทวนพบวามีบทความ 16 บทความจากท้ังหมด 30 บทความ ท่ีกลาวถึง

ปจจัยสําคัญหนึ่งปจจัยหรือมากกวาใน 6 ข้ันตอนท่ีใชเพ่ือแสดงกระบวนการ SEA ท้ังหมด ในตารางท่ี 2.1-2 

ไดเปรียบเทียบข้ันตอนตาง ๆ กับจํานวนปจจัยสําคัญและจํานวนบทความสําหรับแตละข้ันตอน นอกจากนี้

บทความยังแบงยอยตามการใชแหลงขอมูลเชิงประจักษหลักหรือรอง 

จากตารางท่ี 2.1-2 เนื่องจากข้ันตอนกอนและหลังการจัดทํา SEA ยังไมไดมี 

การวิจัย ดังนั้น จึงทําใหการขยายข้ันตอนดั้งเดิมไมเกิดประโยชนอะไร อยางไรก็ตาม จากข้ันตอนเหลานี้อาจมี

การเชื่อมโยงท่ีสําคัญไปยังปจจัยท่ัวไป ตลอดจนการเชื่อมชองวางระหวางสังคมในภาพกวางหรือสิ่งท่ี 

Cashmore et al (2004) เรียกวา “ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงท่ีกอใหเกิดผลกระทบท่ีลึกซ้ึงยิ่งข้ึนในสังคม” 

ท้ังนี้ มีแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญ 65 แนวคิด ท่ีเปน “ปจจัยข้ันตอน” จาก

การศึกษาบทความอยางลึกซ้ึง 30 เรื่อง แหลงขอมูลสวนใหญมาจากการสืบคนหลายกรณี หรืออาจอาศัย

ความรูท่ัวไป กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษท่ีคอนขางออนแอ เนื่องจากขอมูลสวน



ใหญเปนขอมูลท่ัวไปและซํ้าซาก มีการวิจัยเพียงไมก่ีชิ้นท่ีดําเนินการโดยมีการกําหนดเปาหมายเพียงหนึ่งหรือ

สองประเด็น ซ่ึงสามารถคาดหวังไดวา นักวิจัยไดใชเวลาและเลือกใชวิธีการในการศึกษาท่ีมีความลึกซ้ึง 

เม่ือพิจารณาลงรายละเอียดมากข้ึนเก่ียวกับจํานวนของ “ปจจัยข้ันตอน” จะเห็น

วามีความแตกตางกันอยางมากอยางนาประหลาดใจระหวางข้ันตอนตางๆ ดังตารางท่ี 2.1-3 

ตารางท่ี 2.1-3 จํานวนปจจัยข้ันตอน สําหรับกระบวนการตาง ๆ ท่ีไดตรวจสอบ 

ตัวแบบครอบคลุม (Comprehensive Model) 
จํานวนปจจัยข้ันตอน 

(Number of Stage Factors) 

การกําหนดวาระ - 

การริเริ่ม/ การตดัสินใจ 1 

การกําหนดนโยบาย/แผน - 

การกลั่นกรอง (Screening) 1 

การกําหนดขอบเขต (Scoping) 6 

การระบุทางเลือก 11 

การคาดการณและการประเมินผล 9 

การบรรเทาผลกระทบ (Mitigation) 1 

การมีสวนรวมของสาธารณะ 24 

การจัดทําขอมลูและการรับฟง 2 

การตรวจสอบรายงานดานสิ่งแวดลอม (Review EIS) 4 

การตรวจสอบและตดิตาม (Monitoring and Follow-Up) 1 

การนําไปปฏิบัติและการดําเนินการ (Application and Implementation) - 

การตอบสนองและการประเมินผล(Feedback and Evaluation) 5 

การดําเนินนโยบาย/แผน การสรางความตอเน่ือง และการยกเลิก  - 
 

5) ปจจัยทั่วไป (General Factors) 

ปจจัยบางอยางไมสามารถนํามาประกอบกับข้ันตอนเดียวหรือสองสามข้ันตอนได  

แตเก่ียวของกับกระบวนการท้ังหมดของ SEA ดังนั้น จึงตองมีการอธิบายปรากฏการณท่ีซับซอนมากข้ึน แตก็มี

ขอบเขตท่ีเล็กลงเนื่องจากมีวรรณกรรมท่ีเก่ียวของจํานวนนอยลง เหตุผลสําหรับเรื่องนี้ อาจเปนเพราะปจจัย 

ท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการท้ังหมดหรืออาจเกิดจากผูเขียนพูดอยางกวาง ๆ เก่ียวกับปจจัยดังกลาว โดยไม

แยกแยะวาเก่ียวของกับข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งหรือมากกวาหรืออาจจะเปน SEA ท้ังหมด 

นอกจากนี้ ยังตองเผชิญกับปญหาปจจัยหลายอยางท่ีอธิบายไดนั้น มีการใชภาษา 

ท่ีแตกตางกันมาก ซ่ึงสงผลใหเกิดความแตกตางของการสรุปในระดับตาง ๆ สองประโยคท่ีอธิบายปจจัย



เดียวกันอาจมีความแตกตางกันในแงระดับความเปนนามธรรม และไมจําเปนตองแสดงถึงระดับเดียวกัน ดังนั้น 

ในสถานการณเชนนั้นทําใหมีปจจัยเดียวท่ีสามารถอธิบายในสองระดับท่ีแตกตางกันได โดยพบวามีแนวโนม 

ท่ีผูวิจัยจะพยายามอุปนัย 3

4 (By Induction) เนื้อหาของปรากฏการณท่ีคอนขางเปนรูปธรรมไปสูคําอธิบาย 

เชิงนามธรรมมากข้ึน  

จากการวิเคราะหปจจัยสําคัญท่ีเปน “ปจจัยท่ัวไป” โดยพบวา 29 จาก 30 บทความ 

ท่ีไดรับเลือก มีแนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ัวไปของ SEA ผูวิจัยจึงไดมีการกําหนดหมวดหมูกวาง ๆ ออกเปน  

4 ประเภท ดังนี้ 

5.1) การสื่อสารและการทําความเขาใจ (Communication and Understanding) 

"การสื่อสารและความเขาใจ" แบงไดเปน 4 หมวดหมูยอย (ตารางท่ี 2.1-4)  

ท่ีแสดงถึงแงมุมตาง ๆ จะครอบคลุม 30 ความคิด โดยเนนความสําคัญของการทําความเขาใจแนวคิด SEA  

การกําหนดกรอบแนวความคิด รวมถึงแงมุมท่ีกวางข้ึน ตลอดจนความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ วิธีการ 

และเทคนิคตาง ๆ โดยการยอมรับความไมแนนอนท่ีเก่ียวของกับความรู ก็เปนสวนหนึ่งของหมวดนี้

เชนเดียวกัน  

ความสําคัญของการสื่อสารและปฏิสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียท่ีแตกตางกัน 

แสดงใหเห็นอยางกวางขวางวา มีความสําคัญตอการดําเนินการ SEA เนื่องจากการสื่อสารและปฏิสัมพันธทําให

เกิดการยอมรับ SEA และใหความสําคัญกับผลลัพธท่ีเกิดจาก SEA (Runhaar and Driessen, 2007; Sheate 

and Partidário, 2010; Tao et al., 2007; Wang et al., 2009) 

อยางไรก็ตาม เนื่องจาก “แผน” มีความเปนนามธรรมเกินไป และสงผลให 

การสื่อสารและการประสานงานกลายเปนขอจํากัดในการนํา SEA ไปปฏิบัติ (Unalan and Cowell, 2009) 

และทําใหกระบวนการถายทอดความรูชาลง (Sheate and Partidário, 2010) ความแตกตางกันในการตีความ

จะจํากัดประสิทธิผล (d'Auria and Cinnéide, 2009) ในขณะท่ีปญหาความเขาใจและการยอมรับทําใหเกิด

ชองวางท่ีเปนอุปสรรคสําหรับความรู (Noble, 2004; Sheate and Partidário, 2010) โดยการปฏิสัมพันธ

ระหวางกันและความโปรงใสจะชวยเพ่ิมความเขาใจรวมกันของผูท่ีเก่ียวของกับปญหาสิ่งแวดลอม (d'Auria 

and Cinnéide, 2009) 

“นักวางแผนบางคนมองวา SEA เปน "ส่ิงท่ีเหมือนกันแตมากกวา (More of 

the Same)” ในขณะท่ีในทางกลับกัน บางคนท่ีมีพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรแบบดั้งเดิม พบวา เปนเรื่อง

ยากท่ีจะลดความไมไววางใจของพวกเขา (Bina, 2008; Hilding-Rydevik and Bjarnadottir, 2007) 

นักพัฒนามองวา SEA เปนภาระในการบริหาร ในขณะท่ีคนในพ้ืนท่ีบางคนมองวาเปนเครื่องมือในการ

                                                           
4 การแสดงเหตุผลจากสวนยอยไปหาสวนใหญ เปนการรวบรวมความจริงจากพืน้ที่ตาง ๆ แลวสรุปเปนทฤษฎ,ี การอางเหตุผลโดยอาศัยหลักฐาน

จากประสบการณ 



แกไขปญหาท่ีเกี่ยวของเชน การชดเชย (Song and Glasson, 2010) สวนนักส่ิงแวดลอมอาจมองวาเปน

ข้ันตอนของระบบราชการท่ีไมมีอิทธิพลในทางปฏิบัติ (Song and Glasson, 2010)” 

ในหลายแหงมีการเปลี่ยนแปลงการรับรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมอยางชา ๆ (Bina, 

2008; Dusik and Sadler, 2004) หรือ ในทางตรงกันขามกันคือมีการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอมมาก

เกินไป (Thérivel et al., 2009) และบางครั้งผูปฏิบัติงานไมสามารถจัดการกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมได 

(Dusik and Sadler, 2004) หรือได รับการคัดค านในการตัดสินใจ ข้ันสุดท าย (Stoeglehner, 2010)  

แตโดยท่ัวไปแลว มักพบวาผูปฏิบัติงาน SEA มีความเขาใจเก่ียวกับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรท่ีออนแอมาก

และไดรับการสนับสนุนจากบริบททางการเมืองท่ีจํากัด (Retief, 2007) อาทิ ในไตหวัน พบวา หนวยงานท่ีมี

อํานาจไม คุนเคยกับการใชแนวคิดของ SEA (Liou and Yu, 2004) และเชนเดียวกันกับประเทศจีน  

ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวไมมีขอมูลท่ีเหมาะสม (Zhu and Ru, 2008) 

ความไมแนนอนเก่ียวกับ SEA เปนปญหาสําคัญ เนื่องจากอาจนําไปสูอุปสรรค 

ในการนํา SEA ไปใชอยางมีประสิทธิผล (Tao et al., 2007) ขณะท่ีวิธีการประเมินควรไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติม

และรายงานของ SEA ควรสะทอนใหเห็นถึงความสัมพันธกับการพัฒนาท่ียั่งยืนผานตัวชี้วัดท่ีเก่ียวของไดดีข้ึน 

(Song and Glasson, 2010; Wang et al., 2009) นอกจากนี้ยังพบวามีบอยครั้งท่ีตัวชี้วัดและเปาหมาย 

(Goal) มีความขัดแยง กันหรือมีมากเกินไป (Dusik and Sadler, 2004) แตกรณี อ่ืนๆ อาจตีความ 

ไดวา SEA เปนกรอบการทํางานท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือสงเสริมความรุงเรืองของประเทศมหาอํานาจ (Hilding-

Rydevik and Bjarnadottir, 2007 ) 

ตารางท่ี 2.1-4 แสดงเสนทางการอุปนัยจากแนวคิดกลุมเล็กๆท่ีเช่ือมโยงกับปจจัยสําคัญ และถูกควบรวม

เหลือ 4 ท่ีมีความครอบคลุมกวางขวางข้ึน 

การอุปนัยจากกลุมยอยๆ 

(Inductive Subgroups) 

กลุมที่อยูในระดับสงูขึ้น 

(Groups at Higher Level) 

สี่กลุมสุดทาย 

(Final Four Groups) 

ความเขาใจเก่ียวกับ SEA (30) การสื่อสารและความเขาใจ (57) การสื่อสารและความเขาใจ 

(57) การใหความรูเก่ียวกับผลประโยชน (8) 

แนวทางกวางๆเก่ียวกับ SEA (11) 

ความโปรงใสและการทําใหเขาใจงาย (8) 

เวลา (6) เวลาและทรัพยากร (19) ทรัพยากรและขีด

ความสามารถ (34) งบประมาณ (4) 

ทรัพยากร (9) 

ความสามารถของผูปฏิบัติงาน (15) ความสามารถของผูปฏิบัติงาน (15) 

การบูรณาการ (15) เวลาและองคกร (71) เวลาและองคกร (82) 

เวลา (18) 



ตารางท่ี 2.1-4 แสดงเสนทางการอุปนัยจากแนวคิดกลุมเล็กๆท่ีเช่ือมโยงกับปจจัยสําคัญ และถูกควบรวม

เหลือ 4 ท่ีมีความครอบคลุมกวางขวางข้ึน 

การอุปนัยจากกลุมยอยๆ 

(Inductive Subgroups) 

กลุมที่อยูในระดับสงูขึ้น 

(Groups at Higher Level) 

สี่กลุมสุดทาย 

(Final Four Groups) 

เครือขาย (19)  

กรอบเชิงสถาบัน (9) 

ความยืดหยุน (3) 

กรอบกฎหมายท่ีชัดเจน (11) กรอบกฎหมายท่ีชัดเจน (11) 

เจตจํานงและความเชื่อม่ัน (28) เจตจํานงและความเชื่อม่ัน (28) เจตจํานงและความเชื่อม่ัน (28) 
 

ผลลัพธของ SEA ยังแสดงใหเห็นวาข้ึนอยูกับผู ท่ีเก่ียวของในการประเมิน คือ 

ผูปฏิบัติงาน SEA โดยพบวา แผนมีแนวโนมท่ีจะเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด หากมีท้ังท่ีปรึกษาและบุคลากรจาก

หนวยงานในพ้ืนท่ีเขามาเก่ียวของเขามามีสวนรวมอยางหลากหลาย 

กลุมยอยท่ีสองของ“การสื่อสารและความเขาใจ” มุงเนนไปท่ีการรับรูเก่ียวกับ

ผลประโยชนตาง ๆ ของ SEA และความทะเยอทะยานอ่ืน ๆ โดยครอบคลุม 8 แนวคิดและใหความสําคัญสูงสุด

กับแนวคิดท่ีวา “SEA ชวยสรางวิสัยทัศนรวมกันและสงเสริมการมีสวนรวมอยางใกลชิดในกระบวนการ

กระตุนใหผูเขารวมสะทอนความตองของตนเองออกมา” (Van Buuren and Nooteboom, 2010)  

ดังนั้น ความเปดกวางของผูมีอํานาจตัดสินใจจึงมีบทบาทสําคัญ (Noble, 2004) 

การมีสวนรวมนําไปสูการสรางขอผูกพันในการดําเนินการตามผลลัพธอยางจริงจังเนื่องจากผลลัพธ 

ท่ีตองการใหเกิดข้ึนนําเขามาจากผู ท่ีเขามามีสวนรวม ดังนั้น จึงเกิดการเรียนรู ท่ีจะประคบประหงม 

นโยบายท่ีถูกสรางข้ึนมาจากฉันทามติรวมกันจึงเกิดข้ึน (Van Buuren and Nooteboom, 2010) หากไมมี

ขอตกลงรวมกันเก่ียวกับความจําเปนในการจัดทํา SEA หรือขอคนพบของ SEA ไมไดถูกนํามาพิจารณาและ

ดําเนินการ ก็จะเปนอุปสรรคตอการนําไป SEA ไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล (Noble, 2004; Thérivel et al., 

2009) 

สวนท่ีสามมุงเนนไปท่ีความสําคัญของแนวทางกวาง ๆ เก่ียวกับ SEA และ 

ความเต็มใจท่ีจะตรวจสอบ แตผลของ SEA ก็ไดรับการยอมรับในท่ีสุด (Runhaar and Driessen, 2007; Van 

Buuren and Nooteboom, 2010) หมวดหมูยอยนี้ อางอิงจากปจจัยสําคัญ 11 แนวคิด การเปดกวางและ

คุณภาพของขอมูลควรไดรับการพิจารณาอยางจริงจัง (d'Auria and Cinnéide, 2009) ความเต็มใจท่ีจะ

ตรวจสอบครอบคลุมถึงความเต็มใจท่ีจะสรางสมดุลระหวางขอมูลประเภทตางๆดวย (Hildén et al., 2004) 

ซ่ึงการไหลของขอมูลควรเปนไปท้ังแนวตั้งและแนวนอนรวมถึงมีความยืดหยุนและรวดเร็ว ดังนั้น จึงตองมีการ

อํานวยความสะดวกในการโตตอบและการไตรตรอง (Van Buuren and Nooteboom, 2009) แตสิ่งสําคัญ 

คือ ตองไมมีความสับสนวาใครเปนผูนําในกระบวนการ SEA (Bina, 2008) ขอจํากัดเก่ียวกับพ้ืนท่ีเปาหมาย 



(Song and Glasson, 2010) เปนปญหา แมวาจะคาดหวังวา SEA จะสามารถจัดการกับเรื่องสําคัญท่ีอยูนอก

ขอบเขตการดําเนินงานไดโดยไมตองเครงครัดในเรื่องนี้ (Retief, 2007) 

สวนท่ีสี่ของ “การสื่อสารและความเขาใจ” มุงเนนไปท่ีบทบาทของความโปรงใส

และการทําใหเขาใจไดงาย โดยนับแนวคิดนี้ได 8 แนวคิด อยางไรก็ตาม เนื่องจากความโปรงใสในกระบวนการ

ตัดสินใจ มักทําใหเกิดแรงกดดันตอผูมีอํานาจตัดสินใจ ดังนั้น เจตจํานงทางการเมืองจึงมักเพ่ิมข้ึนเปนพิเศษ

ในชวงเริ่มตนของกระบวนการ SEA (Hildén et al., 2004; Theophilou et al., 2010)  

นอกจากนี้แลว SEA ควรถูกทําใหเรียบงายและสามารถปฏิบัติไดเพ่ือใหเกิดความ

โปรงใส (Elling, 2000; Retief, 2007; Thérivel and Minas, 2002) เนื่องจากความไมโปรงใส มักนําไปสู

ขอจํากัดในดานการเปดกวางและการมีสวนรวม (Bina, 2008) และการตอตานขอเท็จจริงท่ีไมพึงปรารถนา 

(Van Buuren and Nooteboom, 2009) ดังนั้น การวางแผนโดยอาศัยขอมูลท่ีแข็งแกรงทําใหเกิดทางเลือก 

ท่ีมีคุณคาในดานความโปรงใสและทําใหมีกฎเกณฑท่ีชัดเจนในการตัดสินใจเก่ียวกับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม

ท่ีมีความสําคัญ (Stoeglehner, 2010) 

5.2) ทรัพยากรและขีดความสามารถ (Resources and Capacities) 

แนวคิดกลุมท่ีสองครอบคลุม“ทรัพยากรและขีดความสามารถ” โดยมีพ้ืนฐาน 

มาจาก 34 แนวคิด โดยพบวา เวลา เงิน และทรัพยากร เปนปจจัยสําคัญพ้ืนฐานท่ีสามารถทําใหเกิดขอจํากัด

ในการสรางการมีสวนรวมและคุณภาพของการประเมิน (d'Auria and Cinnéide, 2009; Sheate and 

Partidário, 2010; Van Buuren and Nooteboom, 2010) ดังนั้น จึงจําเปนตองมีทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

(Noble, 2004; Tao et al., 2007; Theophilou et al., 2010; Thérivel and Minas, 2002) 

แตในทางตรงกันขามกัน ไมไดหมายความวา ยิ่งใชเวลาในการการจัดทํา SEA  

นานมากข้ึนเทาไหร ผลลัพธจะยิ่งดีข้ึนเทานั้น ดังท่ี Song และ Glasson แสดงใหเห็นวา SEA ท่ีใชเวลานาน

เกินไปอาจเปนอุปสรรคตอการนําไปใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหถูกมองวาเปนเครื่องมือท่ีจํากัด 

การพัฒนา (Song and Glasson, 2010) การใชเวลาอยางเพียงพอ โดยเริ่มดําเนินการแตเนิ่น ๆ และวางแผน

ลวงหนา เปนคําแนะนําท่ีพบบอยสําหรับผูท่ีจัดทํา SEA (Thérivel and Minas, 2002; Thérivel and Walsh, 

2006) 

ในกลุมผูท่ีเก่ียวของมักรูสึกวาขอจํากัดดานเวลาจะสรางปญหามากกวาขอจํากัด

ดานงบประมาณ (Retief, 2007) และในบางกรณีพบวาจํานวนเงินและการจัดสรรเงินมีความสมเหตุสมผล 

(Theophilou et al., 2010) ทรัพยากรท่ีเพียงพอเปนสิ่งท่ีจําเปนในการดําเนินการ SEA รวมท้ังทรัพยากร

บุคคล (Sheate and Partidário, 2010) ทรัพยากรทางการเงิน (Noble, 2004; Theophilou et al., 2010) 

เงินทุนภายนอก (Retief, 2007) และขอมูล (d'Auria and Cinnéide, 2009; Fischer, 2010; Fischer and 

Gazzola, 2006) 



ขอจํากัดดานทรัพยากรอาจสงผลกระทบตอการจัดทํา SEA แตมีบอยครั้งท่ีพบวา 

ผูท่ีเก่ียวของ เชน ขาราชการระดับปฏิบัติ มักใหความสําคัญกับกิจกรรมประจําเพ่ือสรางความสมดุลระหวาง

งบประมาณท่ีไดรับและคาใชจาย หรือเพ่ือลดชองวางระหวางสถานการณการทํางานและขอกําหนดของ SEA 

ใหเหลือนอยท่ีสุด (Stoeglehner et al, 2009) 

จึงเปนความสามารถของทีม SEA มากกวาคนใดคนหนึ่งท่ีมีสวนเก่ียวของ ในการ

กําหนดบทบาทของ SEA ดังท่ี Thérivel และ Minas แสดงใหเห็นถึงความสามารถเหลานี้ ไดแก “ความเปน

อิสระ เปนกลาง และความนาเช่ือถือ ; ความเช่ียวชาญและประสบการณท่ีกวางขวางและลึกซ้ึง ;  

และอํานาจในการทําเพ่ือใหดําเนินการตามคําแนะนําจากการประเมิน” (Thérivel and Minas, 2002, 

หนา. 87) การฝกอบรมคณะทํางาน รวมถึงวิธีการประสานกิจกรรม อาจเปนประโยชนตอการเพ่ิมขีด

ความสามารถของนักวางแผน (Noble, 2004; Unalan and Cowell, 2009) แตบอยครั้ ง ท่ี เราพบวา

ความสามารถในการสื่อสารมีความสําคัญ (Sheate and Partidário, 2010) 

ขีดความสามารถครอบคลุมหลายดาน เชน ความเชี่ยวชาญในการวางแผนองคกร

และกําลังคน (d'Auria and Cinnéide, 2009), นักการเมือง (Hildén et al., 2004), การขาดความสามารถ 

ในการบังคับใชกฎระเบียบ (Bina, 2008) และการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Song and Glasson, 

2010) หรือ ความรูและทักษะเก่ียวกับเครื่องมือท่ีจําเปนตองใช รวมถึงมีผูปฏิบัติงานท่ีมีความสามารถ (Retief 

et al., 2008) เชนเดียวกับการไมไดรับการสนับสนุนจากสังคม ท่ีสามารถสราปญหาสําคัญอยูเสมอ (Liou and 

Yu, 2004) รวมถึงขอบกพรองในการฝกอบรมของผูปฏิบัติงาน ก็เปนอุปสรรคสําคัญดวยเชนเดียวกัน (Noble, 

2004) 

5.3) เวลาและองคกร (Timing and Organization)  

แนวคิดกลุมท่ีสาม ครอบคลุมถึง “เวลาและองคกร” โดย “เวลา” หมายถึง การจัด

กิจกรรม และเก่ียวของกับพฤติกรรมและการจัดการองคกร และการจัดตั้งสถาบัน แนวคิดกลุมนี้มีพ้ืนฐานมา

จาก 82 แนวคิด และแบงออกเปน 7 กลุมยอย กลุมยอยแรกครอบคลุมถึงปจจัยสําคัญ จํานวน 15 แนวคิด 

โดยเนนคือการบูรณาการของกิจกรรมภายในองคกร 

การจัดองคกร SEA ท่ีดี  ควรเนนการบูรณาการเชิงระบบ โดยสิ่ ง ท่ี มีการ 

ใหความสําคัญอยูเสมอ คือ การบูรณาการ SEA เขากับกระบวนการกําหนดนโยบาย (Thérivel et al., 2009) 

โดยมีคําอ่ืน ๆ ท่ีสามารถใชสําหรับปรากฏการณเดียวกัน หรือ อาจมีความหมายท่ีแตกตางกันเพียงเล็กนอย 

เชน "การคูขนานและมีปฏิสัมพันธกัน (Parallel and interacting) " (Runhaar and Driessen, 2007);  

การพัฒนาแบบคูขนานของการวางแผน และ SEA (Theophilou et al., 2010); กระบวนการท่ีเก่ียวพันกัน 

(Van Buuren and Nooteboom, 2009); การปรับ SEA ใหเขากับข้ันตอนการวางแผนท่ีมีอยู (Elling, 2000); 

หรือการปรับตัวและการปรับปรุงใหดีข้ึนอยางตอเนื่องของ SEA ใหเขากับกระบวนการวางแผน (Sheate and 

Partidário, 2010; Stoeglehner et al., 2009) 



อยางไรก็ตาม การบูรณาการ หมายถึง การบูรณาการอยางสมบูรณ และนั่นหมายถึง 

การบูรณาการตั้งแตชวงตน (Tao et al., 2007) โดยมีการเชื่อมโยงท่ีชัดเจนระหวาง SEA และการวางแผน 

(Hildén et al., 2004) และทีม SEA ท่ีทํางานควบคูไปกับกระบวนการวางแผน (Dusik and Sadler, 2004 ) 

การบูรณาการเปน “ขอกําหนดเบื้องตนท่ีสําคัญสําหรับ SEA ท่ีมีประสิทธิผล แตยังไมมีวิธีการท่ีสามารถ

รับประกันไดวาจะทําไดอยางไร” (Stoeglehner, 2010, p. 227) 

แตบางครั้ง การกําหนดเวลาท่ีดีเพียงอยางเดียวไมไดมีสวนชวยใหเกิดการตัดสินใจ

อยางมีคุณภาพ (Van Buuren and Nooteboom, 2009) นอกจากนี้ยังเนนวา การแทรกแซงของ SEA 

 ในกระบวนการตัดสินใจในระยะแรกๆ (Wang et al., 2009) จะชวยอํานวยความสะดวกในกระบวนการ

กํากับดูแลรวมกัน การสรางฉันทามติ และการคนหาขอเท็จจริงรวมกัน (Van Buuren and Nooteboom, 

2010) การขัดขวางเรื่องนี้อาจเปนความเขาใจท่ีผิดพลาดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ (Retief, 2007) แตยังมี

รายงานการขัดขวางในการสรางพ้ืนท่ีสําหรับผูปฏิบัติงาน SEA สําหรับการใหขอมูลในการพัฒนายุทธศาสตร 

(Sheate and Partidário, 2010) . 

จะตองมีพ้ืนท่ีและระยะเวลาสําหรับ SEA ท่ีจะมีสวนรวมต้ังแตชวงแรกของการ

ตัดสินใจในกระบวนการวางแผน (Runhaar and Driessen, 2007; Theophilou et al., 2010; Thérivel 

and Walsh, 2006) หากขอเสนอแนะจาก SEA เกิดข้ึนหลังจากข้ันตอนแรกของแผนหรือแผนงานไดทําไปแลว 

SEA ก็จะไมสามารถมีอิทธิพลตอแผนหรือแผนงานได (Bina, 2008; Hildén et al., 2004) เนื่องจาก 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะไมไดรับการตอนรับ (Fischer , 2002; Thérivel and Minas, 2002) ในทาง

กลับกันการรวมเครื่องมือเชน SEA และ SA (Sustainability Assessment) อาจทําใหการใหความสําคัญ 

ดานสิ่งแวดลอมลดลง (Thérivel et al., 2009) 

เม่ือพิจารณาถึงความรวมมือระหวางผลของการสรางเครือขายและความรวมมือกับ

ผูมีสวนไดสวนเสีย ก็พบวา มีผลตอประสิทธิผลของ SEA (Fischer and Gazzola, 2006; Noble, 2004; 

Sheate and Partidário, 2010; Theophilou et al., 2010) ดังนั้น ความรวมมือระหวางนักวางแผนและ

ผูจัดทํา SEA มีความสําคัญมาก (Hildén et al., 2004) และบอยครั้งท่ีทําใหนักวางแผนมีความเขาใจเก่ียวกับ

สิ่งแวดลอมและความยั่งยืนเพ่ิมข้ึน (Thérivel and Minas, 2002) การมีสวนรวมของหุนสวนท่ีมีความ 

เปนอิสระอ่ืน ๆ ในกระบวนการนี้ท่ีมากข้ึน สามารถชวยยกระดับผลการประเมินใหดีข้ึนไดดวยเชนเดียวกัน 

(Thérivel and Minas, 2002) และทีมนักวิชาการท่ีเปนสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) อาจเปนประโยชน 

(Fischer, 2002; Tao et al., 2007; Van Buuren and Nooteboom, 2009) ในท่ีนี่ หัวหนาทีม SEA มักมี

ความสําคัญไมนอยในการสื่อสารกับผู อํานวยการโครงการ (Van Buuren and Nooteboom, 2009) 

เนื่องจากการสื่อสารท่ีไมเพียงพออาจเปนปญหาสําคัญ (Bina, 2008) 

อยางไรก็ตาม การใชเทคนิคการปรึกษาเชิงปฏิสัมพันธสามารถชวยแกปญหา

เหลานี้ใหสําเร็จได (Theophilou et al., 2010) ความเปนผูนําในกระบวนการ SEA มักเปนฝายอ่ืนท่ีไมใช

รัฐบาลทองถ่ิน (Song and Glasson, 2010) และในหลายประเทศ “กลุมท่ีปรึกษา” มีบทบาทนี้ (Retief, 



2007) การพิจารณาเหลานี้ยังนําไปสูการยอมรับกรอบการทํางานเชิงสถาบันวามีความสําคัญ (Fischer and 

Gazzola, 2006) โดยความหมายของสถาบันมีความแตกตางกันไปตามทฤษฎีตางๆ แตท่ีนี่ เราพบแนวคิดเชน

การสรางกรอบการทํางานเชิงสถาบันท่ีมีประสิทธิผล (Fischer and Gazzola, 2006) ท่ีมีลักษณะโครงสรางใน

การประสานงานและกระจายขอมูล (Bina, 2008) 

กรอบการทํางานเชิงสถาบันเหลานี้ ทําใหข้ันตอนงายข้ึนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

และดวยเหตุนี้ทําใหการนํา SEA ไปใชงานท่ีดีข้ึน (Song and Glasson, 2010) ในประเทศกําลังพัฒนา  

มักพบวา มีการประสานงานท่ีไมดี (Bina, 2008) ของระบบราชการ (Liou and Yu, 2004) และการขาดการมี

สวนรวมของประชาชน ตลอดจนความซับซอนและขนาดองคกร (Zhu and Ru, 2008) ขัดขวางการนําไป

ปฏิบัติและทําให SEA ขาดประสิทธิผล การปรับปรุงในอีกดานหนึ่ง มักพบวา เก่ียวของกับการสนับสนุนจาก

ความเปนสถาบันท่ีใหความสําคัญกับคุณคาดานสิ่งแวดลอม (Runhaar and Driessen, 2007) 

กรอบกฎหมายท่ีดีกวา อาจเปนพ้ืนฐานท่ีม่ันคงสําหรับการนํา SEA ไปใชอยางมี

ประสิทธิผลรวมถึงวัตถุประสงคท่ีชัดเจน และคําแนะนําเก่ียวกับระเบียบวิธี (Methodological guidelines) 

(d'Auria and Cinnéide, 2009 ; Fischer and Gazzola 2006 ; Noble, 2009 ; Thérivel et al., 2009 ) 

ขอกําหนดสําหรับการบังคับเพ่ือการดําเนินการ SEA (Hildén et al., 2004; Tao et al., 2007; Wang et al., 

2009) บทบาทและความรับผิดชอบท่ีมีผลผูกพันตามกฎหมายของผูท่ีมีสวนเก่ียวของ (Noble, 2009; Van 

Buuren and Nooteboom, 2010) บทบัญญัติทางกฎหมายท่ีกําหนดไวอยางดี (Noble , 2004; Retief et 

al., 2008; Tao et al., 2007) และคาเปาหมาย (เชิงปริมาณ) ท่ีแมนยํายิ่งข้ึน (Retief et al., 2008; Thérivel 

et al., 2009) ผูเขียนหลายคนจึงมักขอใหมีการออกแบบนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

อีกแงมุมหนึ่งของการบูรณาการและการปรับปรุงความเปนสถาบัน ถูกระบ ุ

ใหเก่ียวของกับการจัดระดับของแผนและแผนงาน (Hildén et al., 2004) การจัดระดับ คือ การบูรณาการ

ระหวางการวางแผนระดับตางๆ การกําหนดภาพรวมของแผนท่ีเก่ียวของและอธิบายการเชื่อมตอระหวางกัน

และกับกรอบอ่ืน ๆ  

ดังนั้นจึงเปนงานท่ีโดดเดนของ SEA ในการทําใหกรอบการทํางานมีความชัดเจน

มากข้ึน และยังตองใหขอมูลกับกิจกรรมท่ีอยูในระดับต่ํากวา (Fischer, 2010) เชน การทําใหการวางแผน 

อนุภูมิภาคงายข้ึน โดยการสงผล SEA ไปยังระดับถัดไปในระบบลําดับชั้นของแผน (Fischer, 2002, 2010) 

การเชื่อมตอระหวางชั้นของแผนตางๆเหลานี้อาจเปนเรื่องยาก แตก็ไมใชเปนเรื่องท่ีเปนไปไมไดท่ีจะสรางให

เกิดข้ึน (Retief, 2007) และอาจเกิดผลกระทบท่ีไมคาดคิดในท่ีอ่ืน ๆ ของระบบการวางแผนได (Song and 

Glasson, 2010) การกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบท่ีชัดเจนจึงเปนเง่ือนไขเบื้องตนสําหรับการจัดระดับ

ท่ีดีและทําใหการนําไปปฏิบัติประสบความสําเร็จมากข้ึน (Hildén et al., 2004; Noble, 2009) 

ดังนั้น กรอบการทํางานเชิงสถาบันของ SEA จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีจัดระดับ

การตัดสินใจในระดับตาง ๆ และก็มักจะนําไปสูความตองการการปรับแตงเทคนิคและข้ันตอนของ SEA ใหเขา

กับบริบทเฉพาะภายใตการพิจารณา (Wang et al., 2009) กระบวนการควรมีความยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได



เพ่ือใหมีประสิทธิผลในบริบทท่ีแตกตางกัน ควรใช SEA ในลักษณะท่ีมีพลวัตยืดหยุนและปรับเปลี่ยนได 

ตามความเหมาะสม (Van Buuren and Nooteboom, 2010) แมวาในทางตรงกันขามกันจะมีบทความหนึ่ง

ของอิตาลีเปนตัวอยางของรายงานท่ีระบุวา "ความยืดหยุนมีแนวโนมท่ีจะถูกใชเปนขออางท่ีจะไมเปลี่ยนแปลง

อะไรเพ่ือตอบสนองผลประโยชนทางการเมืองท่ีมีอยู” (Fischer and Gazzola, 2006, หนา. 407) 

5.4) เจตจํานงและความเช่ือมั่น (Will and Trust)  

เจตจํานงทางการเมืองท่ีไมเพียงพอ เปนอุปสรรคท่ีสําคัญท่ีสุดในการดําเนินการ 

SEA (Hildén et al., 2004; Liou and Yu, 2004; Noble, 2004; Retief, 2007; Sheate and Partidário, 

2010; Zhu and Ru, 2008) เชนเดียวกันกับการเชื่อมโยงอยางใกลชิดของแนวคิดเก่ียวกับความรับผิดชอบ

และความไววางใจ (Fischer and Gazzola, 2006; Runhaar and Driessen, 2007) รวมถึงการใหความ

เคารพกับผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ีเปนคุณคาหลัก (Core value) ของ SEA (Van Buuren 

and Nooteboom, 2010) ถึงแมวาจะมีความยากลําบากทางสังคมเกิดข้ึน แตในทางกลับกัน ในท่ีสุดเจตจํานง 

(ทางการเมือง) ท่ีแข็งแกรงเกินไปจะนําไปสูผลตรงกันขาม เชน การคิดจากบนลงลางแบบลําดับชั้นมากเกินไป 

(Fischer and Gazzola, 2006) การตัดสินใจแบบควบคุมโดยสวนกลาง (Zhu and Ru, 2008) และการขาด

ความโปรงใส (Fischer and Gazzola, 2006). 

สิ่งนี้อาจบงบอกถึงความเชื่อท่ีฝงลึกสําหรับฝายท่ีไมสนันสนุน (Theophilou et 

al., 2010) หรือการขาดการประเมินท่ีสําคัญโดยท่ัวไป เชน ขาดความตระหนักเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ทําใหปญหาไมไดรับการแกไขดวยวิธีท่ีเหมาะสม (Thérivel et al., 2009) นักการเมืองอาจทําการประเมิน 

แตไมนําไปใช (Retief, 2007) ดังนั้น พวกเขาจึงมีความรับผิดชอบในการนําไปใชอยางเหมาะสม (Fischer, 

2002) ดังนั้น การจัดทํา SEA จึงไมควรใหความสําคัญกับแนวทางท่ีมุงเนนเหตุผลเชิงเทคนิคมากนัก แตควร

ขับเคลื่อนดวยคุณคามากกวา (Retief et al., 2008) โดยระบบคุณคาท่ีชัดเจนและสามารถตกลงกันได 

จะนําไปสูการตัดสินใจท่ีโปรงใสและถูกตองในท่ีสุด (Stoeglehner, 2010) 

ความไววางใจในกลุมผูมีสวนไดเสียท่ีเก่ียวของในกระบวนการ SEA สามารถ

สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียและเอ้ือประโยชนใหกับ SEA โดยความนาเชื่อถือสามารถ 

เปนตัวเรงในการสราง SEA ท่ีดีข้ึนได ดังนั้น จึงมีบทบาทในเชิงบวกสําหรับ SEA (Sheate and Partidário, 

2010 ; Theophilou et al., 2010 ; Van Buuren and Nooteboom, 2 010 )  Hilding-Rydevik and 

Bjarnadottir (2007) โดยมีการตั้งขอสังเกตวาการสรางการยอมรับตอเครื่องมือนั้นทําไดงายกวา เม่ือเจตจํานง

ทางการเมือง ความมุงม่ันในองคกร และแรงจูงใจในการเรียนรู มีอยูแลว 

พบวามี 29 บทความจากท้ังหมด 30 บทความกลาวถึงปจจัยสําคัญท่ีมีลักษณะ

ท่ัวไป จากแนวคิดท่ีแตกตางกันมากมายท่ีสามารถจัดเปนปจจัยสําคัญ ทําใหสามารถจัดกลุมพวกเขาเปน  

4 กลุมท่ีคอนขางสอดคลองกัน ตารางท่ี 2.1-5 แสดงจํานวนบทความท่ีนําเสนอปจจัยท่ีสําคัญท่ัวไปแตละ



ปจจัยและมีการเผยแพรสิ่งเหลานี้เปนขอมูลเชิงประจักษหรือเชิงทฤษฎี จึงเปนอีกครั้งท่ีเห็นวา ความรูเก่ียวกับ

ปจจัยสําคัญท่ัวไปนั้น ข้ึนอยูกับระเบียบวิธี 

ตารางที่ 2.1-5 การมีสวนรวมของบทความที่นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญและแหลงที่มาของความรู

สําหรับสี่กลุมของปจจัยทั่วไปที่มีการระบ ุ

 การสื่อสารและ 

ความเขาใจ 

ทรัพยากรและ

ขีดความสามารถ 

เวลาและ

องคกร 

เจตจํานงและ

ความเชื่อม่ัน 

แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญ 57 34 82 28 

จํานวนบทความ 23 19 26 17 

กรณีศึกษาเดี่ยว 1 1 1 - 

สองกรณีศึกษา 3 2 2 2 

หลายกรณีศึกษา 5 5 7 3 

ความรูทั่วไป 11 8 15 10 

การวิจัยเชิงทฤษฎี 3 3 1 2 
 

ในบรรดาปจจัยท่ัวไปท่ีอธิบาย หลายปจจัยยังสามารถระบุไดวาเปนปจจัยเชิง

บริบทของการนํา SEA ไปใช แตความตระหนักรูตอบริบทของระบบมีความสําคัญมาก (Cherp, 2001) 

เนื่องจากจะชวยระบุปจจัยท่ัวไปของธรรมชาติท่ีหางไกลออกไปมากข้ึน ปจจัยท่ัวไปหลายประการเชื่อมโยง

อยางใกลชิดกับประสบการณท่ีเปนรูปธรรมของผูปฏิบัติงานและนักวิจัยท่ีพยายามใหคําอธิบายท่ัวไปเก่ียวกับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการ SEA ท้ังหมด การวิเคราะหเพ่ิมเติมจะเปดเผยวาปจจัยท่ัวไปบางประการ

สามารถยอนกลับไปสูขอเท็จจริงท่ีเปนสวนประกอบของชีวิตในสังคม เชน อํานาจ โครงสรางสถาบัน และ

วัฒนธรรมทางการเมือง เปนตน (Runhaar, 2009) 

ในฐานะท่ีเปนเครื่องมือการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีพัฒนามาจากระบบราชการ 

แบบตะวันตก SEA จะตองสะดุดกับอุปสรรคท่ีแตกตางกันเม่ือถูกนําไปใชกับกับวัฒนธรรมและระบบความเปน

สถาบันของประเทศกําลังพัฒนาและอยูในชวงเปลี่ยนผาน ในทางกลับกัน อํานาจสวนกลางและเจตจํานงทาง

การเมือง อาจเปนกําลังท่ีเขมแข็งอยูเบื้องหลังในการกําหนดใหกระบวนการดําเนินการในประเทศตางๆมีความ

ราบรื่นกวาการดําเนินงานในประเทศพัฒนาแลว (Hildén et al., 2004; Runhaar and Driessen, 2007; 

Van Buuren and Nooteboom, 2009) การแสวงหาปจจัยบริบทอาจมีความเก่ียวของอยางมากในการระบุ

ปจจัยท่ัวไปท่ีอยูหางไกลออกไป ซ่ึงแมวาจะอยูหางไกล แตก็มีบทบาทท่ีเปนท่ีรูจักในการนํา SEA ไปใชอยาง

ประสบความสําเร็จ 

6) บทสรุป (Conclusion) 

บทความนี้ไดตรวจสอบความเขาใจประสิทธิผลของวรรณกรรม SEA ลาสุดและตรวจสอบ

วา SEA ไดรับผลกระทบจากปจจัยสําคัญตาง ๆ อยางไร อยางไรก็ตาม ยังไมมีคําจํากัดความท่ีชัดเจนและ



ครอบคลุมเก่ียวกับประสิทธิผลของ SEA เนื่องจากมีการกําหนดท้ังสาระสําคัญ (การบรรลุวัตถุประสงค) 

ข้ันตอน (ทําตามความคาดหวังท่ีกําหนดไว) (Cashmore et al., 2004; Sadler and Verheem, 1996) และ 

กระบวนการ (การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน) ในบทความนี้ไดใหความสําคัญกับการพิจารณาประสิทธิผลในฐานะ

ประสิทธิผลดานสิ่งแวดลอมโดยตรง (Stoeglehner et al., 2009) เนื่องจากเปนรูปธรรมหรือมีอิทธิพลตอ 

ไการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเชนเดียวกัน 

เม่ือกําหนดแนวคิดเรื่องประสิทธิผลในบทความนี้แลว จึงพยายามกําหนดวาปจจัยท่ีสําคัญ

คืออะไรและแฝงอยูท่ีใดในกระบวนการ SEA ในการทบทวนปจจัยสําคัญ ไดมีระบุปจจัยจากการวิเคราะห

บทความ 30 เรื่อง ปจจัยท่ีสําคัญมีขอบเขตกวางขวางพอ ๆ กับแนวคิดเรื่องประสิทธิผล โดยมีขอบเขตตั้งแต

ปจจัยท่ีมีความจําเพาะเจาะจงอยางมากท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนบางข้ันตอนในกระบวนการจัดทํา SEA ไปจนถึง

ปจจัยท่ีกวางขวางคลุมเครือเก่ียวของกับกระบวนการ SEA ท้ังระบบ หรือสาเหตุท่ีหางไกลออกไป เชน สาเหตุ

ตามบริบทท่ีเก่ียวของกับการเมือง วัฒนธรรม และความเปนสถาบัน 

งานวิจัยไดระบุปจจัยสําคัญหลายประการในบทความ 30 เรื่อง ไดแนะนําทฤษฎีการนํา

นโยบายไปปฏิบัติวาควรแบงปจจัยเหลานี้ออกเปนกลุมหลัก ๆ ไมวาจะเปน “ปจจัยข้ันตอน” ท่ีอาจเก่ียวของ

กับข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งเปนการเฉพาะในกระบวนการ SEA หรือปจจัยท่ีมีลักษณะท่ัวไปมากข้ึน โดยอางถึง

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ SEA ในวงกวางมากข้ึน 

ในบรรดาบทความ 30 บทความ พบวามี 18 บทความ ท่ีมีขอเสนอสําหรับปจจัยข้ันตอน 

ท่ีมีอิทธิพลตอข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งตามตัวแบบการนําไปปฏิบัติท่ีนําเสนอในตารางท่ี 1 ทําใหสามารถระบุ

ปจจัยข้ันตอนได 65 ปจจัยรวมถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของประชาชน (N = 24) 

สําหรับปจจัยแตละข้ันตอน สามารถแบงตามรูปแบบการดําเนินการ เปน 6 ข้ันตอน 

รวมถึง การแยกข้ันตอนการมีสวนรวมของประชาชนออกมาตางหาก เนื่องจากมักเก่ียวของกับข้ันตอนตาง ๆ 

มากกวาหนึ่งข้ันตอน เชน การคัดกรอง การกําหนดขอบเขต และการรับฟงความคิดเห็นสาธารณะของ EIS 

ข้ันตอนท่ีสามารถดําเนินการระบุปจจัยสําคัญไดมากท่ีสุดคือ "การจัดทํา SEA" และ "การคาดการณและ

ปองกัน"  

มีบทความ 10 บทความ ท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีเก่ียวของกับการ "จัดทํา SEA" จํานวน 18 

ความคิด และมี 8 บทความ ท่ีระบุปจจัยท่ีเก่ียวของกับ "การประเมินและปองกัน" จํานวน 10 ความคิด  

โดยปจจัยสําคัญ จํานวน 65 แนวคิดท่ีระบุ ครอบคลุมแนวคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีแตกตางกัน ทําใหตองมี

การตีความโดยใชวิธีการอุปนัยเพ่ือแบงกลุมแนวคิดเก่ียวกับปจจัยท่ีสําคัญเหลานี้ใหเหลือจํานวนนอยลง 

ผลการวิเคราะหปจจัยข้ันตอน สามารถดูไดในตารางท่ี 2 และ 3 โดยพบวามี 65 ความคิด

ของปจจัยสําคัญถูกระบุอยูใน 18 บทความจากท้ังหมด 30 บทความ ปจจัยท่ีสําคัญสวนใหญมักพบในข้ันตอน 

“การระบุทางเลือก” (N = 11) “การคาดการณ” (N = 9) และ“การมีสวนรวมของประชาชน” (N = 24) และ



มีปจจัยสําคัญเพียงเล็กนอยท่ีมีการกลาวถึงในข้ันตอนอ่ืนๆ เชน "การกลั่นกรอง" (N = 1) "การบรรเทา

ผลกระทบ" (N = 1) และ "การติดตาม" (N = 1) ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ  

ข้ันตอนในตัวแบบท่ีครอบคลุมจะข้ึนอยูกับทฤษฎีการนําไปปฏิบัติและกรอบรายละเอียด

เพ่ิมเติมซ่ึงจะเก่ียวของกับขอคนพบในอนาคต หรือ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การจัดกลุม SEA ในข้ันตอนตาง ๆ 

รวมถึงข้ันกอนและหลัง SEA ควรพิสูจนไดวาเปนแนวทางท่ีคุมคาเพ่ือใหการวิจัยมีความเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 

โดยเปนท่ีนาสังเกตวา การมีสวนรวมของประชาชน การพิจารณาทางเลือก และการคาดการณ เปนระยะ 

ท่ีมีการระบุปจจัยสําคัญมากท่ีสุด สิ่งนี้บงชี้วาข้ันตอนเหลานี้เปน "จุดท่ีนาสนใจ" ของ SEA และ สวนใหญ 

มักเนนไปท่ีการอภิปรายเก่ียวกับประสิทธิผล 

สําหรับปจจัยท่ัวไป เราไดระบุแนวคิดท้ังหมดของปจจัยสําคัญแลวตีความและยุบรวม 

สิ่งเหลานี้เปนหมวดหมูท่ีกวางข้ึน จากนั้นจึงจัดกลุมปจจัยเหลานี้ออกเปน 4 กลุมใหญ (รายละเอียดดัง 

ผิดพลาด! ไมพบแหลงการอางอิง) ใน 30 บทความท่ีวิเคราะห มีเพียงบทความเดียวท่ีกลาวถึงเฉพาะปจจัย

ข้ันตอนเทานั้น มี 7 บทความท่ีกลาวถึงเฉพาะปจจัยท่ัวไป ในขณะท่ี 22 บทความกลาวถึงท้ังสองอยาง และมี 

29 บทความ 29 เรื่องท่ีกลาวถึงปจจัยท่ัวไป ทําใหสามารถระบุความคิดสําคัญออกมา 201 ความคิด และไดรับ

การตีความและยุบรวม (รายละเอียดดังตารางท่ี 4) เหลือเพียง 14 กลุม จากนั้นก็ยุบรวมเหลือกลุมปจจัยสําคัญ

เพียง 4 กลุม 

โดยภาพรวมการศึกษานี้ไดระบุความคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญ 266 ความคิด โดยมี

ความคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญท่ีเปนปจจัยข้ันตอน เพียง 24% ในขณะท่ีอีก 76% เปนแนวคิดเก่ียวปจจัยสําคัญ 

ท่ีเปนปจจัยท่ัวไป จึงเปนเรื่องท่ีนาสนใจท่ีจะสรุปจากสิ่งท่ีคนพบวา การวิจัยในสาขา SEA ยังกวางเกินไป 

ตารางท่ี 5 ยังแสดงใหเห็นวา มีการวิจัยเชิงลึกเพียงเล็กนอย แตมีการศึกษาโดยใชแบบสอบถามแบบกวาง ๆ 

และบทความจํานวนมากท่ีอาศัยความรูท่ัวไปจากการวิจัยสาขานี้ 

คําถามท่ียังคงดํารงอยูไมวาปจจัยท่ัวไปท่ีมีจํานวนมากเหลานี้จะดีหรือไมดี แตควรถูกมอง

วาขาดความเปนรูปธรรมหรือไม กลาวคือ การอภิปรายอยางกวาง ๆ เก่ียวกับปจจัยสําคัญซ่ึงหวังวาสักวัน

ปจจัยสําคัญท่ัวไปจะกลายเปนปจจัยสําคัญท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนเฉพาะของกระบวนการ SEA หรือเราควร

คาดหวังใหปจจัยท่ัวไปเปนเรื่องท่ัวไปและสงผลกระทบตอ SEA ท้ังหมดในวงกวางมากข้ึน 

ท้ังปจจัยข้ันตอนและปจจัยท่ัวไป มีความเก่ียวของในการอธิบายประสิทธิผลของ SEA 

ดังนั้น จึงเปนไมไดท่ีจะหาคําตอบสําหรับคําถามการวิจัยท่ีมีความกาวหนาผานระยะ “ความเปนท่ัวไป” ไปแลว 

(โดยการอุปนัย) ดังนั้น การนําเสนอคําถามการวิจัยในอนาคตจําเปนตองพิจารณาถึงความสัมพันธกับปญหาท่ีมี

ความจําเพาะเจาะจง (เชน การนิรนัย (deduction)) 4

5 นอกจากนี้ความรูใหม ๆ ท่ีไดรับการใชแบบสอบถาม 

                                                           
5 การใหเหตุผลแบบนิรนัยเปนวิธีการใหเหตุผลโดยสรุปผลจากขอความซ่ึงเปนความจริงทั่วไปมาเปนขออางเพื่อสนับสนุนใหเกิดขอสรุปที่เปนความรู

ใหมที่เปนขอสรุปสวนยอยขอสรุปที่ไดจากการใหเหตุผลแบบนิรนัยนั้นจะเปนขอสรุปที่อยูในขอบเขตของเหตุเทานั้นจะเปนขอสรุปที่กวางหรือเกิน

กวาเหตุไมไดการใหเหตุผลแบบนิรนัยประกอบดวยขอความ2กลุมโดยขอความกลุมแรกเปนขอความที่เปนเหตุ เหตุอาจมีหลาย ๆ เหตุ หลาย ๆ

ขอความ และขอความกลุมที่สองจะเปนขอสรุป ขอความในกลุมแรกและกลุมที่สองจะตองมีความสัมพันธกัน 



เปนหลัก ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมักจะใชในการถามคําถามท่ัวไป จึงเปนเพียงการผลิตซํ้าความรูท่ัวไปท่ีมีอยูชุมชน

การวิจัย SEA สิ่งนี้อาจเก่ียวของกับวิธีการกําหนดแนวความคิดเก่ียวกับปญหาการวิจัยอยางนอย 3 วิธี 

ประการแรก ปจจัยท่ัวไปท่ีอธิบายอาจเปนเรื่องท่ัวไป เนื่องจากมีการจัดการกับปญหา 

ท่ีเฉพาะเจาะจงเหมือนกับเปนเรื่องท่ัวไป กลาวคือ ปจจัยท่ีมาจากข้ันตอนเฉพาะของ SEA จะถูกกลาวถึงราว

กับวาเปนเรื่องท่ัวไป แตสําหรับ SEA ปจจัยดังกลาวเปนเรื่องท่ีมีความจําเพาะเจาะจง ในกรณีนี้ การวิจัยควร

พยายามแกไขปจจัยท่ัวไปใหเปนปจจัยข้ันตอนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ระเบียบวิธีตามความหมายนี้จึงควรใช

วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ือตรวจสอบประสบการณในข้ันตอนเฉพาะจะมีความเหมาะสมมากกวา 

ประการท่ีสอง ปจจัยท่ัวไปอาจมีอยูท่ัวไปในธรรมชาติ เชน“ความไววางใจ” “เจตจํานง” 

และ“ความโปรงใส” ซ่ึงเปนปรากฏการณท่ีครอบคลุมทุกสวนของ SEA ดังนั้น จึงอยูในหมวดหมูของปจจัย

ท่ัวไป ปรากฏการณเหลานี้สามารถพิจารณาโดยทําการวิจัยแบบกรณีศึกษาและวิธีการเชิงลึกอ่ืน ๆ 

ประการท่ีสาม ความรูท่ัวไปสามารถเก่ียวของกับสิ่งท่ีคาดหวังตามปกติ ซ่ึงโดยท่ัวไปจะ

เกิดข้ึนโดยไมตองเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับเนื้อหาของทฤษฎีท่ีชัดเจน ตัวอยางเชน ความไววางใจ มักถูก

ชี้ใหเห็นวาเปนปจจัยท่ัวไป แตนอกเหนือจากการกลาวถึงและใชในความหมายในชีวิตประจําวันแลว 

 ยังสามารถใชในความหมายพ้ืนฐานได (Luhmann, 1999) ดังนั้น การวิจัยนี้ควรเก่ียวของกับเนื้อหาทาง

สังคมศาสตรท่ีไดรับการยอมรับมากข้ึน ซ่ึงสามารถจัดใหอยูในกลุม Grounds theory บนพ้ืนฐานความสมดุล

ทางทฤษฎีท่ีเหมาะสมระหวางปจจัยข้ันตอนและปจจัยท่ัวไป  

7) SEA ในฐานะเปนกระบวนการนําไปปฏิบัติ (SEA as an Implementation Process) 

การพิจารณากระบวนการ SEA ในฐานะท่ีเปนกระบวนการนําไปปฏิบัติอยางแทจริง  

ยังไดรับการยืนยันจากขอคนพบหลายประการในบทความนี้  

ประการแรก มีหลักฐานชัดเจนวาคุณลักษณะของกระบวนการนําไปปฏิบัติในฐานะ  

"การขับเคลื่อน (governed) " โดยสรรพกําลังท้ังภายในและภายนอกของกระบวนการ SEA แตในขอเท็จจริง

คือปจจัยสําคัญท่ีระบุสวนใหญ ถูกระบุวาเปน ปจจัยท่ัวไป ผลลัพธของงานวิจัยนี้ยืนยันวา การนําไปใชเปน

กระบวนการท่ีประกอบดวยอิทธิพลจากบนลงลางและจากลางข้ึนบน โดยพบวาข้ันตอน "การระบุทางเลือก" 

และ "การคาดการณ" กอใหเกิดปจจัยสําคัญจํานวนมากท่ีสุด เชนเดียวกับ “การมีสวนรวมของประชาชน” 

ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการจากลางข้ึนบนดวย 

ความสําคัญของ “ปจจัยสําคัญท่ัวไป” ยังเนนดวยวา “บริบท” เปนลักษณะเดนสําหรับ

กระบวนการจัดทํา SEA โดยท่ี “ประสิทธิผล” เปนผลมาจากการดํารงอยูของปจจัยสําคัญหลายประการท่ีมี

อิทธิพลตอการกาวยางและทิศทางของกระบวนการ SEA นอกจากนี้ ยังตองตระหนักวากระบวนการนโยบาย

เริ่มตนท่ีนี่ ดังนั้น คําท่ัว ๆ ไป เชน ความมุงม่ันและความไววางใจ และ ผลประโยชนเชิงยุทธศาสตร ไดบงชี้ 

สิ่งเหลานี้อยางชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบวาการปรึกษาหารือระหวางนักการเมืองและนักวางแผนเกิดข้ึน 

ในข้ันตอนนี้  



ดังนั้น ความแตกตางระหวางนโยบายและการวางแผนจึงไมชัดเจน แตเปนสิ่งท่ีควรคา 

แกการกลาวถึงวา วิธีท่ีนักการเมืองมีปฏิสัมพันธกับนักวางแผน และข้ันตอนการวางแผนมักจะตองการ 

การออกแบบนโยบายท่ีดีข้ึนซ่ึงถือเปนกุญแจสูความสําเร็จในอนาคต 

บทบาทในฐานะหนวยงานหรือฝายอ่ืน ๆ ท่ีรวมอยูในกระบวนการจัดทํา SEA สงผล

กระทบอยางชัดเจนตอผลลัพธของกระบวนการ เชนเดียวกับองคกรบริหารระดับสูง ท่ีจะมีบทบาทสําคัญ 

ในการสรางสมดุลระหวางอํานาจในการสรางผลลัพธ ท่ีเก่ียวของกับเวลาและทรัพยากร  
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หลักสูตรการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บทน า 

 “ร่าง” หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูงนี้ จัดท าขึ้นภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนและแผนงานการพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ ในระดับราชการ
ส่วนกลาง กระทรวง กรม และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักวิจัย นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรนี้จะน าไปใช้ในการฝึกอบรมและการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ได้พัฒนาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง และ
หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งออกแบบและพัฒนาเนื้อหาออกเป็น 5 บทเรียน ได้แก่ 

บทเรียนที่ 1 : การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA  

วัตถุประสงค์ : 

- การใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดท า
นโยบาย แผนและแผนงานที่มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  

- เปิดมุมมองประโยชน์ของการใช้ SEA เพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาหลากหลายสาขา และลักษณะ  
ที่มีเป้าหมายเพ่ือให้แผนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดจากการตัดสินใจระดับ
กลยุทธ์ 

หัวใจหลักของบทเรียน :  

เข้าใจทฤษฎีและวิธีการในการเชื่อมโยง ผสานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดท าแผนหรือแผนงาน กับ SEA 
รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการบูรณาการผลของกระบวนการ SEA กับการจัดท าแผน ความหมายของการบูรณา
การในบริบทของแผนกับ SEA ปัจจัยเงื่อนไขและตัวชี้วัดส าหรับการบูรณาการเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล ขั้นตอนและ
ช่องทางโอกาสในการบูรณาการผลของ SEA ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเห็นชอบของแผนลักษณะต่าง ๆ 
พร้ อม เ รี ยนรู้ ก รณีตั วอย่ า งการประยุ กต์ ใ ช้  SEA ในหลากหลายสาขาการพัฒนา  ซึ่ งมากกว่ าที่ ใช้ 
ในประเทศไทย ได้แก่ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหล่งน้ า  
การจัดการการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2 
 

เป็นต้น ท าความเข้าใจและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ SEA ที่กว้างขวางและยอมรับเป็นกระบวนการที่
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยเป้าหมายให้แผนการพัฒนาที่หลากหลายมีการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นกรอบ
ส าหรับการบรรจุโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ เข้าไปให้สอดคล้องกับแผน 

บทเรียนที่ 2 : แนวทาง SEA (SEA Guideline)   

วัตถุประสงค์ :  

- เ พ่ือน าแนวทาง SEA ของประเทศไทยไปใช้  โดยเน้นความเข้าใจขั้นตอน วิธีการ และสาธิต 
การทดลองใช้แนวทาง SEA ในขั้นตอนที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร   

- เรียนรู้ เทคนิคและเครื่องมือที่ ใช้ ในขั้นตอนของกระบวนการ SEA ต่าง ๆ ซึ่ งจ า เป็นส าหรับ 
การก าหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก การสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และอ่ืน ๆ 

หัวใจหลักของบทเรียน :  

บทเรียนที่ 2 แนวทาง SEA จะเน้นการเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ SEA ตามแนวทางฯ ของประเทศไทย ที่ 
สศช .  ได้ ป รั บปรุ ง ตั้ ง แ ต่ ปี  พ . ศ .  2562 ซึ่ ง จ ะน ามาทดลอง ใช้ ใ นก า รฝึ ก อบรมทุ ก ขั้ น ตอนตั้ ง แ ต่   
การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน  
การมีส่วนร่วม ตลอดจน การจัดท ารายงาน การติดตามประเมินผล และเสริมตัวอย่างของรายละเอียด  
การด าเนินงานในขั้นตอนส าคัญเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้มากขึ้น จากกรณีแนวทางที่ใช้ในประเทศอ่ืน ๆ ด้วย 
ได้แก่ การก าหนดตัวชี้วัด การสร้างการมีส่วนร่วม การประเมินทางเลือก เป็นต้น พร้อมทั้งแนวทางในการพิจารณา
เลือกเทคนิคและเครื่องมือในขั้นตอนกระบวนการ SEA ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา เทคนิคเชิง
คุณภาพ เทคนิคเชิงปริมาณ ส าหรับการประเมินมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเทคนิคและเครื่องมือทาง
วิชาการและสถิติของผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม และน า ไปสู่ผลที่ใช้ในการตัดสินใจ 
ให้น้ าหนักและความถูกต้องแม่นย าในการประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม 

บทเรียนที่ 3 : SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development)  

วัตถุประสงค์ :  

เพ่ือให้เข้าใจกรอบแนวคิด ความส าคัญ และจ าเป็นของการใช้ SEA เพ่ือเป็นเครื่องมือและ
กระบวนการในการน าแผนการพัฒนาของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หัวใจหลักของบทเรียน :  

การพัฒนาและการประยุกต์ใช้หลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ยุคแรกในช่วงปี 
1970s มาถึงปัจจุบัน 2020s เพ่ือเชื่อมโยงกับการสนับสนุนในการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เน้นด้าน 
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การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนหลัก ได้เห็นความส าคัญของด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดดุลยภาพสู่
ความยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันสร้างฉากทัศน์สู่ความยั่งยืน และน าไปสู่
การพัฒนาจากภาครัฐสู่การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (From government to governance)  

บทเรียนที่ 4 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA  

วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้สามารถใช้กลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ ประกอบด้วย นโยบาย กฎหมาย องค์กรและเครื่องมือ 
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน SEA เพ่ือความก้าวหน้าและน าไปปฏิบัติไดจ้ริง  

หัวใจหลักของบทเรียน :  

เรียนรู้กลไกด้านนโยบาย กฎหมาย องค์กร สถาบัน ตลอดจนเครื่องมือต่าง ๆ ที่ประเทศ อ่ืน ๆ 
เลือกใช้และพัฒนาขึ้นเพ่ือสนับสนุนและรองรับการน า SEA ไปใช้ ในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศ กลไกการขับ
เคลื่อนทีบ่ังคับใช้ที่ใช้เพ่ือก าหนดให้มกีารเริ่มต้นกระบวนการ SEA และกลไกสนับสนุนทีช่่วยส่งเสริมให้เลือกใช้ตาม
ความสมัครใจและความต้องการ หรือความจ าเป็น การปรับปรุงและแก้ไขกลไกต่าง ๆ ให้เหมาะสมที่ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่างของกลไก
การขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และสอดคล้องกับความพร้อม ขีดความสามารถและระดับ 
ความต้องการที่แตกต่างกัน ของประเทศต่าง ๆ  
 

 

 

 

 

บทเรียนที่ 5 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์จากการน า SEA ไปใช ้

วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือเรียนรู้ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์การด าเนินงานกระบวนการ SEA ใน
ประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการแก้ไขและปรับปรุงการขับเคลื่อนในประเทศไทย ให้กว้างขวาง   

หัวใจหลักของบทเรียน :  
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สรุปประสบการณ์และบทเรียนการใช้ SEA ในประเทศทั่วโลก ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังอยู่
ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุง ประกอบด้วยประเทศก าลังพัฒนาในทวีปอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และ
เอเชีย รวมจ านวนมากกว่า 15 ประเทศ 

ทั้งนี้ บทเรียนทั้ง 5 บทเรียน จะด าเนินการอบรมควบคู่ไปกับการปฏิบัติจริงผ่านกรณีศึกษา และมี
กรณีตัวอย่างเป็นตัวอย่างประกอบการเรียนรู้ในแต่ละบทเรียนเพ่ือให้สามารถเข้าใจในเนื้อหาความรู้ได้ง่ายขึ้น โดย
มีรายละเอียดเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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บทเรียนที่ 1 : การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA  
 

SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือส าคัญที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ช่วยในการประเมินผลกระทบและ
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับอย่างดี เนื่องจากช่วยในการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมในการวางแผนพัฒนาอนาคต SEA ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้เข้าใจและ
พิจารณาประเด็นในการประเมินผลกระทบสะสมในขอบเขตพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่ สามารถใช้การตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์เพ่ือท าให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ดังนั้น จึงมีความส าคัญต่อการน าไปบูรณาการในการวางแผน 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และเหมาะสมที่จะใช้ในการบูรณาการแผนระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศต่าง ๆ มีการใช้ SEA  
ในแผนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น พลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การใช้พ้ืนที่ดิน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนเชิงพ้ืนที่ระดับภูมิภาค เป็นต้น 

1) ความส าคัญและรูปแบบของการบูรณาการใน SEA 

การบูรณาการเป็นวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการประเมินเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการบูรณาการ 
ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและด าเนินการให้สมบูรณ์ได้ยาก เนื่องจากยังขาดวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
และมีความยากในการสื่อสาร การแก้ไขความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักการทั่วไป การบูรณาการจะเกิดขึ้น
ตลอดเวลา เช่น เมื่อมีผู้เกี่ยวข้องสองคนมีความคิดและความเห็นแตกต่างกัน แต่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องเดียวกัน 
และต้องพยายามแก้ไขร่วมกัน ก็เป็นวิธีการบูรณาการแล้ว หลักการที่ยอมรับกันก็คือ การรวมกันของส่วนต่าง ๆ 
อาจไม่เท่ากันทั้งหมด หมายความว่าหากเรารวมแต่ละส่วนที่ได้มาจากแต่ละคน ผลรวมสุดท้ายไม่ใช่การรวมเอา
ส่วนเดิมต่าง ๆ จากแต่ละคนมาประกอบกันเท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการท าให้เกิดสิ่งใหม่ แนวทางใหม่ ผลลัพธ์
ใหม่ที่แตกต่างจากเดิมของแต่ละคน แต่ยังคงมีลักษณะของส่วนเดิมที่เคยแยกกันอยู่ แต่เมื่อรวมกันแล้วมีลักษณะ
ใหม่เกิดขึ้น  

ความท้าทายส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา คือการประสานระหว่างนโยบายต่างสาขาของการ
พัฒนาเพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือท าให้ชนะความท้าทายนี้  
การจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต้องท าให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ มีการประเมินครอบคลุมประเด็นทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการเชื่อมโยงการจัดท าแผนเชิงพ้ืนที่กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จะสร้างเงื่อนไขส าคัญให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมและสร้างโอกาสส าคัญเพ่ือบรรลุความยั่งยืนผ่าน
กระบวนการตัดสินใจ ทั้งนี้ ประเด็นของการบูรณาการ มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
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(1) ด้านเนื้อหา (Substantive) 

- การบูรณาการประเด็นปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม  

- การบูรณาการประเด็นส าคัญ เช่น สุขภาพ ความเสี่ยง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

- การบูรณาการประเด็นระหว่างประเทศและท้องถิ่น 

(2) ด้านวิธีด าเนินงาน (Methodological) 

- การบูรณาการแนวทางในการประเมินด้านต่าง ๆ ร่วมกันทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เช่น การประเมินผลกระทบสะสม การประเมินความเสี่ยง การประเมินทางเทคนิค การประเมิน
ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ (Cost/benefit analysis) การประเมินแบบหลากหลายทาง (Multi-criteria analysis) 

(3) ด้านขั้นตอนกระบวนการ (Procedural)  

- การบูรณาการขั้นตอนการวางแผนเชิงพ้ืนที่และ SEA (ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม)  

(4) ด้านองค์กรสถาบัน (Institutional) 

- การสร้างความสามารถองค์กรในการจัดการประเด็นต่าง ๆ อย่างบูรณาการ และ 
การมีหน้าที่รับผิดชอบ 

- การก าหนดโครงสร้างองค์กรภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

- การก าหนดหน่วยงานหลักและสนับสนุนให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(5) ด้านการเมือง (Political) 

- การบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนในการวางแผนและ SEA 

- การบูรณาการข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของการพัฒนาสาขาต่าง ๆ  

- การบูรณาการยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสาขาต่าง ๆ 

เมื่อพิจารณาการบูรณาการในการจัดท า SEA ตามประเด็นต่าง ๆ ทั้ง 5 ประเด็นดังกล่าว 
ประเดน็การบูรณาการด้านเนื้อหา (Substantive) เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่า ควรจะบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเพียง
ด้านเดียว หรือขยายไปถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย ส่วนประเด็นของการบูรณาการอ่ืน ๆ เช่น การบูรณาการ
การวางแผนพัฒนากับ SEA การบูรณาการองค์กรและสถาบันการรับผิดชอบนั้น SEA จะช่วยสนับสนุนปรับปรุง
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ความสามารถในการบูรณาการ ณ ระดับการตัดสินใจ และมีอิทธิพลต่อการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนไว้ใน  
การจัดท านโยบาย แผน และแผนงานได้ 

2) การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ 

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการใช้ SEA 
ส่วนใหญ่การใช้ SEA มีสมมุติฐานว่าจะให้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจต่อแผนการพัฒนา แต่ก็
พบว่ามีปัจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายประการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจร่วมด้วย ทั้งข้อจ ากัดในการรับรู้ (Cognitive 
limitations)  ความอคติทางพฤติกรรม (Behavioral biases)  และความคลุมเครือ (Ambiguity)  อีกทั้ ง 
การเปลี่ยนแปลงความชอบและบรรทัดฐาน และการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
ให้ทันเวลา อนึ่งกระบวนการตัดสินใจเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และการเจรจาต่อรองระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวขอ้ง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจดังกล่าวมีความส าคัญเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับการวางแผนและนโยบาย 
และการสนับสนุนให้ SEA เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเปิดและกว้างขวาง  

ลักษณะกระบวนการตัดสินใจมี 2 ระดับคือ ระดับบุคคล และ เป็นกลุ่ม (Multi-actor) 
ลักษณะกระบวนการตัดสินใจระดับบุคคลนั้นมักใช้เหตุผล (Rationality) และข้อมูลจากการประเมินเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินใจ ส่วนลักษณะกระบวนการตัดสินใจเป็นกลุ่มส าหรับ SEA นั้น ต้องใช้เหตุผลอย่างเต็มที่และลึกกว่า 
และข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนจากทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าความเข้าใจและประสบการณ์ต่าง ๆ อาจช่วยให้
การตัดสินใจใน SEA มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งส าคัญมากคือ ประเภทของข้อมูลที่ใช้ การใช้แนวทางท่ีเปิดเผยและ
เป็นผลร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความจ าเป็นที่ต้องรวมลักษณะและคว ามสนใจของทุกคนใน 
การวิเคราะห์ ความต้องการและความตั้งใจที่จะเลือก  

ทฤษฎีการตัดสินใจเพ่ือใช้ในกระบวนการ SEA มีดังนี ้

(1) เหตุผล บรรทัดฐานและคุณค่า (Rationalities, norms and values)  

การประเมินผลกระทบส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานหรือสมมุติฐานว่าใช้ข้อมูลหรือความรู้ที่ถูกต้อง มี
เหตุผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นวิธีที่น าไปสู่การตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีตรรกะ ดังนั้น การตัดสินใจจึงขึ้นกับ
ความเข้าใจต่อผลลัพธ์ของทางเลือกต่าง ๆ และการพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมก็จะน าไปสู่เป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ การพิจารณาและประเมินจัดล าดับจนได้ทางเลือกที่ดีที่สุด มีข้อสังเกต 3 ประการ ดังนี้ 

- การใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ แบ่งได้เป็น ความมีเหตุผลของกระบวนการ ซึ่งก็คือ
ขั้นตอนมีความสมเหตุผล และความมีเหตุผลของผลลัพธ์จากกระบวนการ ซึ่งหมายถึงว่าสุดท้ายแล้ว จะเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุดเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
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- การใช้ข้อมูลความรู้เป็นประจักษ์พยาน (Objective) ทางหนึ่ง กับอีกทางหนึ่ง ใช้
มาตรฐานและคุณค่าซึ่งผู้ตัดสินใจยึดถือเป็นหลักในการตัดสินใจ (Subjective) ซึ่งท าให้เกิดการยอมได้ยอมเสีย 
(Trade-off) ระหว่างทางเลือกต่าง ๆ  

- รูปแบบของการตัดสินใจนี้ เชื่อว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ในการใช้เหตุผล ตรรกะ 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า ในการตัดสินใจจริงอาจไม่เป็นไปตามทฤษฎีเหตุผลนี้เสมอไป  

จากข้อสังเกตเหล่านี้ ท าให้ต้องท าความเข้าใจอย่างดีว่า การตัดสินใจบ่อยครั้งไม่เป็นไป
ตามทฤษฎีของการใช้ตรรกะเหตุผลเสมอไป ต้องท าความเข้าใจข้อจ ากัดของ  รูปแบบการตัดสินใจแบบเหตุผล 
(Rationale model) และหารูปแบบการตัดสินใจอื่นเป็นแนวทางที่ใช้ในการตัดสินใจเพ่ิมเติมด้วย นอกจากนี้ ต้อง
พิจารณาแยกระดับการตัดสินใจ ระดับบุคคล และเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกัน (Collective) ด้วย 
การตัดสินใจรายบุคคลมีข้อจ ากัดเนื่องจาก 1) ขีดจ ากัดเรื่องการรับรู้และทรัพยากร (Cognitive and resource 
limitations) และ 2) ความอคตแิละผันแปรของพฤติกรรม (Behavioral variations and biases)  

(2) การตัดสินใจแบบกลุ่ม (Multi-actor decision making)   

เป็นการตัดสินใจโดยหลาย ๆ คน พร้อมกัน ประเด็นส าคัญคือ การพิจารณาถึงการเอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกนัและกัน (Mutual dependencies) และการกระจายอ านาจระหว่างผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจ กรณี
การตัดสินใจของกระบวนการ SEA นั้นเป็นการกระจายอ านาจและอิทธิพลไปให้หลายภาคส่วน หลายองค์กร  
การตัดสินใจแบบกลุ่มมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบอุดมคติ (Normative or ideal model) มีลักษณะประหนึ่งว่า
การตัดสินใจนั้นเป็นแบบมีตรรกะเป็นหนึ่งเดียว เสมือนการตกลงร่วมกันของทั้งกลุ่ม และ 2) รูปแบบการตัดสินใจ
ตามเวลาและโอกาส (Rounds model) มีลักษณะที่การตัดสินใจที่ช่วงเวลาหนึ่งก่อน และการตัดสินใจอาจถูก
ทบทวนและตัดสินใจในรอบใหม่ได้อีก การตัดสินใจยอมรับความไม่แน่นอนและปรับปรุงได้ แก้ไขได้ตามจังหวะ
และโอกาส (Policy window) เพ่ือสามารถแก้ปัญหา หาทางออกและบรรลุวัตถุประสงค์ ให้เข้ากับสถานการณ์
และบริบทใหม่  

3) การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตัดสินใจใน SEA (Implication of SEA decision-making) 

การตัดสินใจในกระบวนการ SEA ส่วนใหญ่ ใช้ทฤษฎีตามหลักการว่าจะการตัดสินใจอย่างไร
ขึ้นกับการให้ข้อมูลผลกระทบของการด าเนินงานตามแผนการพัฒนานั้น ซึ่งได้พิจารณาทางเลือกที่บูรณาการ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน และใช้การตัดสินใจแบบกลุ่ม เนื่องจาก
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ ให้ความส าคัญกับการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA อีกนัยหนึ่งคือ  
SEA มีบทบาทด้านการสนับสนุน (Advocative) ในการตัดสินใจแบบกลุ่ม ในกรณีซึ่งผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็น
แตกต่างกัน และจ าเป็นต้องโต้แย้งกัน ต้องสร้างดุลยภาพระหว่างประเด็นการพัฒนาที่หลากหลายด้าน ดังนั้น
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เกณฑ์วัดความส าเร็จของ SEA จึงวัดได้จากระดับที่สามารถน าประเด็นด้านเศราฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ 
ความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาในการตัดสินใจได้มากน้อยเพียงไร  

การตัดสินใจแบบบูรณาการซึ่งใช้ใน SEA เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจ ากัดของ EIA ในการประเมิน
ทางเลือกและการพิจารณาผลกระทบสะสมของการพัฒนาต่าง ๆ และจ าเป็นต้องมีการประเมินในระดับยุทธศาสตร์
มากขึ้น จึงท าให้ SEA กลายเป็นเครื่องมือทางออกในการสนับสนุนให้มีการประเมินและตัดสินใจในระดับนโยบาย 
แผนและแผนงานได้ และหาโอกาสที่ด าเนินงานแผนการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ SEA จึงได้รับการยอมรับว่าเป็น
กระบวนการส าคัญให้เกิดการตัดสินใจแบบบูรณาการ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ SEA ยังส่งเสริมโอกาสให้เกิดการตัดสินใจ ณ จุดเข้า 
(Entry point) ที่เหมาะสมในการจัดท าแผนพัฒนา น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ การตัดสินใจแบบบูรณาการ 
ใน SEA จึงช่วยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจให้มีการพิจารณาประเด็นต่าง ๆ อย่างบูรณาการร่วมกับประเด็น
ความยั่งยืนด้วย 

กระบวนการตัดสินใจมีลักษณะเป็นการเรียนรู้และเจรจาต่อรองที่ต่อเนื่อง ระหว่างผู้มีบทบาท
และเกี่ยวข้องต่าง ๆ ก่อนจะใช้กระบวนการตัดสินใจ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจและให้ความส าคัญประกอบด้วย 
ลักษณะและบริบทของการตัดสินใจ รวมถึงความเป็นประชาธิปไตยของกระบวนการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอ่ืน  ๆ 
ด้วย มีทฤษฎีการตัดสินใจที่เกี่ยวพันกับ SEA ได้แก่ ความซับซ้อน (Complexity) ความแตกต่าง (Divergences) 
ความไม่แน่นอน (Uncertainties) การขาดความรู้ (Lack of knowledge) และข้อจ ากัดในการรับรู้ (Cognitive 
limitations)  

SEA เริ่มต้นมาจากทฤษฎีของ EIA ดังนั้นจึงมีการรับหลักการ วิธีการและขั้นตอนหลัก  
ค านิยาม แนวทาง รวมถึงวัตถุประสงค์หลักคือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขที่
จะท าให้เกิดการบูรณากรประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพนั้น ไม่สามารถท าได้เพียงการให้
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือให้ผู้ตัดสินใจใช้เหตุผลและประจักษ์พยานเท่านั้น การใช้รูปแบบการตัดสินใจแบบ
เหตุผล (Rational model) ซึ่งเป็นหลักน าของการประเมินผลกระทบในหลายปี พบว่ามีประเด็นดังนี้ 

- มีผู้ตัดสินใจหลักคนเดียวเท่านั้นในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีการระบุผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ
ไว้อย่างชัดเจนตามล าดับของโครงสร้างองค์กร 

- มีความเป็นไปได้ในการคาดการณ์ผลลัพธ์จากการตัดสินใจ เนื่องจากมีการระบุระดับ
ความส าคัญของทางเลือกพร้อมเหตุและผล ดังนั้น จึงตัดสินเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนฐานของการคาดการณ์ได้  

- ประเด็นการตัดสินใจส่วนใหญ่ขึ้นกับการวิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแผน 
ดังนั้น การให้ข้อมูลกี่ยวกับผลทีจ่ะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจทีเ่พียงพอนั้น จะช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจ “ดีขึ้น”  

- องค์ความรู้ที่น ามาสนับสนุนประกอบการตัดสินใจ ต้องเป็นข้อมูลเชิงวิชาการ มีเหตุและผล  
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มีนักวิชาการ เช่น Nilsson and Dalkmann (2001) โต้แย้งว่า ไม่ควรใช้เพียงแนวทาง 
การตัดสินใจแบบเหตุผล การตัดสินใจต้องพิจารณาถึงค่านิยม (Values) ในสังคมด้วย SEA จึงควรมีความยืดหยุ่น
และมีความหลากหลายของบริบทในการตัดสินใจและควรมีอิทธิพลต่อ กระบวนการ ล าดับความส าคัญ ค่านิยม 
วิสัยทัศน์และพฤติกรรม 

ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มก้าวหน้าและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
มากยิ่งขึ้น ก่อนหน้านี้ SEA มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด าเนินงานของนโยบาย 
แผน แผนงาน และทางเลือกต่าง ๆ และยังมีแนวทางปฏิบัติที่มีมุมมองเพียงเท่านั้น ต่อมาเริ่มมีการขยายขอบเขต
ของการใช้ SEA ไปในการประเมินผลที่ตามมาของการด าเนินตามนโยบาย แผน และแผนงานให้ได้สมดุลกับ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย มุมมองที่เปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้เกิด “การบูรณาการเต็มรูปของ
ประเด็นด้านกายภาพ/ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และท าให้ SEA กลายเป็นเครื่องมือเชิงรุก 
(Proactive approach) ที่มุ่งแก้ไขปัญหาในอนาคตและก าหนด “อนาคตที่ปรารถนามากท่ีสุด” (Most desirable 
end) และเพ่ือท าความเข้าใจและค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมและยั่งยืนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยแก้ไข
ปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ด้วย หรือช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุความยั่งยืน ด้วยทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสในการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้ร่วมกันเพ่ือบรรลุการตัดสินใจที่มุ่งสู่ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย 

4) กรณีตัวอย่างการบูรณาการแผนกับ SEA 

การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี York region ประเทศแคนนาดา 

ประเทศแคนาดา มีแนวทางการบูรณาการแผนการพัฒนากับ SEA ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกับ
ประเทศอ่ืน ๆ เรียกแนวคิดนี้ ว่า Policy windows เป็นแนวทางการบูรณาการที่ใช้โอกาส (Windows) ในช่วง
เวลาที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลกระทบต่อการจัดท าแผนการพัฒนา  

- พัฒนาการใช้ SEA ในประเทศแคนาดา 

ตั้งแต่การเริ่มแนะน าการประเมินสิ่งแวดล้อมมาใช้โดยสหรัฐอเมริกา โดยบังคับไว้ใน 
National Environmental Protection Act ในปี 1969 และต่อมาประเทศแคนาดาได้น ามาใช้ในกระบวนการ 
Environmental Assessment and Review Process ในปี 1973 การประเมินสิ่งแวดล้อมได้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและท าให้เกิดความยุติธรรม ตั้งแต่นั้นก็เกิดความต้องการและสนใจให้น าไปใช้ในระดับสูงกว่าโครงการ 
ได้แก่ ระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ท าให้ SEA ได้รับความสนใจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุน 
การบูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาในการพัฒนา การอนุมัติและการด าเนิน
นโยบาย แผน แผนงาน แรงผลักดันหลักในการพัฒนา SEA ประกอบด้วย การแก้ไขข้อจ ากัดของ EIA และ 
การส่งเสริมหลักการแนวทางปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หากความยั่งยืนต้องมีแนวทางแนะน าเพ่ือการพัฒนาที่
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ยั่งยืนแล้ว จ าเป็นต้องมี การใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic approach) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ระยะยาว 
เป้าหมายระยะกลางและปฏิบัติการระยะสั้น ทั้งในลักษณะของการเชื่อมโยงแนวนอน (Horizontal) ระหว่างสาขา
การพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการประสานความร่วมมือต่อการพัฒนา และเชื่อมโยงในแนวดิ่ง (Vertical) หรือเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนต่อกันของนโยบายระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถิ่น และท าให้เกิดภาคีพันธมิตร
ระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและองค์กรอิสระ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากไม่สามารถแก้ไข  
โดยภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งเท่านั้น SEA จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะจัดการโดยตรงกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ในวิถีทางที่ดีกว่าการใช้กระบวนการ EIA ในแง่ต่าง ๆ เช่น ก่อให้เกิดการสร้างพันธะรับผิดชอบ
ร่วมกัน มีการบูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา  
มีกระบวนการที่โปร่งใสและเปิดกว้าง เป็นต้น อีกท้ังยังช่วยสนับสนุนให้การประเมินมีขอบเขตและความรับผิดชอบ
ที่ก่อให้เกิดอิทธิพลต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ SEA ยังมีจุดประสงค์ในการให้ข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ รวมทั้งต่อการวางแผนระดับโครงการด้วย อีกนัยหนึ่ง SEA มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การตัดสินใจแผนพัฒนา 
ต่าง ๆ มีการบูรณาการ (Integrated) มองไกล (Farsighted) เปิดกว้าง (Open) มีประสิทธิภาพ (Efficient)  
มีความน่าเชื่อถือ (Credible) มีความสมเหตุผลและอธิบายได้ (Defensible) และที่ส าคัญที่สุด คือก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างสม่ าเสมอและไม่หมดไป จากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์  

เนื่องจากการตระหนักถึงและความกังวลเรื่องผลกระทบเหล่านี้ ท าให้ เกิดการสนับสนุน
การใช้ SEA มากขึ้น ทั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าได้ให้ความใส่ใจต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการพัฒนานโยบาย 
แผน และแผนงาน และเพ่ือพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ 
ดังนั้น SEA จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหลายระดับ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น แผนการใช้ที่ดิน 
แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายด้านสังคม และในหลากหลายสาขา 
การพัฒนา เช่น การคมนาคมขนส่ง การใช้ที่ดิน พลังงาน และน้ า/ น้ าเสีย เป็นต้น จากประสบการณ์การใช้ SEA  
ทั่วโลกที่ผ่านมากว่า 20 ปี เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย มีการพิจารณาผลลัพธ์ของทางเลือกการพัฒนา  
การปรับปรุงให้ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การอ านวยให้เกิดการปรึกษาหารือกับ  
ผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือรับฟังปัญหาและความกังวล การสร้างกรอบการพิจารณาการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับ
บริบทการพัฒนา เป็นต้น มีการสรุปประโยชน์ของ SEA ว่า “ช่วยสนับสนุนให้บรรลุการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่
ชัดเจนกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากสาธารณะมากขึ้นซึ่งท าให้การเห็นชอบเป็นไป
ได้รวดเร็วขึ้น” 

- แนวทางการบูรณาการ Policy windows 

แนวคิด Policy windows เป็นการเปิดโอกาสการบูรณาการให้สามารถน านโยบายหรือ
ระเบียบใหม่มาใช้ เมื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ซึ่งเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก และเป็นการชั่วคราว
หรือครั้งคราวเท่านั้น เช่น การน านโยบายสาธารณะมาใช้เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมและเปิดรับได้ องค์ประกอบของ
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นโยบายที่สามารถรวมเข้าหากัน (Converge) ประกอบด้วย ปัญหา การเมือง และนโยบาย เพ่ือท าให้วาระนโยบาย
สาธารณะมีโอกาสเข้าไปในวาระของรัฐบาล เช่น ปัญหา (Problem) จะท าอย่างไรให้ผู้ตัดสินใจเรียนรู้ประเด็นใหม่
และท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของประเด็นนั้น แล้วตามด้วยการหาทางแก้ไข (Policy stream) และสุดท้าย
ท าให้เกิดสภาพการเมืองและความเห็นสาธารณะต่อประเด็นนั้น โดยการผสานให้ทั้งสามประเด็นรวมกันและรอใช้
โอกาส Policy windows ทันทีเมื่อมาถึงช่วงเวลาและบริบทแวดล้อมที่เหมาะสม เช่น ภาวะวิกฤติ ภัยพิบัติ  
ความเร่งด่วน เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้  

กรณีศึกษา York Region นี้ ได้ด าเนินงานใช้กระบวนการตัดสินใจแผนการพัฒนาพ้ืนที่โดย
การใช้กระบวนการ SEA บางส่วน ประกอบด้วย การวางแผนพ้ืนที่แบบบูรณาการ ซึ่งไม่เพียงเป็นการให้ข้อมูลเพ่ือ
กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจเท่านั้น แต่มีความพยายามที่จะใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของ SEA มาใช้ในการ
วางแผนการจัดการ รวมถึงในกระบวนการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การทบทวนและปรับปรุงทั้งแผน 
Transportation and Water and Wastewater Master Plans และยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของพ้ืนที่เพ่ือท าให้ 
York Region มีพันธะสัญญามุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินงานวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ของ York Region  
ได้เน้นการเปิดโอกาสในการพัฒนา หรือ Policy window ซึ่งน าทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในพ้ืนที่นี้ 
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์วิกฤติที่ต้องย้ายพลเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหา และพบว่าการน ากระบวนการ SEA มาใช้ใน
การพัฒนาแผนดังกล่าว ท าให้เกิดการปรับปรุงการตัดสินใจเชิ งกลยุทธ์ ท าให้เกิดประโยชน์ตามที่คาดไว้ ท าให้
รับทราบและเกิดความน่าเชื่อถือว่าแผนจะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และให้แนวทางแนะน าที่ชัดเจนและทัน
เหตุการณ์เพ่ือท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ดังนั้นแนวคิดการใช้ Policy window แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่เกิด
ประโยชน์ในการบ่งชี้หาโอกาสที่เหมาะสมส าหรับการบูรณาการแผนกับผลลัพธ์ของการใช้ SEA ได ้

กรณีศึกษา การจัดท าแผนการพัฒนาและ การใช้ SEA ของประเทศเดนมาร์ก 

ประเทศเดนมาร์กมีเนื้อที่ 43,093 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเทศบาลจ านวน 275 แห่ง
และเขต (County) จ านวน 14 แห่ง ตามกฎหมายการใช้ที่ดินในภูมิภาค บังคับให้ทุกเขตต้องจัดท าแผนการใช้ที่ดิน
ระดับเขตเ พ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมถึ ง โครงสร้างการคมนาคม การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เพื่อสุนทรียภาพและการพักผ่อน การท่องเที่ยวและการก าหนดบริเวณของการก่อสร้าง
และกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยให้มีระยะเวลา 12 ปี และให้ทบทวนทุกระยะ 4 ปี การจัดท าแผนดังกล่าวเป็น 
การบังคับตามกฎหมายที่ก าหนดให้การวางแผนการใช้ที่ดินในระดับเทศบาล ตั้งแต่ปี 2000 ตัวอย่างกรณีศึกษานี้ 
เป็นการวางแผนของเขต Northern Jutland โดยทั่วไปแผนการใช้ที่ดินของเขตด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ของ
ประเทศร่วมกัน และสร้างแนวทางหลักในการใช้ที่ดินและการสร้างโครงสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่นอกเขตเมือง  
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5) กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและลักษณะ  

กรณีตัวอย่างการศึกษาและประยุกต์ใช้ SEA ในหลากหลายสาขาการพัฒนา โดยเฉพาะ
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหล่งน้ า การจัดการการเกษตรและ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการ
พัฒนาเมืองและชนบท (Ingrid Belþáková, 2016) 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการแสดงถึงระบบที่กว้างขึ้นของเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
การวางแผนที่เกี่ยวกับแผนการกระจายหรือการจัดสรรพ้ืนที่/  ที่ดิน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในขอบเขตและพ้ืนที่ที่เคยมีบทบาทส าคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับเรื่อง
ความยั่งยืนถือเป็นแนวคิดการพัฒนาใหม่ในการสร้างความร่วมมือให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่
มีเป้าหมายในการบรรลุไปสู่ความยั่งยืนหรืออย่างน้อยสามารถเข้าใกล้การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น ซ่ึงถือเป็น
ความท้าทายอย่างหนึ่ง และ SEA จะเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในกรณีนี้ ทั้งนี้ความยั่งยืนถือเป็น
วัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างการวางแผนการใช้ประโยชน์มที่ดินและ SEA ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผน 
และเป็นเครื่องมือในการประเมิน 

SEA เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยท าให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการอยู่และช่วยสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการพิจาณาอย่างบูรณาการไปพร้อมกัน
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีศักยภาพในการลดผลเสียและเพ่ิมผลดีจากการด าเนินการตามแผนที่
เกี่ยวข้อง 

การใช้ SEA ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและผลที่จะเกิดข้ึนของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการวางแผน ในหลาย ๆ ประเทศส่วนใหญ่ มีการทดลอง/
ฝึกฝนการใช้ SEA ในด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตั้งแต่ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคขนาด
เล็กหรือการตั้งถิ่นฐานในระดับเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการให้ความส าคัญท้องกับถิ่นและสภาพแวดล้อมที่เป็น
เรื่องท่ีเราสนใจ จากแง่มุมของช่วงเวลาต่าง ๆ และมุมมองเชิงบวก 

กรณีตัวอย่างในเมือง Brindisi : การประเมินทั้ งความซับซ้อนของความขัดแย้งและ 
การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (Raffaele Attardi, Alessandro Bonifazi and Carmelo M. Torre, 2012) 

องค์ประกอบที่ส าคัญคือ ผู้แทนทางการเมืองของ Brindisi เรียกร้องให้มีโครงสร้างวิธีการ
ประเมินในการสนับสนุนกระบวนการ SEA ที่เกี่ยวข้องส าหรับเมือง พวกเขาชี้ให้เห็นถึงการสะท้อนจุดหลักส าคัญ
บางประการโดยมีจุดประสงค์เพ่ือเปิดการสนทนาโดยน ากรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม  
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ที่ก่อมลพิษในเมืองท่าอุตสาหกรรมหลักทางตอนใต้ของอิตาลี ในอดีตความต้องการของระดับท้องถิ่นถูกท าลาย
เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เปราะบางของสมาชิกสภาเมืองกับสถาบันอ่ืน ๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือปกป้องนโยบาย
พลังงานระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากกว่าความมั่งค่ังของประชาชนในเมือง 

ในอดีตหน่วยงานต่าง ๆ ในมือง Brindisi ยังมีการตีความต่าง ๆ ในข้อก าหนดหรือแนวทางที่
ยังขัดแย้งกัน และยังไม่ได้ร่วมกันสร้างแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะหาวิธี
แก้ปัญหาอย่างทันทีทันใด เช่นเดียวกับการเริ่มต้นนโยบายที่ชัดเจนโดยมีพ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจ  สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกัน ความตั้งใจของเทศบาลคือหยุดกิจกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานเพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ชั้นในของเมืองและในพ้ืนที่กว้างของชนบทที่เต็มไปด้วยมลพิษของเมือง Brindisi ซึ่งเป็น
เมืองที่เป็นทางแยก/ ทางผ่านที่ส าคัญ ส าหรับความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันสามข้อซึ่งท าให้เกิดค าถาม
เกี่ยวกับความเท่าเทียมด้านสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาค Apulia ซึ่งได้มีการใช้ SEA เพ่ือประเมินทั้งความซับซ้อนของ 
ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1: การก าหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาท่าเรือและผู้มีส่วนได้เสีย
ในพ้ืนที่โครงการและระบุความขัดแย้งภายในและภายนอก () 

ขั้นตอนที่ 2: การก าหนดสถานการณ์จ าลองที่ใช้ร่วมกันโดยตัวแทนสาธารณะทั้งหมดภายใน
สภาเมือง 

- สถานการณ์ที่  1 :  การปิดโรงงานผลิตไฟฟ้า, ย้ายท่ารือคาร์บอนไปยัง Cerano,  
การรื้อสายพานล าเลียง, ท่าเรือใหม่ใน Cerano 

- สถานการณ์ที่ 2: การย้ายโรงไฟฟ้าพลังงานและท่าเรือคาร์บอนจากท่าเรือไปยัง Cerano, 
การรื้อสายพานล าเลียง, ท่าเรือใหม่ใน Cerano 

- สถานการณ์ที่ 3: การย้ายโรงไฟฟ้าพลังงานที่ใหม่ภายในท่าเรือ, ท่าเทียบเรือเก่ายังเปิด
ด าเนินการอยู่, และการยังคงมีสายพานล าเลียงไว้ 
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รูปที่ 1 ความขัดแย้ง 3 ระดับในพื้นที่เมือง Brindisi 

 

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินสถานการณ์โดยการค้นหาส าหรับการบูรณาการการประเมินผล
กระทบชุมชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) 

ขั้นตอนที่ 4: การสรุปข้อเท็จจริง โดยในส่วนแรกของการประเมินเป็นเรื่องของต้นทุนและ
ความขัดแย้งซึ่งจะถูกประเมินเป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือ/ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอนาคตที่สามารถถูก
น าไปใช้ได้ ในส่วนที่สองส่วนผลประโยชน์ จะแสดงผลกระทบทั้งเชิงบวก/ เชิงลบที่เป็นตัวก าหนดความส าคัญของ
ผลประโยชน์ 

ความไว้วางใจในพลังการสื่อสารเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมทีเ่ป็นหนึ่งในขั้นตอนการจัดท า
รายงาน SEA ซึ่งจนถึงขณะนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมสาธารณะของหน่วยงานเพียงอย่างเดียวที่
ก่อให้เกิดการปรึกษาหารือทางสังคม ดังนั้น เทศบาลเมือง Brindisi จึงพิจารณาในข้อเท็จจริงแล้วว่าการประเมิน
แบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือส าหรับชุมชนที่จะช่วยให้เกิดการต่อรองในระดับนโยบาย และเกิดการยอมรับใน
ระดับสาธารณะมากที่สุด 

(2) กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดการแหล่งน้ า (Rafik Hirji and Richard 
Davis, 2009) 

การประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดการแหล่งน้ าส่วนใหญ่จะด าเนินการในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
แม้ว่าจะมีบางกรณีเกิดขึ้นในประเทศก าลังพัฒนาก็ตาม ซึ่งมีลักษณะทั่วไปและแนวทางการจัดท า SEA และ IWRM 
ดังนี้ 
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- ระบุ และสนับสนุนการจัดล าดับความส าคัญ และบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมไปสู่การตัดสินใจในระดับท่ีสูงขึ้น () 

- ประยุกต์ใช้ในระดับชาติ บริเวณอ่างเก็บน้ า และบริเวณเขตชายแดน 

- ให้ความส าคัญกับแนวทางการมีส่วนร่วมและการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจ 

- ใช้แนวทางท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงปริมาณท่ีมีความเป็นไปได้ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการด าเนินการศึกษา 

- รวมการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ 

- แสวงหามุมมองของนักวางแผน นอกเหนือจากประเด็นปัญหาเฉพาะส่วน 

- มีส่วนช่วยในการปรับปรุงการก ากับดูแลให้ดีขึ้น ผ่านการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
และการตัดสินใจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง 

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่าง SEAs และ IWRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตมุ่งเน้นไปที่
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ภายหลังมีการรวมภาคส่วนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ า ในหลากหลาย
ประเด็น รวมถึงประเด็นที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนด้วย 

ข้อดีของการประยุกต์ใช้ SEA ในแหล่งน้ า 

- เป็นวิธีการแบบบูรณาการ โดยเน้นแนวทางที่โปร่งใส และการมีส่วนร่วม ซึ่งมีความ
เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรน้ าในหลายภาคส่วน รวมถึงความต้องการน้ าของสิ่งแวดล้อม และการจัดการ
คุณภาพน้ า 

- ส าหรับผลกระทบต่อภายนอก SEA ช่วยให้เกิดกลไกที่มีโครงสร้างและโปร่งใสส าหรับ
การเจรจาและการตัดสินใจในลุ่มน้ าระดับชาติและระดับนานาชาติ ส่วนภายในลุ่มแม่น้ า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งต้น
น้ าและปลายน้ าจะต้องให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ SEA ถือเป็นหลักการ
ในการจัดท าแผนการจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ า และทะเลสาบอย่างมีส่วนร่วม 

- ในการด าเนินการในแหล่งน้ ามักมีผลกระทบแฝงอยู่ เช่น การให้น้ าส าหรับผู้ปลูก 
รายย่อย บ่อน้ าบาดาล การเก็บน้ าฝนในพ้ืนที่แหล่งก าเนิด และมลพิษจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ ซึ่งท าให้เกิด  
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทีละน้อย แต่สะสมผลกระทบนั้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงมีการใช้ SEA เพ่ือวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบสะสมเหล่านั้นในภาพรวมด้วย 

- การเปลี่ยนมุมมองการจัดการโดยใช้ SEA ซึ่งเป็นการสนับสนุนการก าหนดกรอบ 
การวิเคราะห์นโยบาย และการตัดสินใจที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ าแบบกระจายอ านาจให้
มากขึ้นในการจัดการทรัพยากรน้ าที่ระดับอ่างเก็บน้ าหรือสมาคมผู้ใช้น้ า ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการกระจาย



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 17 
 

อ านาจ คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจ าเป็นต้องมีกรอบ
นโยบายที่ชัดเจน ดังนั้น SEA จึงถือเป็นเป็นเครื่องมือทีเ่หมาะสมส าหรับการพัฒนากรอบแนวคิดนี้ 

การออกแบบ และด าเนินการของ SEA 

- ต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหลายสาขาวิชาชีพซึ่งสามารถ  
บูรณาการความรู้เข้าด้วยกันได้ เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ SEAs ประสบความส าเร็จ นับเป็นการจัดการทรัพยากรน้ า
แบบหลายภาคส่วนโดยแท้จริง และสมาชิกในทีมจ าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นต่าง  ๆ 
และความเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันระหว่างกันตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษา 

- ผู้น าของทีม SEA มีความส าคัญอย่างยิ่ง จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ที่กว้างขวาง 
สามารถยอมรับมุมมองแบบสหสาขาวิชาชีพ มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือของ SEA  
มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ IWRM ซึ่งหาได้ค่อนข้างยากแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

- เงื่อนไขการอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะในเงื่อนไขการอ้างอิงส าหรับ SEA 
ต้องมีการให้เหตุผลส าหรับ SEA รายงานที่มีความเฉพาะต่อวัตถุประสงค์ ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ขอบเขตชั่วคราวและ
เชิงสถาบันของ SEA วิธีการที่ต้องปฏิบัติ ความกว้างขวางและกลไกของการปรึกษาหารือที่จ าเป็น โครงร่างของ
ขั้นตอนที่จะปฏิบัติตาม 

- ให้ความส าคัญกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ า จากประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับ SEA ที่มี
สถาบันเป็นศูนย์กลาง ส่วนส าคัญของ SEA ควรมุ่งเน้นไปที่การประเมินปัจจัยด้านสถาบันและการก ากับดูแลขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในสถานที่เหล่านี้ต้องใช้เวลา และ
โดยทั่วไปมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เพ่ิมขึ้น และสิ่งจูงใจพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง การประเมินปัจจัยเชิง
สถาบันจะช่วยให้เข้าใจ และค านึงถึงประเด็นเหล่านี้ในข้อเสนอแนะของ SEA  

- ระมัดระวังเรื่องแผนการมีส่วนร่วม ควรมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เฉพาะเจาะจง 
และขั้นตอนการมีส่วนร่วมที่พิจารณากลุ่มที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจ และระบุว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วม
อย่างไร และเม่ือไหร่ 

กรณีตัวอย่างในเกาหลีใต้ : การวางแผนเขื่อน (Young-Il Songa, Daeryong Parkb, Gihye 
Shinc, Cheoljin Kimc and Neil S. Griggd, 2010) 

กรณีศึกษาการวางแผนเขื่อนของเกาหลีใต้น าเสนอรายละเอียดของกระบวนการ และแสดง 
ให้เห็นว่า SEA สามารถใช้ในบริบทของการวางแผนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าของประเทศได้อย่างไร ในเกาหลีใต้ 
LPDC เป็นแผนการบริหารระดับสูงสุดเพ่ือควบคุมแผนปฏิบัติการส าหรับการสร้างเขื่อนในภูมิภาคที่คาดว่า  
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จะขาดแคลนน้ า ซึ่งเป็นการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเขื่อน และเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ แต่ไม่
เฉพาะเจาะจงในรายพื้นที่ 

ทั้งนี้ ในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ได้แก่ (1) ความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรน้ า และขอบเขตและวิธีการพัฒนา (2) ความขัดแย้งเกี่ยวกับความเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ก่อสร้างเขื่อน และ (3) ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ ส าหรับแผน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ตามแนวคิดนี้  SEA จะถูกผนวกรวมเข้ากับกระบวนการวางแผน ดังแสดงใน  ซ่ึงสรุป
กระบวนการวางแผนแบบคู่ขนาน และข้ันตอนการเตรียม SEA การตรวจสอบ และการตัดสินใจ 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขต: รายการ EA ส าหรับการน าไปใช้งานใน SEA ถูกก าหนดโดย
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น การทบทวนกรณีที่คล้ายคลึงกัน และการให้ค าปรึกษาโดยคณะกรรมการ 
SEA 

ขั้นตอนที่ 2 รายการการประเมินความเหมาะสมของแผน: รายการการประเมินจะถูกคัดเลือก
เพ่ือประเมินวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และมุมมองของแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การประมาณการการขาดแคลนน้ าในภูมิภาค และความต้องการน้ า แทนที่จะพิจารณา
ถึงระดับความต้องการเพียงอย่างเดียว แต่ SEA จะมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการใช้น้ า ซึ่งรวมถึงความ
ต้องการใช้ในระดับต่ า ปานกลาง และสูง เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการประเมินความต้องการน้ าสูงเกินไป และมีโครงการ
พัฒนาที่ไม่จ าเป็น 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความต้องการในการสร้างเขื่อน: ทางเลือกหลายทางที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเขื่อนได้รับการพิจารณาอยู่ในแผนเบ็ดเสร็จส าหรับการจัดหาน้ า และการควบคุมน้ าท่วม ตัวอย่างเช่น 
การจัดหาน้ าจากนอกลุ่มน้ า การด าเนินการร่วมกันกับเขื่อนที่มีอยู่ การพัฒนาปรับปรุงใหม่ของเขื่ อนที่มีอยู่ และ
การพัฒนาแหล่งน้ าเสริม (การกลั่นน้ าทะเล เขื่อนใต้ผิวดิน การใช้น้ าฝน และอ่ืน ๆ) ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอ่ืนแต่มี
วิธีการเชิงโครงสร้างอยู่ การก่อสร้างเขื่อนจะได้รับการพิจารณาด้วยวิธีการบรรเทาผลกระทบเพ่ือลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์สถานที่ก่อสร้างเขื่อนที่มีศักยภาพ: มีการเสนอแนะพ้ืนที่สร้างเขื่อน
จ านวนหนึ่ง และมีการด าเนินการประเมินพ้ืนที่ที่เป็นไปได้อย่างครอบคลุม โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี สังคม และการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะได้รับการประเมินโดยใช้ แผนที ่
การประเมินมูลค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ECVAM) และการส ารวจสภาพระบบนิเวศ 
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รูปที่ 2 กระบวนการวางแผน LPDC และ SEA 

จากกระบวนการ SEA จึงน าไปสู่การประเมินวัตถุประสงค์และแผนการสร้างเขื่อนซ้ าอีกครั้ง  
โดยหน่วยงานที่บริหารจัดการ สู่แผนการสร้างเขื่อนแห่งชาติแบบบูรณาการที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มี 
การก าหนดเป้าหมายนโยบาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในระหว่างขั้นตอนการวางแผน พร้อมกับ
วิธีการรักษามาตรฐาน นอกจากนี้ยังน าไปสู่วิธีการบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทบทวน และ 
การด าเนินการในข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศด้วย 

ในระดับภูมิภาค SEA ได้ช่วยปรับปรุงการประเมินทางเลือกในการจัดหาน้ า และสถานที่
ก่อสร้างเขื่อน มีการพิจารณาทางเลือกในการจัดหาน้ าแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเขื่อนที่มีอยู่  
การกลั่นน้ าทะเล และเขื่อนใต้ดิน การสร้างเขื่อนใหม่จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอ่ืนที่เป็นไปได้ 
ดังที่แสดงให้เห็นจากประสบการณ์ของเกาหลีใต้ SEA มีศักยภาพอย่างมากในการปรับปรุงการวางแผนเขื่อน และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าอ่ืน ๆ เมื่อมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงต้นของกระบวนการ
วางแผน 
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(3 )  กรณี ตั วอย่ า งการประยุ กต์ ใ ช้  SEA กับการจั ดการด้ านการ เกษตร  และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เกษตรกรรมมีบทบาทในการก าหนดและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาผ่าน 
การจัดการที่อยู่อาศัย ชนิดพันธุ์ และภูมิประเทศมาอย่างยาวนาน 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานโยบายการปรับตัวและการชะลอตัวทางการเกษตรเป็นสิ่งส าคัญใน 
การก าหนดการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างอาจส่งผล
กระทบที่เป็นอันตราย เช่น การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ในท้องถิ่น และแหล่งที่อยู่อาศัยกึ่งธรรมชาติ แต่
ยังมีประโยชน์อ่ืน ๆ เช่น เส้นทางใหม่ที่ให้โอกาสในการฟ้ืนฟูสัตว์นักล่าขนาดใหญ่บางชนิดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ก่อน
เกษตรกรรม 

ในโครงการมีโครงสร้างที่ใช้วิธีการศึกษาที่แตกต่างกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิธีการทางนิเวศวิทยา โดยอาศัยการศึกษาพ้ืนฐานรูปแบบการจ าลองชนิดและถิ่นที่อยู่
อาศัย  

2. แนวทางเศรษฐกิจสังคมบนพ้ืนฐานของการพัฒนาเรื่องการบรรยาย การวิเคราะห์นโยบาย 
สถานการณ์และการแสดงให้เห็นภาพ รวมถึงการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย  

3. แนวทาง SA ตาม 2 ข้อก่อนหน้าเพ่ือพัฒนาสาเหตุ พิจารณามุมมองของผู้มีส่วนได้เสียและ
ระบุการมีส่วนร่วมที่อาจเกิดข้ึนหรือความขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของสถานการณ์ทางเลือก 

กระบวนการประเมินความยั่งยืน (SA) เกี่ยวข้องกับขั้นตอนพ้ืนฐาน 3 ขั้นตอน โดย 
การประเมินระดับกลยุทธ์เน้นวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน 

2. การประเมินความยั่งยืนของสถานการณ์ท่ีเสนอ 

3. การรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของสถานการณ์ 

ขั้นตอนกระบวนการ SA ถูกบูรณาการในภาพรวมของโครงการ () แสดงการสรุป 
ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง SA (ขวา) กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลาง) และอีก 
2 กิจกรรมหลักรวมถึงผลลัพธ์ของ BioScene (ซ้าย) 
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รูปที่ 3 วิธีการประเมินสถานการณ์ของ BioScene 

 

กรณีตั วอย่ า ง ในยุ โ รป  (Maria Rosario Partidario, William R. Sheate, Olivia Bina, 
Helen Byron, and Bernardo Augusto, 2009) 

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐานและก าหนดประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย - ศึกษา
เอกสารการทบทวนเบื้องต้นเกี่ยวกับกระแสเศรษฐกิจและสังคมของ BioScene ภายใต้การด าเนินการทบทวน
แนวโน้มนโยบายด้านการเกษตร การพัฒนาชนบท การใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม 

ขั้นตอนที่ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินอย่างยั่งยืน - ส าหรับวัตถุประสงค์ของ SA 
แต่ละสถานการณ์ที่น าเสนอจะถูกจัดกรอบเป็นชุดของผังงานโดยละเอียด ที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่เชื่อมโยงตัว
ขับเคลื่อนส าคัญเข้ากับผลกระทบและผลที่เกิดจากการใช้ที่ดิน: ตัวขับเคลื่อน> ผลกระทบขั้นต้น> ผลกระทบรอง> 
ผลกระทบจากการใช้ที่ดิน 

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินสถานการณ์ในรูปแบบเมทริกซ์  โดยวิธีการของ SA จะระบุว่า
สถานการณ์ของ BioScene ได้รับการประเมินในแง่ของการมีส่วนร่วมหรือขัดแย้งกับวิธีการจัดโครงสร้าง
วัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงยุโรปกับนานาชาติ และวัตถุประสงค์ของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์อย่าง
ยั่งยืนที่ใช้ในการศึกษาและการอภิปรายระหว่างผู้มีส่วนได้เสียอาจมีทั้งที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นและ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายระดับชาติและยุโรป 
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ตารางท่ี 1 การประเมินเมทริกซ์ SA ส าหรับสถานการณ์การเปิดเสรีการเกษตรใน 6 พ้ืนที่การศึกษา 

 

 

(4) กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดการของเสีย 

การจัดการของเสียมีวิวัฒนาการจากการขนส่งของเสียแบบง่ายของการฝังกลบไปจนถึงระบบ
ที่ซับซ้อน รวมถึงการป้องกันของเสีย และการรีไซเคิลของเสียให้ดีพอ กับเทคโนโลยีการบ าบัดของเสียและ 
การฝังกลบต่าง ๆ ในการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อระบบการจัดการขยะ  
ได้มีการพัฒนาเครื่องมือหลายอย่าง ซ่ึงการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) เป็นแนวทางส าหรับการประเมิน
แบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการวางแผนของกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ในเรื่องการจัดการขยะ กลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างมักจะมีความพยายามอย่างไม่ลดละ ตัวแทน
จากเทศบาลที่ชื่นชอบการแก้ปัญหาทางเทคนิค จะมีความขัดแย้งกับตัวแทนจากภาคประชาชนหรือองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เน้นระบบนิเวศที่เน้นการป้องกันของเสีย และการรีไซเคิลเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ตามกฎ
ทั่วไปผู้อยู่อาศัยมักจะคัดค้านการวางแผนและการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการขยะ กระบวนการ
มีส่วนร่วมอาจช่วยในการลดปัญหาเหล่านี้ในกระบวนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น และมีส่วนร่วมในการก าหนด  
แนวทางแก้ไขท่ียอมรับได้ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

SEA เป็นแนวทางที่ค่อนข้างใหม่ ส าหรับการออกแบบกระบวนการที่ยังไม่เป็นไปในทาง
เดียวกัน และระบุขั้นตอนต่อไปนี้ในกระบวนการ 

- นิยามวัตถุประสงค์ 

- การก าหนดทางเลือก 

- การวิเคราะห์สถานการณ ์

- การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (ข้ึนอยู่กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) 

- การประเมินมูลค่า (รวมถึงวิธีการรวม และคุณค่าทางการเมือง และจริยธรรม) 

- สรุป, ทบทวนคุณภาพ และติดตามมาตรการ 

กรณีตัวอย่างในประเทศออสเตรีย  (Stefan Salhofer, Gudrun Wassermann, Erwin 
Binner, 2007) 

ในจังหวัดซาลซ์บูร์ก ซึ่งเป็นภูมิภาคชนบทส่วนใหญ่ในออสเตรียซึ่งมีประชากรประมาณ 
500,000 คน มีการก าหนดแผนพัฒนาแผนใหม่ส าหรับการจัดการขยะของเทศบาล กระบวนการ SEA ถูกน าไปใช้
ในขณะที่แผนการจัดการขยะอยู่ระหว่างการพัฒนา (เป็นการปรับปรุงแผนในรอบใหม่) 

ขั้นเริ่มต้น : ก าหนดผู้เข้าร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นการเพ่ิมข้อมูลโครงการให้กว้างขวางมากขึ้น ช่วยชี้แจง และเป็นการสื่อสาร
อย่างสม่ าเสมอ และสร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในมุมมองของข้อเท็จจริงที่ว่าการตัดสินใจที่จะรวม 
ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในกระบวนการ ตลอดจนประเภทของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องแสดงถึงประเด็นส าคัญที่ผู้มี  
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในขั้นตอนการตัดสินใจมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรวมไว้ด้วยการให้ความเห็นที่เท่าเทียมกัน 
ภารกิจหลักของกลุ่มหลักคือการเตรียมกระบวนการ เพ่ือจัดเตรียมและน าการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดท า
รายงาน จุดมุ่งหมายของกระบวนการนี้คือการระบุข้อดีข้อเสียของสถานการณ์ต่าง ๆ แทนที่จะระบุ "ทางออกที่ดี
ที่สุด" ขั้นตอนส าคัญในกระบวนการนี้แสดงใน 
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รูปที่ 4 ขั้นตอนส าคัญในกรณีตัวอย่าง Salzburg 

 

ขั้นตอนที่ 1: การก าหนดขอบเขตของ SEA และมีการระบุทั้งกฎทั่วไปและรหัสพฤติกรรม
ส าหรับกระบวนการต่อไปนี้ที่ได้ระบุไว้ 

ขั้นตอนที่ 2: ก าหนดนิยามและการเลือกสถานการณ์ และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
ดัง แสดงตัวอย่างการเรียงล าดับ 4 สถานการณ์พ้ืนฐาน เพ่ิมเติมด้วยสถานการณ์พ้ืนฐาน 0 ซึ่งสร้างขึ้นโดยการรวม
การรีไซเคิลได้มากหรือน้อย (เช่น เศษกระดาษ หรือแก้ว) กับตัวเลือกการบ าบัด (MBP, MSWI) ส าหรับประเภท
ของเสีย เช่น ขยะตกค้าง 

 

รูปที่ 5 กรอบสถานการณ์ทั่วไป, MSWI, เตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาล, MBP, ชีวภาพเชิงกลก่อน 
การบ าบัด (Binner, 2002) 
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ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนาและประเมินในกระบวนการทั้ง 8 สถานการณ์ 

ขั้นตอนที่ 4: เพ่ือระบุเกณฑ์และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน รายการที่ครอบคลุมของ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมที่เป็นไปได้ โดยวิธีการของการวัดการจัดการของเสีย และมีระดับศักยภาพของ
ผลกระทบต่อเรื่องท่ีก าหนดของการป้องกันที่ถูกระบุโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่  5: ท าการประเมิน 8 สถานการณ์ให้สมบูรณ์  ส าหรับการเรียงล าดับ มี 
การเปรียบเทียบคู่กับสถานการณ์พ้ืนฐาน ส าหรับเกณฑ์เชิงปริมาณช่วง 10% ถือว่าเป็นกลาง ในขณะที่ 
ความแตกต่างที่มากขึ้นได้รับการประเมินเป็นค่าบวก (+) หรือค่าลบ ( -) ส าหรับเกณฑ์เดียว ซึ่งถือว่ ามี 
ความอ่อนไหวมากจะใช้ค่าขีดจ ากัด ที่ต่ ากว่า 

ขั้นตอนที่ 6: การหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน ในระหว่างกระบวนการ มีหลักฐานส าคัญ
หลายประการในกรณีตัวอย่างของ Salzburg ไม่มีการรวบรวมเกณฑ์เพ่ิมเติม การตัดสินใจนี้ได้รับอิทธิพลจาก
จุดมุ่งหมายของกระบวนการ SEA เพ่ือระบปุระเด็นส าคัญของสถานการณ์แทนที่จะระบุ “ทางออกท่ีดีที่สุด” อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

สรุปการเปรียบเทียบกรณีตัวอย่าง "Salzburg" กับกระบวนการ SEA อ่ืน ๆ หรือกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ มีความแตกต่างที่ส าคัญแสดงให้เห็นในระดับของการรวบรวมเกณฑ์และผลลัพธ์ ในกรณีนี้  
การออกแบบกระบวนการมุ่งเน้นไปที่การระบุข้อดีข้อเสียของทางเลือกอ่ืน นอกเหนือจาก “วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด” 
เนื่องจากข้อเสียของวิธีนี้ท าให้ได้ค าตอบเดียว สิ่งนี้ท าให้ยากต่อการตีความผลลัพธ์และในตอนท้ายของ
กระบวนการยังไม่ชัดเจน ว่าผลที่ตามมา (ทางการเมือง) จะมาจากผลลัพธ์ใด หากเจตนาของกระบวนการ คือ  
การระบุ “วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด” ก็จ าเป็นต้องมีการรวบรวมผลลัพธ์ที่สูงขึ้น ซึ่งจะบ่งบอกถึงสิ่งต่อไปนี้ 

- เพ่ือระบุความชอบของผู้เข้าร่วมในระยะเริ่มต้น รวมถึงวิธีการต่าง ๆ เช่น “การวิเคราะห์
สถาบัน” การสังเกตการ, สัมภาษณ์ และการส ารวจ 

- เพ่ือใช้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการรวมเกณฑ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

(5) กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรณตีัวอย่างประเทศเดนมาร์ก (Sanne Vammen Larsen and Lone Kørnøv, 2008) 

ตามค าสั่ง SEA (SEAD) และ Water Framework Directive (WFD) ค าสั่งทั้งสองมีเป้าหมาย
ร่วมกันในการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีขั้นตอนที่ทับซ้อนกัน จึงเป็นเหตุผลส าหรับความเห็นพ้องที่เพ่ิมขึ้นว่าแนวทาง
แบบบูรณาการเมื่อใช้ SEA กับ RBMPs จะเป็นประโยชน์ โดยใช้ SEA เพ่ือพิจารณาการรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในการจัดท า RBMPs 

การเชื่อมโยงขั้นตอนระหว่าง WFD และ SEAD แสดงข้อก าหนดทั่วไปรวมถึงการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน การประเมิน การบรรเทา การติดตามและการให้ค าปรึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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จาก รูปแบบสาเหตุของผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมี
ต่อสภาพแวดล้อมทางน้ าในเดนมาร์ก รูปแบบแสดงการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อ่ืน ๆ ผลกระทบทางน้ า ผลที่ตามมาของสภาพแวดล้อมของน้ า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพ้ืนฐานที่แสดงโดย
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ 6 รูปแบบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสภาพแวดล้อมทางน้ า 

 

เมื่อเชื่อมโยงกับข้อมูลใน ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญใน SEA 
ของ RBMPs ซึ่งผลกระทบของการปฏิบัติตาม SEA ของ RBMPs จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้ 3 วิธี ดังแสดงใน  
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รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน SEA ของ RBMPs 

 

จาก เริ่มต้นด้วยวิธีแรก SEA จะรวมถึงผลกระทบของแผนของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ซึ่งหมายความว่า SEA ของ RBMPs ควรรวมถึงการมีส่วนร่วมของกิจกรรมการจัดการน้ าที่มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น SEA ของ RBMPs จึงรวมถึงการบรรเทาผลกระทบ
ด้วย 

ส าหรับวิธีที่สอง SEA จะรวมถึงการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในแผน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลกระทบหลายประการต่อสภาพแวดล้อมทางน้ า และเนื่องจากน้ า
เป็นปัญหาที่ต้องจัดการใน RBMPs จึงมีความเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนที่จะรวมเข้ากับการพิจารณาของ SEA  
ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ RBMPs อย่างไร ด้วยเหตุนี้มาตรการปรับตัว 
เช่น การกักเก็บน้ าท่วมตามธรรมชาติและโครงสร้างพ้ืนฐานการป้องกันชายฝั่ง  สามารถรวมเข้ากับแผนกิจกรรม
การจัดการน้ าและท าให้สังคมมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีขึ้น 

ส าหรับวิธีที่สาม เมื่อด าเนินการตาม SEA ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
บนพ้ืนฐานของการประเมินใน SEA โดยรวมควรได้รับการพิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 6 การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปัจจัยแวดล้อมเกือบทั้งหมดในขั้นพ้ืนฐาน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนสภาวะพ้ืนฐานได้อย่างไร หรือสถานะทางนิเวศวิทยาและความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้ าและออกซิเจนละลาย การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าและพืช และการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ า เป็นต้น  
สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อการตั้งค่าและความส าเร็จของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของแผน ดังนั้น  การตั้งค่าพ้ืนฐานใน 
SEA ส าหรับ RBMPs จึงเป็นงานที่ซับซ้อนและจ าเป็นต้องปรับพ้ืนฐานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและ
มีพลวัต 
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ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายในรูป แสดงให้เห็นถึงว่ามีความรู้และประสบการณ์มากท่ีสุดในการจัดการ
กับการลดก๊าซเรือนกระจกที่มากตาม ในขณะที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปรับตัวน้อยกว่าและมีการปรับตัว
ตามพ้ืนฐานน้อย 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบหลายอย่างต่อ
สภาพแวดล้อมของน้ า และมีอิทธิพลต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพ้ืนฐานของ SEA โดยสรุปได้ว่า 3 วิธีเกี่ยวกับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน SEA ของ RBMPs ถูกชี้ให้เห็นถึงการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวขั้นพ้ืนฐาน (สถานะทางนิเวศวิทยา) 
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บทเรียนที่ 2 : แนวทาง SEA (SEA Guideline)   

 

ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ( Strategic 
Environmental Assessment : SEA) ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การยอมรับ และถูกน ามาประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลาย โดยการพิจารณาประเด็นอ่ืน ๆ ได้แก่ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม ร่วมกับประเด็นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือช่วยส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ในการวางแผน ทั้งในระดับนโยบาย แผนหรือแผนงาน  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic)  ซึ่งจะ
ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพ่ือประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการประเด็นทางด้านชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลกระทบด้วย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในแต่ละ
พ้ืนที่ และน าไปสู่การตัดสินใจการก าหนดนโยบาย แผนหรือแผนงานในการพัฒนาพื้นท่ีที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

1) ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 (SEA Guideline) 

ในกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน SEA มีขั้นของการด าเนินงาน 2 ขั้น ได้แก่  
1) ขั้นการจัดท า SEA และ 2) ขั้นการติดตามและตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดัง 

กล่องข้อความท่ี 1 กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงาน SEA 

ขั้นการจัดท า SEA 
1) การกลั่นกรอง (Screening) 
2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

2.1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรอืแผนงานและการทบทวนข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง  
2.2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
2.3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา* 
2.4) การก าหนดวสิัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์*  

(1) การก าหนดวสิัยทัศน ์
(2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร ์

2.5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด* 
(1) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 
(2) การก าหนดตัวช้ีวัด 

2.6) การประเมินข้อมลูฐาน*  
2.7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบือ้งต้น 
2.8) การจัดท าแผนการมสี่วนร่วมและการสื่อสาร* 
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2.9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต*  
3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives development and assessment) 

3.1) การพัฒนาทางเลือก* 
(1) การหาสภาพตามปกต ิ
(2) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก 
(3) การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน  
(4) การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  

3.2) การประเมินทางเลือก* 
(1) การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ 
(2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ  

4. การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for sustainability)*  
5. การจัดท ารายงาน SEA (SEA report preparation)*  
6. การมีส่วนร่วม (Participation) 

*การมีส่วนร่วมเป็นข้ันตอนท่ีควรสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน  
แต่อย่างน้อยต้องอยู่ในข้ันตอนท่ี 2.3-2.6, 2.8-2.9, 3.1-3.2, 4, และ 5 

ขั้นการติดตามและตรวจสอบ 
1) การควบคุมคุณภาพของกระบวนการ SEA (Quality control)  
2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Follow-up, monitoring and evaluation) 

 

- ขั้นการจัดท า SEA 

(1) การกลั่นกรอง (Screening) 

การกลั่นกรองเป็นขั้นตอนแรกที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาว่า แผนหรือแผนงานนั้นมี
ความจ าเป็นต้องจัดท า SEA หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

- เป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วย 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ก าหนดไว้ว่าต้องจัดท า SEA หรือไม่ 

- เป็นแผนหรือแผนงานที่หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานพิจารณาเห็นว่า  
การด าเนินงานในอนาคตอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ทั้งในเชิงพ้ืนที่
หรือระยะเวลาในการด าเนินงาน มีผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมาก และอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งและต่อต้าน  
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(2) การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

การก าหนดขอบเขต เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากผลลัพธ์ของการก าหนด
ขอบเขต คือ กรอบแนวทางในการจัดท า SEA ซึ่งการก าหนดกรอบที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การจัดท า SEA  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประกอบด้วยขั้นตอนย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน และการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง เป็นขั้นตอน
ที่ท าควาเมข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ และเนื้อหาส าคัญของแผนหรือแผนงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ
แผนงานที่ก าลังจัดท า SEA รวมถึงการพัฒนาในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงและช่องว่างการพัฒนาของ
นโยบาย แผน และแผนงานในระดับต่าง ๆ ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ให้ทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผน
หรือแผนงาน เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจทั้งในเชิงพ้ืนที่และระยะเวลาของแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแผนหรือ
แผนงาน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดขอบเขตในขั้นตอนถัดไป 

การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และระยะเวลา เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตว่าจะด าเนินการใน
พ้ืนที่ใด ครอบคลุมขนาดพ้ืนที่เท่าไหร่ หรือพ้ืนที่ส าคัญใดบ้าง รวมถึงการก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท า SEA 
ที่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนหรือแผนงาน และการก าหนดอนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ใน
ขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐานและการประเมินทางเลือก 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุต้นตอของ 
การเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในทางบวกและทางลบ (โอกาสและความท้าทาย) เข้าใจ 
ความเชื่อมโยงของสาเหตุและผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนจะท าให้เห็นช่องว่างและ
โอกาสในการพัฒนาตามแผนหรือแผนงานที่มีอยู่ และก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และพัฒนา
ทางเลือกได ้

การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
วิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญต่าง ๆ ทั้งจากปัญหา และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์
ที่ได้ก าหนดขึ้น โดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันวิเคราะห์และ 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของแผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ จนสามารถระบุเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องน ามาพิจารณา 
ใน SEA ได ้
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การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด  เป็นการก าหนดกรอบ
เป้าหมายและตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้บรรลุ เป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาได้จากทั้งนโยบาย แผน และแผนงานในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ (Target) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์ควรได้รับความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย ในส่วน
ของการก าหนดตัวชี้วัด เป็นการก าหนดเพ่ือใช้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตัวชี้วัด
อาจเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นตัวชี้วัดโดยตรง (Direct) หรือโดยอ้อม (Proxi)/ ตัวแทนตัวชี้วัด 
(Proxy Indicator) โดยต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและความพร้อมของข้อมูล สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว ไม่ซับซ้อนทางสถิติเรียบง่าย และสามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้ 

การประเมินข้อมูลฐาน เป็นการทบทวนข้อมูลของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับการก าหนดขอบเขตและระยะเวลา เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผลลัพธ์ของการประเมินข้อมูลพ้ืนฐานจะใช้เป็นสภาพตามปกติ เพ่ือเป็นฐานเปรียบเทียบใน 
การพัฒนาทางเลือกต่อไป รวมทั้งน าไปประกอบการประเมินทางเลือก ทั้งนี้ ในกรณีที่มีแผนหรือแผนงานที่ได้มี  
การด าเนินงานมาก่อนหน้า การประเมินข้อมูลฐานจะต้องรวมผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน
เดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย และจะต้อมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น เป็นการระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนา
ของแผนหรือแผนงานเบื้องต้น ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดท า SEA  
เพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และน าไปพัฒนาทางเลือกต่อไป 

การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เป็นการก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม 
ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการในแต่ละขั้นตอนของ SEA สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของกระบวนการ และตาม
ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดย
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
(Information and engagement) เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือสนใจทุกระดับรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ SEA อย่างครบถ้วน ทั่วถึง และต่อเนื่อง 2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) 
เป็นระดับที่ต้องการได้รับความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบหรือวิธีการที่เข้มข้นมากกว่าระดับ
การให้ข้อมูล โดยอาจด าเนินการในขั้นตอนที่มีความส าคัญโดยเฉพาะการก าหนดขอบเขต การพัฒนาและ 
การประเมินทางเลือก และการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และ 3) ระดับการร่วมตัดสินใจ (Decision 
influence) เป็นระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และส่งผลต่อการก าหนด
แผนหรือแผนงาน อาจด าเนินการในรูปแบบการประชุมภาคีที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ การร่วม
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ตัดสินใจอาจด าเนินการในช่วงสุดท้ายของกระบวนการ SEA โดยน าผลจากกระบวนการ SEA เสนอเข้าในแผนหรือ
แผนงาน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบการตัดสินใจได้เข้ามารับรอง 

การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต เป็นการสรุปผลการด าเนินงานภายใต้
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตทั้งหมด เพ่ือน าไปรับฟังความคิดเห็นและน ามาปรับปรุงผลการก าหนดขอบเขตให้
สมบูรณ์ และน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ SEA ในขั้นตอนถัดไป 

(3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการจัดท า SEA ซึ่งจะ
แตกต่างจากกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานโดยทั่วไป โดยจะยึดกรอบจากผลการก าหนดขอบเขตในขั้นตอน
ก่อนหน้า ซึ่งแบ่งเป็นขั้นตอนย่อย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

การพัฒนาทางเลือก เป็นการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
ตามแผนหรือแผนงานที่ส่งผลให้การพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้   
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการบูรณาการเข้ากับการจัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งการพัฒนาทางเลือกจะ
ประกอบด้วย 1) การหาสภาพตามปกติ หรือ Business as usual (BAU) คือ การท าความเข้าใจสภาพพ้ืนฐาน
ของบริบทหรือสถานการณ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ โดยสามารถพิจารณาได้จากผลของ 
การประเมินข้อมูลฐานของแต่ละตัวชี้วัดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้  สภาพตามปกติไม่จัดเป็นทางเลือก  
2) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก เป็นการพิจารณาว่า ในการพัฒนานั้นจ าเป็นต้องมีทางเลือกใหม่
หรือไม่ เพ่ือให้แผนหรือแผนงานสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ หาก
พิจารณาแล้วว่าทางเลือกใหม่มีความจ าเป็นจะเข้าสู่ขั้นตอนในล าดับถัดไปคือ 3) การพิจารณาทางเลือก 
ไม่ด าเนินงาน หรือ No action alternative เป็นทางเลือกทีป่ล่อยให้เป็นไปตามสภาพตามปกติ ตั้งแต่ปัจจุบันและ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยังอนาคตโดยไม่มีการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน ใหม่ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืน ๆ ซึ่งช่วยให้ทราบว่าผลลัพธ์ของการไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือไ ม่มี 
การปรับปรุงใด ๆ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร  4) การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  
เป็นการเสนอความเป็นไปได้ของการพัฒนา เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ อาจเสนอ 3 – 4 ทางเลือก เพ่ือไม่ให้มีจ านวนมากจนเกินไป โดยการพัฒนาทางเลือก 
ควรใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง (Top-down approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กล่าวคือ 
ควรมีการระบุความต้องการทางเลือกทั้งจากกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูง และจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชนผสมผสานกัน 

การประเมินทางเลือก เป็นการวิเคราะห์หาทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Preferred 
alternative) ซึ่งการประเมินทางเลือกประกอบด้วย 1) การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ คือ  
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การวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามทางเลือก เพ่ือระบุปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และ 
ความห่วงกังวล รวมไปถึงระบุสมมติฐานและความไม่แน่นอนของทางเลือก ขอบเขตพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบ
จากทางเลือกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณาครอบคลุมทั้ง ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม 
ผลกระทบสะสม ผลกระทบขอบเขตกว้างใหญ่ และผลกระทบข้ามพรมแดน ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้ โดยพิจารณาผลกระทบจากทางเลือกต่อตัวชี้วัดด้านต่าง ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
จากข้อมูลฐานที่ได้มีการจัดท าไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า 2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เป็นการน า 
แต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบโดยการให้คะแนนและเรียงล าดับคะแนนของแต่ละทางเลือกเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกไม่ด าเนินงาน ซึ่งจะได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Preferred alternative) สามารถด าเนินการได้ด้วย
หลายวิธี เช่น การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์  (Multi-Criteria Analysis) การให้คะแนนอย่างง่าย (Rating)  
การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgement) เป็นต้น ทั้งนี้ การให้คะแนนทางเลือกต่าง ๆ ควรด าเนินการ 
ในหลากหลายกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นการรวมความคิดเห็นและการวิเคราะห์ร่วมกัน (Collective 
assessment) ซึ่งจะท าให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับการพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่  
มากที่สุด 

(4) การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิธีการด าเนินงาน 
เพ่ือช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
ควรก าหนดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการด าเนินงานตามทางเลือกด้วย โดยมาตรการเพ่ือความยั่งยืน มีรูปแบบ
ที่เน้นให้ความส าคัญกับการส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้ความส าคัญกับ 
การหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือบรรเทา (Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจาก 
การด าเนินงานตามทางเลือก ทั้งนี้ ในการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน ต้องระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนว่า 
มาตรการแต่ละด้านจะเริ่มด าเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลาด าเนินการเท่าไหร่ เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะ
กลาง หรือระยะยาว และต้องระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนด้วย 

(5) การจัดท ารายงาน SEA 

การจัดท ารายงาน SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน เพ่ือใช้ใน 
การด าเนินงานและการติดตามประเมินผลของแผนหรือแผนงาน และเพ่ือสื่อสารต่อประชาชน โดยรายงาน SEA ที่
ดี ควรแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้ว ควรน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนเสนอหน่วยงาน
เจ้าของแผนหรือแผนงานต่อไป เพ่ือให้ได้รายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ ซึ่ง
รายงานควรประกอบด้วย 2 ระดับ คือ 1) รายงานวิชาการ (Technical report) ที่รวบรวมผลจากทุกขั้นตอน
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ของกระบวนการ SEA โดยให้ความส าคัญกับแนวทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตรการเพ่ือความยั่งยืนตามทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หลังการด าเนินงานตามแผนหรือ
แผนงานด้วย 2) รายงานฉบับประชาชน (Non-technical report) เพ่ือใช้ส าหรับสื่อสารให้ข้อมูลและชี้แจงผล
ของการจัดท า SEA กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานมีประเด็นส าคัญที่คล้ายกับรายงาน
วิชาการ แต่เน้นสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการจัดท า SEA และผลจากการมีส่วนร่วม โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น 

(6) การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม เป็นขั้นตอนส าคัญและจ าเป็นของกระบวนการ SEA ซึ่งจะท าให้เกิด 
การยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย ในทางปฏิบัติการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมต้องสอดแทรกอยู่ตลอดกระบวนการ 
SEA เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดขอบเขต ทั้งการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา การก าหนดวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การจัดท า
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต รวมไปถึงการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนการจัดท ารายงาน SEA ด้วย ซึ่งการด าเนินการมี
ส่วนร่วมควรจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดที่เกี่ยวข้อง มีความส าคัญระดับใด และควรเข้ามา  
มีส่วนร่วมในข้ันตอนใดบ้าง ผ่านการจัดท าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) โดยพิจารณาจาก
ประเด็นค าถาม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจและด้านอิทธิพล รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ผลของการจัดล าดับความส าคัญจะถูกน าไปประกอบการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และสามารถระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะเกี่ยวข้องในกระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละขั้นตอน SEA ได้ ส่งผลให้แผนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารมีประสิทธิภาพและด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

- ขั้นการติดตามและตรวจสอบ 

(1) การควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA 

การควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA เป็นขั้นที่อยู่ภายหลังการจัดท า SEA แต่สามารถ
ด าเนินการสอดแทรกในทุกขั้นตอนของการจัดท า SEA เพ่ือให้การจัดท า SEA มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมี
คุณภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน โดยอาจจัดท าเป็นบัญชีรายการ (Checklist) เพ่ือสะดวก
ต่อการตรวจสอบควบคุม หากพบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบในอนาคต หรือมีประเด็นที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
จะช่วยให้สามารถทบทวนและด าเนินการซ้ าได้ โดยการควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA สามารถด าเนินการได้
ด้วยผู้จัดท า SEA เอง (Internal) หรืออาจให้หน่วยงานภายนอก (External) เป็นผู้ตรวจสอบควบคุมก็ได้ 
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(2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  เป็นการด าเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลังจาก
กระบวนการและขั้นตอน SEA ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ทราบถึงผลของการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน
และประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ก าหนดไว้ รวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด
ของการน า SEA ไปบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 
โดยแบ่งระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ 2 ระดับ 1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับแผนหรือแผนงาน เป็นการติดตามฯ การด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานและประเมินผลการบรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากการด าเนินงานตามทาง เลือกอาจมีความไม่แน่นอน  
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถควบคุมได้  นอกจากนี้ 
ผลจากการติดตามฯ ยังใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน และผล
จากการน ากระบวนการ SEA ไปปฏิบัติ อีกทั้งใช้อธิบายผลการด าเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ด้วย 2) การติดตาม
และประเมินผลการจัดท า SEA ในภาพรวมของประเทศ ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ก าหนดให้  สศช. เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามและประเมินผลว่า 
หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานได้บูรณาการผลจากการจัดท า SEA เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน
หรือไม่ อย่างไร หากไม่ สศช. จะรวบรวมและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค รวมถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ แล้วรายงานไปยัง 
กสย. เพ่ือพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

2) ตัวอย่างแนวทาง SEA ที่ใช้ในประเทศอื่น ๆ 

จากการศึกษาทบทวนการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศที่ผ่านมา พบว่า มีแนวทาง 
การด าเนินการ SEA ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทพ้ืนที่  โดยในบทเรียนนี้จะศึกษาทบทวนแนวทาง 
การด าเนินการ SEA ในประเทศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะการด าเนินการ SEA ที่แตกต่างกัน 
ซึ่งสามารถสรุปลักษณะส าคัญของการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศได้ ดังนี ้

(1) การประยุกต์ใช้ SEA ในประเทศเนเธอแลนด์ (Maria Rosário Partidário, 2003, 
Strategic Environmental Assessment (SEA) current practices) 

บทน า: ประเทศเนเธอร์แลนด์มีการด าเนินการที่ชัดเจนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยการประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินในระดับโครงการ (Project-based EIA) กับการประเมินในระดับแผนหรือ
แผนงาน อย่างไรก็ตาม การประเมินในระดับนโยบายจะประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า 
การทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental test: E-test) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อม
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ของประเทศเนเธอร์แลนด์มีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ แต่ยังคงมี
โครงสร้างและการท างานที่เชื่อมโยงกัน 

ขอบเขตในการประยุกต์ใช้ :  ส าหรับการประเมินผลกระทบของแผนหรือแผนงาน  
จะประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Impact Assessment: SEIA) แต่ส าหรับการประเมินข้อเสนอทางด้านกฎหมายหรือนโยบาย จะ
ประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า E-test 

กรอบแนวคิดด้านกฎหมายและบริบทองค์กร: ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ออกกฎหมายด้าน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2530 ต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติการจัดการสิ่งแวดล้อมในปี  
พ.ศ. 2541 ซึ่งได้ก าหนดบริบททางกฎหมายส าหรับการด าเนินการ EIA และ SEIA ภายใต้การบริหารของ
คณะกรรมการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Commission) แต่ส าหรับการประเมินผลกระทบแบบ 
E-test จะเป็นไปตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Economy and 
Ministry of Environment) 

เทคนิคและวิธีการ: วิธีการในการประเมินแบบ E-test จะมีการประยุกต์ใช้รายการตรวจสอบ 
(Checklist) ดังแสดงใน แต่ส าหรับการด าเนินการ SEIA จะมีเทคนิคและวิธีการที่คล้ายคลึงกับ EIA ซึ่งอาจใช้การ
วิเคราะห์สถานการณ์และเทคนิคการวางแผนอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดัง 

 

กล่องข้อความท่ี 2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E-test) ในระดับนโยบายของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

รายการตรวจสอบส าหรับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
1. มีผลกระทบต่อร่างข้อก าหนดหรือกฎหมายด้านการใช้พลังงานหรือไม่ 
2. มีผลกระทบต่อร่างข้อก าหนดหรือกฎหมายด้านการบริโภคหรือไม่ 
3. มีผลกระทบต่อข้อก าหนดหรือกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมายด้านการจัดการขยะ คณุภาพอากาศ คุณภาพดิน 

หรือคุณภาพน้ าหรือไม ่
4. มีผลกระทบต่อข้อก าหนดหรือกฎหมายด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินหรือไม่ 
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รูปที่ 8 ขั้นตอนหลักของกระบวนการ SEIA ของประเทศเนเธอร์แลนด์  

ส าหรับการประเมินแผนหรือแผนงาน 
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(2) การประยุกต์ ใช้  SEA ในประเทศจีน (Jingjing Gao, Lone Kørnøv and Per 
Christensen, 2010) 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับแผนหรือแผนงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Planning-EIA) เป็น เครื่ องมือที่ เน้นการประเมินผลกระทบหลายมิติ  ( Multi-dimensional tool) โดย 
การประยุกต์ใช้ตัวชี้วัด ( Indicators) เพ่ือให้การด าเนินการ SEA มีประสิทธิภาพ แนวทาง SEA (Technical 
guideline) จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ด้วย ซึ่งในแนวทาง SEA ได้กล่าวถึงหลักการในการก าหนดและคัดเลือกตัวชี้วัด
ในการศึกษา SEA ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดขั้นตอนที่เสนอในแนวทางปฏิบัติ แสดงดัง 

 
รูปที่ 9 ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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แนวทาง SEA ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย อย่างน้อย 9 ขั้นตอน ได้แก่ 
การก าหนดขอบเขต ข้อมูลด้านนโยบาย แผนหรือแผนงาน การประเมินข้อมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบการพัฒนาทางเลือกและการก าหนดมาตรการ การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบ 
การพิจารณาความไม่แน่นอน และการบูรณการ ซึ่งขั้นตอนดังกล่าว เป็นขั้นตอนมาตรฐานในการด าเนินการศึกษา 
SEA ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษา SEA จ าเป็นจะต้องเปิดเผย
และรายงานให้สาธารณะรับรู้ข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม แนวทาง SEA ไม่มีการก าหนดตัวชี้วัดในการศึกษา SEA  
ที่ตายตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ หรือสาขาที่ศึกษาได้ ซึ่งมีตัวย่างตัวชี้วัดของแผน  
ในแต่ละสาขา ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาระดับภูมิภาค (27 ตัวชี้วัด) 

2. แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (19 ตัวชี้วัด) 

3. แผนด้านอุตสาหกรรม (31 ตัวชี้วัด) 

4. แผนด้านพลังงาน (19 ตัวชี้วัด) 

5. แผนด้านการเกษตรกรรม (17 ตัวชี้วัด) 

6. แผนด้านผังเมือง (53 ตัวชี้วัด) 

จากการศึกษาการด าเนินการ SEA ในสาธารณรัฐประชาชนจีนพบความท้าทายใน 
การด าเนินการ SEA ในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกัน เช่น ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต้องการเพียงข้อมูลของตัวชี้วัด
ที่ส าคัญในการตัดสินใจ ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
ประเด็นอ่ืน ๆ ความยืดหยุ่นของแนวทาง SEA ที่อาจท าให้ผู้ด าเนินการ SEA หลีกเลี่ยงการใช้ตัวชี้วัดที่ส าคัญใน 
การประเมิน รวมถึงประเด็นทางด้านการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและการยอมรับของสังคมด้วย 

3) เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ใน SEA 

เครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ได้นั้น มีอยู่หลากหลายประกอบด้วย เทคนิคเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
การคาดการณ์ผลกระทบ การประเมินผลกระทบ และการวางแผนที่เหมาะสม  ทั้งนี้การใช้เครื่องมือและเทคนิค 
ต่าง ๆ เหล่านี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อจะน าไปประยุกต์ใช้กับขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA จึงต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย ตัวอย่างเช่น ในขั้นตอนของการประเมินข้อมูลฐาน รายการตรวจสอบ 
เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลฐานด้านต่าง ๆ จะถูกเก็บรวบรวมหรือได้รับการพิจารณาแล้ว 
หรือในขั้นตอนการพิจารณาให้คะแนนเปรียบเทียบ เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนักเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยยืนยัน 
ความสอดคล้องในการประเมินความพึงพอใจทางเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น รายละเอียดการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการของ SEA แสดงดัง 
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ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการของ SEA 

ประเภท เครื่องมือ/ เทคนิค 

ขั้นตอน SEA 

กา
รป

ระ
เม

ินข
้อม

ูลฐ
าน

 การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

กา
รร
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ุผล
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บ 

กา
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รณ
์ผล
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ะท

บ 

กา
รป
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ินผ
ลท

ี่เก
ิดจ
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ทา

งเล
ือก

 

กา
รพ

ิจา
รณ

าใ
ห้ค

ะแ
นน

เป
รีย

บเ
ทีย

บ 

เทคนิคเชิง
คุณภาพ,  

การมีส่วนร่วม 

รายการตรวจสอบ 
(Formal and informal checklists)      

เมตริกซ์ 
(Matrices) 

     

การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
(Expert judgement)      

การมีส่วนร่วมสาธารณะ 
(Public participation)      

การประเมินคุณภาพชีวิต 
(Quality of Life Assessment: QoLA)      

แผนภาพสาเหตุผลกระทบ 
(Causal effect diagrams) 

     

แผนที่และ 
การวิเคราะห์ 

เชิงพื้นที่ 

การซ้อนทับแผนท่ี 
(Overlay mapping)      

การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(Land use partitioning analysis) 

     

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System: GIS)      

การคาดการณ์
ผลกระทบ 

การวิเคราะห์โครงข่าย 
(Network analysis) 

     

การสร้างแบบจ าลอง 
(Modeling) 

     

การวิเคราะห์สถานการณ์/การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
(Scenario/ sensitivity analysis) 
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ประเภท เครื่องมือ/ เทคนิค 
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กา
รพ

ิจา
รณ

าใ
ห้ค

ะแ
นน

เป
รีย

บเ
ทีย

บ 

การประเมินผล
กระทบ 

การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ 
(Cost-Benefit Analysis: CBA) 

     

การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ 
(Multi-Criteria Analysis: MCA) 

     

การวิเคราะห์วงจรชีวิต 
(Life Cycle Analysis: LCA) 

     

การวิเคราะห์ความเปราะบาง 
(Vulnerability analysis) 

     

รอยเท้าทางนิเวศ 
(Ecological footprint) 

     

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk assessment) 

     

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
(Trend analysis)      

การวางแผน 
ที่เหมาะสม 

การประเมินความสอดคล้อง 
(Compatibility assessment) 

     

หมายเหตุ: เครื่องหมาย : เครื่องมือและเทคนิคน้ันสามารถใช้ได้กับขั้นตอนดังกล่าว 
 เครื่องหมาย : เครื่องมือและเทคนิคน้ันเป็นท่ีนิยมใช้กับขั้นตอนดังกล่าว 
ท่ีมา: สศช., 2560 

 

ยกตัวอย่างเครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกรณีตัวอย่างที่เป็นที่นิยม 3 วิธี ดังนี้ 

(1) การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) 

เป็นแนวคิดส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการให้ตัวแทนประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เอกชน นักการเมือง หรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นผ่านมุมมองของกลุ่มต่าง  ๆ 
เทคนิคนี้จะมีประสิทธิภาพมากหากเริ่มด าเนินการตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนการ SEA (Therivel, 2004) ท า
ให้สามารถน าเอาองค์ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีมาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อีกท้ังยังท าให้ประชาชนเกิด
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ความรู้สึกเป็นเจ้าของการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้การมีส่วนร่วมนั้นมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เกิดความ
โปร่งใส และลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แต่บางครั้งในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือทางออกร่วมกันได้
อาจท าให้สิ้นเปลืองเวลามากขึ้น 

กรณีตัวอย่าง A Framework for Participatory Impact Assessment (FoPIA) , a Case 
Study of Land Use Change in Malta  ( Jake Breton Morris, Valentina Tassone, Rudolf de Groot, 
Marguerite Camilleri, and Stefano Moncada, 2011) 

FoPIA ออกแบบให้สามารถประเมินผลกระทบเชิงนโยบายที่มีความอ่อนไหวต่อความยั่งยืน
ระดับชาติ ภูมิภาค หรือชุมชน โดยควบคุมองค์ความรู้ และผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชาติ ภูมิภาค และ
ชุมชน ซึ่งมีบทบาทในส่วนกลางในกระบวนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัญหาด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจง
ก่อให้เกิดนโยบายในระดับประเทศกับระดับภูมิภาค และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ที่เป็นจริง 

การวิจัยของผู้มีส่วนร่วมหลักใน FoPIA แบ่งเป็น 2 ระยะ:   

- ระยะที่  1 - ก าหนดนโยบายสถานการณ์ ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียแบบรายบุคคล 

- ระยะที่ 2 - ด าเนินการ Strategic Impact Assessment (SIA) ของแต่ละสถานการณ์  
ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะถูกเชิญมาร่วมกันเพื่อเข้าวร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของ SIA 

 

รูปที่ 10 โครงสร้างของ Framework for Participatory Impact Assessment (FoPIA) 
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ร ะยะที่ 1  : ก า หนด
นโยบายสถานการณ์
ส าหรับเมืองมอลต้า 

การหยิบยกประเด็นความยั่งยืนและตัวชี้วัดส าหรับ เมืองมอลต้าถูกอธิบายโดย 
การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับบุคคล 32 คนจากสถาบันสาธารณะ พรรคการเมือง 
สหภาพการค้า มหาวิทยาลัย ธุรกิจ และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ บทสัมภาษณ์ถูกใช้เพ่ือ
กระตุ้นความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนที่
เมืองมอลต้าต้องเผชิญ 

ระยะที่ 2 การระบุและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ก ณ ฑ์
ส าหรับเมืองมอลต้า 

การตกลงเรื่องเกณฑ์ความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสีย การหารือในเรื่องของการท างาน
ของการใช้ที่ดิน (LUF) และการน าเสนอเกณฑ์การท างานของการใช้ที่ดินโดย
ผู้ด าเนินการ และเมื่อผู้เข้ารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเห็นด้วยกับรายการใน LUFC 
จากนั้นจะร่วมกันให้คะแนนและค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนของ LUFC เพ่ือหา
ข้อสรุป และน าไปสู่ผลลัพธ์ 

ระยะที่  2 การเลือก
ตัวชี้ วัดส าหรับเมือง
มอลต้า 

ประชุมหาข้อสรุปเพ่ือคัดเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม การให้ค าจ ากัดความของตัวชี้วัดจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถระบุการวัดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด โดยเฉพาะกรณีที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาความยั่งยืนที่ส าคัญในเมืองมอลต้า ตัวอย่างเช่น การเข้าถึง
สาธารณสุขในชนบท สถานะของแหล่งน้ าใต้ดินของมอลต้า 

ร ะ ย ะ ที่  2 ก า ร
ประ เ มินผลกระทบ
ส าหรับมอลต้า 

ผู้ เข้าร่วมประชุมใช้  LUFCI เ พ่ือประเมินผลกระทบต่อนโยบายสถานการณ์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละกรณี 

ระยะที่  2 วิ เคราะห์
ข้อจ ากัดของความ
ยั่ ง ยื นส าหรั บ เ มื อ ง
มอลต้า 

แสดงข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันของแต่ละ LUF ในเมืองมอลต้า  
เพ่ือใช้เป็นภาพประกอบขีดจ ากัดความยั่งยืนในแต่ละ LUFCI และตามมาด้วยขั้นตอน
ของการให้คะแนนโดยแต่ละบุคคล การสรุปคะแนนเฉลี่ย ผลลัพธ์คะแนนที่ทุกคน
ยอมรับ 

ระยะที่ 2 การระบุผู้มี
ส่ วน ได้ เ สี ยส า ห รั บ
เมืองมอลต้า 

แบบฝึกหัดการจัดอันดับ LUFC ถูกใช้เพ่ือน าข้อมูลการระบุผู้มีส่วนได้เสียออกมา
แสดงโดยเปิดเผยศักยภาพของแต่ละเหตุการณ์ในด้านเกณฑ์ล าดับความส าคัญของ
ความสามารถในความยั่งยืนของประโยชน์จากพ้ืนที่ในเมืองมอลต้า 

ระยะที่  2  ผลลัพธ์  
FoPIA และ การตอบ
กลับของผู้ มีส่ วนได้
เสียในเมอืงมอลต้า 

การประชุมสุดท้ายจะเริ่มด้วยผู้ด าเนินรายการแสดงข้อมูลสรุปของผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งแสดงคู่กับคะแนนผลกระทบส าหรับแต่ละ LUFCI ภายใต้สถานการณ์
นั้น ๆ คะแนนผลกระทบสามารถเปรียบเทียบกับขีดจ ากัดในความสามารถของ 
ความยั่งยืนของแต่ละ LUFCI โดยพิจารณาจากเส้นแนวโน้ม 
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จากกรณีนี้พบว่าผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมากได้ให้ความเห็นในเชิงบวกส าหรับการปรับใช้ 
การวิเคราะห์เกณฑ์ความสามารถในความยั่งยืนภายในกระบวนการ SIA ซึ่งถูกมองว่าเป็นวิธีการที่มีพลังใน 
การสร้างความตระหนักถึงประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนในระดับภูมิภาค นอกจากนั้ น ผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกว่า 
การวิเคราะห์ขีดจ ากัดจะช่วยสนับสนุนการตีความหมายของผลการประเมินและการตัดสินใจทางการเมืองได้ ใน
กรณีของเมืองมอลต้า ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์จ าลองการใช้พ้ืนที่ที่มีระดับมาตรการการป้องกันในระดับต่ าและ
ปานกลาง ส่วนใหญ่จะไมเ่ป็นที่ยอมรับในแง่ของความยั่งยืน 

1) แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 

- การซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) 

เป็นวิธีการวิเคราะห์และระบุการกระจายตัวของผลกระทบในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งใช้วิธีการน าเอา
แผนที่ที่โปร่งใสและแสดงข้อมูลหลายประเภท (เช่น พ้ืนที่อ่อนไหว เขตอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่ส าคัญอ่ืน ๆ) โดยน าเอา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาซ้อนทับกันในพ้ืนที่เดียวกัน เพ่ือระบุว่าพ้ืนที่มีความเหมาะสมหรือไม่ต่อการพัฒนา วิธีนี้ยัง
สามารถใช้ระบุพ้ืนที่ที่อาจเกิดผลกระทบสะสมหรือพ้ืนที่ที่ผลกระทบอาจมีปฏิกิริยาต่อกันได้ด้วย (Walker and 
Johnston, 1999; Therivel, 2004) วิธีนี้แสดงผลที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะพ้ืนที่ทุกขนาด สามารถท าได้โดยบุคคล
ทั่วไปไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ยิ่งไปกว่านั้นหากเป็นกรณีแผนที่ที่จัดท าขึ้นเอง ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งต่ าลดลงและ
สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 

- การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use partitioning analysis) 

เป็นวิธีการวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน (Non-
fragmentation) ก่อนและหลังแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแบบเส้นตรง (Linear infrastructure 
construction) (เช่น ถนน ทางด่วน รางรถไฟ และสายส่งกระแสไฟฟ้า เป็นต้น) เนื่องจากหลังจากการด าเนินการ
พัฒนาแล้วพ้ืนที่ดังกล่าวอาจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จึงท าให้ต้องมีการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบทั้งก่อนและ
หลังการพัฒนาโดยการให้ระดับคะแนน (Grading) ทั้งนี้การเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อนและหลังการพัฒนานั้น
จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของโครงสร้างพ้ืนฐานต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบสามารถแสดงโดยกราฟของ
จ านวนหน่วยพ้ืนที่ (Area unit) ต่อพ้ืนที่สะสม (Cumulative area) ซึ่งท าให้เห็นว่าพ้ืนที่สะสมประเภทเดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพ้ืนที่หน่วยย่อยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการด าเนินตามแผนหรือแผนงาน (Therivel, 
2004; OECD, 2006) วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ที่ต้องอาศัยข้อมูลจ านวนมาก จึงจ าเป็น
จะต้องใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 

- ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) 

เป็นเครื่องมือทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างและแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดย
การเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลตาราง (Attribute data) และข้อมูลแผนที่ (Map data) นับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์
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ที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากระบบภูมิสารสนเทศสามารถค านวณระยะทางและพ้ืนที่ สร้างพ้ืนที่กันชน เขียนเส้นชั้น
ความสูง และซ้อนทับแผนที่ ได้  (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004)  เครื่องมือนี้ เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์จึงท าให้สามารถสร้างแผนที่ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และมีข้อมูลจ านวนมากขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย า อีกท้ังยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสามารถแสดงผลที่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและเห็นได้ชัดเจนใน
รูปแบบแผนที่ ซึ่งคุ้มค่าส าหรับการลงทุนในระยะยาว 

ก ร ณี ตั ว อ ย่ า ง  GIS-Based Urban Sustainability Assessment: The Case of 
Dammam City, Saudi Arabia (Habib M. Alshuwaikhat LSHUWAIKHAT & YUSUF A. AINA, 2006) 

แนวทางตามระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เกี่ยวข้องกับการประเมินกระบวนการ
วางแผนแม่บทและกิจกรรมการใช้ที่ดินที่เกิดจากการวางแผน 

GIS นั้นจัดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบและ
ประเมินความยั่งยืนของเขตเมือง GIS มีความสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลต าแหน่งกับลักษณะรวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่กับข้อมูลเหล่านั้นได้ การประเมินความยั่งยืนของเขตชุมชนเมืองนั้นจะเกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินค่าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยระบบ GIS นอกเหนือจากการจัดการ การประสาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น GIS ยังสามารถใช้ส าหรับแสดงให้เห็นความแตกต่างของสถานการณ์ต่าง ๆ ของตัวชี้วัด
ความยั่งยืน ดังนั้นแล้ว GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการประเมินความยั่งยืนของเขตชุมชนเมือง 

วิธีการ ส าหรับการท างานนี้คือการประเมินความยั่งยืนของเมืองดัมมัม โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี GIS และชุดตัวชี้วัดความยั่งยืน การประเมินจะขึ้นกับการเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ปฐมภูมิ และ
ข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองดัมมัมซึ่งรับผิดชอบในการจัดการปรับปรุงแผนแม่บท (กลุ่ม I) และ
ตัวแทนของ บริษัทที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบ (กลุ่ม II) ที่ก าลังด าเนินการและตรวจสอบ
โครงการ 
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รูปที่ 11 กรอบงานเชิงวิเคราะห์ส าหับการประเมินความยั่งยืนของเมือง  
(ปรับปรุงจาก Lautso et al. 2002; Munda, 2001) 

 

 

รูปที่ 12 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ศึกษา 
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รูปที่ 13 การซ้อนทับสถานที่ด้านสุขภาพบนแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

กรณีตัวอย่างนี้ได้พยายามพัฒนากรอบงานแบบองค์รวมส าหรับการประเมินความยั่งยืน
ของเมือง กรอบงานนี้ประกอบไปด้วย การประเมินผลของการวางแผน และผลของการด าเนินงาน (การใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่) กรณีตัวอย่างเพ่ือประเมินความยั่งยืนของเมืองดัมมัมด้วยวิธีการทาง GIS ได้ใช้กรอบงานดังที่
กล่าวมาข้างต้น วิธีในการประเมินความยั่งยืนของเมืองนั้นได้ยึดตัวชี้วัดเชิงพ้ืนที่และตัวเลขเป็นหลัก นอกจากนั้น
แล้วการวางแผนการด าเนินงานและแผนแม่บทนั้นจ าเป็นต้องถูกประเมินด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบรูณการ 
ความยั่งยืนในเมืองดัมมัมยังคงอยู่ในระดับเดิมและมีความร่วมมือของภาคประชาชนที่ค่อนข้างจ ากัด 

การประเมินทางด้าน GIS แสดงให้เห็นว่าในด้านของความยั่งยืนของเขตชุมชนเมืองนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีการพูดถึงส าหรับเมืองดัมมัม โดยที่หัวข้อที่เกี่ยวกับด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจถูกกล่าวถึง
มากกว่าหัวข้อทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2) การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) 

เป็นวิธีการที่ใช้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ และระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
MCA ช่วยจัดการความซับซ้อนโดยการแปลงผลการประเมินรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นค่าคะแนนบนฐานเดียวกัน 
วิธีการนี้เริ่มจากการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่จะใช้ในการให้คะแนนทางเลือกต่าง  ๆ แต่ละเกณฑ์จะได้รับการ
ถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ ทางเลือกที่มีค่าคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่ เหมาะสมที่สุด การให้ค่าน้ าหนัก
นั้นสามารถกระท าได้โดยผู้ เชี่ยวชาญหรือผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน MCA สามารถประยุกต์ใช้ใน 
การประเมินผลกระทบ การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Therivel, 2004; ส านักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) วิธีการนี้ท าให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ 
อย่างไรก็ตามความเท่ียงตรงของข้อมูลและผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับผู้ที่ให้คะแนนและก าหนดค่าน้ าหนัก 

ขั้นตอนในการท า MCA (UNECE, 2006) มีดังนี้ 

- ระบุเกณฑ์ในการประเมินที่สามารถวัดผลลัพธ์ส าคัญของทางเลือก ที่ถูกน าเสนอได้ โดยอยู่
บนพ้ืนฐานของวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง หรือความเป็นไปได้ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ข้อควรระวังในการก าหนด
เกณฑ์ ได้แก่ การตั้งเกณฑ์นั้นควรจะมีความสมบูรณ์ ไม่ควรใช้ค าซ้ ากันในเกณฑ์ เกณฑ์ต้องสามารถท าการวัดได้ 
เกณฑแ์ตล่ะเกณฑ์จะตอ้งเป็นอิสระต่อกัน  

- การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่ส าคัญของเกณฑ์ (ให้ค่าน้ าหนัก) เทคนิคการวิเคราะห์หลาย
เกณฑ์นั้น สามารถอธิบายการให้ค่าน้ าหนักความสัมพันธ์ของแต่ละเกณฑ์ในการตัดสินใจได้โดยวิธีการในการให้ค่า
น้ าหนักนั้นจะเริ่มจากวิธีการที่ง่ายไปสู่วิธีการที่ซับซอน  

- ด าเนินการวิเคราะห์ (หรือให้ค่าคะแนน) ก่อนการให้คะแนน ควรอธิบายนัยส าคัญของ
ระดับคะแนน ซึ่งการให้คะแนนอาจจะท าโดยวิธีพ้ืนฐาน 3 วิธี คือ  

(1) การประเมินโดยตรง โดยใหผู้เชี่ยวชาญท าการประเมิน และให้ค่าคะแนนแต่ละ 
ความคิดเห็น (เช่น 0-100)  

(2) ท าการเปรียบเทียบเกณฑ์เพ่ือท าการตัดสินใจ โดยก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาเฉพาะ
ด้าน จากต่ าที่สุดจนถึงดีที่สุด 

(3) ตัดสินใจด าเนินการในทางเลือกที่เปรียบเทียบกับทางเลือกอ่ืน ๆ โดยวิธีการก็จะ
เปลี่ยนจากการจัดล าดับโดยการอธิบายอย่างง่าย สู่การค านวณท่ีซับซอน  

- ให้ค่าน้ าหนักหลายครั้ง และให้คะแนนในแต่ละทางเลือก และหารด้วยคะแนนทั้งหมด  
แต่ละทางเลือกในการด าเนินการในแต่ละเกณฑ์ทุกเกณฑ์ ผลรวมทั้งหมดมาสัมพันธ์กับคะแนนในแต่ละทางเลือก 
น าผลทั้งหมดของแตล่ะทางเลือกมาท าการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและอภิปราย  

- วิเคราะห์ความอ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงในการให้ค่าคะแนน หรือการให้ค่าน้ าหนัก 
โดยความอ่อนไหวนั้นแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อผลของ MCA ซึ่งการวิเคราะห์นั้นอาจ 
จ าเป็นจะต้องมีตัวแปรที่ไม่ทราบหรือทราบไม่แน่ชัดอย่างมาก และมีความส าคัญต่อการด าเนินการของบาง
ทางเลือกที่เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ถูกเลือก หรือถ้าผู้ตัดสินใจหรือผู้มีสวนได้เสียโต้แย้งเกี่ยวกับการให้ค่าน้ าหนัก
ของเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 50 
 

กรณีตัวอย่าง A multicriteria proposal for large-scale solar photovoltaic impact 
assessment ( Gardenio Diogo Pimentel Da Silva, Alessandra Magrini and David Alves Castelo 
Branco, 2019) 

จุดประสงค์ของงานนี้คือการเสนอแนวทางแบบหลายเกณฑ์ที่มุ่งถ่ายทอดแง่มุมทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคมของโรงงาน LSPV และประเมินระดับผลกระทบและความส าคัญ วิธีการนี้ได้รับ 
การสร้างขึ้นบนความต้องการที่จะพัฒนาการตรวจสอบผลกระทบในเชิง EIA เพ่ือการขอใบอนุญาติโครงการ
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศบราซิล 

ส าหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (MCDA) ที่รวมทั้งเกณฑ์เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณนั้นมีหลายประเภท โดยทั่วไปเป้าหมายหลักคือการเลือกหรือจัดอันดับตัวเลือกที่ดีที่สุดตามเกณฑ์และ
ความสนใจในหลายประการ 

ส าหรับวิธีการที่ใช้นี้จะยึดตามวิธีการ SAMAMBAIA ซึ่งได้รับการออกแบบเพ่ือสะท้อน
ข้อก าหนดของ EIA ของบราซิล และก าหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและการเกิดขึ้นชั่วคราวของผลกระทบ
ที่ส าคัญ วิธีการนี้ได้รับการทวนสอบในการปรึกษาและการวิจัยในสถานบันการศึกษา โดยมีโครงสร้างทั่วไป
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การกระท าเชิง
พื้นที่และช่ัวคราว 

การเสนอของการปรับใช้กิจกรรมแบบชั่วคราว คือ การก่อสร้าง (รวมถึง  
การเตรียมและติดตั้งสิ่งต่าง ๆ ในที่ดิน) การด าเนินการและการบ ารุงรักษา 
(Q&M) และการรื้อถอน การจ าแนกประเภทนี้คือมาตรฐานในการประเมินผล
กระทบ 

ขั้ น ต อ น ที่ 2  ก า ร ร ะ บุ
จุดประสงค์และต้นไม้ล าดับ
ขั้น 

จุดก าเนิดของส่วนนี้คือการเลือกเกณฑ์หลักในการประเมินผลกระทบของ LSPV 
และการสร้างโครงสร้าง AHP ตามเทคโนโลยีทั่วไป (แบบภาคพ้ืนและแบบ
ลอยตัว) และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

ขั้นตอนที่ 3 การเลือกเกณฑ์
ในการประเมิน ช่วงของการ
ให้คะแนน และค่าฟังก์ชัน 

เกณฑ์การประเมินถูกก าหนดในทุก ๆ ระดับของวัตถุประสงค์ในต าแหน่ง
ด้านล่างของโครงสร้างต้นไม้ เกณฑ์การประเมินทั้งหมดตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
หลาย ๆ รายงานของ EIA และบทความนานาชาติในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยที่เกณฑ์การประเมินจะยึดตาม 5 หลักการพ้ืนฐาน (Wang et al., 2009) 
ดังต่อไปนี้ 
1. ความอิสระ ไม่พบความสัมพันธ์ใด ๆ ในเกณฑ์ระดับเดียวกัน ข้อก าหนดนี้

ส าคัญต่อการสมัคร MAVT ล่าสุด 
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2. ระบบ ระบุคุณสมบัติหลักของโครงการประเภทนั้น และผลสมรรถภาพ
โดยรวม (เช่น เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) 

3. ความสอดคล้อง วัตถุประสงค์และเกณฑ์จะต้องสอดคล้องและเกี่ยวข้องกัน 
4. สามารถวัดได้ เกณฑ์จะต้องสามารถอธิบายเป็นเชิงปริมาณหรือเชิง

คุณภาพได้ 
5. สามารถเปรียบเทียบได้ เกณฑ์จะต้องถูกท าให้เป็นมาตรฐานและสามารถ

เปรียบเทียบกันได้ 

ขั้นตอนที่ 4 การวัดผลเชิง
เมทริก 

ในขั้นตอนนี้ประกอบไปด้วยการสร้างเมทริกของคอลัม ซ่ึงเป็นตัวแทนของพ้ืนที่ 
กิจกรรม และระดับขั้นของวัตถุประสงค์ ตามล าดับ 

ขั้นตอนที่  5 การก าหนด
น้ าหนัก 

ส าหรับเกณฑ์สุดท้าย ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจะคูณกับน้ าหนักสุดท้ายและ
ค่าจากฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของผู้มีส่วนได้เสีย 
(หรือกลุ่ม) สามารถไม่เห็นด้วยกับน้ าหนักที่ก าหนดขึ้นได้ โดยสามารถให้
ความเห็นตามความสนใจหรือมุมมองของแต่ละคน 

ขั้นตอนที่  6 การรวมผล
คะแนน 

การรวมคะแนนขั้นสุดท้ายสามารถใช้ประมาณผลกระทบของโครงการได้ โดย
หากคะแนนเข้าใกล้ 1 มาก ๆ หมายถึง โครงการนั้นมีโอกาสท าลายสิ่งแวดล้อม
และเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้มาก 

 

จากการพิจารณาถึง การประเมิณผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
ใหญ่ในบราซิล งานนี้ได้ชี้ถึงความจ าเป็นในการใช้แนวทางหลายเกณฑ์ที่รวมสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของการติดตั้ง
และการด าเนินโครงการเข้ากับการวัดขนาดผลกระทบและความส าคัญที่ก าหนดโดย EIA 

กรณี ตั ว อย่ า ง  Participative multi-criteria analysis for the evaluation of water 
governance alternatives. A case in the Costa del Sol (Málaga) (P. Paneque Salgadoa, S. Corral 
Quintana, Â. Guimarães Pereira, L. del Moral Ituarte, and B. Pedregal Mateos, 2009) 

กรณีตัวอย่างของการใช้การประเมินหลายเกณฑ์แบบมีส่วนร่วมของทางเลือกในการจัดหาน้ า
ในภาคตะวันออกของเมือง คอสตา เดล โซล ในมาลากา (สเปน) การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์และเทคนิค 
การวิจัยทางสังคมถูกรวมเข้าด้วยกันโดยอาศัยการมีส่วนรวบของสังคมตลอดงานวิจัยเพ่ื อค้นหาแนวคิดและ 
การผสมเครื่องมือที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประเมินผลแบบบูรณาการและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม  
เพ่ือจัดตั้งใน WFD 
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รูปที่ 14 แผนผังวิธีการกระบวนการประเมิน 

 

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น ผลลัพธ์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

- การประเมินแบบหลายเกณฑ์ช่วยให้สามารถหาความไม่สอดคล้องระหว่างมุมมองและ
ความสนใจของกลุ่มตัวแทนทางสังคมกับการตัดสินใจในขณะนั้น 

- การประชุมกลุ่มที่สนใจถูกจัดขึ้นส าหรับการปรับทางเลือกที่ถูกเสนอส าหรับกรณี 
ธรรมาภิบาลน้ าของ คอสตา เดล โซล เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในขณะนั้นซึ่งสามารถส ารวจ
เพ่ิมเติมภายหลังได้ 

- การประเมินแบบหลายเกณฑ์ช่วยยืนยันว่าในแง่มุมหนึ่งกระบวนการนั้นมีการพัฒนา  
ซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนากรอบของปัญหาธรรมาภิบาลน้ า และในอีกทางหนึ่งได้เน้นว่าประเภทของการวางแบบวิธี
วิจัยทางสังคมเพ่ือการจัดโครงสร้างประเด็นการก ากับดูแล โดยการศึกษาแบบหลายเกณฑ์มีอิทธิพลอย่างสูงต่อ  
การก าหนดกรอบของประเด็นนั้น 

- การประเมินผลรูปแบบหลายเกณฑ์แบบมีส่วนร่วมสามารถประนีประนอมได้อย่างมากใน
บริบทที่มีความขัดแย้งสูง หากมีความขัดแย้งสูงจะท าให้การสนทนาเป็นเรื่องยาก และยังลดความร่วมมือของกลุ่ม
ตัวแทนทางสังคมในการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องและเข้าถึงได้ส าหรับการประเมิน 
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บทเรียนที่ 3 : SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development) 

 

การขับเคลื่อน SEA ในยุคปัจจุบัน มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของประชาคมโลก
อย่างยั่งยืน โดยเปิดโอกาส สร้างความมุ่งมั่นและเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องมือและกระบวนการ SEA ให้เกิดผลลัพธ์ที่
สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยน าเครื่องมือและกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ 
ให้สามารถบรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในระดับยุทธศาสตร์ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่าง SEA กับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในปี พ.ศ 2515 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศวาระแก่ประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda 
for Sustainable Development เรื่อง Transforming our World ซึ่งมีเจตนารมณ์โดยระบุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) จ านวน 17 เป้าหมาย  169 เป้าประสงค์ ซึ่งครอบคลุมมิติ
การพัฒนาทั้งสามส่วน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้อย่างสมดุล ในระยะยาวและในขณะที่วิกฤติ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทวีความรุนแรงมากขึ้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในปีพ.ศ 2573 (ค.ศ. 2030) ที่สนับสนุนให้ประชาคมโลกพยายามร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนั้น จ าเป็นต้อง
อาศัยเครื่องมือต่าง ๆ  ในการด าเนินงานให้ทันภายในกรอบเวลาที่ก าหนด และแก้ไขวิกฤติการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน หนึ่งในเครื่องมือนั้น คือการใช้แนวทางการประเมินผลกระทบ (Impact assessment) 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในแนวหน้า (Front line) เนื่องจากได้มีการใช้มาก่อนหน้าการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนดังกล่าว การส่งเสริมการใช้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อม เพ่ือขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีกรอบ
เวลาตามวิสัยทัศน์ไกล ต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวางแผนระยะยาว หนึ่งในเครื่องมือกลุ่มนี้คือ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งใช้ในการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมในการจัดท าและใช้
นโยบาย แผน และแผนงาน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน  

SEA มีผลและอิทธิพลต่อนโยบาย แผนและแผนงานสู่ความยั่งยืน ด้วยลักษณะการด าเนินงาน
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบและประชาธิปไตย และการส่งเสริม
ความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา การด าเนินงานตามกระบวนการของ SEA นี้มี
ลักษณะเหมือนและสอดคล้องกับการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังมีค าถามที่ต้องศึกษาต่อไป
ว่า SEA จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ส าเร็จได้มากน้อยเพียงไร และจะต้องมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ
อย่างไร เช่น การใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) ของ SEA ในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย SDGs  

กระบวนการ SEA และ การด าเนินงานสู่เป้าหมาย SDGs ต่างมีวัตถุประสงค์ของแต่ละ
กระบวนการ และเป็นอิสระต่อกัน แต่กรอบงานการวางแผนนโยบายและวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ได้ศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
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ที่รายงานโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) พบว่าทั้งสองเครื่องมือสามารถเชื่อมโยงเข้าหากัน
และกันได้ โดยกล่าวไว้ว่า SDGs เป็นเป้าหมาย ส่วนสุดท้าย “ends” ส่วน SEA เป็นกระบวนการ หรือวิธีการ 
“means” (UNEP, 2018) ในรายงานเน้นให้เข้าใจถึงความส าคัญของ SEA (และ EIA) ในการเป็นเครื่องมือที่จะ
สนับสนุนให้บรรลุวาระประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda for Sustainable Development และ เป้าหมาย 
SDGs ด้วย สมาพันธ์นานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA, 2019) ได้อธิบายให้ตระหนักว่า SEA (และเครื่องมือ
การประเมินผลกระทบอ่ืน ๆ) สามารถน าไปใช้และมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนความยั่งยืนของการวางแผน
และการตัดสินใจการพัฒนา และในทางกลับกัน การด าเนินงานเพ่ือมุ่งบรรลุเป้าหมาย SDGs จะสนับสนุน SEA ซ่ึง
เป็นการประเมินผลกระทบที่ยึดวัตถุประสงค์ (Objectives-driven) ซึ่งก็คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะท า
ให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป็นฐานอยู่ในกระบวนการวางแผนพัฒนาด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรอบ
การใช้ SEA มีมาก่อนการด าเนินงานสู่เป้าหมาย SDGs จึงท าให้มีเพียงบางส่วนของ SEA เท่านั้นที่สามารถ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ SDGs ได้โดยตรง แต่ที่ส าคัญคือการประยุกต์ใช้ SEA สามารถสนับสนุนใน 
การบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดท าแผน และช่วยให้การตัดสินใจเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย
มีส่วนช่วยสนับสนุนดังนี้ 

1) บูรณาการเป้าหมาย SDGs ไว้ประกอบในการตัดสินใจแผนการพัฒนา: โดยจะเห็นได้ว่า 
SEA ช่วยสนับสนุนเป้าหมาย Millennium Development Goals (MDGs) ซึ่งก็เชื่อมโยงกับ SDGs โดยทั่วไปแล้ว 
SEA จะช่วยเสนอข้อมูลพ้ืนฐานน าเข้าที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ และท าให้กระบวนการมีความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วม ดังนั้น SEA จึงช่วยให้เกิดเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งช่วยในการบรรลุ MDGs และ SDGs   
อีกท้ังเกิดการพ่ึงพาและความสัมพันธ์ของ SEA และ SDGs ด้วย  

2) สร้างกรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการ เป็นระบบและสมเหตุสมผล และให้เกิดการเชื่อมโยง 
SEA กับ SDGs กับการตัดสินใจแผนการพัฒนา: มีกรอบในการด าเนินงานการก ากับติดตามและการตรวจสอบ ซึ่ง
ท าให้การใช้เครื่องมือทั้งสองมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรคุ้มค่า   SEA ช่วยสร้างกรอบกฎหมายส าหรับการติด
ดามตรวจสอบความก้าวหน้าและความส าเร็จของ SDGs ขณะที่ประสิทธิภาพของ SEA ที่ดีเกิดขึ้นจากการมุ่ง
เป้าหมายตามกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การด า เ นิ น ง าน ให้ บ ร ร ลุ  SDGs ได้ นั้ น  จ า เ ป็ นต้ อ งมุ่ ง ใ ห้ เ กิ ด กา ร เ ปลี่ ย นแ ปล ง 
(Transformations) ต่าง ๆ ที่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ความท้าทาย
ด้านสิ่งแวดล้อม และระดับการพัฒนา โดยอย่างน้อยควรเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1) การปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกัน 2) การคุ้มครองสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 3) การใช้พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 4) การจัดการทรัพยากรอาหาร ดิน และน้ าที่ยั่งยืน 
5) การจัดการเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 6) การปฏิรูปสังคมดิจิตอลเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะชี้ว่ามีความก้าวหน้าและความส าเร็จของความยั่งยืนหรือไม่  และในระดับใด และช่วยให้เห็นบทบาทของ SEA 
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ต่อการพัฒนาที่ยั่ งยืนซึ่ งวัดได้ด้วยลั กษณะ คือ ความสมบูรณ์ (Comprehensiveness) การบูรณาการ 
(Integratedness) และ การมียุทธศาสตร์ (Strategicness) หากการใช้ SEA ท าให้เกิดทั้งความสมบูรณ์ มี 
การบูรณาการและใช้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องการใช้ทรัพยากร การจัดโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างองค์กร
สถาบัน การใช้เทคโนโลยีและการสร้างสังคม ก็จะสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ และ
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น โดยมีผลให้เห็นว่า SEA อาจมีส่วนสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด 
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน การมีทรัพยากรอาหาร ดิน น้ าที่ยั่งยืน และสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ในการวางแผนเชิง
พ้ืนที่ และช่วยให้เกิดความสอดคล้องของนโยบาย แผนและแผนงานของสาขาการพัฒนาต่าง  ๆ ท าให้เกิด 
ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2) การด าเนินงานสนับสนุนกันระหว่าง SEA กับ SDGs 

จากการทบทวนวรรณกรรมล่าสุดในปีพ.ศ. 2562 (ค.ศ.2019) พบว่านักวิชาการและนักวิจัย
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลกระทบได้สนใจการพัฒนาที่ยั่งยืนและทราบว่าการประเมินผลกระทบมีศักยภาพใน
การสนับสนุนการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่ยังมีรายงาน เอกสารทางวิชาการน้อยมากแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่าง SEA กับ SDGs โดยตรง เผยแพร่ในระดับนานาชาติ แต่ก็เริ่มมีงานวิจัยที่เผยแพร่หลังปี  พ.ศ. 
2558  (ค.ศ.2015) มากขึ้นเล็กน้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ามีความสนใจในเรื่องนี้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สมาพันธ์นานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA) (2019) ล่าสุดได้เผยแพร่ข้อแนะน าการใช้การประเมินผลกระทบ
เพ่ือช่วยบรรลุเป้าหมาย SDGs ซึ่งจะสนับสนุนให้มีการอธิบายศักยภาพของ SEA ในการขับเคลื่อน SDGs เช่น 
กรณีของการใช้ SEA ในการจัดท าแผนการใช้ที่ดิน ว่ามีการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการบรรลุ SDGs มากน้อยอย่างไร 
ตัวอย่างประเทศที่สาธิตการด าเนินงานสู่เป้าหมาย SDGs ควบคู่กับ SEA ได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ อิตาลี และ
เคนยา เป็นต้น  

IAIA (2019) แนะน าว่า การประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ทุกรูปแบบรวมถึง 
SEA ด้วย สามารถมีส่วนช่วยและมีบทบาทสนับสนุนการบรรลุวาระประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda for 
Sustainable Development (2015) ซึ่งประกอบด้วย 17 เป้าหมาย 169 เป้าประสงค์ 230 ตัวชี้วัด และล่าสุด 
IAIA แนะน าว่าสิ่งส าคัญท่ีต้องพิจารณา ประกอบด้วย 

(4) กรอบเป้าหมาย SDGs ระหว่างประเทศจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย แผนและ
แผนงานระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(5) หลายประเทศก าลังตีความเพ่ือการด าเนินงานและน าเข้าเป้าหมาย SDGs ในกรอบ
การพัฒนาของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับเครื่องมือประเมินผลกระทบจะถูกผนวกในแผนของประเทศ  
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(6) การพิจารณาใช้เป้าหมาย SDGs ร่วมในการประเมินผลกระทบจะผลักดันให้ SEA 
บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนได้ชัดเจนขึ้น และจะช่วยแก้ปัญหาการวางแผนและการตัดสินใจการพัฒนาที่ 
การด าเนินงานยังแยกเป็นส่วน ๆ (Fragmented)  

(7) การประเมินผลกระทบจะมีผลต่อการด าเนินงานเป้าหมาย SDGs ให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมในทางปฏิบัติมากขึ้น เช่น การประเมินระดับยุทธศาสตร์ การประเมินความยั่งยืน และการติดตาม
ตรวจสอบแผน และแผนงาน เป็นต้น 

(8) ภาคเอกชนสามารถน ากรอบการด าเนินงานเป้าหมาย SDGs ไปใช้ในการประเมินผล
กระทบ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงและพันธะต่าง ๆ เช่น ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

และ IAIA (2019) แนะน าสิ่งที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ให้ใช้กรอบการด าเนินงาน SDGs ในการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ให้มากขึ้น 
เพ่ือให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกรวมเข้าเป็นพ้ืนฐานหลักของการวางแผนส าหรับการตัดสินใจนโยบาย แผน 
แผนงาน และโครงการ 

(2) หาความสอดคล้องของกฎระเบียบด้านการประเมินผลกระทบ  (รวมทั้ง SEA) ของ
ประเทศ กับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานเป้าหมาย SDGs และใช้ในกระบวนการตัดสินใจของแผน และ
แผนงาน  

(3) สนับสนุนการใช้และปรับปรุงแนวทางการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) เพ่ือ
ผนวกหลักการและแนวคิดเป้าหมาย SDG เพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน  

(4) แปลและตีความเป้าหมาย SDGs เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ความเสี่ยง ข้อจ ากัดและ 
การเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ของการด าเนินงานแผนการพัฒนา ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

(5) หลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ที่มีลักษณะตายตัวหรือไม่ยืดหยุ่น 
และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ  

3) ความหมายของความยั่งยืน 

ตามหลักการแล้ว SEA และ SDGs มีโอกาสที่จะเอ้ือประโยชน์ สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 
(Mutualistic relationship) อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติขณะนี้ ยังพบการเอ้ือประโยชน์กันน้อย ในช่วงหลัง 
ปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.2015) มีการรายงานที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและเชื่อมโยงกันบ้าง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็น
ความเชื่อมโยงที่ยังไม่ชัดเจน ทั้งทางทฤษฎีและการน าไปปฏิบัติงานจริง ข้อจ ากัดดังกล่าว เกิดจากสาเหตุที่
ประกอบด้วย ความไม่ชัดเจนในการให้ความหมายของความยั่งยืนในขอบเขตของ SEA การก าหนดวัตถุประสงค์
ความยั่งยืนใน SEA ที่มีเกณฑ์และตัวชี้วัด และการด าเนินงานของผู้มีอ านาจตัดสินใจที่ใช้ SEA ช่วยปรับปรุงให้
นโยบาย แผนและแผนงานจากกระบวนการตัดสินใจได้พิจารณาถึงความยั่งยืน ดังเช่นที่ White and Noble 
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(2013) เคยเสนอว่า เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและความส าเร็จในการใช้ SEA เพ่ือให้บรรลุความยั่งยืนนั้น 
จ าเป็นต้องให้นิยามของความยั่งยืนในการด าเนินงาน SEA ที่ชัดเจน 

Brundtland Commission ( 1987)  ใ ห้ นิ ย า ม  ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 
development) ว่า “การพัฒนาซึ่งสนองความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน และสงวนไว้ให้ความต้องการมนุษย์
ในอนาคตด้วย” นิยามของความยั่งยืน ได้รับการหารือและโต้แย้ง ทั้งในแนวคิด ความหมายและการปฏิบัติ
เนื่องจากเป็นแนวคิดทางทฤษฎีแต่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ กลายเป็นเพียงแนวคิดมากกว่าการปฏิบัติ ถึงแม้ว่า 
มีความยุ่งยาก และเกิดการโต้แย้งกันในการก าหนดนิยาม แต่แนวคิดที่เป็นที่ยอมรับกันซึ่งอธิบายความยั่งยืน คือ 
แนวทางแยกเสาการพัฒนา (Pillars-based approach) ที่แสดงด้วยวงกลมซ้อนกันสามวง ซึ่งแทน เศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดนี้มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียด้วย การแยกวงกลมกันท าให้แต่ละประเด็นแยกกันชัดเจน ท า
ให้เห็นความส าคัญของทั้งสาม แต่อาจท าให้ละเลยการพ่ึงพากัน (Interdependence) ของทั้งสามมิติและอาจเห็น
ว่ามันมีความขัดแย้งกันมากกว่าจะเห็นว่าเสริมกันและกัน หากความยั่งยืนให้ความส าคัญของการเชื่อมโยงและ
พ่ึงพากันและกัน การแยกออกจากกัน อาจท าให้ความส าคัญของการได้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงการให้เกิด
สมดุลหรือยอมได้ยอมเสียระหว่างกัน แต่มันควรเป็นการบูรณาการและหลีกเลี่ยงการยอมได้ยอมเสียให้มากเท่าที่
ด าเนินงานได้  

มีการเสนอแนวคิดความยั่งยืนอีกแบบหนึ่ง โดยให้ความส าคัญของหลักการของความยั่งยืน
(Principles-based approach) โดยพิจารณาแนวคิดการบูรณาการซึ่งอธิบายประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน Gibson et al (2005) เสนอหลักการของความยั่งยืน 6 ประเด็นซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ชี้ 
กลยุทธ์ส าหรับความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตและเป็นข้อก าหนดให้การวางแผนพัฒนา ต้องทบทวนประเด็นเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน เพ่ือเน้นความเชื่อมโยงและทีพ่ึ่งพากันและกัน 

หลักการ (Principles) เง่ือนไข ข้อก าหนด (Requirements) 

1) ความปกติสุขของระบบความ
เชื่อมโยงสังคมกับนิเวศ (Socio-
ecological system integrity)  

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนิเวศ เพื่อจัดให้มีและรักษาความปกติสุขของระบบสังคม
และกายภาพ/ชีวภาพ และปกป้องสิ่งท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนการด ารงชีวิตซ่ึงมนุษย์ต้องอาศัยและ
พึ่งพิงไว้  

2) ความมีเพียงพอและโอกาสในการ
ด ารงชีวิต (Livelihood sufficiency 
and opportunity)  

ท าให้มั่นใจว่าทุกคนและทุกชุมชนมีสิ่งท่ีช่วยให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ เพียงพอ และทุกคนมีโอกาสใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตในวิถีไม่รบกวนต่อรุ่นลูกหลานในอนาคต ให้ยังมีเพียงพอและมีโอกาส  

3) ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ใน
รุ่นเดียวกัน (Intragenerational 
equity)  

ท าให้มั่นใจว่าทุกคนในรุ่นเดียวกันมีทางเลือกท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ด ารงชีวิตใน
ลักษณะท่ีลดช่องว่างในด้านความเพียงพอและโอกาส ระหว่างคนรวยและคนจน เช่น สุขภาพ 
ความปลอดภัย การยอมรับของสังคม อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น  
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หลักการ (Principles) เง่ือนไข ข้อก าหนด (Requirements) 

4) ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์คน
ละรุ่น ไปถึงรุ่นต่อไป 
(Intergenerational equity)  

 ใช้ทางเลือกและการด าเนินงานในปัจจุบันซ่ึงจะสงวนรักษาและส่งเสริมโอกาสและสมรรถนะ
ให้แก่ชนรุ่นถัดไปได้มีการด ารงชีวิตท่ียั่งยืนต่อไป  

5) การเก็บรักษาและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Resource 
maintenance and efficiency)  

จัดหาสิ่งสนับสนุนซ่ึงเป็นพื้นฐานส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ให้ยั่งยืนส าหรับทุกคน ขณะท่ีลดภัย
คุกคามความปกติสุขของระบบสังคมและนิเวศ ด้วยการลดความเสียหาย หลีกเลี่ยงของเสียและ
อัตราการได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานและวัตถุทั้งหมด 

6) ความเอื้อ เฟื้อระหว่างสังคมกับ
นิเวศและการปกครองอย่างเสมอ
ภ า ค  ( Socio- ecological civility 
and democratic governance)  

สร้างขีดความสามารถ แรงผลักดัน และ ความยอมรับของทุกคนและทุกชุมชนและกลุ่มท่ี
ตัดสินใจ ในการน าข้อก าหนดความยั่งยืนไปใช้ โดยความตั้งใจผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใสและให้
ความรู้ความเข้าใจ สร้างความใส่ใจในการบ่มเพาะความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกัน 
และการใช้แนวทางปฏิบัติส าหรับการตัดสินใจแบบบูรณาการมากขี้น    

7) ก า ร ร ะ มั ด ร ะ วั ง ล่ ว งห น้ า และ 
ก า ร ป รั บ ตั ว  ( Precaution and 
adaptation)  

เคารพและเข้าใจความไม่แน่นอน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายท่ีรุนแรงและไม่อาจท า
แทนใหม่ได้หากเสียหายไปแล้ว ถึงแม้ว่ายังไม่เข้าใจความเสี่ยงน้ันดีก็ตาม หากความเสียหายน้ัน
มีผลต่อความยั่งยืน และวางแผนรองรับสิ่งท่ีไม่คาดคิดและจัดการโดยการปรับตัว  

8) การบูรณาการระยะยาวและทันที 
( Immediate and long term 
integration) 

น าหลักการท้ังหมดเพื่อความยั่งยืนไปใช้ทันที และเสาะหาประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย ให้ได้
ผลประโยชน์หลากหลาย  

 

4) แนวทางการส่งเสริมให้ SEA สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Partidario (2015) เสนอปัญหาการใช้ SEA ว่ายังไม่สามารถน าไปใช้เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เนื่องจากไม่ได้ใช้แนวคิดแบบ System thinking ในการประกอบการตัดสินใจในการจัดท า
นโยบาย แผนหรือแผนงาน  เนื่องจากการใช้ SEA มีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่การตีความตามความต้องการใช้ 
และการตัดสินใจ แต่พบว่าส่วนใหญ่มักใช้ SEA ในการตีความที่แคบ และใช้แนวทาง EIA-based approach 
มากกว่า โดยเป็นส่วนขยายของ EIA ส าหรับจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน จากที่เคยจ ากัดส าหรับโครงการ ซ่ึง
ส่งผลให้วัตถุประสงค์ของการใช้ SEA ผิดไป ไม่ใช่การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ และส่งผลให้การใช้ SEA ขาด
ประสิทธิภาพที่จะช่วยบรรลุความยั่งยืน  และ SEA ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้นกว่าระดับโครงการ 
ท าให้ SEA ไม่เป็น Strategic nature อย่างที่ตั้งใจไว้ นักวิชาการประสบปัญหาการใช้ SEA ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือบรรลุความยั่งยืน และจ าเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดการใช้ SEA ให้เป็นการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ และให้เกิด
จาก System thinking ไม่ใช่เพียงแค่ Operational thinking หากต้องการท าให้ SEA มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
ระดับที่สูงขึ้น และมีส่วนในการสร้างแนวทางการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือท าให้เกิดแนวคิด Strategic 
thinking for sustainability อย่างจริงจัง หากพิจารณารูปแบบของ SEA ที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ 
Partidario (2009) อธิบายไว้ 3 รูปแบบ คือ 
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(1) Marginal approach : แนวทางแบบเดิมซึ่ง SEA ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและประเมินผล
กระทบ แต่ไม่ได้มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อกระบวนการตัดสินใจ และไม่ได้พิจารณาความต้องการของผู้รับผิดชอบ
ในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจสุดท้าย 

(2) Compliance approach : แนวทางที่ท าตามกฎระเบียบซึ่ง SEA ถูกใช้เป็นเครื่องมือใน
การด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบาย ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและประเมินผลกระทบ ผลลัพธ์จาก SEA 
สนองความต้องการของผู้ที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจตามข้อก าหนดของกฎหมาย แต่จ ากัดการปรับปรุง  
การตัดสินใจหรือไม่ได้สนับสนุนประโยชน์ที่ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน  

(3) Constructive approach :  แนวทางที่สร้างสรรค์และหวังผล  ซึ่ ง SEA สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือการบูรณาการให้เกิดประโยชน์บรรลุความยั่งยืน มีวิธีการที่ช่วย
อ านวยและสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ท าให้เกิดความเข้าใจในความซับซ้อนของการตัดสินใจ และช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่าย มีผลลัพธ์ของ SEA เข้าบูรณาการในวัฏจักรการตัดสินใจ มีการให้ข้อมูลใน
ช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลที่แตกต่างและมีคุณค่าจริง ๆ  

ส่วนใหญ่แล้ว SEA ที่ใช้งานกันเป็นแบบ Marginal และ Compliance approach ดังนั้นจึง
ไม่ท าให้ผลลัพธ์สนับสนุนบรรลุความยั่งยืน หากจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของ SEA ควรต้องใช้แนวทาง 
Constructive approach เพ่ือสร้างและเพ่ิมโอกาสในการบูรณาการบริบทสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและน าสู่
กระบวนการตัดสินใจสู่ความยั่งยืนได้มากขึ้น SEA ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุความยั่งยืน ต้องมีส่วนสนับสนุนให้
เกิดยุทธศาสตร์และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกันในการจัดท าบริบทสิ่งแวดล้อม โดยการหลอมรวม SEA กับ 
การจัดท ายุทธศาสตร์ ด าเนินงานในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อปัญหา เพ่ือให้ 
SEA ช่วยกระบวนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ และท าให้เกิดความตระหนักของความส าคัญของความยั่งยืน เพ่ือ
ท าให้ส าเร็จได้ ต้องปรับแนวทาง SEA ให้เกิดจาก System thinking และมองไปข้างหน้าในอนาคต (Forward 
looking)  

Partidario (2020) ได้อธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวทาง 
การประเมินผลกระทบ (Impact assessment) เพ่ือสนองและรองรับปัญหาของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในขณะนี้ การใช้การประเมินผลกระทบในช่วงเวลาประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา เมื่อถึงจุดและเวลา
เปลี่ยนแปลงที่ แนวทางเดิมอาจจะไม่สามารถแก้ไขและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้ว  ทฤษฎีและ
แนวคิดของการประเมินผลกระทบจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไปการใช้แนวทางความร่วมมือ (Collaborative) เชิงรุก
อย่างสร้างสรรค์และจริงจัง (Constructive) และเป็นระบบ (Systematic) มากขึ้น และยกระดับการประเมินให้
สนองการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและรวดเร็วของโลก อีกทั้ งใช้เครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ได้อย่างจริงจัง  หนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ SEA และ SA 
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(Sustainability assessment) Partidario แนะน าหนทางการใช้การประเมิน ให้เหมาะสมกับความท้าทายของ
โลก ณ ปัจจุบัน ที่สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องเผชิญอยู่ ควรต้องพิจารณา 

- การตระหนักว่าสังคมมีสเกลใหญ่และซับซ้อนและไม่ได้ เปลี่ยนแปลงแบบตรงไปตรงมา 
(Non-liner complex systems) ซึ่งจ าเป็นต้องหาแนวทางใหม่มาแก้ไข 

- การเปลี่ยนแปลงระบบขั้นพ้ืนฐาน และนวัตกรรมในสังคมได้เร่ งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว  

- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือรับผิดชอบ (Governance strategies) ซึ่งต้องน ามาใช้เพ่ือช่วย
หลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบที่อาจขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 

- การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

- การปฎิรูปเพื่อรับมือและต้านกระบวนการที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ต้องอาศัย Strategic และ Systematic thinking เพ่ือแก้ไขและตอบสนองความซับซ้อน
ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก การแก้ปัญหาแนวเดิม ๆ จะไม่ทันเวลาและไม่เหมาะสม โดยหนึ่งในแนว
ทางแก้ไขคือการใช้ SEA เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน  

5) ประโยชน์ของ SEA ต่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน 

การใช้ SEA ได้ขยายและบังคับใช้ในกฎหมายต่าง ๆ ทั่วโลก และมีรูปแบบการใช้ SEA หลาย
รูปแบบ ซึ่งได้มีการพัฒนาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาและท าให้เกิดความเข้าใจใหม่  ๆ ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง แต่วัตถุประสงค์หลักของการใช้ SEA ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนัก คือ SEA ต้องสนับสนุนและอ านวยให้เกิด
การบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมในการสร้างกรอบแนวคิด การออกแบบ การเห็นชอบ และการด าเนินนโยบาย 
แผนและแผนงาน และการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ SEA ต้องช่วยให้การตัดสินใจมีความโปร่งใส เปิด
กว้างและน่าเชื่อถือ ขณะเดียวกันต้องช่วยในการบริหารจัดการประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา และปรับปรุง
คุณภาพของการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพด้วย ที่เป้าหมายสูงสุดคือ การสนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปได้หลายรูปแบบ และสามารถใช้เพ่ือบรรลุความยั่งยืน  
ช่วยเพ่ิมความตระหนักและความใส่ใจทั้งด้านสิ่งแวดล้อม หรือบริบทเพ่ือสนับสนุนความยั่งยืนในการวางนโยบาย 
แผนและแผนงาน และน าประเด็นความยั่งยืนเข้ามาในระดับพ้ืนที่หรือรายสาขา SEA ท าให้สามารถบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นความห่วงกังวลและปัญหาที่ซับซ้อน หลากหลายมิติ และขอบเขตที่กว้างขวาง 
โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบสะสมจากการพัฒนาต่าง ๆ หลายกิจกรรม หลายโครงการ หลายพื้นท่ี และมีทางเลือก
และเป้าหมายที่กว้างขึ้น อีกทั้งช่วยจัดการความขัดแย้งเชิงนโยบายและทางเลือกในระยะยาว ตลอดจนช่วยแก้ไข
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ข้อจ ากัดของการประเมินระดับโครงการซึ่งแคบกว่าและช้าเกินไปในการตัดสินใจการพัฒนาซึ่งอาจไม่เพียงพอ ไม่
ทันเวลา และขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีการใช้ SEA อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้เราบริหารจัดการประเด็น
ส าคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์ได้โดยตรง ท าให้เกิดเงื่อนไขการปฏิบัติที่มั่นคง มีความมั่นใจที่ช่วยบูรณาการประเด็น
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และด าเนินงานได้ ณ 
เวลาและระดับที่เหมาะสมในการวางแผนโครงการที่ตามมาภายหลัง และเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ใน
ระยะยาวของการพัฒนา  

ประโยชน์ที่ส าคัญซึ่งเราจะได้รับจากการใช้ SEA อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ  

1) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ที่น่าเชื่อถือกว่า และท าให้มีการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ที่กว้างกว่า 

2) ส่งผลให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ทันเวลา ชัดเจนกว่า และมั่นคงกว่า  

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน 
แผนงานก็จะสามารถใช้ SEA เพ่ือลดบรรเทาผลกระทบเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานนโยบาย แผน และ
แผนงาน ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อสาธารณะและยืนยันขีดความสามารถในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ช่วยสนับสนุน
ให้การพัฒนาทันเวลาและมีการตัดสินใจในการประเมินและอนุมัติแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิ ด
โอกาสให้เกิดความตระหนัก การปรึกษาหารือกัน และการสร้างความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสีย อีกนัยหนึ่ง SEA 
มีผลดีในเรื่องความโปร่งใส การตอบสนองเชิงสร้างสรรค์ทางบวก ท าให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานแผนและ
แผนงานที่มีความยั่งยืน เนื่องจากได้ประเมินผลกระทบสะสม ได้บูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ในมุมมองที่กว้างและระยะยาว 

6) กรณีศึกษา SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ประเทศอังกฤษ 

การใช้ เครื่ องมือ Sustainability Appraisal (SA)  ในประเทศอังกฤษ เ พ่ือสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจจัดท าแผนพัฒนาให้บรรลุความยั่งยืน SA เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ SEA เป็นการประเมินแบบ
บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของการด าเนินงาน (Actions) ใด ๆ ที่เสนอ ให้มีการตัดสินใจในทุก
ระดับ กฎหมาย Planning and Compulsory Act (2004) ของประเทศอังกฤษ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในประเทศ ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ EU SEA Directive (2005) หลังจาก
การบังคับใช้ SA ในประเทศอังกฤษท าให้มีจ านวนแผนที่ศึกษา SA จ านวนมาก ซึ่งต่อมามีการประเมิน
ประสิทธิภาพของ SA ว่าสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือไม่ ในกระบวนการจัดท าแผนเชิงพ้ืนที่ พบว่า SA  
จะสัมฤทธิ์ผล ขึ้นกับประเด็นเหล่านี้ 
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- การส่งมอบผลลัพธ์ที่น าสู่ความยั่งยืน 

- ความช านาญและการอบรม  

- ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประจักษ์พยาน 

- การปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ 

- การประเมินความมีนัยส าคัญ 

- การบูรณาการขั้นตอนการประเมิน 

- การใช้ในกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ   

การใช้ SA ให้ได้บรรลุความยั่งยืน ของประเทศอังกฤษ ไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะขาด
หลายเรื่องดังกล่าวข้างบน ตั้งแต่ความช านาญ จนถึงการใช้ในกระบวนการตัดสินใจ โดยสาเหตุที่ SA ไม่ประสบ
ความส าเร็จเนื่องจาก การประเมินเน้นให้ได้ผลบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าให้ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน การประเมินความยั่งยืน (SA) ต้องใช้ตัวชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability indicators) ที่สามารถ
ประเมินสถานะของความยั่งยืนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ความยั่งยืน (Sustainability objectives) หรือไม่  

Short, M et al (2004) สรุปแนวทางปฏิบัติ การใช้ SEA ส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนา
ของประเทศอังกฤษ โดยการศึกษา Environmental Appraisal เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของแผนการพัฒนาต่าง ๆ ที่เสนอขึ้น เพ่ือรองรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ European Directive 
on strategic environmental assessment  การด าเนินงานของประเทศอังกฤษชี้ว่า มีการใช้ SEA และพัฒนา
เป็น Sustainability Appraisal (SA) นอกจากนี้พบว่าเกิดประโยชน์อ่ืน ๆ จากกระบวนการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของแผนพัฒนา อย่างไรก็ตาม มีความชัดเจนว่ายังมีจุดอ่อนและความกังวล
ในการใช้ SEA ดังนั้น การส ารวจสอบถามพบว่า สองในสามของผู้ตอบแบบส ารวจว่า Sustainability Appraisal 
ไม่ค่อยมีอิทธิพลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนการพัฒนา และเกือบสองในสามเห็นว่าแผนการพัฒนา
ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร โดยปราศจากการใช้ Appraisal ก็ตาม และพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ประเมิน (Appraisal processes)  และการพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable development)  มีผลท าให้ เกิด 
การพิจารณาการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในการจัดท าแผนพัฒนามากขึ้น ความเชื่อมโยงนี้เข้มแข็งข้ึน อย่างไรก็ตามก็มี
ความท้าทายว่ากระบวนการ SA สามารถสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หรือไม่ มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ 
และประสบความส าเร็จในการใช้สนับสนุนหรือไม่ 

Smith, S.P. and W. R. Sheate (2001) อธิบายขั้นตอนวิธีการด าเนินงาน Sustainability 
appraisal ของประเทศอังกฤษ ที่ได้ด าเนินงานให้สอดคล้องตามพันธะ ของ EU Directive 2001/42/EC on 
Strategic environmental assessment  ทีมวิจัยอธิบายว่าประเทศอังกฤษได้จัดตั้ งหน่วยงาน Regional 
Development Agency (RDA) และ Regional Chamber ในแต่ละภูมิภาคและปรับปรุง Regional Planning 
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Guidance (RPG)  ขณะที่  DETR ของสประเทศอังกฤษได้แนะน าแนวทาง Guide และให้นิยาม SA ว่า 
“กระบวนการในการจัดท าแผน หรือ ยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบและเป็นวงจร ซึ่งสามารถทบทวนใหม่ได้  มีการบ่งชี้
และรายงานการด าเนินของแผนหรือยุทธศาสตร์ ที่จะท าให้วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรับปรุงผลลัพธ์ของการใช้ยุทธศาสตร์หรือนโยบายนั้น” (SA มี 7 ขั้นตอน) ความแตกต่าง
ของ SA และ SEA อธิบายไว้ว่า SEA เป็น Advocative approach ซึ่งให้ความส าคัญของการพิจารณาประเด็น
สิ่งแวดล้อมในกระบวนการตัดสินใจ ส่วน SA นั้น เป็น Integrated approach ซึ่งมุ่งสนับสนุนกระบวนการ
ตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและท าให้เกิดความเป็นกลาง 

ประเทศแคนาดา 

ตัวอย่างและประสบการณ์ของการขับเคลื่อน SEA ของรัฐบาลแคนาดา ได้ด าเนินงานมากว่า
สองทศวรรษ โดยมีการก าหนดเงื่อนไขเชิงนโยบายต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีแนวทางปฏิบัติ (Guidelines Order) 
การประเมินระดับยุทธศาสตร์ไว้ในกระบวนการทบทวนและประเมินสิ่งแวดล้อม ในปีพ.ศ.2523 (ค.ศ.1984) แบบ
ง่าย ๆ และต่อมาในปีพ.ศ.2533 (ค.ศ.1990) ก็ย้ าไว้ในการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อม เป็นประกาศ
ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี  ( Cabinet announcement)  จ น ป พ . ศ . 2536 (ค . ศ . 1993) Cabinet Directive on the 
Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals และปรับปรุงเพ่ิมเติมเรื่อยมา ในปี 
พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) และ พ.ศ.2547 (ค.ศ.2004) การประเมินผลการใช้ Cabinet Directive ดังกล่าวต่อมาในปี 
พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) ก็พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ ยังไม่ปฏิบัติตามหรือสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ และยังไม่
โปร่งใส และมีข้อเสนอแนะให้มีกฎหมายบังคับใช้ SEA อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ยังไม่พิจารณาว่าจะออกกฎหมาย ณ 
เวลานั้น แต่ยอมรับว่ามีเป้าหมายให้มีการประเมินที่ดีข้ึนที่ระดับยุทธศาสตร์ และต้องปรับปรุงกระบวนการ SEA 

การทบทวนประสบการณ์การใช้ SEA ต่างประเทศ พบว่าการใช้ SEA ให้มีประสิทธภาพ 
มีปัจจัยและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการ SEA ต้องน ามาใช้ล่วงหน้าก่อนการจัดท าแผนเพ่ือให้สามารถพิจารณา
ประเด็นความยั่งยืน ตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ในการก าหนดการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ 

- การประเมินต้องบูรณาการปัจจัยและประเด็นกายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ของประเด็นเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพเข้าในขั้นตอนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ น าประเด็นปัจจัยต่อความยั่งยืนเข้ามาในการวางแผน  

- การประเมินต้องพิจารณาการเชื่อมโยง การประสานและสนับสนุนกันของการตัดสินใจใน
ระดับต่าง ๆ ระดับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ในที่สุด มีการออกแบบความเชื่อมโยงของหลายระดับที่
สัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลการตัดสินใจต่อเนื่องและสอดคล้องกัน  
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- โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการใช้ SEA ต้องออกแบบให้การประเมินระดับยุทธศาสตร์ให้มี
ผลแนะน าไปถึงการด าเนินงานในระดับโครงการให้ชัดเจนและทันเวลา โดยควรถูกใช้เป็นกรอบส าหรับการตัดสินใจ
ระดับล่าง โครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนด้วย  

- มีการบังคับใช้ มีนโยบายและทิศทางซึ่งเป็นท าให้เกิดมาตรฐานการประเมิน ท าให้เกิด
ความสม่ าเสมอและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยการสร้างความเข้มแข็งและท าให้เกิดความชัดเจน 

- กระบวนการต้องมีความยืดหยุ่น และปรับปรุงได้ทั้งในด้านประเภทและบริบทที่สนับสนุน
การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ 

- กระบวนการต้องมีความโปร่งใส 

- กระบวนการต้องสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณะตลอดเวลา และต้อง
ตระหนักถึงกฎหมายด้วย 

- กระบวนการต้องด าเนินงานอย่างรอบคอบและด้วยค ามั่นสัญญา โดยมีแรงจูงใจหรือ
แรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพ  

- การประเมินต้องมีการก ากับติดตามผลในภายหลัง เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์และเรียนรู้  
การปรับปรุงแผน และแผนงานในอนาคต 

- ประสิทธิภาพของ SEA ต้องมีการดึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับผลกระทบ 
หรือเก่ียวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และผลกระทบ   

ประสบการณ์ของประเทศแคนาดาในการประเมินระดับยุทธศาสตร์ มีประวัติการพัฒนาการ
ใช้ที่ยาวนานและแตกต่างหลากหลายลักษณะและกระบวนการ แต่ประสบการณ์เหล่านั้นก็ไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องสนับสนุนที่พบจากประสบการณ์ในประเทศต่าง ๆ ประเทศแคนาดา มีความท้าทายเฉพาะเรื่อง ที่
ส าคัญคือลักษณะและประเภทของกฎหมายระดับรัฐ ระดับแขวงและพ้ืนที่ ซึ่งมีท้ังที่สนันสนุนส่งเสริมกัน ที่เหมือน
ร่วมกัน และที่ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นระบอบการประเมินระดับยุทธศาสตร์จึงจ าเป็นต้องพิจารณาระดับชั้น ลักษณะ
เหล่านี้ที่ซ้อนทับความรับผิดชอบร่วมกัน ความท้าทายเฉพาะอีกเรื่อง คือเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนพ้ืนเมือง 
(Aboriginal rights) ซึ่งต้องพิจารณาว่าการด าเนินงานพัฒนาพ้ืนที่อาจมีผลเสียหายต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ดังนั้นการพัฒนาแผนต้องให้โอกาสการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจต้องเหมาะสมทันเวลา ให้เวลาใน 
การจัดการข้อห่วงกังวล การตอบสนองและมีความเสี่ยง และลดความขัดแย้ง  

ประสบการณ์ของประเทศแคนาดาต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ทราบพ้ืนฐานเพ่ือบ่งชี้ว่าเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการท าให้ระบบกลไกของรัฐที่ต้องการความเข้มแข็งมากขึ้น และพบว่ายังมีความไม่แน่นอน และไม่
สมบูรณ์บางส่วนที่จ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามต้องการให้มีความยืดหยุ่น มีพ้ืนที่
เรียนรู้และการปรับปรุงต่อไป  
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กลไกทางเลือกส าหรับการใช้ SEA ของประเทศแคนาดา ได้มีการเสนอกลไกทางเลือกใน 
การใช้ SEA จากประสบการณ์ของแคนาดาและประเทศต่าง ๆ ใน 3 กลไกทางเลือกดังนี้ 

- การใช้เครื่องมือกฎหมาย 

ไม่ว่าจะใช้การออกกฎหมายเฉพาะใหม่ หรือ การปรับปรุงผนวกในกฎหมายเดิมท่ีเกี่ยวข้อง 
การใช้เครื่องมือกฎหมายจะท าให้มีกฎเกณฑ์และสร้างความคาดหวังผลการใช้ได้แน่นอนมากขึ้น  กลไกนี้มีข้อดีคือ
การบังคับใช้ด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งท าให้เกิดแรงผลักดันในการด าเนินงาน SEA จริงจัง มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส ซึ่งจะสนับสนุนความรับผิดชอบและจัดการแรงกดดันของสาธารณะในการด าเนินงานได้ มีความ
ยืดหยุ่นและปรับปรุงได้ มากกว่าการใช้ SEA เพียงเชิงนโยบาย มีจุดแข็งที่ท าเกิดเงื่อนไขพันธะที่ต้องด าเนินงาน
ชัดเจน แต่ก็มีจุดด้อยในกรณีที่มีความไม่แน่นอนและหลากหลายซึ่งกฎหมายอาจใช้ไม่ได้ดี การใช้กฎหมายต้อง
สนับสนุนการด าเนินงานการใช้ SEA ในลักษณะและการประยุกต์ต่าง ๆ กันได้ ตามท่ีคาดหวังและยังคงใช้หลักการ
พ้ืนฐาน SEA ที่ถูกต้อง  

- การใช้เครื่องมือนโยบาย 

การใช้ Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and 
Program Proposals ของแคนาดา เป็นเครื่องมือด้านนโยบายในการแนะน าให้ด าเนินงานใช้ SEA  แทนการบังใช้
ทางกฎหมาย กลไกนีม้ีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่น มีการปรับปรุงได้ต่อเนื่อง กว่าการใช้กฎหมาย แต่ต้องให้แรงผลักดัน
ที่น้อยกว่าในการที่จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

- การใช้รวมกันทั้งกฎหมายและนโยบาย 

ความท้าทายที่ใช้เพียงเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งอาจไม่เหมาะสมที่สุด และการใช้รวมกัน
ทั้งกฎหมายและนโยบายอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า กฎหมายจะท าให้เกิดการบังคับใช้เงื่อนไขต่าง  ๆ ได้
แน่นอนกว่า แต่อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างยืดหยุ่นส าหรับทุกลักษณะและกรณี ขณะเดียวกันการใช้ 
Cabinet Order ก็อาจไม่สามารถท าให้เกิดค ามั่นสัญญาในการด าเนินงานได้อย่างรอบคอบ ตลอดเวลา และ
สม่ าเสมอ ดังนั้นการใช้ทั้งสองเครื่องมือร่วมกันน่าจะเป็นอีกทางเลือกท่ีช่วยได้  

ประเทศแคนาดาได้พิจารณาจัดท าออกแบบการประเมินยุทธศาสตร์ โดยการคัดเลือก 
การประเมินค่าและการก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง โดยพิจารณาออกแบบจากหลักการแนวทาง ดังนี้ 

1) การทบทวนวรรณกรรมประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ 

2) ใช้เกณฑ์การด าเนินงาน (Performance criteria) ซึ่งพัฒนาจากองค์การการประเมินผล
กระทบนานาชาติ (IAIA, 2002) 

3) ใช้หลักการในการออกแบบการประเมินความยั่งยืน เสนอไว้โดย Gibson el al (2005)  
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4) ใช้เกณฑ์ส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศแคนาดา เสนอไว้
โดย Noble and Branson, 2007)  

แคนาดา ได้พิจารณาใช้เงื่อนไขและข้อก าหนด ในการออกแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ระบุวัตถุประสงค์ของกระบวนการให้ชัดเจน เน้นที่ค ามั่นเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
เทียบเท่ากัน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจและการประเมินที่เหมาะสม โดยเฉพาะความชัดเจนและ  
ความน่าเชื่อถือขององค์ประกอบของกระบวนการซึ่งเน้นด้านบริบทแวดล้อม วิธีการบูรณาการกับประเด็นความ
ยั่งยืน  

2) มีข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมกรณีที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการอนุมัตินโยบาย แผน
และแผนงาน และท าให้เกิดการตัดสินใจที่ได้จากการประเมินที่เน้นไปสู่ความยั่งยืน และการประเมินนั้น  ๆ เป็น 
การด าเนินงานเพื่อพิจารณาให้ได้ตามวัตถุประสงค์และทางเลือก หรือในช่วงเวลาก่อนที่จะอนุมัติแผน  

3) ท าให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนและแผนงานกับการพัฒนา การทบทวนและ
อนุมัติตามระดับชั้นของยุทธศาสตร์และโครงการ ให้เห็นว่านโยบาย แผนและแผนงานนั้นให้ทิศทางและกรอบของ
การตัดสินใจตามล าดับชั้น หลายระดับ 

4) มีลักษณะของกระบวนการที่ยืดหยุ่น หลากหลายและเพียงพอ สามารถครอบคลุมความ
จ าเป็นของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันได้ ทั้งระดับนโยบาย แผนและแผนงานที่มีล าดับชั้นของ
ความเชื่อมโยง  

5) มีวิธีการท าให้กระบวนการได้มีการเรียนรู้ มีการประสานและร่วมมือกัน กับการด าเนินงาน
ระดับยุทธศาสตร์ 

6) มีการประเมินว่าแผนและแผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และประเมินทางเลือก 
ต่าง ๆ ว่าน าไปบรรลุเกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน หาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ท าให้เกิดประโยชน์ทางบวกและมีความเสี่ยง
ให้เกิดผลเสียหายให้น้อยที่สุด 

7) มีความตั้งใจและพิจารณาผลกระทบสะสม ตลอดวงจรตั้งแต่ต้นทางจนปลายทางของ 
การด าเนินงาน  

8) จับคู่ให้การใช้ก าลังในการประเมินให้เหมาะสมกับนัยส าคัญของกรณีส าคัญนั้น เน้น 
การประเมินประเด็นส าคัญที่สุด  

9) มีการพิจารณาเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบในการประเมิน กับกลไกเพ่ือให้  
การประเมินมีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ 
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10) การเปิดโอกาสสร้างความร่วมมือกับกระบวนการอ่ืน ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และแนวทางที่
เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎหมายด้วย 

11) โอกาสส าหรับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างเปิดเผย  

12) การตัดสินใจอย่างโปร่งใสและอย่างมีความรับผิดชอบ  

13) สร้างกระบวนการที่น าไปสู่การตัดสินใจของ SEA บูรณาการเข้ากับนโยบาย แผนและ
แผนงาน และการด าเนินงานระหว่างแผนกับ SEA  

14) โอกาสที่จะอุทธรณ์กรณีที่การด าเนินงาน SEA ไม่เป็นไปตามหลักการและเกณฑ์ที่
เหมาะสม  

15) ขั้นตอนปฏิบัติส าหรับการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรู้และการบ่งชี้ความ
ต้องการในการด าเนินงาน 

16) การบริหารจัดการที่เป็นกลาง 

17) มีทรัพยากรและแรงผลักดันที่เพียงพอ 

18) ความเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่กว้างขวาง 
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บทเรียนที่ 4 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA  

 

การใช้ SEA ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต้องอาศัยแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ที่
ได้รับจากขับเคลื่อน จากทั้งสภาพการบังคับใช้ และแรงจูงใจ เพ่ือให้เกิดพันธสัญญา ความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
บูรณาการกับการจัดท าแผน แผนงานการพัฒนา การน า SEA ไปใช้ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพ่ือเป็นเงื่อนไขให้เกิดการรับเครื่องมือและน ากระบวนการไปใช้ให้
เกิดประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กลไกการสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA 
เป็นสิ่งจ าเป็นเสมือนเป็นพาหนะช่วยน าพาให้การพัฒนาระบบ SEA ก้าวหน้าและส าเร็จได้ 

1) สถานการณ์ปัจจุบันการขับเคลื่อน SEA ในระดับโลก 

UNEP (2018) ได้ทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมของประเทศต่าง  ๆ ใน 
ด้านกฎหมาย ทั้งเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) เครื่องมือเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รับทราบข้อมูลส าคัญเพ่ือใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือใช้ในกระบวนการตัดสินใจ โดย SEA มีเป้าหมายที่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของ
นโยบาย แผนและแผนงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเสียหายที่มีนัยส าคัญและส่งเสริมผลกระทบด้านบวกด้วย  
การพัฒนาและด าเนินงานของระบบ EIA/SEA มีความส าคัญให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจาก
กรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ทั้ง EIA และ SEA ยังเป็นอีก
ส่วนหนึ่ งที่มีความเกี่ยวข้องมากที่จะช่วยให้บรรลุ  2030 Agenda for Sustainable Development และ 
ความสามารถของประเทศต่าง ๆ และประชาคมโลกในการด าเนินงานให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ขึ้นกับ 
การบังคับใช้และด าเนินงาน EIA/SEA ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้สามารถ
เอาชนะช่องว่างและปัญหาการด าเนินงานในปัจจุบันและบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม  

รายงานของ UNEP (2018) มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับ SEA ดังนี้ 

(1) ถึงแม้ว่ามีการใช้ SEA ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่การยอมรับและ 
การด าเนินงานเงื่อนไขด้านการบังคับใช้ตามกฎหมาย ก็ค่อนข้างช้าในหลายประเทศ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้อง
กับความจริงที่ว่า ตรรกะการบังคับใช้ SEA มักยึดตามระบบ EIA และไม่ค่อยได้พิจารณาความเฉพาะเจาะจงของ
กระบวนการจัดท าแผนระดับยุทธศาสตร์ หรือขาดข้อก าหนดบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

(2) ถึงแม้ว่ามีความตระหนักถึง SEA มากขึ้นทั่วโลก ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยสร้างความ
เข้มแข็งภายใต้พ้ืนฐานของการมีประชาธิปไตย แต่พบว่ายังมีแนวทางเรื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public 
participation) และเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในกฎหมาย SEA ของประเทศต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย  
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(3) การพิจารณาผลกระทบสะสมของ EIA มีการบังคับใช้ในกฎหมายหลายประเทศ อย่างไรก็
ตามข้อก าหนดที่ใช้อยู่มักได้รับเสียงวิจารณ์ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพ่ือจะใช้ในเรื่องการพิจารณาผลกระทบ
สะสม และทางเลือกใน EIA ดังนั้น SEA จึงมีความส าคัญเพ่ิมมากข้ึน  

(4) เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาในวาระนโยบายระหว่างประเทศ กฎหมาย SEA ที่ใช้กัน ได้
เน้นประเด็นใหม่ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขภาพของมนุษย์ และมีแนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติม 
เช่น การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ SEA  

(5) การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุง (Follow-up and adaptive 
management) ของ SEA มีความท้าทายเนื่องจาก การติดตามประเมินผล SEA ต้องใช้ระยะเวลายาวและต่อเนื่อง 
เพราะการด าเนินงานของแผน แผนงานระดับยุทธศาสตร์มีกรอบเวลายาวนาน 

2) ประเภทของกลไกการขับเคลื่อน SEA  

จากประสบการณ์การใช้ SEA ทั่วโลก กลไกส าหรับการขับเคลื่อน SEA มี 3 กลไกพ้ืนฐาน ดังนี้ 

(1) เครื่องมือกฎหมาย (Legal instrument)  

เครื่องมือกฎหมายจะก าหนดการบังคับใช้  SEA ในระดับประเทศ กฎหมายจะท าให้เกิด 
ความแน่นอน มีกฎระเบียบปฏิบัติที่บังคับใช้ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ข้อบังคับเรื่องความโปร่งใสที่ช่วยให้เกิดการยอมรับของสาธารณะ และลดแรงกดดันของสาธารณะ แต่เครื่องมือ
กฎหมายโดยทั่วไปก็จะยืดหยุ่นน้อย และปรับได้น้อยกว่าแนวทางการใช้นโยบาย และจุดแข็งของวิธีนี้คือมีพันธะ
ต้องปฏิบัติตามชัดเจนและแน่นอน แต่มีจุดอ่อนในกรณีที่มีบริบทต่าง ๆ มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงบ่อย 
กฎหมาย SEA จ าเป็นต้องออกแบบให้เหมาะกับการประยุกต์ที่กว้างขวางแตกต่างกัน และยอมรับต่อข้อยกเว้นและ
การปรับเปลี่ยนซึ่งขึ้นกับหลักการ SEA การประยุกต์ใช้กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐ ก็ยากกว่าการบังคับใช้
กฎหมายกับเอกชน จึงมีความจ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคู่กับวิธีการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในเรื่องอ านาจและการตีความ   

(2) เครื่องมือนโยบาย (Policy instrument)  

ระเบียบของหน่วยงานราชการ เป็นหนึ่งในเครื่องมือเชิงนโยบายซึ่งน ามาใช้ขึ้นกับพันธสัญญา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แต่ไม่ใช้กฎหมาย ระเบียบดังกล่าว สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้เพ่ือส่งเสริม
ความโปร่งใสและการยอมรับของสาธารณะ มีความยืดหยุ่นกว่าเครื่องมือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจให้
ปฏิบัติตามก็จะน้อยกว่า 
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(3) การใช้ร่วมกันทั้งเครื่องมือกฎหมายและนโยบาย  

ข้อจ ากัดการใช้เครื่องมือกฎหมายและนโยบายบางส่วนจะแก้ไขได้เมื่อมีการใช้ร่วมกัน ขณะที่
การใช้เครื่องมือกฎหมายจะประสบความส าเร็จในการบังคับให้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับแต่ก็อาจไม่ตอบโจทย์ความ
ต้องการและบริบทส าหรับการประยุกต์ใช้ SEA ที่มีลักษณะหลากหลายและขาดความยืดหยุ่นในการน าไปใช้  แต่
เครื่องมือนโยบาย เช่น ระเบียบของหน่วยงานราชการ อาจท าให้เกิดความไม่มั่นใจว่าการใช้ SEA จะน่าเชื่อถือ
เพียงพอ การใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกันส่งผลให้มีเครื่องมือหลายอย่างและมีแรงจูงใจในการปฏิบัติเพ่ิมข้ึน ตลอดจน
ช่วยปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กระบวนการหลักและข้อก าหนดส าคัญของการประเมิน
ระดับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ อาจก าหนดไว้เป็นกฎหมาย และมีข้อก าหนดเพ่ิมเติมที่ยืดหยุ่นรวมถึงแนวทางปฏิบัติ
ไว้ในนโยบาย 

3) การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อน SEA  

การประเมินผลการใช้เครื่องมือกฎหมาย เครื่องมือนโยบาย และการใช้ทั้งกฎหมายและ
นโยบายร่วมกัน ภายใต้เกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือประเมินว่าระบบกลไกมีประสิทธิภาพหรือไม่  อย่างไร ตัวอย่าง 
การประเมินฯ ของประเทศแคนาดา ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

(1) เพ่ือให้นโยบาย แผนและแผนงาน ผ่านเกณฑ์การประเมินต้องมีการก าหนดเป้าหมาย
กระบวนการ ที่มุ่งไปสู่ความมุ่งมั่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจและการประเมินที่
เหมาะสม  

(2) ต้องออกแบบกฎระเบียบ และการประยุกต์ใช้ เพ่ือแน่ใจว่าครอบคลุมกรณีที่มีนัยส าคัญ
ทั้งหมด การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและระดับยุทธศาสตร์ต้องให้ข้อมูลส าหรับการอนุมัติและการตัดสินใจต่อ
นโยบาย แผนและแผนงาน เริ่มด าเนินงานการประเมินล่วงหน้าก่อนขั้นตอนการพิจารณาก าหนดเป้าหมายและ
ทางเลือกเบื้องต้น หรือก่อนขั้นตอนการทบทวนแผนที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

(3) ระบุความหมายของการเชื่อมโยงระหว่างนโยบาย แผนและแผนงาน/SEA กับการพัฒนา 
การทบทวน และการอนุมัติโครงการในระดับชั้นรองลงไป โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนว่า นโยบาย แผนและ
แผนงานช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมา หรือ ให้แนวทางแนะน าท่ีแยกออกมา  

(4) มีกระบวนการที่ยืดหยุ่น หลากหลายและเพียงพอให้สามารถครอบคลุมความต้องการใน
การประเมินระดับยุทธศาสตร์หลายลักษณะ และหลายขอบเขต เช่น นโยบาย และแผนงาน ที่มีหลายระดับชั้นที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน การประเมินในเชิงพื้นที ่ภูมิภาคและสาขาต่าง ๆ ของการพัฒนา เป็นต้น 

(5) มีวิธีการที่มั่นใจว่าการประยุกต์ใช้กระบวนการมีการประสานและสอดคล้องกับ 
การด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกับกฎหมายและระเบียบอ่ืน ๆ ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  
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(6) มีการประเมินอย่างละเอียดว่าเป้าหมายของนโยบาย แผนและแผนงาน และการประเมิน
ทางเลือกท่ีสมเหตุสมผลส าหรับการสนองเป้าหมายให้บรรลุเกณฑ์ความยั่งยืน เพ่ือบ่งชี้และพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุด  

(7) ให้ความใส่ใจกับผลกระทบสะสม ประเด็นวงจรของการพัฒนาและผลระยะยาวต่อคนรุ่น
ถัดไป  

(8) ด าเนินงานการประเมินในทุกระดับให้เหมาะสมกับนัยส าคัญของแต่ละกรณี  และมี 
การจัดสรรจ านวนบุคลากรและทรัพยากรที่เหมาะสม  

(9) ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินและมีกลไกในการทบทวน 
การประเมินอย่างเป็นอิสระและเชื่อถือได้  

(10) เปิดกว้างความร่วมมือกับกระบวนการอ่ืน  ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน เช่น 
การทบทวนและการรับฟังความเห็นสาธารณะ เป็นต้น 

(11) เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ตั้งใจเปิดกว้าง  

(12) ด าเนินการตัดสินใจที่น่าเชื่อมั่น เชื่อถอืได้ และโปร่งใส 

(13) กระบวนการท าให้เกิดการตัดสินใจซึ่งได้บูรณาการผลลัพธ์ของ SEA ในการตัดสินใจของ
นโยบาย แผนและแผนงาน  

(14) เปิดโอกาสในการร้องเรียน หากพบว่ากระบวนการ SEA ไม่เป็นที่พอใจ 

(15) มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรู้ทวนซ้ า และการชี้บ่ง
ความจ าเป็นในการแก้ไขและการด าเนินงาน 

(16) มีการบริหารจัดการการรักษาความเป็นกลาง  

(17) มีทรัพยากรและแรงจูงใจในการด าเนินงานที่เพียงพอ 

(18) มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน และใช้เกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) SEA ในกรอบกฎหมายและองค์กร  

(1) การบริหารจัดการ SEA  

1.1) กลไกการใช้งาน SEA (Triggering SEAs)  

จุดเริ่มต้นส าหรับ SEA คือ เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเห็นชอบและ
ปฏิบัติการตามแผน แผนงานหรือนโยบาย  ความแตกต่างของทางกฎหมายของ SEA กับ EIA คือพันธะกับ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ใช่เอกชน ดังนั้น SEA จึงมักถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานของรัฐ ดังนั้นพันธะความรับผิดชอบที่
ต้องปฏิบัติของ SEA รวมทั้งกระบวนการ ตามกฎหมายเป็นองค์ประกอบส าคัญของประสิทธิภาพของ SEA  

ประเด็นส าคัญเก่ียวกับการเริ่มน า SEA มาใช้และองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการ 
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- โดยทั่วไป SEA ด าเนินงานโดยองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และมีเพียงบางกรณีเท่านั้น ที่
ก ากับดูแลโดยหน่วยงานอื่น  

- องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการ SEA ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย พันธสัญญา
การเมือง (political commitment) ความรู้สึกเชื่อมั่นในกระบวนการ SEA (trust) และ การสนับสนุนโดย
กฎหมาย (legislation)  

- ปกติแล้ว SEA สร้างทางเลือกต่าง ๆ หากน ามาใช้ ณ เวลาที่ก าหนดเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ และไม่เพียงน ามาใช้เพียงครั้งเดียวในร่างแรกของแผน แผนงาน  

ประเด็นส าคัญ SEA และกระบวนการจัดท าแผน  

- SEA อาจเป็นกระบวนการอิสระ หรือ บูรณาการเข้ากับกระบวนการจัดท าแผน 

- ในหลายประเทศที่มีปัญหาในเรื่อง EIA  มีความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย SEA  

มีความท้าทายในการแยก SEA ออกจากกระบวนการวางแผน ในบางกรณีหลักการและ
องค์ประกอบของ SEA จะถูกบูรณาการเข้าในกระบวนการวางแผน และในบางกรณีอาจจะแยกออกจากกัน โดย 
สิ่งที่เกิดจาก SEA อาจจะเป็นประโยชน์และน าไปใช้ต่อในกระบวนการจัดท าแผน แนวทางที่ใช้ขึ้นกับประเภทของ
แผน ทั้งในระดับนโยบายที่สูงกว่าหรือต่ ากว่า หรือทั้งสอง  รวมถึงขั้นตอนวิธีการจัดท าแผน ในกรณีนี้ เป็นการใช้ 
SEA แบบไม่เป็นทางการ (Para-SEA) ในประเทศท่ีใช้ SEA แบบไม่เป็นทางการ จะใช้ในกรณีที่ประเด็นความยั่งยืน
ได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และไม่มีความจ าเป็นต้องแยกแยะระหว่าง SEA และการวางแผน ทั้งสองได้ 
บูรณาการอย่างดีอยู่แล้ว ซึ่งเป็น Ideal scenario ที่แนวคิด SEA เข้าไปในการวางแผนอยู่แล้ว มีผลให้ได้รับ 
การบูรณาการและเป็นที่ยอมรับของนักวางแผนและผู้มีอ านาจตัดสินใจ แต่โดยส่วนใหญ่ SEA ที่ใช้ทั่วโลกเป็นSEA 
แบบทางการ (Formal SEA) ในประเทศที่ยังไม่มีการบังคับการใช้ SEA ตามกฎหมาย และมีปัญหาข้อจ ากัดของ 
EIA มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีกฎหมายส าหรับ SEA  

1.2) การจัดตั้งองค์กรส าหรับ SEA (Institutional set-up)  

เป็นที่ยอมรับกันว่าหากต้องการให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA มีประสิทธิภาพ 
SEA แบบทางการจ าเป็นต้องมีความเชื่อมต่อตามล าดับชั้น (Tiering) โดยตรงกับเงื่อนไขของการพัฒนาโครงการ
และการติดตามตรวจสอบของพ้ืนที่  อีกนัยหนึ่ง SEA และ EIA ควรมีการพิจารณาตามล าดับ หลังจากที่ม ี
การประเมินทางเลือกการพัฒนาโดย SEA รวมทั้งการประเมินผลกระทบสะสมของแต่ละฉากทัศน์ (Scenario) 
แล้ว EIA ของโครงการก็จะเริ่มได้ (Triggered) เพ่ือจะประเมินในรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ทางเลือก (Option) ที่เสนอไว้ อย่างไรก็ตามในอุดมคติแล้ว SEA ควรด าเนินงานก่อนการอนุมัติโครงการ แต่หาก
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ท าภายหลังการอนุมัติโครงการ ก็ยังมีความส าคัญส าหรับผู้พัฒนาและผู้ก ากับดูแล ในการติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 

นอกเหนือจาก Tiering แล้ว SEA ที่มีประสิทธิภาพต้องมีความร่วมมือระหว่างสาขา 
(Cross-sectoral cooperation) เ พ่ือประเมินผลกระทบสะสมและผลกระทบระหว่างสาขา  เช่น การตั้ ง
คณะกรรมการบูรณาการระหว่างสาขา มีบทบาทในการก าหนดขอบเขต (Scoping) รวมถึงในขั้นตอนการทบทวน 
หรือ บังคับให้มีการปรึกษาหารือหน่วยงานหลัก ในกรณีที่หน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน การใช้แนวทาง Multi-
sectoral จะสนับสนุนให้เกิดการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างถี่ถ้วนในการวางแผนระดับยุทธศาสตร์  
ประเทศต่าง ๆ ได้น า SEA มาใช้โดยการบังคับตามกฎหมายและมีแนวทางที่แตกต่างกันไป บางประเทศได้น า
กฎหมาย SEA รวมกับกฎหมาย EIA เช่น เคนยา แทนซาเนีย แต่ในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย แคนาดา 
แยกกฎหมายของ SEA จาก EIA  ในบางกรณีใช้การบูรณาการกฎหมาย SEA เข้ากับกฎหมายรายสาขา เช่น 
นิวซีแลนด์  มีความแตกต่างอย่างมากในขอบเขตของล าดับขั้น (Tier) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ว่าครอบคลุม
นโยบาย แผนและแผนงานหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA แล้ว มีจ านวนประเทศที่ใช้ระบบ SEA เพียงประมาณ 
40 ประเทศ ซึ่งได้บังคับใช้เป็นกฎหมายที่ต้องท า มีตัวอย่างประเทศหนึ่งที่ใช้ SEA แบบสมัครใจ (Voluntary SEA) 
คือ ประเทศแอฟริกาใต้ และใช้เฉพาะกรณี และบังคับใช้ นอกจากนี้มีการใช้แนวทาง SEA (Guidance) และ 
มีการใช้แนวทาง SEA หลากหลาย   

ประเด็นส าคัญเรื่องการจัดตั้งองค์กรและสถาบันด้าน SEA (และความเชื่อมโยงกับ EIA) 

- เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA แล้ว มีจ านวนประเทศที่ใช้ SEA ตามกฎหมาย ประมาณ 40 
ประเทศ  

- มีความหลากหลายแตกต่างกันมากในเรื่องขอบเขตของความเชื่อมโยงตามระดับของ
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ว่าครอบคลุมแผน แผนงานและนโยบายทั้งหมดหรือบางส่วนหรือไม่ และรวมภาคส่วน 
(sectors) ต่าง ๆ หรือไม่ 

- มีแนวทางการใช้ EIA โดยการเชื่อมโยงกับการด าเนินงานกระบวนการ EIA โดยตรง 
และ การใช้ SEA ให้มีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบส าคัญ คือความร่วมมือข้ามภาคส่วน/สาขา  

- ยังขาดเอกสารแนวทาง ที่ระบุมาตรการการด าเนินงานที่เฉพาะเจาะจงอย่างไร แต่มา
ลักษณะเป็นแรงบันดาลใจเท่านั้น และขาดการบังคับใช้ตามกฎหมาย  
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5) การขับเคลื่อนในขั้นตอนกระบวนการ SEA  

(1) การกลั่นกรอง (Screening)  

- กฎหมายบางส่วนส าหรับหน่วยงานรัฐที่เป็นหน่วยงานหลัก ก าหนดให้มีการทบทวน
การกลั่นกรองการตัดสินใจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับท้ังแผน แผนงานและนโยบาย  

- ปกติแล้ว มีกฎหมาย SEA น้อยมากซึ่งรวมมาตราชัดเจนเรื่องขั้นตอนการกลั่นกรอง 
หรือไม่มีเลย แต่ส่วนใหญ่เน้นเรื่องขั้นตอนก าหนดขอบเขต (Scoping) การทบทวน (Review) และการตัดสินใจ 
(Decision making)  

- เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญา Aarhus  หลายประเทศก าหนดให้มีหน่วยงานมีอ านาจ
รับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องการกลั่นกรองโดยสาธารณะ รวมทั้งเหตุผลที่ไม่ใช้ SEA ในกรณีที่การตัดสินใจนั้น 
มีผลทางลบ  

(2) การก าหนดขอบเขต (Scoping)  

- กฎหมายจ านวนมาก ได้รวมข้อก าหนดเรื่องเนื้อหาของ SEA ซึ่งมีความแตกต่างกันใน
รายละเอียด แต่มีแค่เพียงบางส่วนที่แยกเรื่องการก าหนดขอบเขตเป็นขั้นตอนแยกจากกระบวนการ  

- ประเทศต่าง ๆ รวมข้อก าหนดหนึ่งเรื่อง การมีส่วนร่วม (Public participation) ใน
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต 

- วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ มักเป็นความท้าทายหนึ่งที่พบ 
โดยเฉพาะสมดุลระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ สังคม มักจะไม่ชัดเจน 

- กฎหมายระดับประเทศ จะระบุการประเมินทางเลือก (Alternatives) แต่มักขาด 
การด าเนินงานของทางเลือก  

- บางกรณี กฎหมายเฉพาะสาขา (Sectoral laws) ก าหนดเนื้อหาเฉพาะไว้ เพ่ือสาขา
เฉพาะนั้น  

(3) การมีส่วนร่วม (Public participation)  

- การมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานส าคัญของกระบวนการ SEA ซึ่ง
เหมือนกับ EIA กฎหมายระดับประเทศมีกลไกการมีส่วนร่วมของสาธารณะ จ ากัดเพียงในขั้นตอนการกลั่นกรอง 
หรือ ขัน้ตอนการติดตามประเมินผล และพบว่ามีเพียงไม่ก่ีประเทศที่ก าหนดให้มี  

- มีความแตกต่างของขั้นตอนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินงานส าหรับการมีส่วนร่วม
ของสาธารณะ ของ SEA กับ EIA คือ เรื่องขนาด ขอบเขต และระยะเวลา ที่แตกต่างกัน 
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- กลไกส่วนใหญ่ที่ใช้กันกว้างขวาง คือ การสร้างโอกาสในการยื่นความคิดเห็นต่อเอกสาร
ที่เผยแพร่ ถึงแม้ว่าเป็นที่ทราบกันทั่วไป แต่ก็ใช้อย่างจ ากัด  

- การทบทวนรายงาน SEA มักใช้การมีส่วนร่วมของสาธารณะ และโดยหน่วยงานภาครัฐ  

- กฎหมายบางประเทศ เพ่ิมข้อก าหนดการทบทวน SEA โดยมีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
การอนุมัติแผน แผนงาน และบังคับว่าต้องท าตามข้อเสนอแนะนั้น  

- หลายประเทศมีข้อก าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าต้องยื่นรายงาน SEA แยกออกมา และหรือ 
บูรณาการผลลัพธ์ของ SEA เข้าในแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอด้วย  

(4) การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการภายหลัง (Follow-up and adaptive 
management)  

- การติดตามประเมินผลของ SEA ประสบกับความท้าทาย ได้แก่ ขีดความสามารถของ
องค์กรมีจ ากัด และขาดข้อก าหนดตามกฎหมายเรื่องการติดตามประเมินผล  

- ในหลายกรณี มีการเน้นมาตรการการติดตามประเมินผล ในเรื่องการติดตามตรวจสอบ
ผลของ SEA ต่อกระบวนการวางแผน แทนที่จะติดตามผลกระทบของการด าเนินงานตามแผนและประสิทธิผลของ
แผน  

- ความท้าทายในการติดตามประเมินผล มีระยะยาวส าหรับแผนยุทธศาสตร์จนกว่าจะ
เห็นผลสัมฤทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง 

- บ่อยครั้ง ที่พบว่าไม่มีก าหนดมาตราหรือข้อก าหนด เกี่ยวกับกระบวนการติดตามกรณี 
ที่ไม่ได้ด าเนินงาน หรือละเมิดข้อก าหนดตามที่ระบุไว้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ไม่ด าเนินงานตามมาตรการ
ที่ก าหนดหรือไม่มีประสิทธิภาพ  

- หลายประเทศไม่ท าให้สาธารณะสามารถเข้าถึงผลการติดตามตรวจสอบ SEA และ 
การประเมินผลในกฎหมายระดับประเทศ จึงขาดความโปร่งใส ท าให้หน่วยงานของรัฐขาดความน่าเชื่อถือ  

6) การขับเคลื่อนกลไกการมีส่วนร่วมใน SEA 

- การปรึกษาหารือ (Consultation)  

การสื่อสารระหว่างภาคส่วนและระหว่างระดับของการบริหารจัดการต่าง  ๆ หรือ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่าวสารระหว่างหน่วยงานจัดท าแผนและสาธารณะ  การปรึกษาหารือเป็นการสอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญและสาธารณะ ไม่ว่าเป็นบุคคลหรือผู้แทนองค์กร เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
ซึ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารมากกว่าการเสวนาระหว่างกัน 
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- การประสานงาน (Coordination)  

การสื่อสาร การปรึกษาหารือและการร่วมมือกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการวางแผน 
การประเมินและการตัดสินใจ  

- การมีส่วนร่วม (Participation)  

การดึงสาธารณะเข้ามาเพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียต่าง  ๆ ที่
ไม่ใช่ภาครัฐ ในกระบวนการจัดน านโยบาย แผนและแผนงาน เสมือนเป็นพันธมิตร   

- ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือและการประสานงาน 

เพ่ือท าให้เกิดความเข้มแข็งในประสิทธิภาพและถูกต้องตามเกณฑ์  ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ SEA สามารถวัดได้ด้วยขีดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
ในการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ช่วยให้ความรู้และ ถูกต้องตามเกณฑ์  เพ่ือ 
การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตามแผนการพัฒนาที่เสนอ เพ่ือให้เหมาะสมเข้ากับความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อ
จัดให้มีการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมและเป็นระบบแล้ว จะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจถูกต้องตามเกณฑ์ สร้าง
ความน่าเชือถือและความรับผิดขอบต่อทางเลือกการพัฒนา นอกจากนี้ช่วยสร้างความไว้ใจและแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ทีม่ีความสนใจต่างกัน  

- การจัดการความซับซ้อนและลดความไม่แน่นอน  

กระบวนการ SEA มีแนวโน้มที่ประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผนและแผนงานซึ่งอยู่ในระดับ 
กลยุทธ์และมีความซับซ้อน เกี่ยวพันกับความไม่แน่นอนแตกต่างกัน  ลักษณะของการวางแผนและการตัดสินใจซึ่ง
มีลักษณะเป็นกลยุทธ์ ท าให้ SEA ต้องจัดการ กับเรื่องดังนี้ 

- ความหลากหลายของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประเด็นการพัฒนาที่หลากหลาย 
และมีมุมมอง ความสนใจ และล าดับความส าคัญที่แตกต่างกัน 

- ปัจจัยและผลกระทบต่าง ๆ ที่ยาก และบางครั้งเป็นไปไม่ได้ และความไม่แน่นอน  

ดังนั้น การมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ และความร่วมมือ สามารถช่วยจัดการ 
ความซับซ้อน ความสนใจที่แตกต่าง และมีความไม่แน่นอนสูงได้ ดังนี้ 

- การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของสาธารณะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงใหม่ รวมทั้งเข้าใจภาพรวมของคุณค่าและความคาดหวังของพลเมืองที่สนใจในเรื่องการพัฒนาที่เสนอ 
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังช่วยสร้างพ้ืนที่ส าหรับการตอบสนองกลับและให้ข้อมูลเข้าไปในข้อเสนอการพัฒนา 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 77 
 

- การปรึกษาหารือช่วยดึงหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนได้ เสียส าคัญ 
รวมทั้งช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคส่วนของรัฐ หน่วยต่าง ๆ ด้วย  

- การประสานงาน มีเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงการร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน 
(Good governance)  

- การมุ่งให้เกิดการร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน (Contributing towards good 
governance) 

- การประสานงานและการปรึกษาหารืออย่างเปิดเผย เป็นหัวใจของ Good 
governance ซึ่งมีความส าคัญมากในการจัดการมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพราะจะช่วยปรับปรุงความ
สอดคล้องและการผสานเข้ากัน (Synergies) ของแผนและแผนงาน ซึ่งปฏิบัติการในพ้ืนที่เดียวกัน  

- มิติด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ขั้นตอนการสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  

- ตกลงเรื่องเป้าหมาย ความหมาย และความคาดหวังของ SEA ในกระบวนการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

- ชี้แจงให้ตรงกัน เรื่องขอบเขตและข้อจ ากัดของ SEA 

- บ่งชี้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีนัยส าคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

- บ่งชี้ประเภทและขอบเขตของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ให้ เพียงพอส าหรับ 
การประเมินข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการ 

- บ่งชี้ผู้มีบทบาทส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนของ 
ภาคประชาชน เป็นต้น  

- บ่งชี้ขั้นตอนส าคัญของการวางแผน โอกาสช่องทางที่เปิดให้มีส่วนร่วม ซึ่งจะท าให้ 
SEA ให้ข้อมูลและมีผลลัพธ์ ดังนี้ 

 การก าหนดปัญหาซึ่งแผน แผนงานต้องการพัฒนา 

 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา และมั่นใจว่าวัตถุประสงค์นั้นได้ถูกรวมไว้
อย่างเหมาะสม 
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 การคัดเลือกและหารือทางเลือกต่าง ๆ  

 การตัดสินใจสุดท้ายในการอนุมัติแผน โดยการให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนไว้ใน
รายงาน SEA และการสรุปผลการประชุมและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสาธารณะ  

- ให้เส้นทางสนับสนุนกระบวนการประเมิน รวมถึง การตั้งคณะกรรมการก ากับ 
การก าหนดผลผลิตหลักและกรอบเวลาการมีส่วนร่วม 

- กฎพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 

การมีส่วนร่วมของสาธารณะ มักมีจ ากัด ในการให้ความคิดเห็นต่อรายงาน SEA หรือ
แม้แต่การได้รับแจ้งและเอกสารทางการ ในขั้นตอนนี้ การตัดสินใจส่วนใหญ่ได้ท าไปแล้ว ความจริงที่หากต้องการ
ให้บรรลุการลดบรรเทาผลกระทบ และการชดเชยความเสียหาย ต้องท าให้ทันก่อนการตัดสินใจ  

การสื่อสารกับสาธารณะควรเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเนิ่น ๆ และควรอยู่บนพื้นฐานของพ้ืนที่
ติดต่อซึ่งเปิดกว้างตลอดเวลา เพ่ือให้และรับข้อมูลข่าวสาร กับสาธารณะ การสื่อสารควรท าให้เชื่อมโยงกับทุกคนให้
มากเท่าที่ท าได้ ควรใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจนในการสอบถามและให้ค าตอบ ส่วนรายงานและสรุปผลทางวิชาการ 
ควรใช้วิธีแสดงผลด้วยกราฟฟิก แผนที่ และแผนผัง มากกว่าข้อความยาว ๆ สิ่งที่ควรและไม่ควรท าเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมของสาธารณะ 

DOs DONTs 

ก าหนดขอบเขตของการพัฒนาในแผน สร้างความคาดหวังที่ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ 
เริ่มต้นกระบวนการวางแผนหรือประเมินเมื่อผลที่คาด
ว่าจะได้รับ เปิดกว้างเท่านั้น  

ใช้การวางแผนเพื่อบรรลุวาระซ่อนเร้น ไม่เปิดเผย 

ดึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาในกระบวนการ ยอมให้ มี ก ารแทรกแซง  หรื อ เปลี่ ยนแปล ง ใน
กระบวนการที่ตกลงกันแล้ว 

รวมขั้ นตอนการประเมินผล ไว้ อย่ า งชัด เจนใน
กระบวนการ 

ยอมให้รัฐบาลเป็นตัวแทนกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ 

รักษากรอบเวลาที่ตกลงกัน เริ่มกระบวนการโดยไม่ได้เตรียมการดีพอ 
รักษาข้อมูลน าเข้าในกระบวนการให้เป็นตรงตามจริง  ผสมผสานขั้นตอนที่แตกต่างในกระบวนการ 

แสดงข้อมูลน าเข้าให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร จ ากัดการสื่อสารเพียงการน าเสนอผลการประเมิน
เท่านั้น 

ดึงคนออกจากรูปแบบความคิดเดิมที่ยึดติด  ใช้ทางออกท่ีใช้กันแล้วเสมอ ๆ 

สื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจ การรวมกันของกลุ่มที่ไม่มีตัวตนขนาดใหญ่  
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7) ก า ร พัฒน า แ ล ะก า หน ด ทา ง เ ลื อ ก  (Development and identification of 
alternatives)   

การพัฒนาทางเลือกเป็นความรับผิดชอบของนักวางแผน และไม่ใช่ของผู้ประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าผู้ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมต้องสามารถบ่งชี้และประเมินทางเลือกของแผนได้ แต่นักวางแผนซึ่ง
มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาในสาขานั้นอยู่ในฐานะที่ต้องควรพิจารณาหาทางเลือกต่าง  ๆ เพ่ือใช้ในการประเมิน
หาทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญ SEA มีหน้าที่เหมาะสมกว่าในการพิจารณาว่าทางเลือกเหล่านั้น มีผลกระทบ
อย่างไร ดังนั้นการใช้ SEA ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทางเลือกต้องมาจากนักวางแผน ทางเลือกต่าง ๆ ควร
แตกต่างกันชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอส าหรับผู้เชี่ยวชาญ SEA จะพิจารณาตัดสินว่ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไร 
อย่างไร นักวางแผนต้องบ่งชี้ อธิบายและประเมินผลกระทบของทางเลือกเพ่ือเป็นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ทางเลือกไม่ควรคลุมเครือ ควรจะเป็นไปได้จริง (Realistic) ทางเลือกต้องอยู่ในขอบเขตความสามารถในแง่
กฎหมายและภูมิศาสตร์ พ้ืนที่ของหน่วยงานทีมีอ านาจในการด าเนินงาน การประเมินทางเลือกจะมีคุณค่าหากว่า 
SEA ให้ข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนได้ทันเวลา เพ่ือท าให้มั่นใจว่าผลของการด าเนินงานตามแผนและแผนงานได้
น าทางเลือกเข้าไปพิจารณาระหว่างการเตรียมร่างแผนและก่อนการอนุมัติแผน  

สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าในการพัฒนาทางเลือก สรุปได้ดังนี้  

(1) หลักการแนะน าส าหรับการบ่งชี้ทางเลือก 

- ทางเลือกต้องพัฒนาจากนักวางแผน ไม่ใช่จากผู้เชี่ยวชาญ SEA  

- SEA มีส่วนในการท าให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาและ 
คัดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

- การคาดการณ์ความต้องการมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้ได้และเพียงพอ และ
น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางเลือก 

- การปรึกษาหารือสามารถช่วยบ่งชี้ทางเลือกต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะ 

- ทางเลือกต่าง ๆ ต้องเป็นไปได้จริง ไม่เพ้อฝัน ต้องสมเหตุสมผลและต้องเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และต้องมีความแตกต่างเพ่ือให้ประเมินเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ได้  

- ในการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ต้องเกิดจากการประสานงานระหว่างสาขาต่าง ๆ เพ่ือ
เสนอและประเมินทางเลือกร่วมกัน บางทางเลือกที่เป็นไปได้ อย่างน้อยในระดับแผน อาจจะเกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาในหลายสาขาการพัฒนาที่เกี่ยวโยงกัน มีผลต่อกัน  
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(2) หลักการแนะน าส าหรับการประเมินทางเลือก 

- ให้พิจารณา ‘do nothing’ หรือ baseline alternatives ไว้ควบคู่กับทางเลือกในอนาคต
เสมอ เช่น ‘do nothing’ และ ‘business as usual’ เปรียบเทียบกับ ‘do something’ 

- ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะไม่ทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ‘either/or’ แต่อาจเป็นการผสม
รวม (combination) มาจากองค์ประกอบส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของทางเลือกหนึ่ง ๆ ก็ได้  

- SEA อาจเป็นกระบวนการเดียวเท่านั้นในหลาย ๆ กระบวนการในการประเมินแผน 
แผนงานและนโยบาย การประเมินประเภทอ่ืน ๆ อาจประเมินประเด็นสังคม เศรษฐกิจ เทคนิคและการประเมิน
ตามล าดับเหล่านั้น ไม่ควรตัดสินไปก่อน เช่นการประเมินด้านเศรษฐกิจ หรือ ด้านเทคนิค เบื้องต้น ไม่ควรจะ
ปฏิเสธ ตัดทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการมากกว่า 

- ควรใช้กลุ่มของตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางเลือกประเภทนั้น 
ในการประเมินทางเลือก  

(3) ประเภทของทางเลือก 

ระดับของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจะชี้แนวทางของทางเลือกส าหรับแผน แผนงาน  
ที่แตกต่างกัน การก าหนดทางเลือกจึงได้รับอิทธิพลจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาของสาขานั้น ซึ่งถูกบ่งชี้ใน
กระบวนการจัดท าแผน 

(4) แนวทางปฏิบัติที่ดีในการประเมินผลกระทบของทางเลือกของ SEA  

การประเมินทางเลือกซึ่งต้องมีอย่างน้อยสองทางเลือก เนื่องจากวิธีการประเมินนั้น ต้องมี
ทางเลือกหลายทางมาเปรียบเทียบกัน การประเมินทางเลือก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

- การประเมินทางเลือก อาจตีความว่าเป็นทั้งการประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility) 
และศักยภาพในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การตรวจสอบความเป็นไปได้ (Viability) ต้องช่วยให้ผู้ตัดสินใจ
สามารถสรุปว่า ทางเลือก (Option) นั้นใช้ได้ ‘generally sound’ หรือไม่ และสอดคล้องกับกรอบนโยบายหรือไม่  
การประเมินมีความหมายแม้ว่าจะมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 

- ในทางตรงกันข้าม ขณะที่การประเมินตรวจสอบเพียงแค่ทางเลือก (Option)  เดียวได้ 
และสามารถบ่งชี้ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าทางเลือกนั้นควรด าเนินงานหรือไม่ เพราะ
แผนหรือแผนงานอ่ืน ๆ อาจเหนือกว่า หรือดีกว่าได ้ 

(5) จ านวนทางเลือก 

ในทางอุดมคติ จ านวนทางเลือกที่มากที่สุดและเป็นไปได้ ควรได้ชี้ไว้ในขั้นตอนการก าหนด
ขอบเขตของ SEA แล้วยื่นเข้าในกระบวนการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกในขั้นตอนการประเมินผลกระทบของ
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ทางเลือก  ในทางตรงกันข้าม SEA เป็นการประเมินระดับยุทธศาสตร์ ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะแยกแยะระหว่างในแง่
ด้านเทคนิคและรายละเอียดมาก ถึงแม้ว่าไม่มีกฎตายตัวว่า ควรมีจ านวนทางเลือกเท่าไร ใน SEA แต่จ านวนที่
สมเหตุสมผลควรไม่น้อยกว่า 2 และไม่มากกว่า 4 หรือ 5 หากน้อยกว่า 2 ก็จะตัดสินใจเลือกไม่ได้ และหากมากกว่า 
4 หรือ 5 ก็จะไม่มีความแตกต่างระหว่างทางเลือกชัดเจนและไม่น่าจะเหมาะสมในแง่ของกลยุทธ์  นอกจากนี้หากมี
จ านวนมากไป ก็จะหลีกเลี่ยงความจ าเป็นต้องมีข้อมูลมากเกินไป ซึ่งมักเป็นไปไม่ได้หรือไม่เหมาะสม  

(6) ประเด็นส าคัญในการคัดทางเลือก 

- ข้อมูลฐาน (Baseline) 

- การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasts)  

- การพัฒนาโครงสร้างกับทางเลือก  

- โครงสร้างพ้ืนฐานใหม่ กับ การขยายโครงสร้างเดิม  

8) เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะของ SEA ที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ SEA ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้นักวางแผน ผู้ตัดสินใจและ
สาธารณะที่ได้รับผลกระทบ สามารถตัดสินใจและบรรลุความยั่งยืน พัฒนาหาทางเลือกการพัฒนาที่ดีที่ สุด และมี
กระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจและท าให้เกิดความคุ้มค่าทั้ง
ค่าใช้จ่ายและเวลา SEA ที่มีคุณภาพ ควรผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้  

(1) การบูรณาการ (Integrated)  

ใช้การประเมินการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านกายภาพ/ชีวภาพ สังคม และเศรษฐกิจ และต่อเนื่องเป็นล าดับสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่นโยบายของภาคส่วน พ้ืนที่ และโครงการ กับการตัดสินใจ  

(2) น าไปสู่ความยั่งยืน (Sustainability-led)  

ช่วยสนับสนุนการบ่งชี้วิถีทางการพัฒนา (Development options) และข้อเสนอทางเลือก 
(Alternatives) ซึ่งสู่ความยั่งยืนมากข้ึน   

(3) มีจุดเน้น (Focused) 

ให้ข้อมูลที่เพียงพอ น่าเชื่อถือและน าไปใช้ได้ ส าหรับการวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ 
ให้ความใส่ใจต่อประเด็นหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ และ
คุ้มค่าท้ังค่าใช้จ่ายและเวลา 
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(4) มีความรับผิดชอบ (Accountability)  

มีหน่วยงานหลักที่มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ด าเนินการศึกษาด้วย
ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  ความใส่ ใจ (Rigor)  ความยุติธรรม (Fairness)  ความเป็นกลาง 
(Impartiality) และความสมดุล (Balance)  ต้องมีการตรวจสอบและทวนสอบโดยอิสระ มีหลักฐานเพ่ือยืนยันว่า
ประเด็นความยั่งยืนได้ถูกผนวกไว้ในกระบวนการตัดสินใจด้วย  

(5) การมีส่วนร่วม (Participative)  

มีการให้ข้อมูลและดึงภาคประชาชนที่สนใจและได้รับผลกระทบ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ 
เข้ามาในกระบวนการตัดสินใจ  มีการพิจารณาข้อมูลและความกังวลอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและใน
กระบวนการตัดสินใจ มีข้อก าหนดที่เข้าใจได้ง่าย และท าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(6) มีการทบทวนซ้ า (Iterative)  

ผลการประเมินมีพร้อมใช้ก่อนกระบวนการตัดสินใจ และการวางแผนอนาคต  มีการให้ข้อมูล
ที่เพียงพอในเรื่องผลกระทบของการด าเนินงานจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพ่ือประเมินว่าการตัดสินใจนั้นควรมี
การปรับปรุงและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจใหม่ในอนาคตหรือไม่ 

- การขับเคลื่อนให้ SEA มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) น ามาใช้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดท าแผน (Early application)  

2) มีการบูรณาการ (Integration)  

3) สร้างกระบวนการตัดสินใจเป็นล าดับชั้น (Tiering) ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับระหว่างนโยบาย 
แผน แผนงาน ลงไปถึงโครงการ  

4) มีแนวทางการใช้ SEA (Guidance in the Application of SEA) 

5) มีความยืดหยุ่นและการปรับตัว (Flexibility and adaptability)  

6) มีความโปร่งใส การเปิดโอกาสและร่วมกันรับผิดชอบ (Open deliberations, 
transparency and accountability)  

7)  มี แ ร ง จู ง ใ จ แ ล ะ แ ร ง ผ ลั ก ดั น เ พ่ื อ ใ ห้ ด า เ นิ น ง า น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Incentives/motivation for effective SEA implementation)  

8) มีการก ากับติดตามการด าเนินงานภายหลัง (Follow-up) 

9) มีการสนับสนุนส าหรับ SEA โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด (Support for 
SEA through engagement of all relevant stakeholders)  
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- วิธีการในการสร้าง Political will ส าหรับ SEA ที่มีประสิทธิภาพ  

การท าให้ SEA มีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง มีความตั้งใน
มุ่งม่ันของการน าไปใช้อย่างจริงจัง ต้องสร้างปัจจัยภายนอกและให้มีองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้  

- ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 

- สร้างความตระหนักรู้ของนักการเมืองและสาธารณะ 

- ให้การศึกษาในประเด็นด้านบริบทสิ่งแวดล้อม 

- สร้างความโปร่งใสในการตัดสินใจ 

- องค์ประกอบในการประเมินสิ่งแวดล้อม  

- โปรแกรมติดตามตรวจสอบ 

- ดึงผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในกระบวนการประเมิน 

- สร้างความเข้าใจให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ความต้องการ วัตถุประสงค์และการเชื่อมโยง
ในกระบวนการ 

- การใช้หลักเกณฑ์และแนวทางท่ีดีที่สุด (Benchmarking) 

- การสร้างความเชื่อมโยงการประเมินสิ่งแวดล้อมกับการประเมินอ่ืน  ๆ เช่น 
การประเมินแบบบูรณาการองค์รวม 

- ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้การบูรณาการมีความหมายคุณค่า 

- ปรับปรุงการสื่อสาร ตั้งเป้าหมายการน าเสนอให้ง่ายและชัดเจน 

- ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมความเห็นของสาธารณะ  

- หลักการและเกณฑ์การด าเนินงาน SEA ที่มีประสิทธิภาพ (IAIA, 2002)  

หัวข้อ (Theme) เกณฑ์การด าเนินงาน (Performance criterion) 
การบูรณาการ (Integrated)  ประกันว่าการประเมินเพ่ือตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนและ

เกี่ยวโยงสู่ความส าเร็จเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แสดงความสัมพันธ์กันของประเด็นกายภาพ/ชีวภาพ (สิ่งแวดล้อม) 
สังคมและเศรษฐกิจ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 84 
 

หัวข้อ (Theme) เกณฑ์การด าเนินงาน (Performance criterion) 

 เกี่ยวโยงกันเป็นระดับชั้น (tiering) ของนโยบายต่าง ๆ ในสาขา 
การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง และระหว่างพ้ืนที่ ข้ามต่างพ้ืนที่ และไป
เชื่อมโยงกับระดับโครงการ กับการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ  

การมุ่งบรรลุความยั่งยืน 
(Sustainability-led) 

  ช่วยบ่งชี้ทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความยั่งยืนมากข้ึน 

การมีจุดเน้น (Focused)  ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้และน าไปใช้ได้จริง ใน 
การวางแผนและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

 เน้นประเด็นส าคัญ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 

 มีประสิทธิภาพในเรื่องการใช้เวลาและค่าใช้จ่าย 

การมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
(Accountable) 

  สนับสนุนให้หน่วยงานหลักรับผิดชอบในการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์ 

 ด าเนินกระบวนการ โดยพิจารณาความยุติธรรม ความเป็นกลาง 
ความสมดุล ความเป็นมืออาชีพ ไม่เอนเอียง 

 มีการตรวจสอบและทวนสอบความถูกต้องที่เป็นอิสระ 

 มีการจัดท าเป็นเอกสารและให้เหตุผลว่าประเด็นความยั่งยืนต่าง ๆ 
ได้ถูกน าไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วม 
(Participative) 

 การให้ข้อมูลและการดึงเข้ามาร่วม ส าหรับสาธารณชนที่อาจได้รับ
ผลกระทบ และที่สนใจ และภาครัฐด้วย ให้มีส่วนร่วมตลอด
กระบวนการตัดสินใจ 

 พิจารณาความเห็น ประเด็นข้อเสนอ ความห่วงกังวลและปัญหา 
ต่าง ๆ ให้เป็นหลักฐานและในการตัดสินใจ 

 มีเงื่อนไขและข้อก าหนดด้านข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่าย ชัดเจน
และท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเพียงพอ 

การด าเนินงานเป็นวงจรและซ้ า
ใหม่ (Iterative)  

  ประกันว่ามีผลการประเมินให้ทันเวลาตั้งแต่เริ่มต้น เพียงพอที่จะ
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและสร้างแรงสนับสนุนในการวางแผน
ต่อไป 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 85 
 

หัวข้อ (Theme) เกณฑ์การด าเนินงาน (Performance criterion) 

 ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ และพิจารณาชั่งน้ าหนักการตัดสินใจว่า ต้องมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือไม่ และให้ข้อมูลฐานในการตัดสินใจ
ครั้งต่อไป  

 

ตัวชี้ วัดความยั่งยืน  ซึ่ ง European Environment Agency (2001) แนะน าคือ DPSIR 
framework  DPSIR ย่อมาจาก  

D- Driving force แรงขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

P- Pressure แรงกดดันต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากแรงขับเคลื่อน  

S- State สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม  

I – Impacts ผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 

R- Response การตอบสนองซึ่งพยายามจัดการผลกระทบจากแรงขับเคลื่อน แรงกดดัน 
สภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ 

เราจะเลือกตัวชี้วัดอย่างไร มีผู้เสนอว่าตัวชี้วัดที่เหมาะสมสามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เพ่ือ
ความยั่งยืนกับตัวชี้วัดซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าได้  หากชุดข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถติดตามการด าเนินงาน
ไปสู่เป้าหมายได้ ก็ต้องพิจารณาว่าจะพัฒนาหรือปรับปรุงตัวชี้วัดนั้นอย่างไร และตัวชี้วัดที่เป็นการตอบสนอง 
(Response indicator) จะดีกว่าตัวชี้วัดสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือตัวชี้วัดผลกระทบ เช่น วัตถุประสงค์ตั้งไว้ว่า
ต้องลดแรงขับเคลื่อนและกดดันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวชี้วัดอาจเป็น ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ของบ้านเรือนที่สร้างใหม่ แทนปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากปล่องระบายของบ้านเรือน  

วิธีการก าหนดและเลือกตัวชี้วัดควรเป็น Workshop approaches ซึ่งเสนอแนะโดยผู้มีส่วนได้
เสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบ วิธีนี้สร้างกลไกป้องกันการเอนเอียง ใน SA ของประเทศอังกฤษ พลเมือง
ส่วนใหญ่ได้รับการปรึกษาหารือในการก าหนด SA framework มากกว่าการอนุมัติและตัดสินใจ เมื่อมีการตกลงกัน
เรื่องตัวชี้วัดความยั่งยืน ผลลัพธ์ของความยั่งยืนที่คาดไว้ ยังขึ้นกับทั้งทางเลือกที่ถูกคาดการณ์ไว้ (Predicted 
alternatives) และการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline) 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 86 
 

9) กรณีศึกษา กลไกการขับเคลื่อน SEA  

(1) การขับเคลื่อนการใช้ SEA ในประเทศแคนาดา  

มีประวัติของการด าเนินงานและความพยายามยาวนานกว่า  30 ปี รัฐบาลให้ค ามั่นกับ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของนโยบาย แผนและแผนงานที่มีความส าคัญ การด าเนินเริ่มอย่าง
หลวม ๆ ในปี 1984 โดยมีค าสั่ง  Environmental Assessment and Review Process Guidelines Order 
SOR/84-467 และย้ าอีกเป็น Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and 
Program Proposals ในปี 1999 และ 2004 อย่างไรก็ตามกระบวนการภายใต้ Cabinet Directive ไม่โปร่งใส
เพียงพอส าหรับผู้สังเกตการณ์จากภายนอก การทบทวนของคณะกรรมการฯ พบว่ายังมีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 
มีการไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องความโปร่งใส และยังขาดประสิทธิภาพ ระหว่างการทบทวนพระราชบัญญัติ 
Canadian Environmental Assessment Act ในปี 2003  คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้พิจารณาการด าเนินงาน SEA และสรุปว่า Cabinet Directive ไม่เพียงพอให้เกิดพันธสัญญา 
และเสนอแนะให้มีกรอบกฎหมายบังคับใช้ SEA ก่อนปี 2010 ให้รัฐสภาพิจารณา ถึงแม้ว่าขณะนั้นรัฐบาลแคนาดา
ยังไม่สัญญาว่าจะออกกฎหมาย SEA แต่ก็ยอมรับว่าต้องมีการประเมินในระดับยุทธศาสตร์และต้องมีแนวทาง 
(Guidance) จ ากEnvironment’s multi-stakeholder Regulatory Advisory Committee ของกร ะ ท ร ว ง
สิ่งแวดล้อมเพ่ือปรับปรุงระบบ SEA ระดับประเทศ ในปลายปี 2008 คณะกรรรมการฯ ดังกล่าวได้มีมติเสนอ
ทางเลือกท้ังกฎหมายและนโยบายส าหรับการใช้ SEA 

- เหตุผลในการขับเคลื่อน SEA (ในแคนาดา)  

การประยุกต์ใช้ SEA แพร่หลายทั่วโลกในหลายปีที่ผ่านมา มีรูปแบบของ SEA แตกต่างกัน แต่
เป้าหมายที่ส าคัญเหมือนกันคือ การบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมในการวางแผน การอนุมัติและการด าเนินงาน
ของแผน แผนงาน และนโยบาย ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งน าไปสู่การบรรลุความยั่งยืน SEA ยังน าไปใช้บ่อยครั้งเพ่ือ
ทบทวนแผน แผนงานและนโยบายที่มีอยู่แล้วหรือที่ผ่านมาซึ่งมีปัญหาและข้อห่วงกังวล หรือ ใช้ในการตรวจสอบ
ปัญหาและโอกาสที่ผุดใหม่หรือที่ละเลยก่อนหน้า ตลอดจนใช้หาทางเลือกการตอบสนองและสนับสนุนการริเริ่ม
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  

ในการประยุกต์ระดับสูง SEA ตั้งใจให้ข้อมูลเพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งการลดบรรเทาผลเสียหาย
ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเปิดเผยและความน่าเชื่อถือของการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ การหาแนวทางแนะน า
ส าหรับการวางแผนและการอนุมัติโครงการเนิ่น ๆ ก่อน ให้ชัดเจนและเป็นธรรม รวมทั้งการตัดสินใจที่มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ  การขยายการใช้ SEA ช่วยตอบสนองการแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับโครงการ ซึ่งไม่สามารถจัดการกับความกังวลที่ใหญ่กว่าเกี่ยวกับผลกระทบสะสม ไม่สามารถ
ตอบสนองกับวัตถุประสงค์และทางเลือกในภาพกว้างและเกินขอบเขตของโครงการพัฒนา ดังนั้น SEA  
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ที่มีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการจัดการประเด็นยุทธศาสตร์ที่ดีกว่ากระบวนการประเมินในระดับโครงการ และช่วยให้
แนวทางการวางแผนโครงการภายหลังด้วย  

การทบทวนการขับเคลื่อนการใช้ SEA ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะและการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ต้องน าไปใช้ก่อนและใช้แบบเชิงรุกเพ่ือให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เริ่มเข้า
ไปในการจัดท าแผน แผนงานและนโยบายที่ระดับยุทธศาสตร์ 

- ต้องประเมินโดยบูรณาการด้านกายภาพ/ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ของทั้งสามด้าน และท าให้ประสานเข้าไปในกระบวนการจัดท าแผนและการตัดสินใจส าหรับการด าเนินงานระดับ
ยุทธศาสตร์  อีกทั้งต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิเวศวิยา สังคมและเศรษฐกิจและปัจจัย
ด้านความยั่งยืน  

- ต้องพิจารณาระดับชั้นของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ หลายระดับ และมีผลต่อกันและกัน 
เช่น นโยบายภาพรวม แผนเฉพาะด้าน แผนรายละเอียด และออกแบบให้แนวทางแนะน าส าหรับระดับโครงการ  
มีแนวทางส าหรับการวางแผนและตัดสินใจในระดับชั้นที่รองลงมาได้  

- ต้องแนะน าให้กระบวนการโดยรูปแบบต่าง ๆ ตามระเบียบบังคับใช้ ตามนโยบาย เพ่ือให้
เกิดมาตรฐานการประเมิน และส่งเสริมการปรับปรุงและความสม่ าเสมอของแนวทางแนะน า 

- ต้องเป็นกระบวนการที่ยืดหยุ่น และปรับปรุงได้ส าหรับประเภทและบริบทส าหรับ  
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  

- ต้องมีความโปร่งใสและต้องสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของสาธารณะตลอดทั้ง
กระบวนการ แต่ก็ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องรักษาความลับ หากจ าเป็นด้วย  

- ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดในกระบวนการ ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่และค ามั่น
สัญญา 

- ต้องมีการติดตามประเมินผลและบังคับใช้เพ่ือหาผลลัพธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์กับคาดการณ์ 
และสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือปรับปรุงแผน แผนงานในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงการประเมินด้วย 

- ต้องมีการดึงผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทและที่อาจได้รับผลกระทบเกี่ยวกับประเด็น
ยุทธศาสตร์และผลที่ตามมา  

(2) กรณีศึกษา การขับเคลื่อนการใช้ SEA ในประเทศจีน 

มีการใช้ EIA ในประเทศจีนตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970s หลักจากการบังคับใช้ EIA ตาม
กฎหมายมากกว่า 20 ปี กฎหมายก็ได้รับการปรับปรุงให้มีการประเมินผลกระทบของแผนและแผนงาน ในปี 2003 
และเริ่มใช้ SEA ส าหรับแผนและแผนงาน SEA ได้รับความสนใจอย่างมาก ในการใช้เป็นกลไกในการบูรณาการ
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ประเด็นสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจของรัฐบาล  ตั้งแต่การออกกฎหมาย ความต้องการและการส่งเสริมการใช้ SEA 
มากขึ้น  Ministry of Environmental Protection และกระทรวงอ่ืน ๆ ได้ออกกฎหมายและข้อระเบียบพิเศษ
เพ่ือสนับสนุนการใช้ SEA และมณฑลและเทศบาลบางแห่ง ได้ออกเครื่องมือการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

- Technical guidelines for plan environmental impact assessment ( on trial) 
[2004] 

-  List of plans requiring environmental impact assessment report and list of 
plans requiring environmental impact assessment chapter or statements (on trial) [2004]  

- Management measures on qualification of EIA for construction projects [2005] 

- Circular on making further improvement in applying strategic environmental 
assessment [2006] 

- Interim measures of public participation in environmental impact assessment 
[2006]  

- Circular regarding relevant matters of applying strategic environmental 
assessment in the transport sector — The Ministry of Transport [2004] 

- Technical guidelines of environmental impact assessment for provincial land 
use planning — The Ministry of Land and Resources [2005] 

- Specification of environmental impact assessment for river basin planning — 
The Ministry of Water Resources [2006]  

- Planning environmental impact assessment ordinance [2009] 

โ ด ย เ ฉพาะ เ ค รื่ อ ง มื อท้ า ย สุ ด ใ นปี  ค . ศ .  2009 Planning environmental impact 
assessment ordinance เป็นก้าวส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับ SEA 
ซึ่งในประเทศจีน เรียกว่า Plan environmental impact assessment (PEIA) มีการให้อ านาจและก าหนด 
ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ต้องจัดท า SEA  

ประสบการณ์การใช้ SEA มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสถาบันการศึกษา และการน าไปใช้น าร่อง 
การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วย รวมทั้งมีกิจกรรมการสร้างขีดความสามารถมากด้วย เมื่อเริ่มบังคับใช้
ตามกฎหมาย ในปี 2002 มีการท า SEA แล้วเสร็จเพียง 15 รายงานและเอกสารวิชาการตีพิมพ์จ านวน 50 เรื่อง
เท่านั้น ต่อมาในปลายปี 2008 มีวิทยานิพนธ์ปริญญาโทและเอกมากกว่า 200 งาน และมีเอกสารวิชาการตีพิมพ์
ประมาณ 500 เรื่อง เนื้อหาของวรรณกรรมเผยแพร่ เน้น 4 เรื่อง คือ แนวคิดและทฤษฎี SEA  วิธีการศึกษาและ
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วิจัย การวิจัยการประยุกต์ใช้  และการทบทวนกรณีศึกษา  สาขาการพัฒนาที่ได้ศึกษา SEA ได้แก่ การพัฒนา
ภูมิภาค การสร้างเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง ซึ่งเหล่านี้สะท้อนผลของการอุตสาหกรรม  
การพัฒนาเมือง การปรับปรุงให้ทันสมัย เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศจีน  กระทรวงป้องกัน
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ PEIA โดยการศึกษาโครงน าร่องจ านวน 23 งานตั้งแต่ปี 2005 ใน 10 มณฑล และใน
กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 3 กลุ่ม คือ ระบบราง ระบบถนน ปิโตรเคมีและอลูมิเนียม และแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษขนาด
ใหญ่ 10 แห่ง จนถึงปี 2008 มีการด าเนินงาน PEIA ของภาครัฐมากกว่า 100 รายงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาส าหรับพ้ืนที่เหมืองถ่านหิน เครือข่ายระบบรางและถนน พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ  กระทรวงคมนาคมได้ใช้ 
PEIA ในการวางแผนแม่บทท่าเรือ 29 แห่ง รวมถึงท่าเรือเซียงไฮ้  ในปี 2009 กระทรวงป้องกันสิ่งแวดล้อมได้
ด าเนินงานโครงการน าร่องในพ้ืนที่พัฒนาที่ส าคัญหลายแห่ง ใน 15 เมือง เทศบาลต่าง ๆ คาดการณ์ว่าในระยะเวลา
ประมาณ 8 ปี ตั้งแต่เริ่มใช้ PEIA มีการด าเนินงานทั้งหมดประมาณ 500 รายงาน ซึ่งมากอย่างชัดเจนและมีบทบาท
ในการวางแผนพัฒนาของจีนสู่ความยั่งยืน  

มีการจัดสัมนาระดมความคิดของนักวิชาการและผู้ด าเนินงานเพ่ือหารืออนาคตของการใช้ 
SEA ในจีนในปี 2008 โดยกระทรวงป้องกันสิ่งแวดล้อม  และมีการจัดฝึกอบรมหลายครั้งเรื่องการบริหารจัดการ 
PEIA และวิธีการศึกษาทางวิชาการของ SEA มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 6,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ SEA และในปี 
2009 มีการจัดประชุมระดับชาติในปี 2009 หลายครั้ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและ
ด าเนินงาน SEA ของประเทศจีน ซึ่งเน้นเรื่อง กรณีศึกษา แนวทางและวิธีการศึกษา ความต้องการสร้างขีด
ความสามารถ และโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพ  

การทบทวนประสิทธิภาพการใช้ SEA ในประเทศจีนจากนักวิจัยและนักวิชาการพบว่า  
มีประเด็นส าคัญในการใช้ SEA/PEIA ประกอบด้วย 

1) ปัญหา (Problems) และสาเหตุ (Causes)  

มีปัญหาที่เน้นและเร่งด่วนที่พบ คือเรื่องขีดความสามารถในการจัดการความซับซ้อนและ
ความไม่แน่นอนของปฏิบัติการระดับยุทธศาสตร์ ที่มีความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของการเติบโต
ของประเทศจีน ซึ่งมีผลลัพธ์ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแม้ว่าจะ
ใช้ PEIA มานานก็ยังพบจุดอ่อนในกระบวนการและด้านเทคนิคด้วย ตัวอย่างเช่น การพัฒนาด้านคมนาคม ก็ยังพบ
ปัญหาการแยกส่วนความรับผิดชอบระหว่างกระทรวงต่าง ๆ ความร่วมมือกันมีจ ากัด ความไม่แน่นอนของ  
การจัดสรรงบประมาณส าหรับ PEIA ขีดความสามารถที่จ ากัดของหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
การกระจายความรับผิดชอบ นอกจากนี้ความเข้าใจเรื่อง SEA ก็ยังไม่มากพอของผู้น าไปใช้ด้วย  

ปัญหาต่าง ๆ ที่ยังพบในการใช้ SEA ของประเทศจีนอยู่ต่อเนื่อง มาจากความสัมพันธ์ระหว่าง
สาเหตุต่าง ๆ กับลักษณะบริบทด้านการเมือง สถาบันและวัฒนธรรม ซึ่ง PEIA ด าเนินงานอยู่ เช่น จุดอ่อนของ
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หน่วยงานภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อม การขาดความตั้งใจทางการเมือง (Political will) เพ่ือให้การด าเนินงาน PEIA 
ส าเร็จได้ ความยุ่งยากในเรื่องแหล่งเงินทุน ค่าใช้จ่ายและการเข้าถึงข้อมูล ความต้องการผู้เชี่ยวชาญมากกว่า
ความเห็นของสาธารณะ และความอ่อนแอของขั้นตอนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ เรื่องเหล่านี้เป็นสาเหตุของ
ปัญหาการใช้ในประเทศจีน อีกปัญหาคือการขาดการเชื่อมต่อระหว่างกระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงาน 
เนื่องจากการศึกษา SEA ในประเทศจีน ส่วนใหญ่ด าเนินงานโดยสถาบันการศึกษาและวิจัย ไม่ใช้หน่วยงานเจ้าของ
แผน 

2) ประสิทธิภาพ (Effectiveness)  

ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการใช้ SEA ได้รับการวิเคราะห์ทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก มี
ตัวอย่างทั้งท่ีมีและไม่มีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ เกณฑ์ในการทบทวน 
PEIA ยังขาดขั้นตอนปฏิบัติการทบทวนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไม่เพียงมีผลต่อขีดความสามารถในการทบทวน
ประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อกระบวนการประเมินทั้งหมดด้วย ควรมีการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามก็พบว่ามีความท้าทายในเรื่ องประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าความไม่มีประสิทธิภาพมีสาเหตุจาก 
ความโปร่งใสและความรับผิดชอบน่าเชื่อถือของกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจยังมีจ ากัดไม่เพียงพอ  
การประสานงานระหว่างและภายในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่างสาขา ต่างพ้ืนที่ ต่างระดับมีข้อจ ากัด ความอ่อนแอ
ของหน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานระดับสูง และการมีส่วนร่วมของสาธารณะอย่างจ ากัด 
นอกจากนี้ ความท้าทายด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน คือ ขาดการบูรณาการ การพัฒนาและความ
เข้าใจคุณค่าของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีเพื่อความยั่งยืน 

3) แนวทางปฏิบัติและวิธีการ (Approaches and methods)  

การใช้แนวทางปฏิบัติและวิธีการศึกษาในประเทศจีน ทั้งแนวทางเดิมและค้นหาแนวทางฯ 
ใหม่ ๆ ต่อไป เรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างคือ การใช้ การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenarios) ทั้งแบบถูกต้องและไม่ถูกต้อง 
ส าหรับการศึกษา PEIA โดยใช้ร่วมกันกับการประเมินแบบหลากหลายทางเชิงพ้ืนที่  (Spatial multi-criteria 
assessment) เพ่ือใช้ในการเชื่อมโยงการวางแผนสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนารายสาขาและ PEIA เข้าด้วยกัน 
การปรับปรุงวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การใช้วิธีการศึกษาด้านสังคม เป็นต้น  

4) กฎหมายและแนวทาง (Legislation and guidance)   

ความจ าเป็นที่ต้องมีข้อก าหนดระเบียบบังคับใช้ที่เข้มแข็งส าหรับ PEIA มีข้อเสนอแนะให้มี 
การทบทวนและเพ่ิมเติมในระบบการควบคุมก ากับดูแล ให้ชัดเจนและพันธะที่ต้องปฏิบัติตาม 
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บทเรียนที่ 5 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ของ SEA 

 

ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกประเด็นการตัดสินใจที่ส าคัญ  
ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผนและแผนการ (PPP) กลยุทธ์ EA (Strategic EA; SEA) ก าลังได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อส่วนนี้
น าเสนอหลักการส าคัญ ความท้าทาย ข้อจ ากัด และลักษณะเฉพาะบางประการที่ควรสนับสนุนกระบวนการของ 
SEA หาก SEA มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายและกลยุทธ์ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และส ารวจความล้ าสมัยของ SEA  
ในประเทศต่าง ๆ 

1) ประสบการณ์การใช้ SEA ในไต้หวัน (Ming-Lone Lioua, and Yue-Hwa Yu, 2004) 

ไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในเอเชียที่มีการใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

จากเกณฑ์การปฏิบัติที่ ดี ของ SEA ที่ออกโดยบทความ ‘Strategic Environmental 
Assessment Performance Criteria’ ซึ่งตีพิมพ์ในปี 2002 IAIA (2002) สามารถสรุปข้อคิดเห็นจากผลการวิจัย
เกี่ยวกับกรณี SEA ของไต้หวันได้สามกรณี ดังนี้ 

(1) เสนอและพิจารณาทางเลือกไม่เพียงพอ/ไม่ครอบคลุม 

(2) ความล้มเหลวในการแจ้งและ / หรือมีส่วนร่วมต่อสาธารณะในระหว่างกระบวนการ
ตัดสินใจ-ลงมือท า 

(3) แม้จะมีการออกกฎหมาย แต่ก็ไม่สามารถรวมความยั่งยืนไว้ในนโยบายที่ท าได้จริ ง 
และ 

(4) มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องน้อยมากและไม่มีประสิทธิผล 

ปัจจุบัน มีโครงการตัวอย่างที่ SEA ถูกน าไปใช้อย่างเป็นทางการเพียงสามกรณี สิ่งนี้สะท้อน 
ให้เห็นถึงประสบการณ์ที่จ ากัด ด้วยการผสมผสานความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและหลักการด้านความยั่งยื น 
ในการตัดสินใจ ในไต้หวัน เหตุผลที่ท าให้การด าเนินการ SEA ในไต้หวันค่อนข้างช้า ซึ่งมีการหารือกันในการประชุม
เชิงปฏิบัติการของ SEA เรื่องการจัดตั้งระเบียบวิธีการของ SEA ในไต้หวันซึ่งจัดขึ้นโดย EPA Taiwan ในปี  
พ.ศ. 2545 (EPA Taiwan, 2002) ผู้เข้าร่วมประชุมได้สรุปถึงสาเหตุของการด าเนินงานที่ล่าช้าของ SEA ในไต้หวัน
ดังนี้ 
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(1) ไม่คุ้นเคยกับข้ันตอนและวิธีการของ SEA 

(2) ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการก าหนดขอบเขต 

(3) การขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง 

(4) ขาดการก าหนดและ การวัดปริมาณวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส าหรับ
การประเมินหรือเกณฑ์การประเมิน เพ่ือใช้กับวิธีเมทริกซ์บังคับ (The mandatory matrix method) และ 
การด าเนินการล่าช้าซึ่งเกิดจากบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่มั่นคง 

จากประสบการณ์และปัญหาที่พบจากกรณีศึกษาในไต้หวันทั้งสามกรณี และเพ่ือส่งเสริม 
ให้มีการใช้งาน SEA ได้มากยิ่งขึ้น จึงไดแ้นะน าให้มีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ 

(1) จัดโปรแกรมการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้และท าความคุ้นเคยกับผู้มีอ านาจตัดสินใจ
และผู้บริหาร SEA เกี่ยวกับประโยชน์ของ SEA และกระบวนการต่าง ๆ 

(2) เตรียมกรณีศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และ 

(3) เปรียบเทียบและทบทวนระบบ SEA ของไต้หวันทั้งที่เหมือนและต่างจากประเทศ 
อ่ืน ๆ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของประชาคมโลก 

2)  ประสบการณ์การใช้  SEA ในเ วียดนาม  (Maria Rosário Partidário, Michael 
Paddon, Markus Eggenberger, Dao Minh Chau and Nguyen Van Duyen, 2008) 

ส านักงานเพ่ือการพัฒนาและความร่วมมือแห่ง Swiss (SDC) ในเวียดนามได้ให้การสนับสนุน
การพัฒนาแนวทาง CDS ในเวียดนามเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการปกครอง ความสามารถและการพัฒนา
ที่ประสานกัน DC ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของ SEA เพ่ือช่วยบูรณาการปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับ 
CDS การวิเคราะห์ของหลักการ แนวคิดหลักและการส่งมอบที่เป็นไปได้ของ SEA และ CDS แสดงให้เห็นถึงพ้ืนฐาน
ทั่วไปในการปรับปรุงแนวทางบูรณาการในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง 

จึงสามารถสรุปได้ว่า SEA จะเป็นแนวทางที่เหมาะสมด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเนื่องจากคุณสมบัติและหลักการที่ใช้ร่วมกันของ SEA และ CDS รวมถึงลักษณะเชิงกลยุทธ์และความ
ยืดหยุ่น ลักษณะที่ขับเคลื่อน ด้วยความโปร่งใสและหลักการการมีส่วนร่วมความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับ
กรณีเฉพาะ ดังนั้นจึงเห็นว่า SEA ช่วยเพิ่มมูลค่าสู่กระบวนการ CDS โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ทั้งปัจจัยก าหนดเบื้องต้นและเกณฑ์การประเมินที่มุ่งเน้นความยั่งยืน 

(2) การอภิปรายผลเรื่องสิ่ งแวดล้อมและความยั่ งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณชน 

(3) ความยืดหยุ่นของขั้นตอนในการปรับให้เข้ากับความยืดหยุ่นของ CDS; 
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(4) การอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและการประเมินทางเลือกที่สามารถเพ่ิม
คุณภาพของ CDS ภายในสถานที่ที่จัดตั้งไว้เพ่ือความยั่งยืน และ 

(5) การจัดตั้งโปรแกรมติดตามผลที่จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน 
CDS และการประเมินผลที่ด าเนินการภายใน SEA 

(6) จุดการเรียนรู้ที่ส าคัญของประสบการณ์ CDS คือการมีส่วนร่วมและการสนทนาที่
เข้มแข็งระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการน าร่อง Nam Dinh ในการจัดตั้ง 
CDS เกิดจากความมุ่งม่ันที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ 

นอกจากนี้ยังได้รับการอ านวยความสะดวกด้วยความสัมพันธ์ในการท างานอย่างยาวนาน  
ซ่ึง SDC มีส่วนร่วมมากกว่าทศวรรษ ช่วยสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจซึ่งกันและกัน ข้อก าหนดทางกฎหมาย
ในปัจจุบันส าหรับ SEA ในเวียดนามมีความห่วงกังวลในระดับจังหวัดเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมือง
ในชั้น II และ III ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม นี่จึงเป็นโอกาสส าหรับการประยุกต์ใช้ SEA 
ทั้งภายในและภายนอกกรอบกฎหมาย 

3) ประสบการณ์การใช้ SEA ในซาอุดิอาระเบีย (Habib M. Alshuwaikha, 2005) 

กรอบนโยบายสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ ในซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันมีอ านาจทับซ้อน  
มีกระบวนการตัดสินใจที่ช้า มีช่องว่างในการออกกฎหมาย และมีปัญหาในการด าเนินการ (Al-Gilani and Filor, 
1999) แหล่งที่มาหลักของนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในซาอุดีอาระเบียคือ แผนพัฒนา 5 ปี ซึ่งเป็นแนวทางที่ดี
และชัดเจนส าหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล โดยเฉพาะแผนที่ห้า และหก (Al-Gilani and Filor, 1999) 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีสัญญาณใดที่บ่งชี้ว่า SEA ได้รับการพิจารณาในการประเมินผลกระทบของนโยบายการพัฒนา
ประเทศ นักวิจัยบางคนแนะน าให้ใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการตัดสินใจ  (Alshuwaikhat and Aina, 
2004). Alshuwaikhat and Aina (2004) โดยเสนอว่าในฐานะที่เป็นคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 
(MCE) และคณะกรรมการเตรียมการส าหรับ MCE อยู่ในระดับสูงสุดของการก าหนดนโยบาย แนวทางระดับ SEA 
ควรเริ่มต้นจากระดับนี้ ส าหรับในซาอุดิอาระเบีย แนวทางนี้จะสามารถรวม SEA ไว้ในระดับที่สูงขึ้นของ 
การตัดสินใจ และเสริมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนต่อไปของกระบวนการ
ก าหนดนโยบาย และการวางแผน (Alshuwaikhat and Aina, 2004) เป็นที่ตระหนักว่า H.M. Alshuwaikhat / 
การทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 25 (2548) 307–317 313 SEA จะต้องรวมไว้เป็นข้อก าหนด
ส าหรับข้อเสนอเชิงนโยบายของรัฐบาล (Al-Gilani and Filor, 1999) 

จากปัญหาปัจจุบันที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญอยู่ เพ่ือให้แน่ใจว่าความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน
ถูกน าไปใช้ในระดับท้องถิ่น และการประเมินผลกระทบถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรจัดตั้ง 
SEA ในเขตเทศบาลท้องถิ่น และน าไปใช้โดยหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเป็นประจ า อย่างไรก็ตามระบบ SEA ส าหรับ
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ระดับเทศบาลไม่สามารถแยกออกจาก SEA ได้ในระดับชาติ รัฐบาลกลางและ/ หรือระดับภูมิภาค เนื่องจาก 
มีการประกาศใช้นโยบายในระดับประเทศ กระบวนการในการน า SEA ไปใช้ในระดับเทศบาลควรสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะของ PPP แบบแบ่งชั้นและหลายระดับ 

ในระดับท้องถิ่นมีความจ าเป็นในการฝึกอบรม SEA ระบบ SEA ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น และ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม จ านวนกรณีศึกษาที่มีจ ากัด และการขาดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี SEA 
อาจน าไปสู่ความล้มเหลวในการน าแนวคิด SEA ไปใช้กับการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาขั้นตอน SEA ให้ง่ายขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากร กรอบแผนงาน และนโยบายที่
มีอยู่ภายในประเทศ 

4) ประสบการณ์การใช้ SEA ในบังคลาเทศ (Habib M. Alshuwaikhat, Syed Masiur 
Rahman, and Yusuf Adedoyin Aina, 2007) 

ในบริบทของบังคลาเทศขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมได้ยังมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ ซึ่งยังไม่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Ahammed and 
Harvey (2004) ได้ประเมินระบบ EIA ในบังกลาเทศและได้ข้อสรุป ดังนี้ 

- จ าเป็นต้องมีแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถควรมีความส าคัญทั้งภายในและภายนอกรัฐบาลในหลาย
ระดับ 

- จ าเป็นต้องเสริมสร้างกลไกการบังคับใช้ของกรมสิ่งแวดล้อม (DOE) 

- กระทรวงสิ่ งแวดล้อมและป่าไม้  MOEF/ DOE ควรจัดตั้ งอย่างเป็นทางการ ให้มี 
การเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัยและองค์กรพัฒนาเอกชนภายในเมือง เพ่ือแบ่งปันความเชี่ยวชาญ 

ในการแก้ปัญหาการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงได้น า SEA มาใช้เป็นวิธี
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องที่ถูกละเลยในการตัดสินใจแบบเดิม ๆ เป็นกระบวนการประเมิน ซึ่งสามารถเริ่มต้น
เพ่ือเสริมการตัดสินใจแบบเดิมที่แคบและกระจัดกระจาย ให้สามารถปฏิรูปและแทนที่แนวทางเดิมได้ กระบวนการ
ตัดสิน ใจที่ โปร่ ง ใส เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่ า งหนึ่ ง ในความส า เร็ จของความพยายามที่ น า ไปสู่  
ความยั่งยืน ผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับระบบการปกครองที่เสียหาย การน า 
SEA ไปใช้ร่วมกับ IB จะช่วยเพ่ิมความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ เสริมสร้างกระบวนการท า PPP และ
สุดท้ายให้แน่ใจว่าการปกครอง/ ระบบการจัดการได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน การจัดตั้ง IB ควรรวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนการวิจัยและการคิดเชิงนโยบายหน่วยงานผู้บริจาคระหว่างประเทศ ฯลฯ เพ่ือช่วยในการรักษา
ความยั่งยืนของนโยบายโครงการหรือแผน (PPPs) ที่เสนอ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนี้ควรอยู่ภายใต้ข้อก าหนด
ทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่โปร่งใสนั้นถูกน าโดยแนวคิดความยั่งยืน 
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การอภิปรายในส่วนนี้และก่อนหน้านี้ยังไม่สรุปว่าการด าเนินการตาม SEA จะช่วยแก้ปัญหา
ทั้งหมดของ EIA ที่แพร่หลายในบังกลาเทศ แต่ SEA จะมีส่วนส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการปกครอง/ ระบบ 
การจัดการ เพ่ิมความตระหนักในหมู่ผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับสูง และบังคับให้รัฐบาลยึดมั่นในกระบวนการก าหนด
นโยบายที่โปร่งใสและยั่งยืน การออกแบบอย่างเหมาะสมของ SEA รับรองกระบวนการตัดสินใจที่ยั่งยืนโดย 
การแจ้งผู้มีอ านาจ ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความยั่งยืนของการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ การช่วยเหลือ
ในการระบุทางเลือกที่ดีที่สุดและการสร้างกระบวนการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตย ( IAIA, 2545). การปรับปรุง
กระบวนการก าหนดนโยบายที่ช่วยให้มั่นใจได้ในที่สุด จากแนวทางปฏิบัติ EIA ที่ดีข้ึนในบังคลาเทศ 

5) ประสบการณ์การใช้ SEA ในอินโดนีเซีย (Miguel Fredes, 2000) 

ตามระบบปัจจุบันภายใต้กฎหมายฉบับที่ 32 SEA มีผลบังคับใช้ส าหรับแผนเชิงพ้ืนที่และ
แผนพัฒนาระยะยาว และระยะกลางในระดับประเทศ จังหวัด และเมือง และส าหรับ PPPs ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบ และความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม 

ค าจ ากัดความที่ชัดเจนของ PPP ซึ่ง SEA เป็นข้อบังคับนั้นเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางวัฒนธรรมที่ไม่เปิดเผยของชาวอินโดนีเซีย ซึ่งมักพบปัญหาในโครงการการพัฒนา
ขนาดใหญ่ และการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ต้องหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะก้าวไปอีกขั้น 
โดยต้องมี SEA ส าหรับ PPP ทั้งหมดท่ีมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกหรือทางลบ 
ซึ่งเป็นแนวทางเชิงรุกที่ไม่เพียงแต่จะป้องกัน และบรรเทาผลกระทบเชิงลบของ PPP เท่านั้น แต่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในเชิงบวก แต่ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นก็คือ เมื่อเพ่ิมจ านวน SEAs ที่บังคับ ทั้งค่าใช้จ่าย 
ทางการเงิน และเวลาที่มีอยู่ในการด าเนินการจะถูกเพ่ิมเข้าไปด้วย 

ส าหรับแผนระดับภาค ควรน า SEA มาใช้ใน PPP ที่ควบคุมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะที่ดิน น้ า และป่าไม้ และอันดับที่สองในภาคพลังงาน ภาคส่วนเหล่านี้เป็นจุดศูนย์กลางใน
แผนพัฒนาระยะสั้น และระยะยาวของอินโดนีเซีย 

นอกจากนี้หากได้รับการจัดการอย่างไม่เป็นธรรม กิจกรรมภายในภาคส่วนเหล่านี้จะมี
ศักยภาพสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจเชิงลบ การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต การตัดไม้ท าลายป่า การพังทลายของดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นเพียงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการพัฒนาที่ไม่น่าเชื่อถือ 

ในทางสังคม สิ่งเหล่านี้สามารถน าไปสู่ความยากจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากร
ในชนบทที่ข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต นอกจากนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความม่ันคงทางอาหาร
ของผู้อยู่อาศัย 
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ประการสุดท้าย ในด้านเศรษฐกิจ หากไม่มีอย่างหลัง อาจเกิดการสูญเสียรายรับทางการเงิน 
เช่นเดียวกับการประเมินราคาต่ าเกินไป และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนหมด และการลดก ารเติบโต 
และการพัฒนา 

ผลกระทบเชิงลบทั้ งหมดเหล่านี้สามารถบรรเทาได้ด้วยการน า SEA มาใช้งาน  ซึ่ ง
นอกเหนือไปจากการพูดคุยเกี่ยวกับผลก าไรทางเศรษฐกิจ ที่มีต่อผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาวของ PPP ที่
เสนอต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการระบุทางเลือกอ่ืนส าหรับแผนอันตราย และค าแนะน าส าหรับการปรับปรุงที่
เสนอ PPP ได้รับการวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด การด าเนินการ
นั้นได้รับอิทธิพลจากบริบททางเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และวัฒนธรรมของรัฐเฉพาะ 

ดังนั้น วิธีการและเครื่องมือเดียวกัน จึงไม่จ าเป็นต้องมีประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน ในทุกรัฐ 
ในทุกระดับการบริหาร และในทุกภาคส่วนการพัฒนา ในกรณีของอินโดนีเซีย ปัจจัยทางบริบทที่เก่ียวข้องมากที่สุด
คือวัฒนธรรมชาวอินโดนีเซีย กระบวนการกระจายอ านาจ และลักษณะเชิงระบบของการทุจริต ความพึงพอใจทาง
วัฒนธรรมที่แข็งแกร่งต่อความร่วมมือ และฉันทามติ เน้นที่การยอมรับทางสังคม ผลจากการไม่มีการอภิปรายอย่าง
เปิดเผย และความขัดแย้ง มีศักยภาพที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ SEA ตัวอย่างเช่น หากหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ยากล าบาก และประเด็นที่เป็นปัญหา 
คุณภาพของกระบวนการ และรายงานของ SEA จะลดลงอย่างมาก 

ในทางตรงกันข้าม ผลเสียของการกระจายอ านาจยังไม่ชัดเจนนัก ในแง่หนึ่ง การกระจาย
รายได้ใหม่เพ่ือประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น และการมอบหมายหน้าที่ใหม่ระหว่างหน่วยงานการบริหารระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น สามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบของการบริหารท้องถิ่นต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
การกระจายอ านาจยังสามารถท าให้การตัดสินใจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมากข้ึน 

ปัจจัยทางบริบทที่ส าคัญประการสุดท้ายคือการทุจริต ซึ่งเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ทางการเงินของประเทศ ซึ่งมันรบกวนการท างานของหลักนิติธรรม และการประกัน
ผลประโยชน์สาธารณะ ท าให้ความสามารถของรัฐในการให้บริการที่จ าเป็นอ่อนแอลง และในที่สุด ก็สามารถ
ขัดขวางการพัฒนานโยบายได้ ดังนั้นจึงสามารถส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการออกแบบ และการน าไปใช้ของ 
SEA ทัง้ในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 

ประการสุดท้ายคือยังไม่มีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน SEA นิยมใช้แนวทางที่
ยืดหยุ่นเมื่อออกแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบ PPP กับระบบ SEA แม้ว่า SEAs จะถูกรวมเข้ากับ PPP ที่
เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ 09 ก็ตระหนักถึงความส าคัญของบริบทในการออกแบบการบูรณาการ เพ่ือเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับกรอบกฎหมายและนโยบาย SEA ของชาวอินโดนีเซีย ควรให้ความส าคัญกับการน าความรับผิดชอบ
และการควบคุมคุณภาพมาใช้ในระบบมากขึ้น ขั้นตอนปฏิบัติที่จะด าเนินการตั้งแต่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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อย่างต่อเนื่องของ SEA และกฎหมายต่อต้านการทุจริต และความโปร่งใส การเพ่ิมประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น และการรวบรวมข้อมูลอย่างขยันขันแข็ง และการจัดท าเอกสารที่เป็นกลาง  
ซึ่งจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ภาคประชาสังคม ด้วยความช่วยเหลือของสื่อที่เข้มแข็งมากขึ้น ควรมีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุนความโปร่งใส 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ เมื่อพิจารณาจากบริบททางวัฒนธรรมของชาว
อินโดนีเซีย เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพคือสิ่งแรก และส าคัญที่สุดในการเพ่ิมโอกาสใน  
การเรียนรู้ และการเสริมสร้างขีดความสามารถระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน แผนกช่วยเหลือและศูนย์
ของ SEA สร้างขึ้นเพ่ือให้ข้อมูล และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นตัวแทนของการก้าวไป
ข้างหน้า กล่าวคือโดยการยกระดับความรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ท าให้พวกเขามีส่วนท าให้ SEA มีคุณภาพดีข้ึน 

6) ประสบการณ์การใช้ SEA ในจีน (Tianwei Li et al., 2016) 

ส าหรับประเทศจีนการวางแผนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (PEIA ซึ่งเป็นรูปแบบของ 
SEA ที่พบมากที่สุดในประเทศจีน) ได้กลายเป็นข้อก าหนดทางกฎหมายและได้รับการส่งเสริมอย่างมากนับตั้งแต่
กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กฎหมาย EIA) มีผลบังคับใช้ในปี 
พ.ศ. 2546 หลังจากผ่านไปกว่าทศวรรษ การท างานมีความก้าวหน้าที่น่าทึ่งในการด าเนินการตาม SEA ทั้งในแง่
ของการศึกษาทางทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับในประเทศอ่ืน ๆ ระบบของ 
SEA ในประเทศจีนได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นด้วยการเกิดขึ้นของข้อจ ากัดในทางปฏิบัติและเชิงสถาบัน นักวิจัยและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสนใจอย่างมากกับปัญหาและความท้าทายในการน า SEA ไปใช้ในจีน การวิจารณ์ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ความไม่เพียงพอของการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามการขาดความโปร่งใส 
ในการตัดสินใจ การพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกที่ไม่เพียงพอ และการขาดข้อมูลพ้ืนฐานที่มีคุณภาพสูงใน
กระบวนการ SEA ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิผลของการใช้งาน SEA ในประเทศจีนและ
กลายเป็นประเด็นหลักท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา SEA ของจีน 

การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาแสดงให้เห็นว่า อิทธิพลหลักที่มีผลต่อการน า SEA มาใช้
เป็นปัจจัยตามบริบท เช่น กฎหมายและข้อบังคับการจัดการ SEA และข้ันตอนการตัดสินใจ การที่ SEM พัฒนาขึ้น
ในการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า SEA เกี่ยวข้องโดยตรงในเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจเช่นเดียวกับกฎหมายและ
บริบททางการเมือง ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็นปัญหาที่พบในประเทศจีน ดังต่อไปนี้ 

- ขาดกลไกบางอย่างในการเผชิญกับความไม่แน่นอน 

- ขาดประสบการณ์ในการประเมินและวิธีการประเมิน เช่น การประเมินผลกระทบสะสม 
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- การแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เพียงพอเป็นหนึ่งในประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดส าหรับ
หน่วยงานฝ่ายบริหารและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โดยพิจารณาจาก “ความไม่สอดคล้องกันของผลประโยชน์และ
ความร่วมมือที่ไม่เพียงพอ” 

- หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีปัญหาในการเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเมื่อเทียบกับภาค
ส่วนที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและป้องกันผลประโยชน์ของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมถึงการท างาน
ร่วมกันข้ามภาคส่วนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ SEA มีประสิทธิภาพ 

SEM ระบุว่ากระบวนการและวิธีการมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงบวก ส าหรับความเชี่ยวชาญ
และสถาบัน SEA เทคนิคการแนะน าสามารถปรับปรุงได้โดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบัน SEA การค้นพบนี้มีเหตุผล
เนื่องจากความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน SEA มีผลโดยตรงต่อเทคนิค SEA เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ SEA 
สะสมประสบการณ์และบทเรียน ในทางปฏิบัติระบบ SEA ของจีนยังคงพัฒนาอยู่โดยผ่านการปรับแต่งและ
ปรับปรุงด้วยวิธีต่อไปนี้ 

- นอกเหนือจากการสนับสนุนทางกฎหมายที่ดี ระบบ PEIA จ าเป็นต้องมีปัจจัยส าคัญ 
หลายประการ ก่อนที่จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงเจตจ านงทางการเมือง ความร่วมมือ
ระหว่างภาคส่วนที่จ าเป็นต่อความส าเร็จ โครงสร้างสถาบันเพ่ือบังคับใช้และควบคุมการด าเนินงาน การเสริมสร้าง
ทักษะของผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA และทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการจัดท า SEA การประเมินและการบังคับใช้เป็น
ประโยชน์ส าคัญท่ีสามารถสนับสนุนประสิทธิผลของกรอบกฎหมายของ SEA 

- ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ SEA ในการใช้ "สิทธิที่จะรู้" 
"สิทธิ์ในการเข้าร่วม" และ“ สิทธิในการก ากับดูแล” ตามที่กฎหมายรับรองและมีบทบาทอย่างแข็งขันในกิจกรรม
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การสาธิตการประชุมพิจารณาคดีสาธารณะการสัมมนาและการอภิปราย  
ความคิดเห็นอ่ืน ๆ ขององค์กรภาครัฐ เช่น สมาคมธุรกิจและสมาคมวิชาการควรส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาท  
อย่างแข็งขันในการก ากับดูแลและจัดการ SEA 

- สร้างแพลตฟอร์มข้อมูล SEA ผ่านการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพ่ือส่งเสริมประสิทธิผลของ SEA ส่วนข้อมูลที่เปิดเผยควรมีความกว้างและละเอียด ควรจัดตั้งหน่วยงานการสื่อสาร
และการประสานงานระหว่างฝ่าย เพ่ือเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างกันและเพ่ือสร้างฐานข้อมูลพ้ืนฐานที่ดี 
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หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรข้ันสูง สําหรับผูบริหารระดับสูง 

 

บทนํา 

หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขั้นสูงนี้ จัดทําขึ้นภายใตโครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจดาน SEA ใหแก ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตาง ๆ ที่มี

ภารกิจหนาที่เก่ียวกับการจัดทําแผนและแผนงานการพัฒนารายสาขาและเชิงพ้ืนที่ ในระดับราชการสวนกลาง 

กระทรวง กรม และผูสนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักวิจัย นักวิชาการ และที่ปรึกษาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม โดยหลักสูตรนี้จะนําไปใชในการฝกอบรมและการเผยแพรใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ และผูสนใจทั่วไป 

เนื้อหาของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ไดพัฒนาเนื้อหาโดยแบงออกเปนหลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับสูง และ

หลักสูตรสําหรับผูบริหารระดับกลาง ซึ่งออกแบบและพัฒนาเนื้อหาออกเปน 5 บทเรียน ไดแก 

บทเรียนท่ี 1 : SEA กับการพฒันาที่ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development)  

วัตถุประสงค :  

กรอบแนวคิดใหความสําคัญและจําเปนของการใช SEA เพ่ือเปนเครื่องมือและกระบวนการในการ

นําแผนการพัฒนาของประเทศสูเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หัวใจหลักของบทเรียน :  

ใหเขาใจและเห็นความสําคัญวาการพัฒนาและใชการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ตั้งแต

ยุคแรกในชวงป 1970s มาถึงปจจุบัน 2020s เพ่ือเชื่อมโยงกับการสนับสนุนใหการดําเนินงานพัฒนาดาน 

ตาง ๆ ที่เนนดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเปนแกนหลัก ไดเห็นความสําคัญของดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิด

ดุลยภาพสูความย่ังยืน การสรางวิสัยทัศนสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และรวมกันสรางฉากทัศนสูความยั่งยืน 

และนําไปสูการพัฒนาจากภาครัฐสูการพัฒนาโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน (From government to 

governance)  

บทเรียนท่ี 2 : การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA  

วัตถุประสงค : 

- การใชการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร เปนกระบวนการที่เสริมสนับสนุนในการจัดทํานโยบาย 

แผนและแผนงานที่มุงสูการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน  



โครงการขับเคล่ือนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขั้นสูง สําหรบัผูบรหิารระดับสูง 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท จํากัด 2 
 

- เปดมุมมองประโยชนของการใช SEA เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาหลากหลายสาขา และลักษณะ  

ที่มีเปาหมายเพื่อใหแผนไดรับการยอมรับจากทุกภาคสวน และสรางการมีสวนรวมและเกิดจากการตัดสินใจระดับ

กลยุทธ 

หัวใจหลักของบทเรียน :  

เขาใจทฤษฎีและวิธีการในการเชื่อมโยง ผสานและปฏิสัมพันธระหวางการจัดทําแผนหรือแผนงาน 

กับ SEA รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการบูรณาการผลของกระบวนการ SEA กับการจัดทําแผน ความหมายของ

การบูรณาการในบริบทของแผนกับ SEA ปจจัยเงื่อนไขและตัวชี้วัดสําหรับการบูรณาการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผล 

ขั้นตอนและชองทางโอกาสในการบูรณาการผลของ SEA ใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและเห็นชอบของแผน

ลักษณะตาง ๆ พรอมเรียนรูกรณีตัวอยางการประยุกตใช SEA ในหลากหลายสาขาการพัฒนา ซึ่งมากกวาที่ใช 

ในประเทศไทย ไดแก การวางแผนการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหลงน้ํา  

การจัดการการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เปนตน ทําความเขาใจและประโยชนของการประยุกตใช SEA ท่ีกวางขวางและยอมรับเปนกระบวนการที่

ประยุกตใชไดดวยเปาหมายใหแผนการพัฒนาที่หลากหลายมีการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม และเปนกรอบ

สําหรับการบรรจุโครงการและกิจกรรมการดําเนินงานตาง ๆ เขาไปใหสอดคลองกับแผน 

บทเรียนท่ี 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใชกระบวนการ SEA  

วัตถุประสงค : 

การใชกลไกการขับเคลื่อนตาง ๆ ประกอบดวย นโยบาย กฎหมาย องคกรและเครื่องมือ 

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน SEA เพื่อความกาวหนาและปฏิบัติไดจริง  

หัวใจหลักของบทเรียน :  

เรียนรูกลไกดานนโยบาย กฎหมาย องคกร สถาบัน ตลอดจนเครื่องมือตาง ๆ ที่ประเทศตาง ๆ 

เลือกใชและพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนและรองรับการนํา SEA ไปใช ในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศ กลไกการขับ

เคลื่อนที่ผลบังคับใชที่ใชเปนการกําหนดการเริ่มกระบวนการ SEA และทั้งที่เปนการสงเสริมใหเลือกใชตามความ

สมัครใจและตามความตองการ หรือความจําเปน การปรับปรุงและแกไขกลไกตาง ๆ ใหเหมาะสมและปฏิบัติได

สําหรับภาคสวนที่เกี่ยวของ จนนําไปสูการปฏิบัติไดเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรูความแตกตาง

ของกลไกการขับเคลื่อนตาง ๆ ซึ่งมีทั้งขอดีและขอเสีย และซึ่งสอดคลองกับความพรอม ขีดความสามารถและ

ระดับความตองการที่แตกตางกัน ของประเทศตาง ๆ  

ทั้งนี้ บทเรียนทั้ง 3 บทเรียนจะดําเนินการอบรบควบคูไปกับกรณีศึกษาประกอบดวย รายละเอียดเนื้อหา

บทเรียนทั้ง 3 บทเรียน มีเนื้อหาดังตอไปนี้ 
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บทเรียนที่ 1 : SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development) 

การขับเคลื่อน SEA ในยุคปจจุบัน ท่ีประชาคมโลก มีเปาหมายรวมกันเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน เปดโอกาส สรางความมุงมั่นและเหตุผลที่ตองใชเครื่องมือและกระบวนการ SEA ใหเกิดผลลัพธที่สนับสนุน

พัฒนาที่ยั่งยืน และมีอิทธิพลใหกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาใด ๆ บรรลุสูการพัฒนาที่ยั่งยืนไดอยางเปนรูปธรรม 

ในระดับยุทธศาสตร 

1) ความสัมพันธระหวาง SEA กับ เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ในป พ.ศ 2515 องคการสหประชาชาติไดประกาศวาระแกประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda 

for Sustainable Development เรื่อง Transforming our World ซึ่งมเีจตนารมณโดยระบุเปาหมายการพัฒนา

ที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) จํานวน 17 ตัวชี้วัดและมีเปาหมายจํานวน 169 เปาหมาย 

ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งสามสวน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมใหไดสมดุล และสรางความทาทายเพ่ือ

สรางสมดุลในระยะยาวและในขณะที่วิกฤติดานสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทวีความ

รุนแรงและมากข้ึน เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในป 2030 สนับสนุนใหประชาคมโลกพยายามรวมกันเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายนั้น ตองอาศัยเครื่องมือตาง ๆ  ในการดําเนินงานในกรอบเวลาใหทันและแกไขวิกฤติการพัฒนาและ

สิ่งแวดลอม หนึ่งในเครื่องมือนั้น คือการใชแนวทางการประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ซึ่งเปน

เครื่องมือแถวหนา (Front line) เนื่องจากไดมีการใชมากอนหนาการกําหนดเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนดังกลาว 

การสงเสริมการใชเครื่องมือการประเมินสิ่งแวดลอม เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีกรอบเวลาตามวิสัยทัศน

ไกล ตองอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวางแผนระยะยาว หนึ่งในเครื่องมือกลุมนี้คือ การประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (SEA) ซึ่งใชในการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดลอมในการจัดทําและใชนโยบาย แผน และแผนงาน 

เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน SEA มีผลและอิทธิพลตอนโยบาย แผนและแผนงานสูความยั่งยืน ดวยลักษณะการ

ดําเนินงานที่เนนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย การสรางความโปรงใส ความรับผิดชอบและประชาธิปไตย และ

การสงเสริมความเทาเทียมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับแผนการพัฒนา ลักษณะของการดําเนินงาน

กระบวนการของ SEA เหลานี้เหมือนและสอดคลองกับการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน อยางไรก็ตาม ยังมี

คําถามที่ตองศึกษาตอไปวา SEA จะมีสวนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนใหสําเร็จไดมากนอยเพียงไร และในขั้นตอน

และแนวทางปฏิบัติอยางไร เชน การใชความคิดอยางเปนระบบ (System thinking) ของ SEA ในการสนับสนุนให

เกิดการบูรณาการการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย SDGs ไดอยางไร  

ทั้งกระบวนการ SEA และ การดําเนินงานสูเปาหมาย SDGs นั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงคได

เอง ไมตองขึ้นตอกัน เปนอิสระกัน แตกรอบงานการวางแผนนโยบายและวางแผนเชิงพ้ืนที่ท่ีไดศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ 

พบวาทั้งสองเครื่องมือสามารถเชื่อมโยงเขาหากันและกันได โดย SDGs เปนเปาหมาย “ends” และ SEA เปน

กระบวนการ วิธีการ “means” UNEP (2018) เพ่ิงรายงานและเนนใหเขาใจถึงความสําคัญของ SEA (และ EIA) 
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ในการเปนเครื่องมือที่จะสนับสนุนใหบรรลุวาระประชาคมโลกเรื่ อง 2030 Agenda for Sustainable 

Development และ เปาหมาย SDGs ดวย สมาพันธนานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA, 2019) เพ่ิงอธิบายให

ตระหนักวา SEA (และเครื่องมือการประเมินผลกระทบอื่น ๆ) สามารถนําไปใชและมีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนความยั่งยืนของการวางแผนและการตัดสินใจการพัฒนา และในทางกลับกัน การดําเนินงานเพื่อมุงบรรลุ

เปาหมาย SDGs จะสนับสนุน SEA ซึ่งเปนการประเมินผลกระทบที่ยึดวัตถุประสงค (Objectives-driven) ซึ่งก็คือ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะทําใหเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เปนฐานอยูในกระบวนการวางแผน

พัฒนาดวย อยางไรก็ตามเนื่องจากกรอบการใช SEA มีมากอนการดําเนินงานสูเปาหมาย SDGs จึงทําใหมีเพียง

บางสวนของ SEA เทานั้นที่สามารถสอดคลองกับวัตถุประสงคของ SDGs ไดโดยตรง แตที่สําคัญคอืการประยุกตใช 

SEA สามารถสนับสนุนในการบูรณาการประเด็นดานสิ่งแวดลอมเขาไปในการจัดทําแผน และชวยใหการตัดสินใจ

เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน  โดยสนับสนุนดังนี้ 

1) บูรณาการเปาหมาย SDGs ไวประกอบในการตัดสินใจแผนการพัฒนา: โดยจะเห็นไดวา 

SEA ชวยสนับสนุนเปาหมาย Millennium Development Goals (MDGs) ซึ่งก็เชื่อมโยงกับ SDGs โดยทั่วไปแลว 

SEA จะชวยเสนอขอมูลพ้ืนฐานนําเขาที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ และทําใหกระบวนการมีความโปรงใส 

ความรับผิดชอบและการมีสวนรวม ดังนั้น SEA จึงชวยใหเกิดเงื่อนไขตาง ๆ ซึ่งชวยในการบรรลุ MDGs และ SDGs   

อีกทั้งเกิดการพึ่งพาและความสัมพันธของ SEA และ SDGs ดวย  

2) สรางกรอบกฎหมายอยางเปนทางการ เปนระบบและสมเหตุสมผล และใหเกิดการเชื่อมโยง 

SEA กับ SDGs กับการตัดสินใจแผนการพัฒนา: มีกรอบในการดําเนินงานการกํากับติดตามและการตรวจสอบ ซึ่ง

ทําใหการใชเครื่องมือทั้งสองมีประสิทธิภาพและใชทรัพยากรคุมคา   SEA สรางกรอบกฎหมายสําหรับการติดดาม

ตรวจสอบความกาวหนาและความสําเร็จของ SDGs ขณะที่ประสิทธิภาพของ SEA ที่ดีเกิดขึ้นไดจากการมุง

เปาหมายตามกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กา รดํ า เ นิ น ง าน ให บร ร ลุ  SDGs ได นั้ น  จํ า เ ป นต อ งมุ ง ใ ห เ กิ ด กา ร เ ปลี่ ย น แ ปล ง 

(Transformations) ตาง ๆ ที่ใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศ ทั้งดานโครงสรางการบริหารจัดการ ความทาทาย

ดานสิ่งแวดลอม และระดับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงดังกลาว อยางนอยในดานตาง ๆ ประกอบดวย  

1) การปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและการแกไขความไมเทาเทียมกัน 2) การคุมครองสุขภาพ ความเปนอยูที่ดีของ

ประชาชน 3) การใชพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 4) การจัดการอาหาร ดิน น้ําและมหาสมุทร ที่ยั่งยืน 

5) การจัดการเมืองและชุมชนที่ย่ังยืน 6) การปฏิรูปสังคมดิจิตอลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงดังกลาว

จะชี้วามีความกาวหนาและความสําเร็จของความยั่งยืนหรือไมและระดับใด และชวยใหเห็นบทบาทของ SEA ตอ

การพัฒนาที่ ย่ั งยื นซึ่ ง วั ดไดด วยลักษณะ คือ  ความสมบู รณ  (Comprehensiveness)  การบู รณาการ 

(Integratedness) และ การมยีุทธศาสตร (Strategicness) หากการใช SEA ทําใหไดทั้งความสมบูรณ มกีารบูรณา

การและใชการตัดสินใจเชิงกลยุทธในเรื่องการใชทรัพยากร การจัดโครงสรางพื้นฐาน การสรางองคกรสถาบัน  
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การใชเทคโนโลยีและการสรางสังคม ก็จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังกลาวและนําไปสูเปาหมาย 

การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีผลใหเห็นวา SEA อาจมีสวนสนับสนุนใหมีการใชพลังงานสะอาด อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  

การมีอาหาร ดิน น้ําที่ยั่งยืน และสรางเมืองและชุมชนที่ยั่ง ยืน ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่  และชวยใหเกิด 

ความสอดคลองของนโยบาย แผนและแผนงานของสาขาการพัฒนาตาง ๆ ทําใหเกิดความโปรงใสและ 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

2) การดําเนินงานสนับสนุนกันระหวาง SEA กับ SDGs 

จากการทบทวนวรรณกรรมลาสุดในป 2019 พบวานักวิชาการและนักวิจัยในวงการ

ประเมินผลกระทบไดสนใจการพัฒนาที่ยั่งยืนและทราบวาการประเมินผลกระทบมีศักยภาพในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีนอยมากที่เชื่อมโยง SEA กับ SDGs โดยตรง ซึ่งพบเอกสารวิชาการที่

เชื่อมโยงทั้งสองเรื่องนี้นอยมากในเอกสารเผยแพรระดับนานาชาติ แตก็เริ่มมีงานวิจัยที่เผยแพรหลังป 2015  

มากข้ึนเล็กนอยซึ่งสะทอนความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงสมาพันธนานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA) 

(2019) ลาสุดไดเผยแพรขอแนะนําการใชการประเมินผลกระทบเพ่ือชวยบรรลุเปาหมาย SDGs ซึ่งจะสนับสนุนให

มีการอธิบายศักยภาพของ SEA ในการขับเคลื่อน SDGs เชน กรณีของการใช SEA ในการจัดทําแผนการใชท่ีดิน  

วามีการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการบรรลุ SDGs มากนอยและอยางไรนั้น ประเทศที่สาธิตการดําเนินงานสูเปาหมาย 

SDGs ควบคูกับ SEA ไดแก ไอรแลนด อิตาลี และเคนยา เปนตน  

IAIA (2019) แนะนําวา การประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ทุกรูปแบบรวมถึง 

SEA ดวย สามารถมีสวนชวยและมีบทบาทสนับสนุนการบรรลุวาระประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda for 

Sustainable Development (2015) ประกอบดวย 17 วัตถุประสงค 169 เปาหมาย 230 ตัวชี้วัด และลาสุด IAIA 

แนะนําวาสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณา ประกอบดวย 

(1) กรอบเปาหมาย SDGs ระหวางประเทศจะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบาย แผนและ

แผนงานระดับชาติ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(2) หลายประเทศกําลังตีความเพ่ือการดําเนินงานและนําเขาเปาหมาย SDGs ในกรอบ

การพัฒนาของประเทศ ซึ่งเปนโอกาสสําหรับเครื่องมือประเมินผลกระทบจะถูกผนวกในแผนของประเทศ  

(3) การพิจารณาใชเปาหมาย SDGs รวมในการประเมินผลกระทบจะมีผลักดันให SEA 

บรรลุวัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืนไดชัดเจนขึ้น และจะชวยแกปญหาการแยกกันดําเนินงานเปนสวน ๆ 

(Fragmented) ของการวางแผนและการตัดสินใจการพัฒนาดวย  

(4) การประเมินผลกระทบจะมีผลตอการดําเนินงานเปาหมาย SDGs ใหเห็นผลเปน

รูปธรรมและในทางปฏิบัติมากข้ึน เชน การประเมินระดับยุทธศาสตร การประเมินความย่ังยืน และการติดตาม

ตรวจสอบแผน แผนงาน เปนตน 
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(5) ภาคเอกชนสามารถนํากรอบการดําเนินงานเปาหมาย SDGs ในการประเมินผล

กระทบ เพ่ือบริหารจัดการความเสี่ยงและพันธะตาง ๆ เชน ดานสิทธิมนุษยชน เปนตน 

และ IAIA (2019) แนะนําสิ่งท่ีตองทํา ดังนี้ 

(1) ใหใชกรอบการดําเนินงาน SDGs ในการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ให

มากขึ้น เพื่อใหเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเขาเปนพื้นฐานหลักของการ

วางแผนสําหรับการตัดสินใจนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ 

(2) หาความสอดคลองของกฎระเบียบดานการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ของ

ประเทศ กับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเปาหมาย SDGs และใชในกระบวนการตัดสินใจของแผน 

แผนงาน  

(3) สนับสนุนการใชและปรับปรุงแนวทางการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) เพื่อ

ผนวกหลักการและแนวคิดเปาหมาย SDG เพ่ือใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน  

(4) แปลและตีความเปาหมาย SDGs เพื่อใชเปนเกณฑความเสี่ยง ขอจํากัดและการ

เปลี่ยนแปลงที่ยอมรับไดของการดําเนินงานแผนการพัฒนา ที่มีตอเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม   

(5) หลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ที่มีลักษณะตายตัวหรือไมยืดหยุน 

และปรับใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศและทําใหงาย   

3) ความหมายของความย่ังยืน 

ทั้งนี้มี โอกาสที่ทั้ ง SEA และ SDGs จะเอ้ือประโยชน กัน สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 

(Mutualistic relationship) อยางไรก็ตาม ขณะนี้ในทางปฏิบัติแลว ยังพบการเอ้ือประโยชนกันนอย ในชวงหลัง 

ป 2015 มีการรายงานการสนับสนุนกันบางแตสวนใหญยังเปนความเชื่อมโยงที่ออนแอ ทั้งทางทฤษฎีและการนําไป

ปฏิบัติงานจริง ขอจํากัดมาจากสาเหตุประกอบดวย การใหความหมายของความยั่งยืนในขอบเขตของ SEA  

การกําหนดวัตถุประสงคความยั่งยืนใน SEA ที่มีเกณฑและตัวชี้วัด การดําเนินงานของผูมีอํานาจตัดสินใจวาความ

ยั่งยืนของ SEA นั้นเปนอยางไร การปรับปรุงใหนโยบาย แผนและแผนงานจากกระบวนการตัดสินใจที่รวมประเด็น

ความย่ังยืน White and Noble (2013) เคยเสนอวา เพื่อใหมีความกาวหนาและความสําเร็จให SEA ชวยบรรลุ

ความยั่งยืนนั้น จําเปนตองใหนิยามของความยั่งยืนในการดําเนินงาน SEA 

Brundtland Commission ( 1987)  ใ ห นิ ย า ม  ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น  ( Sustainable 

development) วา “การพัฒนาซึ่งสนองความตองการของมนุษยในปจจุบัน และสงวนไวใหความตองการมนุษย

ในอนาคตดวย” นิยามของความย่ังยืน ไดรับการหารือและโตแยง ทั้งในแนวคิด ความหมายและการปฏิบัติดวย  

วาเปนแนวคิดทางทฤษฎีแตไมสามารถนําไปปฏิบัติได กลายเปนเพียงแนวคิดมากกวาการปฏิบัติ ถึงแมวามีความ

ยุงยาก การโตแยงกันของนิยาม แตแนวคิดที่เปนที่ยอมรับกันซึ่งอธิบายความย่ังยืน คือ แนวทางแยกเสาการพัฒนา 
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(Pillars-based approach) ที่แสดงดวยวงกลมซอนกันสามวง ซึ่งแทน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม แนวคิดนี้

มีขอดีแตก็มีขอเสียดวย การแยกวงกลมกันทําใหแตละประเด็นแยกกันชัดเจน ทําใหเห็นความสําคัญของท้ังสาม แต

อาจทําใหละเลยการพ่ึงพากัน (Interdependence) ของทั้งสามมิติและอาจเห็นวามันมีความขัดแยงกันมากกวาจะ

เห็นวาเสริมกันและกัน หากความยั่งยืนใหความสําคัญของการเชื่อมโยงและพึ่งพากันและกัน การแยกออกจากกัน 

อาจทําใหความสําคัญของการไดประโยชนรวมกัน ไมใชเพียงการใหเกิดสมดุลหรือยอมไดยอมเสียระหวางกัน แต

มันควรเปนการบูรณาการและหลีกเลี่ยงการยอมไดยอมเสียใหมากเทาที่ดําเนินงานได  

มีการเสนอแนวคิดความย่ังยืนอีกแบบหนึ่ง โดยใหความสําคัญของหลักการของความย่ังยืน

(Principles-based approach) โดยพิจารณาแนวคิดการบูรณาการซึ่งอธิบายประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่

สําคัญเพื่อใหเกิดความยั่งยืน Gibson et al (2005) เสนอหลักการของความยั่งยืน 6 ประเด็นซึ่งเปนเกณฑที่ชี้กล

ยุทธสําหรับความเปนอยูที่ดีในอนาคตและเปนขอกําหนดใหการวางแผนพัฒนา ตองทบทวนประเด็นเพ่ือใหเกิด

ความยั่งยืน เพ่ือเนนความเชื่อมโยงและพึงพากันและกัน 

หลักการ (Principles) เงื่อนไข ขอกําหนด (Requirements) 

1) ความปกติสุขของระบบความ

เชื่อมโยงสังคมกับนิเวศ (Socio-

ecological system integrity)  

สรางความสัมพันธระหวางมนุษยกับนิเวศ เพื่อจัดใหมีและรักษาความปกติสุขของระบบ

สังคมและกายภาพ/ชีวภาพ และปกปองสิ่งที่มีหนาท่ีสนับสนุนการดํารงชีวิตซึ่งมนุษยตอง

อาศัยและพึ่งพิงไว  

2) ความมีเพียงพอและโอกาสในการ

ดํารงชีวิต (Livelihood sufficiency 

and opportunity)  

ทําใหมั่นใจวาทุกคนและทุกชุมชนมีสิ่งที่ชวยใหดํารงชีวิตอยูได เพียงพอ และทุกคนมีโอกาส

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวิถีไมรบกวนตอรุนลูกหลานในอนาคต ใหยังมีเพียงพอและมี

โอกาส  

3) ความเทาเทียมกันระหวางมนุษยใน

รุ น เดี ยวกั น ( Intragenerational 

equity)  

ทําใหมั่นใจวาทุกคนในรุนเดียวกันมีทางเลือกท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหดํารงชีวิต

ในลักษณะที่ลดชองวางในดานความเพียงพอและโอกาส ระหวางคนรวยและคนจน เชน 

สุขภาพ ความปลอดภัย การยอมรับของสังคม อิทธิพลทางการเมือง เปนตน  

4) ความเทาเทยีมกันระหวางมนุษยคน

ล ะ รุ น  ไ ป ถึ ง รุ น ต อ ไ ป 

(Intergenerational equity)  

 ใชทางเลือกและการดําเนินงานในปจจุบันซึ่งจะสงวนรักษาและสงเสริมโอกาสและ

สมรรถนะใหแกชนรุนถัดไปไดมีการดาํรงชีวิตที่ยั่งยืนตอไป  

5) การเก็บรักษาและใชทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ (Resource 

maintenance and efficiency)  

จัดหาสิ่งสนับสนุนซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับชีวิตความเปนอยูใหยั่งยืนสําหรับทุกคน ขณะที่ลด

ภัยคุกคามความปกติสุขของระบบสังคมและนิเวศ ดวยการลดความเสียหาย หลีกเลี่ยงของ

เสียและอัตราการไดประโยชนจากการใชพลังงานและวัตถุทั้งหมด 

6) ( Socio- ecological civility and 

democratic governance)  

สรางขีดความสามารถ แรงผลักดัน และ ความยอมรับของทุกคนและทุกชุมชนและกลุมที่

ตัดสินใจ ในการนําขอกําหนดความยั่งยืนไปใช โดยความต้ังใจผานกระบวนการท่ีโปรงใส

และใหความรูความเขาใจ สรางความใสใจในการบมเพาะความตระหนักและความ

รับผิดชอบรวมกัน และการใชแนวทางปฏิบัติสําหรับการตัดสนิใจแบบบูรณาการมากขี้น    
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หลักการ (Principles) เงื่อนไข ขอกําหนด (Requirements) 

7) การระมัดระวังลวงหนาและการ

ป รั บ ตั ว  ( Precaution and 

adaptation)  

เคารพและเขาใจความไมแนนอน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงตอความเสียหายท่ีรุนแรงและไมอาจ

ทําแทนใหมไดหากเสียหายไปแลว ถึงแมวายังไมเขาใจความเสี่ยงนั้นดีก็ตาม หากความ

เสียหายนั้นมีผลตอความยั่งยืน และวางแผนรองรับสิ่งที่ไมคาดคิดและจัดการโดยการปรับตัว  

8) การบูรณาการระยะยาวและทันที 

( Immediate and long term 

integration) 

นําหลักการทั้งหมดเพื่อความยั่งยืนไปใชทันที และเสาะหาประโยชนรวมกันกับทุกฝาย ใหได

ผลประโยชนหลายหลาย  

 

4) แนวทางการสงเสริมให SEA สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

Partidario (2015) เสนอปญหาการใช SEA วายังไมสามารถใชไปเพ่ือวัตถุประสงคใหบรรลุ

การพัฒนาที่ยั่งยืนได เนื่องจากไมไดใชแนวคิดแบบ System thinking ในการตัดสินใจของนโยบาย แผนหรือ

แผนงาน  เนื่องจากการใช SEA มีหลากหลายรูปแบบ แลวแตการตีความตามความตองการใช และการตัดสินใจ 

แตพบวาสวนใหญมักใช SEA ในการตีความที่แคบ โดยใชแนวทาง EIA-based approach มากกวา โดยเปนการ

สวนขยายของ EIA สําหรับนโยบาย แผน และแผนงาน จากที่เคยจํากัดสําหรับโครงการ ซึ่งมีผลทําใหวัตถุประสงค

ของการใช SEA ผิดไป ไมใชการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร และสงผลใหการใช SEA ขาดประสิทธิภาพที่จะชวย

บรรลุความย่ังยืน  SEA ไมไดใชเพื่อชวยการตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้นกวาระดับโครงการ ทําให SEA ไมเปน 

Strategic nature อยางท่ีตั้งใจไว นักวิชาการประสบปญหาการใช SEA ใหมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุความยั่งยืน 

และจําเปนตองเปลี่ยนแนวคิดการใช SEA ใหเปนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร และใหเกิดจาก system thinking 

ไมใชเพียงแค Operational thinking หากตองการทําให SEA มีอิทธิพลตอการตัดสินใจในระดับที่สูงขึ้น และมี

สวนในการสรางดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร เพื่อทําใหเกิดแนวคิด Strategic thinking for sustainability จริงจัง 

หากพิจารณารูปแบบของ SEA ที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ Partidario (2009) อธิบายไว 3 รูปแบบ คือ 

(1) Marginal approach : แนวทางแบบเดิมซึ่ง SEA ทําหนาที่ใหขอมูลและประเมินผล

กระทบ แตไมไดมีผลหรือมีผลนอยมากตอกระบวนการตัดสินใจ และไมนําและพิจารณาความตองการของ

ผูรบัผิดชอบในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงไมเกิดประโยชนตอการตัดสินใจสุดทาย 

(2) Compliance approach : แนวทางที่ทําตามกฎระเบียบซึ่ง SEA ถูกใชเปนเครื่องมือใน

การดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายและนโยบาย ทําหนาที่ใหขอมูลและประเมินผลกระทบ ผลลัพธจาก SEA 

สนองความตองการของผูที่ตองรับผิดชอบการตัดสินใจตามขอกําหนดของกฎหมาย แตจํากัดการปรับปรุงการ

ตัดสินใจหรือไมไดสนับสนุนประโยชนที่ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  

(3) Constructive approach :  แนวทางที่สรางสรรคและหวังผล  ซึ่ ง SEA สนับสนุน

ยุทธศาสตรท่ีชวยในกระบวนการตัดสินใจ เพ่ือการบูรณาการใหเกิดประโยชนบรรลุความยั่งยืน มีวิธีการที่ชวย
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อํานวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ทําใหเกิดความเขาใจในความซับซอนของการตัดสินใจ และชวยใหเกิด

กระบวนการเรียนรูรวมกันทุกฝาย มีผลลัพธของ SEA เขาบูรณาการในวัฏจักรการตัดสินใจ มีการใหขอมูลใน

ชวงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลท่ีแตกตางและมีคุณคาจริง ๆ  

สวนใหญแลว SEA ที่ใชงานกันเปนแบบ Marginal และ Compliance approach ดังนั้นจึง

ไมทําใหผลลัพธสนับสนุนบรรลุความยั่งยืน หากจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคสําคัญของ SEA ควรตองใชแนวทาง 

Constructive approach เพื่อสรางและเพิ่มโอกาสในการบูรณาการบริบทสิ่งแวดลอมการพัฒนาและนําสู

กระบวนการตัดสินใจสูความยั่งยืนไดมากขึ้น SEA ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุความย่ังยืน ตองมีสวนสนับสนุนให

เกิดยุทธศาสตรและทําใหเกิดการมีสวนรวมกันในการจัดทําบริบทสิ่งแวดลอม โดยการหลอมรวม SEA กับการ

จัดทํายุทธศาสตร ดําเนินงานในลักษณะการเรียนรูรวมกันในการแกไขปญหา และตอบสนองตอปญหา เพ่ือให SEA 

ชวยกระบวนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร และทําใหเกิดความตระหนักของความสําคัญของความยั่งยืน เพื่อทําให

สําเร็จได ตองปรับแนวทาง SEA ใหเกิดจาก System thinking และ มองไปขางหนา มองไปในอนาคต (forward 

looking)  

Partidario (2020) เพิ่งจะอธิบายและวิเคราะหความสําคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ในการสนองรองรับปญหาของโลกที่เรงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ในขณะนี้ การใชการประเมินผลกระทบในระยะประมาณ 50 ปที่ผานมา ถึงจุดและเวลาเปลี่ยนแปลงที่อาจไม

สามารถชวยแกไขปญหาและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได แนวทางเดิมจะไมสามารถแกไขและตอบสนองการ

เปลี่ยนแปลงของโลกไดแลว  ทฤษฎีและแนวคิดของการประเมนิผลกระทบจําเปนตองเปลี่ยนเปนไปการใชแนวทาง

ความรวมมือ (Collaborative) เชิงรุกอยางสรางสรรคและจริงจัง (Constructive) และเปนระบบ (Systematic) 

มากข้ึน และยกระดับการประเมินใหสนองการเปลี่ยนแปลงที่ซับซอนและรวดเร็วของโลก อีกทั้งใชเครื่องมือที่

สนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูความยั่งยืน และบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใหไดอยางจริงจัง  

หนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ SEA และ SA (Sustainability assessment) Partidario แนะนําหนทางการใชการ

ประเมิน ใหเหมาะสมกับความทาทายของโลก ณ ปจจุบัน ที่สังคมและสิ่งแวดลอม ตองเผชิญอยู ควรตองพิจารณา 

- การตระหนักวาสังคมมีสเกลใหญและซับซอนและไมไดมีเปลี่ยนแปลงแบบตรงไปตรงมา 

(non-liner complex systems) ซึ่งจําเปนตองหาแนวทางใหมมาแกไข 

- การเปลี่ยนแปลงระบบขั้นพ้ืนฐาน และนวัตกรรมในสังคมไดเรงการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว  

- ยุทธศาสตรความรวมมือรับผิดชอบ (Governance strategies) ซึ่งตองนํามาใช เพื่อ

หลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
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- การสรางการมีสวนรวมและการสรางความเขมแข็งใหประชาชนมีความคิดสรางสรรคและ

สงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

- การปฎิรูปเพ่ือรับมือและตานกระบวนการที่ขัดขวางการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ตองอาศัย Strategic และ Systematic thinking เพื่อแกไขและตอบสนองความซับซอน

ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก การแกปญหาแนวเดิม ๆ จะไมทันกาลและไมเหมาะสม หนึ่งในแนวทางการ

ใช SEA เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสูความยั่งยืน  

5) ประโยชนของ SEA ตอการวางแผนพัฒนาที่ย่ังยืน 

การใช SEA ไดขยายและบังคับใชในกฎหมายตาง ๆ ทั่วโลก รูปแบบการใช SEA มีแตกตาง

มากมาย ทั้งไดมีการพัฒนาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเพื่อแกปญหาและทําใหเกิดความเขาใจใหม ๆ ขึ้นอยาง

ตอเนื่องและยังพัฒนาตอไป แตวัตถุประสงคหลักของการใช SEA ก็ไมเปลี่ยนแปลงนัก คือ SEA ตองสนับสนุนและ

อํานวยใหเกิดการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดลอมในสรางกรอบแนวคิด การออกแบบ การเห็นชอบและการดําเนิน

นโยบาย แผนและแผนงานและการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร นอกจากนี้ SEA ตองชวยใหการตัดสินใจมีความ

โปรงใส เปดกวางและนาเชื่อถือ ขณะเดียวกันตองชวยในการบริหารจัดการประเด็นยุทธศาสตรของการพัฒนา 

และปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจระดับยุทธศาสตรใหมีประสิทธิภาพดวย ที่เปาหมายสูงสุดคือ การสนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืน  

การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร เปนไปไดหลายรูปแบบ และสามารถใชเพื่อบรรลุความยั่งยืน  

ชวยเพ่ิมความตระหนักและความใสใจทั้งดานสิ่งแวดลอม หรือบริบทเพื่อสนับสนุนความย่ังยืนในการวางนโยบาย 

แผนและแผนงาน และนําประเด็นความย่ังยืนเขามาในระดับพ้ืนที่หรือรายสาขา SEA ทําใหสามารถบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร ประเด็นความหวงกังวลและปญหาที่ซับซอน หลากหลายมิติ และขอบเขตที่กวางขวาง 

โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบสะสมจากการพัฒนาตาง ๆ หลายกิจกรรม หลายโครงการ หลายพื้นที่ และมีทางเลือก

และเปาหมายที่กวางขึ้น อีกทั้งชวยจัดการความขัดแยงเชิงนโยบายและทางเลือกในระยะยาว ตลอดจนชวยแกไข

ขอจํากัดของการประเมินระดับโครงการซึ่งแคบกวาและชาเกินไปในการตัดสินใจการพัฒนาซึ่งอาจไมเพียงพอ ไม

ทันกาลและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีการใช SEA อยางมีประสิทธิภาพ ก็จะทําใหเราบริหารจัดการประเด็น

สําคัญ ประเด็นยุทธศาสตรไดโดยตรง ทําใหเกิดเงื่อนไขการปฏิบัติที่มั่นคง มีความมั่นใจที่ชวยบูรณาการประเด็น

สิ่งแวดลอม มีกระบวนการที่โปรงใสและมีสวนรวม และมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธและดําเนินงานได ณ 

เวลาและระดับที่เหมาะสมในการวางแผนโครงการที่ตามมาภายหลัง และเขาสูเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนไดใน

ระยะยาวของการพัฒนา  

ประโยชนท่ีสําคัญซึ่งเราจะไดรับจากการใช SEA อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่

ยั่งยืน คือ  
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1) เปนการใหขอมูลขาวสาร ที่นาเชื่อถือกวา และทําใหมีการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรท่ีกวางกวา 

2) สงผลใหมีแนวทางการดําเนินงานที่ทันเวลา ชัดเจนกวา และมั่นคงกวา  

ผูมีสวนไดเสียท้ังหมดจะไดรับประโยชนดังกลาว หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผน 

แผนงานก็จะสามารถใช SEA เพ่ือลดบรรเทาผลกระทบเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินงานนโยบาย แผน และ

แผนงาน ใหเกิดความนาเชื่อถือตอสาธารณะและยืนยันขีดความสามารถในการพัฒนาสูความยั่งยืน ชวยสนับสนุน

ใหการพัฒนาทันเวลาและมีการตัดสินใจในการประเมินและอนุมัติแผนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปด

โอกาสใหเกิดความตระหนัก การปรึกษาหารือกัน และการสรางความรวมมือกันของผูมีสวนไดเสีย อีกนัยหนึ่ง SEA 

มีผลดีในเรื่องความโปรงใส การตอบสนองเชิงสรางสรรค ทางบวกใหเกิดผลลัพธการดําเนินงานแผนและแผนงาน

ซึ่งมีความยั่งยืน เนื่องจากไดประเมินผลกระทบสะสม ไดบูรณาการประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ในมุมมองที่กวางและระยะยาว 

6) กรณีศึกษา SEA เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน 

ประเทศอังกฤษ 

การใช เครื่ องมือ Sustainability Appraisal (SA) ในประเทศอังกฤษ เ พ่ือสนับสนุน

กระบวนการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาใหบรรลุความย่ังยืน SA เปนอีกรูปแบบหนึ่งของ SEA เปนการประเมินแบบ

บูรณาการดานสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจของปฏิบัติการ (Actions) ใด ๆ ที่เสนอ ใหมีการตัดสินใจในทุก

ระดับ กฎหมายของสหราชอาณาจักร Planning and Compulsory Act (2004) ได กําหนดใหหนวยงาน

รับผิดชอบใชในการจัดทําแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในประเทศ ซึ่งไดกําหนดใหสอดคลองกับ EU SEA Directive (2005) 

หลังจากการบังคับใช SA ในประเทศสหราชอาณาจักร ทําใหมีจํานวนแผนที่ศึกษา SA จํานวนมาก ซึ่งตอมามีการ

ประเมินประสิทธิภาพของ SA วาสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน หรือไม ในกระบวนการจัดทําแผนเชิงพ้ืนท่ี พบวา SA  

จะสัมฤทธ์ิผล ขึ้นกับประเด็นเหลานี้ 

- การสงมอบผลลัพธที่นําสูความยั่งยืน 

- ความชํานาญและการอบรม  

- ขอมูลพื้นฐานท่ีเปนประจักษพยาน 

- การปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ 

- การประเมินความมีนัยสําคัญ 

- การบูรณาการข้ันตอนการประเมิน 

- การใชในกระบวนการตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพ   
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การใช SA ใหไดบรรลุความยั่งยืน ของประเทศอังกฤษ ไมคอยเห็นผลลัพธที่ชัดเจน เพราะขาด

หลายเรื่องดังกลาวขางบน ตั้งแตความชํานาญ จนถึงการใชในกระบวนการตัดสินใจ สาเหตุพบวา SA ไมประสบ

ความสําเร็จเนื่องจาก การประเมินเนนใหไดผลบวกตอเศรษฐกิจและสังคม มากกวาใหความสําคัญของสิ่งแวดลอม

และความยั่งยืน การประเมินความย่ังยืน (SA) ตองใชตัวชี้วัดความยั่งยืน (Sustainability indicators) ที่ประเมิน

สถานะของความยั่งยืนวาบรรลุตามวัตถุประสงคความยั่งยืน (Sustainability objectives) หรือไม  

Short, M et al (2004) สรุปแนวทางปฏิบัติ การใช SEA สําหรับการจัดทําแผนการพัฒนา

ของประเทศอังกฤษ โดยการศึกษา Environmental Appraisal เปนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของแผนการพัฒนาตาง ๆ ที่เสนอขึ้น เพ่ือรองรับการดําเนินงานใหสอดคลองกับ European Directive 

on strategic environmental assessment  การดําเนินงานของประเทศอังกฤษชี้วา มีการใช SEA และพัฒนา

เปน Sustainability Appraisal (SA) นอกจากนี้พบวาเกิดประโยชนอื่น ๆ จากกระบวนการในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานของแผนพัฒนา อยางไรก็ตาม มีความชัดเจนวายังมีจุดออนและความกังวล

ในการใช SEA ดังนั้น การสํารวจสอบถามพบวา สองในสามของผูตอบแบบสํารวจวา Sustainability Appraisal 

ไมคอยมีอิทธิพลใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายและแผนการพัฒนา และเกือบสองในสามเห็นวาแผนการพัฒนา

ก็ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร โดยปราศจากการใช Appraisal ก็ตาม และพบวามีความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ

ประเมิน (Appraisal processes) และการพัฒนาที่ ย่ังยืน (Sustainable development) มีผลทําใหเกิดการ

พิจารณาการพัฒนาที่ย่ังยืนเขาไปในการจัดทําแผนพัฒนามากขึ้น ความเชื่อมโยงนี้เขมแข็งขึ้น อยางไรก็ตามก็มี

ความทาทายวากระบวนการ SA สามารถสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไดหรือไม มีประสิทธิภาพดีหรือไม 

และประสบความสําเร็จในการใชสนับสนุนหรือไม 

Smith, S.P.  and W.  R.  Sheate (2001)  อธิบาย ข้ันตอนวิ ธี การของการดํา เนินงาน 

Sustainability appraisal ของประเทศอังกฤษ ที่ไดดําเนินงานใหสอดคลองตามพันธะ ของ EU Directive 

2001/42/EC on Strategic environmental assessment  ทีมวิจัยอธิบายวาสหราชอาณาจักร ตอบสนองการ

จัดตั้งหนวยงาน Regional Development Agency (RDA) และ Regional Chamber ในแตละภูมิภาคและ

ปรับปรุง Regional Planning Guidance (RPG)  DETR ของสหราชอาณาจักร ไดแนะนําแนวทาง Guide และให

นิยาม SA วา “กระบวนการอยางเปนระบบและเปนวงจรทบทวนใหมได ในการจัดทําแผน หรือ ยุทธศาสตรซึ่งบงชี้

และรายงานการดําเนินของแผนหรือยุทธศาสตร ที่จะทําใหวัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรับปรุงผลลัพธของการใชยุทธศาสตรหรือนโยบายนั้น” (มีขั้นตอนของ SA 7 ข้ันตอน) 

ความแตกตางของ SA และ SEA อธิบายไววา SEA เปน Advocative approach ซึ่งใหความสําคัญของการ

พิจารณาประเด็นสิ่งแวดลอมในกระบวนการตัดสินใจ สวน SA นั้น เปน Integrated approach ซึ่งมุงสนับสนุน

กระบวนการตัดสินใจที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและทําใหเกิดความเปนกลาง  
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ประเทศแคนาดา 

ตัวอยางและประสบการณของการขับเคลื่อน SEA ของรัฐบาลแคนาดา ไดดําเนินงานมากวา

สองทศวรรษ โดยสรางเงื่อนไขเชิงนโยบายตาง ๆ ตั้งแตเริ่มมีแนวทางปฏิบัติ (Guidelines Order) การประเมิน

ระดับยุทธศาสตรไวในกระบวนการทบทวนและประเมินสิ่งแวดลอม ในป 1984 แบบงาย ๆ และตอมาในป 1990 

ก็ย้ําไวในการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดลอม เปนประกาศคณะรัฐมนตรี (Cabinet announcement) จนป 1993 

Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals แล ะ

ปรับปรุงเพ่ิมเติมเรื่อยมา ในป 1999 และ 2004 การประเมินผลการใช Cabinet Directive ดังกลาวตอมาในป 

2008 ก็พบวายังไมประสบผลสําเร็จ ยังมีความรับผิดชอบออนแอ และยังมีการไมปฏิบัติตามใหสอดคลองและ

โปรงใส และมีขอเสนอแนะใหมีกฎหมายบังคับใช SEA อยางไรก็ตามรัฐบาลก็ยังไมพิจารณาวาจะออกกฎหมาย ณ 

เวลานั้น แตยอมรับวามีเปาหมายใหมีการประเมินที่ดีข้ึนที่ระดับยุทธศาสตร และตองปรับปรุงกระบวนการ SEA 

การทบทวนประสบการณการใช SEA ตางประเทศ พบวาการใช SEA ใหมีประสิทธภาพ มี

ปจจัยและเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

- กระบวนการ SEA ตองนํามาใชเร็ว ลวงหนากอนการจัดทําแผนเพ่ือใหสามารถพิจารณา

ประเด็นความยั่งยืน ตั้งแตชวงตน ๆ ในการกําหนดการดําเนินงานเชิงกลยุทธ 

- การประเมินตองบูรณาการปจจัยและประเด็น กายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจและ

ความสัมพันธของประเด็นเหลานี้ ใหเกิดประสิทธิภาพเขาในขั้นตอนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจเชิง

ยุทธศาสตร นําประเด็นปจจัยตอความยั่งยืนเขามาในการวางแผน  

- การประเมินตองพิจารณาการเชื่อมโยง การประสานและสนับสนุนกันของการตัดสินใจใน

ระดับตาง ๆ ระดับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ในที่สุด มีการออกแบบความเชื่อมโยงของหลายระดับที่

สัมพันธกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลการตัดสินใจตอเนื่องและสอดคลองกัน  

- โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการใช SEA ตองออกแบบใหการประเมินระดับยุทธศาสตรใหมีผล

แนะนําไปถึงการดําเนินงานในระดับโครงการใหชัดเจนและทันเวลา โดยบังคับเปนกรอบในการตัดสินใจระดับลาง 

โครงการที่เก่ียวของภายใตแผนดวย  

- มีการบังคับใช มีนโยบายและทิศทางซึ่งเปนทําใหเกิดมาตรฐานการประเมิน ทําใหเกิด

ความสม่ําเสมอและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยการสรางความเขมแข็งและทําใหเกิดความชัดเจน 

- กระบวนการตองมีความยืดหยุน และปรับปรุงไดทั้งในดานประเภทและบริบทที่สนับสนุน

การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร 

- กระบวนการตองมีความโปรงใส 
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- กระบวนการตองสรางโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมของสาธารณะตลอดเวลา และตอง

ตระหนักถึงกฎหมายดวย 

- กระบวนการตองดําเนินงานอยางรอบคอบและดวยคํามั่นสัญญา โดยมีแรงจูงใจหรือ

แรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพ  

- การประเมินตองมีการกํากับติดตามผลในภายหลัง เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์และเรียนรูการ

ปรับปรุงแผน แผนงานในอนาคต 

- ประสิทธิภาพของ SEA ตองมีการดึงการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียซึ่งไดรับผลกระทบ 

หรือเก่ียวของกับประเด็นยุทธศาสตรและผลกระทบ   

ประสบการณของประเทศแคนาดาในการประเมินระดับยุทธศาสตร มีประวัติการพัฒนาการ

ใชที่ยาวนานและแตกตางหลากหลายลักษณะและกระบวนการ แตประสบการณเหลานั้นก็ไปในทิศทางเดียวกัน

และสอดคลองสนับสนุนที่พบจากประสบการณในประเทศตาง ๆ ประเทศแคนาดา มีความทาทายเฉพาะเรื่อง ที่

สําคัญคือลักษณะและประเภทของกฎหมายระดับรัฐ ระดับแขวงและพ้ืนที่ ซึ่งมีทั้งที่สนันสนุนสงเสริมกัน ที่เหมือน

รวมกัน และที่ซ้ําซอนกัน ดังนั้นระบอบการประเมินระดับยุทธศาสตรจึงจําเปนตองพิจารณาระดับชั้น ลักษณะ

เหลานี้ที่ซอนทับความรับผิดชอบรวมกัน ความทาทายเฉพาะอีกเรื่อง คือเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนพ้ืนเมือง 

(Aboriginal rights) ซึ่งตองพิจารณาวาการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่อาจมีผลเสียหายตอวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีต

ประเพณี ดังนั้นการพัฒนาแผนตองใหโอกาสการมีสวนรวมและการตัดสินใจตองเหมาะสมทันเวลา ใหเวลาในการ

จัดการขอหวงกังวล การตอบสนองและมีความเสี่ยง และลดความขัดแยง  

ประสบการณของประเทศแคนาดาตาง ๆ เหลานี้ ทําใหทราบพ้ืนฐานเพ่ือบงชี้วาเงื่อนไขที่

จําเปนสําหรับการทําใหระบบกลไกของรัฐที่ตองการความเขมแข็งมากขึ้น และพบวายังมีความไมแนนอน และไม

สมบูรณบางสวนที่จําเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหไดผลตามที่คาดหวังไว อยางไรก็ตามตองการใหมีความยืดหยุน มีพื้นที่

เรียนรูและการปรับปรุงตอไป  

กลไกทางเลือกสําหรับการใช SEA ของประเทศแคนาดา ไดมีการเสนอกลไกทางเลือกในการ

ใช SEA จากประสบการณของแคนาดาและประเทศตาง ๆ ใน 3 กลไกทางเลือกดังนี้ 

- การใชเครื่องมือกฎหมาย 

ไมวาจะใชการออกกฎหมายเฉพาะใหม หรือ การปรับปรุงผนวกในกฎหมายเดิมท่ีเก่ียวของ 

การใชเครื่องมือกฎหมายจะทําใหมีกฎเกณฑและสรางความคาดหวังผลการใชไดแนนอนมากข้ึน มีขอดีคือการ

บังคับใชดําเนินงานไดอยางเปนอิสระ ซึ่งทําใหเกิดแรงผลักดันในการดําเนินงาน SEA จริงจัง มีประสิทธิภาพทั้งใน

มาตราเรื่องความโปรงใส ซึ่งจะสนับสนุนความรับผิดชอบและจัดการแรงกดดันของสาธารณะในการดําเนินงานได 

ใหมีความยืดหยุนและปรับปรุงได มากกวาการใช SEA เพียงเชิงนโยบาย มีจุดแข็งที่ทําเกิดเงื่อนไขพันธะที่ตอง
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ดําเนินงานชัดเจน แตก็มีจุดดอยในกรณีที่มีความไมแนนอนและหลากหลายซึ่งกฎหมายอาจใชไมไดดี การใช

กฎหมายตองสนับสนุนการดําเนินงานการใช SEA ในลักษณะและการประยุกตตาง ๆ กันได ตามที่คาดหวังและ

ยังคงใชหลักการพ้ืนฐาน SEA ที่ถูกตอง  

- การใชเครื่องมือนโยบาย 

การใช Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and 

Program Proposals ของแคนาด ไมใชกฎหมายแตเปนเครื่องมือดานนโยบายในการแนะนําใหดําเนินงานใช SEA  

มีขอดีคือ มีความยืดหยุน มีการปรับปรุงไดตอเนื่อง กวาการใชกฎหมาย แตตองใหแรงผลักดันที่นอยกวาในการที่

จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ  

- การใชรวมกันทั้งกฎหมายและนโยบาย 

ความทาทายที่ใชเพียงเครื่องมือใดอาจไมเหมาะสมท่ีสุด และการใชรวมกันทั้งกฎหมาย

และนโยบายอาจเปนทางออกที่เหมาะสมกวา กฎหมายจะทําใหเกิดการบังคับใชเงื่อนไขตาง ๆ ไดแนนอนกวา  

แตอาจไมสามารถประยุกตใชไดอยางยืดหยุนสําหรับทุกลักษณะและกรณี ขณะเดียวกันการใช Cabinet Order ก็

อาจไมสามารถทําใหเกิดคาํมั่นสัญญาในการดําเนินงานไดอยางรอบคอบ ตลอดเวลา และสม่ําเสมอ ดังนั้นการใชทั้ง

สองเครื่องมือรวมกันนาจะเปนอีกทางเลือกที่ชวยได  

ประเทศแคนาดาไดพิจารณาจัดทําออกแบบการประเมินยุทธศาสตร โดยการคัดเลือก การ

ประเมินคาและการกําหนดแนวทางเพ่ือสรางความเขมแข็ง โดยพิจารณาออกแบบจากหลักการแนวทาง ดังนี้ 

1) การทบทวนวรรณกรรมประสบการณจากประเทศตาง ๆ 

2) ใชเกณฑการดําเนินงาน (performance criteria) ซึ่งพัฒนาจากองคการการประเมินผล

กระทบนานาชาติ (IAIA, 2002) 

3) ใชหลักการที่ใชในการออกแบบการประเมินความยั่งยืน เสนอไวโดย Gibson el al (2005)  

4) ใชเกณฑสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของประเทศแคนาดา เสนอไว

โดย Noble and Branson, 2007)  

แคนาดา ไดพิจารณาใชเงื่อนไขและขอกําหนด ในการออกแบบการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1) ระบุวัตถุประสงคของกระบวนการใหชัดเจน เนนที่คํามั่นเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ

เทียบเทากัน โดยมีการกําหนดเกณฑการตัดสินใจและการประเมินที่เหมาะสม โดยเฉพาะความชัดเจนและความ

นาเชื่อถือขององคประกอบของกระบวนการซึ่งเนนดานบริบทแวดลอม วิธีการบูรณาการกับประเด็นความยั่งยืน  
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2) มีขอกําหนดและกฎเกณฑซึ่งครอบคลุมกรณีที่มีนัยสําคัญที่ใชในการอนุมัตินโยบาย แผน

และแผนงาน และทําใหเกิดการตัดสินใจที่ไดจากการประเมินที่เนนไปสูความยั่งยืน และการประเมินนั้น ๆ เปนการ

ดําเนินงานเพ่ือพิจารณาใหไดตามวัตถุประสงคและทางเลือก หรือในชวงเวลากอนที่จะอนุมัติแผน  

3) ทําใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางนโยบาย แผนและแผนงานกับการพัฒนา การทบทวนและ

อนุมัติตามระดับชั้นของยุทธศาสตรและโครงการ ใหเห็นวานโยบาย แผนและแผนงานนั้นใหทิศทางและกรอบของ

การตัดสินใจตามลําดับชั้น หลายระดับ 

4) มีลักษณะของกระบวนการที่ยืดหยุน หลากหลายและเพียงพอ สามารถครอบคลุมความ

จําเปนของการประเมินระดับยุทธศาสตรที่แตกตางกันได ทั้งระดับนโยบาย แผนและแผนงานที่มีลําดับชั้นของ

ความเชื่อมโยง  

5) มีวิธีการทาํใหกระบวนการไดมีการเรียนรู มีการประสานและรวมมือกัน กับการดําเนินงาน

ระดับยุทธศาสตร 

6) มีการประเมินวาแผนและแผนงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งใจไว และประเมินทางเลือก 

ตาง ๆ วานําไปบรรลุเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน หาทางเลือกที่ดีที่สุด ที่ทําใหเกิดประโยชนทางบวกและมีความเสี่ยง

ใหเกิดผลเสียหายใหนอยที่สุด 

7) มีความตั้งใจและพิจารณาผลกระทบสะสม ประเด็นตลอดวงจรชีวิตตั้งแตตนจนปลายทาง

ของการดําเนินงาน  

8) จับคูใหการใชกําลังในการประเมินใหเหมาะสมกับนัยสําคัญของกรณีสําคัญนั้น เนนการ

ประเมินประเด็นสําคัญที่สุด  

9) มีการพิจารณาเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบในการประเมิน กับกลไกเพ่ือใหการ

ประเมินมีความเปนอิสระและนาเชื่อถือ 

10) การเปดโอกาสสรางความรวมมือกับกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคและแนวทางที่

เก่ียวของกัน รวมทั้งกฎหมายดวย 

11) โอกาสสําหรับการมีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเปดเผย  

12) การตัดสินใจอยางโปรงใสและอยางมีความรับผิดชอบ  

13) สรางกระบวนการที่นําไปสูการตัดสินใจของ SEA บูรณาการเขากับนโยบาย แผนและ

แผนงาน และการดําเนินงานระหวางแผนกับ SEA  

14) โอกาสที่จะอุทธรณกรณีที่การดําเนินงาน SEA ไมเปนไปตามหลักการและเกณฑที่

เหมาะสม  
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15) ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรูและการบงชี้ความ

ตองการในการดําเนินงาน 

16) การบริหารจัดการที่เปนกลาง 

17) มีทรัพยากรและแรงผลักดันที่เพียงพอ 

18) ความเชื่อมโยงกับบริบทแวดลอมระดับยุทธศาสตรที่กวางขวาง 

บทเรียนที่ 2 : การบูรณาการการวางแผนพฒันากับ SEA  

SEA เปนหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ชวยในการประเมินผลกระทบและ

เปนเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่ไดรับการยอมรับอยางดี เนื่องจากชวยในการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอมในการวางแผนพัฒนาอนาคต SEA ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนใหเขาใจและ

พิจารณาประเด็นในการประเมินผลกระทบสะสมในขอบเขตพื้นที่ที่มีขนาดใหญ สามารถใชการตัดสินใจระดับ

ยุทธศาสตรเพ่ือทําใหบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได ดังนั้น จึงมีความสําคัญตอการนําไปบูรณาการในการวางแผนการ

พัฒนาเชิงพื้นที่ และเหมาะสมที่จะใชในการบูรณาการแผนระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศตาง ๆ มีการใช SEA  

ในแผนการพัฒนาที่หลากหลาย เชน พลังงาน คมนาคมขนสง อุตสาหกรรม การใช พ้ืนที่ดิน การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนเชิงพ้ืนที่ระดับภูมิภาค เปนตน 

1) ความสําคัญและรูปแบบของการบูรณาการใน SEA 

การบูรณาการเปนวิธีการเพ่ิมประสิทธิภาพของการประเมินเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อสงเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ซึ่ง SEA เปนเครื่องมือที่ชวยสนับสนุนการบูรณาการ 

ถึงแมวาจะเปนเรื่องที่ซับซอนและดําเนินการใหสมบูรณไดยาก เนื่องจากยังขาดวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 

และมีความยากในการสื่อสาร การแกความขัดแยงของผูมีสวนไดเสีย โดยหลักการทั่วไป การบูรณาการจะเกิดขึ้น

ตลอดเวลา เชน เมื่อมีผูเกี่ยวของสองคนมีความคิดและความเห็นแตกตางกัน แตตองการแกไขปญหาเรื่องเดียวกัน 

และตองพยายามแกไขรวมกัน ก็เปนวิธีการบูรณาการแลว หลักการที่ยอมรับกันก็คือ การรวมกันของสวนตาง ๆ 

อาจไมเทากันทั้งหมด หมายความวาหากเรารวมแตละสวนของแตละคนที่ใหมา ผลรวมสุดทายไมใชสวนตาง ๆ  

เดิมจากแตละคนมาประกอบกันเทานั้น แตการบูรณาการจะทําใหเกิดสิ่งใหม แนวทางใหม ผลลัพธใหมที่แตกตาง

จากเดิมของแตละคน แตยังคงมีลักษณะของสวนเดิมที่เคยแยกกันอยู แตเมื่อรวมกันแลวมีลักษณะใหมเกิดขึ้น  

ความทาทายสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา คือการประสานระหวางนโยบายตางสาขาของการ

พัฒนาเพื่อทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพื่อทําใหชนะความทาทายนี้  

การจัดทําแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตองทําใหเกิดการบูรณาการอยางสมบูรณ มีการประเมินครอบคลุมประเด็นทั้งดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้นการเชื่อมโยงการจัดทําแผนเชิงพ้ืนที่กับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
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ยุทธศาสตร จะสรางเงื่อนไขสําคัญใหเกิดการพัฒนาท่ีเหมาะสมและสรางโอกาสสําคัญเพื่อบรรลุความย่ังยืนผาน

กระบวนการตัดสินใจ ท้ังนี้ ประเด็นของการบูรณาการ ม ี5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) ดานเนื้อหา (Substantive) 

- การบูรณาการประเดน็ปจจัยดานสิ่งแวดลอมกับประเด็นดานเศรษฐกิจและสังคม  

- การบูรณาการประเด็นสําคัญ เชน สุขภาพ ความเสี่ยง ความหลากหลายทางชีวภาพ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

- การบูรณาการประเดน็ระหวางประเทศและทองถิ่น 

(2) ดานวิธีดําเนินงาน (Methodological) 

- การบูรณาการแนวทางในการประเมินดานตาง ๆ รวมกันทั้ง เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอม เชน การประเมินผลกระทบสะสม การประเมินความเสี่ยง การประเมินทางเทคนิค การประเมิน

คาใชจายและผลประโยชน (Cost/benefit analysis) การประเมินแบบหลากหลายทาง (Multi-criteria analysis) 

(3) ดานขั้นตอนกระบวนการ (Procedural)  

- การบูรณาการข้ันตอนการวางแผนเชิงพ้ืนที่และ SEA (ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดลอม)  

(4) ดานองคกรสถาบัน (Institutional) 

- การสรางความสามารถองคกรในการจัดการประเด็นตาง ๆ อยางบูรณาการ และการมี

หนาที่รับผิดชอบ 

- การกําหนดโครงสรางองคกรภาครัฐใหเกิดการบูรณาการ 

- การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางภาคสวนตาง ๆ  

- การกําหนดหนวยงานหลักและสนับสนุนใหมีหนาที่ความรับผิดชอบ 

(5) ดานการเมือง (Political) 

- การบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนในการวางแผนและ SEA 

- การบูรณาการขอบังคับ ระเบียบปฏิบัติของการพัฒนาสาขาตาง ๆ  

- การบูรณาการยุทธศาสตรของการพัฒนาสาขาตาง ๆ 

เมื่อพิจารณาการบูรณาการในการจัดทํา SEA ตามประเด็นตาง ๆ ทั้ง 5 ประเด็นดังกลาว 

ประเด็นการบูรณาการดานเนื้อหา (Substantive) เปนสิ่งท่ีตองพิจารณาวา ควรจะบูรณาการดานสิ่งแวดลอมเพียง
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ดานเดียว หรือขยายไปถึงดานเศรษฐกิจและสังคมดวย สวนประเด็นของการบูรณาการอ่ืน ๆ เชน การบูรณาการ

การวางแผนพัฒนากับ SEA การบูรณาการองคกรและสถาบันการรับผิดชอบนั้น SEA จะชวยสนับสนุนปรับปรุง

ความสามารถในการบูรณาการ ณ ระดับการตัดสินใจ และมีอิทธิพลตอการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนไวในการ

จัดทํานโยบาย แผน และแผนงานได 

2) การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ 

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญย่ิงตอความสําเร็จของการใช SEA 

สวนใหญการใช SEA มีสมมุติฐานวาจะใหขอมูลอยางมีเหตุผลเพ่ือชวยในการตัดสินใจตอแผนการพัฒนา แตก็

พบวามีปจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจรวมดวย ทั้งขอจํากัดในการรับรู (Cognitive 

limitations) ความอคติทางพฤติกรรม (Behavioral biases) และความคลุมเครือ (Ambiguity) อีกทั้งการ

เปลี่ยนแปลงความชอบและบรรทัดฐาน และการกระจายอํานาจการตัดสินใจใหแกผู เ ก่ียวของตาง ๆ  

ใหทันเวลา อนึ่งกระบวนการตัดสินใจเปนหนึ่งในกระบวนการเรียนรูและการเจรจาตอรองระหวางผูมีสวนไดเสียที่

เก่ียวของ ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจดังกลาวมีความสําคัญเกี่ยวของ ทั้งในระดับการวางแผนและนโยบาย 

และการสนับสนุนให SEA เปนกระบวนการเรียนรูแบบเปดและกวางขวาง  

ลักษณะกระบวนการตัดสินใจมี 2 ระดับคือ ระดับบุคคล และ เปนกลุม (Multi-actor) 

ลักษณะกระบวนการตัดสินใจระดับบุคคลนั้นมักใชเหตุผล (Rationality) และขอมูลจากการประเมินเปนพื้นฐานใน

การตัดสินใจ สวนลักษณะกระบวนการตัดสินใจเปนกลุมสําหรับ SEA นั้น ตองใชเหตุผลอยางเต็มที่และลึกกวา 

และขอมูลที่ละเอียดชัดเจนจากทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ พบวาความเขาใจและประสบการณตาง ๆ อาจชวยให

การตัดสินใจใน SEA มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสําคัญมากคือ ประเภทของขอมลูที่ใช การใชแนวทางที่เปดเผยและ

เปนผลรวมกันของทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ความจําเปนที่ตองรวมลักษณะและความสนใจของทุกคนในการ

วิเคราะห ความตองการและความตั้งใจที่จะเลือก  

ทฤษฎีการตัดสินใจเพ่ือใชในกระบวนการ SEA มีดังนี้ 

(1) เหตุผล บรรทัดฐานและคุณคา (Rationalities, norms and values)  

การประเมินผลกระทบสวนใหญมีพ้ืนฐานหรือสมมุติฐานวาใชขอมูลหรือความรูที่ถูกตอง มี

เหตุผลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เปนวิธีที่นําไปสูการตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีตรรกะ ดังนั้น การตัดสินใจจึงข้ึนกับ

ความเขาใจตอผลลัพธของทางเลือกตาง ๆ และการพิจารณาเลือกทางเลือกที่เหมาะสมก็จะนําไปสูเปาหมายและ

บรรลุวัตถุประสงค การพิจารณาและประเมินจัดลําดับจนไดทางเลือกที่ดีที่สุด มีขอสังเกต 3 ประการ ดังนี้ 

- การใชเหตุและผลในการตัดสินใจ แบงไดเปน ความมีเหตุผลของกระบวนการ ซึ่งก็คือ

ขั้นตอนมีความสมเหตุผล และความมีเหตุผลของผลลัพธจากกระบวนการ ซึ่งหมายถึงวาสุดทายแลว จะเลือก

ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค  
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- การใชขอมูลความรูเปนประจักษพยาน (objective) ทางหนึ่ง กับอีกทางหนึ่ง ใช

มาตรฐานและคุณคาซึ่งผูตัดสินใจยึดถือเปนหลักในการตัดสินใจ (subjective) ซึ่งทําใหเกิดการยอมไดยอมเสีย 

(trade-off) ระหวางทางเลือกตาง ๆ  

- รูปแบบของการตัดสินใจนี้ เชื่อวาเปนวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ในการใชเหตุผล ตรรกะ 

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวา ในการตัดสินใจจริงอาจไมเปนไปตามทฤษฎีเหตุผลนี้เสมอไป  

จากขอสังเกตเหลานี้ ทําใหตองทําความเขาใจอยางดีวา การตัดสินใจบอยครั้งไมเปนไป

ตามทฤษฎีของการใชตรรกะเหตุผลเสมอไป ตองทําความเขาใจขอจํากัดของ รูปแบบการตัดสินใจแบบเหตุผล 

(Rationale model) และหารูปแบบการตัดสินใจอื่นเปนแนวทางที่ใชในการตัดสินใจเพ่ิมเติมดวย นอกจากนี้ ตอง

พิจารณาแยกระดับการตัดสินใจ ระดับบุคคล และเปนกลุม ซึ่งเปนการตัดสินใจรวมกัน (Collective) ดวย การ

ตัดสินใจรายบุคคลมีขอจํากัดเนื่องจาก 1) ขีดจํากัดเรื่องการรับรูและทรัพยากร (Cognitive and resource 

limitations) และ 2) ความอคติและผันแปรของพฤติกรรม (Behavioral variations and biases)  

(2) การตัดสินใจแบบกลุม (Multi-actor decision making)   

เปนการตัดสินใจโดยหลาย ๆ คน พรอมกัน ประเด็นสําคัญคือ การพิจารณาถึงการเอ้ือ

ประโยชนซึ่งกันและกัน (Mutual dependencies) และการกระจายอํานาจระหวางผูเขารวมในการตัดสินใจ กรณี

การตัดสินใจของกระบวนการ SEA นั้นเปนการกระจายอํานาจและอิทธิพลไปใหหลายภาคสวน หลายองคกร  

การตัดสินใจแบบกลุมมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบอุดมคติ (Normative or ideal model) มีลักษณะประหนึ่งวา

การตัดสินใจนั้นเปนแบบมีตรรกะเปนหนึ่งเดียว เสมือนการตกลงรวมกันของทั้งกลุม และ 2) รูปแบบการตัดสินใจ

ตามเวลาและโอกาส (Rounds model) มีลักษณะที่การตัดสินใจที่ชวงเวลาหนึ่งกอน และการตัดสินใจอาจถูก

ทบทวนและตัดสินใจในรอบใหมไดอีก การตัดสินใจยอมรับความไมแนนอนและปรับปรุงได แกไขไดตามจังหวะ

และโอกาส (Policy window) เพื่อสามารถแกปญหา หาทางออกและบรรลุวัตถุประสงค ใหเขากับสถานการณ

และบริบทใหม  

3) การประยุกตใชทฤษฎีการตัดสินใจใน SEA (Implication of SEA decision-making) 

การตัดสินใจในกระบวนการ SEA สวนใหญ ใชทฤษฎีตามหลักการวาจะการตัดสินใจอยางไร

ขึ้นกับการใหขอมูลผลกระทบของการดําเนินงานตามแผนการพัฒนานั้น ซึ่งไดพิจารณาทางเลือกที่บูรณาการ

ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและวัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน และใชการตัดสินใจแบบกลุม เนื่องจาก

ปจจุบันมีแนวโนมที่ ใหความสําคัญกับการใชแนวทางการมีสวนรวมในกระบวนการ SEA อีกนัยหนึ่งคือ  

SEA มีบทบาทดานการสนับสนุน (Advocative) ในการตัดสินใจแบบกลุม ในกรณีซึ่งผูมีสวนไดเสียมีความเห็น

แตกตางกัน และจําเปนตองโตแยงกัน ตองสรางดุลยภาพระหวางประเด็นการพัฒนาที่หลากหลายดาน ดังนั้น
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เกณฑวัดความสําเร็จของ SEA จึงวัดไดจากระดับที่สามารถนําประเด็นดานเศราฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและ 

ความยั่งยืนเขามาพิจารณาในการตัดสินใจไดมากนอยเพียงไร  

การตัดสินใจแบบบูรณาการซึ่งใชใน SEA เกิดขึ้นเนื่องจากขอจํากัดของ EIA ในการประเมิน

ทางเลือกและการพิจารณาผลกระทบสะสมของการพัฒนาตาง ๆ และจําเปนตองมีการประเมินในระดับยุทธศาสตร

มากข้ึน จึงทําให SEA กลายเปนเครื่องมือทางออกในการสนับสนุนใหมีการประเมินและตัดสินใจในระดับนโยบาย 

แผนและแผนงานได และหาโอกาสที่ดําเนินงานแผนการพัฒนาไปสูความย่ังยืนได SEA จึงไดรับการยอมรับวาเปน

กระบวนการสําคัญใหเกิดการตัดสินใจแบบบูรณาการ และสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินจุดแข็ง จุดออน

และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ SEA ยังสงเสริมโอกาสใหเกิดการตัดสินใจ ณ จุดเขา 

(Entry point) ที่เหมาะสมในการจัดทําแผนพัฒนา นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได การตัดสินใจแบบบูรณาการ 

ใน SEA จึงชวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจใหมีการพิจารณาประเด็นตาง ๆ อยางบูรณาการรวมกับประเด็น

ความยั่งยืนดวย 

กระบวนการตัดสินใจมีลักษณะเปนการเรียนรูและเจรจาตอรองที่ตอเนื่อง ระหวางผูมีบทบาท

และเก่ียวของตาง ๆ กอนจะใชกระบวนการตัดสินใจ สิ่งที่ตองใหความสนใจและใหความสําคัญประกอบดวย 

ลักษณะและบริบทของการตัดสินใจ รวมถึงความเปนประชาธิปไตยของกระบวนการ และปจจัยที่เก่ียวของอื่น ๆ 

ดวย มีทฤษฎีการตัดสินใจที่เกี่ยวพันกับ SEA ไดแก ความซับซอน (Complexity) ความแตกตาง (Divergences) 

ความไมแนนอน (Uncertainties) การขาดความรู (Lack of knowledge) และขอจํากัดในการรับรู (Cognitive 

limitations)  

SEA เริ่มตนมาจากทฤษฎีของ EIA ดังนั้นจึงมีการรับหลักการ วิธีการและขั้นตอนหลัก  

คํานิยาม แนวทาง รวมถึงวัตถุประสงคหลักคือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมมาใชดวย อยางไรก็ตาม เงื่อนไขที่

จะทําใหเกิดการบูรณากรประเด็นสิ่งแวดลอมในระดับยุทธศาสตรมีประสิทธิภาพนั้น ไมสามารถทําไดเพียงการให

ขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่ดีเพ่ือใหผูตัดสินใจใชเหตุผลและประจักษพยานเทานั้น การใชรูปแบบการตัดสินใจแบบ

เหตุผล (Rational model) ซึ่งเปนหลักนําของการประเมินผลกระทบในหลายป พบวามีประเด็นดังนี้ 

- มีผูตัดสินใจหลักคนเดียวเทานั้นในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งมีการระบุผูที่มีอํานาจตัดสินใจ

ไวอยางชัดเจนตามลําดับของโครงสรางองคกร 

- มีความเปนไปไดในการคาดการณผลลัพธจากการตัดสินใจ เนื่องจากมีการระบุระดับ

ความสําคัญของทางเลือกพรอมเหตุและผล ดังนั้น จึงตัดสินเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนฐานของการคาดการณได  

- ประเด็นการตัดสินใจสวนใหญข้ึนกับการวิเคราะหผลที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแผน 

ดังนั้น การใหขอมูลกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่เพียงพอนั้น จะชวยสนับสนุนใหการตัดสินใจ “ดีข้ึน”  

- องคความรูท่ีนํามาสนับสนุนประกอบการตัดสินใจ ตองเปนขอมูลเชิงวิชาการ มีเหตุและผล  
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มีนักวิชาการ เชน Nilsson and Dalkmann (2001) โตแยงวา ไมควรใชเพียงแนวทาง 

การตัดสินใจแบบเหตุผล การตัดสินใจตองพิจารณาถึงคานิยม (Values) ในสังคมดวย SEA จึงควรมีความยืดหยุน

และมีความหลากหลายของบริบทในการตัดสินใจและควรมีอิทธิพลตอ กระบวนการ ลําดับความสําคัญ คานิยม 

วิสัยทัศนและพฤติกรรม 

ความเชื่อมโยงระหวาง SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืนไดเริ่มกาวหนาและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

มากย่ิงขึ้น กอนหนานี้ SEA มีวัตถุประสงคเพียงเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของการดําเนินงานของนโยบาย 

แผน แผนงาน และทางเลือกตาง ๆ และยังมีแนวทางปฏิบัติที่มีมุมมองเพียงเทานั้น ตอมาเริ่มมีการขยายขอบเขต

ของการใช SEA ไปในการประเมินผลที่ตามมาของการดําเนินตามนโยบาย แผน และแผนงานใหไดสมดุลกับ

ประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมดวย มุมมองที่เปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหเกิด “การบูรณาการเต็มรูปของ

ประเด็นดานกายภาพ/ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง และทําให SEA กลายเปนเครื่องมือเชิงรุก 

(Proactive approach) ที่มุงแกไขปญหาในอนาคตและกําหนด “อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด” (Most desirable 

end) และเพ่ือทําความเขาใจและคนหาทางเลือกที่เหมาะสมและยั่งยืนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ซึ่งชวยแกไข

ปญหาและบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไวดวย หรือชวยสงเสริมการเปลี่ยนแปลงใหบรรลุความยั่งยืน ดวยทางเลือก

เชิงกลยุทธ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือที่เปดโอกาสในการสรางพ้ืนที่เรียนรูรวมกันเพ่ือบรรลุการตัดสินใจที่มุงสูการ

พัฒนาที่ยั่งยืนดวย 

4) กรณีตัวอยางการบูรณาการแผนกับ SEA 

การจัดการโครงสรางพ้ืนฐานและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ York region ประเทศแคนนาดา 

ประเทศแคนาดา มีแนวทางการบูรณาการแผนการพัฒนากับ SEA ที่มีเอกลักษณแตกตางกับ

ประเทศอ่ืน ๆ เรียกแนวคิดนี้ วา Policy windows เปนแนวทางการบูรณาการท่ีใชโอกาส (Windows) ในชวง

เวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหเกิดผลกระทบตอการจัดทําแผนการพัฒนา  

- พัฒนาการใช SEA ในประเทศแคนาดา 

ตั้งแตการเริ่มแนะนําการประเมินสิ่งแวดลอมมาใชโดยสหรัฐอเมริกา โดยบังคับไวใน 

National Environmental Protection Act ในป 1969 และตอมาประเทศแคนาดาไดนํามาใชในกระบวนการ 

Environmental Assessment and Review Process ในป 1973 การประเมินสิ่งแวดลอมไดมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและทําใหเกิดความยุติธรรม ตั้งแตนั้นก็เกิดความตองการและสนใจใหนําไปใชในระดับสูงกวาโครงการ 

ไดแก ระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ทําให SEA ไดรับความสนใจเปนหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุนการ 

บูรณาการประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เขามาในการพัฒนา การอนุมัติและการดําเนินนโยบาย 

แผน แผนงาน แรงผลักดันหลักในการพัฒนา SEA ประกอบดวย การแกไขขอจํากัดของ EIA และการสงเสริม

หลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน หากความยั่งยืนตองมีแนวทางแนะนําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแลว 
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จําเปนตองมี การใชแนวทางเชิงกลยุทธ (Strategic approach) ซึ่งสามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศนระยะยาว เปาหมาย

ระยะกลางและปฏิบัติการระยะสั้น ทั้งในลักษณะของการเชื่อมโยงแนวนอน (Horizontal) ระหวางสาขาการ

พัฒนาตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือตอการพัฒนา และเชื่อมโยงในแนวดิ่ง (Vertical) หรือเชิงพื้นที่ 

เพ่ือใหเกิดการสนับสนุนตอกันของนโยบายระดับประเทศ ภูมิภาคและทองถ่ิน และทําใหเกิดภาคีพันธมิตรระหวาง

ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและองคกรอิสระ เนื่องจากเปนปญหาที่ซับซอนมากไมสามารถแกไข 

โดยภาคสวนใดภาคสวนหนึ่งเทานั้น SEA จึงถูกพัฒนาขึ้นมาเพ่ือเปนหนึ่งในกระบวนการที่จะจัดการโดยตรงกับ

ประเด็นยุทธศาสตรในวิถีทางที่ดีกวาการใชกระบวนการ EIA ในแงตาง ๆ เชน กอใหเกิดการสรางพันธะรับผิดชอบ

รวมกัน มีการบูรณาการประเด็นดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา  

มกีระบวนการที่โปรงใสและเปดกวาง เปนตน อีกทั้งยังชวยสนับสนุนใหการประเมินมีขอบเขตและความรับผิดชอบ

ที่กอใหเกิดอิทธิพลตอการตัดสินใจ นอกจากนี้ SEA ยังมีจุดประสงคในการใหขอเสนอแนะตอการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธ รวมทั้งตอการวางแผนระดับโครงการดวย อีกนัยหนึ่ง SEA มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการตัดสินใจแผนพัฒนา 

ตาง ๆ มีการบูรณาการ (Integrated) มองไกล (Farsighted) เปดกวาง (Open) มีประสิทธิภาพ (Efficient)  

มีความนาเชื่อถือ (Credible) มีความสมเหตุผลและอธิบายได (Defensible) และที่สําคัญที่สุด คือกอใหเกิด

ประโยชนอยางสม่ําเสมอและไมหมดไป จากการพัฒนาเชิงกลยุทธ  

เนื่องจากการตระหนักถึงและความกังวลเรื่องผลกระทบเหลานี้ ทําใหเกิดการสนับสนุน

การใช SEA มากขึ้น ทั้งเพ่ือใหมั่นใจวาไดใหความใสใจตอประเด็นสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนในการพัฒนานโยบาย 

แผน และแผนงาน และเพ่ือพิจารณาประเด็นความย่ังยืนในการดําเนินงานเชิงกลยุทธในรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่ 

ดังนั้น SEA จึงสามารถนําไปประยุกตใชในหลายระดับ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เชน แผนการใชที่ดิน 

แผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายดานสังคม และในหลากหลายสาขาการ

พัฒนา เชน การคมนาคมขนสง การใชที่ดิน พลังงาน และน้ํา/ น้ําเสีย เปนตน จากประสบการณการใช SEA  

ทั่วโลกที่ผานมากวา 20 ป เกิดประโยชนตาง ๆ ประกอบดวย มีการพิจารณาผลลัพธของทางเลือกการพัฒนา  

การปรับปรุงใหใชขอมูลเชิงประจักษเปนฐานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ การอํานวยใหเกิดการปรึกษาหารือกับ 

ผูมีสวนไดเสียเพ่ือรับฟงปญหาและความกังวล การสรางกรอบการพิจารณาการพัฒนาโครงการใหสอดคลองกับ

บริบทการพัฒนา เปนตน มีการสรุปประโยชนของ SEA วา “ชวยสนับสนุนใหบรรลุการดําเนินงานเชิงกลยุทธที่

ชัดเจนกวา เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น และไดรับการยอมรับจากสาธารณะมากขึ้นซึ่งทําใหการเห็นชอบเปนไป

ไดรวดเร็วขึ้น” 

- แนวทางการบูรณาการ Policy windows 

แนวคิด Policy windows เปนการเปดโอกาสการบูรณาการใหสามารถนํานโยบายหรือ

ระเบียบใหมมาใช เมื่อตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ ซึ่งเปนโอกาสที่เกิดขึ้นไมบอยนัก และเปนการชั่วคราว

หรือครั้งคราวเทานั้น เชน การนํานโยบายสาธารณะมาใชเมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมและเปดรับได องคประกอบของ
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นโยบายที่สามารถรวมเขาหากัน (Converge) ประกอบดวย ปญหา การเมือง และนโยบาย เพ่ือทําใหวาระนโยบาย

สาธารณะมีโอกาสเขาไปในวาระของรัฐบาล เชน ปญหา (Problem) จะทําอยางไรใหผูตัดสินใจเรียนรูประเด็นใหม

และทําความเขาใจการเปลี่ยนแปลงของประเด็นนั้น แลวตามดวยการหาทางแกไข (Policy stream) และสุดทาย

ทําใหเกิดสภาพการเมืองและความเห็นสาธารณะตอประเด็นนั้น โดยการผสานใหทั้งสามประเด็นรวมกันและรอใช

โอกาส Policy windows ทันทีเมื่อมาถึงชวงเวลาและบริบทแวดลอมที่เหมาะสม เชน ภาวะวิกฤติ ภัยพิบัติ ความ

เรงดวน เพ่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  

กรณีศึกษา York Region นี้ ไดดําเนินงานใชกระบวนการตัดสินใจแผนการพัฒนาพื้นที่

โดยการใชกระบวนการ SEA บางสวน ประกอบดวย การวางแผนพ้ืนที่แบบบูรณาการ ซึ่งไมเพียงเปนการใหขอมูล

เพื่อกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจเทานั้น แตมีความพยายามที่จะใชแนวทางปฏิบัติที่ดีของ SEA มาใชใน

การวางแผนการจัดการ รวมถึงในกระบวนการวางแผนโครงสรางพื้นฐาน เชน การทบทวนและปรับปรุงทั้งแผน 

Transportation and Water and Wastewater Master Plans และยุทธศาสตรความย่ังยืนของพื้นที่เพื่อทําให 

York Region มีพันธะสัญญามุงมั่นสูการพัฒนาที่ย่ังยืน การดําเนินงานวางแผนพัฒนาพ้ืนที่ของ York Region  

ไดเนนการเปดโอกาสในการพัฒนา หรือ Policy window ซึ่งนําทางใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในพื้นที่นี้ 

เนื่องจากอยูในสถานการณวิกฤติที่ตองยายพลเมืองเพ่ือแกไขปญหา และพบวาการนํากระบวนการ SEA มาใชใน

การพัฒนาแผนดังกลาว ทําใหเกิดการปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ทําใหเกิดประโยชนตามที่คาดไว ทําให

รับทราบและเกิดความนาเชื่อถือวาแผนจะเกิดประโยชนอยางกวางขวาง และใหแนวทางแนะนําที่ชัดเจนและทัน

เหตุการณเพ่ือทําใหเกิดผลลัพธที่ตั้งใจ ดังนั้นแนวคิดการใช Policy window แสดงใหเห็นวาเปนเครื่องมือที่เกิด

ประโยชนในการบงชี้หาโอกาสที่เหมาะสมสําหรับการบูรณาการแผนกับผลลัพธของการใช SEA ได 

กรณีศกึษา การจัดทําแผนการพัฒนาและ การใช SEA ของประเทศเดนมารก 

ประเทศเดนมารกมีเนื้อที่ 43,093 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวยเทศบาลจํานวน 275 แหง

และเขต (County) จํานวน 14 แหง ตามกฎหมายการใชที่ดินในภูมิภาค บังคบัใหทุกเขตตองจัดทําแผนการใชที่ดิน

ระดับ เขตเ พ่ือเปนกรอบในการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมถึ ง โครงสรางการคมนาคม การอนุ รักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ การใชเพ่ือสุนทรียภาพและการพักผอน การทองเที่ยวและการกําหนดบริเวณของการกอสราง

และกิจกรรมขนาดใหญ โดยใหมีระยะเวลา 12 ป และใหทบทวนทุกระยะ 4 ป การจัดทําแผนดังกลาวเปน 

การบังคับตามกฎหมายที่กําหนดใหการวางแผนการใชที่ดินในระดับเทศบาล ตั้งแตป 2000 ตัวอยางกรณีศึกษานี้ 

เปนการวางแผนของเขต Northern Jutland โดยทั่วไปแผนการใชที่ดินของเขตดําเนินงานเพื่อประโยชนของ

ประเทศรวมกัน และสรางแนวทางหลักในการใชที่ดินและการสรางโครงสรางตาง ๆ ในพ้ืนที่นอกเชตเมือง 

กระทรวงสิ่งแวดลอมและพลังงานของประเทศเดนมารก ใหคําชี้แนะแกหนวยงานระดับเขตตาง ๆ ใหจัดทําและ

เผยแพรรายงาน 2 ฉบับคือ รายงานการวางแผน (Planning report) 
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5) กรณีตัวอยางการประยุกตใช SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและลักษณะ  

กรณีตัวอยางการศึกษาและประยุกตใช SEA ในหลากหลายสาขาการพัฒนา โดยเฉพาะ

แผนการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหลงน้ํา การจัดการการเกษตรและ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

(1) กรณีตัวอยางการประยุกตใช SEA กับการวางแผนการใชประโยชนที่ดินและการ

พัฒนาเมืองและชนบท (Ingrid Belþáková, 2016) 

การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน เปนการแสดงถึงระบบที่กวางขึ้นของเครื่องมือที่ใชสําหรับ

การวางแผนที่เก่ียวกับแผนการกระจายหรือการจัดสรรพื้นที่/ ที่ดิน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

กิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ ในขอบเขตและพื้นที่ที่เคยมีบทบาทสําคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน สําหรับเรื่อง

ความยั่งยืนถือเปนแนวคิดการพัฒนาใหมในการสรางความรวมมือใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่

มีเปาหมายในการบรรลุไปสูความยั่งยืนหรืออยางนอยสามารถเขาใกลการพัฒนาที่ย่ังยืนไดมากย่ิงข้ึน ซึ่งถือเปน

ความทาทายอยางหนึ่ง และ SEA จะเปนเครื่องมือที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในกรณีนี้ ทั้งนี้ความย่ังยืนถือเปน

วัตถุประสงครวมกันระหวางการวางแผนการใชประโยชนมที่ดินและ SEA ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยในการวางแผน 

และเปนเครื่องมือในการประเมนิ 

SEA เปนเครื่องมือที่สามารถชวยทําใหเห็นถึงความไมเหมาะสมทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมที่ดําเนินการอยูและชวยสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการพิจาณาอยางบูรณาการไปพรอมกัน

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งมีศักยภาพในการลดผลเสียและเพิ่มผลดีจากการดําเนินการตามแผนที่

เก่ียวของ 

การใช SEA ในการวางแผนการใชประโยชนที่ดินจะตองนําเสนอขอมูลเก่ียวกับผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและผลที่จะเกิดขึ้นของสิ่งแวดลอมในกระบวนการวางแผน ในหลาย ๆ ประเทศสวนใหญ มีการทดลอง/

ฝกฝนการใช SEA ในดานการวางแผนการใชประโยชนที่ดินตั้งแตในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคขนาด

เล็กหรือการตั้งถิ่นฐานในระดับเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการใหความสําคัญทองกับถ่ินและสภาพแวดลอมที่เปน

เรื่องที่เราสนใจ จากแงมุมของชวงเวลาตาง ๆ และมุมมองเชิงบวก 

กรณีตัวอยางในเมือง Brindisi : การประเมินทั้ งความซับซอนของความขัดแยงและ 

การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม (Raffaele Attardi, Alessandro Bonifazi and Carmelo M. Torre, 2012) 

องคประกอบที่สําคัญคือ ผูแทนทางการเมืองของ Brindisi เรียกรองใหมีโครงสรางวิธีการ

ประเมินในการสนับสนุนกระบวนการ SEA ที่เก่ียวของสําหรับเมือง พวกเขาชี้ใหเห็นถึงการสะทอนจุดหลักสําคัญ

บางประการโดยมีจุดประสงคเพื่อเปดการสนทนาโดยนํากรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมของกิจกรรม 
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ที่กอมลพิษในเมืองทาอุตสาหกรรมหลักทางตอนใตของอิตาลี ในอดีตความตองการของระดับทองถ่ินถูกทําลาย

เนื่องจากความสัมพันธที่เปราะบางของสมาชิกสภาเมืองกับสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีเปาหมายเพื่อปกปองนโยบาย

พลังงานระดับชาติและระดับทองถิ่นมากกวาความมั่งคั่งของประชาชนในเมือง 

ในอดีตหนวยงานตาง ๆ ในมือง Brindisi ยังมีการตีความตาง ๆ ในขอกําหนดหรือแนวทางที่

ยังขัดแยงกัน และยังไมไดรวมกันสรางแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาเมืองรวมกัน ซึ่งเปนเรื่องยากที่จะหาวิธี

แกปญหาอยางทันทีทันใด เชนเดียวกับการเริ่มตนนโยบายท่ีชัดเจนโดยมีพ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมที่สอดคลองกัน ความตั้งใจของเทศบาลคือหยุดกิจกรรมของโรงไฟฟาพลังงานเพื่อปรับปรุง

สภาพแวดลอมของพ้ืนที่ชั้นในของเมืองและในพ้ืนที่กวางของชนบทที่เต็มไปดวยมลพิษของเมือง Brindisi ซึ่งเปน

เมืองที่เปนทางแยก/ ทางผานที่สําคัญ สําหรับความขัดแยงดานสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันสามขอซึ่งทําใหเกิดคําถาม

เก่ียวกับความเทาเทียมดานสิ่งแวดลอมทั่วภูมิภาค Apulia ซึ่งไดมีการใช SEA เพ่ือประเมินทั้งความซับซอนของ 

ความขัดแยงและการเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1: การกําหนดผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับโครงการพัฒนาทาเรือและผูมีสวนไดเสีย

ในพ้ืนที่โครงการและระบุความขัดแยงภายในและภายนอก (Error! Reference source not found.) 

ขั้นตอนที่ 2: การกําหนดสถานการณจําลองที่ใชรวมกันโดยตัวแทนสาธารณะท้ังหมดภายใน

สภาเมือง 

- สถานการณที่  1 :  การปดโรงงานผลิตไฟฟา , ย ายทารือคารบอนไปยัง Cerano,  

การรื้อสายพานลําเลียง, ทาเรือใหมใน Cerano 

- สถานการณที่ 2: การยายโรงไฟฟาพลังงานและทาเรือคารบอนจากทาเรือไปยัง Cerano, 

การรื้อสายพานลําเลียง, ทาเรือใหมใน Cerano 

- สถานการณที่ 3: การยายโรงไฟฟาพลังงานที่ใหมภายในทาเรือ, ทาเทียบเรือเกายังเปด

ดําเนินการอยู, และการยังคงมีสายพานลําเลียงไว 
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รูปที่ 1 ความขัดแยง 3 ระดับในพ้ืนที่เมอืง Brindisi 

 

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินสถานการณโดยการคนหาสําหรับการบูรณาการการประเมิน

ผลกระทบชุมชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและทําการวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT) 

ขั้นตอนที่ 4: การสรุปขอเท็จจริง โดยในสวนแรกของการประเมินเปนเรื่องของตนทุนและ

ความขัดแยงซึ่งจะถูกประเมินเปนตัวชี้วัดความนาเชื่อถือ/ ความไมแนนอนของสถานการณในอนาคตที่สามารถถูก

นําไปใชได ในสวนที่สองสวนผลประโยชน จะแสดงผลกระทบทั้งเชิงบวก/ เชิงลบที่เปนตัวกําหนดความสําคัญของ

ผลประโยชน 

ความไววางใจในพลังการสื่อสารเกิดจากกระบวนการมสีวนรวมที่เปนหนึ่งในข้ันตอนการจัดทํา

รายงาน SEA ซึ่งจนถึงขณะนี้ถือเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมสาธารณะของหนวยงานเพียงอยางเดียวที่

กอใหเกิดการปรึกษาหารือทางสังคม ดังนั้น เทศบาลเมือง Brindisi จึงพิจารณาในขอเท็จจริงแลววาการประเมิน

แบบมีโครงสรางเปนเครื่องมือสําหรับชุมชนที่จะชวยใหเกิดการตอรองในระดับนโยบาย และเกิดการยอมรับใน

ระดับสาธารณะมากที่สุด 

(2) กรณีตัวอยางการประยุกตใช SEA กับการจัดการแหลงน้ํา (Rafik Hirji and Richard 

Davis, 2009) 

การประยุกตใช SEA กับการจัดการแหลงน้ําสวนใหญจะดําเนินการในประเทศท่ีพัฒนาแลว 

แมวาจะมีบางกรณีเกิดขึ้นในประเทศกําลังพัฒนาก็ตาม ซึ่งมลีักษณะทั่วไปและแนวทางการจัดทํา SEA และ IWRM 

ดังนี้ 
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- ระบุ และสนับสนุนการจัดลําดับความสําคัญ และบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดลอมไปสูการตัดสินใจในระดับที่สูงข้ึน (รูปที่ 2) 

- ประยุกตใชในระดับชาติ บริเวณอางเก็บน้ํา และบริเวณเขตชายแดน 

- ใหความสําคัญกับแนวทางการมีสวนรวมและการใหคําปรึกษาในการตัดสินใจ 

- ใชแนวทางที่เปนขอเท็จจริงและขอมูลเชิงปริมาณที่มีความเปนไปได 

- สงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการดําเนินการศึกษา 

- รวมการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ 

- แสวงหามุมมองของนักวางแผน นอกเหนือจากประเด็นปญหาเฉพาะสวน 

- มีสวนชวยในการปรับปรุงการกํากับดูแลใหดีขึ้น ผานการใหความสําคัญกับการมีสวนรวม 

และการตัดสินใจบนพื้นฐานขององคความรูที่ถูกตอง 

นอกจากนี้ยังมคีวามแตกตางระหวาง SEAs และ IWRM โดยเฉพาะอยางยิ่งในอดีตมุงเนนไปที่

การพิจารณาดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่ภายหลังมีการรวมภาคสวนและประเด็นที่เกี่ยวของกับน้ําในหลากหลาย

ประเด็น รวมถึงประเด็นที่อาจไมเก่ียวของกับดานสิ่งแวดลอมอยางชัดเจนดวย 

ขอดีของการประยุกตใช SEA ในแหลงน้ํา 

- เปนวิธีการแบบบูรณาการ โดยเนนแนวทางที่โปรงใส และการมีสวนรวม ซึ่งมีความ

เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรน้ําในหลายภาคสวน รวมถึงความตองการน้ําของสิ่งแวดลอม และการจัดการ

คุณภาพน้ํา 

- สําหรับผลกระทบตอภายนอก SEA ชวยใหเกิดกลไกที่มีโครงสรางและโปรงใสสําหรับ

การเจรจาและการตัดสินใจในลุมน้ําระดับชาติและระดับนานาชาติ สวนภายในลุมแมน้ํา ผูมีสวนไดสวนเสียทั้งตน

น้ําและปลายน้ําจะตองใหความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ํา หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ SEA ถือเปนหลักการ

ในการจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับลุมน้ํา และทะเลสาบอยางมีสวนรวม 

- ในการดําเนินการในแหลงน้ํามักมีผลกระทบแฝงอยู เชน การใหน้ําสําหรับผูปลูกราย

ยอย บอน้ําบาดาล การเก็บน้ําฝนในพ้ืนที่แหลงกําเนิด และมลพิษจากกิจกรรมการทําเหมืองแร ซึ่งทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทีละนอย แตสะสมผลกระทบนั้นเรื่อย ๆ ดังนั้น จึงมีการใช SEA เพ่ือวิเคราะหถึง

ผลกระทบสะสมเหลานั้นในภาพรวมดวย 

- การเปลี่ยนมุมมองการจัดการโดยใช SEA ซึ่งเปนการสนับสนุนการกําหนดกรอบการ

วิเคราะหนโยบาย และการตัดสินใจที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ําแบบกระจายอํานาจใหมาก

ขึ้นในการจัดการทรัพยากรน้ําที่ระดับอางเก็บน้ําหรือสมาคมผูใชน้ํา ผลลัพธที่เกิดจากกระบวนการกระจายอํานาจ 
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คือการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนซึ่งจําเปนตองมีกรอบนโยบายที่

ชัดเจน ดังนั้น SEA จึงถือเปนเปนเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนากรอบแนวคิดนี้ 

การออกแบบ และดําเนินการของ SEA 

- ตองมีทีมงานที่มีความรูความสามารถจากหลายหลายสาขาวิชาชีพซึ่งสามารถ 

บูรณาการความรูเขาดวยกันได เปนสิ่งสําคัญที่ทําให SEAs ประสบความสําเร็จ นับเปนการจัดการทรัพยากรน้ํา

แบบหลายภาคสวนโดยแทจริง และสมาชิกในทีมจําเปนตองมีความเขาใจอยางกวางขวางเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ 

และความเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกันระหวางกันตั้งแตเริ่มตนการศึกษา 

- ผูนําของทีม SEA มีความสําคัญอยางยิ่ง จําเปนตองมีประสบการณท่ีกวางขวาง 

สามารถยอมรับมุมมองแบบสหสาขาวิชาชีพ มีความเขาใจที่ชัดเจนเก่ียวกับกระบวนการและเครื่องมือของ SEA  

มีความเขาใจในหลักการและแนวทางการวิเคราะห IWRM ซึ่งหาไดคอนขางยากแมแตในประเทศที่พัฒนาแลว 

- เงื่อนไขการอางอิงที่ชัดเจนเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในเงื่อนไขการอางอิงสําหรับ SEA 

ตองมีการใหเหตุผลสําหรับ SEA รายงานที่มีความเฉพาะตอวัตถุประสงค ขอบเขตเชิงพื้นที่ ขอบเขตชั่วคราวและ

เชิงสถาบันของ SEA วิธีการที่ตองปฏิบัติ ความกวางขวางและกลไกของการปรึกษาหารือที่จําเปน โครงรางของ

ขั้นตอนท่ีจะปฏิบัติตาม 

- ใหความสําคัญกับภาคสวนที่เก่ียวของกับน้ํา จากประสบการณที่ดีเกี่ยวกับ SEA ที่มี

สถาบันเปนศูนยกลาง สวนสําคัญของ SEA ควรมุงเนนไปที่การประเมินปจจัยดานสถาบันและการกํากับดูแลขั้น

พ้ืนฐาน ซึ่งมีความสําคัญอยางย่ิงเนื่องจากขอเท็จจริงที่วาการเปลี่ยนแปลงในสถานที่เหลานี้ตองใชเวลา และ

โดยทั่วไปมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เพ่ิมขึ้น และสิ่งจูงใจพ้ืนฐานที่เก่ียวของ การประเมินปจจัยเชิง

สถาบันจะชวยใหเขาใจ และคํานึงถึงประเด็นเหลานี้ในขอเสนอแนะของ SEA  

- ระมัดระวังเรื่องแผนการมีสวนรวม ควรมีการระบุผูมีสวนไดสวนเสียที่เฉพาะเจาะจง 

และขั้นตอนการมีสวนรวมที่พิจารณากลุมที่เปนศูนยกลางของการตัดสินใจ และระบุวาพวกเขาจะมีสวนรวม

อยางไร และเมื่อไหร 

กรณีตัวอยางในเกาหลีใต : การวางแผนเขื่อน (Young-Il Songa, Daeryong Parkb, Gihye 

Shinc, Cheoljin Kimc and Neil S. Griggd, 2010) 

กรณีศึกษาการวางแผนเข่ือนของเกาหลีใตนําเสนอรายละเอียดของกระบวนการ และแสดง 

ใหเห็นวา SEA สามารถใชในบริบทของการวางแผนโครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําของประเทศไดอยางไร ในเกาหลีใต 

LPDC เปนแผนการบริหารระดับสูงสุดเพ่ือควบคุมแผนปฏิบัติการสําหรับการสรางเข่ือนในภูมิภาคที่คาดวา 
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จะขาดแคลนน้ํา ซึ่งเปนการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการสรางเข่ือน และเกณฑการคัดเลือกพื้นที่  แตไม

เฉพาะเจาะจงในรายพื้นที่ 

ทั้งนี้ ในสวนของความขัดแยงที่เกิดขึ้น ไดแก (1) ความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดเสียเก่ียวกับ

ความจําเปนของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา และขอบเขตและวิธีการพัฒนา (2) ความขัดแยงเกี่ยวกับความเหมาะสม

ดานสิ่งแวดลอมของสถานที่กอสรางเขื่อน และ (3) ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจ สําหรับแผน

ทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

ตามแนวคิดนี้ SEA จะถูกผนวกรวมเขากับกระบวนการวางแผน ดังแสดงในError! Reference 

source not found. ซึ่งสรุปกระบวนการวางแผนแบบคูขนาน และขั้นตอนการเตรียม SEA การตรวจสอบ และ

การตัดสินใจ 

ขั้นตอนท่ี 1 การกําหนดขอบเขต: รายการ EA สําหรับการนําไปใชงานใน SEA ถูกกําหนดโดย

การพิจารณาดานสิ่งแวดลอมที่จําเปน การทบทวนกรณีท่ีคลายคลึงกัน และการใหคําปรึกษาโดยคณะกรรมการ 

SEA 

ขั้นตอนท่ี 2 รายการการประเมินความเหมาะสมของแผน: รายการการประเมินจะถูกคัดเลือก

เพ่ือประเมินวัตถุประสงค กลยุทธ และมุมมองของแผนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน การประมาณการการขาดแคลนน้ําในภูมิภาค และความตองการน้ํา แทนที่จะพิจารณา

ถึงระดับความตองการเพียงอยางเดียว แต SEA จะมุงเนนไปที่สถานการณตาง ๆ ที่มีการใชน้ํา ซึ่งรวมถึงความ

ตองการใชในระดับต่ํา ปานกลาง และสูง เพื่อปองกันไมใหมีการประเมนิความตองการน้ําสูงเกินไป และมีโครงการ

พัฒนาที่ไมจําเปน 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบความตองการในการสรางเขื่อน: ทางเลือกหลายทางที่ไมเก่ียวของ

กับการสรางเขื่อนไดรับการพิจารณาอยูในแผนเบ็ดเสร็จสําหรับการจัดหาน้ํา และการควบคุมน้ําทวม ตัวอยางเชน 

การจัดหาน้ําจากนอกลุมน้ํา การดําเนินการรวมกันกับเขื่อนที่มีอยู การพัฒนาปรับปรุงใหมของเข่ือนที่มีอยู และ

การพัฒนาแหลงน้ําเสริม (การกลั่นน้ําทะเล เขื่อนใตผิวดิน การใชน้ําฝน และอ่ืน ๆ) ในกรณทีี่ไมมทีางเลือกอื่นแตมี

วิธีการเชิงโครงสรางอยู การกอสรางเขื่อนจะไดรับการพิจารณาดวยวิธีการบรรเทาผลกระทบเพ่ือลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหสถานที่กอสรางเขื่อนที่มีศักยภาพ: มีการเสนอแนะพื้นที่สรางเขื่อน

จํานวนหนึ่ง และมีการดําเนินการประเมินพื้นที่ที่เปนไปไดอยางครอบคลุม โดยพิจารณาจากปจจัยทางเศรษฐกิจ 

เทคโนโลยี สังคม และการรวบรวมขอมูลภาคสนาม พ้ืนที่ที่มีศักยภาพจะไดรับการประเมินโดยใชแผนที่การ

ประเมินมูลคาการอนุรักษสิ่งแวดลอม (ECVAM) และการสํารวจสภาพระบบนิเวศ 



โครงการขับเคล่ือนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขั้นสูง สําหรบัผูบรหิารระดับสูง 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท จํากัด 31 
 

 

รูปที่ 2 กระบวนการวางแผน LPDC และ SEA 

จากกระบวนการ SEA จึงนําไปสูการประเมินวัตถุประสงคและแผนการสรางเขื่อนซ้ําอีกครั้ง  

โดยหนวยงานที่บริหารจัดการ สูแผนการสรางเขื่อนแหงชาติแบบบูรณาการที่ครอบคลุม ซึ่งเปนการสนับสนุนใหมี 

การกําหนดเปาหมายนโยบาย และมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของประเทศในระหวางขั้นตอนการวางแผน พรอมกับ

วิธีการรักษามาตรฐาน นอกจากนี้ยังนําไปสูวิธีการบรรเทาความเสียหายตอสิ่งแวดลอมผานการทบทวน และ 

การดําเนินการในขอตกลงดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศดวย 

ในระดับภูมิภาค SEA ไดชวยปรับปรุงการประเมินทางเลือกในการจัดหาน้ํา และสถานที่

กอสรางเขื่อน มีการพิจารณาทางเลือกในการจัดหาน้ําแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเขื่อนที่มีอยู  

การกลั่นน้ําทะเล และเข่ือนใตดิน การสรางเข่ือนใหมจะไดรับการพิจารณาก็ตอเมื่อไมมีทางเลือกอ่ืนที่เปนไปได 

ดังที่แสดงใหเห็นจากประสบการณของเกาหลีใต SEA มีศักยภาพอยางมากในการปรับปรุงการวางแผนเข่ือน และ

โครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําอื่น ๆ เมื่อมีการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ และในชวงตนของกระบวนการ

วางแผน 
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(3 )  กรณี ตัวอย า งกา รประ ยุกต ใ ช  SEA กับการจั ดการด านการ เ กษตร  และ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เกษตรกรรมมีบทบาทในการกําหนดและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาผานการ

จัดการที่อยูอาศัย ชนิดพันธุ และภูมิประเทศมาอยางยาวนาน 

ในชวงไมกี่ปท่ีผานมานโยบายการปรับตัวและการชะลอตัวทางการเกษตรเปนสิ่งสําคัญในการ

กําหนดการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลานี้บางอยางอาจสงผล

กระทบที่เปนอันตราย เชน การสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุในทองถิ่น และแหลงที่อยูอาศัยก่ึงธรรมชาติ แต

ยังมีประโยชนอื่น ๆ เชน เสนทางใหมที่ใหโอกาสในการฟนฟูสัตวนักลาขนาดใหญบางชนิดที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่กอน

เกษตรกรรม 

ในโครงการมีโครงสรางที่ใชวิธีการศึกษาที่แตกตางกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. วิธีการทางนิเวศวิทยา โดยอาศัยการศึกษาพ้ืนฐานรูปแบบการจําลองชนิดและถ่ินที่อยู

อาศัย  

2. แนวทางเศรษฐกิจสังคมบนพ้ืนฐานของการพัฒนาเรื่องการบรรยาย การวิเคราะหนโยบาย 

สถานการณและการแสดงใหเห็นภาพ รวมถึงการหารือกับผูมสีวนไดสวนเสียหลายฝาย  

3. แนวทาง SA ตาม 2 ขอกอนหนาเพ่ือพัฒนาสาเหตุ พิจารณามุมมองของผูมีสวนไดเสียและ

ระบุการมสีวนรวมที่อาจเกิดข้ึนหรือความขัดแยงกับวัตถุประสงคดานความยั่งยืนของสถานการณทางเลือก 

กระบวนการประเมินความยั่งยืน (SA) เก่ียวของกับขั้นตอนพ้ืนฐาน 3 ขั้นตอน โดยการ

ประเมินระดับกลยุทธเนนวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. กําหนดกรอบวัตถุประสงคอยางย่ังยืน 

2. การประเมนิความยั่งยืนของสถานการณที่เสนอ 

3. การรายงานเก่ียวกับความยั่งยืนของสถานการณ 

ขั้นตอนกระบวนการ SA ถูกบูรณาการในภาพรวมของโครงการ (Error! Reference source 

not found.) แสดงการสรุปความเชื่อมโยงและความสัมพันธระหวาง SA (ขวา) กระบวนการมสีวนรวมของผูมีสวน

ไดสวนเสีย (กลาง) และอีก 2 กิจกรรมหลักรวมถึงผลลัพธของ BioScene (ซาย) 
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รูปที่ 3 วิธีการประเมินสถานการณของ BioScene 

 

กรณีตั ว อย า ง ใน ยุ โ รป  (Maria Rosario Partidario, William R. Sheate, Olivia Bina, 

Helen Byron, and Bernardo Augusto, 2009) 

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจสอบขอมูลพ้ืนฐานและกําหนดประเภทของผูมีสวนไดเสีย - ศึกษา

เอกสารการทบทวนเบื้องตนเกี่ยวกับกระแสเศรษฐกิจและสังคมของ BioScene ภายใตการดําเนินการทบทวน

แนวโนมนโยบายดานการเกษตร การพัฒนาชนบท การใชที่ดิน และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  

ซึ่งถือเปนพื้นฐานสําหรับการสัมภาษณรายบุคคลและการสนทนากลุมกับผูมีสวนไดเสียหลายกลุม 

ขั้นตอนที่ 2: กําหนดวัตถุประสงคในการประเมินอยางยั่งยืน - สําหรับวัตถุประสงคของ SA 

แตละสถานการณที่นําเสนอจะถูกจัดกรอบเปนชุดของผังงานโดยละเอียด ที่แสดงใหเห็นถึงสาเหตุที่เชื่อมโยงตัว

ขับเคลื่อนสําคัญเขากับผลกระทบและผลที่เกิดจากการใชที่ดิน: ตัวขับเคลื่อน> ผลกระทบข้ันตน> ผลกระทบรอง> 

ผลกระทบจากการใชที่ดิน 

ขั้นตอนที่ 3: การประเมินสถานการณในรูปแบบเมทริกซ โดยวิธีการของ SA จะระบุวา

สถานการณของ BioScene ไดรับการประเมินในแงของการมีสวนรวมหรือขัดแยงกับวิธีการจัดโครงสราง

วัตถุประสงคอยางย่ังยืน โดยเชื่อมโยงยุโรปกับนานาชาติ และวัตถุประสงคของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งวัตถุประสงคอยาง

ยั่งยืนที่ใชในการศึกษาและการอภิปรายระหวางผูมีสวนไดเสียอาจมีทั้งที่เกี่ยวของตั้งแตในระดับทองถ่ินและ

เชื่อมโยงกับเปาหมายระดับชาติและยุโรป 
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ตารางที่ 1 การประเมินเมทริกซ SA สําหรับสถานการณการเปดเสรีการเกษตรใน 6 พื้นที่การศกึษา 

 

 

(4) กรณีตัวอยางการประยุกตใช SEA กับการจัดการของเสีย 

การจัดการของเสียมีวิวัฒนาการจากการขนสงของเสียแบบงายของการฝงกลบไปจนถึงระบบ

ที่ซับซอน รวมถึงการปองกันของเสีย และการรีไซเคิลของเสียใหดีพอกับเทคโนโลยีการบําบัดของเสียและ 

การฝงกลบตาง ๆ ในการประเมินผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอระบบการจัดการขยะ  

ไดมีการพัฒนาเครื่องมือหลายอยาง ซึ่งการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (SEA) เปนแนวทางสําหรับการประเมิน

แบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมการมีสวนรวมในการวางแผนของกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ในเรื่องการจัดการขยะ กลุมที่มีความคิดเห็นตางมักจะมีความพยายามอยางไมลดละ ตัวแทน

จากเทศบาลที่ชื่นชอบการแกปญหาทางเทคนิค จะมีความขัดแยงกับตัวแทนจากภาคประชาชนหรือองคกรพัฒนา

เอกชนที่เนนระบบนิเวศที่เนนการปองกันของเสีย และการรีไซเคิลเปนกลยุทธในการแกปญหา นอกจากนี้ตามกฎ

ทั่วไปผูอยูอาศัยมักจะคัดคานการวางแผนและการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการขยะ กระบวนการ

มีสวนรวมอาจชวยในการลดปญหาเหลานี้ในกระบวนการวางแผนตั้งแตเริ่มตน และมีสวนรวมในการกําหนด 

แนวทางแกไขที่ยอมรับไดสําหรับทุกฝายที่เกี่ยวของ 

SEA เปนแนวทางที่คอนขางใหม สําหรับการออกแบบกระบวนการที่ยังไมเปนไปในทาง

เดียวกัน และระบุขั้นตอนตอไปนี้ในกระบวนการ 

- นิยามวัตถุประสงค 

- การกําหนดทางเลือก 

- การวิเคราะหสถานการณ 

- การวิเคราะหสิ่งแวดลอม (ข้ึนอยูกับวิทยาศาสตรธรรมชาติ) 

- การประเมินมูลคา (รวมถึงวิธีการรวม และคุณคาทางการเมือง และจริยธรรม) 

- สรุป, ทบทวนคณุภาพ และติดตามมาตรการ 

กรณีตัวอยางในประเทศออสเตรีย (Stefan Salhofer, Gudrun Wassermann, Erwin 

Binner, 2007) 

ในจังหวัดซาลซบูรก ซึ่งเปนภูมิภาคชนบทสวนใหญในออสเตรียซึ่งมีประชากรประมาณ 

500,000 คน มีการกําหนดแผนพัฒนาแผนใหมสําหรับการจัดการขยะของเทศบาล กระบวนการ SEA ถูกนําไปใช

ในขณะที่แผนการจัดการขยะอยูระหวางการพัฒนา (เปนการปรับปรุงแผนในรอบใหม) 

ขั้นเริ่มตน : กําหนดผูเขารวม 

การมีสวนรวมเปนการเพ่ิมขอมูลโครงการใหกวางขวางมากขึ้น ชวยชี้แจง และเปนการสื่อสาร

อยางสม่ําเสมอ และสรางสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย ในมุมมองของขอเท็จจริงที่วาการตัดสินใจที่จะรวม 

ผูมีสวนไดเสียไวในกระบวนการ ตลอดจนประเภทของการมีสวนรวมที่เกี่ยวของแสดงถึงประเด็นสําคัญที่ผูมี 

สวนไดเสียที่เกี่ยวของทั้งหมดในขั้นตอนการตัดสินใจมีจุดมุงหมายเพื่อรวมไวดวยการใหความเห็นที่เทาเทียมกัน 

ภารกิจหลักของกลุมหลักคือการเตรียมกระบวนการ เพ่ือจัดเตรียมและนําการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจัดทํา

รายงาน จุดมุงหมายของกระบวนการนี้คือการระบุขอดีขอเสียของสถานการณตาง ๆ แทนที่จะระบุ "ทางออกที่ดี

ที่สุด" ขั้นตอนสําคัญในกระบวนการนี้แสดงในError! Reference source not found. 
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รูปที่ 4 ข้ันตอนสําคัญในกรณีตัวอยาง Salzburg 

 

ขั้นตอนที่ 1: การกําหนดขอบเขตของ SEA และมีการระบุทั้งกฎท่ัวไปและรหัสพฤติกรรม

สําหรับกระบวนการตอไปนี้ที่ไดระบุไว 

ขั้นตอนที่ 2: กําหนดนิยามและการเลือกสถานการณ และการกําหนดเกณฑการประเมิน 

Error! Reference source not found. แสดงตัวอยางการเรียงลําดับ 4 สถานการณพ้ืนฐาน เพ่ิมเติมดวย

สถานการณพ้ืนฐาน 0 ซึ่งสรางขึ้นโดยการรวมการรีไซเคิลไดมากหรือนอย (เชน เศษกระดาษ หรือแกว) กับตัวเลือก

การบําบัด (MBP, MSWI) สําหรับประเภทของเสีย เชน ขยะตกคาง 

 

รูปที่ 5 กรอบสถานการณทั่วไป, MSWI, เตาเผาขยะมูลฝอยของเทศบาล, MBP, ชีวภาพเชิงกลกอนการ

บําบัด (Binner, 2002) 
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ขั้นตอนท่ี 3: การพัฒนาและประเมินในกระบวนการทั้ง 8 สถานการณ 

ขั้นตอนที่ 4: เพื่อระบุเกณฑและตัวชี้วัดที่เก่ียวของกับการประเมิน รายการที่ครอบคลุมของ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับกิจกรรมที่เปนไปได โดยวิธีการของการวัดการจัดการของเสีย และมีระดับศักยภาพของ

ผลกระทบตอเรื่องที่กําหนดของการปองกันที่ถูกระบุโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนที่  5: ทําการประเมิน 8 สถานการณใหสมบูรณ สําหรับการเรียงลําดับ มีการ

เปรียบเทียบคูกับสถานการณพื้นฐาน สําหรับเกณฑเชิงปริมาณชวง 10% ถือวาเปนกลาง ในขณะที่ความแตกตาง

ที่มากขึ้นไดรับการประเมินเปนคาบวก (+) หรือคาลบ (-) สําหรับเกณฑเดียว ซึ่งถือวามีความออนไหวมากจะใชคา

ขีดจํากัด ที่ต่ํากวา 

ขั้นตอนที่ 6: การหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน ในระหวางกระบวนการ มีหลักฐานสําคัญ

หลายประการในกรณีตัวอยางของ Salzburg ไมมีการรวบรวมเกณฑเพิ่มเติม การตัดสินใจนี้ไดรับอิทธิพลจาก

จุดมุงหมายของกระบวนการ SEA เพ่ือระบุประเด็นสําคัญของสถานการณแทนที่จะระบุ “ทางออกที่ดีที่สุด” อยาง

ใดอยางหนึ่ง 

สรุปการเปรียบเทยีบกรณีตัวอยาง "Salzburg" กับกระบวนการ SEA อื่น ๆ หรือกระบวนการ

แบบมีสวนรวมอื่น ๆ มีความแตกตางท่ีสําคัญแสดงใหเห็นในระดับของการรวบรวมเกณฑและผลลัพธ ในกรณีนี้ 

การออกแบบกระบวนการมุงเนนไปที่การระบุขอดีขอเสียของทางเลือกอื่น นอกเหนือจาก “วิธีแกปญหาที่ดีที่สุด” 

เนื่องจากขอเสียของวิธีนี้ทําใหไดคําตอบเดียว สิ่งนี้ทําใหยากตอการตีความผลลัพธและในตอนทายของ

กระบวนการยังไมชัดเจน วาผลที่ตามมา (ทางการเมือง) จะมาจากผลลัพธใด หากเจตนาของกระบวนการคือ  

การระบุ “วิธีแกปญหาที่ดีที่สุด” ก็จําเปนตองมีการรวบรวมผลลัพธที่สูงข้ึน ซึ่งจะบงบอกถึงสิ่งตอไปนี้ 

- เพื่อระบุความชอบของผูเขารวมในระยะเริ่มตน รวมถึงวิธีการตาง ๆ เชน “การวิเคราะห

สถาบัน” การสังเกตการ, สัมภาษณ และการสํารวจ 

- เพ่ือใชวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการรวมเกณฑเชิงปริมาณ และเชิงคณุภาพ 

(5) กรณีตัวอยางการประยุกตใช SEA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรณีตัวอยางประเทศเดนมารก (Sanne Vammen Larsen and Lone Kørnøv, 2008) 

ตามคําสั่ง SEA (SEAD) และ Water Framework Directive (WFD) คําสั่งทั้งสองมีเปาหมาย

รวมกันในการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีขั้นตอนที่ทับซอนกัน จึงเปนเหตุผลสําหรับความเห็นพองที่เพ่ิมขึ้นวาแนวทาง

แบบบูรณาการเมื่อใช SEA กับ RBMPs จะเปนประโยชน โดยใช SEA เพ่ือพิจารณาการรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศในการจัดทํา RBMPs 

การเชื่อมโยงขั้นตอนระหวาง WFD และ SEAD แสดงขอกําหนดทั่วไปรวมถึงการรวบรวม

ขอมูลพื้นฐาน การประเมิน การบรรเทา การติดตามและการใหคําปรึกษา และการมีสวนรวมของประชาชน 
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จากError! Reference source not found. รูปแบบสาเหตุของผลกระทบเชิงลบที่เปนไปได

ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีตอสภาพแวดลอมทางน้ําในเดนมารก รูปแบบแสดงการเพ่ิมข้ึนของ

อุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ ผลกระทบทางน้ํา ผลที่ตามมาของสภาพแวดลอมของน้ํา และ

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมพื้นฐานที่แสดงโดยปจจัยดานสิ่งแวดลอม 

 

รูปที่ 6 รูปแบบผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสภาพแวดลอมทางน้ํา 

 

เมื่อเชื่อมโยงกับขอมูลในError! Reference source not found. ปรากฏวาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญใน SEA ของ RBMPs ซึ่งผลกระทบของการปฏิบัติตาม SEA ของ RBMPs จะ

พิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได 3 วิธี ดังแสดงในError! Reference source not found.  
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รูปที่ 7 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน SEA ของ RBMPs 

 

จากError! Reference source not found. เริ่มตนดวยวิธีแรก SEA จะรวมถึงผลกระทบของ

แผนของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งหมายความวา SEA ของ RBMPs ควรรวมถึงการมีสวนรวมของ

กิจกรรมการจัดการน้ําที่มีการปลอยกาซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น SEA ของ 

RBMPs จึงรวมถึงการบรรเทาผลกระทบดวย 

สําหรับวิธีท่ีสอง SEA จะรวมถึงการประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ในแผน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจมีผลกระทบหลายประการตอสภาพแวดลอมทางน้ํา และเนื่องจากน้ํา

เปนปญหาท่ีตองจัดการใน RBMPs จึงมีความเกี่ยวของอยางชัดเจนที่จะรวมเขากับการพิจารณาของ SEA  

วาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะสงผลตอปญหาที่เก่ียวของกับ RBMPs อยางไร ดวยเหตุนี้มาตรการปรับตัว 

เชน การกักเก็บน้ําทวมตามธรรมชาติและโครงสรางพื้นฐานการปองกันชายฝง สามารถรวมเขากับแผนกิจกรรม

การจัดการน้ําและทําใหสังคมมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดีขึ้น 

สําหรับวิธีที่สาม เมื่อดําเนินการตาม SEA ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

บนพื้นฐานของการประเมินใน SEA โดยรวมควรไดรับการพิจารณา ดังแสดงในError! Reference source not 

found. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสงผลกระทบตอปจจัยแวดลอมเกือบทั้งหมดในข้ันพื้นฐาน เชน การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนสภาวะพื้นฐานไดอยางไร หรือสถานะทางนิเวศวิทยาและความไมแนนอน และ

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําและออกซิเจนละลาย การเปลี่ยนแปลงของสัตวน้ําและพืช และการเปลี่ยนแปลง

ของกระแสน้ํา เปนตน สิ่งเหลานี้จะสงผลตอการตั้งคาและความสําเร็จของเปาหมายดานสิ่งแวดลอมของแผน 

ดังนั้น การตั้งคาพ้ืนฐานใน SEA สําหรับ RBMPs จึงเปนงานที่ซับซอนและจําเปนตองปรับพื้นฐานใหเขากับ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงและมีพลวัต 
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ลูกศรที่ชี้ไปทางซายในรูป แสดงใหเห็นถึงวามีความรูและประสบการณมากที่สุดในการจัดการ

กับการลดกาซเรือนกระจกที่มากตาม ในขณะที่มีความรูและประสบการณในการปรับตัวนอยกวาและมีการปรับตัว

ตามพ้ืนฐานนอย 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถสงผลกระทบหลายอยางตอ

สภาพแวดลอมของน้ํา และมีอิทธิพลตอปจจัยสิ่งแวดลอมในพ้ืนฐานของ SEA โดยสรุปไดวา 3 วิธีเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน SEA ของ RBMPs ถูกชี้ใหเห็นถึงการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวขั้นพ้ืนฐาน (สถานะทางนิเวศวิทยา) 

บทเรียนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใชกระบวนการ SEA  

การใช SEA ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ตองอาศัยแรงจูงใจใหเห็นความสําคัญของประโยชนที่

ไดรับจากขับเคลื่อน จากทั้งสภาพบังคับใช และแรงจูงใจ เพื่อใหเกิดพันธสัญญา ความมุงมั่นในการดําเนินงาน

บูรณาการกับการจัดทําแผน แผนงานการพัฒนา เหตุผลของการใช SEA ตองไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐและผูมีบทบาท ผูเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย เปนเงื่อนไขใหเกิดการรับเครื่องมือและนํากระบวนการไป

ใชใหเกิดประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ความจําเปนที่ตองมีกลไกการ

สนับสนุนการขับเคลื่อน SEA เปนเหมือนพาหนะนําพาใหการพัฒนาระบบ SEA กาวหนาและสําเร็จได 

1) สถานการณปจจุบันการขับเคลื่อน SEA ในระดับโลก 

UNEP (2018) เพิ่งทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศตาง ๆ ในดาน

กฎหมาย ทั้งเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) เครื่องมือเหลานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหขอมูลสําคัญใชในการคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น

ในอนาคต แกกระบวนการตัดสินใจ โดย SEA มีเปาหมายที่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ ของนโยบาย แผนและ

แผนงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบเสียหายที่มีนัยสําคัญและสงเสริมผลกระทบดานบวกดวย  การพัฒนาและ

ดําเนินงานของระบบ EIA/SEA มีความสําคัญใหเกิดการพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นทั้ง EIA และ SEA 

จึง มีความเ ก่ียวของมากเ พ่ือบรรลุ  2030 Agenda for Sustainable Development และกรอบนโยบายที่

เกี่ยวของดวย เชน แผนยุทธศาสตรความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน ความสามารถของประเทศตาง ๆ และ

ประชาคมโลกในการดําเนินงานใหบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ขึ้นกับการบังคับใชและดําเนินงาน EIA/SEA ที่มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งจะเปนเครื่องมือกระตุนใหสามารถเอาชนะชองวางและปญหาการดําเนินงานใน

ปจจุบันและบรรลุเปาหมายดานสิ่งแวดลอม  

รายงานของ UNEP (2018) มีสาระสําคัญที่เก่ียวของกับ SEA ดังนี้ 

(1) ถึงแมวามีการใช SEA ในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกอยางเห็นไดชัดเจน แตการยอมรับและการ

ดําเนินงานเงื่อนไขดานการบังคับใชตามกฎหมาย ก็คอนขางชาในหลายประเทศ ปญหาที่พบสวนใหญเกี่ยวของกับ
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ความจริงที่วา ตรรกะการบังคับใช SEA มักยึดตามระบบ EIA และไมคอยไดพิจารณาความเฉพาะเจาะจงของ

กระบวนการจัดทําแผนระดับยุทธศาสตร หรือขาดขอกําหนดบังคบัใชใหเปนไปตามกฎหมาย  

(2) ถึงแมวามีความตระหนักถึง SEA มากขึ้นทั่วโลก วาเปนเครื่องมือหนึ่งที่สรางความเขมแข็ง

ของการควบคุมการมีประชาธิปไตย แตพบวามีแนวทางเรื่องการมีสวนรวมของสาธารณะ (Public participation) 

และเรื่องการเขาถึงขอมูลขาวสาร ในกฎหมาย SEA ของประเทศตาง ๆ คอนขางนอย  

(3) การพิจารณาผลกระทบสะสมของ EIA มีการบังคับใชในกฎหมายหลายประเทศ อยางไรก็

ตามมาตราท่ีใชอยูมักไดรับการวิพากยวาไมมีประสิทธิภาพ เพ่ือจะชนะอุปสรรคใน EIA ในเรื่องผลกระทบสะสม 

และทางเลือก ความสําคัญของ SEA จึงเพ่ิมมากขึ้น  

(4) เพื่อเชื่อมโยงกับการพัฒนาในวาระนโยบายระหวางประเทศ กฎหมาย SEA ที่ใชกัน  

ไดเพิ่มการเนนประเด็นตาง ๆ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สุขภาพของมนุษย และมีแนวทางปฏิบัติ

เพ่ิมเติม เชน การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับ SEA  

(5) การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการเพ่ือปรับปรุง (Follow-up and adaptive 

management) ของ SEA มีความทาทายเนื่องจาก การติดตามประเมินผล SEA ตองใชระยะเวลายาวและตอเนื่อง 

เพราะการดําเนินงานของแผน แผนงานระดับยุทธศาสตรมีกรอบเวลายาวนาน 

2) ประเภทของกลไกการขับเคลื่อน SEA  

กลไกสําหรับการขับเคลื่อน SEA มี 3 กลไกพื้นฐาน จากประสบการณทั่วโลก ดังนี้ 

(1) เครื่องมือกฎหมาย (Legal instrument)  

เครื่องมือกฎหมายจะกําหนดการบังคับใช SEA ในระดับประเทศ กฎหมายจะทําใหเกิด 

ความแนนอน มีกฎระเบียบปฏิบัติที่บังคับใชซึ่งจะเปนแรงจูงใจในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ

ขอบังคับเรื่องความโปรงใสที่ชวยใหเกิดการยอมรับของสาธารณะ และลดแรงกดดันของสาธารณะ แตเครื่องมือ

กฎหมายโดยทั่วไปก็จะยืดหยุนนอย และปรับไดนอยกวาแนวทางการใชนโยบาย มีจุดแข็งคือมีพันธะตองปฏิบัติ

ตามชัดเจนและแนนอน แตมีจุดออนในกรณีที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง กฎหมาย SEA จําเปนตอง

ออกแบบใหเหมาะกับการประยุกตที่กวางขวางแตกตางกัน และยอมรับตอขอยกเวนและการปรับเปลี่ยนซึ่งขึ้นกับ

หลักการ SEA การประยุกตใชกฎหมายกับหนวยงานภาครัฐ ก็ยากกวาการบังคับใชกฎหมายกับเอกชน มีความ

จําเปนตองสงเสริมใหเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคูกับวิธีการแกไขปญหาความขัดแยงในเรื่อง

อํานาจและการแปลผล  

(2) เครื่องมือนโยบาย (Policy instrument)  

ระเบียบของหนวยงานราชการ เปนหนึ่งในเครื่องมือเชิงนโยบายซึ่งนํามาใชข้ึนกับพันธสัญญา

ดานการเมืองและการบริหารจัดการ แตไมใชกฎหมาย ระเบียบดังกลาว สามารถแกไข ปรับปรุงไดเพ่ือสงเสริม
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ความโปรงใสและการยอมรับของสาธารณะ มีความยืดหยุนกวาเครื่องมือกฎหมาย อยางไรก็ตาม แรงจูงใจให

ปฏิบัติตามก็จะนอยกวา  

(3) การใชรวมกันทั้งเครื่องมือกฎหมายและนโยบาย  

ขอจํากัดการใชเครื่องมือกฎหมายและนโยบายบางสวนจะแกไขไดเมื่อมีการใชรวมกัน ขณะที่

การใชเครื่องมือกฎหมายจะประสบความสําเร็จในการบังคับใหตองปฏิบัติตามบทบัญญัติแตก็อาจไมตอบโจทย

ความตองการและบริบทสําหรับการประยุกตใช SEA ที่มีลักษณะหลากหลายและขาดความยืดหยุนในการนําไปใช  

แตเครื่องมือนโยบาย เชน ระเบียบของหนวยงานราชการ อาจไมทําใหเกิดความมั่นใจวาการใช SEA สม่ําเสมอ 

และเชื่อถือได อีกทั้งแนวทางการใชนโยบายอาจจะไมสามารถใหแนวทางเชิงบริหารจัดการอยางเพียงพอ เพ่ือการ

ประเมินโครงการซึ่งมีการใชกฎหมายในระดับต่ํากวา การใชทั้งสองแนวทางรวมกันมีผลใหมีเครื่องมือหลายอยาง

และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ ตลอดจนชวยปลูกฝงการเปลี่ยนแปลงไปสูการตัดสินใจเชิงกลยุทธ กระบวนการหลัก

และขอกําหนดสําคัญของการประเมินระดับยุทธศาสตรของภาครัฐ อาจกําหนดไวเปนกฎหมาย และมีขอกําหนด

เพ่ิมเติมท่ียืดหยุน รวมถึงแนวทางปฏิบัติไวในเครื่องมือนโยบาย 

3) การประเมินผลการใชกลไกการขับเคลื่อน SEA  

การประเมินผลการใชเครื่องมือกฎหมาย เครื่องมือนโยบาย และการใชทั้งกฎหมายและ

นโยบายรวมกัน ภายใตเกณฑตาง ๆ เพ่ือประเมินวาระบบกลไกมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร ตัวอยางการ

ประเมินฯ ของประเทศแคนาดา ไดผลลัพธดังนี้ 

(1) เพ่ือใหนโยบาย แผนและแผนงาน ไดรับการประเมินผานเกณฑ ตองมีการกําหนด

เปาหมายกระบวนการ ที่มุงไปสูความมุงมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการกําหนดเกณฑการตัดสินใจและการ

ประเมินที่เหมาะสม  

(2) ตองออกแบบกฎและระเบียบการประยุกตใช เพื่อแนใจวา  

- ครอบคลุมกรณีที่มีนัยสําคัญทั้งหมด 

- การประเมินดานสิ่งแวดลอมและระดับยุทธศาสตรตองใหขอมูบเพ่ือการอนุมัติและการ

ตัดสินใจตอนนโยบาย แผนและแผนงาน 

- เริ่มดําเนินงานการประเมินลวงหนากอนการพิจารณากําหนดเปาหมายและทางเลือก

เบื้องตน หรือกอนการทบทวนแผนที่มีอยูกอนแลว 

(3) ระบุความหมายของการเชื่อมโยงระหวางนโยบาย แผนและแผนงาน/SEA กับการพัฒนา 

การทบทวน และการอนุมัติโครงการในระดับชั้นรองลงไป โดยมีความสัมพันธกันอยางชัดเจนวา นโยบาย แผนและ

แผนงานชวยสนับสนุนการบริหารจัดการใหเกิดผลลัพธที่ตามมา หรือ ใหแนวทางแนะนําที่แยกออกมา  
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(4) มีกระบวนการที่ยืดหยุน หลากหลายและเพียงพอใหสามารถครอบคลุมความตองการใน

การประเมินระดับยุทธศาสตรหลายลักษณะ หลายขอบเขต เชน นโยบาย และแผนงาน ที่มีหลายระดับชั้นท่ี

เชื่อมโยงสัมพันธกัน การประเมินในเชิงพ้ืนที่ ภูมิภาคและสาขาตาง ๆ ของการพัฒนา เปนตน 

(5) วิธีการใหมั่นใจวาการประยุกตใชกระบวนการมีการประสานและสอดคลองกับการ

ดําเนินงานเชิงกลยุทธที่เกี่ยวของ รวมทั้งกับกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ในหลายระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ระดับ

ภูมิภาคและทองถิ่น  

(6) การประเมินอยางละเอียดวาเปาหมายของนโยบาย แผนและแผนงาน และการประเมิน

ทางเลือกที่สมเหตุสมผลสําหรับการสนองเปาหมายใหบรรลุเกณฑความย่ังยืน เพ่ือบงชี้และพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุด  

(7) ใหความใสใจกับผลกระทบสะสม ประเด็นวงจรชีวิตของการพัฒนาและ ผลระยะยาวตอ

คนรุนถัดไป  

(8) ดําเนินงานการประเมินในระดับใหเหมาะสมกับนัยสําคัญของกรณี ในการจัดสรรกําลังและ

ทรัพยากรที่เหมาะสม  

(9) กําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการประเมินและมีกลไกในการทบทวนการ

ประเมินอยางเปนอิสระและเชื่อถือได  

(10) เปดกวางมีความรวมมือกับกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคเหมือนกัน เชน การ

ทบทวนและการรับฟงความเห็นสาธารณะ เปนตน 

(11) เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมที่ตั้งใจเปดกวาง  

(12) ดําเนินการตัดสินใจที่นาเชื่อมั่น เชือถิอได และโปรงใส 

(13) กระบวนการทําใหเกิดการตัดสินใจซึ่งไดบูรณาการผลลัพธของ SEA ในการตัดสินใจของ

นโยบาย แผนและแผนงาน  

(14) เปดโอกาสในการรองเรียน หากวากระบวนการ SEA ไมเปนที่พอใจ 

(15) มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรูทวนซ้ํา และการชี้บง

ความจําเปนในการแกไขและการดําเนินงาน 

(16) มีการบริหารจัดการการรักษาความเปนกลาง  

(17) มีทรัพยากรและแรงจูงใจในการดําเนินงานที่เพียงพอ 

(18) มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคเพ่ือความยั่งยืน และใชเกณฑการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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4) SEA ในกรอบกฎหมายและองคกร  

(1) การบริหารจัดการ SEA  

1.1) กลไกการใชงาน SEA (Triggering SEAs)  

จุดเริ่มตนสําหรับ SEA คือ เปาหมายของหนวยงานภาครัฐที่ตองการเห็นชอบและ

ปฏิบัติการแผน แผนงานหรือนโยบาย  ความแตกตางของทางกฎหมายของ SEA กับ EIA คือพันธะกับหนวยงาน

ของรัฐ ไมใชเอกชน ดังนั้น SEA จึงมักถูกนําไปใชโดยหนวยงานเดิม ดังนั้นพันธะความรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติของ 

SEA รวมทั้งกระบวนการ ตามกฎหมายเปนองคประกอบสําคัญของประสิทธิภาพของ SEA  

ประเด็นสําคัญเก่ียวกับการเริ่มนํา SEA มาใชและองคประกอบสําคัญของกระบวนการ 

- โดยทั่วไป SEA ดําเนินงานโดยองคกร หนวยงานภาครัฐ และมีเพียงบางกรณีเทานั้น ที่

กํากับดูแลโดยหนวยงานอื่น  

- องคประกอบสําคัญของกระบวนการ SEA ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย พันธะ

สัญญาการเมือง (political commitment) ความรูสึกเชื่อมั่นในกระบวนการ SEA (trust) และ การสนับสนุนโดย

กฎหมาย (legislation)  

- ปกติแลว SEA สรางทางเลือกตาง ๆ หากนํามาใช ณ เวลาที่กําหนดเปาหมายเชิงกล

ยุทธ และไมเพียงนํามาใชเพียงครั้งเดียวในรางแรกของแผน แผนงาน  

ประเด็นสําคัญ SEA และกระบวนการจัดทําแผน  

- SEA อาจเปนกระบวนการอิสระ หรือ บูรณาการเขาใจกระบวนการจัดทําแผน 

- ในหลายประเทศที่มปีญหาของ EIA  ความจําเปนตองมีการบังคบัใชกฎหมาย SEA  

มีความทาทายในการแยก SEA ออกจากกระบวนการวางแผน ในบางกรณีหลักการและ

องคประกอบของ SEA จะถูกบูรณาการเขาในกระบวนการวางแผน และในบางกรณี อาจจะเปนประโยชนจากสิ่งที่ 

SEA ทําใหเกิดข้ึนในกระบวนการจัดทําแผน แนวทางที่ใชขึ้นกับประเภทของแผน แผนงานซึ่งข้ึนกําหนดของ SEA 

ระดับนโยบายที่สูงกวาหรือต่ํากวา หรือทั้งสอง  รวมถึงข้ันตอนวิธีการจัดทําแผน ในกรณีนี้ เปนการใช SEA แบบไม

เปนทางการ (Para-SEA) ในประเทศที่ใช SEA แบบไมเปนทางการ จะใชในกรณี ที่ประเด็นความย่ังยืนไดรับการ

พิจารณาอยางจริงจัง และไมมีความจําเปนตองแยกแยะระหวาง SEA และการวางแผน ทั้งสองไดบูรณาการอยางดี

อยูแลว ซึ่งเปน Ideal scenario ที่แนวคิด SEA เขาไปในการวางแผนอยูแลว มีผลใหไดรับการบูรณาการและเปนที่

ยอมรับของนักวางแผนและผูมีอํานาจตัดสินใจ แตโดยสวนใหญ SEA ที่ ใชทั่วโลกเปนแบบ Formal SEA  

ในประเทศที่ยังมีการบังคบัการใช SEA ตามกฎหมาย และมีปญหาขอจํากัดของ EIA มีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองมี

กฎหมายสําหรับ SEA  
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1.2) การจัดตั้งองคกรสําหรับ SEA (Institutional set-up)  

เปนที่ยอมรับกันวาหากตองการใหการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม EIA มีประสิทธิภาพ 

SEA แบบทางการจําเปนตองมีความเชื่อมตอตามลําดับชั้น (Tiering) โดยตรงกับเงื่อนไขของการพัฒนาโครงการ

และการติดตามตรวจสอบของพ้ืนท่ี อีกนัยหนึ่ง SEA และ EIA ควรมีการพิจารณาตามลําดับ หลังจากที่มีการ

ประเมินทางเลือกการพัฒนาโดย SEA รวมทั้งการประเมินผลกระทบสะสมของแตละฉากทัศน (Scenario) แลว 

EIA ของโครงการก็จะเริ่มได (Triggered) เพื่อจะประเมินในรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากวิถีการ

ดําเนินงาน (Option) อยางไรก็ตามในอุดมคติแลว SEA ควรดําเนินงานกอน การอนุมัติโครงการ แตหากทํา

ภายหลังการอนุมัติโครงการ ก็ยังมีความสําคัญสําหรับผูพัฒนาและผูกํากับดูแล ในการติดตามตรวจสอบและ

ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ 

นอกเหนือจาก Tiering แลว SEA ที่มีประสิทธิภาพตองมีความรวมมือขามสาขา (Cross-

sectoral cooperation) เพื่อประเมินผลกระทบสะสมและขามสาขา เชน การตั้งคณะกรรมการบูรณาการขาม

สาขา มีบทบาทในการกําหนดขอบเขต (Scoping) รวมถึงในขั้นตอนการทบทวน หรือ บังคับใหมีการปรึกษาหารือ

หนวยงานหลัก ในกรณีที่หนวยงานหนึ่งเปนผูขับเคลื่อน การใชแนวทาง Multi-sectoral จะสนับสนุนใหเกิดการ

พิจารณาประเด็นสิ่งแวดลอมอยางถี่ถวนในการวางแผนระดับยุทธศาสตร ประเทศตาง ๆ ไดนํา SEA มาใชโดยการ

บังคับตามกฎหมายและมีแนวทางที่แตกตางกันไป บางประเทศไดนํากฎหมาย SEA รวมกับกฎหมาย EIA เชน 

เคนยา แทนซาเนีย แตในบางประเทศ เชน อินโดนีเซีย แคนาดา แยกกฎหมายของ SEA จาก EIA  ในบางกรณีใช

การบูรณาการกฎหมาย SEA เขากับกฎหมายรายสาขา เชน นิวซีแลนด  มีความแตกตางอยางมากในขอบเขตของ

ลําดับขั้น (Tier) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ วาครอบคลุมนโยบาย แผนและแผนงานหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA 

แลว มีจํานวนประเทศที่ใชระบบ SEA เพียงประมาณ 40 ประเทศ ซึ่งไดบังคับใชเปนกฎหมายที่ตองทํา มีตัวอยาง

ประเทศหนึ่งที่ใช SEA แบบสมัครใจ (Voluntary SEA) คือประเทศแอฟริกาใต และใชเฉพาะกรณี และบังคับใช 

นอกจากนี้มีการใชแนวทาง SEA (Guidance) และมีการใชแนวทาง SEA หลากหลาย   

ประเด็นสําคัญเรื่องการจัดตั้งองคกรและสถาบันดาน SEA (และความเชื่อมโยงกับ EIA) 

- เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA แลว มีจํานวนประเทศที่ใช SEA ตามกฎหมาย ประมาณ 40 

ประเทศ  

- มีความหลากหลายแตกตางกันมากในเรื่องขอบเขตของความเชื่อมโยงตามระดับของ

การตัดสินใจเชิงกลยุทธ วาครอบคลุมแผน แผนงานและนโยบายทั้งหมดหรือบางสวนหรือไม และรวมภาคสวน 

(sectors) ตาง ๆ หรือไม 

- มีแนวทางการใช EIA โดยการเชื่อมโยงกับการดําเนินงานกระบวนการ EIA โดยตรง 

และ การใช SEA ใหมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบสําคัญ คอืความรวมมือขามภาคสวน/สาขา  



โครงการขับเคล่ือนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรขั้นสูง สําหรบัผูบรหิารระดับสูง 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซลัแตนท จํากัด 46 
 

- ยังขาดเอกสารแนวทาง ท่ีระบุมาตรการการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจงอยางไร แตมา

ลักษณะเปนแรงบันดาลใจเทานั้น และขาดการบังคับใชตามกฎหมาย  

5) การขับเคลื่อนในข้ันตอนกระบวนการ SEA  

(1) การกลั่นกรอง (Screening)  

- กฎหมายบางสวนสําหรับหนวยงานรัฐที่ เปนหลัก กําหนดใหมีการทบทวนการ

กลั่นกรองการตัดสินใจขององคกรที่เก่ียวของกับทั้งแผน แผนงานและนโยบาย  

- ปกติแลว มีกฎหมาย SEA นอยมากซึ่งรวมมาตราชัดเจนเรื่องข้ันตอนการกลั่นกรอง 

หรือไมมีเลย แตเนนสวนใหญเรื่องข้ันตอนกําหนดขอบเขต (scoping) การทบทวน (review) และการตัดสินใจ 

(decision making)  

- เพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญา Aarhus  หลายประเทศกําหนดใหมีหนวยงานมีอํานาจ

รับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องการกลั่นกรองโดยสาธารณะ รวมทั้งเหตุผลที่ไมใช SEA ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นมี

ผลทางลบ  

(2) การกําหนดขอบเขต (scoping)  

- กฎหมายจํานวนมาก ไดรวมขอกําหนดเรื่องเนื้อหาของ SEA แตกตางกันในรายละเอียด 

แต มีแคเพียงบางสวนที่แยกเรื่องการกําหนดขอบเขตเปนข้ันตอนแยกจากกระบวนการ  

- ประเทศตาง ๆ รวมขอกําหนดหนึ่งเรื่อง การมีสวนรวม (Public participation) ใน

ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต 

- วัตถุประสงคดานสิ่งแวดลอมที่ไมชัดเจนและไมเพียงพอ มักเปนความทาทายหนึ่งที่พบ 

โดยเฉพาะสมดุลระหวางประเด็นสิ่งแวดลอมกับเศรษฐกิจ สังคม มักจะไมชัดเจน 

- กฎหมายระดับประเทศ จะระบุการประเมินทางเลือก (Alternatives) แตมักขาดการ

ดําเนินงานของทางเลือก  

- บางกรณี กฎหมายเฉพาะสาขา (Sectoral laws) กําหนดเนื้อหาเฉพาะไว เพ่ือสาขา

เฉพาะนั้น  

(3) การมีสวนรวม (public participation)  

- การมีสวนรวมของสาธารณะเปนองคประกอบพ้ืนฐานสําคัญของกระบวนการ SEA ซึ่ง

เหมือนกับ EIA กฎหมายระดับประเทศมีกลไกการมีสวนรวมของสาธารณะ จํากัดเพียงในขั้นตอนการกลั่นกรอง 

หรือ ขั้นตอนการติดตามประเมินผล มีนอยที่พบวามี  
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- มีความแตกตางของข้ันตอนการบริหารจัดการที่ตองดําเนินงานสําหรับการมีสวนรวม

ของสาธารณะ ของ SEA กับ EIA คือ เรื่องขนาด ขอบเขต และระยะเวลา ที่แตกตางกัน 

- กลไกสวนใหญที่ใชกันกวางขวาง คอื การสรางโอกาสในการยื่นความคิดเห็นตอเอกสาร

ที่เผยแพร ถึงแมวาเปนที่ทราบกันทั่วไป แตก็ใชอยางจํากัด  

- การทบทวนรายงาน SEA มักใชการมีสวนรวมของสาธารณะ และโดยหนวยงานภาครัฐ  

- กฎหมายบางประเทศ เพ่ิมขอกําหนดการทบทวน SEA โดยมีแนวทางปฏิบัติสําหรับ

การอนุมัติแผน แผนงาน และบังคับวาตองทําตามขอเสนอแนะนั้น  

- หลายประเทศมขีอกําหนดไวในกฎหมาย วาตองย่ืนรายงาน SEA แยกออกมา และหรือ 

บูรณาการผลลัพธของ SEA เขาในแผนยุทธศาสตรที่เสนอดวย  

4) การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการภายหลัง (Foll0w-up and adaptive 

management)  

- การติดตามประเมินผลของ SEA ประสบกับความทาทาย ไดแก ขีดความสามารถของ

องคกรมีจํากัด และขาดขอกําหนดตามกฎหมายเรื่องการติดตามประเมินผล  

- ในหลายกรณี มีการเนนมาตรการการติดตามประเมินผล ในเรื่องการติดตามตรวจสอบ

ผลของ SEA ตอกระบวนการวางแผน แทนที่จะติดตามผลกระทบของการดําเนินงานตามแผนและประสิทธิผลของ

แผน  

- ความทาทายในการติดตามประเมินผล มีระยะยาวสําหรับแผนยุทธศาสตรจนกวาจะ

เห็นผลสัมฤทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง 

- บอยครั้ง ที่พบวาไมมีมาตราของกฎหมายใดของประเทศ เกี่ยวกับกระบวนการติดตาม

กรณีที่ไมไดดําเนินงาน หรือละเมิดที่ระบุไวในรายงานดานสิ่งแวดลอม หรือ ไมดําเนินงานตามมาตรการที่กําหนด

หรือไมมีประสิทธิภาพ  

- หลายประเทศไมทําใหสาธารณะสามาระเขาถึงผลการติดตามตรวจสอบ SEA และการ

ประเมินผลในกฎหมายระดับประเทศ จึงขาดความโปรงใส ทําใหหนวยงานของรัฐขาดความนาเชื่อถือ  

6) การขับเคลื่อนกลไกการมีสวนรวมใน SEA 

- การปรึกษาหารือ (consultation)  

การสื่อสารระหวางภาคสวนและระหวางระดับของการบริหารจัดการตาง ๆ หรือ  

การแลกเปลี่ยนขอมูลชาวสารระหวางหนวยงานจัดทําแผนและสาธารณะ  การปรึกษาหารือเปนการสอบถาม
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ผูเชี่ยวชาญและสาธารณะ ไมวาเปนบุคคลหรือผูแทนองคกร เก่ียวกับความคิดเห็นตอประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  

ซึ่งเนนการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารมากกวาการเสวนาระหวางกัน 

- การประสานงาน (coordination)  

การสื่อสาร การปรึกษาหารือและการรวมมือกัน ระหวางภาคสวนตาง ๆ ในการวางแผน 

การประเมินและการตัดสินใจ  

- การมีสวนรวม (participation)  

การดึงสาธารณะเขามา เพื่อสรางปฏิสัมพันธระหวางสาธารณะและผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ที่

ไมใชภาครัฐ ในกระบวนการจัดนํานโยบาย แผนและแผนงาน เสมือนเปนพันธมิตร   

- ประโยชนของการมีสวนรวม การปรึกษาหารือและการประสานงาน 

เพื่อทําให เ กิดความเขมแข็งในประสิทธิภาพและ legitimacy  ประสิทธิภาพของ

กระบวนการ SEA สามารถวัดไดดวยขีดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน ในการ

ตัดสินใจระดับกลยุทธ การมีสวนรวมของสาธารณะ ชวยใหความรูและ legitimacy เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ

ปรับปรุงแผนการพัฒนาที่เสนอ เพ่ือใหเหมาะสมเขากับความสําคัญดานสิ่งแวดลอม เมื่อจัดใหมีการมีสวนรวมอยาง

เหมาะสมและเปนระบบแลว จะชวยความ legitimacy ของกระบวนการตัดสินใจและสรางความนาเชือถือและ

ความรับผิดขอบตอทางเลือกการพัฒนา นอกจากนี้ชวยสรางความไวใจกันและแกไขความขัดแยงระหวางผูมีความ

สนใจแตกตางกันไป  

- การจัดการความซับซอนและลดความไมแนนอน  

กระบวนการ SEA มีแนวโนมที่ประยุกตใชกับนโยบาย แผนและแผนงานซึ่งอยูในระดับกล

ยุทธและมีความซับซอน เก่ียวพันการความไมแนนอนแตกตางกัน  ลักษณะของการวางแผนและการตัดสินใจซึ่งมี

ลักษณะเปนกลยุทธ ทําให SEA ตองจัดการ กับเรื่องดังนี้ 

- ภาคสวนและประเด็นการพัฒนาหลากหลายเรื่อง และมีมุมมอง ความสนใจ และ

ลําดับความสําคัญหลากหลายดวย 

- ปจจัยและผลกระทบตาง ๆ ที่ยาก และบางครั้งเปนไปไมได โดยมีความไมแนนอน  

ดังนั้น การมีสวนรวม การปรึกษาหารือ และความรวมมือ สามารถชวยจัดการความ

ซับซอน ความสนใจที่แตกตาง และมีความไมแนนอนสูงได ดังนี้ 
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- การปรึกษาหารือและการมีสวนรวมของสาธารณะชวยใหขอมูลขาวสารและ

ขอเท็จจริงใหม รวมทั้งเขาใจภาพรวมของคุณคาและความคาดหวังของพลเมืองท่ีสนใจในเรื่องการพัฒนาที่เสนอ 

การมีสวนรวมอยางจริงจังชวยสรางพ้ืนที่สําหรับการตอบสนองกลับและใหขอมูลเขาไปในขอเสนอการพัฒนา 

- การปรึกษาหารือชวยดึงหนวยงานภาครัฐ ผูเชี่ยวชาญ และผูมีสวนไดเสียสําคัญ 

รวมทั้งชวยใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาคสวนของรัฐ หนวยตาง ๆ ดวย  

- การประสานงาน มีเปาหมายเพ่ือปรับปรุงการรวมรับผิดชอบของทุกภาคสวน 

(Good governance)  

- การมุงใหเกิดการรวมรับผิดชอบของทุกภาคสวน (Contributing towards good 

governance) 

- การประสานงานและการปรึกษาหารืออยางเปดเผย เปนหัวใจของ Good 

governance ซึ่งมีความสําคัญมากในการจัดการมิติดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน เพราะจะชวยปรับปรุงความ

สอดคลองและการผสานเขากัน (Synergies) ของแผนและแผนงาน ซึ่งปฏิบัติการในพื้นที่เดียวกัน  

- มิติดานกระบวนการมีสวนรวม 

ขั้นตอนการสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดจากกระบวนการมีสวนรวม ประกอบดวย  

- ตกลงเรื่องเปาหมาย ความหมาย และความคาดหวังของ SEA ในกระบวนการ

วางแผนและการตัดสินใจ 

- ชี้แจงใหตรงกัน เรื่องขอบเขตและขอจํากัดของ SEA 

- บงชี้ประเด็นยุทธศาสตรที่มีนัยสําคัญตอการปกปองสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่

ยั่งยืน  

- บงชี้ประเภทและขอบเขตของขอมูลขาวสารที่ตองการ ใหเพียงพอสําหรับการ

ประเมินขอมูลพื้นฐานที่จะทําตามมา 

- บงชี้ผูมีบทบาทสําคัญตาง ๆ ไดแก หนวยงานภาครัฐ ผูมีสวนไดเสีย ผูแทนของภาค

ประชาชน เปนตน  

- บงชี้ขั้นตอนสําคัญของการวางแผน โอกาสชองทางที่เปดใหมีสวนรวม ซึ่งจะทําให 

SEA ใหขอมูลและมีผลลัพธ ดังนี้ 

 การกําหนดปญหาซึ่งแผน แผนงานตองการพัฒนา 
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 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนา และมั่นใจวาวัตถุประสงคนั้นไดถูก

รวมไวอยางเหมาะสม 

 การคัดเลือกและหารือทางเลือกตาง ๆ  

 การตัดสินใจสุดทายในการอนุมัติแผน โดยการใหขอเสนอแนะที่ชัดเจน

ไวในรายงาน SEA และการสรุปผลการประชุมและกิจกรรมการมีสวนรวมของสาธารณะ  

- ใหเสนทางสนับสนุนกระบวนการประเมิน รวมถึง การตั้งคณะกรรมการกํากับ การ

กําหนดผลผลิตหลักและกรอบเวลาการมสีวนรวม 

- กฎพื้นฐานของการมีสวนรวมของสาธารณะ 

การมีสวนรวมของสาธารณะ มักมีจํากัด ในการใหความคิดเห็นตอรายงาน SEA หรือ

แมแตการไดรับแจงและเอกสารทางการ ในขั้นตอนนี้ การตัดสินใจสวนใหญไดทําไปแลว ความจริงที่หากตองการ

ใหบรรลุการลดบรรเทาผลกระทบ และการชดเชยความเสียหาย ตองทําใหทันกอนการตัดสินใจ  

การสื่อสารกับสาธารณะควรเกิดขึ้นตั้งแตเริ่มตนเนิ่น ๆ และควรอยูบนพ้ืนฐานของพื้นที่

ติดตอซึ่งเปดกวางตลอดเวลา เพ่ือใหและรับขอมูลขาวสาร กับสาธารณะ การสื่อสารควรทําใหเชื่อมโยงกับทุกคนให

มากเทาที่ทําได ทุกคนไดรับการบงชี้และติดตอ ไมมีโดยตรงหรือผานพ้ืนที่ติดตอ ควรใชภาษาที่งายและชัดเจนใน

การสอบถามและใหคําตอบ รายงานและสรุปผลทางวิชาการ ควรใชวิธีแสดงสื่อสารดวยกราฟฟก แผนที่ และ

แผนผัง มากกวาขอความยาว ๆ  

สิ่งที่ควรและไมควรทําเกี่ยวกับการมีสวนรวมของสาธารณะ 

DOs DONTs 

กําหนดขอบเขตของการพัฒนาในแผน สรางความคาดหวังท่ีไมสามารถทําใหสําเร็จได 

เริ่มตนกระบวนการวางแผนหรือประเมินเมื่อผลที่คาด

วาจะไดรับ เปดกวางเทานั้น  

ใชการวางแผนเพ่ือบรรลุวาระซอนเรน ไมเปดเผย 

ดึงผูเก่ียวของทั้งหมดเขามาในกระบวนการ ยอมใหมีการรบกวนในกระบวนการท่ีตกลงกันแลว 

รวมขั้นตอนการประเมินผลไวอยางชัดเจนในกระบวนการ ยอมใหรัฐบาลเปนตัวแทนกลุมที่ไดรับผลกระทบ 

รักษากรอบเวลาที่ตกลงกัน เริ่มกระบวนการโดยไมไดเตรียมการดีพอ 

รักษาขอมูลนําเขาในกระบวนการใหเปนตรงตามจริง  ผสมผสานขั้นตอนที่แตกตางในกระบวนการ 

แสดงขอมูลนําเขาใหผูเก่ียวของเปนเอกสาร จํากัดการสื่อสารเพียงการนําเสนอผลการประเมินเทานั้น 

ดึงคนออกจากรูปแบบความคิดเดิมที่ยึดติด  ใชทางออกที่ใชกันแลวเสมอ ๆ 

สื่อสารในรูปแบบที่เขาใจงายและดึงดูดความสนใจ รวมกันของกลุมท่ีไมมีตัวตนขนาดใหญ  
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7) ก า ร พัฒน า แ ล ะกํ า หน ด ทา ง เ ลื อ ก  ( Development and identification of 

alternatives)   

การพัฒนาทางเลือกเปนความรับผิดชอบของนักวางแผน และไมใชของผูประเมินดาน

สิ่งแวดลอม ถึงแมวาผูประเมินดานสิ่งแวดลอมตองสามารถบงชี้และประเมินทางเลือกของแผนได แตนักวางแผนซึ่ง

มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาในสาขานั้นอยูในฐานะที่ตองควรพิจารณาหาทางเลือกตาง ๆ เพื่อใชในการประเมิน

หาทางเลือกที่ดีที่สุด ผูเชี่ยวชาญ SEA มีหนาที่เหมาะสมกวาในการพิจารณาวาทางเลือกเหลานั้น มีผลกระทบ

อยางไร ดังนั้นการใช SEA ใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทางเลือกตองมาจากนักวางแผน ทางเลือกตาง ๆ ควร

แตกตางกันชัดเจนและมีขอมูลเพียงพอสําหรับผูเชี่ยวชาญ SEA จะพิจารณาตัดสินวามีผลกระทบสิ่งแวดลอมอะไร 

อยางไร นักวางแผนตองบงชี้ อธิบายและประเมินผลกระทบของทางเลือกเพ่ือเปนบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ 

ทางเลือกไมควรคลุมเครือ ควรจะเปนไปไดจริง (realistic) ทางเลือกตองอยูในขอบเขตความสามารถในแงกฎหมาย

และภูมิศาสตร พื้นท่ีของหนวยงานทีมีอํานาจในการดําเนินงาน การประเมินทางเลือกจะมีคุณคาหากวา SEA ให

ขอมูลนําเขาในการจัดทําแผนไดทันเวลา เพื่อทําใหมั่นใจวาผลของการดําเนินงานตามแผนและแผนงานไดนํา

ทางเลือกเขาไปพิจารณาระหวางการเตรียมรางแผนและกอนการอนุมัติแผน  

สิ่งที่ควรทาํและไมควรทําในการพัฒนาทางเลือก สรุปไดดังนี้  

(1) หลักการแนะนําสําหรับการบงชี้ทางเลือก 

- ทางเลือกตองพัฒนาจากนักวางแผน ไมใชจากผูเชี่ยวชาญ SEA  

- SEA มีสวนในการทําใหกระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาและ 

คัดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร 

- การคาดการณความตองการมีความสําคัญในการแกไขปญหาใหไดและเพียงพอ และ

นํามาใชเปนพื้นฐานในการพัฒนาทางเลือก 

- การปรึกษาหารือสามารถชวยบงชี้ทางเลือกตาง ๆ จากผูมีสวนไดเสียและสาธารณะ 

- ทางเลือกตาง ๆ ตองเปนไปไดจริง ไมเพอฝน ตองสมเหตุสมผลและตองเกี่ยวของกับ

ประเด็นยุทธศาสตร และตองมีความแตกตางเพ่ือใหประเมินเปรียบเทียบระหวางทางเลือกตาง ๆ ได  

- ในการกําหนดทางเลือกตาง ๆ ตองเกิดจากการประสานงานระหวางสาขาตาง ๆ เพื่อ

เสนอและประเมินทางเลือกรวมกัน บางทางเลือกที่เปนไปได อยางนอยในระดับแผน อาจจะเก่ียวของกับการ

พัฒนาในหลายสาขาการพัฒนาที่เก่ียวโยงกัน มีผลตอกัน  
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(2) หลักการแนะนําสําหรับการประเมินทางเลือก 

- ใหพิจารณา ‘do nothing’ หรือ baseline alternatives ไวควบคูกับทางเลือกในอนาคต

เสมอ เชน ‘do nothing’ และ ‘business as usual’ เปรียบเทียบกับ ‘do something’ 

- ทางเลือกที่ดีที่สุดอาจจะไมทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง ‘either/or’ แตอาจเปนการผสม

รวม (combination) มาจากองคประกอบสวนหนึ่งหรือหลายสวนของทางเลือกหนึ่ง ๆ ก็ได  

- SEA อาจเปนกระบวนการเดียวเทานั้นในหลาย ๆ กระบวนการในการประเมินแผน 

แผนงานและนโยบาย การประเมินประเภทอ่ืน ๆ อาจประเมินประเด็นสังคม เศรษฐกิจ เทคนิคและการประเมิน

ตามลําดับเหลานั้น ไมควรตัดสินไปกอน เชนการประเมินดานเศรษฐกิจ หรือ ดานเทคนิค เบ้ืองตน ไมควรจะ

ปฏิเสธ ตัดทางเลือกดานสิ่งแวดลอมที่ตองการมากกวา 

- ควรใชกลุมของตัวชี้วัดตาง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับประเด็นทางเลือกประเภทนั้น ในการ

ประเมินทางเลือก  

(3) ประเภทของทางเลือก 

ระดับของการตัดสินใจที่แตกตางกันจะชี้แนวทางของทางเลือกสําหรับแผน แผนงาน  

ที่แตกตางกัน การกําหนดทางเลือกจึงไดรับอิทธิพลจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาของสาขานั้น ซึ่งถูกบงชี้ใน

กระบวนการจัดทําแผน 

4) แนวทางปฏิบัติที่ดีในการประเมินผลกระทบของทางเลือกของ SEA  

การประเมินทางเลือกซึ่งตองมีอยางนอยสองทางเลือก เนื่องจากวิธีการประเมินนั้น ตองมี

ทางเลือกหลายทางมาเปรียบเทียบกัน การประเมนิทางเลือก มีวัตถุประสงคดังนี้ 

- การประเมินทางเลือก อาจตีความวาเปนทั้งการประเมินความเปนไปได (feasibility) 

และศักยภาพในการทาํใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว การตรวจสอบความเปนไปได (viability) ตองชวยใหผูตัดสินใจ

สามารถสรุปวา ทางเลือก (0ption) นั้นใชได ‘generally sound’ หรือไม และสอดคลองกับกรอบนโยบายหรือไม  

การประเมินมีความหมายแมวาจะมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น 

- ในทางตรงกันขาม ขณะที่การประเมินตรวจสอบเพียงแคทางเลือก option เดียวได 

และสามารถใหและบงชี้วามีความเหมาะสมหรือไม แตก็ไมสามารถสรุปไดวาทางเลือกนั้นควรดําเนินงานหรือไม 

เพราะแผนหรือแผนงานอื่น ๆ อาจเหนือกวา ดีกวาได  

5) จํานวนทางเลือก 

ในทางอุดมคติ จํานวนทางเลือกที่มากที่สุดและเปนไปได ควรไดชี้ไวในขั้นตอนการกําหนด

ขอบเขตของ SEA แลวยื่นเขาในกระบวนการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกในขั้นตอนการประเมินผลกระทบของ
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ทางเลือก  ในทางตรงกันขาม SEA เปนการประเมินระดับยุทธศาสตร ดังนั้นจึงไมควรที่จะแยกแยะระหวางในแง

ดานเทคนิคและรายละเอียดมาก ถึงแมวาไมมีกฎตายตัววา ควรมีจํานวนทางเลือกเทาไร ใน SEA แตจํานวนที่

สมเหตุสมผลควรไมนอยกวา 2 และไมมากกวา 4 หรือ 5 หากนอยกวา 2 ก็จะตัดสินใจเลือกไมได และหากมากกวา 

4/5 ก็จะไมมีความแตกตางระหวางทางเลือกชัดเจนและไมนาจะเหมาะสมในแงของกลยุทธ  นอกจากนี้หากมี

จํานวนมากไป ก็จะหลีกเลี่ยงความจําเปนตองมีขอมูลมากเกินไป ซึ่งมักเปนไปไมไดหรือไมเหมาะสม  

6) ประเด็นสําคัญในการคัดทางเลือก 

- ขอมูลฐาน (Baseline) 

- การคาดการณความตองการ (Demand forecasts)  

- การพัฒนาโครงสรางกับทางเลือก  

- โครงสรางพ้ืนฐานใหม กับ การขยายโครงสรางเดิม  

8) เกณฑการพิจารณาคุณลักษณะของ SEA ที่มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ SEA ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุนใหนักวางแผน ผูตัดสินใจและ

สาธารณะที่ไดรับผลกระทบ สามารถตัดสินใจและบรรลุความย่ังยืน พัฒนาหาทางเลือกการพัฒนาที่ดีที่สุด และมี

กระบวนการที่โปรงใสและมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดความนาเชื่อถือของการตัดสินใจและทําใหเกิดความคุมคาทั้ง

คาใชจายและเวลา SEA ที่มีคุณภาพ ควรผานเกณฑ ตอไปนี้  

(1) การบูรณาการ (integrated)  

ใชการประเมินการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่เหมาะสมและเชื่อมโยงเพ่ือบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยพิจารณาความสัมพันธของปจจัยดานกายภาพ/ชีวภาพ สังคม และเศรษฐกิจ และตอเนื่องเปนลําดับสัมพันธกัน

ตั้งแตนโยบายของภาคสวน พื้นที่ และโครงการ กับการตัดสินใจ  

(2) นําไปสูความยั่งยืน (sustainability-led)  

ชวยสนับสนุนการบงชี้วิถีทางการพัฒนา (development options) และขอเสนอทางเลือก 

(alternatives) ซึ่งสูความยั่งยืนมากขึ้น   

(3) มีจุดเนน (Focused) 

ใหขอมูลที่เพียงพอ นาเชื่อถือและนําไปใชได สําหรับการวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ 

ใหความใสใจตอประเด็นหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืน ปรับใหเหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ และ

คุมคาทั้งคาใชจายและเวลา  

(4) มีความรับผิดชอบ (accountability)  
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มีหนวยงานหลักที่มีความรับผิดชอบตอการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร ดําเนินการศึกษาดวย

ความเปนมืออาชีพ (professionalism) ความใส ใจ ( rigor)  ความยุติธรรม ( fairness) ความเปนกลาง 

(impartiality) และความสมดุล (balance)  ตองมีการตรวจสอบและทวนสอบโดยอิสระ มีหลักฐานเพื่อยืนยันวา

ประเด็นความยั่งยืนไดถูกผนวกไวในกระบวนการตัดสินใจดวย  

(5) การมีสวนรวม (participative)  

มีการใหขอมูลและดึงภาคประชาชนที่สนใจและไดรับผลกระทบ ตลอดจนหนวยงานของรัฐ 

เขามาในกระบวนการตัดสินใจ  มีการพิจารณาขอมูลและความกังวลอยางชัดเจนเปนลายลักษณอักษรและใน

กระบวนการตัดสินใจ มีขอกําหนดที่เขาใจไดงาย และทําใหเกิดการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

(6) มีการทบทวนซ้ํา (iterative)  

ผลการประเมินมีพรอมใชกอนกระบวนการตัดสินใจ และการวางแผนอนาคต  มีการใหขอมูล

ที่เพียงพอในเรื่องผลกระทบของการดําเนินงานจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ เพื่อประเมินวาการตัดสินใจนั้นควรมี

การปรับปรุงและใชเปนฐานในการตัดสินใจใหมในอนาคตหรือไม 

- การขับเคลื่อนให SEA มีประสิทธิภาพ ตองมีองคประกอบ ดังนี้ 

1) นํามาใชตั้งแตเริ่มกระบวนการจัดทําแผน (Early application)  

2) มีการบูรณาการ (Integration)  

3) สรางกระบวนการตัดสินใจเปนลําดับชั้น (Tiering) ตอเนื่องเชื่อมโยงกับระหวางนโยบาย 

แผน แผนงาน ลงไปถึงโครงการ  

4) มีแนวทางการใช SEA (Guidance in the Application of SEA) 

5) มีความยืดหยุนและการปรับตัว (Flexibility and adaptability)  

6) มีความโปรงใส การเปดโอกาสและรวมกันรับผิดชอบ (Open deliberations, 

transparency and accountability)  

 7)  มี แ ร ง จู ง ใ จ แ ล ะ แ ร ง ผ ลั ก ดั น เ พ่ื อ ใ ห ดํ า เ นิ น ง า น อ ย า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ 

(Incentives/motivation for effective SEA implementation)  

 8) มีการกํากับติดตามการดําเนินงานภายหลัง (Follow-up) 

 9) มีการสนับสนุนสําหรับ SEA โดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด (Support 

for SEA through engagement of all relevant stakeholders)  
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- วิธีการในการสราง political will สําหรับ SEA ที่มีประสิทธิภาพ  

การทําให SEA มีประสิทธิภาพจําเปนอยางยิ่งที่ตองสรางวัฒนธรรมทางการเมือง มีความตั้งใน

มุงมั่นของการนําไปใชอยางจริงจัง ตองสรางปจจัยภายนอกและใหมีองคประกอบในการประเมิน ดังนี้  

- ปจจัยภายนอก ประกอบดวย 

- สรางความตระหนักรูของนักการเมืองและสาธารณะ 

- ใหการศึกษาในประเด็นดานบริบทสิ่งแวดลอม 

- สรางความโปรงใสในการตัดสินใจ 

- องคประกอบในการประเมินสิ่งแวดลอม  

- ใหรวมโปรแกรมติดตามตรวจสอบ 

- ดึงผูมีอํานาจในการตัดสินใจและผูมสีวนไดเสียอื่น ๆ ในกระบวนการประเมิน 

- สรางความเขาใจใหผูมีอํานาจตัดสินใจ ความตองการ วัตถุประสงคและการเชื่อมโยง

ในกระบวนการ 

- การใชหลักเกณฑและแนวทางท่ีดีที่สุด (benchmarking) 

- การสรางความเชื่อมโยงการประเมินสิ่งแวดลอมกับการประเมินอ่ืน ๆ เชน การ

ประเมินแบบบูรณาการองครวม 

- ใหบรรลุตามวัตถุประสงค เพ่ือใหการบูรณาการมีความหมายคุณคา 

- ปรับปรุงการสื่อสาร ตั้งเปาหมายการนําเสนอใหงายและชัดเจน 

- ใชกระบวนการมีสวนรวมในการรวมความเห็นของสาธารณะ  

- หลักการและเกณฑการดําเนินงาน SEA ที่มีประสิทธิภาพ (IAIA, 2002)  

หัวขอ (Theme) เกณฑการดําเนินงาน (Performance criterion) 

การบูรณาการ (integrated)  ประกันวาการประเมินเพ่ือตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร สนับสนุนและ

เก่ียวโยงสูความสําเร็จเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แสดงความสัมพันธกันของประเด็นกายภาพ/ชีวภาพ (สิ่งแวดลอม) 

สังคมและเศรษฐกิจ 
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หัวขอ (Theme) เกณฑการดําเนินงาน (Performance criterion) 

 เก่ียวโยงกันเปนระดับชั้น (tiering) ของนโยบายตาง ๆ ในสาขาการ

พัฒนาที่เก่ียวของ และระหวางพ้ืนที่ ขามตางพื้นที่ และไปเชื่อมโยง

กับระดับโครงการ กับการตัดสินใจในระดับตาง ๆ  

การมุงบรรลุความยั่งยืน 

(sustainability-led) 

  ชวยบงชี้ทางเลือกการพัฒนาตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดความยั่งยืนมากขึ้น 

การมีจุดเนน (focused)  ใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ถูกตอง เชื่อถือไดและนําไปใชไดจริง ใน

การวางแผนและเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 

 เนนประเด็นสําคัญ ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ปรับใหเหมาะสมสอดคลองกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ 

 มีประสิทธิภาพในเรื่องการใชเวลาและคาใชจาย 

การมีความรับผิดชอบรวมกัน 

(accountable) 

  สนับสนุนใหหนวยงานหลักรับผิดชอบในการตัดสินใจระดับ

ยุทธศาสตร 

 ดําเนินกระบวนการ โดยพิจารณาความยุติธรรม ความเปนกลาง 

ความสมดุล ความเปนมืออาชีพ ไมเอนเอียง 

 มีการตรวจสอบและทวนสอบความถูกตองที่เปนอิสระ 

 มีการจัดทําเปนเอกสารและใหเหตุผลวาประเด็นความยั่งยืนตาง ๆ 

ไดถูกนําไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

การมีสวนรวม 

(Participative) 

 การใหขอมูลและการดึงเขามารวม สําหรับสาธารณชนที่อาจไดรับ

ผลกระทบ และที่สนใจ และภาครัฐดวย ใหมีสวนรวมตลอด

กระบวนการตัดสินใจ 

 พิจารณาความเห็น ประเด็นขอเสนอ ความหวงกังวลและปญหา 

ตาง ๆ ใหเปนหลักฐานและในการตัดสินใจ 

 มีเงื่อนไขและขอกําหนดดานขอมูลขาวสารท่ีเขาใจไดงาย ชัดเจนและ

ทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเพียงพอ 

การดําเนินงานเปนวงจรและ

ซ้ําใหม (iterative)  

  ประกันวามีผลการประเมินใหทันเวลาตั้งแตเริ่มตน เพียงพอที่จะ

สงผลตอกระบวนการตัดสินใจและสรางแรงสนับสนุนในการวางแผน

ตอไป 
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หัวขอ (Theme) เกณฑการดําเนินงาน (Performance criterion) 

 ใหขอมูลขาวสารที่เพียงพอในเรื่องผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกล

ยุทธ และพิจารณาชั่งน้ําหนักการตัดสินใจวา ตองมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจหรือไม และใหขอมูลฐานในการตัดสินใจ

ครั้งตอไป  

 

ตัวช้ีวัดความยั่ง ยืน  ซึ่ ง European Environment Agency (2001) แนะนําคือ DPSIR 

framework  DPSIR ยอมาจาก  

D- Driving force แรงขับเคลื่อนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

P- Pressure แรงกดดันตอสิ่งแวดลอมที่มาจากแรงขับเคลื่อน  

S- State สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม  

I – Impacts ผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม 

R- Response การตอบสนองซึ่งพยายามจัดการผลกระทบจากแรงขับเคลื่อน แรงกดดัน 

สภาพการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบ 

เราจะเลือกตัวชี้วัดอยางไร มีผูเสนอวาตัวชี้วัดที่เหมาะสมควรสามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค

เพ่ือวความย่ังยืนกับตัวชี้วัดซึ่งสามารถติดตามความกาวหนาได หากชุดขอมูลที่มีอยูไมสามารถติดตามการไปสู

เปาหมายได ก็ตองพิจารณาวาจะพัฒนาตัวชี้วัดนั้น และตัวชี้วัดที่เปนการตอบสนอง (Response indicator) จะ

ดีกวาตัวชี้วัดสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือตัวชี้วัดผลกระทบ เชน วัตถุประสงคตั้งไววาตองลดแรงขับเคลื่อนและ

กดดันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวชี้วัดอาจเปน ประสิทธิภาพการใชพลังงานของบานเรือนที่สรางใหม 

มากกวา ปริมาณการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากปลองระบายของบานเรือน  

วิธีการกําหนดและเลือกตัวชี้วัดควรเปน Workshop approaches ซึ่งเสนอแนะโดยผูมีสวนได

เสีย โดยเฉพาะผูที่จะไดรับผลกระทบ วิธีนี้สรางกลไกปองกันการเอนเอียง ใน SA ของประเทศอังกฤษ พลเมือง

สวนใหญไดรับการปรึกษาหารือในการกําหนด SA framework มากกวาการอนุมัติและตัดสินใจ เมื่อมีการตกลงกัน

เรื่องตัวชี้วัดความย่ังยืน ผลลัพธของความย่ังยืนที่คาดไว ยังขึ้นกับทั้งทางเลือกที่ถูกประเมิน (Predicted 

alternatives) และการประเมินขอมูลฐาน (Baseline) 
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9) กรณีศึกษา กลไกการขับเคลื่อน SEA  

(1) การขับเคลื่อนการใช SEA ในประเทศแคนาดา  

มีประวัติของการดําเนินงานและความพยายามยาวนานกวา 30 ป รัฐบาลใหคํามั่นกับการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ของนโยบาย แผนและแผนงานที่มีความสําคัญ การดําเนินเริ่มอยางหลวม ๆ 

ในป 1984 โดยมีคําสั่ง Environmental Assessment and Review Process Guidelines Order SOR/84-467 

แล ะย้ํ า อี ก เ ป น  Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program 

Proposals ในป 1999 และ 2004 อยางไรก็ตามกระบวนการภายใต Cabinet Directive ไมโปรงใสเพียงพอ

สําหรับผูสังเกตการณจากภายนอก การทบทวนของคณะกรรมการฯ พบวายังมีความรับผิดชอบออนแอ มีการไม

ปฏิบัติตามขอกําหนดเรื่องความโปรงใส และยังขาดประสิทธิภาพ ระหวางการทบทวนพระราชบัญญัติ Canadian 

Environmental Assessment Act ในป 2003  คณะกรรมาธิการรัฐสภาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาท่ียั่งยืน

ไดพิจารณาการดําเนินงาน SEA และสรุปวา Cabinet Directive ไมเพียงพอใหเกิดคํามั่นสัญญา และเสนอแนะให

มีกรอบกฎหมายบังคับใช SEA กอนป 2010 ใหรัฐสภาพิจารณา ถึงแมวาขณะนั้นรัฐบาลแคนาดายังไมสัญญาวาจะ

ออกกฎหมาย SEA แตก็ยอมรับวาตองมีการประเมินในระดับยุทธศาสตรและตองมีแนวทาง (Guidance)  

จากEnvironment’s multi- stakeholder Regulatory Advisory Committee ของกระทรวงสิ่ ง แวดล อม  

เพื่อปรับปรุงระบบ SEA ระดับประเทศ ในปลายป 2008 คณะกรรรมการฯ ดังกลาวไดมติเสนอทางเลือกทั้ง

กฎหมายและนโยบายสําหรับการใช SEA 

- เหตุผลในการขับเคลื่อน SEA (ในแคนาดา)  

การประยุกตใช SEA แพรหลายทั่วโลกในหลายปที่ผานมา มีรูปแบบของ SEA แตกตางกัน แต

เปาหมายที่สําคัญเหมือนกันคือ การบูรณาการประเด็นสิ่งแวดลอมในการวางแผน การอนุมัติและการดําเนินงาน

ของแผน แผนงาน และนโยบาย ใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งนําไปสูการบรรลุความยั่งยืน SEA ยังนําไปใชบอยครั้งเพื่อ

ทบทวนแผน แผนงานและนโยบายที่มีอยูแลวหรือที่ผานมาซึ่งมีปญหาและขอหวงกังวล หรือ ใชในการตรวจสอบ

ปญหาและโอกาสที่ผุดใหมหรือที่ละเลยกอนหนา ตลอดจนใชหาทางเลือกการตอบสนองและสนับสนุนการริเริ่ม

ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ  

ในการประยุกตระดับสูง SEA ตั้งใจใหขอมูลเพ่ือความยั่งยืน รวมทั้งการลดบรรเทาผลเสียหาย

ดานสิ่งแวดลอม สนับสนุนการเปดเผยและความนาเชื่อถือของการตัดสินใจระดับกลยุทธ การหาแนวทางแนะนํา

สําหรับการวางแผนและการอนุมัติโครงการเนิ่น ๆ กอน ใหชัดเจนและเปนธรรม รวมทั้งการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ

และมีประสิทธิภาพ  การขยายการใช SEA ชวยตอบสนองการแกไขปญหาขอจํากัดของกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับโครงการ ซึ่งไมสามารถจัดการกับความกังวลที่ใหญกวาเกี่ยวกับผลกระทบสะสม ไมสามารถ

ตอบสนองกับวัตถุประสงคและทางเลือกในภาพกวางและเกินขอบเขตของโครงการพัฒนา ดังนั้น SEA  
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ที่มีประสิทธิภาพ เปนวิธีการจัดการประเด็นยุทธศาสตรที่ดีกวากระบวนการประเมินในระดับโครงการ และชวยให

แนวทางการวางแผนโครงการภายหลังดวย  

การทบทวนการขับเคลื่อนการใช SEA ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะและการดําเนินงาน ดังนี้ 

- ตองนําไปใชกอนและเชิงรุกเพื่อใหประเด็นดานสิ่งแวดลอมและความยั่งยืน เริ่มเขาไปใน

การจัดทําแผน แผนงานและนโยบายที่ระดับยุทธศาสตร 

- ตองประเมินโดยบูรณาการดานกายภาพ/ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และความสัมพันธ

ของทั้งสามดาน และทําใหการประสานเขาไปในกระบวนการจัดทําแผนและการตัดสินใจสําหรับการดําเนินงาน

ระดับยุทธศาสตร  อีกทั้งตองใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางปจจัยดานนิเวศวิยา สังคมและเศรษฐกิจและ

ปจจัยดานความยั่งยืน  

- ตองพิจารณาระดับชั้นของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร หลายระดับ และมีผลตอกันและกัน 

เชน นโยบายภาพรวม แผนเฉพาะดาน แผนรายละเอียด และออกแบบใหแนวทางแนะนําสําหรับระดับโครงการ  มี

แนวทางสําหรับการวางแผนและตัดสินใจในระดับชั้นที่รองลงมาได  

- ตองแนะนําใหกระบวนการโดยรูปแบบตาง ๆ ตามระเบียบบังคับใช ตามนโยบาย เพ่ือให

เกิดมาตรฐานการประเมิน และสงเสริมการปรับปรุงและความสม่ําเสมอของแนวทางแนะนํา 

- ตองเปนกระบวนการที่ยืดหยุน และปรับปรุงไดสําหรับประเภทและบริบทสําหรับการ

ตัดสินใจเชิงกลยุทธ  

- ตองมีความโปรงใสและตองสรางโอกาสในการมีสวนรวมของสาธารณะตลอดท้ัง

กระบวนการ แตก็ตองตระหนักถึงความจําเปนที่ตองรักษาความลับ หากจําเปนดวย  

- ตองมีการสรางแรงจูงใจใหเกิดในกระบวนการ ดวยความระมัดระวัง เอาใจใสและคําม่ัน

สัญญา 

- ตองมีการติดตามประเมินผลและบังคับใชเพื่อหาผลลัพธ เปรียบเทียบผลลัพธกับคาดการณ 

และสนับสนุนการเรียนรูเพ่ือปรับปรุงแผน แผนงานในอนาคต รวมทั้งปรับปรุงการประเมินดวย 

- ตองมีการดึงผูมีสวนไดเสียที่มีบทบาทและที่อาจไดรับผลกระทบเก่ียวกับประเด็น

ยุทธศาสตรและผลที่ตามมา  

(2) กรณีศึกษา การขับเคลื่อนการใช SEA ในประเทศจีน 

มีการใช EIA ในประเทศจีนตั้งแตปลายทศวรรษ 1970s หลักจากการบังคับใช EIA ตาม

กฎหมายมากกวา 20 ป กฎหมายก็ไดรับการปรับปรุงใหมีการประเมินผลกระทบของแผนและแผนงาน ในป 2003 

และเริ่มใช SEA สําหรับแผนและแผนงาน SEA ไดรับความสนใจอยางมาก ในการใชเปนกลไกในการบูรณาการ
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ประเด็นสิ่งแวดลอมในการตัดสินใจของรัฐบาล  ตั้งแตการออกกฎหมาย ความตองการและการสงเสริมการใช SEA 

มากข้ึน  Ministry of Environmental Protection และกระทรวงอ่ืน ๆ ไดออกกฎหมายและขอระเบียบพิเศษ

เพ่ือสนับสนุนการใช SEA และมณฑลและเทศบาลบางแหง ไดออกเครื่องมือการบริหารจัดการ ประกอบดวย 

- Technical guidelines for plan environmental impact assessment ( on trial) 

[2004] 

-  List of plans requiring environmental impact assessment report and list of 

plans requiring environmental impact assessment chapter or statements (on trial) [2004]  

- Management measures on qualification of EIA for construction projects [2005] 

- Circular on making further improvement in applying strategic environmental 

assessment [2006] 

- Interim measures of public participation in environmental impact assessment 

[2006]  

- Circular regarding relevant matters of applying strategic environmental 

assessment in the transport sector — The Ministry of Transport [2004] 

- Technical guidelines of environmental impact assessment for provincial land 

use planning — The Ministry of Land and Resources [2005] 

- Specification of environmental impact assessment for river basin planning — 

The Ministry of Water Resources [2006]  

- Planning environmental impact assessment ordinance [2009] 

โดยเฉพาะเครื่องมือทายสุดในป 2009 Planning environmental impact assessment 

ordinance เปนกาวสําคัญของกฎหมายสิ่งแวดลอมของประเทศ ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานสําหรับ SEA ซึ่งในประเทศ

จีน เรียกวา Plan environmental impact assessment (PEIA) มีการให อํานาจและความรับผิดชอบแต

หนวยงานที่ตองจัดทํา SEA  

ประสบการณการใช SEA มากขึ้นเรื่อย ๆ โดยสถาบันการศึกษา และการนําไปใชนํารอง 

การปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐหลายหนวย รวมทั้งมีกิจกรรมการสรางขีดความสามารถมากดวย เมื่อเริ่มบังคับใช

ตามกฎหมาย ในป 2002 มีการทํา SEA แลวเสร็จเพียง 15 รายงานและเอกสารวิชาการตีพิมพจํานวน 50 เรื่อง

เทานั้น ตอมาในปลายป 2008 มีวิทยานิพนธปริญญาโทและเอกมากกวา 200 งาน และมีเอกสารวิชาการตีพิมพ

ประมาณ 500 เรื่อง เนื้อหาของวรรณกรรมเผยแพร เนน 4 เรื่อง คือ แนวคิดและทฤษฎี SEA  วิธีการศึกษาและ
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วิจัย การวิจัยการประยุกตใช  และการทบทวนกรณีศึกษา  สาขาการพัฒนาที่ไดศึกษา SEA ไดแก การพัฒนา

ภูมิภาค การสรางเมือง การพัฒนาอุตสาหกรรม การคมนาคมขนสง ซึ่งเหลานี้สะทอนผลของการอุตสาหกรรม  

การพัฒนาเมือง การปรับปรุงใหทันสมัย เปนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็วของประเทศจีน  กระทรวงปองกัน

สิ่งแวดลอมสงเสริมการใช PEIA โดยการศึกษาโครงนํารองจํานวน 23 งานตั้งแตป 2005 ใน 10 มณฑล และใน

กลุมอุตสาหกรรมหลัก 3 กลุม คือ ระบบราง ระบบถนน ปโตรเคมีและอลูมิเนียม และแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษขนาด

ใหญ 10 แหง จนถึงป 2008 มีการดําเนินงาน PEIA ของภาครัฐมากกวา 100 รายงาน ซึ่งสวนใหญเก่ียวของกับ

แผนพัฒนาสําหรับพื้นที่เหมืองถานหิน เครอืขายระบบรางและถนน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  กระทรวงคมนาคมไดใช 

PEIA ในการวางแผนแมบททาเรือ 29 แหง รวมถึงทาเรือเซียงไฮ  ในป 2009 กระทรวงปองกันสิ่งแวดลอมได

ดําเนินงานโครงการนํารองในพ้ืนที่พัฒนาที่สําคัญหลายแหง ใน 15 เมือง เทศบาลตาง ๆ คาดการณวาในระยะเวลา

ประมาณ 8 ป ตั้งแตเริ่มใช PEIA มีการดําเนินงานทั้งหมดประมาณ 500 รายงาน ซึ่งมากอยางชัดเจนและมีบทบาท

ในการวางแผนพัฒนาของจีนสูความยั่งยืน  

มีการจัดสัมนาระดมความคิดของนักวิชาการและผูดําเนินงานเพื่อหารืออนาคตของการใช 

SEA ในจีนในป 2008 โดยกระทรวงปองกันสิ่งแวดลอม  และมีการจัดฝกอบรมหลายครั้งเรื่องการบริหารจัดการ 

PEIA และวิธีการศึกษาทางวิชาการของ SEA มีผูเขารวมมากกวา 6,000 คน ซึ่งสวนใหญเปนผูใช SEA และในป 

2009 มีการจัดประชุมระดับชาติในป 2009 หลายครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความกาวหนาในการศึกษาวิจัยและ

ดําเนินงาน SEA ของประเทศจีน ซึ่งเนนเรื่อง กรณีศึกษา แนวทางและวิธีการศึกษา ความตองการสรางขีด

ความสามารถ และโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การทบทวนประสิทธิภาพการใช SEA ในประเทศจีนจากนักวิจัยและนักวิชาการพบวา  

มีประเด็นสําคัญในการใช SEA/PEIA ประกอบดวย 

1) ปญหา (Problems) และสาเหตุ (Causes)  

มีปญหาที่เนนและเรงดวนที่พบ คือเรื่องขีดความสามารถในการจัดการความซับซอนและ

ความไมแนนอนของปฏิบัติการระดับยุทธศาสตร ที่มีความทาทายจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของการเติบโต

ของประเทศจีน ซึ่งมีผลลัพธตอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน สิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ถึงแมวาจะ

ใช PEIA มานานก็ยังพบจุดออนในกระบวนการและดานเทคนิคดวย ตัวอยางเชน การพัฒนาดานคมนาคม ก็ยังพบ

ปญหาการแยกสวนความรับผิดชอบระหวางกระทรวงตาง ๆ ความรวมมือกันมีจํากัด ความไมแนนอนของการ

จัดสรรงบประมาณสําหรับ PEIA ขีดความสามารถที่จํากัดของหนวยงานรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดลอม การ

กระจายความรับผิดชอบ นอกจากนี้ความเขาใจเรื่อง SEA ก็ยังไมมากพอของผูนําไปใชดวย  

ปญหาตาง ๆ ที่ยังพบในการใช SEA ของประเทศจีนอยูตอเนื่อง มาจากความสัมพันธระหวาง

สาเหตุตาง ๆ กับลักษณะบริบทดานการเมือง สถาบันและวัฒนธรรม ซึ่ง PEIA ดําเนินงานอยู เชน จุดออนของ
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หนวยงานภาครัฐดานสิ่งแวดลอม การขาดความตั้งใจทางการเมือง (Political will) เพื่อใหการดําเนินงาน PEIA 

สําเร็จได ความยุงยากในเรื่องแหลงเงินทุน คาใชจายและการเขาถึงขอมูล ความตองการผูเชี่ยวชาญมากกวา

ความเห็นของสาธารณะ และความออนแอของข้ันตอนการมีสวนรวมของสาธารณะ เรื่องเหลานี้เปนสาเหตุของ

ปญหาการใชในประเทศจีน ผูนําไปใชไดเนนการวิเคราะหและหาทางออกในการแกไขปญหาเหลานี้ อีกปญหาคือ

การขาดการเชื่อมตอระหวางกระบวนการจัดทําแผนของหนวยงาน เนื่องจากการศึกษา SEA ในประเทศจีน สวน

ใหญดําเนินงานโดยสถาบันการศึกษาและวิจัย ไมใชหนวยงานเจาของแผน 

2) ประสิทธิภาพ (Effectiveness)  

ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการใช SEA ไดรับการวิเคราะหทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก มี

ตัวอยางทั้งที่มีและไมมีประสิทธิภาพในการใชของประเทศ มีการวิเคราะหสาเหตุของความไมมปีระสิทธิภาพ ไดแก 

เกณฑในการทบทวน PEIA ยังขาดขั้นตอนปฏิบัติการทบทวนที่เปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไมเพียงมีผลตอขีด

ความสามารถในการทบทวนประสิทธิภาพแลว ยังมีผลตอกระบวนการประเมินทั้งหมดดวย ควรมีการปรับปรุง

เกณฑการประเมินประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามก็พบวามีความทาทายในเรื่องประสิทธิภาพ สรุปไดวาความไมมี

ประสิทธิภาพมีสาเหตุจาก ความโปรงใสและความรับผิดชอบนาเชื่อถือของกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ

ยังมีจํากัดไมเพียงพอ การประสานงานระหวางและภายในหนวยงานตาง ๆ ทั้งตางสาขา ตางพ้ืนที่ ตางระดับมี

ขอจํากัด ความออนแอของหนวยงานรับผิดชอบดานสิ่งแวดลอม หนวยงานระดับสูง และการมีสวนรวมของ

สาธารณะมีจํากัด นอกจากนี้ความทาทายดานประสิทธิภาพที่เกี่ยวของกับความย่ังยืน คือ ขาดการบูรณาการ การ

พัฒนาและความเขาใจคุณคาของการวางแผนเชิงกลยุทธท่ีดีเพ่ือความยั่งยืน 

3) แนวทางปฏิบัติและวิธีการ (Approaches and methods)  

การใชแนวทางปฏิบัติและวิธีการศึกษาในประเทศจีน ทั้งแนวทางเดิมและคนหาแนวทางฯ 

ใหม ๆ ตอไป เรื่องหนึ่งเปนตัวอยางคือ การใชทั้งถูกตองและไมถูกตองของ การวิเคราะหฉากทัศน (Scenarios) 

สําหรับการศึกษา PEIA โดยใชรวมกันกับการประเมินแบบหลากหลายทางในเชิงพ้ืนที่ (Spatial multi-criteria 

assessment) เพ่ือใชในการเชื่อมโยงการวางแผนสิ่งแวดลอม การวางแผนพัฒนารายสาขาและ PEIA เขาดวยกัน 

การปรับปรุงวิธีการสรางการมีสวนรวม การใชวิธีการศกึษาดานสังคม เปนตน  

4) กฎหมายและแนวทาง (Legislation and guidance)   

ความจําเปนที่ตองมีขอกําหนดระเบียบบังคบัใชที่เขมแข็งสําหรับ PEIA มีขอเสนอแนะใหมีการ

ทบทวนและเพ่ิมเติมในระบบการควบคุมกํากับดูแล ใหชัดเจนและพันธะที่ตองปฏิบัติตาม 

 



ภาคผนวก ค-2 
เอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ 
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน - - 

09.00-09.15 น. พิธีเปิดการอบรม - - 

09.15-09.45 น. - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
- กฎและกระบวนการฝึกอบรม 
- แนะน าทีมผู้ช่วยน าการอบรม (Facilitators)  
- การประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม (Pre-Self-Assessment)   
- การท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 

- วัตถุประสงค์ กฎ ทีมผู้สอน  
- การประเมินตนเอง และประเมินก่อนอบรม 

- แบบททดสอบก่อนการฝึกอบรม  
- แบบประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม  

09.45-10.30 น. - SEA กับ การมองไกล (SEA VS Forward Looking) 
- ทบทวนพื้นฐานความรู้ SEA 
- ชมวีดิทัศน์ ชุดท่ี 1: การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- การมองไกลของการใช้ SEA  
- การทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนการอบรม  

- วีดิทัศน์ชุดท่ี 1: การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

10.45-12.00 น. กรณีศึกษา “การวางแผนพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี”  ค าถามของกรณีศึกษา 
- ข้อมูล (Background ) : ข้อเท็จจริงคืออะไร ข้อมูลมีอะไรบ้าง  
- สถานการณ์สมมุติ (Scenarios) : ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างน้ี จะเกิดอะไรขึ้น  

- การท าความเข้าใจกรณีศึกษาและสถานการณ์
สมมุติ   

- เอกสารชุดท่ี 1: ข้อแนะน ากรณีศึกษา 
- เอกสารชุดท่ี 2: รายละเอียดกรณีศึกษา

และสถานการณ์สมมุติ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.45 น. Plenary Session 1.1 
การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA 

- ความเข้าใจการบูรณาการการวางแผนฯ กับ SEA - PPT ชุดท่ี 1: การบูรณาการวางแผนกับ SEA 
- วิดิทัศน์ชุดท่ี 2: ขั้นตอนการจัดท า SEA 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 1: การบูรณาการการ

วางแผนพัฒนากับ SEA 

13.45-14.30 น. Team Session 1.1  
การบูรณาการจัดท าแผนฯ กับ การศึกษา SEA ของพื้นท่ีลุ่มน้ าช ี

- ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของการจัดท า
แผนฯ ซ่ึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการจัดท า SEA 

- 
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

- ระดับของแผน : จะจัดท าแผนในระดับใด 
- เป้าหมายของแผน : เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผน และ การจัดท า SEA คือ
อะไร 
- กรอบและขั้นตอนการบูรณาการ : บูรณาการอะไร มีขั้นตอนอย่างไร  
- ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ : แลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลระหว่างกัน ตรงไหน เมื่อไหร่  
- ลักษณะรูปแบบและจุดเชื่อมต่อ : ช่วงไหน และ ความถี่ในการเชื่อมโยง อย่างไร  

14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง -  

15.00-15.30 น. Team Session 1.1 (ต่อ) 
การบูรณาการจัดท าแผนฯ กับ การศึกษา SEA ของพื้นท่ีลุ่มน้ าช ี

- ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของการจัดท า 
แผนฯ ซ่ึงเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการจัดท า SEA 

 - 

15.30-16.00 น. End of the Day session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 

วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

08.30-09.30 น. Start day session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday Training)   

 - 

09.30-10.00 น. Plenary Session 2.1: การมีส่วนร่วม 
- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ และ SEA 
- การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
- การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย  

- ความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการสร้างการมี 
ส่วนร่วม 

- PPT ชุดท่ี 2: การมีส่วนร่วม 
- วิดิทัศน์ชุดท่ี 3 : การมีส่วนร่วม 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 

Guideline) 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

10.15-11.30 น.. Team Session 2.1: ผู้มีส่วนได้เสียในการมีส่วนร่วมของแผนฯ และ SEA  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา: 
- ระบุผู้มีส่วนได้เสีย : มีใครบ้าง  

- การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

- เอกสารชุดท่ี 3: ผู้มีส่วนได้เสีย (สมมุติ) 
ของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

- วิเคราะห์ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย : ส าคัญระดับใด   

11.30-12.00 น. Plenary Session 2.2: การกลั่นกรองและการก าหนดขอบเขต  
ขั้นตอนการกลั่นกรองและก าหนดขอบเขต ตอนท่ี 1 :  
ประเมินอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ และท าไม  

- การกลั่นกรอง (Screening) และก าหนดขอบเขต 
(Scoping) ว่าจะประเมินอะไร ท่ีไหน เมื่อไหร่ 
และท าไม  

- PPT ชุดท่ี 3: การก าหนดขอบเขต 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2 : แนวทาง SEA 

(SEA Guideline) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ : Body of Words - - 

13.30-14.00 น. Plenary Session 2.3  
SEA กับการพัฒนาท่ียั่งยืน 

- ความส าคัญของ SEA เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
- ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 

- PPT ชุดท่ี 4: SEA กับการพัฒนาท่ียั่งยืน  
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 3 :  

SEA กับการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEA for 
Sustainable Development) 

14.00-15.00 น. Team Session 2.2  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา : การก าหนดขอบเขตของ SEA เพื่อแผนการพัฒนา
พื้นท่ีลุม่น้ าชี  
- วิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
- ระบุขอบเขตเชิงพื้นท่ีและระยะเวลา  
- วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  
- ก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การก าหนดและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการ
พัฒนาของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4 : ข้อมูลสภาพพื้นท่ีท่ัวไป
ของลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุ ด ท่ี  5 : นโยบาย แผนและ
แผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  

15.00-15.30 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

15.30-16.00 น. Team Session 2.2 (ต่อ) 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา :  
- วิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
- ระบขุอบเขตเชิงพื้นท่ีและระยะเวลา  

- การก าหนดและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการ
พัฒนาของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 6 : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

- วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  

16.00-16.30 น. End of the Day Session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

08.30-09.00 น. Start Day Session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday’s Training)   

- การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ที่เรียนมา - 

09.00-10.00 น. Team Session 3.1  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา:  
- การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์
ของ SEA ส าหรับพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4 : ข้อมูลสภาพพื้นท่ีท่ัวไปของ 
ลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 5 : นโยบาย แผนและแผนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

-  เอกสารชุดท่ี 6 : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

10.00-10.30 น. Plenary Session 3.1: ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต ตอนท่ี 2  
- ประเมินด้วยอะไร เพื่อเป้าหมายอย่างไร และเสนอจะท าอะไร  

- การก าหนดขอบเขต (Scoping) ว่าจะประเมิน
ด้วยอะไร เพื่อเป้าหมายอย่างไร และเสนอจะท า
อะไร 

- PPT ชุดท่ี 5: การก าหนดขอบเขต 
(Scoping)  

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2 : แนวทาง SEA 
(SEA Guideline) 

10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

11.00-12.00 น. Team Session 3.2: การก าหนดขอบเขต ตอนท่ี 2  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา: 
- วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชี 
- ตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชีสู่ความยั่งยืน 
- การประเมินข้อมูลฐานของสถานการณ์การพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชี 

- การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- การประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึง
ปัจจุบันของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 7 : สภาพสิ่งแวดล้อมส าคัญ
ของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

- ทางเลือกเบื้องต้นเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชี - การวิเคราะห์ทางเลือกเบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
พื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ : Pipe Line - - 

13.30-14.00 น. Team Session 3.2 (ต่อ): การก าหนดขอบเขต ตอนท่ี 2   
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา:   
-  การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) ของ SEA พื้นท่ีลุ่มน้ าช ี

- รายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping Report)  - 

14.00-15.00 น. ช่วงกลางของการฝึกอบรม (Mid-Training Session) All Teams Session 3.1 
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์จัดท า SEA เพิ่มเติม จากกรณีศึกษา  
- กรณีการจัดท าแผนฯ อื่น ๆ กับ SEA เชิงพื้นท่ี และสาขาอื่น ๆ  
- ปัญหา อุปสรรค ในการศึกษา SEA ของหน่วยงานและแนวทางปรับปรุง  

- การทบทวนสิ่งท่ีเรียนกับประสบการณ์เพื่อ
น าไปใช้ได้กับกรณีของหน่วยงานตนเอง  

- PPT ชุดท่ี 6: บทเรียนและประสบการณ์ 
SEA อื่น ๆ 

 **รับประทานอาหารว่างระหว่างการแลกเปลี่ยน** - - 

15.00-15.30 น. Plenary Session 3.2: การพัฒนาและประเมินทางเลือก 
- ประเภทและลักษณะของทางเลือก 
- ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
- การประเมินทางเลือก  

- ความเข้าใจ ประเภท ลักษณะของการก าหนด
ทางเลือกต่าง ๆ   

- ความเข้าใจ การประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสม  

- PPT ชุดท่ี 7: การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก  

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 
Guideline) 

15.30-16.15 น. Teams Session 3.3 การพัฒนาและประเมินทางเลือกพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชี 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา : 
- วิเคราะห์ พัฒนาทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน  
- ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมของการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน 

- การเสนอและเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ ของ 
การพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- การประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมของการพัฒนา
ลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

16.15-16.30 น. End of the Day Session:  
สรุปการเรียนรูแ้ละประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

08.30-09.00 น. Start Day Session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday’s 
Training)   

- การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ที่เรียนมา - 

09.00-10.00 น. Teams Session 4.1: การพัฒนาและประเมินทางเลือกพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าชี  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา: 
- วิเคราะห์ พัฒนาทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน  
- ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมของการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน 

- ทางเลือกต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี
ซ่ึงได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบ ส าหรับ
น าไปประเมินต่อไป  

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง   

10.15-12.00 น. Teams Session 4.1 (ต่อ) การพัฒนาและประเมินทางเลือกพัฒนาพ้ืนท่ี 
ลุ่มน้ าชี  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา: 
- วิเคราะห์ พัฒนาทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน  
- ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมของการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน 

- ทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงได้ผ่านการประเมิน 
ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ : Paper Tower - - 

13.30-14.45 น. Teams Session 4.1 (ต่อ) การพัฒนาและประเมินทางเลือกพัฒนาพ้ืนท่ี 
ลุ่มน้ าชี  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา: 
- วิเคราะห์ พัฒนาทางเลือกการพัฒนาลุ่มน้ าชีอย่างยั่งยืน  
- ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมของการพัฒนาลุม่น้ าชีอย่างยั่งยืน 

- ทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงได้ผ่านการประเมิน 
ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

14.45-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง - - 
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

15.15-16.00 น. Plenary Session 4.2: การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  และการ
รายงานผล  

- ความเข้าใจ ประเภท ลักษณะของมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน 

- รูปแบบ องค์ประกอบของรายงาน SEA  

- PPT ชุดท่ี 8: การก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนและการรายงานผล  

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2 : แนวทาง SEA 
(SEA Guideline) 

16.00-16.30 น. End of the Day session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley 
Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

08.30-09.00 น. Start Day Session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday’s 
Training)   

- การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ท่ีเรียนมา - 

09.00-10.00 น. Teams Session 5.1: มาตรการเพื่อความยั่งยืน และการรายงานผล SEA 
ไปใช้ในแผนพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา:   
- มาตรการเพื่อความยั่งยืนของการพัฒนาลุ่มน้ าชี ส าหรับทางเลือกท่ีเหมาะสม  
- รายงานผลต่อการจัดท าแผนและต่อสาธารณะในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  

- แผนการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี ซ่ึงน าผลและอเสนอ
แนะของการศึกษา SEA ไปใช้ 

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

10.00-10.30 น. Plenary Session 5.1: การควบคุมคุณภาพ/การติดตามประเมินผล/กลไก
การขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA   

- ความส าคัญของงานหลังการศึกษา SEA และการ
จัดท าแผนฯ ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ 
การก ากับงานและการติดตามประเมินผล  

- PPT ชุดท่ี 9: การควบคุมคุณภาพ/การ
ติดตามประเมินผล 

- PPT ชุดท่ี 10: กลไกการขับเคลื่อนการใช้
กระบวนการ SEA 

- รายงานการศึกษา SEA ท่ีได้จากการเรียนรู้  
- วีดิทัศน์ชุดท่ี 4 : กลไกการขับเคลื่อน SEA 
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ตารางที่ 1 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1  
ในช่วงวันที่ 26 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2 : แนวทาง SEA (SEA 
Guideline) 

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 4 : กลไกการขับเคลื่อน
การใชก้ระบวนการ SEA 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

10.45-11.15 น. การประ เมินตนเองหลั งการฝึกอบรม ( Self-Assessment)  และท า
แบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test) 

- ผลการประเมินตนเองและการทดสอบหลัง 
การฝึกอบรม  

- 

11.15-12.00 น. เตรียมความพร้อมการน าเสนอผลผลิตจากการเข้าร่วมฝึกอบรม - Flip Charts แสดงผลการฝึกอบรมของทีมศึกษา  - 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-14.30 น. Plenary Session 5.1: การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละทีมศึกษา - รายงานการฝึกอบรม แผนการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ า
ชีและผลการศึกษา SEA ของพื้นท่ี  

-  

14.30-15.00 น. Plenary Session 5.2 
ซักถาม แลกเปล่ียน ประเด็นสงสัยและผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม 

- ค าตอบและการแลกเปลี่ยนผลท่ีได้รับจาก
ฝึกอบรม 

- 

 **รับประทานอาหารว่างระหว่างการแลกเปลี่ยน** - - 

15.00-15.30 น. Overall Q&A Session: สรุปท้ังหมดท่ีเรียนมา 5 วัน   
- เรื่องที่น าไปใช้ได้ทันที 
- เรื่องที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมภายหลัง 

- สรุปผลการฝึกอบรมและการน าไปใช้ - 

15.30-16.00 น. พิธีปิดการอบรม - - 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน - - 

09.00-09.15 น. พิธีเปิดการอบรม - - 

09.15-09.45 น. - วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม  
- กฎและกระบวนการฝึกอบรม 
- แนะน าทีมผู้ช่วยน าการอบรม (Facilitators)  
- การประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม (Self Pre-Assessment)   
- การท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test) 

- วัตถุประสงค์ กฎ ทีมผู้สอน  
- การประเมินตนเอง และประเมินก่อน

อบรม 

- แบบททดสอบก่อนการฝึกอบรม  
- แบบประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม  

09.45-10.45 น. - SEA ในความคิดผู้เข้าร่วมอบรม  
- มุมมองและความคาดหวังในการอบรม  
- ชมวิดีทัศน์เรื่อง : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คืออะไร  
- ทบทวนพื้นฐานความรู้ SEA: what when why who 

- การมองไกลของการใช้ SEA  
- การทบทวนความรู้พื้นฐานก่อนการ

อบรม  

- วิดิทัศน์ชุดท่ี 1: การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

10.45-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

11.00-12.00 น. Team Session 1.1: กรณีศึกษา และค าถามของกรณีศึกษา 
- ข้อมูล (Background) : ข้อเท็จจริงคืออะไร ข้อมูลมีอะไรบ้าง  
- สถานการณ์สมมุติ (Scenarios) : ถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ จะเกิดอะไรขึ้น 

- การท าความเข้าใจกรณีศึกษาและ
สถานการณ์สมมุติ   

- เอกสารชุดท่ี 1: ข้อแนะน ากรณีศึกษา 
- เอกสารชุดท่ี 2: รายละเอียดกรณีศึกษา

และสถานการณ์สมมุติ 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.15 น. Plenary Session 1.1: การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA - ความเข้าใจการบูรณาการการ
วางแผนฯ กับ SEA 

- PPT ชุดท่ี 1: การบูรณาการวางแผนกับ SEA 
- วิดิทัศน์ชุดท่ี 2: ขั้นตอนการจัดท า SEA 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี1: การบูรณาการการ

วางแผนพัฒนากับ SEA 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

13.15-14.30 น. Team Session 1.2: การบูรณาการจัดท าแผนฯ กับ กรณีศึกษา  
- ระดับของแผน : จะจัดท าแผนในระดับใด 
- เป้าหมายของแผน : เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของแผน และ การจัดท า SEA คืออะไร 
- กรอบและขั้นตอนการบูรณาการ : บูรณาการอะไร มีขั้นตอนอย่างไร  
- ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ : แลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลระหว่างกัน ตรงไหน เมื่อไหร่  
- ลักษณะรูปแบบและจุดเชื่อมต่อ : ช่วงไหน และ ความถี่ในการเชื่อมโยง อย่างไร 

- ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของ
การจัดท าแผนฯ ซ่ึงเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับการจัดท า SEA 

- 

14.30-14.45 น. รับประทานอาหารว่าง -  

14.45-15.30 น. Team Session 1.2: การบูรณาการจัดท าแผนฯ กับ กรณีศึกษา (ต่อ) - ความเข้าใจลักษณะและรูปแบบของ
การจัดท าแผนฯ ซ่ึงเชื่อมโยงสัมพันธ์
กับการจัดท า SEA 

 - 

15.30-16.00 น. End of the Day session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.30-09.00 น. Start day session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday Training)   

 - 

09.00-09.15 น. ชมวิดีทัศน์ เรื่อง SEA กับการมีส่วนร่วม   

09.15-10.00 น. Team Session 2.1: การมีส่วนร่วม 
- การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนฯ และ SEA 
- การระบุและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

- ความเข้าใจหลักการและขั้นตอนการ
สร้างการมสี่วนร่วม 

- PPT ชุดท่ี 2: การมีส่วนร่วม 
- วิดิทัศน์ชุดท่ี 3 : การมีส่วนร่วม 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 

Guideline) 

10.00-10.15 น. รับประทานอาหารว่าง - - 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

10.15-11.00 น. Team Session 2.1: การมีส่วนร่วม (ต่อ) 
- วิเคราะห์ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย : ส าคัญระดับใด   
- การพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน  
- จัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

- การวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

- เอกสารชุดท่ี 3: ผู้มีส่วนได้เสีย (สมมุติ) 
ของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  

11.00-11.15 น. ชมวิดีทัศน์ เรื่อง ขั้นตอน SEA -  -  

11.15-12.00 น. Plenary Session 2.1: การกลั่นกรอง  
- ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. ....: ประเภทของแผนท่ีต้องท า SEA 

- การกลั่นกรอง (Screening) และก าหนด
ขอบเขต (Scoping) ว่าจะประเมินอะไร 
ท่ีไหน เมื่อไหร่ และท าไม  

- PPT ชุดท่ี 3: การก าหนดขอบเขต 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 

Guideline) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ : Body of Words - - 

13.30-13.45 น. Plenary Session 2.2: การก าหนดขอบเขต - ความส าคัญของ SEA เพื่อการพัฒนา
ท่ียั่งยืน  

- ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 

- PPT ชุดท่ี 4: SEA กับการพัฒนาท่ียั่งยืน  
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 3: SEA กับการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development) 

13.45-15.00 น. Team Session 2.2: การก าหนดขอบเขต ช่วงท่ี 1 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา  
- วิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง  
- ระบุขอบเขตเชิงพื้นท่ีและระยะเวลา  
- วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 

- การก าหนดและวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน
การพัฒนาของพื้นท่ีลุ่มน้ าช ี

- เอกสารชุดท่ี 4: ข้อมูลสภาพพื้นท่ีท่ัวไป
ของลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 5: นโยบาย แผนและแผนงาน
ท่ีเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

15.30-16.00 น. Team Session 2.2: การก าหนดขอบเขต ช่วงท่ี 1 (ต่อ) 
- เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา  
- ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การก าหนดและวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนการพัฒนาของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 6 : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

16.00-16.30 น. End of the Day Session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.30-09.00 น. Start Day Session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday’s Training)   

- การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ที่
เรียนมา 

- 

09.00-10.30 น. Team Session 3.1: การก าหนดขอบเขต ช่วงท่ี 2  
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
- ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวชี้วัด 
- การประเมินข้อมูลฐาน 

- การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ SEA ส าหรับพื้นท่ีลุ่ม
น้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4: ข้อมูลสภาพพื้นท่ีท่ัวไปของ
ลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 5: นโยบาย แผนและแผนงานท่ี
เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

-  เอกสารชุดท่ี 6 : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
แผนพัฒนาจังหวัดในพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

10.45-12.00 น. Team Session 3.2: การก าหนดขอบเขต ช่วงท่ี 2 (ต่อ) 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
- ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและตัวชี้วัด 
- การประเมินข้อมูลฐาน 
- การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น 
- การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต 

- การก าหนดขอบเขต (Scoping) ว่าจะ
ประเมินด้วยอะไร เพื่อเป้าหมาย
อย่างไร และเสนอจะท าอะไร 

- PPT ชุดท่ี 5: การก าหนดขอบเขต 
(Scoping)  

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 
Guideline) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ: Pipe Line -  -  

13.30-14.30 น. ช่วงกลางของการฝึกอบรม (Mid-Training Session)  
- แลกเปลี่ยนและหารือการก าหนดขอบเขตของกรณีศึกษาระหว่างกลุ่มร่วมกัน  

- การทบทวนสิ่งท่ีเรียนกับประสบการณ์เพื่อ
น าไปใช้ได้กับกรณีของหน่วยงานตนเอง  

- PPT ชุดท่ี 6: บทเรียนและประสบการณ์ 
SEA อื่น ๆ 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

13.30-14.30 น. Teams Session 3.3: การพัฒนาทางเลือก 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
- การพัฒนาทางเลือก 

- การก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดประเด็น
ยุทธศาสตร์พื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- การประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตถึงปัจจุบันของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- การวิเคราะห์ทางเลือกเบื้องต้นเพื่อการ
พัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 7: สภาพสิ่งแวดล้อมส าคัญ
ของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี  

 **รับประทานอาหารว่างระหว่างการแลกเปลี่ยน** - - 

16.15-16.30 น. End of the Day Session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.30-09.00 น. Start Day Session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday’s Training)   

- การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ที่
เรียนมา 

- 

09.00-09.45 น. Plenary Session 4.1: การประเมินทางเลือก 
- การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก  
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก 

- ความเข้าใจ ประเภท ลักษณะของการ
ก าหนดทางเลือกต่าง ๆ   

- ความเข้าใจ การประเมินทางเลือกท่ี
เหมาะสม  

- PPT ชุดท่ี 7: 
การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 
Guideline) 

09.45-10.30 น. Teams Session 4.1: การประเมินทางเลือก 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
- การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก 
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก 

- การเสนอและเปรียบเทียบทางเลือก
ต่าง ๆ ของการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชี 

- การประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมของ
การพัฒนาลุ่มน้ าชี 

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

10.30-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง - - 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

10.45-12.00 น. Teams Session 4.1: การประเมินทางเลือก (ต่อ) 
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 
- การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก 
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก 

- ทางเลือกต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา
พื้นท่ีลุ่มน้ าชีซ่ึงได้วิเคราะห์ข้อดีข้อเสีย
เปรียบเทียบ ส าหรับน าไปประเมิน
ต่อไป  

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารว่าง   

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ : Paper Tower - - 

13.30-14.45 น. Teams Session 4.1: การประเมินทางเลือก (ต่อ) 
- การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก 
- การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก 

- ทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงได้ผ่านการ
ประเมิน ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ า
ชี 

- เอกสารชุดท่ี 4-7 ประกอบกับผลจาก
รายงานการก าหนดขอบเขต   

14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง - - 

15.00-15.15 น. Plenary Session 4.2: การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และการรายงานผล -  -  

15.15-16.00 น. Team Session 4.2: การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และการรายงานผล  - ความเข้าใจ ประเภท ลักษณะของ
มาตรการเพื่อความยั่งยืน 

- รูปแบบ องค์ประกอบของรายงาน SEA  

- PPT ชุดท่ี 8: การก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนและการรายงานผล  

- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 
Guideline) 

16.00-16.15 น. Plenary Session 4.3: การจัดท ารายงาน  
- การจัดท ารายงาน SEA (Technical-Report) และรายงานฉบับประชาชน 
(Non-Technical Report) 

-  -  

16.15-16.30 น. End of the Day session:  
สรุปการเรียนรู้และประเมินประจ าวัน (Day Summary and Smiley Evaluation) 

- การทบทวนการเรียนรู้ประจ าวัน - 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

08.30-09.00 น. Start Day Session:  
- รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานน้ี (Recap of Yesterday’s Training)   

- การแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ ท่ี
เรียนมา 

- 

09.00-09.15 น. ชมวิดีทัศน์ เรื่อง กลไกการขับเคล่ือน SEA -  -  

09.15-09.45 น. Plenary Session 5.1: การติดตามประเมินผลและการควบคุมคุณภาพ 
- การติดตามประเมินผล 
- การควบคุมคุณภาพ 

- ความส าคัญของงานหลังการศึกษา 
SEA และการจัดท าแผนฯ 
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ก ากับงานและการติดตามประเมินผล  

- PPT ชุดท่ี 9: 
การควบคุมคุณภาพ/การติดตามประเมินผล 

- PPT ชุดท่ี 10: กลไกการขับเคลื่อนการใช้
กระบวนการ SEA 

- รายงานการศึกษา SEA ท่ีได้จากการเรียนรู้  
- วิดิทัศน์ชุดท่ี 4: กลไกการขับเคลื่อน SEA 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 2: แนวทาง SEA (SEA 

Guideline) 
- หลักสูตรบทเรียนท่ี 4: กลไกการขับเคลื่อน

การใช้กระบวนการ SEA 

09.45-10.45 น. เตรียมความพร้อมการน าเสนอผลผลิตจากการเข้าร่วมฝึกอบรม - - 

 รับประทานอาหารว่างระหว่างเตรียมการน าเสนอ - - 

10.45-12.00 น. การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละทีมศึกษา - Flip Charts แสดงผลการฝึกอบรมของ
ทีมศึกษา  

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน - - 

13.00-14.00 น. - การประเมินตนเองหลังการฝึกอบรม (Self-Assessment) และท าแบบทดสอบ
หลังการฝึกอบรม (Post-Test) 

- ผลการประเมินตนเองและการทดสอบ
หลังการฝึกอบรม  

- 
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ตารางที่ 2 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
ในช่วงวันที่ 16 - 18 และวันที่ 22 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วัน/เวลา เนื้อหาและกิจกรรมการฝึกอบรม 
ผลลัพธ์หลักของ 

การฝึกอบรม 
เอกสาร/การน าเสนอประกอบการ

ฝึกอบรม 

- เฉลยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test) 
- ซักถาม แลกเปลี่ยน ประเด็นสงสัยและผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม 

14.00-15.00 น. - เฉลยแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-Test) 
- ซักถาม แลกเปลี่ยน ประเด็นสงสัยและผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม 

- ค าตอบและการแลกเปลี่ยนผลท่ีได้รับ
จากฝึกอบรม 

- 

15.00-15.30 น. Overall Q&A Session: สรุปท้ังหมดท่ีเรียนมา 5 วัน   
- เรื่องที่น าไปใช้ได้ทันที 
- เรื่องที่ต้องศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมภายหลัง 

- สรุปผลการฝึกอบรมและการน าไปใช้ - 

15.30-16.00 น. พิธีปิดการอบรม - - 
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ตารางที่ 3 การจัดล าดับเนื้อหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
ในช่วงวันที่ 14 - 16 และวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) 

เวลา วัตถุประสงค์ วิธีการ/กิจกรรม ผลลัพธ์ของการฝึกอบรม วิทยากร/ผู้เสวนา 

ก่อนวันอบรม 2 สัปดาห์ 

 หน่วยท่ี 0: การเตรียมตัว 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง
ก่อนการฝึกอบรม เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการแบ่งปันวิธีการวางแผน
เชิงกลยุทธท่ี์ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

การทบทวนและการประเมินก่อนการฝึกอบรม 

• ขั้นตอนและกระบวนการส าหรับการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
โดยผู้บริหารระดับสูงและทีมแผนงานในสถาบัน/หน่วยงาน 

• การทดสอบก่อนการฝึกอบรม 

การมี ส่ ว น ร่ ว ม ร ะหว่ า งผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูงและทีมแผนงานในหน่วยงาน 
และความพร้อมท่ีจะร่วมแบ่งปันกับ
ผู้บริหารระดับสูงท่านอื่นๆ 

- 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564  

08.30-08.40 น. ลงทะเบียนเข้าระบบการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ (Video Conference) 

08.40-09.00 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม และชมวีดิทัศน์ : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

09.00-10.30 น. 
 

หน่วยที่ 1: การเกริ่นน าและสนทนา
แลกเปลี่ยน 
เรี ยนรู้ จากวิทยากรคนไทย ท่ีจะ
แบ่งปันประสบการณ์ในกระบวนการ
ตัดสินใจและ SEA 

การเสวนาแบบหมู่คณะ 

• ดูการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการตัดสินใจส าหรับ
กระบวนการวางแผน 

• การแบ่งปันประสบการณ์และการศึกษาในการน าร่องว่า
กระบวนการ SEA ช่วยและส่งผลต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจในการจัดท า
แผนได้อย่างไร 

ผู้บริหารระดับสูงมีโอกาสเรียนรู้จาก
วิทยากรท่ีแบ่งปันประสบการณ์ใน
การบูรณาการ SEA เพื่อกระบวนการ
ตัดสินใจที่มีประสิทธิผล 

• นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
ประธานอนุกรรมการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

• ศาสตราจารย์กิตติคุณ  
ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์  
อนกุรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม 
วุฒิสภา 

• ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ 
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ  

10.30-10.45 น. พักผ่อนระหว่างการฝึกอบรม 
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10.45-12.00 น. หน่วยท่ี 2: แรงบันดาลใจของ SEA 
ในการวางแผน 
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงว่าเครื่องมือ SEA จะช่วยในการ
ตัดสินใจในการด าเนินการตามแผนได้
อย่างไร 

การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีท่ีท้าทาย / ความล้มเหลว 

• สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับสูงด้วยการเล่า
เรื่องราวในกรณีของความล้มเหลวในการวางแผนรายภาคส่วนและ/
หรือเชิงพื้นท่ี อันเน่ืองมาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการโต้แย้งของ
สาธารณชนในการมีส่วนร่วม 

• เนน้ย้ าในบางกรณีท่ีพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการ
พัฒนารายภาคส่วน และการวางแผนโดยมี/ไม่มี SEA 

การรับรู้ถึ งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ี
มี / ไม่มี SEA 

• Dr. Jeremy Carew-Reid, 
Regional SEA Consultant,  
International Center for 
Environment Management, 
Vietnam 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564  

13.15-13.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ (Video Conference) 

13.30-14.30 น. หน่วยท่ี 2: แรงบันดาลใจของ SEA 
ในการวางแผน (ต่อ) 

การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีท่ีท้าทาย / ความล้มเหลว การรับรู้ถึ งความส าเร็จและความ
ล้มเหลวของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ี
มี / ไม่มี SEA   

• Professor Dr. Maria Rosario 
Partidario, International SEA 
expert, University of Lisbon, 
Portugal 

14.30-14.45 น. พักผ่อนระหว่างการฝึกอบรม 

14.30-16.30 น. หน่วยที่ 3: แนวคิดและกระบวนการ
ของ SEA 
ภาพรวมของแนวคิดและกระบวนการ
ของ SEA ซ่ึงจ าเป็นส าหรับผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจ 

แนวคิดและกระบวนการของ SEA  
SEA ท่ีเน้นรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ์ และ SEA ท่ีเน้นการศึกษาผลกระทบ
ของการพัฒนา 

• SEA สามารถเข้ากับกระบวนการ SEA และกระบวนการตัดสินใจได้อย่างไร 

• SEA สามารถน าไปใช้ได้ในระดับใด ท้ังในส่วนของผู้ท่ีมีบทบาท และ
ระดับท่ีเกี่ยวขอ้ง (ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น) 

• SEA มีบทบาทอย่างไรในความท้าทายระดับโลกท่ีส าคัญ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
เปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• SEA มุ่งเน้นไปท่ีอะไร อะไรท่ีเกีย่วข้อง อะไรท่ีจ าเป็นเพื่อใช้ในการ
จัดล าดับความส าคัญ รวมถึงความยั่งยนืของตัวเลือก 

• SEA มีส่วนร่วมในการด าเนินการท่ีแตกต่างกันได้อย่างไร  

สาระส า คัญของ  SEA ส าหรั บผู้ มี
อ านาจตัดสินใจ 

• Professor Dr. Maria Rosario 
Partidario 

• Dr. Jeremy Carew-Reid 
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วันที่ 16 มิถุนายน 2564  

13.15-13.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ (Video Conference) 

13.30-14.30 น. หน่วยที่ 3: แนวคิดและกระบวนการ
ของ SEA (ต่อ) 
ภาพรวมของแนวคิดและกระบวนการ
ของ SEA ซ่ึงจ าเป็นส าหรับผู้มีอ านาจ
ตัดสินใจ 

อภิปราย : ประสบการณ์การจัดท า SEA, ปัจจัยแห่งความส าเร็จ, ปัญหา
อุปสรรค และข้อควรค านึงในการจัดท า SEA รวมถึงกรณีศึกษาใน
ต่างประเทศ  

สาระส า คัญของ SEA ส าหรับการ
ด าเนินการของผู้มีอ านาจตัดสินใจใน
ประเทศไทย  

• Dr. Jeremy Carew-Reid 

15.00-15.15 น. พักผ่อนระหว่างการฝึกอบรม 

15.15-16.30 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.1: 
การตรวจสอบความถูกต้อง 
โอกาสส าหรับการสอบถามและการ
ตอบกลับส าหรับ SEA 

ช่วงถาม-ตอบ 
เปิดการสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจ
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีดีขึ้นใน
ประเทศไทย 

การชี้ แ จ ง แนว คิด  ก ร ะบวนการ 
สาระส าคัญ ข้อดี/ข้อเสีย ของการน า 
SEA ไปใช ้

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

• ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 

• Professor Maria Rosario 
Partidario 

• Dr Jeremy Carew-Reid 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

13.15-13.30 น. ลงทะเบียนเข้าระบบการฝึกอบรมผ่านสื่อออนไลน์ (Video Conference) 

13.30-16.30 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4.2: 
การส่งมอบ 
การสร้ างความเชื่ อมั่ นและการ
ตรวจสอบความถูกต้องให้กับผู้มี
อ านาจตัดสินใจในการขับเคลื่อน SEA 

 สุนทรพจน์ของผู้มีอ านาจตัดสินใจส าหรับ SEA 
ผู้บริหารระดับสูงแต่ละคนกล่าวสุนทรพจน์สั้น ๆ (10 นาที) เพื่อสะท้อน
ถึงการขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการ
วางแผนของหน่วยงานของตน 

การสะท้อนของผู้มีอ านาจตัดสินใจ / ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมต่อ SEA หลังการ
ฝึกอบรม 

• ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

• ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ 

• Professor Maria Rosario 
Partidario 

• Dr Jeremy Carew-Reid 
 



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การฝ�กอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA 
สําหรับผู%บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1

โดย  ดร. พรวิภา  คลังสิน
หัวหน%าโครงการ

1

Strategic 

Environmental

Assessment

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วัตถุประสงค�การอบรม

เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทํา SEA โดยเฉพาะ
เรียนรู%และเข%าใจการใช%เทคนิค วิธีการและเครื่องมือตFางๆ ของ 
SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานกับการ
จัดทํา SEA การกําหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม 
ประเมินผล และกํากับการศึกษา SEA เพื่อให%ได%ผลลัพธ�ตาม
หลักการและประสิทธิภาพของการจัดทํา SEA ที่ดี

1

2

เพื่อสร%างความรู%ความเข%าใจในหลักการ ขั้นตอนและวิธีการของ
กระบวนการ SEA ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร� (2563) อยFางถูกต%อง และเข%าใจความสําคัญของ
กระบวนการมีสFวนรFวมและการสื่อสารใน SEA 

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผู%ทรงคุณวุฒิ

3

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท�
ผู%เชี่ยวชาญด%านการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วิทยากรประจํากลุFม

4

ดร.วิเทศ ศรีเนตร
ผู%เชี่ยวชาญด%านการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

ดร.ชญาทัต เนียมแสวง
ผู%เชี่ยวชาญด%านการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

นายจักรกริช ธรรมศิริ
ผู%เชี่ยวชาญด%านการประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

กลุFมที่ 1 กลุFมที่ 3กลุFมที่ 2



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผู%เข%ารับการอบรม

ผู%เข%ารับการอบรม จํานวน 40 คน จากหนFวยงานที่ต%องจัดทําแผน
ห รือแผนงาน SEA ตาม ที่ กํ าหนดไว% ใน  รF า ง  ระ เ บียบ สํานั ก
นายกรัฐมนตรีวFาด%วยการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� 
พ.ศ. .... และผู%อํานวยการกองฯ หัวหน%าสFวนงาน ที่เกี่ยวข%องกับการ
จัดทําแผนและแผนงานของ สศช. ประกอบด%วย

1) แผนพัฒนาพลังงานและแผนสํารวจและพัฒนาปYโตรเลียม
2) แผนการบริหารจัดการแรF
3) แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
4) แผนพัฒนาชายฝZ[งทะเล

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ระยะเวลาการอบรม

การฝ�กอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA สําหรับผู%บ ริหาร
ระดับกลาง ครั้งที่ 1 จํานวน 5 วัน ระหวFางวันจันทร�ที่ 26 - วันศุกร�ที่ 
30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ� พาเลซ กรุงเทพมหานคร

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 7

เกณฑ�การประเมินผลผู�เข�ารับการอบรม จะพิจารณาในประเด็นหลัก 
3 ประเด็น ได�แก� 

1)  ผู�เข�ารับการอบรมจะต�องอยู�เข%ารFวมการอบรมไมFน%อยกวFา 4 วัน 
ของระยะเวลาการฝ&กอบรมทั้งหมด (คิดเป̂นร%อยละ 80) 

2) ผู�เข�ารับการอบรมจะต�องมีระดับคะแนนแบบทดสอบหลังฝ�กอบรม
ไมFน%อยกวFา ร%อยละ 60 

3) ผู�เข�าร�วมการอบรมได�นําองค�ความรู�ที่ได�รับจากการอบรมไปปรับใช�ใน
การปฏิบัติงานจริงภายหลังการฝ&กอบรมไม�น�อยกว�า ร�อยละ 60 
(แบบประเมินผลหลังการฝ�กอบรม)

จัดสFงใบประกาศนียบัตร ภายใน 15 วัน 
หลังจากได%รับแบบประเมินผลหลังการฝ�กอบรม

การประเมินผลผู%เข%ารับการฝ�กอบรม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8

วันที่ 1
• ภาพรวมของ SEA และการจัดทําแผน
• การบูรณาการจัดทําแผนฯ กับการศึกษา SEA

วันที่ 2
• การสร%างการมีสFวนรFวม
• การกลั่นกรอง (Screening) และการกําหนดขอบเขต (Scoping)
• SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 3
• การกําหนดขอบเขต (Scoping)
• การพัฒนาและประเมินทางเลือก

ภาพรวมการฝ�กอบรม

วันที่ 4
• การพัฒนาและประเมินทางเลือก
• การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนและการรายงานผล

วันที่ 5
• การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนและการรายงานผล
• การควบคุมคุณภาพ/การติดตามประเมินผล/กลไกการขับเคลื่อน

การใช%กระบวนการ SEA
• การนําเสนอผลผลิตการอบรมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 9

กฎการฝ�กอบรม (Rules)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 10

• ผู�เข�าอบรมต�องประจํากลุ�มเดิมตลอด 5 วัน
• ลงชื่อทุกวัน เช�า – บ�าย
• ใช�บัตรคําในการแสดงความคิดเห็น

 ใช�ตัวหนังสือขนาด 1 นิ้ว เขียนไม�เกิน 3 บรรทัด
 1 บัตรคํา / 1 ความคิดเห็น
 ใช�ปากกาหัวใหญ�
 เริ่มต�นเขียนจากมุมบนซ�ายเสมอ
 กรณีที่เป<นภาษาอังกฤษ ให�เขียนด�วยตัวพิมพ�ใหญ�

กฎการฝ�กอบรม (Rules)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 11

การประเมินตนเอง 
(Self Assessment)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 12

การประเมินตนเอง (Self Assessment)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

13

ขอบคุณครับ/คFะ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 1:
การบูรณาการ

การวางแผนพัฒนากบั SEA

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสําคัญและรปูแบบของการบรูณาการใน SEA

• เป�นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล!อมในกระบวนการตัดสินใจ

• การบูรณาการจะเกิดขึ้นตลอดเวลา

• หลักการที่ยอมรับกันก็คือ การรวมกันของส-วนต-าง ๆ อาจไม-เท-ากันทั้งหมด 
ซึ่งการบูรณาการจะทําให!เกิดสิ่งใหม- แนวทางใหม- ผลลัพธ3ใหม-ที่แตกต-างจาก
เดิมของแต-ละคน แต-ยังคงมีลักษณะของส-วนเดิมที่เคยแยกกันอยู- แต-เมื่อ
รวมกันแล!วมีลักษณะใหม-เกิดขึ้น

• ความท!าทายสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา คือการประสานระหว-างนโยบาย
ต-างสาขาของการพัฒนาเพื่อทําให!เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

1

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสําคัญและรปูแบบของการบรูณาการใน SEA

• ประเด็นของการบูรณาการ มี 5 ประเด็น

1. ด!านเนื้อหา (Substantive)

2. ด!านวิธีดําเนินงาน (Methodological)

3. ด!านขั้นตอนกระบวนการ (Procedural)

4. ด!านองค3กรสถาบัน (Institutional)

5. ด!านการเมือง (Political)

• ประเด็นการบูรณาการด!านเนื้อหา (Substantive) เป�นสิ่งที่ต!องพิจารณาว-า 
ควรจะบูรณาการด0านสิ่งแวดล0อมเพียงด0านเดียว หรือขยายไปถึงด0าน
เศรษฐกิจและสังคมด0วย ส-วนประเด็นของการบูรณาการอื่น ๆ จะช-วย
สนับสนุนปรับปรุงความสามารถในการบูรณาการ ณ ระดับการตัดสินใจ

1

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

• ปUจจัยที่มีผลต-อกระบวนการตัดสินใจร-วม ประกอบด!วย ข0อจํากัดในการ
รับรู0  (Cognitive limitations) ความอคติทางพฤติกรรม (Behavioral 
biases) และความคลุมเครือ (Ambiguity) อีกทั้ งการเป ลี่ยนแปลง
ความชอบและบรรทัดฐาน และการกระจายอํานาจการตัดสินใจให!แก-
ผู!เกี่ยวข!องต-าง ๆ

• ลักษณะกระบวนการตัดสินใจมี 2 ระดับคือ ระดับบุคคล และ เป�นกลุ-ม 
(Multi-actor)

• กระบวนการตัดสินใจ จําเป�นต!องใช!ข!อมูลและเหตุผลอย-างมาก ดังนั้น 
เพื่อให!การตัดสินใจใน SEA มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งสําคัญมากคือ 
ประเภทของข0อมูลที่ใช0 การใช!แนวทางที่เปYดเผยและเป�นผลร-วมกันของทุก
ภาคส-วนที่เกี่ยวข!อง ความจําเป�นที่ต!องรวมลักษณะและความสนใจของทุก
คนในการวิเคราะห3 ความต!องการและความตั้งใจที่จะเลือก

2
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

• ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อใช!ในกระบวนการ SEA มีดังนี้

 เหตุผล บรรทัดฐานและคุณคMา (Rationalities, norms and values) : 
ขึ้นกับความเข!าใจต-อผลลัพธ3ของทางเลือกต-าง ๆ การพิจารณาและ
ประเมินจัดลําดับจนได!ทางเลือกที่ดีที่สุด มีข!อสังเกต 3 ประการ ดังนี้

1. การใช!เหตุและผลในการตัดสินใจ

2. การใช!ข!อมูลความรู!เป�นประจักษ3พยาน

3. รูปแบบของการตัดสินใจ

• นอกจากนี้ ต!องพิจารณาแยกระดับการตัดสินใจ ระดับบุคคล และเป�นกลุ-ม 
ซึ่งเป�นการตัดสินใจร-วมกัน (Collective) ด!วย

• การตัดสินใจรายบุคคลมีข!อจํากัดเนื่องจาก 1) ขีดจํากัดเรื่องการรับรู!และ
ทรัพยากร (Cognitive and resource limitations) และ 2) ความอคติและผัน
แปรของพฤติกรรม (Behavioral variations and biases)

2

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

• ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อใช!ในกระบวนการ SEA มีดังนี้

 การตัดสินใจแบบกลุMม (Multi-actor decision making) : ประเด็น
สําคัญคือ การพิจารณาถึงการเอื้อประโยชน3ซึ่งกันและกัน (Mutual 
dependencies) และการกระจายอํานาจระหว-างผู! เข!าร-วมในการ
ตัดสินใจ การตัดสินใจของกระบวนการ SEA นั้นเปVนการกระจาย
อํานาจและอิทธิพลไปให0หลายภาคสMวนฺ ซึ่งมี 2 รูปแบบ คือ

1. รูปแบบอุดมคติ (Normative or ideal model)

2. รูปแบบการตัดสินใจตามเวลาและโอกาส (Rounds model)

2

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

• ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อใช!ในกระบวนการ SEA มีดังนี้

 การประยุกต�ใช0ทฤษฎีการตัดสินใจใน SEA (Implication of SEA 
decision-making) : 

 SEA มีบทบาทด!านการสนับสนุน (Advocative) ในการตัดสินใจแบบ
กลุ-ม ซึ่งหากเกิดความขัดแย!ง  เกณฑ3วัดความสําเร็จของ SEA จึงวัด
ได!จากระดับที่สามารถนําประเด็นด!านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล!อม
และ ความยั่งยืนเข!ามาพิจารณาในการตัดสินใจได!มากน!อยเพียงไร

 นักวิชาการ แนะนําว-า การตัดสินใจต!องพิจารณาถึงค-านิยม 
(Values) ในสังคมด!วย SEA จึงควรมีความยืดหยุMนและมีความ
หลากหลายของบริบทในการตัดสินใจและควรมีอิทธิพลต-อ 
กระบวนการ ลําดับความสําคัญ ค-านิยม วิสัยทัศน3และพฤติกรรม

2

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ

การบูรณาการเต็มรูปของประเด็นด!านกายภาพ/ชีวภาพ เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมอืง และทําให! SEA กลายเปVนเครื่องมือเชิงรุก 
(Proactive approach) ที่มุ-งแก!ไขปUญหาในอนาคตและกําหนด 

“อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด
(Most desirable end)”

2
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

รูปแบบของ SEA

1. แบบแยกสMวน 
(One Opportunity Model)

2. แบบคูMขนาน 
(Parallel Model)

3. แบบบูรณาการ
(Integrated Model)

4. แบบยึดกระบวนการตัดสินใจเปVน
ศูนย�กลาง (Decision-Centered Model)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 10

ขั้นตอนการจัดทําแผน 
และการจัดทํา SEA

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ�การบรูณาการแผนกับ SEA ในตMางประเทศ 

• แนวทางการบูรณาการแผนการพัฒนากับ SEA ที่ มีเอกลักษณ3แตกต-างกับ
ประเทศอื่น ๆ เรียกแนวคิดนี้ ว-า Policy windows เป�นแนวทางการบูรณาการ
ที่ใช0โอกาส (Windows) ในชMวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให!เกิดผลกระทบต-อ
การจัดทําแผนการพัฒนา

• พยายามที่จะใช!แนวทางปฏิบัติที่ดีของ SEA มาใช!ในการวางแผนการจัดการ
โครงสร!างพื้นฐานและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ York region ประเทศแคนนาดา

• การนํากระบวนการ SEA มาใช!ในการพัฒนาแผนดังกล-าว ทําให!เกิดการปรับปรุง
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ3 ทําให!เกิดประโยชน3ตามที่คาดไว! ทําให!รับทราบและเกิด
ความน-าเชื่อถือว-าแผนจะเกิดประโยชน3อย-างกว!างขวาง

• แนวคิดการใช! Policy window แสดงให!เห็นว-าเป�นเครื่องมือที่เกิดประโยชน�ใน
การบMงชี้หาโอกาสที่เหมาะสมสําหรับการบูรณาการแผนกับผลลัพธ�ของการ
ใช0 SEA ได0

ประเทศแคนนาดา

11 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ�การบรูณาการแผนกับ SEA ในตMางประเทศ 

• มีการบูรณาการ SEA เข!าสู-กระบวนการจัดทําแผนการใช!ที่ดินระดับเขตเพื่อเป�น
กรอบในการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมถึงโครงสร!างการคมนาคม การอนุรักษ3
ทรัพยากรธรรมชาติ

ประเทศเดนมาร�ก

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ�การประยุกต�ใช0 SEA ในแผนการพัฒนา
หลากหลายสาขาและลักษณะ ในตMางประเทศ 

• อิตาลี : กรณีตัวอย-างในเมือง Brindisi : การประเมินทั้งความซับซ!อนของความ
ขัดแย!งและการเปลี่ยนแปลงด!านสิ่งแวดล!อม (Raffaele Attardi, Alessandro 
Bonifazi and Carmelo M. Torre, 2012)

• เกาหลีใต0 : การวางแผนเขื่อน (Young-Il Songa, Daeryong Parkb, Gihye
Shinc, Cheoljin Kimc and Neil S. Griggd, 2010)

• ยุโรป : แผนการจัดการด!านการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Maria Rosario Partidario, William R. Sheate, Olivia Bina, Helen Byron, and 
Bernardo Augusto, 2009)

• ออสเตรีย : แผนการจัดการขยะ (Stefan Salhofer, Gudrun Wassermann, 
Erwin Binner, 2007)

13 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณคMะ/ครับ
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 2:
การมีส#วนร#วม

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การมีส#วนร#วม

• เป�นขั้นตอนสําคัญและจําเป(นของกระบวนการ SEA ซึ่งจะทําให�เกิด
การยอมรับของผู�มีส'วนได�เสีย

• การมีส'วนร'วมต�องสอดแทรกอยู#ตลอดกระบวนการ SEA เริ่มตั้งแต'
ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต ตลอดจนการจัดทํารายงาน SEA ด�วย

• ต�องวิเคราะห�ผู.มีส#วนได.เสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อระบุให�ได�
ว'า มีกลุ'มผู�มีส'วนได�เสียใดที่เกี่ยวข�อง มีความสําคัญระดับใด และควร
เข�ามามีส'วนร'วมในขั้นตอน โดยพิจารณาจากประเด็นคําถาม 2 ด�าน 
ได�แก' ด.านความสนใจและด.านอิทธิพล

• ผลของการจัดลําดับความสําคัญจะถูกนําไปประกอบการจัดทํา
แผนการมีส'วนร'วมและการสื่อสาร และสามารถระบุกลุ'มผู�มีส'วนได�
เสียที่จะเกี่ยวข�องในกระบวนการมีส'วนร'วมของแต'ละขั้นตอน SEA ได�

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของการมีส#วนร#วม

1. ยกระดับความเข.าใจต'อความคาดหวังของผู�มสี'วนได�เสียกลุ'มต'างๆ 

2. บูรณาการความต.องการของประชาชนกับความรู�ของผู�เชี่ยวชาญเพือ่
คุณภาพการตัดสินใจที่ดีขึ้น  

3. ยกระดับความเข�าใจของสาธารณะต'อบทบาทความรับผิดชอบและ
ข�อจํากัดของหน'วยงาน (อาทิ สังคม การเงิน การเมือง กฎหมาย เป�นต�น) 

4. ทําให�เกิดความสร.างสรรค�ในการปรับเปลี่ยนเครื่องมอืเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  

5. ลดโอกาสเกิดความขัดแย.ง 
6. เพิ่มความเป(นไปได.ในการนําไปปฏบิตัิจริงในวิถีชีวิตประจําวัน 

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของการมีส#วนร#วม (ต#อ)

7. เกิดการปฏิบัติตามด�วยความรู.สึกของการเป(นเจ.าของแนวคิดในการ
แก�ไขปAญหา 

8. สร.างโอกาสในการสื่อสารระหว'างหน'วยงานกับสาธารณะ  

9. ทําให�สาธารณะเกิดความตระหนักล'วงหน�าตั้งแต'เนิ่นๆ  

10. สร.างความไว.วางใจและยกระดับความน#าเชื่อถือในการรับรู�ของชุมชน 

11. เป�นการให.การศึกษากับชุมชน 
12. เป(นเครื่องมือในการกระจายข.อมูลที่ถูกต.องต'อสาธารณะในช'วง

ระยะเวลาที่เหมาะสม 

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การระบุผู.มีส#วนได.เสีย

สามารถทําได�หลายวิธี โดยผู�มีส'วนได�เสียจะมีความเกี่ยวข�องในประเด็น
ต'างๆ ดังนี้
• ประเด็นการพัฒนา ซึ่งอาจได�รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต'อ

รายได� อาชีพ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล�อม และวิถีชีวิตความเป�นอยู'
• มีหน�าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวข�องกับการพัฒนาตามแผนหรือ

แผนงาน และประเด็นยุทธศาสตรE
• มีสถานะทางสังคม ซึ่งมีนัยสําคัญต'อการชี้นําความคิดให�แก'ประชาชน

และผู�มีส'วนได�เสีย
• มีอิทธิพลหรือมีส'วนได�เสียใน
• การพัฒนานั้น ในระดับพื้นที่หรือระดับนโยบาย และมีความสนใจนั้น

เกี่ยวข�องโดยตรงกับแผนหรือแผนงานและประเด็นยุทธศาสตรE

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดระดับของผู.มีส#วนได.เสีย

พิจารณาจากประเด็นคําถามได� 2 ด�าน ได�แก' ด.านความสนใจและด.าน
อิทธิพล
ด.านความสนใจ

• ผู�มีส'วนได�เสียนั้นสนใจเรื่องใดในการพัฒนาตามแผนหรือแผนงาน 
และประเด็นเฉพาะในความสนใจนั้นเกี่ยวข�องกับผู�มีส'วนได�เสียนั้น
อย'างไร

• ความเกี่ยวข�องของผู�มีส'วนได�เสียกับประเด็นนั้นมากน�อยระดับใด 
จึงเป�นสาเหตุที่ให�ผู�มีส'วนได�เสียนั้นต�องเข�ามามีส'วนร'วม

• ผู�มีส'วนได�เสียนั้นจะได�รับผลดีหรือผลเสียมากน�อยในระดับใด จาก
แผนหรือแผนงานที่จะนํามาใช�ในอนาคต และมีสาเหตุเพราะอะไร
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดระดับของผู.มีส#วนได.เสีย (ต#อ)

ด.านอิทธิพล
• ผู�มีส'วนได�เสียนั้นมีหน�าที่และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข�องอย'างไร 

และระดับใด ในการพัฒนาด�านต'าง ๆ ในพื้นที่และขอบเขตตาม
แผนหรือแผนงานนั้น 

• หากผู�มีส'วนได�เสียนั้นเข�าใจและมีส'วนร'วมในการรับรู� การแสดง
ความคิดเห็นแล�ว จะส'งผลให�กลุ'มประชาชนที่ผู�มีส'วนได�เสียนั้น
เกี่ยวข�องเข�าใจได�มากน�อยเพียงใด 

• ความรู� ประสบการณE และภูมิปAญญาท�องถิ่นของผู�มีส'วนได�เสียนั้น 
มีส'วนช'วยในการตัดสินใจที่ถูกต�องในการพัฒนาตามแผนหรือ
แผนงานได�มากน�อยเพียงใด

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดลําดับความสําคัญของผู.มีส#วนได.เสีย

มีวัตถุประสงคE เพื่อให�ทราบว'า ผู�มีส'วนได�เสียแต'ละรายอยู'ในระดับใด และ
มีลําดับความสําคัญอย'างไร

ตัวอย#างการจัดลําดับความสําคัญของผู.มีส#วนได.เสีย
ความสนใจ ระดับของผู�มีส'วนได�เสีย
สนใจมาก C B A A

สนใจ C B A A
สนใจบ�าง D D B B

สนใจน�อย/ ไม'ทราบ D D C C
อิทธิพลของผู�มีส'วนได�
เสียต'อความสําเร็จของ

แผน

มีอิทธิพลน�อย/
ไม'ทราบ

มีอิทธิพลบ�าง มีอิทธิพล มีอิทธิพลมาก

หมายเหตุ: ระดับความสําคัญของผู�มีส'วนได�เสียจําแนกดังนี้
A สําคัญมากที่สุด B สําคัญ C สําคัญน�อย D สําคัญน�อยที่สุด
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดทําแผนการมีส#วนร#วมและการสื่อสาร

• เป�นการกําหนดแนวทางการมีส'วนร'วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการในแต'
ละขั้นตอนของ SEA สอดคล�องกับกรอบระยะเวลาของกระบวนการ 
และตามระดับความสําคัญของผู�มีส'วนได�เสีย

• แบ'งออกเป�น 3 ระดับ ได�แก'
1) ระดับการให�ข�อมูลอย'างต'อเนื่อง (Information and 

engagement)
2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation)
3) ระดับการร'วมตัดสินใจ (Decision influence)

9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ลําดับขั้นของการมีส#วนร#วม

การครอบงํา 
(Manipulation ladder)

การบําบัด 
(Therapy ladder)

การให.ข.อมูลข#าวสาร 
(Informing ladder)

การปรึกษาหารือ 
(Consultation ladder)

การปลอบใจ/การตบรางวัล 
(Placation ladder)

การเป(นหุ.นส#วน 
(Partnership ladder)

การมอบอํานาจ 
(Delegated power ladder)

การควบคุมโดยชุมชน 
(Citizen Control)

1

2

3

4

5

6

7

8

Information and 
engagement

Consultation

Decision 
influence
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� ปaญหาการดําเนินการ SEA ในต#างประเทศ 

• เ วียดนาม  : จุ ดการ เ รียน รู� ที่ สํ า คัญของประสบการณE  City 
Development Strategy (CDS) คือ การมีส#วนร#วมและการสนทนาที่
เข�มแข็งระหว'างผู�มีส'วนได�ส'วนเสีย ความสําเร็จโดยเฉพาะอย'างยิ่งใน
โครงการนําร'อง Nam Dinh ในการจัดตั้ง CDS เกิดจากความมุ'งมั่นที่
แข็งแกร'งของผู�มีส'วนได�ส'วนเสียที่สําคัญ

• อินโดนีเซีย : การอภิปรายผลการศึกษาโดยไม#มีการเปbดเผยต'อ
สาธารณะ จะส#งผลต#อคุณภาพของการมีส'วนร'วม และการยอมรับ
ของสังคม

11 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� ปaญหาการดําเนินการ SEA ในต#างประเทศ (ต#อ) 

• จีน : ประเด็นปAญหาหลักในการดําเนินการ SEA คือ ความไม#
เพียงพอของการมีส#วนร#วมของบุคคลที่สาม และการขาดความ
โปร#งใสในการตัดสินใจ การพิจารณาวิเคราะหEทางเลือกที่ไม'เพียงพอ 
และการขาดข�อมูลพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงในกระบวนการ SEA ซึ่ง
ทั้งหมดนี้ได�ส'งผลกระทบอย'างมากต'อประสิทธิผลของการใช�งาน SEA 
ในประเทศจีนและกลายเป�นประเด็นหลักที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนา 
SEA ของจีน
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค#ะ/ครับ
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 3:
การกําหนดขอบเขต ตอนที่ 1

(วิสัยทัศน�และประเด็นยุทธศาสตร�)

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กรอบการกาํหนดขอบเขต

ตอบคําถามว.า “ขอบเขตด0านเนื้อหา พื้นที่ และเวลาของ
กระบวนการ SEA ประกอบด0วยอะไรบ0าง”

 การกําหนดขอบเขต จะช�วยทําให�กระบวนการ SEA มีจุดเน�น 
(Focus)

 ทําให�ทราบว�าเราจะวิเคราะห'อะไรบ�างที่จําเป,น เนื้อหาเกี่ยวข�อง
คืออะไร (Context) และหาว�าจะใช�เกณฑ'อะไรในการประเมิน 
(Criteria for assessment)

 เป,นขั้นตอนและโอกาสที่จะทําให�เกิดจุดเน�น (Focus) 
ทําให�กระบวนการศึกษา SEA มุ�งไปที่ประเด็นสาํคัญ และให�เกิด
ประโยชน'สูงสุดต�อหน�วยงาน ผู�ตัดสินใจ และสาธารณะ 2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 การกําหนดขอบเขตจะช�วยหาและเชื่อมโยงระหว�างสาเหตุและ
ผลกระทบ (Cause-effect links) ระหว�างแผนหรือแผนงานต�างๆ 

 กระบวนการกําหนดขอบเขตการศึกษาต�องเปMด (Open) และเป,น
ระบบ (Systematic)  โดยต�องดึงให�ผู�มีส�วนได�เสยี
มีส�วนร�วมในการบ�งชี้ประเด็นต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการพัฒนา

 ควรคํานึงเสมอว�าขั้นตอนการกําหนดขอบเขต อาจไม�ได�
ดําเนินงานครัง้เดียวแล�วเสรจ็สมบรูณ' แต�อาจปรับปรงุได�เมื่อ
กระบวนการ SEA คืบหน�าไป และมีข�อมูลหรือที่ได�รับความเห็น
เพิ่มเตมิมาผนวกรวมปรับปรงุ

กรอบการกาํหนดขอบเขต (ต.อ)

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 กระบวนการ SEA ควรต�องเปMดกว�าง (Open) และทําซ้ําเพื่อ
ปรับปรุงต�อเนื่อง (Iterative) โดยผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อ :

 ทบทวนบรบิท (Context) และยืนยันขอบเขตด�านพืน้ที่ ซึ่ง
ต�องทําความเข�าใจวัตถุประสงค'ของแผน/แผนงาน ทําให�
สามารถระบุขอบเขตของพืน้ที่และระยะเวลาของ
กระบวนการ SEA

 บ�งชี้หาประเด็นสําคัญต�างๆ และประเด็นยุทธศาสตร' 
(Strategic issues) ของแผน/ แผนงาน และมุ�งกําหนดจุดเน�น
ของเนื้อหาของ SEA และจัดกลุ�มประเด็นเข�าด�วยกัน 

กรอบการกาํหนดขอบเขต (ต.อ)
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนย.อยในการกาํหนดขอบเขต

ขั้นตอนย�อยในการกําหนดขอบเขต ได�แก�
1 การวิเคราะห'และทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนข�อมูลที่เกี่ยวข�อง 
2 การระบุขอบเขตเชิงพื้นทีแ่ละระยะเวลา
3 การวิเคราะห'แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา*
4 การกําหนดวิสัยทัศน'และประเด็นยุทธศาสตร'* 

(1) การกําหนดวิสัยทัศน'
(2) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร'

5 การกําหนดวัตถุประสงค'เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตวัชี้วัด*
(1) การกําหนดวัตถุประสงค'เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(2) การกําหนดตัวชี้วัด

6 การประเมินข�อมูลฐาน* 
7 การกําหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต�น
8 การจัดทําแผนการมีส�วนร�วมและการสื่อสาร*
9 การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขต*

*การมีส�วนร�วมเป,นขั้นตอนที่
ควรสอดแทรกอยู�ในทุกขั้นตอน
แต�อย�างน�อยต�องอยู�ในขั้นตอน

ที่ 3-6, 8 และ 9

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การวิเคราะห�และทบทวนแผนหรอืแผนงานและ
การทบทวนข0อมูลที่เกี่ยวข0อง 1

• ทบทวนข�อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข�องกับแผนหรือแผนงาน
• ทําความเข�าใจทั้งในเชิงพื้นที่และระยะเวลาของแผนต�าง ๆ
• ทบทวนประเด็นปdญหาต�าง ๆ ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล�อมที่ผ�านมา

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การระบขุอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา2

ขอบเขตเชิงพื้นที่ ควรกําหนดขอบเขตให�ได�ว�า จะดําเนินการในพื้นที่ใด 
มีขนาดพื้นที่เท�าไร และครอบคลุมพื้นที่สําคัญใดบ�าง เช�น อําเภอ ลุ�มน้ํา 
หรือพื้นที่อนุรักษ(ใด

ขอบเขตระยะเวลา ควรกําหนดให�ได�ว�า 
การจัดทําจะต�องมีข�อมูลและประเด็นที่
สําคัญของการพัฒนาในแต�ละด�านที่มี
อนุกรมเวลาที่ เหมาะสม ทั้ ง นี้  ควร
จะต� อ ง พิ จ า รณา ให� สอดคล� อ งกั บ
ระยะเวลาในการดําเนินงานแผนหรือ
แผนงาน หรือรอบของแผนหรือแผนงาน
ด�วย เช�น ทุก 5 ป1 หรือ 10 ป1 เป4นต�น 

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การวิเคราะห�แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา3

เป,นการศึกษาปdจจัยที่เป,นสาเหตุต0นตอของการเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นยุทธศาสตร' ทั้งในทางบวกและทางลบ (โอกาสและความท�า
ทาย) ซึ่งจะทําให0เห็นช.องว.างและโอกาสในการพัฒนาตามแผน
หรือแผนงานที่ มีอยู� และกําหนดวิสัยทัศน' ประเด็นยุทธศาสตร' 
ตัวชี้วัด และพัฒนาทางเลือกได�

แรงขับเคลื่อนทางบวก แรงขับเคลื่อนทางลบ

• มีรายได�ให�แก�ชุชมและประชาชน • สูญเสียทรัพยากร

• เพิ่มอัตราการจ�างงาน • มีขยะเพิ่มมากขึ้น

• มีการขนส�งที่ดีขึ้น • เกิดความเหลื่อมล้ํา

• ลดการนําเข�าสินค�าจากที่อื่น • มีการบุกรุกพื้นที่ปeาเพิ่มขึ้น

• เกิดการแข�งขันและพัฒนา • มลพิษเพิ่มขึ้น

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดวิสัยทัศน�และประเด็นยุทธศาสตร�4

• เป,นการกําหนดเปfาหมายการพัฒนาให�สอดคล�องกับทิศทางการ
พัฒนาที่เกี่ยวข�องในระดับต�าง ๆ ของประเทศ 

• วิเคราะห'หาประเด็นการพัฒนาที่สําคัญต�าง ๆ ทั้งจากปdญหา และ
โอกาสของการพัฒนา

• การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร' ควรเปMดโอกาสให�ผู�มีส�วนได�เสีย
ร�วมกันวิเคราะห'และแสดงความคิดเห็นในประเด็นปdญหาและ
โอกาสที่สําคัญของการพัฒนา ทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม

• มีจุดเน�น (Focus) และมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร' 
• สอดคล�องกับวิสัยทัศน' โดยคํานึงถึงเปfาหมายระยะยาว 
• ในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร' ควรครอบคลุมปdญหาที่หลากหลาย 
• ประเด็นยุทธศาสตร'ทั้งหมด ควรครอบคลุมให�ครบทั้งด�าน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค.ะ/ครับ
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 4:
SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสัมพันธ�ระหว-าง SEA กับ เป/าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

• ในการประชุม Agenda 2030 for Sustainable Development เรื่อง 
Transforming our World กล,าวถึงตัวชี้วัดและเป6าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จํานวน 17 ตัวชี้วัดและมีเป6าหมายจํานวน 169 เป6าหมาย ซึ่งครอบคลุมมิติ
การพัฒนาทั้ง 3 ดEาน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลEอมใหEไดEสมดุล

• การจะบรรลุเป6าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปK 2030 ตEองอาศัยเครื่องมือ
ต,างๆ หนึ่งในเครื่องมือนั้น คือการใชEแนวทางการประเมินผลกระทบ 
(Impact assessment) ซึ่ ง เปMนเค รื่องมือแถวหนEา (Front line) รวมถึง
การประเมินสิ่งแวดล<อมระดับยุทธศาสตร� (SEA) ซึ่งใชEในการบูรณาการ
ประเด็นสิ่งแวดลEอมในการจัดทํานโยบาย แผน และแผนงาน เพื่อส,งเสริม
การพัฒนาที่ยั่งยืน

• SDGs และ SEA สามารถเชื่อมโยงเข<าหากันและกันไดE โดย SDGs เปMน
เป6าหมาย “ends” และ SEA เปMนกระบวนการ วิธีการ “means”

1

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสัมพันธ�ระหว-าง SEA กับ เป/าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

• สมาพันธ[นานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA, 2019) อธิบายใหEตระหนัก
ว,า SEA (และเครื่องมือการประเมินผลกระทบอื่นๆ)  สามารถนําไปใช<และมี
บทบาทสําคัญในการ ขับเคลื่อนความยั่งยืนของการวางแผนและ
การตัดสินใจการพัฒนาได<

• เป6าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ถือเปMนฐานที่อยู,ในกระบวนการวางแผน
พัฒนาดEวย ดังนั้น การประยุกต�ใช< SEA จะช-วยในการตัดสินใจเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย

1. บูรณาการเป6าหมาย SDGs ไวEประกอบในการตัดสินใจแผนการพัฒนา

2. สรEางกรอบกฎหมายอย,างเปMนทางการ เปMนระบบและสมเหตุสมผล

1

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความสัมพันธ�ระหว-าง SEA กับ เป/าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

• ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ หE บ ร ร ลุ  SDGs ไ ดE นั้ น  จํ า เ ปM น ตE อ ง มุ- ง ใ ห< เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงและสอดคล<องกับบริบทของประเทศ ประกอบดEวย

1. การปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและการแกEไขความไม,เท,าเทียมกัน

2. การคุEมครองสุขภาพ ความเปMนอยู,ที่ดีของประชาชน

3. การใชEพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน

4. การจัดการอาหาร ดิน และน้ําที่ยั่งยืน

5. การจัดการเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

6. การปฏิรูปสังคมดิจิตอลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การเปลี่ยนแปลงจะชี้ใหEเห็นความสําเร็จของความยั่งยืน ซึ่งวัดไดEดEวย
ลักษณะ คือ ความสมบูรณ� (Comprehensiveness), การบูรณาการ 
(Integratedness) และ การมียุทธศาสตร� (Strategicness)

1
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การดําเนินงานสนับสนุนกันระหว-าง SEA กับ SDGs

• การประเมินผลกระทบที่ผ,านมามีศักยภาพในการสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีนEอยมากที่เชื่อมโยง SEA กับ SDGs โดยตรง

• IAIA (2019) ไดEเผยแพร,ข<อแนะนําการใช<การประเมินผลกระทบเพื่อช-วย
บรรลุเป/าหมาย SDGs โดยแนะนําว,า การประเมินผลกระทบ (Impact 
assessment) ทุกรูปแบบรวมถึง SEA ดEวยนั้น มีส,วนช,วยและมีบทบาท
สนับสนุนการบรรลุวาระประชาคมโลกเรื่อง Agenda 2030 for Sustainable 
Development (2015) ซึ่งสิ่งสําคัญที่ตEองพิจารณา คือ

1. กรอบเป6าหมาย SDGs ระหว,างประเทศจะมีอิทธิพลต,อการกําหนด
นโยบาย แผน และแผนงานระดับชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. การดําเนินงานเพื่อใหEบรรลุเป6าหมาย SDGs เปMนโอกาสสําหรับนํา
เครื่องมือการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ผนวกเขEาไปในการ
จัดทําแผนของประเทศ

2

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การดําเนินงานสนับสนุนกันระหว-าง SEA กับ SDGs

3. การใชEเป6าหมาย SDGs ร,วมกับการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) 
จะช,วยใหEบรรลุถึงวัตถุประสงค[ของการพัฒนาที่ ยั่งยืน และจะช,วย
แกEปgญหาการแยกกันดําเนินงานเปMนส,วนๆ (Fragmented) ของการ
วางแผนและการตัดสินใจการพัฒนา

4. การประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) จะส,งผลต,อการดําเนินงานตาม
เป6าหมาย SDGs ใหEเห็นผลเปMนรูปธรรมและในทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น

5. ภาคเอกชนสามารถนํากรอบการดําเนินงานของเป6าหมาย SDGs และ การ
ประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) เพื่อช,วยบริหารจัดการความเสี่ยงดEาน
ต,างๆ เช,น ดEานสิทธิมนุษยชน เปMนตEน

2
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การดําเนินงานสนับสนุนกันระหว-าง SEA กับ SDGs

• IAIA (2019) แนะนําสิ่งที่ตEองทํา ดังนี้

1. ใหEเชื่อมโยงกรอบของเป6าหมาย SDGs ในการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง 
SEA) ใหEมากขึ้น

2. หาความสอดคลEองของกฎระเบียบดEานการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง 
SEA) ของประเทศ กับนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเป6าหมาย SDGs

3. สนับสนุนการใชEและปรับปรุงแนวทางการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) 
เพื่อผนวกหลักการและแนวคิดเป6าหมาย SDG ใหEสอดคลEองเชื่อมโยงกัน 

4. แปลและตีความเป6าหมาย SDGs เพื่อใชEเปMนเกณฑ[ความเสี่ยง ขEอจํากัดและ
การเปลี่ยนแปลงที่ยอมรับไดEของการดําเนินงานแผนการพัฒนา

5. หลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ที่มีลักษณะตายตัวหรือไม,
ยืดหยุ,น

2

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความยั่งยืน

• SEA และ SDGs สามารถเอื้อประโยชน[ สนับสนุน และเชื่อมโยงกันไดE แต,ยัง
พบว,ามีการนํา SEA และ SDGs มาเชื่อมโยงกันนEอย เนื่องจาก การตีความ
ใหEความหมายของนิยาม “ความยั่งยืน” ที่แตกต,างกันและคิดว,าเปMนแนวคิด
ทางทฤษฎีที่ไม,สามารถนําไปปฏิบัติไดEจริง การกําหนดวัตถุประสงค[ความ
ยั่งยืนใน SEA ที่มีเกณฑ[และตัวชี้วัด

• แนวทางแยกเสาการพัฒนา (Pillars-based approach) ควรเปMนการ
บูรณาการและหลีกเลี่ยงการยอมไดEยอมเสียใหEมากเท,าที่จะดําเนินงานไดE

3
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความยั่งยืน (ต-อ)

• หลักการของความยั่งยืน (Principles-based approach) มี 8 ประเด็น ดังนี้

1. ความปกติสุขของระบบความเชื่อมโยงสังคมกับนิเวศ (Socio-ecological 
system integrity)

2. ความมีเพียงพอและโอกาสในการดํารงชีวิต (Livelihood sufficiency and 
opportunity)

3. ความเท,าเทียมกันระหว,างมนุษย[ในรุ,นเดียวกัน (Intragenerational equity)

4. ความเท,าเทียมกันระหว,างมนุษย[คนละรุ,น ไปถึงรุ,นต,อไป (Intergenerational 
equity) 

5. การ เ ก็บ รักษาและ ใ ชE ท รัพยากรอย, า ง มีประ สิทธิ ภ าพ (Resource 
maintenance and efficiency)

6. (Socio-ecological civility and democratic governance)

7. การระมัดระวังล,วงหนEาและการปรับตัว (Precaution and adaptation)

8. การบูรณาการระยะยาวและทันที (Immediate and long term integration)

3
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แนวทางการส-งเสริมให< SEA สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

• ส,วนใหญ,มักใชE SEA ในการตีความที่แคบ โดยใชEแนวทาง EIA-based approach 
มากกว,า

• จําเปMนตEองเปลี่ยนแนวคิดการใช< SEA ให<เปMนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร� 
และให<เกิดจาก system thinking เพื่อทําใหEเกิดแนวคิด strategic thinking for 
sustainability อย,างจริงจัง

• รูปแบบของ SEA ที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ มี 3 รูปแบบ ดัง นี้ 
(Partidario, 2009) 

1. Marginal approach แนวทางแบบเดิมซึ่ ง SEA ทําหนEาที่ ใหEขEอมูลและ
ประเมินผลกระทบ แต,ไม,ไดEมีผลหรือมีผลนEอยมากต,อกระบวนการตัดสินใจ

2. Compliance approach SEA ถูกใชEเปMนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ 
ผลลัพธ[จาก SEA ถูกนําไปพิจารณาแต,จํากัดการปรับปรุงการตัดสินใจหรือ
ไม,ไดEสนับสนุนประโยชน[ที่ตEองการเพื่อใหEเกิดความยั่งยืน

3. Constructive approach SEA สนับสนุนยุทธศาสตร[ที่ช,วยในกระบวนการ
ตัดสินใจ เพื่อการบูรณาการใหEเกิดประโยชน[บรรลุความยั่งยืน

4
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แนวทางการส-งเสริมให< SEA สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต-อ)

• ส,วนใหญ,แลEว SEA ที่ใชEงานกันเปMนแบบ Marginal และ Compliance approach 
ดังนั้นจึงไม,ทําใหEผลลัพธ[สนับสนุนบรรลุความยั่งยืน

• หากจะทํ า ใหEบรรลุวั ต ถุประสงค[ สํ า คัญของ SEA ควรตEอง ใชE แนวทาง 
Constructive approach โดยการหลอมรวม SEA กับการจัดทํายุทธศาสตร[ 
ดําเนินงานในลักษณะการเรียนรูEร,วมกันในการแกEไขปgญหา และตอบสนองต,อ
ปgญหา เพื่อใหE SEA ช,วยกระบวนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร[ และทําใหEเกิด
ความตระหนักของความสําคัญของความยั่งยืน  เพื่อทําใหEสําเร็จไดE ต<องปรับ
แนวทาง SEA ให<เกิดจาก system thinking และ มองไปข<างหน<า มองไปใน
อนาคต (forward looking)

• Partidario (2020) แนะนําว,า ทฤษฎีและแนวคิดของการประเมินผลกระทบ
จําเปMนตEองเปลี่ยนเปMนไปการใชEแนวทางความร-วมมือ (collaborative) เชิงรุก
อย-างสร<างสรรค�และจริงจัง (constructive) และเปMนระบบ (systematic) 
มากขึ้น

4

11 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

แนวทางการส-งเสริมให< SEA สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต-อ)

• Partidario แนะนําหนทางการใชEการประเมิน ใหEเหมาะสมกับความทEาทายของ
โลก ณ ปgจจุบัน ที่สังคมและสิ่งแวดลEอม ตEองเผชิญอยู, ควรตEองพิจารณา :

 การตระหนักว,าสังคมมีสเกลใหญ,และซับซEอนและไม,ไดEมีเปลี่ยนแปลงแบบ
ตรงไปตรงมา (non-liner complex systems) ซึ่งจําเปMนตEองหาแนวทางใหม,
มาแกEไข

 การเปลี่ยนแปลงระบบขั้นพื้นฐาน และนวัตกรรมในสังคมไดE เร,งการ
เปลี่ยนแปลงอย,างรวดเร็ว 

 ยุทธศาสตร[ความร,วมมือรับผิดชอบ (governance strategies) ซึ่ งตEอง
นํามาใชEเพื่อหลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง

 การสรEางการมีส,วนร,วมและการสรEางความเขEมแข็งใหEประชาชนมีความคิด
สรEางสรรค[และส,งเสริมใหEเกิดการเปลี่ยนแปลง

 การปฎิรูปเพื่อรับมือและตEานกระบวนการที่ขัดขวางการบรรลุเป6าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

4

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของ SEA ต-อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน

• SEA ตEองช,วยใหEการตัดสินใจมีความโปร,งใส เปwดกวEางและน,าเชื่อถือ เป6าหมาย
สูงสุดคือ การสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

• การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร[ เปMนไปไดEหลายรูปแบบ และสามารถใชEเพื่อ
บรรลุความยั่งยืน

• SEA ทําใหEสามารถบริหารจัดการประเด็นยุทธศาสตร[ ประเด็นความห,วงกังวล
และปgญหาที่ซับซEอน หลากหลายมิติ และมีขอบเขตที่กวEางขวาง โดยเฉพาะใน
เรื่องผลกระทบสะสมจากการพัฒนาต,างๆ

5

13 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประโยชน�ของ SEA ต-อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน

• ประโยชน[ที่สําคัญซึ่งเราจะไดEรับจากการใชE SEA อย,างมีประสิทธิภาพเพื่อ
บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ

1. เปMนการใหEขEอมูลข,าวสาร ที่น,าเชื่อถือกว,า และทําใหEมีการดําเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร[ที่กวEางกว,า

2. ส,งผลใหEมีแนวทางการดําเนินงานที่ทันเวลา ชัดเจนกว,า และมั่นคงกว,า

• SEA มีผลดีในเรื่องความโปร-งใส การตอบสนองเชิงสร<างสรรค� ทางบวกใหE
เกิดผลลัพธ[การดําเนินงานแผนและแผนงานซึ่งมีความยั่งยืน เนื่องจากไดE
ประเมินผลกระทบสะสม ไดEบูรณาการประเด็นดEานเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดลEอม ในมุมมองที่กวEางและระยะยาว

5

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• การใชEเครื่องมือ Sustainability Appraisal (SA) ในประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาใหEบรรลุความยั่งยืน

• กําหนดใหEหน,วยงานรับผิดชอบใชEในการจัดทําแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเทศ

• กระบวนการจัดทําแผนเชิงพื้นที่ พบว,า SA จะสัมฤทธิ์ผล ขึ้นกับประเด็นเหล,านี้

 การส,งมอบผลลัพธ[ที่นําสู,ความยั่งยืน

 ความชํานาญและการอบรม 

 ขEอมูลพื้นฐานที่เปMนประจักษ[พยาน

ประเทศอังกฤษ

 การปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ

 การประเมินความมีนัยสําคัญ

 การบูรณาการขั้นตอนการประเมิน

 การใชE ในกระบวนการตัดสินใจ
อย,างมีประสิทธิภาพ

15 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• การดําเนินงานของประเทศอังกฤษชี้ว, า มีการใชE  SEA และพัฒนาเปMน 
Sustainability Appraisal (SA) นอกจาก นี้  พบว, า เ กิดประโยชน[ อื่นๆ จาก
กระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลEอมจากการดําเนินงานของ
แผนพัฒนา

• การสํารวจสอบถามพบว,า สองในสามของผูEตอบแบบสํารวจว,า Sustainability 
Appraisal ไม-ค-อยมีอิทธิพลให<บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบายและแผนการ
พัฒนา และเกือบสองในสามเห็นว,าแผนการพัฒนาก็ไม,ไดEเปลี่ยนแปลงอะไร

• จึงเปMนความทEาทายว,า กระบวนการ SA สามารถสนับสนุนแนวคิดการพัฒนา
ที่ ยั่ ง ยืนไดEหรือไม,  มีประสิทธิภาพดีหรือไม,  และประสบความสําเ ร็จใน
การใชEสนับสนุนหรือไม,

ประเทศอังกฤษ

16



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• สหราชอาณาจักร ไดEแนะนําแนวทาง Guide และใหE นิยาม SA ว,า “เปMน
กระบวนการอย,างเปMนระบบและเปMนวงจรทบทวนใหม,ไดEในการจัดทําแผน หรือ 
ยุทธศาสตร[ซึ่งบ,งชี้และรายงานการดําเนินของแผนหรือยุทธศาสตร[ ที่จะทําใหE
วัตถุประสงค[ดEานสิ่งแวดลEอม สังคม และเศรษฐกิจ บรรลุไปสู,ความยั่งยืน และ
ปรับปรุงผลลัพธ[ของการใชEยุทธศาสตร[หรือนโยบายนั้น”

• ความแตกต,างของ SA และ SEA อธิบายไวEว,า SEA เปMน advocative approach 
ซึ่งใหEความสําคัญของการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดลEอมในกระบวนการตัดสินใจ 
ส-วน SA นั้น เปMน integrated approach ซึ่งมุ,งสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ
ที่เกี่ยวขEองกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและทําใหEเกิดความเปMนกลาง

ประเทศอังกฤษ

17 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• ในปK 1984 แคนนาดาสรEางเงื่อนไขเชิงนโยบายต,างๆ ตั้งแต,เริ่มมีแนวทางปฏิบัติ 
( Guidelines Order) ต, อ ม า ใ นปK  1990 ประกาศคณะ รั ฐมนต รี  ( Cabinet 
announcement) และไดEปรับปรุงเรื่อยมา ต,อมาในปK 2008 ก็พบว,ายังไม,ประสบ
ผลสําเร็จ ยังมีความรับผิดชอบอ,อนแอ

• การทบทวนประสบการณ[การใชE SEA ต,างประเทศ พบว,าการใชE SEA ใหEมี
ประสิทธิภาพ มีปgจจัยและเงื่อนไขดังต,อไปนี้

 กระบวนการ SEA ต<องนํามาใช<เร็ว ล-วงหน<าก-อนการจัดทําแผนเพื่อใหE
สามารถพิจารณาประเด็นความยั่งยืน ตั้งแต,ช,วงตEนๆ ในการกําหนดการ
ดําเนินงานเชิงกลยุทธ[

ประเทศแคนนาดา

18

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

 การประเมินต<องบูรณาการปgจจัยและประเด็น กายภาพ ชีวภาพ สังคมและ
เศรษฐกิจและความสัมพันธ[ของประเด็นเหล,านี้ ใหEเกิดประสิทธิภาพเขEาใน
ขั้นตอนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร[ นําประเด็นปgจจัย
ต,อความยั่งยืนเขEามาในการวางแผน

 การประเมินตEองพิจารณาการเชื่อมโยง การประสานและสนับสนุนกันของ
การตัดสินใจในระดับต,างๆ ระดับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ใน
ที่สุด มีการออกแบบความเชื่อมโยงของหลายระดับที่สัมพันธ[กัน เพื่อใหEเกิด
ประสิทธิผลการตัดสินใจต,อเนื่องและสอดคลEองกัน 

ประเทศแคนนาดา

19 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

 ออกแบบใหEการประเมินระดับยุทธศาสตร[มีผลแนะนําไปถึงการดําเนินงานใน
ระดับโครงการใหEชัดเจนและทันเวลา โดยบังคับเปMนกรอบในการตัดสินใจ
ระดับล,าง รวมถึงโครงการที่เกี่ยวขEองภายใตEแผนดEวย 

 มีการบังคับใชE มีนโยบายและทิศทางซึ่งทําใหEเกิดมาตรฐานในการประเมิน 
ทําใหEเกิดความสม่ําเสมอและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยการ
สรEางความเขEมแข็งและทําใหEเกิดความชัดเจน

 กระบวนการตEองมีความยืดหยุ,น และปรับปรุงไดEทั้งในดEานประเภทและ
บริบทที่สนับสนุนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร[

 กระบวนการตEองมีความโปร,งใส

ประเทศแคนนาดา

20



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

 กระบวนการตEองสรEางโอกาสใหEเกิดการมีส,วนร,วมของสาธารณะตลอดเวลา 
และตEองตระหนักถึงกฎหมายดEวย

 กระบวนการตEองดําเนินงานอย,างรอบคอบและดEวยคํามั่นสัญญา โดยมี
แรงจูงใจหรือแรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพ 

 การประเมินตEองมีการกํากับติดตามผลในภายหลัง เพื่อทราบผลสัมฤทธิ์และ
เรียนรูEการปรับปรุงแผน แผนงานในอนาคต

 ประสิทธิภาพของ SEA คือช,วยใหEผูEมีส,วนไดEเสียที่เกี่ยวขEองเขEามามีส,วนร,วม

ประเทศแคนนาดา

21 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• ประเทศแคนาดา มีความทEาทายเฉพาะเรื่องที่สําคัญคือ ลักษณะและประเภทของ
กฎหมายระดับรัฐ ระดับแขวงและพื้นที่ ซึ่งมีทั้งที่สนับสนุนส,งเสริมกัน ที่เหมือน
ร,วมกัน และที่ซ้ําซEอนกัน และเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนพื้นเมือง (Aboriginal 
rights)

• กลไกทางเลือกสําหรับการใชE SEA ของประเทศแคนาดา มี 3 กลไกทางเลือก 
ดังนี้

1. การใชEเครื่องมือกฎหมาย

2. การใชEเครื่องมือนโยบาย

3. การใชEรวมกันทั้งกฎหมายและนโยบาย

ประเทศแคนนาดา

22

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• ประเทศแคนาดาไดEพิจารณาจัดทําออกแบบการประเมินยุทธศาสตร[ ดังนี้

1. การทบทวนวรรณกรรมประสบการณ[จากประเทศต,างๆ

2. ใชEเกณฑ[การดําเนินงาน (performance criteria)

3. ใชEหลักการที่ใชEในการออกแบบการประเมินความยั่งยืน

4. ใชEเกณฑ[สําหรับการประเมินสิ่งแวดลEอมระดับยุทธศาสตร[ของประเทศ
แคนาดา

ประเทศแคนนาดา

23 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• แคนาดา ไดEพิจารณาใชEเงื่อนไขและขEอกําหนด ในการออกแบบการประเมิน
สิ่งแวดลEอมระดับยุทธศาสตร[ ดังนี้

1. ระบุวัตถุประสงค[ของกระบวนการใหEชัดเจน

2. มีขEอกําหนดและกฎเกณฑ[ซึ่งครอบคลุมกรณีที่มีนัยสําคัญที่ใชEในการอนุมัติ
นโยบาย แผนและแผนงาน

3. ทําใหEเกิดความเชื่อมโยงระหว,างนโยบาย แผน และแผนงานกับการพัฒนา

4. มีลักษณะของกระบวนการที่ยืดหยุ,น หลากหลายและเพียงพอ

5. มีวิธีการทําใหEกระบวนการไดEมีการเรียนรูE มีการประสานและร,วมมือกัน

6. มีการประเมินว,าแผนและแผนงานบรรลุวัตถุประสงค[ที่ตั้งใจไวE และประเมิน
ทางเลือกต,างๆ

ประเทศแคนนาดา

24



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• แคนาดา ไดEพิจารณาใชEเงื่อนไขและขEอกําหนด ในการออกแบบการประเมิน
สิ่งแวดลEอมระดับยุทธศาสตร[ ดังนี้

7. มีความตั้งใจและพิจารณาผลกระทบสะสม

8. จับคู,การประเมินใหEเหมาะสมกับนัยสําคัญของกรณีสําคัญนั้น

9. มีการพิจารณาเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบในการประเมิน

10. การเปwดโอกาสสรEางความร,วมมือกับกระบวนการอื่นๆ

11. โอกาสสําหรับการมีส,วนร,วมในการตัดสินใจอย,างเปwดเผย

12. การตัดสินใจอย,างโปร,งใสและอย,างมีความรับผิดชอบ

ประเทศแคนนาดา

25 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� SEA เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในต-างประเทศ 

• แคนาดา ไดEพิจารณาใชEเงื่อนไขและขEอกําหนด ในการออกแบบการประเมิน
สิ่งแวดลEอมระดับยุทธศาสตร[ ดังนี้

13. สรEางกระบวนการที่นําไปสู,การตัดสินใจของ SEA บูรณาการเขEากับนโยบาย 
แผนและแผนงาน

14. โอกาสที่จะอุทธรณ[กรณีที่การดําเนินงาน SEA ไม,เปMนไปตามหลักการและ
เกณฑ[ที่เหมาะสม

15. ขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการติดตามตรวจสอบ

16. การบริหารจัดการที่เปMนกลาง

17. มีทรัพยากรและแรงผลักดันที่เพียงพอ

18. ความเชื่อมโยงกับบริบทแวดลEอมระดับยุทธศาสตร[ที่กวEางขวาง 

ประเทศแคนนาดา

26

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค-ะ/ครับ

27



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 5:
การกําหนดขอบเขต ตอนที่ 2

(วัตถุประสงค�เพื่อความยั่งยืน ตัวชี้วัด การประเมิน
ข.อมูลฐาน และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต.น)

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดวัตถปุระสงค�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด5

เป�นการกําหนดกรอบเปาหมายในแต�ละประเด็นยุทธศาสตร�ให�สอดคล�อง
เชื่อมโยงกัน เพื่อให�บรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล�องกับเปาประสงค� 

(Target) ของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs)

วัตถุประสงค�
เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
เพื่อใช�เป�นสิ่งที่บ�งชี้ถึงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร� ซึ่งตัวชี้วัดอาจ
เป�นได�ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป�นตัวชี้วัดโดยตรง (Direct) หรือโดย
อ�อม (Proxi)/ ตัวแทนตัวชี้วัด (Proxy Indicator)

• สอดคล�องกับประเด็นยุทธศาสตร�และวัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
• ครอบคลุมทั้งด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม 
• เป�นไปได�ในทางปฏิบัติ และความพร�อมของข�อมูล 
• สามารถติดตามตรวจสอบได�อย�างต�อเนื่อง ระยะยาว 
• ไม�ซับซ�อนทางสถิติ
• สามารถใช�สื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสียได� 
• ไม�ควรกําหนดหรือจัดทํารายการตัวชี้วัดไว�เป�นจํานวนมาก และไม�มีตัวชี้วัดที่คงที่แน�นอน2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตัวอย2างการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด

3

ประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

คมนาคม - การขยายตัวของ
คมนาคม

- การเพิ่มขึ้นของ
มลพิษทางอากาศ

การคมนาคม
เป6นมิตรกับ
สิ่งแวดล.อม

- คุณภาพอากาศ
- สัดส2วนการใช.เชื้อเพลิง

ทางเลือก
- สถิติอุบัติภัยบนถนน

อุตสาหกรรม - การเปลี่ยนแปลง
โครงสร.าง
อุตสาหกรรม

- การเพิ่มขึ้นของของ
เสียจากอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมสีเขียว - จํานวนโรงงานที่เป6น
อุตสาหกรรมสีเขียว

- จํานวนโรงงานที่ใช.
นวัตกรรมในการผลิตใหม2

- คุณภาพน้ําทิ้งโรงงาน
การค.าและบริการ - การขยายตัวของ

การส2งออก
- รายได.จากการค.าและ

บริการไม2สมดุล

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย�ให.ได.ระดับ
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองการค.าและ
บริการ

- มูลค2าการส2องออก
- สัดส2วนมูลค2าการส2งออก

ต2อ GPP
- จํานวนผู.ประกอบการ

ท.องถิ่น
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 4

ประเด็น ประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ตัวชี้วัด

คุณภาพสิ่งแวดล.อม - มลพิษจากการพัฒนา คุณภาพสิ่งแวดล.อม
ได.มาตรฐาน

- ปริมาณขยะคงค.าง
- จํานวนผู.ป>วยที่เกิดจาก

มลพิษ
- คุณภาพอากาศ 
- คุณภาพน้ํา 
- การปลดปล2อยก?าซ

คาร�บอนไดซ�ออกไซค�
ทรัพยากรธรรมชาติ - ศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ
สูง

การใช.
ทรัพยากรธรรมชาติ
บนพื้นฐานของการ
อนุรักษ�

- พื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ�
- ปริมาณน้ํา
- คุณภาพน้ํา

สังคมและวิถีชีวิต - รายได.ประชากรต่ํา
กว2าค2าเฉลี่ย

- การว2างงานสูง
- ความเหลื่อมล้ําของ

รายได.ประชากร

พัฒนาทรัพยากร
มนุษย�เพื่อขับเคลื่อน
การพัฒนา

- รายได.เฉลี่ยของประชากร
- อัตราการจ.างงาน
- การกระจายรายได. 

ตัวอย2างการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� วัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด (ต2อ)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินข.อมูลฐาน6

• เป�นการทบทวนข�อมูลของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร ตั้งแต"อดีตจนถึง
ป&จจุบัน

• ไม"ใช"การเก็บข�อมูลเพื่อทํารายการ (Inventory) เช"น รายการพืช สัตว  
ลักษณะพื้นที่ จํานวนประชากร อาชีพ เป�นต�น 

• เป�นการเก็บข�อมูลตามขอบเขตการศึกษา ประเด็นสําคัญ ประเด็น
ยุทธศาสตร การพัฒนา จากกระบวนการ Scoping เช"น 
• ข�อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial) เช"น การเปลี่ยนแปลงการใช�ที่ดิน แนวโน�ม

คุณภาพสิ่งแวดล�อม สถานการณ วิกฤติด�านน้ํา เป�นต�น
• ข�อมูลรายภาคส"วน (Sector) เช"น ผลกระทบต"อปริมาณน้ําจากการใช�

เพื่อการเกษตร  ข�อมูลขยะจากการท"องเที่ยว ข�อมูลน้ําเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม เป�นต�น 

• การเก็บและวิเคราะห ข�อมูลพื้นฐาน มีความสําคัญมาก เพื่อประเมินผล
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากแผน แผนงานการพัฒนาต"อระบบสิ่งแวดล�อม 
เศรษฐกิจและสังคม

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินข.อมูลฐาน (ต2อ)6

• ผลลัพธ ของการประเมินข�อมูลพื้นฐานจะใช�เป�นสภาพตามปกติ 
เพื่อเป�นฐานเปรียบเทียบในการพัฒนาทางเลือกต"อไป รวมทั้ง
นําไปประกอบการประเมินทางเลือก

• ในกรณีที่มีแผนหรือแผนงานที่ได�มีการดําเนินงานมาก"อนหน�า 
การประเมินข�อมูลฐานจะต�องรวมผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ตามแผนหรือแผนงานเดิมตั้งแต"อดีตจนถึงป&จจุบันด�วย

• ต�องมีการรับฟ&งความคิดเห็นจากผู�มีส"วนได�เสียด�วย

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดทางเลือกการพัฒนาเบือ้งต.น7

• การระบุความเป�นไปได�ในแนวทางการพัฒนาของแผนหรือ
แผนงานเบื้องต�น

• พัฒนาโดยหน"วยงานเจ�าของแผนหรือแผนงาน กลุ"มผู�เชี่ยวชาญ 
หรือผู�จัดทํา SEA เพื่อนําไปใช�เป�นกรอบในการระดมความคิดเห็น
จากผู�มีส"วนได�เสีย และนําไปพัฒนาทางเลือกต"อไป

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดทําแผนการมีส2วนร2วมและการสื่อสาร8

• เป�นการกําหนดแนวทางการมีส"วนร"วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการ
ในแต"ละขั้นตอนของ SEA สอดคล�องกับกรอบระยะเวลาของ
กระบวนการ และตามระดับความสําคัญของผู�มีส"วนได�เสีย

• แบ"งออกเป�น 3 ระดับ ได�แก"
1) ระดับการให�ข�อมูลอย"างต"อเนื่อง (Information and 

engagement)
2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation)
3) ระดับการร"วมตัดสินใจ (Decision influence)

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดทําและเสนอรายงานการกาํหนดขอบเขต9

เป�นการสรุปผลการดําเนินงานภายใต�ขั้นตอนการกําหนดขอบเขต
ทั้งหมด เพื่อนําไปรับฟBงความคิดเห็นและนํามาปรับปรุงผลการ
กําหนดขอบเขตให.สมบูรณ� และนําไปใช�เป�นกรอบในการดําเนินการ 
SEA ในขั้นตอนถัดไป

9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ� ปBญหาการดําเนินการ SEA ในต2างประเทศ 

• ไต.หวัน : จากการหารือสาเหตุการดําเนินการ SEA ที่ล"าช�าในไต�หวัน 
พบว"า การขาดความเข.าใจเกี่ยวกับการดําเนินกระบวนการกําหนด
ขอบเขต เป�นป&จจัยสําคัญป&จจัยหนึ่งที่ส"งผลต"อการดําเนินการ SEA จึง
ได�แนะนําให�มีการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก�ไขป&ญหาดังต"อไปนี้

1. จัดโปรแกรมการฝZกอบรมเพื่อให�ความรู�และทําความคุ�นเคยกับผู�มี
อํานาจตัดสินใจและผู�บริหาร SEA เกี่ยวกับประโยชน ของ SEA 
และกระบวนการต"าง ๆ

2. เตรียมกรณีศึกษาเพื่อวัตถุประสงค ในการฝZกอบรม และ

3. เปรียบเทียบและทบทวนระบบ SEA ของไต�หวันทั้งที่เหมือนและ
ต"างจากประเทศอื่น ๆ เพื่อเรียนรู�จากประสบการณ ของประชาคม
โลก

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค2ะ/ครับ

11



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 7:
การพัฒนาและ

การประเมินทางเลือก

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก

ขั้นตอนย	อยในการพัฒนาและการประเมินทางเลือก ได�แก	
1 การพัฒนาทางเลือก*

(1) การหาสภาพตามปกติ
(2) การพิจารณาความจําเป)นของทางเลือก
(3) การพิจารณาทางเลือกไม	ดําเนินงาน 
(4) การพัฒนาทางเลือกต	าง ๆ 

2 การประเมินทางเลือก*
(1) การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต	าง ๆ
(2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต	างๆ 

*การมีส	วนร	วมเป)นขั้นตอนที่ควรสอดแทรกอยู	ในทุกขั้นตอน
ทั้งขั้นตอนที่ 1 และ 2

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การพัฒนาทางเลือก1

• เป)นการกําหนดทางเลือกต	าง ๆ ที่ มีความเป)นไปได� ในการ
ดําเนินงานตามแผนหรือแผนงาน

• การพัฒนาทางเลือกจะประกอบด�วย 
1) การหาสภาพตามปกต ิหรือ Business as usual (BAU) คือ 

การทําความเข�าใจสภาพพื้นฐานของบริบทหรือสถานการณ6 
เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกต	าง ๆ

2) การพิจารณาความจํา เป:นของทางเ ลือก (Need or 
Demand) พิจารณาว	 า  ในการพัฒนา นั้นจํา เป)นต�อง มี
ทางเลือกใหม	หรือไม	

• หากไม	มีจะเกิดอะไร 
• หากมีต�องดําเนินงานทั้งหมดหรือบางส	วนได� 
• มีความเป)นไปได�ในการจัดการความจําเป)นและความ

ต�องการ หรือไม	 ด�วยวิธีการอย	างไร 
3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การพัฒนาทางเลือก (ตBอ)1

3) การพิจารณาทางเลือกไมBดําเนินงาน เป)นทางเลือกที่ปล	อยให�
เป)นไปตามสภาพตามปกติ ไม	มีการดําเนินงานตามแผนหรือ
แผนงานใหม	 เพื่อใช�เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ

4) การพัฒนาทางเลือกตBาง ๆ เป)นการเสนอความเป)นไปได�ของการ
พัฒนา เพื่อให�เกิดผลลัพธ6ตามวัตถุประสงค6เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และวิสัยทัศน6ที่ได�กําหนดไว�

• ต�องพัฒนาทางเลือกอย	างมีส	วนร	วม (Top-down and Bottom-up) 
เพื่อให�ทางเลือกที่เสนอสะท�อนรวมความต�องการและความสนใจของทุก
ฝ;ายที่เกี่ยวข�อง

• ไม	ควรพัฒนาทางเลือกหนึ่งโดยต	อยอดจากทางเลือกก	อนหน�าหรือเพียง
เพิ่มกิจกรรม (Add up)

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การพัฒนาทางเลือก (ตBอ)1

ลักษณะของทางเลือก ......
• แสดงให�เห็นว	านําไปสู	เปCาหมายความยั่งยืนในด�านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล�อมได�อย	างไร
• มีความเป)นไปได�สู	เส�นทางเปCาหมายร	วมกัน คือการพัฒนาอย	างยั่งยืน
• สะท�อนวัตถุประสงค6การพัฒนาอย	างยั่งยืน
• สามารถนําไปขยายต	อ จากตัวเลือกระดับยุทธศาสตร6 (Strategic 

alternatives) สู	ตัวเลือกระดับชั้นต	างๆ เช	น ตัวเลือกระดับวิธีการ 
(Modal alternatives) ตัวเลือกตามระยะเวลา (Staged alternatives)

• ทางเลือกไม	ควรก	อให�เกิดผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อมและสังคม จนทําให�
การเปลี่ยนแปลงนั้น ไม	อาจฟTUนคืนสภาพได� (Irreversible) และไม	เป)น
ทางเลือกที่สังคมยอมรับไม	ได� (Unacceptable)

• ทางเลือกควรมีความสอดคล�อง (Consistent) กับสถานภาพการพัฒนา
ของพื้นที่นั้นๆ และสอดคล�องกับวัตถุประสงค6ทั่วไปของแผนการพัฒนา

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การพัฒนาทางเลือก (ตBอ)1

ประเภทของทางเลือก ......
• ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร6 (Strategic alternatives)
• ทางเลือกรายสาขา (Sectoral alternatives)
• ทางเลือกเชิงพื้นที่ (Spatial alternatives)
• ทางเลือกวิธีการพัฒนา (Modal alternatives)
• ทางเลือกระยะเวลาดําเนินงาน (Staging alternatives) 
• ทาง เ ลือกการบริหาร จัดการองค6การ ( Institution arrangement 

alternatives) 
• ทางเลือกเชิงนโยบายสําคัญเร	งด	วน (Policy priorities alternatives) 
• ทางเลือกในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบ (Avoidance and 

mitigation alternatives)

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินทางเลือก2

• เป)นการวิ เคราะห6หาทางเลือกที่ มีความเหมาะสมที่ สุด (Preferred 
alternative) ประกอบด�วย 
1) การประเ มินผลกระทบ ที่ เกิดจากทาง เ ลือกตB า ง  ๆ  คื อ 

การวิเคราะห6ผลที่คาดว	าจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามทางเลือก 
เพื่อระบุป^ญหาอุปสรรค ข�อจํากัด และความห	วงกังวลต	างๆ โดย
พิจารณาครอบคลุมทั้ง ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ�อม 
ผลกระทบสะสม ผลกระทบขอบเขตกว�างใหญ	 และผลกระทบข�าม
พรมแดน
• การประเมินผล จะพิจารณาผลกระทบของทางเลือกต	อตัวชี้วัด

ด�านต	างๆ ว	ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย	างไร จากข�อมูลฐาน
• เทคนิคในการประเมิน Checklist/ Matrix/ Expert-Judgement/ 

Scenario Analysis/ Network and System Analysis ฯลฯ

• ผลกระทบทางตรง/ ทางอ�อม (Direct/ Indirect Impact
• ผลกระทบแบบสะสม (Cumulative impacts)
• ผลกระทบขอบเขตกว�างใหญ	 (Large-scale impacts)
• ผลกระทบข�ามพรมแดน (Transboundary impacts)

ลักษณะ

ผลกระทบ 7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินทางเลือก (ตBอ)2

2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกตBาง ๆ เป)นการนํา
แต	ละทางเลือกมาเปรียบเทียบโดยการให�คะแนนและ
เรียงลําดับคะแนนของแต	ละทางเลือกเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกไม	ดําเนินงาน ซึ่งจะได�ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
(Preferred alternative)

• เทคนิคในการเปรียบเทียบ Multi-Criteria Analysis (MCA)/ 
Rating/ Pair-Wise Analysis/ Expert-Judgement ฯลฯ

• ควรดําเนินการในหลากหลายกลุ	มของผู�มีส	วนได�เสีย เพื่อ
เป)นการรวมความคิดเห็นและการวิ เคราะห6ร	วมกัน 
(Collective assessment)

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

เทคนิคและเครื่องมือสําหรับการประเมินทางเลือก

9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณคBะ/ครับ
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 8:
การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

และการรายงานผล

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน

• เป�นการกําหนดแนวทางหรือวิธีการดําเนินงาน เพื่อช�วยให�
ประเด็นยุทธศาสตร# บรรลุตามวัตถุประสงค#เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน

• มาตรการเพื่อความยั่งยืน มีรูปแบบที่ เน�นให�ความสําคัญกับ
การส)งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน# และ
เน�นให�ความสําคัญกับการหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือ
บรรเทา (Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น
จากการดําเนินงานตามทางเลือก 

• ต�องระบุกรอบระยะเวลาให�ชัดเจนว�า มาตรการแต�ละด�านจะเริ่ม
ดําเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลาดําเนินการเท�าไหร� เป�น
มาตรการระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (ต)อ)

คําถามที่ช�วยการกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด�วย

• จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทีม่ีนัยสําคัญที่สุดที่เกี่ยวข�องกับแผน 
แผนงาน ได�อย�างไร 

• จะส)งเสริมประโยชน�ที่มีนัยสําคัญที่สุดที่เกี่ยวข�องกับแผน 
แผนงาน ได�อย�างไร 

• จะลดและบรรเทาเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบต)างๆ ไม�ให�
เกิดขึ้นได�อย�างไร 

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทางเลือกที่ต�องการ ควรต�องแนะนําให�แผน แผนงาน ตระหนักถึง
ค)าใชAจ)ายที่เกิดขึ้นจากมาตรการต)างๆ ต�อทั้งด�านสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนการชดเชยความเสียหาย  ซึ่งประกอบด�วย

• การจัดทําแผนการบรรเทาผลกระทบของแผน แผนงานที่เสนอให�
สมบูรณ#

• การปรับปรุง ดัดแปลงบางกิจกรรมหรือองค#ประกอบของแผน 
แผนงาน

• การยกเลิกหรือชะลอ การดําเนินงานบางกิจกรรมหรือองค#ประกอบ
ของแผน แผนงาน

• การเสนอการใช�มาตรการใหม� หรือ ระบบการจัดการใหม�
เพื่อส�งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพและความยั่งยืนของแผน แผนงาน 

การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (ต)อ)

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตัวอย)างมาตรการเพื่อความยั่งยืน

รูปแบบ
ของ

มาตรการ

มาตรการเพื่อความยั่งยืน กรอบระยะเวลาการดําเนินงาน

ปEที่ 1-5 ปEที่ 6-10 ปEที่ 11-15 ปEที่ 16-20

มาตรการ
ส�งเสริม

1) การสร�างขีดความสามารถการ
ปรับตัวของประชาชนและสังคมในการ
รับมือกับสภาพวิกฤตด�านทรัพยากรน้ํา
จากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

   

มาตรการ
หลีกเลี่ยง

2) การจัดทําแผนการจัดการลุ�มน้ําโดย
การมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียใน
พื้นที่ โดยได�รับการสนับสนุนของ
ภาครัฐอย�างเหมาะสมต�อเนื่อง 

 - - -

มาตรการ
ลดหรือ
บรรเทา

3) การคุ�มครองสิ่งแวดล�อมและระบบ
นิเวศทางน้ําเพื่อการบริหารจัดการลุ�ม
น้ําที่ยั่งยืน

   

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดทํารายงาน

• เป�นการสรุปผลการดําเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน เพื่อใช�ใน
การดําเนินงานและการติดตามประเมินผลของแผนหรือแผนงาน และ
เพื่อสื่อสารต�อประชาชน

• รายงาน SEA ที่ดี ควรแสดงใหAเห็นถึงการเปNดโอกาสใหAเกดิการมี
ส)วนร)วมของผูAมีส)วนไดAเสีย และเชื่อมโยงกับเปCาหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ

• รายงานควรประกอบด�วย 2 ระดับ คือ 
1) รายงานวิชาการ (Technical report) รวบรวมผลจากทุกขั้นตอน

ของกระบวนการ SEA
2) รายงานฉบับประชาชน (Non-technical report) เพื่อใช�สําหรับ

สื่อสารให�ข�อมูลและชี้แจงผลของการจัดทํา SEA กับผู�มีส�วนได�เสีย

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดทํารายงาน

รายงานวิชาการ 
(Technical report)

รายงานฉบับประชาชน 
(Non-technical report)

• นําเสนอผลการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอนของกระบวนการ SEA ที่ได�
ดําเนินการมาแล�ว

• ให�ความสําคัญกับแนวทางต�างๆ ที่
กําหนดไว�ในมาตรการเพื่อความยั่งยืน
ตามทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และ
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้ ง
แนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล หลังการดําเนินงาน
ตามแผนหรือแผนงานด�วย

• ใช� สื่อสารกับผู�มีส�วนได�เสีย เพื่อให�
ข�อมูลและชี้แจงผลของการจัดทํา 
SEA

• เน�นสรุปประเด็นสําคัญที่ได�จากการ
จัดทํา SEA และผลจากการมีส�วน
ร�วม

• ใช�ภาษาที่เข�าใจง�าย สามารถสื่อสาร
ไปยังกลุ�ม ผู� มีส� วนได� เ สียได�อย� าง
ครอบคลุม ครบถ�วนทุกประเด็น

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การจัดทํารายงาน (ต)อ) รายงานวิชาการ 
(Technical report)

บทสรุปผูAบริหาร
บทที่ 1 บทนํา

1.1) หลักการและเหตุผล
1.2) วัตถุประสงค�ของการจัดทํารายงาน
1.3) พื้นที่ศึกษา
1.4) กรอบการดําเนินการและวิธีการจัดทํา
1.5) ระยะเวลาการดําเนินการจัดทํา
1.6) ผลที่คาดว)าจะไดAรับ

บทที่ 2 การกลั่นกรอง
บทที่ 3 การกําหนดขอบเขต

3.1) การวิเคราะห�และทบทวนแผนหรือแผนงาน
และการทบทวนขAอมูลที่เกี่ยวขAอง 

3.2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา
3.3) การวิเคราะห�แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา
3.4) การกําหนดวิสัยทัศน�และประเด็น

ยุทธศาสตร�
3.5) การกําหนดวัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืนและตัวชี้วัด

3.6) การประเมินขAอมูลฐาน
3.7) การกําหนดทางเลือกการพัฒนา

เบื้องตAน
3.8) การจัดทําแผนการมีส)วนร)วมและ

การสื่อสาร
3.9) การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนด

ขอบเขต
บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

4.1) การพัฒนาทางเลือก 
4.2) การประเมินทางเลือก 

บทที่ 5 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
บทที่ 6 การมีส)วนร)วม 
บทที่ 7 บทสรุปและขAอเสนอแนะ

บรรณานุกรม/ เอกสารอAางอิง

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

รายงานฉบับประชาชน 
(Non-technical report)การจัดทํารายงาน (ต)อ)

บทสรุปสําหรับประชาชน
บทที่ 1 บทนํา
ให�ข�อมูลสรุปโดยสังเขปเรื่องวัตถุประสงค# พื้นที่ศึกษา ระยะเวลา วิธีการจัดทํา และผลที่คาดว�าจะ
ได�รับ โดยแสดงเป�นแผนผัง แผนที่ที่สั้นกระชับ

บทที่ 2 การมีส)วนร)วมของประชาชน
ชี้แจงกิจกรรมการมีส�วนร�วมของประชาชนในขั้นตอนต�าง ๆ ของกระบวนการจัดทํา SEA ได�แก� การ
กําหนดขอบเขตการพัฒนาและประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน โดยแสดงเป�น
กล�องข�อความ แผนภูมิ และรูปภาพประกอบ 

บทที่ 3 ทางเลือกการพัฒนาและมาตรการเพื่อความยั่งยืน
แจ�งให�ทราบว�า ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากผลการจัดทําเป�นอย�างไร ข�อดีและข�อควรคํานึงถึง พร�อม
กลไกการมีส�วนร�วมของประชาชนในการได�มาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด และมาตรการเพื่อความ
ยั่งยืนโดยสังเขปและไม�ใช�คําที่เป�นเทคนิคและวิชาการมากเกินไป

บทที่ 4 การติดตามผลของผูAมีส)วนไดAเสีย
แจ�งโอกาสการมีส�วนร�วมในการติดตามผลการนําทางเลือกเหมาะสมและมาตรการต�าง ๆ ไปใช�ในแผน
หรือแผนงานและบทบาทของผู�มีส�วนได�เสียหลังจากการจัดทํา SEA โดยสังเขปและระบุระยะเวลาให�
เข�าใจชัดเจน 9 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค)ะ/ครับ
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 9:
การควบคมุคณุภาพ/

การติดตามประเมินผล 

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA (Quality control)

• การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA สามารถดําเนินการสอดแทรกใน
ทุกขั้นตอนของการจัดทํา SEA เพื่อให"การจัดทํา SEA มีความครบถ"วน
สมบูรณ%และมีคุณภาพ

• อาจจัดทําเป*นบัญชีรายการ (Checklist)

• การควบคุมคุณภาพของการจัดทํา SEA สามารถดําเนินการได"ด"วยผู"จัดทํา 
SEA เอง ( Internal) หรืออาจให"หน?วยงานภายนอก (External) เป*นผู"
ตรวจสอบควบคุมก็ได"

1

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตัวอย>างการบัญชีรายการ (Checklist)

3

ประเด็นในการควบคมุ ใช>/ มี ไม>ใช>/ ไม>มี หมายเหตุ
การกําหนดขอบเขต
• ได"ดําเนินการทบทวนแผนหรือแผนงาน และข"อมูล

ที่เกี่ยวข"องครบถ"วนหรือไม?
• ได"วิเคราะห%ความเชื่อมโยงและช?องว?างการพัฒนา

ของนโยบาย แผน และแผนงานในระดับต?าง ๆ 
หรือไม?

• ได"ระบุขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาที่มีความชัดเจน 
และเหมาะสมหรือไม?

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
• ได"มีการวิเคราะห%หาสภาพตามปกติ เพื่อใช"เป*นฐาน

เปรียบเทียบแล"วหรือไม?
• ไ ด" มี ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ลื อ ก ไ ม? ดํ า เ นิ น ง า น 

เปรียบเทียบกับทางเลือกใหม?ต?าง ๆ หรือไม?

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ตัวอย>างการบัญชีรายการ (Checklist)

4

ประเด็นในการควบคมุ ใช>/ มี ไม>ใช>/ ไม>มี หมายเหตุ
มาตรการเพื่อความยั่งยืน
• มาตรการเพื่อความยั่งยืนที่เสนอตอบสนองต?อ

ประเด็นยุทธศาสตร%และวัตถุประสงค%เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม?

• มาตรการเพื่อความยั่งยืนสอดคล"องกับช?วงเวลา
ของการดําเนินงานตามแผนหรือแผนงานหรือไม?

การมีส>วนร>วม
• มีการระบุผู"มีส?วนได"เสียอย?างครบถ"วนหรือไม?
• มีการวิเคราะห%และกําหนดระดับของผู"มีส?วนได"เสีย

หรือไม?
• มีการจัดลําดับความสําคัญของผู" มีส?วนได" เสีย

หรือไม?
การจัดทํารายงาน SEA 
• องค%ประกอบของรายงาน มีสาระครบถ"วนทุก

ขั้นตอนของกระบวนการหรือไม?
• มีรายงานฉบับประชาชน เพื่อสื่อสารกับผู"มีส?วนได"

เสีย หรือไม?



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับแผนหรอืแผนงาน

• ดําเนินการโดย หน?วยงานเจ"าของแผนหรือแผนงาน

• เพื่อติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนหรือแผนงานและประเมินผล
การบรรลุผลตามเปNาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ตามตัวชี้วัดที่จะกําหนดขึ้น)

• ทําให"ทราบว?าจําเป*นต"องปรับปรุงหรือเพิ่มเติมมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่
กําหนดไว"อย?างไร

• ใช"เป*นเครื่องมือในการวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนหรือ
แผนงาน ใช"อธิบายผลการดําเนินงานต?อผู"มีส?วนได"เสียได"

• อาจออกแบบแผนการติดตามเป*นระยะ สั้น กลาง ยาว เพื่อให"ครอบคลุม
ความไม?แน?นอน

• ต"องมีการติดตามฯ อย?างต?อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงแผนหรือ
แผนงานให"มีประสิทธิภาพที่จะบรรลุเปNาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได"มาก
ที่สุด

2

5

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนหรือแผนงาน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับแผนหรอืแผนงาน (ต>อ)

• แผนการติดตามฯ ควรจะระบุเกณฑ�หรือมาตรฐานของตัวชี้วัดของแผน
หรือแผนงานที่กําหนดไว" ซึ่งองค%ประกอบของแผนการติดตามฯ ได"แก?

 วัตถุประสงค%ของแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 วิธีการและเทคนิคการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ขอบเขตพื้นที่และระยะเวลาการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 ความถี่ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

 หน?วยงานและภาคีร?วมในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

2

6

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของแผนหรือแผนงาน

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับแผนหรอืแผนงาน (ต>อ)

• ดําเนินการโดย สศช. 

• เพื่อติดตามว?า หน?วยงานเจ"าของแผนหรือแผนงานได"บูรณาการผลจากการ
จัดทํา SEA เข"าสู?กระบวนการจัดทําแผนหรือแผนงานหรือไม?

• สศช. จะรวบรวมและวิเคราะห%ปUญหา อุปสรรค รวมถึงข"อจํากัดต?างๆ แล"ว
รายงานไปยัง กสย. พิจารณา และเสนอต?อ ครม. เพื่อพัฒนาระบบและ
กลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศให"มีประสิทธิภาพ

2

7

การติดตามแลประเมินผลการจัดทํา SEA ในภาพรวม

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค>ะ/ครับ

8
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 10:
กลไกการขบัเคลื่อน

การใช&กระบวนการ SEA

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สถานการณ�ป/จจุบันการขับเคลื่อน SEA ในระดับโลก

• การพัฒนาและดําเนินงานของระบบ EIA/SEA มีความสําคัญให"เกิดการ
พัฒนาที่เป&นมิตรต(อสิ่งแวดล"อม

• SEA มีเป)าหมายที่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ/ ของนโยบาย แผนและ
แผนงาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเสียหายที่ มีนัยสําคัญและส(งเสริม
ผลกระทบด"านบวกด"วย

• EIA และ SEA ยังเป&นอีกส(วนหนึ่งที่มีความเกี่ยวข"องมากที่จะช(วยให"บรรลุ 
2030 Agenda for Sustainable Development

• สาระสําคัญที่เกี่ยวข"องกับ SEA ดังนี้

1. ปKญหาที่พบส(วนใหญ( คือ การบังคับใช& SEA มักยึดตามระบบ EIA 
และไม(ค(อยได"พิจารณาความเฉพาะเจาะจงของกระบวนการจัดทําแผน
ระดับยุทธศาสตร/ หรือขาดข"อกําหนดบังคับใช"ให"เป&นไปตามกฎหมาย

1

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สถานการณ�ป/จจุบันการขับเคลื่อน SEA ในระดับโลก (ต5อ)

• สาระสําคัญที่เกี่ยวข"องกับ SEA ดังนี้

2. การมีส5วนร5วมของสาธารณะ (Public participation) และเรื่องการ
เข"าถึงข"อมูลข(าวสาร ในกฎหมาย SEA ของประเทศต(าง ๆ ค(อนข"างน"อย 

3. การพิจารณาผลกระทบสะสมของ EIA มีการบังคับใช"ในกฎหมาย
หลายประเทศ แต(พบว(ายังไม(มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อจะใช"ในเรื่อง
การพิจารณาผลกระทบสะสม และทางเลือกใน EIA ดังนั้น SEA จึงมี
ความสําคัญเพิ่มมากขึ้น

4. การเชื่อมโยงกับการพัฒนาในวาระนโยบายระหว5างประเทศ 
กฎหมาย SEA ที่ใช"กัน ได"เน"นประเด็นใหม(ๆ เพิ่มขึ้น เช(น การบูรณาการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับ SEA

5. การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการเพื่อปรับปรุง (Follow-
up and adaptive management) ของ SEA มีความท"าทาย

1

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประเภทของกลไกการขับเคลื่อน SEA

• กลไกสําหรับการขับเคลื่อน SEA มี 3 กลไกพื้นฐาน ดังนี้

1. เครื่องมือกฎหมาย (Legal instrument)

 เครื่องมือกฎหมายจะกําหนดการบังคับใช" SEA ในระดับประเทศ
เพื่อทําให"เกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพะความ
โปร(งใสที่ช(วยให"เกิดการยอมรับของสาธารณะ

 จุดแข็งของวิธีนี้คือมีพันธะต"องปฏิบัติตามชัดเจนและแน(นอน แต(มี
จุดอ( อน ในกรณีที่ มี บ ริบทต( า ง  ๆ  มีความหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงบ(อย

 กฎหมาย SEA จําเปUนต&องออกแบบให&เหมาะกับการประยุกต�ที่
กว&างขวางแตกต5างกัน

2

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประเภทของกลไกการขับเคลื่อน SEA (ต5อ)

• กลไกสําหรับการขับเคลื่อน SEA มี 3 กลไกพื้นฐาน ดังนี้

2. เครื่องมือนโยบาย (Policy instrument)

 เป&นหนึ่งในเครื่องมือเชิงนโยบายซึ่งนํามาใช"ขึ้นกับพันธสัญญาด"าน
การเมืองและการบริหารจัดการ แต(ไม(ใช"กฎหมาย

 สามารถแก"ไข ปรับปรุงได"เพื่อส(งเสริมความโปร(งใสและการยอมรับ
ของสาธารณะ มีความยืดหยุ5นกว5าเครื่องมือกฎหมาย

 แรงจูงใจให&ปฏิบัติตามก็จะน&อยกว5า

2

5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• กลไกสําหรับการขับเคลื่อน SEA มี 3 กลไกพื้นฐาน ดังนี้

3. การใช&ร5วมกันทั้งเครื่องมือกฎหมายและนโยบาย

 การใช"เครื่องมือกฎหมายจะบังคับให"ต"องปฏิบัติตามข"อบังคับ แต(ไม(
ยืดหยุ(นสําหรับการนําไปใช" แต(เครื่องมือนโยบาย เช(น ระเบียบของ
หน(วยงานราชการ อาจทําให"เกิดความไม(มั่นใจว(าการใช" SEA จะ
น(าเชื่อถือเพียงพอ

 การใช"ทั้งสองแนวทางร(วมกันส(งผลให"มีเครื่องมือหลายอย(างและมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติเพิ่มขึ้น

 กระบวนการหลักและข"อกําหนดสําคัญของการประเมินระดับ
ยุทธศาสตร/ของภาครัฐ อาจกําหนดไว"เป&นกฎหมาย และมีข"อกําหนด
เพิ่มเติมที่ยืดหยุ(นรวมถึงแนวทางปฏิบัติไว"ในนโยบาย

6

ประเภทของกลไกการขับเคลื่อน SEA (ต5อ)2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินผลการใช&กลไกการขับเคลื่อน SEA

• ตัวอย(างการประเมินผลในประเทศแคนนาดา มีหลักการต(างๆ ดังนี้

1. มีการกําหนดเป)าหมายกระบวนการ ที่มุ(งไปสู(ความมุ(งมั่นเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

2. ครอบคลุมกรณีที่มีนัยสําคัญทั้งหมด

3. ระบุความหมายของการเ ชื่อมโยงระหว( างนโยบาย แผนและ
แผนงาน/SEA กับการพัฒนา

4. มีกระบวนการที่ยืดหยุ(น หลากหลายและเพียงพอให"สามารถครอบคลุม
ความต"องการในการประเมินระดับยุทธศาสตร/หลายลักษณะ และ
หลายขอบเขต

5. มีสอดคล"องกับการดําเนินงานเชิงกลยุทธ/ที่ เ กี่ยวข"อง รวมทั้งกับ
กฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ในหลายระดับ

3

7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การประเมินผลการใช&กลไกการขับเคลื่อน SEA (ต5อ)

• ตัวอย(างการประเมินผลในประเทศแคนนาดา มีหลักการต(างๆ ดังนี้

6. มีการประเมินอย(างละเอียดว(าเป)าหมายของนโยบาย แผนและแผนงาน 
และการประเมินทางเลือกที่สมเหตุสมผลสําหรับการสนองเป)าหมายให"
บรรลุเกณฑ/ความยั่งยืน เพื่อบ(งชี้และพัฒนาทางเลือกที่ดีที่สุด

7. มีการประเมินผลกระทบสะสม

8. ดําเนินงานการประเมินในทุกระดับให"เหมาะสมกับนัยสําคัญของแต(ละ
กรณี

9. กําหนดบทบาทหน"าที่และความรับผิดชอบในการประเมิน

10. เปfดกว"างความร(วมมือกับกระบวนการอื่น ๆ

11. เปfดโอกาสให"เกิดการมีส(วนร(วมที่ตั้งใจเปfดกว"าง 

3

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• ตัวอย(างการประเมินผลในประเทศแคนนาดา มีหลักการต(างๆ ดังนี้

12. ดําเนินการตัดสินใจที่น(าเชื่อมั่น เชื่อถือได" และโปร(งใส

13. กระบวนการทําให"เกิดการตัดสินใจซึ่งได"บูรณาการผลลัพธ/ของ SEA ใน
การตัดสินใจของนโยบาย แผนและแผนงาน

14. เปfดโอกาสในการร"องเรียน หากพบว(ากระบวนการ SEA ไม(เป&นที่พอใจ

15. ขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรู"
ทวนซ้ํา และการชี้บ(งความจําเป&นในการแก"ไขและการดําเนินงาน

16. มีการบริหารจัดการการรักษาความเป&นกลาง 

17. มีทรัพยากรและแรงจูงใจในการดําเนินงานที่เพียงพอ

18.  มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค/เพื่อความยั่งยืน และใช"เกณฑ/การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

9

การประเมินผลการใช&กลไกการขับเคลื่อน SEA (ต5อ)3

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA ในกรอบกฎหมายและองค�กร

• กลไกการใช&งาน SEA (Triggering SEAs)

 จุดเริ่มต"นสําหรับ SEA คือ เป)าหมายของหน(วยงานภาครัฐที่ต"องการ
เห็นชอบและปฏิบัติการตามแผน แผนงานหรือนโยบาย

 มีความท"าทายในการแยก SEA ออกจากกระบวนการวางแผน ในบาง
กรณีหลักการและองค/ประกอบของ SEA จะถูกบูรณาการเข"าใน
กระบวนการวางแผน และในบางกรณีอาจจะแยกออกจากกัน

 ในบางประเทศมีการใช" SEA อย(างไม(เป&นทางการ (Para-SEA) โดย
พิจารณาจากประเด็นความยั่งยืนเป&นหลัก

 ส(วนใหญ( SEA ที่ใช"ทั่วโลกเป&นSEA แบบทางการ (Formal SEA) ใน
ประเทศที่ ยังไม(มีการบังคับการใช" SEA ตามกฎหมาย และมีปKญหา
ข"อจํากัดของ EIA มีความจําเป&นอย(างยิ่งที่ต"องมีกฎหมายสําหรับ SEA 

4

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA ในกรอบกฎหมายและองค�กร (ต5อ)

• การจัดตั้งองค�กรสําหรับ SEA (Institutional set-up)

 เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA แล"ว มีจํานวนประเทศที่ใช" SEA ตามกฎหมาย 
ประมาณ 40 ประเทศ 

 มีความหลากหลายแตกต(างกันมากในเรื่องขอบเขตของความเชื่อมโยง
ตามระดับของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ/ ว(าครอบคลุมแผน แผนงานและ
นโยบายทั้งหมดหรือบางส(วนหรือไม( และรวมภาคส(วน (sectors) ต(าง ๆ 
หรือไม(

 มีแนวทางการใช" EIA โดยการเชื่อมโยงกับการดําเนินงานกระบวนการ 
EIA โดยตรง และ การใช" SEA ให"มีประสิทธิภาพต"องมีองค/ประกอบ
สําคัญ คือความร(วมมือข"ามภาคส(วน/สาขา 

 ยังขาดเอกสารแนวทาง ที่ระบุมาตรการการดําเนินงานที่เฉพาะเจาะจง
อย(างไร แต(มาลักษณะเป&นแรงบันดาลใจเท(านั้น และขาดการบังคับใช"
ตามกฎหมาย 

4

11 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การขับเคลื่อนในขั้นตอนกระบวนการ SEA

• การกลั่นกรอง (Screening)

 ใช"กฎหมายในการขับเคลื่อนโดยให"เกิดการทบทวนการกลั่นกรอง
การตัดสินใจขององค/กรที่เกี่ยวข"องกับทั้งแผน แผนงานและนโยบาย

 กําหนดให" มีการอธิบายเหตุลในกรณีที่ ไม( ใช"  SEA เ พื่อประกอบ
การตัดสินใจนโยบาย แผน และแผนงานั้นในกรณีที่อาจก(อให"เกิดผลทาง
ลบ

• การกําหนดขอบเขต (Scoping)

 มีกฎหมายจํานวนมาก ที่ได"รวมข"อกําหนดเรื่องเนื้อหาของ SEA ซึ่งมี
ความแตกต(างกันในรายละเอียด แต(มีแค(เพียงบางส(วนที่แยกเรื่องการ
กําหนดขอบเขตเป&นขั้นตอนแยกจากกระบวนการ

5

12



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การขับเคลื่อนในขั้นตอนกระบวนการ SEA (ต5อ)

• การมีส5วนร5วม (Public participation)

 การมีส(วนร(วมของสาธารณะเป&นองค/ประกอบพื้นฐานสําคัญของ
กระบวนการ SEA ซึ่งเหมือนกับ EIA กฎหมายระดับประเทศต(าง ๆ จึงมี
กลไกที่เอื้อให"เกิดการมีส(วนร(วมของสาธารณะ ทั้งการสร"างโอการในการ
เสนอความคิดเห็น การทบทวนรายงาน เป&นต"น

• การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการภายหลัง (Follow-up and 
adaptive management)

 ประสบกับความท"าทาย ได"แก( ขีดความสามารถขององค/กรมีจํากัด และ
ขาดข"อกําหนดตามกฎหมายเรื่องการติดตามประเมินผล

5

13 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

• การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการภายหลัง (Follow-up and 
adaptive management)

 ในหลายกรณี มีการเน"นมาตรการการติดตามประเมินผล ในเรื่อง
การติดตามตรวจสอบผลของ SEA ต(อกระบวนการวางแผน แทนที่จะ
ติดตามผลกระทบของการดําเนินงานตามแผนและประสิทธิผลของแผน

 บ(อยค รั้ง  ที่พบว( า ไม( มี กํ าหนดมาตราหรือข"อ กําหนด เ กี่ยว กับ
กระบวนการติดตามกรณีที่ไม(ได"ดําเนินงาน หรือละเมิดข"อกําหนดตามที่
ระบุไว"ในรายงานด"านสิ่งแวดล"อม หรือ ไม(ดําเนินงานตามมาตรการที่
กําหนดหรือไม(มีประสิทธิภาพ

 หลายประเทศไม(ทําให"สาธารณะสามารถเข"าถึงผลการติดตามตรวจสอบ 
SEA และการประเมินผลในกฎหมายระดับประเทศ จึงขาดความโปร(งใส 
ทําให"หน(วยงานของรัฐขาดความน(าเชื่อถือ

14

การขับเคลื่อนในขั้นตอนกระบวนการ SEA (ต5อ)5

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การขับเคลื่อนให& SEA มีประสิทธิภาพ

• การขับเคลื่อนให" SEA มีประสิทธิภาพ ต"องมีองค/ประกอบ ดังนี้

1. นํามาใช"ตั้งแต(เริ่มกระบวนการจัดทําแผน (Early application) 

2. มีการบูรณาการ (Integration) 

3. สร"างกระบวนการตัดสินใจเป&นลําดับชั้น (Tiering) ต(อเนื่องเชื่อมโยงกับ
ระหว(างนโยบาย แผน แผนงาน ลงไปถึงโครงการ 

4. มีแนวทางการใช" SEA (Guidance in the Application of SEA)

5. มีความยืดหยุ(นและการปรับตัว (Flexibility and adaptability) 

6

15 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การขับเคลื่อนให& SEA มีประสิทธิภาพ (ต5อ)

• การขับเคลื่อนให" SEA มีประสิทธิภาพ ต"องมีองค/ประกอบ ดังนี้

6. มีความโปร( ง ใส การเปfด โอกาสและร( วมกันรับผิดชอบ (Open 
deliberations, transparency and accountability) 

7. มีแรงจูงใจและแรงผลักดันเพื่อให"ดําเนินงานอย(างมีประสิทธิภาพ 
(Incentives/motivation for effective SEA implementation) 

8. มีการกํากับติดตามการดําเนินงานภายหลัง (Follow-up)

9. มีการสนับสนุนสําหรับ SEA โดยการมีส(วนร(วมของผู"มีส(วนได"เสีย
ทั้งหมด (Support for SEA through engagement of all relevant 
stakeholders)

6
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บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วิธีการในการสร&าง Political will 
สําหรับ SEA ที่มีประสิทธิภาพ

• การทําให" SEA มีประสิทธิภาพจําเป&นอย(างยิ่งที่ต&องสร&างวัฒนธรรมทาง
การเมือง มีความตั้งในมุ(งมั่นของการนําไปใช&อย5างจริงจัง ต"องสร"างปKจจัย
ภายนอกและให"มีองค/ประกอบในการประเมิน ดังนี้

 ป/จจัยภายนอก ประกอบด"วย

 สร"างความตระหนักรู"ของนักการเมืองและสาธารณะ

 ให"การศึกษาในประเด็นด"านบริบทสิ่งแวดล"อม

 สร"างความโปร(งใสในการตัดสินใจ

7

17 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 องค�ประกอบในการประเมินสิ่งแวดล&อม ประกอบด"วย

 โปรแกรมติดตามตรวจสอบ

 ดึงผู"มีอํานาจในการตัดสินใจและผู"มีส(วนได"เสียอื่น ๆ ในกระบวนการ
ประเมิน

 สร"างความเข"าใจให"ผู"มีอํานาจตัดสินใจ ความต"องการ วัตถุประสงค/
และการเชื่อมโยงในกระบวนการ

 การใช"หลักเกณฑ/และแนวทางที่ดีที่สุด (benchmarking)

 การสร"างความเชื่อมโยงการประเมินสิ่งแวดล"อมกับการประเมินอื่น ๆ 
เช(น การประเมินแบบบูรณาการองค/รวม

18

วิธีการในการสร&าง Political will 
สําหรับ SEA ที่มีประสิทธิภาพ (ต5อ)7

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

 องค�ประกอบในการประเมินสิ่งแวดล&อม ประกอบด"วย

 ให"บรรลุตามวัตถุประสงค/ เพื่อให"การบูรณาการมีความหมายคุณค(า

 ปรับปรุงการสื่อสาร ตั้งเป)าหมายการนําเสนอให"ง(ายและชัดเจน

 ใช"กระบวนการมีส(วนร(วมในการรวมความเห็นของสาธารณะ

19

วิธีการในการสร&าง Political will 
สําหรับ SEA ที่มีประสิทธิภาพ (ต5อ)7

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ�กลไกการขับเคลื่อน SEA ในต5างประเทศ 

• การขับเคลื่อนการใช" SEA ที่มีประสิทธิภาพในประเทศแคนนาดา มีลักษณะและ
การดําเนินงาน ดังนี้

 ต"องนําไปใช&ก5อนและใช&แบบเชิงรุกเพื่อให"ประเด็นด"านสิ่งแวดล"อมและ
ความยั่งยืน เริ่มเข"าไปในการจัดทําแผน แผนงานและนโยบายที่ระดับ
ยุทธศาสตร/

 ต"องเป&นกระบวนการที่ยืดหยุ5น และปรับปรุงได"สําหรับประเภทและบริบท
สําหรับ

 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ/ต"องมีความโปร5งใสและต&องสร&างโอกาสใน
การมีส5วนร5วมของสาธารณะตลอดทั้งกระบวนการ แต(ก็ต"องตระหนักถึง
ความจําเป&นที่ต"องรักษาความลับ หากจําเป&นด"วย

 ต"องมีการดึงผู&มีส5วนได&เสียที่มีบทบาทและที่อาจได"รับผลกระทบเกี่ยวกับ
ประเด็นยุทธศาสตร/และผลที่ตามมา

20



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ประสบการณ�กลไกการขับเคลื่อน SEA ในต5างประเทศ (ต5อ) 

• การทบทวนประสิทธิภาพการใช" SEA ในประเทศจีน มีดังนี้

 ปKญหาต(าง ๆ ที่ยังพบในการใช" SEA ของประเทศจีนอยู(ต(อเนื่อง มาจาก
ความสัมพันธ/ระหว(างสาเหตุต(าง ๆ กับลักษณะบริบทด"านการเมือง สถาบัน
และวัฒนธรรม ยังคงมีความซับซ"อน

 ปKญหาในด"านการขาดการเชื่อมต5อระหว5างกระบวนการจัดทําแผนของ
หน5วยงาน เนื่องจากการศึกษา SEA ในประเทศจีน ส(วนใหญ(ดําเนินงานโดย
สถาบันการศึกษาและวิจัย ไม(ใช"หน(วยงานเจ"าของแผน

 ความไม( มีประสิทธิภาพของ SEA มีสาเหตุจาก ความโปร5งใสและ
ความรับผิดชอบน(าเชื่อถือของกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจยังมี
จํากัดไม(เพียงพอ และขาดการบูรณาการ การพัฒนาและความเข"าใจคุณค(า
ของการวางแผนเชิงกลยุทธ/ที่ดีเพื่อความยั่งยืน

 มีข"อเสนอแนะให"มีการทบทวนและเพิ่มเติมในระบบการควบคุมกํากับดูแล 
ให"ชัดเจน

21 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณค5ะ/ครับ

22



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชุดที่ 11:
SEA methods and techniques

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Conceptualization of SEA

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Decision Process & SEA

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

- Strategy 
- Strategic thinking
- Systems thinking
- Sustainability
- Strategic issues
- Proactive vs reactive (in relation to a decision, or 

a problem)

- Integration of processes and substances

- Driving forces

Basic  concept of SEA

4



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 5 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Strategic Thinking

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 7 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

System Thinking

8



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 9

System Thinking

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA Tools & Techniques

10

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

SEA methods and techniques

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

SEA methods and techniques (Cont.)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 13

SEA methods and techniques (Cont.)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Scenario Analysis

14

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 15

Scenario Analysis

พจิารณาผลกระทบโดยเริ�มจากการระบุ กจิกรรมจาก strategic 
actions ชัดเจนท ั �งท ี�จะเกดิข ึ �นและมีอยู่ เดมิ

คาดการณ์ ผลกระทบที�จะเกดิจากกจิกรรมนั �นๆ  รวมท ั �งทรัพยากรหรือ
องค์ประกอบของระบบที�ได้รับผลกระทบ 

คาดการณ์ primary impacts, Secondary impacts, Tertiary 
impacts

คาดการณ์บนพื �นฐานทฤษฎีและงานวจิัยท ี�น่าเช ื�อถือ

Network Analysis

16



PRIMARY      SECONDARY TERTIARY                     TETRARY

Removal 

of business

Removal 

of homes

Loss of residential

Property tax revenue

Reduction in community

housing stock

Displacement of people

Loss of commercial

Property tax revenue

Loss of sales tax 

revenue

Loss of jobs

Decrease in community

Residential revenue

Increased demand

For housing

Payment of relocation 

expenses

Change in local 

school enrollment

Change in area 

population

Decrease in community

Commercial revenue

Increase in number

Of employed

Increase in property

Tax rate

Increase in selling

price of available 

homes

Increase space 

in local schools

Lower state 

subvention revenue

Increase in property

Tax rate

Increase in welfare

Payments

Increase in unemployment

benefits paid 17 18

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

Cumulative Impact Assessment

19

การเพ ิ�มข ึ �นแบบเส้นตรง (Linear Additive Effects)

การเพ ิ�มข ึ �นทวีคูณ (Amplifying or Exponential Effects)

การเพ ิ�มข ึ �นแบบไม่ต่อเนื�อง (Discontinuous Effects)

การเพ ิ�มข ึ �นแบบไม่แน่นอน (Structural Surprises)

Impact Characteristic

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

CI Types

20

● Time Crowding – ผลที�เกดิขึ �นซํ�าๆ (Frequent, repetitive 
effects)

● Time Lags – ผลกระทบที�ไมเ่กดิในทนัท ี(Delayed effects)

● Space Crowding – ผลกระทบที�หนาแน่นในพื�นที�ใดพื �นที�
หนึ�ง (High spatial density of effects)

● Fragmentation – การเปลี�ยนแปลงของรูปแบบของภูมภิาพ 
(Change in landscape pattern)

● Cross-boundary Movement – ผลกระทบที�เกดิขึ �นหา่งจาก
แหลง่กาํเนิดไปยงัขอบเขตอื�น (Effects occur away from 
source)
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เทคนิค/วธิ ีการในการประเมนิผลกระทบสะสม
เทคนิค/วธิ ีการ

ประเมิน
จุดแขง็/ข้อดี จุดอ่อน/ข้อจาํกัด

GIS / 
overlay 

mapping

- ใช้ได้ดีมากสาํหรับการวเิคราะห์ผลกระทบสะสม
เชงิพ ื �นท ี� 
- ใช้ได้บ้างกับการวเิคราะห์เส้นทางผลกระทบสะสม 
-แสดงถงึทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์ได้
-นําเสนอให้เหน็ภาพได้ดี
-ทราบถงึผลกระทบสะสมในขอบเขตพื �นท ี�และ
ผลกระทบข้ามแดนที�ช ัดเจน

- ต้องมีข้อมูลเชงิพ ื �นท ี�
ครบถ้วน
- ไม่สามารถบอกถงึ
กระบวนการสะสมของ
ผลกระทบได้
- บอกขนาดของผลกระทบ
ได้ยาก
- ไม่สามารถบอกผลกระทบ
ทางอ้อมได้

Network 
analysis

- เหน็โครงข่ายหรือวงจรของผลกระทบสะสม
- เหน็ภาพกว้างของการปฏสิัมพนัธ์ในการเกดิผลกระทบ
สะสม เหมาะกบัทางเลือกระดับแผนและนโยบาย

- ไม่สามารถวเิคราะห์
ผลกระทบสะสมเป็นเชงิ
ปริมาณได้

22

เทคนิค/วธิ ีการในการประเมนิผลกระทบสะสม

เทคนิค/วธิ ีการ
ประเมิน

จุดแขง็/ข้อดี จุดอ่อน/ข้อจาํกัด

Expert
judgment

-สร้างกรอบการศึกษาท ี�เป็นระบบ
สาํหรับการวเิคราะห์ได้

-ใช้ไม่ค่อยได้ผลกับเกณฑ์/ตัวช ี �วัดการ
ประเมินผลกระทบหลายๆ เกณฑ์

Interview, 
questionnair

e, focus 
group

-มีความยืดหยุ่น ใช้กับการประเมิน
เชงิคุณภาพได้ดี

-บอกปริมาณไม่ได้
-การเปรียบเทยีบ การประเมินจะข ึ �นอยู่ก ับ
ตัวบุคคลหรือกลุ่มคน

Checklist -กระชับดี -ไม่ยืดหยุ่น
-ไม่แสดงถงึการปฏสิัมพนัธ์ผลกระทบ
-ไม่แสดงความสัมพนัธ์ เชงิสาเหตุ

23

เทคนิค/วธิ ีการในการประเมนิผลกระทบสะสม

เทคนิค/วธิ ีการ
ประเมิน

จุดแขง็/ข้อดี จุดอ่อน/ข้อจาํกัด

Mathematic
model

- ให้ผลการวเิคราะห์ท ี�ช ัดเจน
- บอกถงึความสัมพนัธ์ระหว่างสาเหตุและ
ผลกระทบได้
- เป็นการประเมินเชงิปริมาณ
- วเิคราะห์รวมเช ิงเวลาและพื �นท ี�ได้

- ใช้ข้อมูลมาก
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูง
- ใช้ไม่ได้หากมีการปฏสิัมพนัธ์
มากๆ

Trend
analysis

- บอกการสะสมในระยะเวลาหนึ�ง
- ระบุปัญหา/ผลกระทบได้
- กาํหนดฐานเปรียบเทยีบได้

- ต้องการข้อมูลจาํนวนมากและ
ต่อเนื�อง
- การปรับเกณฑ์มาตรฐานของ
ระบบมักข ึ �นอยู่ก ับตัวบุคคล

24



เทคนิค/วธิ ีการในการประเมินผลกระทบสะสม
เทคนิค/วิธ ีการ

ประเมิน
จุดแข ็ง/ข้อดี จุดอ่อน/ข้อจาํกัด

Carrying
capacity

- วัดผลกระทบโดยเทยีบเกณฑ์
มาตรฐาน
- มองผลกระทบทั �งระบบ
- บอกถงึปัจจัยด้านเวลา

- วัดความสามารถในการรองรับได้ยาก
- อาจมีปัญหาในกรณีมีเกณฑ์มาตรฐานหลาย
อย่าง
- มักมีข้อมูลไม่เพยีงพอ

Interaction
matrices

-พจิารณาผลกระทบสะสมได้จาก
หลากหลายสาเหตุ

- ไม่แยกแยะประเภทของผลกระทบสะสม
- เป็นความคิดเหน็ของผู้ เช ี�ยวชาญเป็นส่วนใหญ่

Socio-
ecosystem

analysis

- ครอบคลุมปัญหา/ผลกรทบด้าน
ต่างๆ ในระบบนิเวศได้ดี
- พจิารณาทั �งขอบเขตเช ิงพ ื �นท ี�และ
เวลา
- พจิารณาถงึความยั� งยืนของระบบ

- ใช้เฉพาะระบบที�มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์
กับสิ�งแวดล้อม
- ใช้ข้อมูลมาก
- ตัวชี �วัดไม่ค่อยชัดเจน

25 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

For initial risk assessment & Essential/Critical Assessment

Quadrant Matrix

26

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 27

For initial risk assessment & important/urgent prioritization

Quadrant Matrix

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 28

MCA
Multi-criteria Analysis



1. Multi-criteria Analysis (MCA) 
2. Formal and Informal Checklists
3. Matrices of Impacts and of Conflicts or Synergies
4. Cost/ Benefit Analysis (CBA)
5. Overlay Mapping and Geographical Information Systems (GIS)
6. Trend Analysis and Extrapolation
7. Collective Expert Judgment
8. Dynamic Systems and Modeling
9. Life-Cycle Assessment (LCA)
10. Material Flow Analysis (MFA) 

การประเมินทางเล ือกโดยค่าคะแนน

�

29

ตวัชี(วดั

มิติ ตัวชี้วัดที่คัดเลือก
เศรษฐกิจ - การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (GDP Growth)

- การเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง (GPP 
Growth)

- อัตราเงินเฟNอ 
- รายไดOจากภาษี
- อัตราการวQางงาน
- การเติบโตรายสาขาเศรษฐกิจ 
     (อุตสาหกรรม เกษตรและประมง ทQองเที่ยวและ

บริการ)
- ความคุOมคQาทางเศรษฐศาสตร�
- รายไดOจากการจัดเก็บภาษีของประชากรแฝง
- สัดสQวนตOนทุนโลจิสติกส�

30

ตวัชี(วดั

31

มติิ ตัวช ี �วัดท ี�คัดเลือก
สังคม - สัดส่วนประชากรแฝง

- ผู้มีงานท ี�มีประกันสังคม
- ค่าสัมประสิทธ ิ>ความไม่เสมอภาคทางรายได้  (GINI coefficient )

- หนี �ครัวเรือนเฉลี�ย
- ความเพยีงพอของการบริการด้านสาธารณสุข 
- อ ัตราการเจบ็ป่วยของประชากร
- การศกึษา
- จาํนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อจาํนวนประชากรแสนคน
- พ ื �นท ี�สีเข ียว 
- จาํนวนเรื�องร้องเรียนเรื�องสิ�งแวดล้อม

ตวัชี(วดั

32

มิติ ตัวชี้วัดที่คัดเลือก
สิ่งแวดลOอม -  ความเพียงพอของการใชOน้ําของภาคสQวนตQางๆ

-  การกัดเซาะชายฝVWงทะเล
-  คุณภาพน้ําผิวดิน  คุณภาพใตOดิน   คุณภาพน้ําทะเล
-  คุณภาพอากาศ
-  ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร
-  ความเพียงพอของการใหOบริการไฟฟNา/พลังงาน
-  ระยะแนวกันชน และระยะแนวปNองกัน
-  ขีดความสามารถในการกําจัดขยะชุมชน และขยะ
อุตสาหกรรม
-  ขีดความสามารถในการจัดการน้ําเสียชุมชน



Dimension Economic Social Environment

Economic 0 2 2
Social 2 0 2
Environment 2 2 0
Total score 4 4 4

Adjust to 100% 4/12(100)
=33.3

4/12(100)
= 33.3

4/12(100)
=33.3

MCA of 3 dimension : Scoping &Assessment  

ใหOน้ําหนักโดย
• เปรียบเทียบมิติในแนวตั้งกับ
แนวนอน

• ถOาน้ําหนักมากกวQาใหO 3 
• นOอยกวQาใหO 1 
• เทQากันใหO 2
• มิติเดียวกันใหO 0

Weighting by
• compare column and 
row

• column >   row  = 3
• column <   row =1
• column row = 2 
• same dimension  = 0 33

MCA of Economic indicator
มิติเศรษฐกิจโดยการเปรียบเทียบน้ําหนักตัวชี้วัดตาม
หลักการวิเคราะห�หลายเกณฑ� (MCA)

ตัวชี้วัด ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของประเทศ

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของจังหวัด อัตราเงินเฟNอ

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของประเทศ 0 3 3

ผลิตภัณฑ�มวลรวม
ของจังหวัด 1 0 2

อัตราเงินเฟNอ 1 2 0

คQาน้ําหนักของ
ตัวชี้วัด 2 5 5

คQาน้ําหนัก =2x33.3/12
=5.5

=5x33.3/12
13.9

=5x33.3/12
13.9

34

MCA of Social indicator

ตัวชี้วัด
สัดสQวนของ
ประชากร

ที่ไมQไดOจดทะเบียน
รายไดOประชาชน วัฒนธรรม

สัดสQวนของประชากรที่
ไมQไดOจดทะเบียน 0 3 1

รายไดOประชาชน 1 0 1

วัฒนธรรม 3 3 0
คQาน้ําหนักของตัวชี้วัด 4 6 2

คQาน้ําหนัก =4x33.3/12
= 11.1

=6x33.3/12
= 16.5

=2x33.3/12
= 5.55

35

MCA of Environment indicators

ตัวชี้วัด ปริมาณน้ําที่
เพียงพอแกQภาค

สQวนตQางๆ

คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตOดิน

ปริมาณน้ําที่เพียงพอแกQ
ภาคสQวนตQางๆ 0 3 1

คุณภาพน้ําผิวดิน 1 0 1

คุณภาพน้ําใตOดิน 3 3 0

คQาน้ําหนักของตัวชี้วัด 4 6 2

คQาน้ําหนัก =4x33.3/12
= 11.1

=6x33.3/12
= 16.5

=2x33.3/12
= 5.55

36



Indicators/ 
Alternatives

คQา
น้ําหนัก

ทางเลือก1
สภาพปVจจุบัน

ทางเลือก2 ทางเลือก3

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกทบ

คะแนน
ผลกระท

บ

ระดับ
ผลกทบ

คะแนน
ผลกระ

ทบ
ผลิตภัณฑ�มวลรวม

ของประเทศ
5.50 2 5.50x2

= 11
6 5.50x6

= 33
7 5.50x7

= 38.5
ผลิตภัณฑ�มวลรวม

ของจังหวัด
13.9 2 13.9x2

= 27.8
7 13.9x7

= 97.3
8 13.9x8

= 111.2
อัตราเงินเฟNอ 13.9 2 13.9x2

=27.8
4 13.9x4

= 55.6
3 13.9x3

= 41.7
คะแนนผลกระทบ 66.6 185.9 191.4

การประเมินทางเลือกของมิติเศรษฐกิจ

คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกน,อยที่สุด)
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง (เชิงบวกน,อย) 
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง)
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น,อย (เชิงบวกสูง) 
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ น,อยที่สุด (เชิงบวกสูงที่สุด)37

การประเมินทางเลือกของมิติสังคม

Indicators/ Alternatives
คQา

น้ําหนั
ก

ทางเลือก1
สภาพปVจจุบัน

ทางเลือก2 ทางเลือก3

ระดับ
ผลกระ

ทบ

คะแนน
ผลกระ

ทบ

ระดับ
ผลกทบ

คะแนน
ผลกระ

ทบ

ระดับ
ผลกทบ

คะแนน
ผลกระ

ทบ
สัดสQวนของประชากรที่ไมQไดO

จดทะเบียน
11.1 5 11.1x5

=55.5
3 11.1x3 

= 33.3 
4 11.1x4 

= 44.4

รายไดOประชาชน 16.5 4 16.5x4
= 66

6 16.5x6
= 99

7 16.5x7
= 115.5

วัฒนธรรม 5.55 8 5.55x8
= 44.4

5 5.55x5
= 27.75

5 5.55x5
= 27.75

คะแนนผลกระทบ 165.9 160.05 187.65
คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกนOอยที่สุด)
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง (เชิงบวกนOอย) 
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง)
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ นOอย (เชิงบวกสูง) 
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ นOอยที่สุด (เชิงบวกสูงที่สุด)
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Indicators/ 
Alternatives

คQา
น้ําหนัก

ทางเลือก1
สภาพปVจจุบัน

ทางเลือก2 ทางเลือก3

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระทบ

คะแนน
ผลกระทบ

ระดับ
ผลกระท

บ

คะแนน
ผลกระทบ

ปริมาณน้ําที่
เพียงพอแกQภาค

สQวนตQางๆ

11.1 4 11.1x4
= 44.4

3 11.1x3 
= 33.3

2 11.1x2 
=22.2

คุณภาพน้ําผิวดิน 16.5 5 16.5x5
= 82.5

4 16.5x4
= 66

3 16.5x3
= 49.5

คุณภาพน้ําใตOดิน 5.55 5 5.55x5
= 27.75

4 5.55x4
= 22.2

3 5.55x3
= 16.65

คะแนนผลกระทบ 154.65 121.5 88.35คะแนน 0.0-2.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูงสุด (เชิงบวกนOอยที่สุด)
คะแนน 2.1-4.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ สูง (เชิงบวกนOอย) 
คะแนน 4.1-6.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ ปานกลาง (เชิงบวกปานกลาง)
คะแนน 6.1-8.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ นOอย (เชิงบวกสูง) 
คะแนน 8.1-10.0 หมายถึง ระดับผลกระทบเชิงลบ นOอยที่สุด (เชิงบวกสูงที่สุด)

การประเมินทางเลือกของมิติสิ่งแวดลOอม

39

ผลการประเมินทางเลือก
Assessment Result of Alternative

มิติ ทางเลือก1 
สภาพปVจจุบัน

ทางเลือก 2 ทางเลือก 3

  เศรษฐกิจ 66.6 185.9 191.4
สังคม 165.9 160.05 187.65

สิ่งแวดล,อม 154.65 121.5 88.35
คะแนนรวม 387.15 467.45 467.4

ปรับคะแนน
รวมเปwน100

29.29 35.36 35.36

40
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Critical Decision 
Factor

Assessment 
criteria

Assessment 
criteria

Indicator

Indicator

Indicator

Indicator

Select decision 
sensitive issues

Indicator

Critical
Decision
Factors

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขอบคุณครับ

42
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กรณีศึกษา
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร�ของพื้นที่ลุ,มน้ําชี

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คําอธิบายกรณีศึกษา

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คําอธิบาย

• ดําเนินการฝ�กอบรมโดยใช�กรณีศึกษา “การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ)มน้ําชี” 
เป,นสื่อกลางในการเรียนรู�และฝ�กปฏิบัติจริง

• ใช�ข�อมูลประกอบจากรายงาน SEA ลุ)มน้ําชี (มกราคม พ.ศ. 2563) ของ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห)งชาติ ที่ได�มีการดําเนินการจริง เป,นข�อมูลเชิง
ประจักษ@ของพื้นที่ลุ)มน้ําชี

• กรณีศึกษา จะดําเนินเรื่องไปตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการจัดทํา SEA 
พร�อมข�อมูลสนับสนุนแยกเป,นชุด เพื่อช)วยเสริมให�การฝ�กปฏิบัติจริงตาม
กรณีศึกษาเป,นไปได�อย)างครบถ�วนสมบูรณ@

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนการศึกษา

• แบ)งกลุ)มผู�เข�าร)วมอบรมออกเป,น 3 ทีมศึกษา จํานวนผู�เข�าอบรม เท)า ๆ กัน 

• ใช�วิธีการอบรมแบบมีส)วนร)วม และแบ)งเป,นทีมศึกษา โดยจะมีวิทยากรประจํา
ทีม ช)วยแนะนําและให�ความรู�ที่เกี่ยวข�อง 

• แต)ละทีมใช�ข�อมูลจริงของกรณีศึกษาเรียนรู�กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอน

• ทีมศึกษา ศึกษาการจัดทําแผนและ SEA โดยการวิเคราะห@ข�อมูลและประเมิน
สถานการณ@สมมติ  

• ทีมศึกษาแต)ละทีมจะนําเสนอผลสรุปพร�อมแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอื่น ๆ 

4
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การแบ,งทีมศึกษา

การฝ�กอบรมจะแบ)งผู�เข�าร)วมอบรมออกเป,น 3 ทีมศึกษาในจํานวนเท)า ๆ กัน และ
คละหน)วยงาน

5

คําถามของกรณีศึกษา

“หากทีมศึกษาประสบกับสถานการณ�สมมุติ  และได�รับมอบหมายให�จัดทํา
แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ)มน้ําชี โดยการใช� SEA สนับสนุน ท)านจะดําเนินงาน
อย)างไร เพื่อตอบสนองและแก�ไขป2ญหาด�านเศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล�อม  
ให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน และให�เกิดประโยชน�และยอมรับของผู�มีส)วนได�
เสียของพื้นที่ลุ)มน้ําชี”

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สภาพพื้นที่ลุ,มน้ําชี

6

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

พื้นที่ลุ,มน้ําชี

• ลุ)มน้ําชีตั้งอยู)ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ)ม
น้ํารวมทั้งสิ้น 30,706,154 ไร) (ประมาณ 49,130 ตร.กม.) 

• มีพื้นที่ส)วนใหญ)ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด ได�แก) 1)ชัยภูมิ 2) นครราชสีมา 
3) เพชรบูรณ@ 4) เลย 5) หนองบัวลําภู 6) ขอนแก)น 7) มหาสารคาม 
8) อุดรธานี 9) กาฬสินธุ@ 10) ร�อยเอ็ด 11) ยโสธร 12) ศรีสะเกษ และ 
13) อุบลราชธานี

7

• สภาพภูมิประเทศประกอบด�วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือ
เทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือเทือกเขาเพชรบูรณ@และปOาดงพญาเย็น ซึ่งเป,น
ต�นกําเนิดของแม)น้ําชี

• พื้นที่ตอนกลางเป,นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน�อย

• ลําน้ําสายหลักคือ แม)น้ําชี 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8
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การแบ,งลุ,มน้ําย,อย

9

• แบ)งออกเป,น 27 ลุ)มน้ําสาขา (จากเดิม 20 ลุ)มน้ําสาขา) โดยมีขอบเขตลุ)มน้ํา
สาขาและระบบลุ)มน้ําชีจัดกลุ)มเป,นพื้นที่ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา

ต%นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

เป,นต�นกําเนิดของแม)น้ํา
ชีประกอบด�วย

• ต�นน้ําแม) น้ําชี ต้ําน้ํา
พอง ต้ําน้ําลําปาว ลํา
น้ํายัง

เ ชื่อมต)อมาจากต�นน้ํา
ประกอบด�วย

• พื้นที่กลางน้ําแม) น้ํา
พอง พื้นที่ กลาง น้ํา
แม)น้ําชี พื้นที่กลางน้ํา
ลําปาว พื้นที่กลางน้ํา
ลําน้ํายัง

• เป,นพื้นที่ลุ)มน้ําสาขาชี
ตอนล)าง

• เป,นที่ราบน้ําท)วมถึง
แม)น้ําชีไหลรวมกับน้ํา
ยัง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สภาพป0ญหาในพื้นที่ลุ,มน้ําชี

10

• พื้นที่ลุ)มน้ําชีประสบปQญหาน้ําท)วม น้ําแล�ง และน้ําเสีย เกิดผลกระทบต)อชีวิต
ความเป,นอยู) การสูญเสียรายได� และทรัพย@สินมากมายในแต)ละปR

• ผลกระทบสร�างความเสียหายต)อผลผลิต และต)อเนื่องในด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
ประชาชนมีรายได�ต่ํา

ป0ญหาด%าน
กายภาพลุ,มน้ํา

• ปQญหาน้ําท)วม น้ํา
แล�ง

• ปริมาณน้ําไม)
เพียงพอ

• มีปริมาณน้ํามากใน
ระยะสั้น

• ปQญหาด�าน
ทรัพยากรดิน

ป0ญหาด%าน
สิ่งแวดล%อม

• มีพื้นที่ปOาน�อย การ
บุกรุกปOาต�นน้าํ

• ปริมาณน้ําท)าในฤดู
แล�ง มีปริมาณน�อย 
แห�งแล�งมาก

• คุณภาพน้ําเสยี

ป0ญหาด%าน
เศรษฐกิจ

• ปQญหาการกระจาย
รายได� ความแตกต)าง
ของรายได�

• ปQญหาความยากจน

• เกษตรกรมีรายได�ต่ํา 

ป0ญหาด%าน
สังคม

• ปQญหาการอพยพ
แรงงาน

• การโยกย�ายถิน่ฐาน

• ความหนาแน)นของ
ประชากรในพื้นที่
ชุมชนเมือง

• ความเหลื่อมล้ําใน
การเข�าถึงบริการน้าํ
บริโภค

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การแบ,งพื้นที่ตามลักษณะการใช%ประโยชน�

11

พื้นที่ต%นน้ําชีและ
น้ําพอง

พื้นที่เศรษฐกิจ
กลางน้ํา พื้นที่ปลายน้ํา

• เป,นพื้นที่ปOา

• เป,นพื้นที่เกษตร

• เป,นพื้นที่สําหรับการ
อ นุ รั ก ษ@ แ ล ะ ฟWX น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

(ชัยภูมิ เพชรบูรณ@ เลย 
ห น อ ง บั ว ลํ า ภู  แ ล ะ
ขอนแก)น)

• เ ป, น ศู น ย@ ก ล า ง ที่ มี
ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
เศรษฐกิจของลุ)มน้ําชี

(ขอนแก)น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ@ และร�อยเอ็ด)

• มีพื้นที่เกษตร

• มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ด� า น
อุทกภัย คือ เป,นพื้นที่
เสี่ยงภัยน้ําท)วม

(ร�อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี)

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สถานการณ�การป0จจุบันของกรณีศึกษา

12

ด%านเศรษฐกิจ

ปQจจุบัน พื้นที่ลุ)มน้ําชีได�มีการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส)ง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย@ 
การขยายผังเมือง ได�สร�างพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ติดต)อสื่อสารที่ดี จึงดึงดูดนักธุรกิจในเขตเมืองใหญ)ของลุ)มน้ําชีเข�ามาในพื้นที่มากขึ้น มี
คนต)างถิ่นย�ายเข�ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น และมีนักท)องเที่ยวจากพื้นที่ต)าง ๆ เข�ามา
ท)องเที่ยวจังหวัดในพื้นที่ลุ)มน้ําชีเพิ่มมากขึ้น ทําให�ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต)าง ๆ นั้น 
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายและความเจริญในเขตเมืองและชุมชนใหญ)ที่มาก
ขึ้น มีความน)าสนใจในพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สุนทรียภาพและวัฒนธรรม
ประเพณีของท�องถิ่นที่หลากหลายและเป,นเอกลักษณ@ของลุ)มน้ําชี แม�ว)าแนวโน�มของ
ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต)าง ๆ จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม แต)ว)าอาชีพหลักในพื้นที่
ลุ)มน้ําชี คือเกษตรกร ยังคงมีความเสี่ยงและขาดเสถียรภาพ เนื่องจากผลผลิตจากภาค
เกษตรกรรมที่มีการใช�ประโยชน@จากพื้นที่ลุ)มน้ําชีมากที่สุดนั้น ยังคงสร�างรายได�เฉลี่ย
ให�กับประชาชนได�ต่ํากว)าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ จึงยังไม)สามารถยังชีพและสร�างความ
เป,นอยู)ที่ดีได�
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ด%านสังคม

ปQจจุบันรายได�ของประชาชนอาศัยในลุ)มน้ําชีในเขตชนบทมีค)าเฉลี่ยต่ํากว)ารายได�เฉลี่ยของ
จังหวัดและประเทศ ทําให�มีความเหลื่อมล้ําของรายได�และความเป,นอยู)ของประชาชนใน
ลุ)มน้ําชี มีปQญหาความขัดแย�งกันระหว)างผู�มีส)วนได�เสียในการใช�ประโยชน@ของลุ)มน้ําชี 
ด�านแหล)งน้ํา การใช�พื้นที่สําคัญ การจัดสรรที่ดิน การอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติ การ
แย)งชิงประโยชน@ของแหล)งน้ําที่ไม)เพียงพอต)อความต�องการของประชาชน และขาดการ
บริหารจัดการร)วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ@โรคระบาดโคโรนาไวรัส 19 (COVID-
19) เกิดการอพยพย�ายกลับถิ่นของประชาชนของลุ)มน้ําชีจากเมืองใหญ)เป,นจํานวนมาก 
ส)งผลให�เพิ่มแรงงานในภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการปรับตัวในระดับท�องถิ่นและ
ครัวเรือนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของลุ)มน้ําชี

สถานการณ�การป0จจุบันของกรณีศึกษา (ต,อ)
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ด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม

ปQจจุบันพื้นที่ลุ)มน้ําชีมีความต�องการใช�น้ําเพื่อการเกษตรเป,นจํานวนมาก มากเกินกว)า
ปริมาณที่กักเก็บไว�ได�ด�วยระบบชลประทานในปQจจุบัน ทําให�ภาคเกษตรที่พึ่งพาการใช�น้ํา
มีความเสี่ยงและเกิดความผันผวน ประกอบกับพื้นที่ปOาไม� พื้นที่ชุ)มน้ํา และแหล)งน้ํา
ธรรมชาติของลุ)มน้ําชีเสื่อมสภาพลงอย)างรวดเร็ว เนื่องจากการใช�ประโยชน@ที่มากเกินไป
จากกิจกรรมของมนุษย@ ทําให�น้ําต�นทุนของลุ)มน้ําชีลดลง อีกทั้ง ยังคงประสบปQญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน เกิดภัยธรรมชาติ ก)อให�เกิดปQญหาน้ําท)วม
และภัยแล�ง สร�างความเสียหายต)อชีวิตและทรัพย@สิน เป,นประจําทุกปR นอกจากนี้ ใน
พื้นที่ลุ)มน้ําชียังมีศักยภาพทั้งในด�านทรัพยากรและเชิงพื้นที่ คือ เป,นฐานทรัพยากรแร)
เศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยที่มีเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงแหล)ง
เดียวได�แก) แร)โพแทช และมีศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป,นแหล)งผลิตพลังงาน
ทางเลือกได�

สถานการณ�การป0จจุบันของกรณีศึกษา (ต,อ)
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“ในอนาคตภาคอีสานจะก%าวไกลพัฒนา” โดยคาดการณ�ว,า ......
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�กําหนดเป^าหมายการพัฒนาที่สําคัญใน
อนาคตไว�คือ

1. มุ)งเพิ่มรายได�เข�าสู)กลุ)มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคการ
ท)องเที่ยว โดยตั้งเป^าหมายให�มีนักท)องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต)างประเทศเข�ามา
ท)องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นร�อยละ 30 เป,นประจําทุกปR ระหว)างปR พ.ศ. 2564 – 2567 

2. ได�รับงบประมาณขยายโครงสร�างพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาด�าน
โครงข)ายการคมนาคม ทั้งระบบ ถนน และระบบรางในจังหวัดที่เป,นยุทธศาสตร@ของการ
เดินทางและการขนส)ง เช)น นครราชสีมา ขอนแก)น อุดรธานี และ หนองคาย เป,นต�น 
โดยมีเป^าหมายในการเชื่อมโยงการเดินทางเข�าสู)ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ�าน ซึ่งเป^าหมายการพัฒนาดังกล)าวมีเป^าหมายพัฒนาให�แล�ว
เสร็จภายในปR พ.ศ. 2574 

3. ตั้งเป^าหมายในการเพิ่มรายได�ให�แก)เกษตรกรและประชาชนในเขตชนบทที่
อยู)ในพื้นที่ลุ)มน้ําชีให�มีรายได�ไม)ต่ํากว)าค)าเฉลี่ยรายได�ต)อหัวของประชาชนทั่วประเทศ
ภายในปR พ.ศ. 2574

สถานการณ�สมมุติในอนาคตของกรณีศึกษา
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สภาวะการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคต
4. เกิดการอพยพย�ายถิ่นกลับของประชาชนจากเขตเมืองหลวงกลับสู)ภูมิลําเนา

เดิมเป,นจํานวนมากจากสถานการณ@เศรษฐกิจของประเทศ จนมีปริมาณแรงงานสูงเกิน
กว)าตําแหน)งงาน ประชาชนไม)สามารถหาอาชีพ และสร�างรายได�ในท�องถิ่นให�กับตนเอง
ได� อัตราประชาชนที่ว)างงานจึงสูงขึ้นร�อยละ 10 ต)อปR

5. จากปQญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก)อให�เกิดสภาพฝนแล�งเป,น
สภาวะติดต)อกันตลอดในระยะ 3 ปR ทําให�อ)างเก็บน้ํามีอัตราการกักเก็บน้ําลดลงต)อปRถึง
ร�อยละ 10 และจากการสํารวจพื้นที่ปOาต�นน้ําพบว)ามีการบุกรุกทําลายปOาเป`ดพื้นที่เพื่อ
การใช�ประโยชน@อื่น ๆ ร�อยละ 5 ของพื้นที่ปOาที่เหลืออยู)

6. จากการสํารวจแหล)งท)องเที่ยวและวัฒนธรรมพบพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาเป,นแหล)งท)องเที่ยวได�หลายพื้นที่ คิดเป,นสัดส)วนร�อยละ 20 ของพื้นที่
ทั้งหมด

สถานการณ�สมมุติในอนาคตของกรณีศึกษา (ต,อ)
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สภาวะการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคต (ต,อ)
7. มีการสํารวจด� านทรัพยากรแร)มากขึ้น ใน พื้นที่  ทํ า ให�พบว) า ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป,นแหล)งศักยภาพแร)เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ได�แก) แร)โพแทช 
และมีศักยภาพค)อนข�างสูงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยจากรายงานการสํารวจแร)
โพแทชในแหล)งย)อยต)าง ๆ ในประเทศไทย พบแหล)งแร)โพแทชจํานวน 8 แห)ง กระจายใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในแอ)งโคราชและแอ)งสกลนคร 
ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณทรัพยากรแร)โพแทชรวม
ประมาณ 407,000 ล�านตัน 

8. มีการสํารวจศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาซึ่งพบว)า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาเป,นพื้นที่ผลิตไฟฟ̂าพลังงานทางเลือก
ทั้ง พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานแสงอาทิตย@

สถานการณ�สมมุติในอนาคตของกรณีศึกษา (ต,อ)
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กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย
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1. กลุ,มเกษตรกร

กลุ�มเกษตรการในจังหวัดพื้นที่ลุ�มน้ําชี ได�หยิบยกป"ญหา
น้ําท�วมและภัยแล�งซ้ําซากที่เกิดขึ้นทุกป* เป+นสาเหตุให�ไม�
สามารถปลูกพืชได�ผลผลิตที่ดี หรือพืชผลเกิดความ
เสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งไม�มีแหล�งเก็บกักน้ําขนาด
กลางและขนาดใหญ� และใกล�กับแม�น้ํา และได�ร�องขอให�
หน�วยงานภาครัฐ ที่ทําหน�าที่ในด�านการจัดหาแหล�งน้ําเพื่อ
การเกษตร ได�หามาตรการ ทางเลือก และแนวทาง
ช�วยเหลือเพื่อทําให�เกษตรกรสามารถมีน้ําใช�ได�เพียงพอใน
ฤดูแล�งและป7องกันน้ําท�วมของทุก ๆ ป*
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กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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2. ชาวนา

ชาวนาในพื้นที่ลุ�มน้ําชีตอนปลายซึ่งปลูกข�าวหอมมะลิ 
ต�องการให�มีน้ําเพียงพอจากการปล�อยน้ําชี จากพื้นที่ลุ�มน้ํา
ชีตอนกลาง และเพื่อให�มีน้ําใช�ตลอดฤดูการเพาะปลูก 
เนื่องจากที่ผ�านมาบางป*ประสบป"ญหาน้ําชีมีมากเกินไปจน
ล�นตลิ่งท�วมนาข�าวในช�วงที่ข�าวหอมมะลิกําลังออกรวง 
ก�อให�เกิดความเสียหายเป+นวงกว�าง
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3. ชาวไร,

ชาวไร�ปลูกอ�อยและมันสําปะหลังในพื้นที่ลุ�มน้ําชีตอนบน 
ได�รับการส�งเสริมให�ปลูกพืชพลังงานเพื่อป7อนเข�าสู�โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานฐานชีวภาพ แต�ประสบกับ
ป"ญหาภัยแล�ง มีน้ําไม�เพียงพอบ�อยครั้งจําเป+นต�องหาแหล�ง
น้ําอื่น นอกจากนี้ปริมาณน้ําใช�ในพืชไร�มักไม�เพียงพอในฤดู
แล�งที่ฝนทิ้งช�วง ประกอบกับความต�องการใช�น้ําสําหรับพืช
ไร� มีมากขึ้นและไม� มีแหล�งน้ําต�นทุนเพียงพอกับพื้นที่
เพาะปลูกที่ได�รับการส�งเสริมให�ขยายพื้นที่เพาะปลูกจน
เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา สร�างความเสียหายต�อผลผลิต และ
ราคาที่ตกต่ําลง เกิดความผันผวนไม�แน�นอนอย�างมากจาก
การกําหนดราคาขายและปริมาณความต�องการของ
โรงงาน ทําให�ขาดทุนและมีรายได�จากการขายต่ําจนเกินไป

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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4. ชาวประมง

ชาวประมงในพื้นที่ลุ�มน้ําชีตอนบน ลําน้ําปาว มีจํานวน
น�อยลงเนื่องจากพื้นที่ชุ�มน้ําของลําน้ําปาวและใกล�เคียงได�
เปลี่ยนแปลงเป+นพื้นที่การเกษตร เป+นพื้นที่อยู�อาศัยของ
ประชาชนจากการขยายเมือง และเป+นพื้นที่วางระบบการ
คมนาคม ทั้งถนนและสะพาน จนเป+นเหตุให�ต�องบุกรุก
พื้นที่ธรรมชาติ หนองน้ํา บุ�ง ทาม ซึ่งเป+นแหล�งอนุบาลตัว
อ�อนของสัตว=น้ําพื้นเมือง เกิดป"ญหามลพิษในแหล�งน้ําชี 
ชาวประมงจํานวนมากจึงต�องเปลี่ยนอาชีพไปรับจ�างแทน 
เนื่องจากไม�สามารถออกหาปลาได� ผลผลิตที่จับได�มีต่ํา
จนเกินไป ไม�เพียงพอสําหรับขายสร�างรายได�และยึดเป+น
อาชีพหลักได�

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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5. นักธุรกิจลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจของลุ�มน้ําชีตอนกลาง 
ซึ่งเป+นเขตเมือง ต�องการพื้นที่ที่มีโครงสร�างพื้นฐานรองรับ 
เพื่อสร�างและประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตร โรงงานแปรรูปสินค�าเกษตร อุตสาหกรรม
เหมืองแร� อุตสาหกรรมบริการ และต�องการใช�น้ําเพื่อการ
อุปโภคในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม แต�ขาด
แรงจูงใจในด�านความพร�อมของพื้นที่ทั้งด�านการคมนาคม
ขนส�ง การเข�าถึงวัตถุดิบการเกษตรในพื้นที่ลุ�มน้ําชี และ
ความเสี่ยงจากการต�อต�านของประชาชนในพื้นที่ และ
ทรัพยากรน้ําที่ไม�แน�นอน ซึ่งอาจไม�คุ�มค�าต�อการลงทุน

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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6. นักท,องเที่ยว

นักท�องเที่ยวที่มีความสนใจในการท�องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ได�แสดงความเห็นหลังจากมาเยี่ยมชมอุทยานแห�งชาติในลุ�ม
น้ําชีว�า แหล�งท�องเที่ยวมีความสวยงามมาก เงียบสงบ และ
มีป>าไม�ที่อุดมสมบูรณ= และได�เรียนรู�ว�าลุ�มน้ําชีมีแหล�ง
ท�องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น�าสนใจ และมี
วัฒนธรรมที่น�าสนใจ อยากให�ดํารงรักษาไว� แต�พบว�า
แหล�งท�องเที่ยวหลายแห�งมีความเสื่อมโทรม มีป"ญหาขยะ 
ความสะอาด และไม�ได�รับการดูแลที่ดีเพียงพอ อีกทั้งยัง
เห็นว�าไม�ควรส�งเสริมให�มีการขยายถนนหนทางและเมือง 
ตลอดจนการเพาะปลูกเข�าไปในพื้นที่ป>าไม�ที่ยังคงอุดม
สมบูรณ=อยู�

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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7. ข%าราชการ

ข�าราชการ สังกัดส�วนราชการท�องถิ่น มีหน�าที่ความ
รับผิดชอบในการช�วยเหลือประชาชนในลุ�มน้ําชีด�านการ
พัฒนาเศรษฐกิจในท�องถิ่น ด�านความเป+นอยู�ที่ดีของชุมชน 
และด�านการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
สนับสนุนโครงการพัฒนาต�าง ๆ กิจกรรมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนกับภาครัฐ ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาส�งเสริมขององค=กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น และต�องประสานงานกับภาคเอกชน ธุรกิจ นัก
ลงทุน ทําให� มีขอบเขตงานที่ต�องบูรณาการระหว�าง
หน�วยงานราชการ กลุ�มประชาชน และภาคธุรกิจ ให�เข�า
มาร�วมกันและประสานประโยชน=ของทุกฝ>ายในการใช�
ประโยชน=จากลุ�มน้ําชี

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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8. นักการเมืองท%องถิ่น

นักการเมืองท�องถิ่น ได�เสนอนโยบายการพัฒนาท�องถิ่น
ให�แก�ประชาชน โดยการสร�างฝายและอ�างเก็บน้ําขนาดเล็ก
ของชุมชนเกษตรและปศุสัตว= เพื่อเก็บกับน้ําชีและลําน้ํา
สาขาไว�ใช� รวมไปถึงการสร�างและซ�อมแซมถนนและ
สะพาน ตลาดชุมชน ศูนย=เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย=
สร�างอาชีพและสินค�า OTOP เพื่อทําให� ชุมชนมีความ
สะดวกสบาย เกิดการสร�างงานและรายได�ระดับชุมชน 
จากการผลิตสินค�าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อให�ชุมชน
ดูแลตนเองได�

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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9. ผู%ประกอบการขนาดกลางและขนาดย,อม

ผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม มีความต�องการ
สนอง สินค� า และบริ ก า รแก� ป ระชาชน  ด� านต� า ง ๆ 
ประกอบด�วย ธุรกิจค�าปลีกและค�าส�ง ธุรกิจบริการด�าน
โรงแรมที่พัก ด�านสาธารณสุข ด�านท�องเ ที่ยว ด�าน
อุตสาหกรรมขนาดย�อย ด� านการ ศึกษา ซึ่ ง ทํ า ให�
จําเป+นต�องใช�พื้นที่บริเวณลุ�มน้ําชี เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
คลังสินค�า และพื้นที่บริการต�าง ๆ โดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจและเขตเมืองใหญ�ของลุ�มน้ําชี ส�งผลให�ความ
ต�องการใช�น้ําในการอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงมากขึ้น ตาม
จํานวนและขนาดของธุรกิจประเภทต�าง ๆ ก�อให�เกิดการ
แข�งขันในการใช�ประโยชน=ที่ดิน อาจมีการใช�ประโยชน=ที่ดิน
ที่ไม�เหมาะสม การใช�ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินควร 
และก� อ ให� เ กิ ดป"ญหาความ ไม� เ พี ย งพอของระบบ
สาธารณูปโภคและคมนาคมขนส�งด�วย

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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10. นักอนุรักษ�ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

นักอนุรักษ=ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึง
ความสําคัญและจําเป+นของการรักษา คุ�มครองและฟDEนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของลุ�มน้ําชี ซึ่งป"จจุบัน
บางพื้นที่ได� เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน= ที่ดินไปเป+น 
เ พื่อการเกษตร การ ตั้ง ถิ่นฐาน การอุตสาหกรรม 
การท�องเที่ยวและนันทนาการ การค�าและการลงทุน 
การคมนาคมและขนส� ง ที่มาก เ กิน ไป  ทํ า ให� แหล� ง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมต�าง ๆ เสื่อมสภาพไป 
ต�นทุนด�านทรัพยากรธรรมชาติของลุ�มน้ําชีมีความเสี่ยงสูง 
และในด�านศิลปวัฒนธรรมไม�ได�รับการดูแลและคุ�มครอง
อย�างเหมาะสม

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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11. กลุ,มเยาวชน นักเรียน

กลุ�มเยาวชน นักเรียน เป+นกลุ�มที่จะเรียนรู�และสํานึกใน
ความเป+นเจ�าของของถิ่นฐานบ�านเกิดในลุ�มน้ําชี และเป+น
ฐานรากสําคัญของสถาบันครอบครัวในอนาคต มีความ
ห�วงแหนสํานึกรักบ�านเกิด จึงเป+นกําลังสําคัญในการ
กําหนดว�าต�องการให�ลุ�มน้ําชีและจังหวัดของตน มีทิศทาง
และเป7าหมายการพัฒนาเป+นไปอย�างไรในอนาคต

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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12. องค�กรพัฒนาชุมชน

องค=กรพัฒนาชุมชน มีบทบาทและภารกิจในการพัฒนา 
แก� ไขป"ญหาด�านสังคม ความเป+นอยู� ของประชาชน 
โดยเฉพาะเกษตรกร ผู�มีรายได�น�อย ชุมชนท�องถิ่น และผู�
อาจได�รับผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ลุ�มน้ําชี รวมถึง
การให�ความรู�ความเข�าใจและทําหน�าที่สนับสนุนให�เกิดการ
มีส�วนร�วมในการจัดการพื้นที่ลุ�มน้ําชี

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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ขอบคุณค,ะ/ครับ
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กรณีศึกษา
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร�ของพื้นที่ลุ,มน้ําชี

1 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คําอธิบายกรณีศึกษา

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

คําอธิบาย

• ดําเนินการฝ�กอบรมโดยใช�กรณีศึกษา “การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ)มน้ําชี” 
เป,นสื่อกลางในการเรียนรู�และฝ�กปฏิบัติจริง

• ใช�ข�อมูลประกอบจากรายงาน SEA ลุ)มน้ําชี (มกราคม พ.ศ. 2563) ของ
สํานักงานทรัพยากรน้ําแห)งชาติ ที่ได�มีการดําเนินการจริง เป,นข�อมูลเชิง
ประจักษ@ของพื้นที่ลุ)มน้ําชี

• กรณีศึกษา จะดําเนินเรื่องไปตามลําดับขั้นตอนของกระบวนการจัดทํา SEA 
พร�อมข�อมูลสนับสนุนแยกเป,นชุด เพื่อช)วยเสริมให�การฝ�กปฏิบัติจริงตาม
กรณีศึกษาเป,นไปได�อย)างครบถ�วนสมบูรณ@

3 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ขั้นตอนการศึกษา

• แบ)งกลุ)มผู�เข�าร)วมอบรมออกเป,น 3 ทีมศึกษา จํานวนผู�เข�าอบรม เท)า ๆ กัน 

• ใช�วิธีการอบรมแบบมีส)วนร)วม และแบ)งเป,นทีมศึกษา โดยจะมีวิทยากรประจํา
ทีม ช)วยแนะนําและให�ความรู�ที่เกี่ยวข�อง 

• แต)ละทีมใช�ข�อมูลจริงของกรณีศึกษาเรียนรู�กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอน

• ทีมศึกษา ศึกษาการจัดทําแผนและ SEA โดยการวิเคราะห@ข�อมูลและประเมิน
สถานการณ@สมมติ  

• ทีมศึกษาแต)ละทีมจะนําเสนอผลสรุปพร�อมแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอื่น ๆ 

4
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การแบ,งทีมศึกษา

การฝ�กอบรมจะแบ)งผู�เข�าร)วมอบรมออกเป,น 3 ทีมศึกษาในจํานวนเท)า ๆ กัน และ
คละหน)วยงาน

5

คําถามของกรณีศึกษา

“หากทีมศึกษาประสบกับสถานการณ�สมมุติ  และได�รับมอบหมายให�จัดทํา
แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ)มน้ําชี โดยการใช� SEA สนับสนุน ท)านจะดําเนินงาน
อย)างไร เพื่อตอบสนองและแก�ไขป2ญหาด�านเศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล�อม  
ให�เกิดความสมดุลและยั่งยืน และให�เกิดประโยชน�และยอมรับของผู�มีส)วนได�
เสียของพื้นที่ลุ)มน้ําชี”

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

สภาพพื้นที่ลุ,มน้ําชี

6
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พื้นที่ลุ,มน้ําชี

• ลุ)มน้ําชีตั้งอยู)ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย มีพื้นที่ลุ)ม
น้ํารวมทั้งสิ้น 30,706,154 ไร) (ประมาณ 49,130 ตร.กม.) 

• มีพื้นที่ส)วนใหญ)ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด ได�แก) 1)ชัยภูมิ 2) นครราชสีมา 
3) เพชรบูรณ@ 4) เลย 5) หนองบัวลําภู 6) ขอนแก)น 7) มหาสารคาม 
8) อุดรธานี 9) กาฬสินธุ@ 10) ร�อยเอ็ด 11) ยโสธร 12) ศรีสะเกษ และ 
13) อุบลราชธานี

7

• สภาพภูมิประเทศประกอบด�วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือ
เทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือเทือกเขาเพชรบูรณ@และปOาดงพญาเย็น ซึ่งเป,น
ต�นกําเนิดของแม)น้ําชี

• พื้นที่ตอนกลางเป,นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน�อย

• ลําน้ําสายหลักคือ แม)น้ําชี 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8
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การแบ,งลุ,มน้ําย,อย

9

• แบ)งออกเป,น 27 ลุ)มน้ําสาขา (จากเดิม 20 ลุ)มน้ําสาขา) โดยมีขอบเขตลุ)มน้ํา
สาขาและระบบลุ)มน้ําชีจัดกลุ)มเป,นพื้นที่ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา

ต%นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา

เป,นต�นกําเนิดของแม)น้ํา
ชีประกอบด�วย

• ต�นน้ําแม) น้ําชี ต้ําน้ํา
พอง ต้ําน้ําลําปาว ลํา
น้ํายัง

เ ชื่อมต)อมาจากต�นน้ํา
ประกอบด�วย

• พื้นที่กลางน้ําแม) น้ํา
พอง พื้นที่ กลาง น้ํา
แม)น้ําชี พื้นที่กลางน้ํา
ลําปาว พื้นที่กลางน้ํา
ลําน้ํายัง

• เป,นพื้นที่ลุ)มน้ําสาขาชี
ตอนล)าง

• เป,นที่ราบน้ําท)วมถึง
แม)น้ําชีไหลรวมกับน้ํา
ยัง
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• พื้นที่ลุ)มน้ําชีประสบปQญหาน้ําท)วม น้ําแล�ง และน้ําเสีย เกิดผลกระทบต)อชีวิต
ความเป,นอยู) การสูญเสียรายได� และทรัพย@สินมากมายในแต)ละปR

• ผลกระทบสร�างความเสียหายต)อผลผลิต และต)อเนื่องในด�านเศรษฐกิจ-สังคม 
ประชาชนมีรายได�ต่ํา

ป0ญหาด%าน
กายภาพลุ,มน้ํา

• ปQญหาน้ําท)วม น้ํา
แล�ง

• ปริมาณน้ําไม)
เพียงพอ

• มีปริมาณน้ํามากใน
ระยะสั้น

• ปQญหาด�าน
ทรัพยากรดิน

ป0ญหาด%าน
สิ่งแวดล%อม

• มีพื้นที่ปOาน�อย การ
บุกรุกปOาต�นน้าํ

• ปริมาณน้ําท)าในฤดู
แล�ง มีปริมาณน�อย 
แห�งแล�งมาก

• คุณภาพน้ําเสยี

ป0ญหาด%าน
เศรษฐกิจ

• ปQญหาการกระจาย
รายได� ความแตกต)าง
ของรายได�

• ปQญหาความยากจน

• เกษตรกรมีรายได�ต่ํา 

ป0ญหาด%าน
สังคม

• ปQญหาการอพยพ
แรงงาน

• การโยกย�ายถิน่ฐาน

• ความหนาแน)นของ
ประชากรในพื้นที่
ชุมชนเมือง

• ความเหลื่อมล้ําใน
การเข�าถึงบริการน้าํ
บริโภค
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พื้นที่ต%นน้ําชีและ
น้ําพอง

พื้นที่เศรษฐกิจ
กลางน้ํา พื้นที่ปลายน้ํา

• เป,นพื้นที่ปOา

• เป,นพื้นที่เกษตร

• เป,นพื้นที่สําหรับการ
อ นุ รั ก ษ@ แ ล ะ ฟWX น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

(ชัยภูมิ เพชรบูรณ@ เลย 
ห น อ ง บั ว ลํ า ภู  แ ล ะ
ขอนแก)น)

• เ ป, น ศู น ย@ ก ล า ง ที่ มี
ค ว า ม สํ า คั ญ ท า ง
เศรษฐกิจของลุ)มน้ําชี

(ขอนแก)น มหาสารคาม 
กาฬสินธุ@ และร�อยเอ็ด)

• มีพื้นที่เกษตร

• มี ค ว า ม เ สี่ ย ง ด� า น
อุทกภัย คือ เป,นพื้นที่
เสี่ยงภัยน้ําท)วม

(ร�อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะ
เกษ และอุบลราชธานี)
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ด%านเศรษฐกิจ

ปQจจุบัน พื้นที่ลุ)มน้ําชีได�มีการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส)ง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย@ 
การขยายผังเมือง ได�สร�างพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการเดินทาง
ติดต)อสื่อสารที่ดี จึงดึงดูดนักธุรกิจในเขตเมืองใหญ)ของลุ)มน้ําชีเข�ามาในพื้นที่มากขึ้น มี
คนต)างถิ่นย�ายเข�ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้น และมีนักท)องเที่ยวจากพื้นที่ต)าง ๆ เข�ามา
ท)องเที่ยวจังหวัดในพื้นที่ลุ)มน้ําชีเพิ่มมากขึ้น ทําให�ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต)าง ๆ นั้น 
เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายและความเจริญในเขตเมืองและชุมชนใหญ)ที่มาก
ขึ้น มีความน)าสนใจในพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สุนทรียภาพและวัฒนธรรม
ประเพณีของท�องถิ่นที่หลากหลายและเป,นเอกลักษณ@ของลุ)มน้ําชี แม�ว)าแนวโน�มของ
ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต)าง ๆ จะมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นก็ตาม แต)ว)าอาชีพหลักในพื้นที่
ลุ)มน้ําชี คือเกษตรกร ยังคงมีความเสี่ยงและขาดเสถียรภาพ เนื่องจากผลผลิตจากภาค
เกษตรกรรมที่มีการใช�ประโยชน@จากพื้นที่ลุ)มน้ําชีมากที่สุดนั้น ยังคงสร�างรายได�เฉลี่ย
ให�กับประชาชนได�ต่ํากว)าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ จึงยังไม)สามารถยังชีพและสร�างความ
เป,นอยู)ที่ดีได�



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 13

ด%านสังคม

ปQจจุบันรายได�ของประชาชนอาศัยในลุ)มน้ําชีในเขตชนบทมีค)าเฉลี่ยต่ํากว)ารายได�เฉลี่ยของ
จังหวัดและประเทศ ทําให�มีความเหลื่อมล้ําของรายได�และความเป,นอยู)ของประชาชนใน
ลุ)มน้ําชี มีปQญหาความขัดแย�งกันระหว)างผู�มีส)วนได�เสียในการใช�ประโยชน@ของลุ)มน้ําชี 
ด�านแหล)งน้ํา การใช�พื้นที่สําคัญ การจัดสรรที่ดิน การอนุรักษ@ทรัพยากรธรรมชาติ การ
แย)งชิงประโยชน@ของแหล)งน้ําที่ไม)เพียงพอต)อความต�องการของประชาชน และขาดการ
บริหารจัดการร)วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ@โรคระบาดโคโรนาไวรัส 19 (COVID-
19) เกิดการอพยพย�ายกลับถิ่นของประชาชนของลุ)มน้ําชีจากเมืองใหญ)เป,นจํานวนมาก 
ส)งผลให�เพิ่มแรงงานในภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการปรับตัวในระดับท�องถิ่นและ
ครัวเรือนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของลุ)มน้ําชี

สถานการณ�การป0จจุบันของกรณีศึกษา (ต,อ)
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ด%านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล%อม

ปQจจุบันพื้นที่ลุ)มน้ําชีมีความต�องการใช�น้ําเพื่อการเกษตรเป,นจํานวนมาก มากเกินกว)า
ปริมาณที่กักเก็บไว�ได�ด�วยระบบชลประทานในปQจจุบัน ทําให�ภาคเกษตรที่พึ่งพาการใช�น้ํา
มีความเสี่ยงและเกิดความผันผวน ประกอบกับพื้นที่ปOาไม� พื้นที่ชุ)มน้ํา และแหล)งน้ํา
ธรรมชาติของลุ)มน้ําชีเสื่อมสภาพลงอย)างรวดเร็ว เนื่องจากการใช�ประโยชน@ที่มากเกินไป
จากกิจกรรมของมนุษย@ ทําให�น้ําต�นทุนของลุ)มน้ําชีลดลง อีกทั้ง ยังคงประสบปQญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน เกิดภัยธรรมชาติ ก)อให�เกิดปQญหาน้ําท)วม
และภัยแล�ง สร�างความเสียหายต)อชีวิตและทรัพย@สิน เป,นประจําทุกปR นอกจากนี้ ใน
พื้นที่ลุ)มน้ําชียังมีศักยภาพทั้งในด�านทรัพยากรและเชิงพื้นที่ คือ เป,นฐานทรัพยากรแร)
เศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยที่มีเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงแหล)ง
เดียวได�แก) แร)โพแทช และมีศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป,นแหล)งผลิตพลังงาน
ทางเลือกได�

สถานการณ�การป0จจุบันของกรณีศึกษา (ต,อ)
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“ในอนาคตภาคอีสานจะก%าวไกลพัฒนา” โดยคาดการณ�ว,า ......
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�กําหนดเป^าหมายการพัฒนาที่สําคัญใน
อนาคตไว�คือ

1. มุ)งเพิ่มรายได�เข�าสู)กลุ)มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคการ
ท)องเที่ยว โดยตั้งเป^าหมายให�มีนักท)องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต)างประเทศเข�ามา
ท)องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นร�อยละ 30 เป,นประจําทุกปR ระหว)างปR พ.ศ. 2564 – 2567 

2. ได�รับงบประมาณขยายโครงสร�างพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาด�าน
โครงข)ายการคมนาคม ทั้งระบบ ถนน และระบบรางในจังหวัดที่เป,นยุทธศาสตร@ของการ
เดินทางและการขนส)ง เช)น นครราชสีมา ขอนแก)น อุดรธานี และ หนองคาย เป,นต�น 
โดยมีเป^าหมายในการเชื่อมโยงการเดินทางเข�าสู)ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ�าน ซึ่งเป^าหมายการพัฒนาดังกล)าวมีเป^าหมายพัฒนาให�แล�ว
เสร็จภายในปR พ.ศ. 2574 

3. ตั้งเป^าหมายในการเพิ่มรายได�ให�แก)เกษตรกรและประชาชนในเขตชนบทที่
อยู)ในพื้นที่ลุ)มน้ําชีให�มีรายได�ไม)ต่ํากว)าค)าเฉลี่ยรายได�ต)อหัวของประชาชนทั่วประเทศ
ภายในปR พ.ศ. 2574

สถานการณ�สมมุติในอนาคตของกรณีศึกษา
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สภาวะการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคต
4. เกิดการอพยพย�ายถิ่นกลับของประชาชนจากเขตเมืองหลวงกลับสู)ภูมิลําเนา

เดิมเป,นจํานวนมากจากสถานการณ@เศรษฐกิจของประเทศ จนมีปริมาณแรงงานสูงเกิน
กว)าตําแหน)งงาน ประชาชนไม)สามารถหาอาชีพ และสร�างรายได�ในท�องถิ่นให�กับตนเอง
ได� อัตราประชาชนที่ว)างงานจึงสูงขึ้นร�อยละ 10 ต)อปR

5. จากปQญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก)อให�เกิดสภาพฝนแล�งเป,น
สภาวะติดต)อกันตลอดในระยะ 3 ปR ทําให�อ)างเก็บน้ํามีอัตราการกักเก็บน้ําลดลงต)อปRถึง
ร�อยละ 10 และจากการสํารวจพื้นที่ปOาต�นน้ําพบว)ามีการบุกรุกทําลายปOาเป`ดพื้นที่เพื่อ
การใช�ประโยชน@อื่น ๆ ร�อยละ 5 ของพื้นที่ปOาที่เหลืออยู)

6. จากการสํารวจแหล)งท)องเที่ยวและวัฒนธรรมพบพื้นที่ที่มีศักยภาพและ
สามารถพัฒนาเป,นแหล)งท)องเที่ยวได�หลายพื้นที่ คิดเป,นสัดส)วนร�อยละ 20 ของพื้นที่
ทั้งหมด

สถานการณ�สมมุติในอนาคตของกรณีศึกษา (ต,อ)
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สภาวะการเปลี่ยนแปลงสําคัญในอนาคต (ต,อ)
7. มีการสํารวจด� านทรัพยากรแร)มากขึ้น ใน พื้นที่  ทํ า ให�พบว) า ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเป,นแหล)งศักยภาพแร)เศรษฐกิจสําคัญของประเทศ ได�แก) แร)โพแทช 
และมีศักยภาพค)อนข�างสูงทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยจากรายงานการสํารวจแร)
โพแทชในแหล)งย)อยต)าง ๆ ในประเทศไทย พบแหล)งแร)โพแทชจํานวน 8 แห)ง กระจายใน
บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในแอ)งโคราชและแอ)งสกลนคร 
ครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณทรัพยากรแร)โพแทชรวม
ประมาณ 407,000 ล�านตัน 

8. มีการสํารวจศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาซึ่งพบว)า 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการพัฒนาเป,นพื้นที่ผลิตไฟฟ̂าพลังงานทางเลือก
ทั้ง พลังงานลม พลังงานน้ํา และพลังงานแสงอาทิตย@

สถานการณ�สมมุติในอนาคตของกรณีศึกษา (ต,อ)
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กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย
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1. กลุ,มเกษตรกร

กลุ�มเกษตรการในจังหวัดพื้นที่ลุ�มน้ําชี ได�หยิบยกป"ญหา
น้ําท�วมและภัยแล�งซ้ําซากที่เกิดขึ้นทุกป* เป+นสาเหตุให�ไม�
สามารถปลูกพืชได�ผลผลิตที่ดี หรือพืชผลเกิดความ
เสียหาย โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งไม�มีแหล�งเก็บกักน้ําขนาด
กลางและขนาดใหญ� และใกล�กับแม�น้ํา และได�ร�องขอให�
หน�วยงานภาครัฐ ที่ทําหน�าที่ในด�านการจัดหาแหล�งน้ําเพื่อ
การเกษตร ได�หามาตรการ ทางเลือก และแนวทาง
ช�วยเหลือเพื่อทําให�เกษตรกรสามารถมีน้ําใช�ได�เพียงพอใน
ฤดูแล�งและป7องกันน้ําท�วมของทุก ๆ ป*

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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2. ชาวนา

ชาวนาในพื้นที่ลุ�มน้ําชีตอนปลายซึ่งปลูกข�าวหอมมะลิ 
ต�องการให�มีน้ําเพียงพอจากการปล�อยน้ําชี จากพื้นที่ลุ�มน้ํา
ชีตอนกลาง และเพื่อให�มีน้ําใช�ตลอดฤดูการเพาะปลูก 
เนื่องจากที่ผ�านมาบางป*ประสบป"ญหาน้ําชีมีมากเกินไปจน
ล�นตลิ่งท�วมนาข�าวในช�วงที่ข�าวหอมมะลิกําลังออกรวง 
ก�อให�เกิดความเสียหายเป+นวงกว�าง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 20

3. ชาวไร,

ชาวไร�ปลูกอ�อยและมันสําปะหลังในพื้นที่ลุ�มน้ําชีตอนบน 
ได�รับการส�งเสริมให�ปลูกพืชพลังงานเพื่อป7อนเข�าสู�โรงงาน
อุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานฐานชีวภาพ แต�ประสบกับ
ป"ญหาภัยแล�ง มีน้ําไม�เพียงพอบ�อยครั้งจําเป+นต�องหาแหล�ง
น้ําอื่น นอกจากนี้ปริมาณน้ําใช�ในพืชไร�มักไม�เพียงพอในฤดู
แล�งที่ฝนทิ้งช�วง ประกอบกับความต�องการใช�น้ําสําหรับพืช
ไร� มีมากขึ้นและไม� มีแหล�งน้ําต�นทุนเพียงพอกับพื้นที่
เพาะปลูกที่ได�รับการส�งเสริมให�ขยายพื้นที่เพาะปลูกจน
เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา สร�างความเสียหายต�อผลผลิต และ
ราคาที่ตกต่ําลง เกิดความผันผวนไม�แน�นอนอย�างมากจาก
การกําหนดราคาขายและปริมาณความต�องการของ
โรงงาน ทําให�ขาดทุนและมีรายได�จากการขายต่ําจนเกินไป

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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4. ชาวประมง

ชาวประมงในพื้นที่ลุ�มน้ําชีตอนบน ลําน้ําปาว มีจํานวน
น�อยลงเนื่องจากพื้นที่ชุ�มน้ําของลําน้ําปาวและใกล�เคียงได�
เปลี่ยนแปลงเป+นพื้นที่การเกษตร เป+นพื้นที่อยู�อาศัยของ
ประชาชนจากการขยายเมือง และเป+นพื้นที่วางระบบการ
คมนาคม ทั้งถนนและสะพาน จนเป+นเหตุให�ต�องบุกรุก
พื้นที่ธรรมชาติ หนองน้ํา บุ�ง ทาม ซึ่งเป+นแหล�งอนุบาลตัว
อ�อนของสัตว=น้ําพื้นเมือง เกิดป"ญหามลพิษในแหล�งน้ําชี 
ชาวประมงจํานวนมากจึงต�องเปลี่ยนอาชีพไปรับจ�างแทน 
เนื่องจากไม�สามารถออกหาปลาได� ผลผลิตที่จับได�มีต่ํา
จนเกินไป ไม�เพียงพอสําหรับขายสร�างรายได�และยึดเป+น
อาชีพหลักได�

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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5. นักธุรกิจลงทุน

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจของลุ�มน้ําชีตอนกลาง 
ซึ่งเป+นเขตเมือง ต�องการพื้นที่ที่มีโครงสร�างพื้นฐานรองรับ 
เพื่อสร�างและประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตร โรงงานแปรรูปสินค�าเกษตร อุตสาหกรรม
เหมืองแร� อุตสาหกรรมบริการ และต�องการใช�น้ําเพื่อการ
อุปโภคในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม แต�ขาด
แรงจูงใจในด�านความพร�อมของพื้นที่ทั้งด�านการคมนาคม
ขนส�ง การเข�าถึงวัตถุดิบการเกษตรในพื้นที่ลุ�มน้ําชี และ
ความเสี่ยงจากการต�อต�านของประชาชนในพื้นที่ และ
ทรัพยากรน้ําที่ไม�แน�นอน ซึ่งอาจไม�คุ�มค�าต�อการลงทุน

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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6. นักท,องเที่ยว

นักท�องเที่ยวที่มีความสนใจในการท�องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ได�แสดงความเห็นหลังจากมาเยี่ยมชมอุทยานแห�งชาติในลุ�ม
น้ําชีว�า แหล�งท�องเที่ยวมีความสวยงามมาก เงียบสงบ และ
มีป>าไม�ที่อุดมสมบูรณ= และได�เรียนรู�ว�าลุ�มน้ําชีมีแหล�ง
ท�องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น�าสนใจ และมี
วัฒนธรรมที่น�าสนใจ อยากให�ดํารงรักษาไว� แต�พบว�า
แหล�งท�องเที่ยวหลายแห�งมีความเสื่อมโทรม มีป"ญหาขยะ 
ความสะอาด และไม�ได�รับการดูแลที่ดีเพียงพอ อีกทั้งยัง
เห็นว�าไม�ควรส�งเสริมให�มีการขยายถนนหนทางและเมือง 
ตลอดจนการเพาะปลูกเข�าไปในพื้นที่ป>าไม�ที่ยังคงอุดม
สมบูรณ=อยู�

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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7. ข%าราชการ

ข�าราชการ สังกัดส�วนราชการท�องถิ่น มีหน�าที่ความ
รับผิดชอบในการช�วยเหลือประชาชนในลุ�มน้ําชีด�านการ
พัฒนาเศรษฐกิจในท�องถิ่น ด�านความเป+นอยู�ที่ดีของชุมชน 
และด�านการอนุรักษ=ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
สนับสนุนโครงการพัฒนาต�าง ๆ กิจกรรมการมีส�วนร�วม
ของประชาชนกับภาครัฐ ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนาส�งเสริมขององค=กรปกครองส�วน
ท�องถิ่น และต�องประสานงานกับภาคเอกชน ธุรกิจ นัก
ลงทุน ทําให� มีขอบเขตงานที่ต�องบูรณาการระหว�าง
หน�วยงานราชการ กลุ�มประชาชน และภาคธุรกิจ ให�เข�า
มาร�วมกันและประสานประโยชน=ของทุกฝ>ายในการใช�
ประโยชน=จากลุ�มน้ําชี

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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8. นักการเมืองท%องถิ่น

นักการเมืองท�องถิ่น ได�เสนอนโยบายการพัฒนาท�องถิ่น
ให�แก�ประชาชน โดยการสร�างฝายและอ�างเก็บน้ําขนาดเล็ก
ของชุมชนเกษตรและปศุสัตว= เพื่อเก็บกับน้ําชีและลําน้ํา
สาขาไว�ใช� รวมไปถึงการสร�างและซ�อมแซมถนนและ
สะพาน ตลาดชุมชน ศูนย=เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย=
สร�างอาชีพและสินค�า OTOP เพื่อทําให� ชุมชนมีความ
สะดวกสบาย เกิดการสร�างงานและรายได�ระดับชุมชน 
จากการผลิตสินค�าของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ เพื่อให�ชุมชน
ดูแลตนเองได�

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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9. ผู%ประกอบการขนาดกลางและขนาดย,อม

ผู�ประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม มีความต�องการ
สนอง สินค� า และบริ ก า รแก� ป ระชาชน  ด� านต� า ง ๆ 
ประกอบด�วย ธุรกิจค�าปลีกและค�าส�ง ธุรกิจบริการด�าน
โรงแรมที่พัก ด�านสาธารณสุข ด�านท�องเ ที่ยว ด�าน
อุตสาหกรรมขนาดย�อย ด� านการ ศึกษา ซึ่ ง ทํ า ให�
จําเป+นต�องใช�พื้นที่บริเวณลุ�มน้ําชี เพื่อการพัฒนาธุรกิจ 
คลังสินค�า และพื้นที่บริการต�าง ๆ โดยเฉพาะในเขต
เศรษฐกิจและเขตเมืองใหญ�ของลุ�มน้ําชี ส�งผลให�ความ
ต�องการใช�น้ําในการอุปโภคและบริโภคเพิ่มสูงมากขึ้น ตาม
จํานวนและขนาดของธุรกิจประเภทต�าง ๆ ก�อให�เกิดการ
แข�งขันในการใช�ประโยชน=ที่ดิน อาจมีการใช�ประโยชน=ที่ดิน
ที่ไม�เหมาะสม การใช�ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินควร 
และก� อ ให� เ กิ ดป"ญหาความ ไม� เ พี ย งพอของระบบ
สาธารณูปโภคและคมนาคมขนส�งด�วย

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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10. นักอนุรักษ�ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม

นักอนุรักษ=ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึง
ความสําคัญและจําเป+นของการรักษา คุ�มครองและฟDEนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมของลุ�มน้ําชี ซึ่งป"จจุบัน
บางพื้นที่ได� เปลี่ยนแปลงการใช�ประโยชน= ที่ดินไปเป+น 
เ พื่อการเกษตร การ ตั้ง ถิ่นฐาน การอุตสาหกรรม 
การท�องเที่ยวและนันทนาการ การค�าและการลงทุน 
การคมนาคมและขนส� ง ที่มาก เ กิน ไป  ทํ า ให� แหล� ง
ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมต�าง ๆ เสื่อมสภาพไป 
ต�นทุนด�านทรัพยากรธรรมชาติของลุ�มน้ําชีมีความเสี่ยงสูง 
และในด�านศิลปวัฒนธรรมไม�ได�รับการดูแลและคุ�มครอง
อย�างเหมาะสม

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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11. กลุ,มเยาวชน นักเรียน

กลุ�มเยาวชน นักเรียน เป+นกลุ�มที่จะเรียนรู�และสํานึกใน
ความเป+นเจ�าของของถิ่นฐานบ�านเกิดในลุ�มน้ําชี และเป+น
ฐานรากสําคัญของสถาบันครอบครัวในอนาคต มีความ
ห�วงแหนสํานึกรักบ�านเกิด จึงเป+นกําลังสําคัญในการ
กําหนดว�าต�องการให�ลุ�มน้ําชีและจังหวัดของตน มีทิศทาง
และเป7าหมายการพัฒนาเป+นไปอย�างไรในอนาคต

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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12. องค�กรพัฒนาชุมชน
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โดยเฉพาะเกษตรกร ผู�มีรายได�น�อย ชุมชนท�องถิ่น และผู�
อาจได�รับผลกระทบจากการพัฒนาในพื้นที่ลุ�มน้ําชี รวมถึง
การให�ความรู�ความเข�าใจและทําหน�าที่สนับสนุนให�เกิดการ
มีส�วนร�วมในการจัดการพื้นที่ลุ�มน้ําชี

กลุ,มผู%มีส,วนได%เสีย (ต,อ)
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 2 
ระหว่ำงวันที่ 16 – 18, 22 – 23 มีนำคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 

ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมฯ ประจ ำกลุม่ที่ 1 
1. การก าหนดขอบเขต 

1.1 การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - Content analysis ประเด็นปัญหา 
1.2 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหต ุ - Root cause analysis 

- Cause-effect analysis 
ความเชื่อมโยงของปัญหา-สาเหต ุ

- การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน - Network analysis แรงขับเคลื่อนการพัฒนา 
1.3 การวิเคราะหผ์ู้มสี่วนได้เสีย 

- การระบผุู้มีส่วนไดเ้สีย - Network analysis 
- Stakeholder role-play 

ผู้มีส่วนไดเ้สีย และล าดับความส าคัญ 

- การจัดล าดับความส าคญัของผู้มสี่วนไดเ้สีย - Prioritized matrix of stakeholders 

1.4 การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม - Identification of participation level for 
stakeholders 
- Communication strategy & tools 

แผนการสื่อสารและการมสี่วนร่วม 

1.5 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวช้ีวัด 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนา 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน (ของตัวช้ีวัด) 
1.7 การก าหนดวัตถุประสงค์ความยั่งยืน 
1.8 การก าหนดทางเลือกเบื้องต้น 

- Governance Framework 
- Strategic Reference Framework 
- Environmental Significance Issues 
- Strategic Issue 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
วัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน 

2. การพัฒนาและประเมินทางเลือก 
- การพัฒนาทางเลือก Compatibility Analysis ทางเลือกต่าง ๆ 

- การประเมินผลกระทบของทางเลือก Rating Ranking of alternative ทางเลือกที่เหมาะสม 
3. มาตรการเพื่อความยั่งยืน - มาตรการเพื่อความยั่งยืน 

4. แผนบริหารจัดการฯ Flow diagram of Planning การบูรณาการแผนกับ SEA  
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 2 
ระหว่ำงวันที่ 16 – 18, 22 – 23 มีนำคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 

ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมฯ ประจ ำกลุม่ที่ 2 
1. กำรกลั่นกรอง (Screening) 

1.1 กำรบูรณำกำรจัดท ำแผนฯ กับกรณีศึกษำ Brainstorming นิยามของ Logistics โดยสามารถจัดกลุ่มได้ใน 3 บริบท: 
- การคมนาคมขนส่ง 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

1) การวิเคราะหเ์ป้าหมายของแผน Content Analysis เป้าหมายการพัฒนาในปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์
สมมติในอนาคต (based on case study) 

2) การก าหนดกรอบและขั้นตอนการบูรณาการ Content Analysis กระบวนการจดัท าแผน รวมทั้งเครื่องมือ/เทคนิคท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอนของการจัดท าแผน 
1.2 กำรมีส่วนร่วม   

1) การระบุผูม้ีส่วนได้เสีย Network Analysis ผู้มีส่วนไดเ้สียใน 4 กลุ่มหลัก: 
- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาสังคม 
- ภาคประชาชน 

2. กำรก ำหนดขอบเขต (Scoping)   

2.1 กำรวิเครำะห์และทบทวนแผนหรือแผนงำนและ
กำรทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- Content Analysis 
- Compatibility Analysis 

แผนที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหา (Issues) 

2.2 กำรวิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ Cause & Effect Analysis ความเชื่อมโยงของปัญหา-สาเหต ุ
- อาการที่ปรากฎในแตล่ะปญัหา (Symptom) 
- สาเหตุของปัญหาในระบบ SEZ เพื่อหาสาเหตุร่วม (Common cause) 

SWOT Analysis จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
ของระบบ Logistics 

Root Cause Analysis (Problem Tree Analysis) สาเหตุของสาเหตุ (Root cause = ต้นตอของปัญหา) เป็นจุดที่ต้องแกไ้ขโดยใช้กลยุทธ์
ต่าง ๆ 
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 2 
ระหว่ำงวันที่ 16 – 18, 22 – 23 มีนำคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 

2.3 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์   
1) การก าหนดวิสัยทัศน ์ Content Analysis วิสัยทัศน์ของระบบ Logistics ในจังหวัดสระแก้ว 

2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issues Synthesis 
สังเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลทีไ่ด้จาก 
Cause & Effect Analysis / SWOT Analysis / Root 
cause analysis 

ประเด็นยุทธศาสตร ์

2.4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ย่ังยืน
และตัวชี้วัด 

Content Analysis - วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic objectives) 
- เกณฑ์การประเมิน (Assessment criteria) 
- ตัวช้ีวัด (Indicators) 
- ตัวตรวจสอบ (Verifiers) 

2.5 กำรประเมินข้อมูลฐำน - Content Analysis 
- Trend Analysis 

แนวโน้มจากอดีต ปจัจุบัน และอนาคตของตัวช้ีวัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ 
BAU scenario 

2.6 กำรก ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำเบ้ืองต้น Content Analysis - กลยุทธ์ภายใต้แตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์
- มาตรการ/แนวทางในการขับเคลื่อน 

2.7 กำรจัดท ำแผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร Stakeholder Identification แผนการมสี่วนร่วมและการสื่อสาร (Communication Plan) 
- กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย 
- วิธีการมีส่วนร่วม 

3. กำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือก (Alternatives development and assessment) 
3.1 กำรพัฒนำทำงเลือก Strategic Action Analysis ทางเลือกในการบริหารจัดการ Logistics ของจังหวัดสระแก้ว 3 ทางเลือก พร้อม BAU ได้แก่ 

ทางเลือกที่ 1: มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนอง Logistics ของจังหวัด
สระแก้ว 
ทางเลือกที่ 2: มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นหลัก 
ทางเลือกที่ 3: ผสมผสานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ
การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ Logistics 
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ระหว่ำงวันที่ 16 – 18, 22 – 23 มีนำคม พ.ศ. 2564 

ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 

3.2 กำรประเมินทำงเลือก Trend analysis แนวโน้มจากอดีต ปจัจุบัน และอนาคตของตัวช้ีวัดในแต่ละทางเลือก เทียบกับ BAU 
scenario ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตรเ์ดียวกัน 

1) การประเมินผลกระทบที่เกดิจากทางเลือกต่าง ๆ Cumulative Impact Assessment (CIA) 
1) พัฒนากิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic actions) 
(โดยเลือกมาจากมาตรการเบื้องตน้ในแต่ละทางเลือก) 
2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมใน
จังหวัดสระแก้ว 

- กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของแตล่ะทางเลือกภายใต้กลยุทธ์ 
- องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วท่ีจะได้รับการรบกวนจากกิจกรรมเชิง
ยุทธศาสตร ์
- ผลกระทบทางตรง (Primary impact) 
- ผลกระทบขั้นที่ 2 (Secondary impact) 
- ผลกระทบขั้นที่ 3 (Tertiary impact) 

2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ Multi-Criteria Analysis (MCA) (AHP Pairwise 
comparison), using Expert judgement 
น าผลทีไ่ด้จาก CIA และ Trend analysis ของแต่ละ
ทางเลือก มาประกอบการตดัสินใจในการเลือกทางเลือก
ที่เหมาะสม 

ทางเลือกที่เหมาะสม 

4. กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน (Measures for sustainability) 
กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน น ามาตรการ/แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ในแต่ละกลยุทธ์ ท่ีได้ในข้ันตอนการก าหนด
ทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น มาพฒันาเป็นมาตรการ
ต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาว 

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement measures) 
- มาตรการลดผลกระทบ (Reducing measures) 
- มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ (Avoidance measures) 

5. กำรจัดท ำรำยงำน SEA (SEA report preparation) 
กำรจัดท ำรำยงำน SEA - รายงาน SEA 
6. กำรมีส่วนร่วม (Participation) 
1) การวิเคราะหผ์ู้มสี่วนได้เสีย Stakeholder Analysis ระดับการมสี่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สีย ในการวางแผนพัฒนาระบบ Logistics ในจังหวัด

สระแก้ว (มาก/น้อย = วงใน วงชิด วงใกล้ วงไกล วงห่าง) 

2) การจัดล าดับความส าคัญของผูม้ีส่วนได้เสีย Multi-Criteria Analysis (MCA) (AHP Pairwise 
comparison), using Expert judgement 

ระดับความส าคัญกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย 



ภาคผนวก ค-3 
กรณีศึกษาประกอบการฝึกอบรมฯ 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กรณีศึกษาประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA  
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1 
 

กรณีศึกษา  
“การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้าชีและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 

 

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางในครั้งนี้ จะด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษา “การวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์” เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงโดยร้อยเรียงการเรียนรู้ไปเป็นล าดับ ตามข้ันตอนและ
กระบวนการจัดท า SEA โดยใช้ข้อมูลประกอบจากรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ 
ลุ่มน้ าชี (มกราคม พ.ศ. 2563) ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่ได้มีการด าเนินการจริง เป็นข้อมูลเชิง
ประจักษ์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี และมีสถานการณ์สมมติต่างๆ (Scenarios) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พิจารณา 
และใช้ข้อมูลจริงมาประกอบในการสาธิต ทดลอง เรียนรู้กระบวนการศึกษา SEA จนสามารถน าผลการศึกษา
ไปประกอบและบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีได้ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ จะด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยยึดตามกรณีศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นหลัก เสริมด้วยการบรรยายเนื้อหาจากบทเรียนที่
เกี่ยวข้องประกอบ ซึ่งจะมีบทเรียนที่สอดแทรก เพ่ือเพ่ิมความรู้ทางทฤษฎี บทเรียนและประสบการณ์อ่ืนๆ 
ด้วย ตามล าดับของขั้นตอนการจัดท า SEA  

1 การใช้กรณีศึกษา 

1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

1) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 ทีมศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรม เท่า ๆ กัน  

2) ใช้วิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วม และแยกออกเป็นแต่ละทีมศึกษา โดยจะมีวิทยากรประจ าทีม 
ช่วยแนะน าและให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง  

3) แต่ละทีมใช้ข้อมูลจริงของกรณีศึกษาเรียนรู้กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอน 

4) ทีมศึกษาศึกษาการจัดท าแผนและ SEA โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
สมมต ิ

5) ทีมศึกษาแต่ละทีมจะน าเสนอผลสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอ่ืน ๆ  

1.2 การแบ่งกลุ่มทีมศึกษา 

การฝึกอบรมจะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 ทีมศึกษาในจ านวนเท่า ๆ กัน และคละหน่วยงาน 
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2 ค าถามของกรณีศึกษา 

“หากท่านประสบกับสถานการณ์สมมติ ท่านคิดว่าจะมีส่วนร่วมในการวางแผนงานเพ่ือตอบสนองและ
แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อมกับใคร และควรด าเนินงานแผนใด ท าอะไร และอย่างไร เพ่ือให้
สามารถพัฒนาพ้ืนทีลุ่่มน้ าชีได้อย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ” 

3 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

1) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน พ้ืนที่ลุ่มน้ าชีได้มีการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส่ง การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การขยายผัง
เมือง ได้สร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการเดินทางติดต่อสื่อสารที่ดี จึงดึงดูดนักธุรกิจ
ในเขตเมืองใหญ่ของลุ่มน้ าชีเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น มีคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอาศัยเพ่ิมมากขึ้น และมีนักท่องเที่ยว
จากพ้ืนที่ต่าง ๆ เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดในพ้ืนทีลุ่่มน้ าชีเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต่าง ๆ นั้น 
เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากความสะดวกสบายและความเจริญในเขตเมืองและชุมชนใหญ่ที่มากขึ้น มีความน่าสนใจใน
พ้ืนทีแ่ละทรัพยากรธรรมชาติ สุนทรียภาพและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์
ของลุ่มน้ าชี แม้ว่าแนวโน้มของผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต่าง ๆ จะมีโอกาสเพ่ิมสูงขึ้นก็ตาม แต่ว่าอาชีพหลัก
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี คือเกษตรกร ยังคงมีความเสี่ยงและขาดเสถียรภาพ เนื่องจากผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมที่มี
การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีมากที่สุดนั้น ยังคงสร้างรายได้เฉลี่ยให้กับประชาชนได้ต่ ากว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของ
ประเทศ จึงยังไม่สามารถยังชีพและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีได ้  

2) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

ปัจจุบันรายได้ของประชาชนอาศัยในลุ่มน้ าชีในเขตชนบทมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดและ
ประเทศ ท าให้มีความเหลื่อมล้ าของรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในลุ่มน้ าชี มีปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ประโยชน์ของลุ่มน้ าชี ด้านแหล่งน้ า การใช้พ้ืนที่ส าคัญ การจัดสรรที่ดิน  
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแย่งชิงประโยชน์ของแหล่งน้ าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
และขาดการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 19  (COVID-19)  
เกิดการอพยพย้ายกลับถิ่นของประชาชนของลุ่มน้ าชีจากเมืองใหญ่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เพิ่มแรงงานในภาค
เกษตรและเพ่ิมโอกาสในการปรับตัวในระดับท้องถิ่นและครัวเรือนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ าชี  

3) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีมีความต้องการใช้น้ าเพ่ือการเกษตรเป็นจ านวนมาก มากเกินกว่าปริมาณที่กักเก็บ
ไว้ได้ด้วยระบบชลประทานในปัจจุบัน ท าให้ภาคเกษตรที่พ่ึงพาการใช้น้ ามีความเสี่ยงและเกิดความผันผวน 
ประกอบกับพ้ืนที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติของลุ่มน้ าชีเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
การใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปจากกิจกรรมของมนุษย์ ท าให้น้ าต้นทุนของลุ่มน้ าชีลดลง อีกทั้ง ยังคงประสบ
ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน เกิดภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
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สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชียังมีศักยภาพทั้งในด้าน
ทรัพยากรและเชิงพ้ืนที่ คือ เป็นฐานทรัพยากรแร่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทยที่มีเฉพาะในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียงแหล่งเดียวได้แก่ แร่โพแทช และมีศักยภาพเชิงพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
พลังงานทางเลือกได ้

4 สถานการณ์สมมติของพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

“ในอนาคตภาคอีสานจะก้าวไกลพัฒนา” โดยคาดการณ์ว่า ......  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญในอนาคตไว้คือ 

1. มุ่งเพ่ิมรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคการท่องเที่ยว โดยตั้งเป้าหมายให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 30 เป็นประจ าทุกปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2567  

2. ได้รับงบประมาณขยายโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงข่ายการคมนาคม ทั้งระบบ 
ถนน และระบบรางในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของการเดินทางและการขนส่ง เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี และ หนองคาย เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2574  

3. ตั้งเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในเขตชนบทที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีให้ มี
รายได้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปัวของประชาชนทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2574  

สภาวะการเปลี่ยนแปลงส าคัญในอนาคต 

1. เกิดการอพยพย้ายถิ่นกลับของประชาชนจากเขตเมืองหลวงกลับสู่ภูมิล าเนาเดิมเป็นจ านวนมากจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ จนมีปริมาณแรงงานสูงเกินกว่าต าแหน่งงาน ประชาชนไม่สามารถหาอาชีพ 
และสร้างรายได้ในท้องถิ่นให้กับตนเองได้ อัตราประชาชนที่ว่างงานจึงสูงขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 

2. จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดสภาพฝนแล้งเป็นสภาวะติดต่อกันตลอดใน
ระยะ 3 ปี ท าให้อ่างเก็บน้ ามีอัตราการกักเก็บน้ าลดลงต่อปีถึงร้อยละ 10 และจากการส ารวจพ้ืนที่ป่าต้นน้ า
พบว่ามกีารบุกรุกท าลายป่าเปิดพื้นท่ีเพ่ือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ป่าที่เหลืออยู่ 

3. จากการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพบพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้หลายพื้นท่ี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

4. มีการส ารวจด้านทรัพยากรแร่มากขึ้นในพ้ืนที่ ท าให้พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่ง
ศักยภาพแร่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ได้แก่ แร่โพแทช และมีศักยภาพค่อนข้างสูงทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ โดยจากรายงานการส ารวจแร่โพแทชในแหล่งย่อยต่าง ๆ ในประเทศไทย พบแหล่งแร่โพแทชจ านวน 8 
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แห่ง กระจายในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ครอบคลุม
เนื้อท่ีประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณทรัพยากรแร่โพแทชรวมประมาณ 407,000 ล้านตัน  

5. มีการส ารวจศักยภาพพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาซึ่งพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทั้ง พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงาน
แสงอาทิตย์  

5 ช่วงของการฝึกอบรม (Training Session) 

การใช้กรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ช่วง (Sessions) ตามล าดับ ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 การออกแบบการบูรณาการการจัดแผนฯ กับ การศึกษา SEA 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (3 ทีมศึกษา) เริ่มต้นงานโดยการสร้างกรอบและขั้นตอนการบูรณาการการจัดท า
แผนฯ กับการศึกษา SEA ว่าจะเชื่อมโยงและสร้างการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลการด าเนินงานใน
แต่ละข้ันตอนใดบ้าง ณ ช่วงเวลาใดหรือไม่ และคาดว่าจะท าให้เกิดการบูรณาการทั้งสองกระบวนการมีลักษณะ
รูปแบบใดและตรงจุดเชื่อมต่อ (entry points) ที่จะท าให้ผลของการศึกษา SEA น าไปใช้ในกระบวนการจัดท า
แผนฯ ได้เหมาะสม ทันเวลา เพ่ือให้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าชี ได้ประโยชน์จากการศึกษา SEA 
ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนการอนุมัติแผนฯ  

ให้ทีมเตรียมวางแผนการบูรณาการ SEA กับการจัดท าแผน ระบุว่า ข้อมูลที่จะได้ในแต่ละขั้นตอน จะ
น าไปใช้ในการก าหนดแผนคืออะไร และอย่างไร และหาช่องทางโอกาสที่ท าให้เกิดการบูรณาการหลายระดับ 
หลายภาคส่วนได้อย่างไร  

ช่วงท่ี 2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

ให้ทุกทีมศึกษามาร่วมกันระดมสมองขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศึกษา SEA ก าหนดว่าใคร
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
ของทั้งลุ่มน้ าชี และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใด และก าหนดว่าใครจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา SEA และการจัดท าแผนฯ บ้าง  

จากนั้น ให้ผู้ เข้าร่วมอบรมทุกคน เล่นบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และร่วมกันพิจารณาล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

ช่วงที่ 3 การก าหนดขอบเขต ตอนที่ 1  

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (3 ทีมศึกษา) พิจารณาสถานการณ์จ าลองต่างๆ และหาประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แต่ละสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาของแต่ละทีม โดยวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์
และน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานการณ์สมมติที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีใน



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กรณีศึกษาประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA  
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 5 
 

เป้าหมายของทีม โดยให้สมาชิกในทีมรับบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และหยิบยกสถานการณ์และประเด็น
ปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทีมวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์   

จากนั้น ให้ทีมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้นั้นว่า มีความส าคัญในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีเหตุผลสนับสนุนอะไร  

ช่วงท่ี 4 การก าหนดขอบเขต ตอนที่ 2 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (3 ทีมศึกษา) ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปกติ (Business-as-usual) และสภาพพัฒนาลักษณะต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น 
จากการด าเนินงาน (Actions) ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข หลีกเลี่ยง และส่งเสริมเรื่องใด ให้มีผลกระทบต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต 
เพ่ือหาทางเลือกเบื้องต้นของแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

ให้แต่ละทีมเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิคสนับสนุนการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline 
assessment) และแสดงผลลัพธ์การประเมินข้อมูลฐานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อธิบายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

ช่วงท่ี 5 ทางเลือกการพัฒนา 

ให้แต่ละทีมศึกษา (3 ทีมศึกษา) ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกต่างๆ จากผลการประเมินข้อมูล
ฐานและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกัน ว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนครอบคลุม ทั้งมาตรการส่งเสริม หลีกเลี่ยง ลดหรือบรรเทา ของแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามทางเลือกที่เหมาะสม 

6 ชุดข้อมูลสนับสนุน 

กรณีศึกษา “การวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ” นี้  
จะด าเนินเรื่องไปตามล าดับขั้นตอนของกระบวนการจัดท า SEA พร้อมชุดข้อมูลสนับสนุนแยกออกเป็นชุด  
เพ่ือช่วยเสริมให้การฝึกปฏิบัติจริงตามกรณีศึกษาเป็นไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยชุดข้อมูลสนับสนุน
ประกอบด้วย 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 1 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของลุ่มน้ าชี 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 2 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 3 นโยบาย แผน และแผนงาน ที่เก่ียวข้อง 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดที่เก่ียวข้อง 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 5 สภาพแวดล้อมส าคัญของลุ่มน้ าชี 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  เอกสารชุดที่ 1: ข้อแนะน าการใช้กรณีศึกษา  
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ข้อแนะน ำกำรใช้กรณีศึกษำ 

กำรวำงแผนพัฒนำพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำช ี

1. ขั้นตอนกำรเรยีนรู้กรณีศึกษำ 

1) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 ทีมศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรม เท่า ๆ กัน  

2) ใช้วิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วม และแยกออกเป็นแต่ละทีมศึกษา โดยจะมีวิทยากรประจ าทีม ช่วย
แนะน าและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  

3) แต่ละทีมใช้ข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของกรณีศึกษาเพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
ความเห็นและมีส่วนร่วม 

4) ทีมศึกษาพิจารณาจัดท าแผนฯ และ SEA โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์สมมุติ 

5) ทีมศึกษาจะน าเสนอผลการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน พร้อมแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอื่น ๆ  

2. ช่วงเวลำกำรใช้กรณีศึกษำระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

การใช้กรณีศึกษาตลอดตารางการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น 5 ช่วง (Sessions) ตามล าดับ ดังนี ้

ช่วงท่ี 1 กำรออกแบบกำรบูรณำกำรกำรจัดท ำแผนฯ กับ กำรศึกษำ SEA 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (3 ทีมศึกษา) เริ่มต้นงานโดยการสร้างกรอบและข้ันตอนการบูรณาการการจัดท า
แผนฯ กับการศึกษา SEA ว่าจะเช่ือมโยงและสร้างการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลการด าเนินงานใน
แต่ละข้ันตอนใดบ้าง ณ ช่วงเวลาใดหรือไม่ และคาดว่าจะท าให้เกิดการบูรณาการทั้งสองกระบวนการมีลักษณะ
รูปแบบใดและตรงจุดเช่ือมต่อ (entry points) ที่จะท าให้ผลของการศึกษา SEA น าไปใช้ในกระบวนการจัดท า
แผนฯ ได้เหมาะสม ทันเวลา เพื่อให้แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าชี ได้ประโยชน์จากการศึกษา SEA 
ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงข้ันตอนการอนุมัติแผนฯ  

ให้ทีมเตรียมวางแผนการบูรณาการ SEA กับการจัดท าแผน ระบุว่า ข้อมูลที่จะได้ในแต่ละข้ันตอน จะ
น าไปใช้ในการก าหนดแผนคืออะไร และอย่างไร และหาช่องทางโอกาสที่ท าให้เกิดการบูรณาการหลายระดับ 
หลายภาคส่วนได้อย่างไร  

ช่วงท่ี 2 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

ให้ทุกทีมศึกษามาร่วมกันระดมสมองข้ันตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศึกษา SEA ก าหนดว่าใคร
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
ของทั้งลุ่มน้ าชี และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนใด และก าหนดว่าใครจะ
เกี่ยวข้องกับกระบวนการศึกษา SEA และการจัดท าแผนฯ บ้าง  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  เอกสารชุดที่ 1: ข้อแนะน าการใช้กรณีศึกษา  
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จากนั้น ให้ผู้ เ ข้าร่วมอบรมทุกคน เล่นบทบาทผู้มีส่วนได้ เสียสมมติ และร่วมกันพิจารณาล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

ช่วงท่ี 3 กำรก ำหนดขอบเขต ตอนท่ี 1  

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (3 ทีมศึกษา) พิจารณาสถานการณ์จ าลองต่างๆ และหาประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แต่ละสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่ศึกษาของแต่ละทีม โดยวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์
และน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานการณ์สมมติที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ าชีใน
เป้าหมายของทีม โดยให้สมาชิกในทีมรับบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และหยิบยกสถานการณ์และประเด็น
ปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทีมวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์   

จากนั้น ให้ทีมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้น้ันว่า มีความส าคัญในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีเหตุผลสนับสนุนอะไร  

ช่วงท่ี 4 กำรก ำหนดขอบเขต ตอนท่ี 2 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (3 ทีมศึกษา) ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ของพื้นที่
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปกติ (Business-as-usual) และสภาพพัฒนาลักษณะต่างๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดข้ึน 
จากการด าเนินงาน (Actions) ต่าง ๆ เพื่อแก้ไข หลีกเลี่ยง และส่งเสริมเรื่องใด ให้มีผลกระทบต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต 
เพื่อหาทางเลือกเบื้องต้นของแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

ให้แต่ละทีมเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิคสนับสนุนการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline 
assessment) และแสดงผลลัพธ์การประเมินข้อมูลฐานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวช้ีวัดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อธิบายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

ช่วงท่ี 5 ทำงเลือกกำรพัฒนำ 

ให้แต่ละทีมศึกษา (3 ทีมศึกษา) ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์หาทางเลือกต่างๆ จากผลการประเมินข้อมูล
ฐานและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกัน ว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนครอบคลุม ทั้งมาตรการส่งเสริม หลีกเลี่ยง ลดหรือบรรเทา ของแต่ละ
ทางเลือก เพื่อน าไปสู่การตัดสินใจเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามทางเลือกที่เหมาะสม 

3. ข้อมูลสนับสนนุกรณีศึกษำ 

กรณีศึกษา “การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี” นี้ จะด าเนินเรื่องไปตามล าดับข้ันตอนของ
กระบวนการจัดท า SEA พร้อมชุดข้อมูลสนับสนุนแยกออกเป็นชุด เพื่อช่วยเสริมให้การฝึกปฏิบัติจริงตาม
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กรณีศึกษาเป็นไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยทีมศึกษาจะได้รับชุดข้อมูลสนับสนุนประกอบเป็นระยะ 
ประกอบด้วย :  

เอกสารชุดที่ 1 : ข้อแนะน ากรณีศึกษา (ฉบับนี้)  

เอกสารชุดที่ 2 : รายละเอียดกรณีศึกษาและสถานการณ์สมมุติพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

เอกสารชุดที่ 3 : ผู้มีส่วนได้เสีย (สมมุต)ิ ของพื้นที่ลุ่มน้ าชี  

เอกสารชุดที่ 4 : ข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปของลุ่มน้ าชี 

เอกสารชุดที่ 5 : นโยบาย แผน และแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

เอกสารชุดที่ 6 : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

เอกสารชุดที่ 7 : สภาพแวดล้อมส าคัญของลุ่มน้ าชี 

 

-------------------------------------------------------- 
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กรณีศึกษาและสถานการณ์สมมุติ  
“การวางแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าชี” 

1. บทน ำ 

การฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางในครั้งนี้ จะด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษา “การวางแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี” เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
โดยร้อยเรียงการเรียนรู้ไปเป็นล าดับ ตามข้ันตอนและกระบวนการจัดท า SEA โดยใช้ข้อมูลประกอบจาก
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้ าชี (มกราคม พ.ศ. 2563) ของส านักงานทรัพยากร
น้ าแห่งชาติ ที่ได้มีการด าเนินการศึกษาจริง เป็นข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 
ลุ่มน้ าชี และมีสถานการณ์สมมุติให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พิจารณาและวิเคราะห์ในการวางแผนการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ าชี ใช้ในการเรียนรู้กระบวนการจัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชีโดยใช้เครื่องมือกระบวนการ SEA 
ในการสนับสนุนการจัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ จะด าเนินการฝึกอบรมโดยยึด
ตามกรณีศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นหลัก เสริมด้วยการบรรยายเนื้อหาจากบทเรียนที่เกี่ยวข้องประกอบ 
ซึ่งจะมีบทเรียนที่สอดแทรก เพื่อเพิ่มความรู้ทางทฤษฎี บทเรียนและประสบการณ์อื่นๆ ด้วย ตามล าดับของ
ข้ันตอนการจัดท า SEA  

2. ค ำถำมของกรณีศึกษำ 

“หากทีมศึกษาประสบกับสถานการณ์สมมุติ  และได้รับมอบหมายให้จัดท าแผนการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ลุ่มน้ าชี โดยการใช้ SEA สนับสนุน ท่านจะด าเนินงานอย่างไร เพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดล้อม  ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน และให้เกิดประโยชน์และยอมรับของผู้มีส่วน
ได้เสียของพื้นท่ีลุ่มน้ าชี” 

3. สถำนกำรณ์ปัจจุบันของกรณีศึกษำ 

1) ด้ำนเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน พื้นที่ลุ่มน้ าชีได้มีการขยายตัวของระบบคมนาคมขนส่ง การตั้งถ่ินฐานของมนุษย์ การขยายผัง
เมือง ได้สร้างพื้นที่เศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น มีความสะดวกสบายในการเดินทางติดต่อสื่อสารที่ดี จึงดึงดูดนักธุรกิจ
ในเขตเมืองใหญ่ของลุ่มน้ าชีเข้ามาในพื้นที่มากข้ึน มีคนต่างถ่ินย้ายเข้ามาอาศัยเพิ่มมากข้ึน และมีนักท่องเที่ยว
จากพื้นที่ต่าง ๆ เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ าชีเพิ่มมากขึ้น ท าให้ผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต่าง ๆ  นั้น 
เพิ่มสูงข้ึน เนื่องจากความสะดวกสบายและความเจริญในเขตเมืองและชุมชนใหญ่ที่มากข้ึน มีความน่าสนใจใน
พื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติ สุนทรียภาพและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ินที่หลากหลายและเปน็เอกลกัษณ์
ของลุ่มน้ าชี แม้ว่าแนวโน้มของผลิตผลมวลรวมของจังหวัดต่าง ๆ จะมีโอกาสเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม แต่ว่าอาชีพหลัก
ในพื้นที่ลุ่มน้ าชี คือเกษตรกร ยังคงมีความเสี่ยงและขาดเสถียรภาพ เนื่องจากผลผลิตจากภาคเกษตรกรรมที่มี
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การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้ าชีมากที่สุดนั้น ยังคงสร้างรายได้เฉลี่ยให้กับประชาชนได้ต่ ากว่าพื้นที่อื่น ๆ ของ
ประเทศ จึงยังไม่สามารถยังชีพและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีได ้  

2) ด้ำนสังคม 

ปัจจุบันรายได้ของประชาชนอาศัยในลุ่มน้ าชีในเขตชนบทมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของจังหวัดและ
ประเทศ ท าให้มีความเหลื่อมล้ าของรายได้และความเป็นอยู่ของประชาชนในลุ่มน้ าชี มีปัญหาความขัดแย้งกัน
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในการใช้ประโยชน์ของลุ่มน้ าชี ด้านแหล่งน้ า การใช้พื้นที่ส าคัญ การจัดสรรที่ดิน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การแย่งชิงประโยชน์ของแหล่งน้ าที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
และขาดการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 19 (COVID-19) เกิดการ
อพยพย้ายกลับถ่ินของประชาชนของลุ่มน้ าชีจากเมืองใหญ่เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้เพิ่มแรงงานในภาคเกษตร
และเพิ่มโอกาสในการปรับตัวในระดับท้องถ่ินและครัวเรือนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้ าชี  

3) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ าชีมีความต้องการใช้น้ าเพื่อการเกษตรเป็นจ านวนมาก มากเกินกว่าปริมาณที่กักเก็บ
ไว้ได้ด้วยระบบชลประทานในปัจจุบัน ท าให้ภาคเกษตรที่พึ่งพาการใช้น้ ามีความเสี่ยงและเกิดความผันผวน 
ประกอบกับพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า และแหล่งน้ าธรรมชาติของลุ่มน้ าชีเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
การใช้ประโยชน์ที่มากเกินไปจากกิจกรรมของมนุษย์ ท าให้น้ าต้นทุนของลุ่มน้ าชีลดลง อีกทั้ง ยังคงประสบ
ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผันผวน เกิดภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง 
สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นประจ าทุกปี นอกจากนี้ ในพื้นที่ลุ่มน้ าชียังมีศักยภาพทั้งในด้าน
ทรัพยากรและเชิงพื้นที่ คือ เป็นฐานทรัพยากรแร่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศไทยที่มีเฉพาะในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียงแหล่งเดียวได้แก่ แร่โพแทช และมีศักยภาพเชิงพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งผลิต
พลังงานทางเลือกได้ 

4. สถำนกำรณ์สมมุติในอนำคตของกรณีศึกษำ 

“ในอนาคตภาคอีสานจะก้าวไกลพัฒนา” โดยคาดการณ์ว่า ......  

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญในอนาคตไว้คือ 

1. มุ่งเพิ่มรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากภาคการท่องเที่ยว โดยต้ังเป้าหมายให้มี
นักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มข้ึนร้อยละ 30 เป็นประจ าทุกปี 
ระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2567  

2. ไดร้ับงบประมาณขยายโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงข่ายการคมนาคม ทั้งระบบ 
ถนน และระบบรางในจังหวัดที่เป็นยุทธศาสตร์ของการเดินทางและการขนส่ง เช่น นครราชสีมา ขอนแก่น 
อุดรธานี และ หนองคาย เป็นต้น โดยมีเป้าหมายในการเช่ือมโยงการเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  เอกสารชุดที่ 2: กรณีศึกษาและสถานการณ์สมมุติ  
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 3 
 

และเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี 
พ.ศ. 2574  

3. ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชนในเขตชนบทที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ าชีให้มี
รายได้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปัวของประชาชนทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2574  

สภาวะการเปลี่ยนแปลงส าคัญในอนาคต 

1. เกิดการอพยพย้ายถ่ินกลับของประชาชนจากเขตเมืองหลวงกลับสู่ภูมิล าเนาเดิมเป็นจ านวนมากจาก
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ จนมีปริมาณแรงงานสูงเกินกว่าต าแหน่งงาน ประชาชนไม่สามารถหาอาชีพ 
และสร้างรายได้ในท้องถ่ินให้กับตนเองได้ อัตราประชาชนที่ว่างงานจึงสูงข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

2. จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก่อให้เกิดสภาพฝนแล้งเป็นสภาวะติดต่อกันตลอดใน
ระยะ 3 ปี ท าให้อ่างเก็บน้ ามีอัตราการกักเก็บน้ าลดลงต่อปีถึงร้อยละ 10 และจากการส ารวจพื้นที่ป่าต้นน้ า
พบว่ามีการบุกรุกท าลายป่าเปิดพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์อื่น ๆ ร้อยละ 5 ของพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ 

3. จากการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมพบพื้นที่ที่มีศักยภาพและสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้หลายพื้นที่ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของพื้นที่ทั้งหมด 

4. มีการส ารวจด้านทรัพยากรแร่มากข้ึนในพื้นที่ ท าให้พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่ง
ศักยภาพแร่เศรษฐกิจส าคัญของประเทศ ได้แก่ แร่โพแทช และมีศักยภาพค่อนข้างสูงทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ โดยจากรายงานการส ารวจแร่โพแทชในแหล่งย่อยต่าง ๆ  ในประเทศไทย พบแหล่งแร่โพแทชจ านวน 8 
แห่ง กระจายในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ครอบคลุม
เนื้อที่ประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีปริมาณทรัพยากรแร่โพแทชรวมประมาณ 407,000 ล้านตัน  

5. มีการส ารวจศักยภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการพัฒนาซึ่งพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ผลิตไฟฟ้าพลังงานทางเลือกทั้ง พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงาน
แสงอาทิตย์  
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เอกสารชุดที่ 3: ผู้มีส่วนได้เสีย (สมมุติ) ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี 

3 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกรณีศึกษานี้ ได้สมมติบทบาทพร้อมลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่ม
ขึ้น ประกอบด้วย 12 บทบาทสมมติ ดังนี้ 

1) กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดในลุ่มน้้าชี ได้หยิบยกปัญหาน้้าท่วมและภัยแล้งซ้้าซากที่เกิดข้ึนทุกปี เป็นสาเหตุ
ให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ผลผลิตที่ดี หรือพืชผลเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ซึ่งไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าขนาด
กลางและขนาดใหญ่ และใกล้กับแม่น้้า และได้ร้องขอให้หน่วยงานภาครัฐ ที่ท้าหน้าที่ในด้านการจัดหาแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร ได้หามาตรการ ทางเลือก และแนวทางช่วยเหลือเพ่ือท้าให้เกษตรกรสามารถมีน้้าใช้ได้เพียงพอในฤดู
แล้งและป้องกันน้้าท่วมของทุก ๆ ปี  

2) ชาวนา ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีตอนปลายซึ่งปลูกข้าวหอมมะลิ ต้องการให้มีน้้าเพียงพอจากการปล่อยน้้าชี   
จากพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีตอนกลาง และเพ่ือให้มีน้้าใช้ตลอดฤดูการเพาะปลูก เนื่องจากที่ผ่านมาบางปีประสบปัญหา 
น้้าชีมีมากเกินไปจนล้นตลิ่งท่วมนาข้าวในช่วงที่ข้าวหอมมะลิก้าลังออกรวง ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง  

3) ชาวไร่ ปลูกอ้อยและมันส้าปะหลังในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีตอนบน ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงานเพ่ือ
ป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตพลังงานฐานชีวภาพ แต่ประสบกับปัญหาภัยแล้ง มีน้้าไม่เพียงพอบ่อยครั้ง
จ้าเป็นต้องหาแหล่งน้้าอ่ืน นอกจากนี้ปริมาณน้้าใช้ในพืชไร่มักไม่เพียงพอในฤดูแล้งที่ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับความ
ต้องการใช้น้้าส้าหรับพืชไร่มีมากขึ้นและไม่มีแหล่งน้้าต้นทุนเพียงพอกับพ้ืนที่เพาะปลูกที่ได้รับการส่งเสริมให้ขยาย
พ้ืนที่เพาะปลูกจนเกิดภาวะขาดแคลนน้้า สร้างความเสียหายต่อผลผลิต และราคาที่ตกต่้าลง เกิดความผันผวนไม่
แน่นอนอย่างมากจากการก้าหนดราคาขายและปริมาณความต้องการของโรงงาน ท้าให้ขาดทุนและมีรายได้จาก
การขายต่้าจนเกินไป 

4) ชาวประมง ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีตอนบน ล้าน้้าปาว มีจ้านวนน้อยลงเนื่องจากพ้ืนที่ชุ่มน้้าของล้าน้้าปาวและ
ใกล้เคียงได้เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่การเกษตร เป็นพ้ืนที่อยู่อาศัยของประชาชนจากการขยายเมือง และเป็นพื้นที่วาง
ระบบการคมนาคม ทั้งถนนและสะพาน จนเป็นเหตุให้ต้องบุกรุกพ้ืนที่ธรรมชาติ หนองน้้า บุ่ง ทาม ซึ่งเป็นแหล่ง
อนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้้าพ้ืนเมือง เกิดปัญหามลพิษในแหล่งน้้าชี ชาวประมงจ้านวนมากจึงต้องเปลี่ยนอาชีพไป
รับจ้างแทน เนื่องจากไม่สามารถออกหาปลาได้ ผลผลิตที่จับได้มีต่้าจนเกินไป ไม่เพียงพอส้าหรับขายสร้างรายได้
และยึดเป็นอาชีพหลักได้  

5) นักธุรกิจลงทุน ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจของลุ่มน้้าชีตอนกลาง ซึ่งเป็นเขตเมือง ต้องการพ้ืนที่
ที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ เพ่ือสร้างและประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร โรงงานแปรรูปสินค้า
เกษตร อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมบริการ และต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคในกระบวนการผลิตของ
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อุตสาหกรรม แต่ขาดแรงจูงใจในด้านความพร้อมของพ้ืนที่ทั้งด้านการคมนาคมขนส่ง การเข้าถึงวัตถุดิบการเกษตร
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี และความเสี่ยงจากการต่อต้านของประชาชนในพ้ืนที่ และทรัพยากรน้้าที่ไม่แน่นอน  ซึ่งอาจ 
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน  

6) นักท่องเที่ยว ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้แสดงความเห็นหลังจากมาเยี่ ยมชม
อุทยานแห่งชาติในลุ่มน้้าชีว่า แหล่งท่องเที่ยวมีความสวยงามมาก เงียบสงบ และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และได้
เรียนรู้ว่าลุ่มน้้าชีมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ และมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อยากให้ด้ารง
รกัษาไว้ แต่พบว่าแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งมีความเสื่อมโทรม มีปัญหาขยะ ความสะอาด และไม่ได้รับการดูแลที่ดี
เพียงพอ อีกทั้งยังเห็นว่าไม่ควรส่งเสริมให้มีการขยายถนนหนทางและเมือง ตลอดจนการเพาะปลูกเข้าไปในพ้ืนที่
ป่าไมท้ีย่ังคงอุดมสมบูรณ์อยู่  

7) ข้าราชการ สังกัดส่วนราชการท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการช่วยเหลือประชาชนในลุ่มน้้าชีด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ด้านความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน และด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สนับสนุนโครงการพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับภาครัฐ ในการด้าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาส่งเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องประสานงานกับ
ภาคเอกชน ธุรกิจ นักลงทุน ท้าให้มีขอบเขตงานที่ต้องบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ กลุ่มประชาชน และ
ภาคธุรกิจ ให้เข้ามาร่วมกันและประสานประโยชน์ของทุกฝ่ายในการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้้าชี   

8) นักการเมืองท้องถิ่น ได้เสนอนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่ประชาชน โดยการสร้างฝายและอ่างเก็บ
น้้าขนาดเล็กของชุมชนเกษตรและปศุสัตว์ เพ่ือเก็บกับน้้าชีและล้าน้้าสาขาไว้ใช้ รวมไปถึงการสร้างและซ่อมแซม
ถนนและสะพาน ตลาดชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สร้างอาชีพและสินค้า OTOP เพ่ือท้าให้ชุมชนมี
ความสะดวกสบาย เกิดการสร้างงานและรายได้ระดับชุมชน จากการผลิตสินค้าของวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้
ชุมชนดูแลตนเองได้  

9) ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม มีความต้องการสนองสินค้าและบริการแก่ประชาชน  
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ธุรกิจบริการด้านโรงแรมที่พัก ด้านสาธารณสุข ด้านท่องเที่ยว 
ด้านอุตสาหกรรมขนาดย่อย ด้านการศึกษา ซึ่งท้าให้จ้าเป็นต้องใช้พ้ืนที่บริเวณลุ่มน้้าชี เพ่ือการพัฒนาธุรกิจ 
คลังสินค้า และพ้ืนที่บริการต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจและเขตเมืองใหญ่ของลุ่มน้้าชี ส่งผลให้ความต้องการ
ใช้น้้าในการอุปโภคและบริโภคเพ่ิมสูงมากข้ึน ตามจ้านวนและขนาดของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ก่อให้เกิดการแข่งขัน
ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาจมีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินควร และ
ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เพียงพอของระบบสาธารณูปโภคและคมนาคมขนส่งด้วย  

10) นักอนุรักษ์ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ตระหนักถึงความส้าคัญและจ้าเป็นของการรักษา คุ้มครอง
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน้้าชี ซึ่งปัจจุบันบางพ้ืนที่ได้เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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ไปเป็น เพ่ือการเกษตร การตั้งถิ่นฐาน การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและนันทนาการ การค้าและการลงทุน  
การคมนาคมและขนส่งที่มากเกินไป ท้าให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมต่าง ๆ เสื่อมสภาพไป ต้นทุน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติของลุ่มน้้าชีมีความเสี่ยงสูง และในด้านศิลปวัฒนธรรมไม่ได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่าง
เหมาะสม  

11) กลุ่มเยาวชน นักเรียน เป็นกลุ่มที่จะเรียนรู้และส้านึกในความเป็นเจ้าของของถิ่นฐานบ้านเกิดในลุ่มน้้า
ชี และเป็นฐานรากส้าคัญของสถาบันครอบครัวในอนาคต มีความห่วงแหนส้านึกรักบ้านเกิด จึงเป็นก้าลังส้าคัญใน
การก้าหนดว่าต้องการให้ลุ่มน้้าชีและจังหวัดของตน มีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาเป็นไปอย่างไรในอนาคต  

12) องค์กรพัฒนาชุมชน มีบทบาทและภารกิจในการพัฒนา แก้ไขปัญหาด้านสังคม ความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ชุมชนท้องถิ่น และผู้อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าชี รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจและท้าหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี  

นอกจากบทบาทสมมติของผู้มีส่วนได้เสียที่ก้าหนดไว้ข้างต้น อาจระบุบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม เช่น นักวิชาการอิสระ บุคลากรทางการศึกษาและสาธารณสุข ผู้น้าศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น้าทาง
ความคิด นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติ กลุ่มแม่บ้านประกอบอาชีพ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ขึ้นอยู่
กับการพิจารณาของผู้เข้ารับการอบรม 
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เอกสารชุดที่ 4: ข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปของลุ่มน้้าชี 

4 ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ 

4.1 ที่ตั้ง 

ลุ่มน้้าชีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 30,706,154 ไร่ 
(ประมาณ 49,130 ตร.กม.) มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ 1)ชัยภูมิ 2) นครราชสีมา 3) 
เพชรบูรณ์ 4) เลย 5) หนองบัวล้าภู 6) ขอนแก่น 7) มหาสารคาม 8) อุดรธานี 9) กาฬสินธุ์ 10) ร้อยเอ็ด 11) 
ยโสธร 12) ศรีสะเกษ และ 13) อุบลราชธานี มีอานาเขตพ้ืนที่ติดต่อ ได้แก่  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับลุ่มน้้าโขง 

ทิศใต ้  ติดต่อกับลุ่มน้้ามูล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับลุ่มน้้าโขงและลุ่มน้้ามูล 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับลุ่มน้้าป่าสัก 

4.2 สภาพภูมิประเทศ 

สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าชีประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือเทือกเขาภูพาน 
ทิศตะวันตกคือเทือกเขาเพชรบูรณ์และป่าดงพญาเย็น ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าชีและแม่น้้าสาขาที่ส้าคัญหลาย
สาย ส่วนพ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้ของลุ่มน้้า ล้าน้้าสายหลักคือ  
แม่น้้าชี ซึ่งมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาภูเขียว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ต้าบลนางแดด อ้าเภอหนองบัวแดง 
จังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ้าเภอจัตุรัส และอ้าเภอเมืองชัยภูมิ แล้วไหลย้อนขึ้นไปทาง
ทิศตะวัยออกเฉียงเหนือผ่านอ้าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ้าเภอมัญจาคีรี อ้าเภอเมืองขอนแก่น และไหล
ย้อนกลับมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านอ้าเภอโกสุมพิสัย อ้าเภอเมืองมหาสารคาม อ้าเภอเสลภูมิ อ้าเภอพนมไพร 
จังหวัดร้อยเอ็ด อ้าเภอเมืองยโสธร อ้าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอ้าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  
ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้้ามูลที่อ้าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 830 กิโลเมตร รายละเอียดดัง
รูปที่ 1  
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ท่ีมา : สทนช., 2562 

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่และล้าน้้าสาขาลุ่มน้้าชี 
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4.3 การแบ่งลุ่มน้้าย่อย 

การแบ่งลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าชี แบ่งออกเป็น 27 ลุ่มน้้าสาขา (จากเดิม 20 ลุ่มน้้าสาขา) โดยมีขอบเขตลุ่มน้้า
สาขาและระบบลุ่มน้้าชีจัดกลุ่มเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า กลางน้้า และปลายน้้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

พื้นที่ต้นน้้า เป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้าสาขาของแม่น้้าชี ได้แก่ 

1) ต้นน้้าแม่น้้าชี ประกอบด้วย ล้าชีตอนบน ล้าคันฉู ล้ากระจวน ล้าสะพุง และห้วยสามหมอ โดยต้นน้้า
แม่น้้าชีมีต้นก้าเนิดมาจากเทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเป็นสันปันน้้าของลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้าป่าสักอยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 
ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา และไหลบรรจบห้วยสามหมอและไหลเข้า
จังหวัดขอนแก่น 

2) ต้นน้้าพอง ประกอบด้วย น้้าพรม น้้าเชิญ ในเขตจังหวัดชัยภูมิ น้้าพองตอนบน ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
และล้าพะเนียง ในเขตจังหวัดหนองบัวล้าภู และน้้าพวย ในเขตจังหวัดเลย ต้นน้้าพองมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขา
เพชรบูรณ์ตะวันออก ซึ่งเป็นสันปันน้้าของลุ่มน้้าป่าสักและลุ่มน้้าชี ไหลมาบรรจบเป็นน้้าพองและไหลเข้าอ่างเก็บ
น้้าเขื่อนอุบลรัตน์ 

3) ต้นน้้าล้าปาว ประกอบด้วย ล้าปาวตอนบน ล้าพันชาด มีต้นน้้าอยู่ที่หนองหาน อ้าเภอกุมภวาปี ในเขต
จังหวัดอุดรธานี และเทือกเขาภูพาน ตามล้าดับ ล้าปาวตอนบนและล้าพันชาด ไหลรวมกันก่อนเข้าอ่างเก็บน้้าเขื่อน
ล้าปาว 

4) ล้าน้้ายัง มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นสันปันน้้าของลุ่มน้้าชีกับลุ่น้้าสงคราม ไหลผ่านอ้าเภอกุฉิ
นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อ้าเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และบรรจบกับแม่น้้าชีแล้วไหลเข้าอ้าเภอเมือง จังหวัด
ยโสธร 

พื้นที่กลางน้้า ประกอบด้วย พื้นที่กลางน้้าแม่น้้าพอง พ้ืนที่กลางน้้าแม่น้้าชี พ้ืนที่กลางน้้าล้าปาว พื้นที่กลาง
น้้าล้าน้้ายัง 

1) พ้ืนที่กลางน้้าแม่น้้าพอง ประกอบด้วย ล้าน้้าพองตอนบนส่วนที่ 2 ล้าน้้าเชิญส่วนที่ 2 และล้าน้้าพอง
ตอนล่าง โดยต้นน้้าพองไหลเข้าอ่างเก็บน้้าเขื่อนอุบลรัตน์ และระบายน้้าลงแม่น้้าพอง ไหลผ่านอ้าเภออุบลรัตน์ 
รวมกับห้วยสายบาตรและไหลบรรจบแม่น้้าชีที่จังหวัดขอนแก่น 

2) พื้นที่กลางน้้าแม่น้้าชี ประกอบด้วย ล้าน้้าชีส่วนที่ 2 ตอนบนและตอนล่าง ล้าน้้าชีส่วนที่ 3 โดยแม่น้้าชีจะ
ไหลจากต้นน้้าแม่น้้าชี รวมกับห้วยสามหมอ และไปรวมกับแม่น้้าพองที่จังหวัดขอนแก่น และไหลไปรวมกับล้าปาว 

3) พ้ืนที่กลางน้้าล้าปาว เป็นลุ่มน้้าสาขาล้าปาวตอนล่าง โดยอ่างเก็บน้้าเขื่อนล้าปาวระบายน้้าลงล้าปาวและ
ไหลไปรวมกับแม่น้้าชีที่จังหวัดร้อยเอ็ด 
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4) พ้ืนที่กลางน้้าล้าน้้ายัง เป็นลุ่มน้้าสาขาล้าน้้ายังไหลผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดร้อยเอ็ดไปบรรจบ
แม่น้้าชี 

พื้นที่ปลายน้้า เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาชีตอนล่าง เป็นที่ราบน้้าท่วมถึงแม่น้้าชีไหลรวมกับน้้ายังผ่านจังหวัด
ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานีไหลไปรวมกับแม่น้้ามูล 

4.4 สภาพพื้นที่จังหวัด 

ลุ่มน้้าชีครอบคลุมพ้ืนที่ 13 จังหวัด โดยมีสภาพพ้ืนที่แต่ละจังหวัดดังนี้ 

จังหวัดชัยภูมิ มีพ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้าชี 7,795,899 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.57 ของพ้ืนที่จังหวัด (เกือบทั้ง
จังหวัดอยู่ในลุ่มน้้าชี) และร้อยละ 25.39 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด มีสภาพเป็นพ้ืนที่ต้นน้้าและล้าน้้าสาขา  
หลายสาย มีพ้ืนที่ป่าไม่ 2,724,695 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.95 และมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 4,242,071 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 54.41 

จังหวัดนครราชสีมา มีพ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้าชี 529,809 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.08 ของพ้ืนที่จังหวัด และ 
ร้อยละ 1.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกษตรกรรม 456,637 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของพื้นที่
ลุ่มน้้า เป็นพื้นที่ต้นน้้า แต่มีพ้ืนที่ป่าไม้เพียง 9,467 ไร่ หรือร้อยละ 1.79  

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าเชิญสาขาน้้าพอง มีพ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้าชี 551 ,614 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
7.15 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 1.80 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด มีพ้ืนที่ป่าไม้ 402,063 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 72.89 
มีพ้ืนที่เกษตรกรรม 143,558 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.03 

จังหวัดเลย มีพ้ืนที่จังหวัดในน้้าพองและสาขาในลุ่มน้้าชี 1 ,030,733 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.75 ของพ้ืนที่
จังหวัด และร้อยละ 3.36 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด เป็นพืนที่ต้นน้้ามีพ้ืนที่ป่า 415,045 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40.27 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 531,124 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 51.33 

จังหวัดหนองบัวล้าภู เป็นพ้ืนที่ล้าพะเนียง สาขาน้้าพอง ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 1,903,845 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 74.47 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 6.20 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด มีพ้ืนที่ป่าไม้ 338,733 ไร่ คิดเป้นร้อยละ 
17.79 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 1,301,699 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.37 

จังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดขอนแก่น เป็นพ้ืนที่น้้าพองและน้้าชีรวม 5 ,962,239 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 89.63 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 19.42 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 834,703 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 14.00 พ้ืนที่เกษตรกรรม 4,031,944 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 67.62 
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จังหวัดมหาสารคาม พ้ืนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดอยู่ในลุ่มน้้าชีเป็นพื้นที่ 1,843,230 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
52.33 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 6.00 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
1,396,367 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.76 เป็นพื้นที่ป่าไม้ 57,906 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.14 

จังหวัดอุดรธานี เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าปาวสาขาน้้าชี ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด 2,124,698 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
30.70 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 6.92 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 212,289 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
9.99 พื้นที่เกษตรกรรม 1,612,997 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.92  

จังหวัดกาฬสินธุ์ พ้ืนที่จังหวัดทั้งหมดครอบคลุมล้าปาว สาขาหลักแม่น้้าชีเป็นพ้ืนที่ 4 ,331,698 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 14.11 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
3,203,544 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.96 เป็นพื้นที่ป่าไม้ 565,736 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.06 

จังหวัดร้อยเอ็ด พ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้าชี 2,928,624 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.61 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 
9.54 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 2,317,716 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.14 พื้นทาป่า
ไม้ 177,833 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 6.07  

จังหวัดยโสธร พ้ืนที่จังหวัดครอบคลุมลุ่มน้้าสาขาหรือน้้ายัง และลุ่มน้้าชี เป็นพ้ืนที่ 1,084,668 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 41.97 ของพ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 3.53 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่เกษตรกรรม 
796,818 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.46 พื้นที่ป่าไม้ 88,933 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.20 

จังหวัดศรีสะเกษ มีพ้ืนที่น้อยในลุ่มน้้าชีเป็นพ้ืนที่ 155,178 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.78 ของพ้ืนที่จังหวัด และ 
ร้อยละ 0.51 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 115809 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.63  
เป็นพื้นที่ป่าไม้ 12,693 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.18 และเป็นพ้ืนที่ลุ่ม บ่อดิน 17,553 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.31  

จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพ้ืนที่ปลายน้้าของลุ่มน้้าชี ครอบคลุมพ้ืนที่ 435,549 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.46 ของ
พ้ืนที่จังหวัด และร้อยละ 1.42 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีทั้งหมด เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 273 ,179 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 62.72 
พ้ืนที่ป่าไม้ 44,202 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.15 พ้ืนที่ลุ่มบ่อดิน 72,681 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.69 

4.5 การแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

จากสภาพภูมิประเทศที่แตกต่าง จึงได้ท้าการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีออกตามข้อมูลเชิงกายภาพทั้งในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้้า การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภัยพิบัติด้านน้้า (ภัยแล้ง น้้าท่วม) และสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม มีรายละเอียดดังนี้ 
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พ้ืนที่ 1 พ้ืนที่ต้นน้้าชีและน้้าพอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 ,108,043 ไร่ (13.11 ล้านไร่) ประกอบด้วยพ้ืนที่ป่า 
3,856,223 ไร่ (3.86 ล้านไร่) และพ้ืนที่เกษตร 7,140,090 ไร่ (7.14 ล้านไร่) โดยเป็นพ้ืนที่ส้าหรับการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพ้ืนที่อยู่ใน 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล้าภู และขอนแก่น  

พ้ืนที่ 2 พื้นที่เศรษฐกิจกลางน้้า ครอบคลุมพื้นที่ 6,215,012 ไร่ (6.22 ล้านไร่) เป็นศูนย์กลางที่มีความส้าคัญ
ทางเศรษฐกิจของลุ่มน้้าชี อยู่ในพื้นท่ี 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด  

พ้ืนที่ 3 พื้นที่ปลายน้้า มีความเสี่ยงด้านอุทกภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ 4,058,538 ไร่ (4.06 ล้านไร่) มีพื้นท่ีเกษตร 
3,056,528 ไร่ (30.6 ล้านไร่) และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 915 ,607 ไร่ (0.92 ล้านไร่) ใน 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด 
ยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 

4.6 สภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้้าชี 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าชีประสบปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้ง และน้้าเสีย เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การสูญเสียรายได้ 
และทรัพย์สินมากมายในแต่ละปี โดยเฉพาะภัยแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจ้าในช่วงฤดูแล้งของทุกปี เป็นปัญหาต่อเนื่อง
ในด้านเศรษฐกิจ-สังคมส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้ต่้า ซึ่งปัญหาต่าง ๆ มีสาเหตุสรุปดังนี้ 

1. ด้านกายภาพของลุ่มน้้า จากลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้้าชีที่มีผลต่อปัญหาน้้าท่วมและน้้าแล้ง ได้แก่  

 ปริมาณน้้าไม่เพียงพอ เนื่องจาก มีปริมาณฝนน้อย ฝนทิ้งช่วงนาน ปริมาณน้้าท่าน้อย ค่า
สัมประสิทธิ์น้้าฝนเป็นน้้าท่าต่้า สัดส่วนน้้าท่าต่อพ้ืนที่การเกษตรต่้า มีปริมาตรน้้าเก็บกักส้าหรับใช้
งานน้อยและเฉลี่ยปรมาณน้้าเก็บกักต่อคนต่้า รวมไปถึงปัญหาตะกอนในล้าน้้าชีมีสูง เกิดการกัด
เซาะค่อนข้างสูง ท้าให้เกิดสภาวะตื้นเขินในล้าน้้าต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อการการไหลและการ
ระบายของน้้า 

 ปริมาณน้้ามากในระยะสั้น (โดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน) เนื่องจาก สภาพแมน้้าชีมี
ความคดเคี้ยวมาก การระบายน้้าเป็นไปได้ช้า มีปริมาณน้้าจากพ้ืนที่ริมแม่น้้าชีไหลมาสะสม  
ความจุแม่น้้าชีและสาขามีขนาดจ้ากัด ไม่มีแหล่งเก็บกักน้้าที่เพียงพอ (มีเพียงเขื่อนอุบลรัตน์ 
เขื่อนล้าปาว และเขื่อนจุฬาภรณ์ที่มีความจุอ่างไม่มาก) มีสิ่งกีดขวางในล้าน้้ามากเป็นอุปสรรคต่อ
การไหลและการระบายของน้้า ทั้งการมีฝายขนาดเล็กที่ช้ารุดเสียหาย การเปิดปิดบานระบายน้้า
ที่ไม่เหมาะสม และการเลี้ยงปลาในกระชังที่มีความหนาแน่นมาก รวมถึงการมีสิ่งกีดขวางทางน้้า
โดยเฉพาะ โครงข่ายถนนและสะพานข้ามแม่น้้าและล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ด้วย  

 ปัญหาทรัพยากรดิน ทั้งในลักษณะของสภาพพ้ืนที่อยู่ในเขตดินแห้งลุ่มน้้าชี และพ้ืนที่ดินเค็มจัด 
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2. ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัญหาส้าคัญที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี ได้แก่  

 ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีมีพ้ืนที่ที่เป็นป่าไม้ในปัจจุบันน้อย คิดเป็นร้อยละ 16.58 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้าทั้งหมด ท้าให้ปริมาณน้้าท่าในฤดูแล้งมีปริมาณน้อยและมีความแห้งแล้งมาก อีกท้ังยัง
ประสบปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้้า ซึ่งมี พ้ืนที่ป่าต้นน้้าน้อยมากอยู่แล้ว แต่ยังคงมีแนวโน้ม
ลดลง เนื่องจาก การบุกรุกป่าเพ่ือพัฒนาเป็นพื้นที่ในกิจกรรมการท่องเที่ยว และการบุกรุกป่าเพ่ือ
ท้าการเกษตร ซึ่งเกิดขึ้นในทุกพ้ืนที่ป่าในลุ่มน้้าชี 

 น้้าเสีย โดยคุณภาพน้้า ของลุ่มน้้าชีที่มีปัญหาน้้าเสียมากที่สุด ได้แก่ ล้าน้้าชีส่วนที่ 3 ล้าน้้าพอง
ตอนบน ล้าน้้าปาวตอนล่าง ล้าน้้าที่มีปริมาณน้้าเสียในระดับสูง ได้แก่ ล้าน้้าปาวตอนบน ล้าน้้ายัง 
และล้าน้้าเชิญ โดยมีสเหตุจาก น้้าเสียภาคการเกษตร น้้าเสียจากพ้ืนที่ชุมชน น้้าเสียจากการเลี้ยง
ปลากระชังที่หนาแน่น น้้าเสียจากน้้าทิ้งอุตสาหกรรม 

3. ด้านเศรษฐกิจ โดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
ก่อให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจดังนี้ 

 ปัญหาการกระจายรายได้ ความแตกต่างของรายได้ระหว่างคนในเขตเมือง ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจมี
รายได้ต่อคนสูงกว่าคนในชนบท ซึ่งเป็นสังคมการเกษตรที่มีรายได้ต่้ามาก 

 ปัญหาความยากจน จากปัญหาความไม่เพียงพอของน้้าและความแห้งแล้ง ความไม่สมบูรณ์ของ
ดินท้าให้ผลผลิตการเกษตรต่้าหรือเสี่ยงต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นบ่อย การไม่มีรายได้ภาค
การเกษตรในฤดูแล้ง ท้าให้เกษตรกรในชนบทมีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานมาก 

 ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้าชีมีรายได้ค่อนข้างต่้าโดยเฉพาะเกษตรกรที่มีรายได้ต่้าเนื่องจากปริมาณฝน 

ที่ตกน้อย ดินขาดความสมบูรณ์และปริมาณน้้าไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องการแก้ไขและได้รับ  
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาน้้าให้เพียงพอ การฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน  
การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีความเหมาะกับสภาพดินและน้้า 

4. ด้านสังคม ภัยแล้งและน้้าท่วมที่เกิดเป็นประจ้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี  ีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจสังคม ทั้งใน
ด้านรายได้ ชีวิตความเป็นอยู่ และความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนในลุ่มน้้า ท้าให้มีปัญหาในด้านสังคมดังนี้ 

 ปัญหาการอพยพแรงงาน การโยกย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากฝนที่มีปริมาณน้อยและมีปริมาณน้้า  
ไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้ง ท้าให้เกษตรกรต้องโยกย้ายถิ่นฐานหรือ
อพยพแรงงานมาประกอบอาชีพในพ้ืนที่ชุมชนเมืองซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ 

 ปัญหาความหนาแน่นของประชากรในพ้ืนที่ชุมชนเมือง ดังจะเห็นได้จากอ้าเภอเมืองขอนแก่น  
มีประชากร 416.27 คนต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่เขตชนบท อ้าเภอภูผาม่าน มีประชากร  
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63 คนต่อตารางกิโลเมตร เป็นความแตกต่างที่สูงเพราะมีการอพยพแรงงานหรือการโยกย้ายถิ่น
ฐานเข้ามาในชุมชนเมืองมาก 

 ปัญหาความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงบริการน้้าบริโภค (น้้าดื่ม) ของคนในชุมชน โดยประชาชน  
ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะความเหลื่อมล้้าในการเข้าถึงน้้าดื่มระหว่าง
ครัวเรือนกับหน่วยงานของรัฐ 
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เอกสารชุดที่ 5 นโยบาย แผน และแผนงาน ที่เกี่ยวข้อง 

5 แผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

5.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้การพัฒนาประเทศอยู่ในกรอบและทิศทาง
เดียวกัน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายในปี พ.ศ. 2580 ให้เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่าง
มั่นคงยั่งยืน มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได้
ในกลุ่มประเทศรายได้สูง มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติ  

ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2580 ได้ก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมียุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

5.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) ได้ค านึงถึงประเด็นการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของ  
แต่ละแผนให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การพัฒนาในระดับภาคและพ้ืนที่ บรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็น
เกษตรอุตสาหกรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ 

ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต โดยเน้นการสร้างรากฐาน ทั้งด้านบุคลากร และ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรม
และบริหารที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับ
โลก โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพ่ือเป็นศูนย์เศรษฐกิจสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่ดี รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล  มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคม และระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง ยกระดับ
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือสร้าง
ความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ 

 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 

 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัก
เทียมกับระดับสากล 

 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 

5.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ 12 ในระยะ 5 ปีแรก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริหารทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได ้

 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิต
และบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
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 เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

 เ พ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส ทันสมัย  และมีการท างานเชิ ง  
บูรณาการ 

 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริหารเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริหาร และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ 

เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

5.4 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 280) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ 

“ทุกหมู่บ้านมีน ้าสะอาดอุปโภคบริโภค น ้าเพ่ือการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน ้า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ป่าต้นน ้าได้รับการฟื้นฟู บริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 
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โดยมีเป้าหมายในภาพรวมของแผนแม่บทฯ ได้แก่ 

 ประชาชนทั้งในเมืองและชนบทมีน้ าอุปโภคและน้ าดื่มเพียงพอ ได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสม มี
การประหยัดน้ าทุกภาคส่วน รวมทั้งมีความสามารถในการบริหารจัดการน้ าระดับชุมชนและท้องถิ่น 

 สามารถจัดกาน้ าเพื่อการผลิต (เกษตร อุตสาหกรรม) ได้อย่างสมดุลระหว่างศักยภาพกับความต้องการ มี
การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด ผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งสามารถจัดหาน้ าบรรเทาผลกระทบจาก
การขาดแคลนน้ าในพื้นท่ีเกษตรน้ าฝนให้เพียงพอต่อการด ารงชีพและการท าเกษตรในฤดูฝน 

 มีระบบป้องกันน้ าท่วมและอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพ ทั้งโครงสร้างและการบริหารจัดการ มีผังการระบาย
น้ าทุกระดับ การบริหารพ้ืนที่น้ าท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้ า 

 การฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ชุมชนขนาดใหญ่มีการบ าบัด
น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม มีการจัดการโดยการป้องกันและลดน้ าเสียที่ต้นทาง 

 ป่าน้ าน้ าได้รับการฟ้ืนฟู สามารถชะลอการไหลบ่อของน้ า มีการใช้ประโยชน์จากลุ่มน้ าตามผังที่ก าหนด มี
การอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นท่ีลาดชัน 

 มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีธรรมาภิบาล ทันสมัย มีกฎหมาย ระเบียบ เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้ า มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ าทุกระดับ สามารถบริหารจัดการตาม
แผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบ และกลไกการจัดสรรน้ า รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูล 
ทรัพยากรมนุษย์ และงานวิจัยเพียงพอในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ได้แบ่งแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 
ปี ออกเป็น 6 ด้าน คือ 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 

 ประปาหมู่บ้านมีคุณภาพได้มาตรฐานภายในปี พ.ศ. 2573 

 ขยายเขตประปา/ ส ารองน้ าต้นทุนรองรับเมืองหลัก/ ท่องเที่ยว/ เศรษฐกิจส าคัญ 

 อัตราการใช้น้ าต่อประชากรไม่เพ่ิม และมีอัตราลดลงในอนาคต (พ.ศ. 2570) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 

 การพัฒนาแหล่งน้ าทางเลือกสนับสนุนพื้นที่ส าคัญ 

 การจัดหาน้ าในพื้นที่เกษตรน้ าฝนลดความเสี่ยง/ ความเสียหายในพื้นที่วิกฤติร้อยละ 50 

 การเพ่ิมผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ า 
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ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 

 การปรับปรุงการระบายน้ า/ สิ่งกีดขวางทางน้ า 

 จัดท าผังลุ่มน้ าและบังคับใช้ในการผังเมืองรวม/ จังหวัดทุกลุ่มน้ า 

 ป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมือง 764 เมือง 

 บรรเทาอุทกภัยพื้นที่วิกฤตร้อยละ 60 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการปรับตัวอละเผชิญเหตุในพื้นที่น้ าท่วม 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

 การป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียที่ต้นทาง 

 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน 

 การน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ 

 ฟ้ืนฟูแม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ าธรรมาติที่มีความส าคัญ 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 

 พ้ืนที่ป่าต้นน้ าได้รับการฟ้ืนฟู และชะลอน้ าหลาก 

 ป้องกันการเกิดการชะล้างและการพังทลายของดินในพ้ืนที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่ลาดชัน 

ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

 การจัดท า ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ า 

 การส่งเสริม พัฒนา องค์กรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับประเทศ/ ระดับลุ่มน้ า 

 การจัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 การสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับประเทศ/ ระดับลุ่มน้ า 

 การบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

5.5 แผนการปฏิรูปประเทศ 

จุดเน้นและความมุ่งหวังของแผนการปฏิรูปประเทศมีดังนี้ 

1. ประเทศไทยมีฐานทรัพยากรรองรับการใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคมและเชิงเศรษฐกิจรองรับการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว  
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2. ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม มีโอกาสในการสร้างอาชีพและได้รับความเป็นธรรมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และกระบวนการยุติธรรม 

3. ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งลดอุปสรรคในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว 

4. การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชน 

โดยมุ่งประเด็นขับเคลื่อนการปฏิรูปที่ส าคัญ 6 มิติคือ 

มิติที่ 1 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

มิติที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

มิติที่ 3 การสร้างสังคมและชุมชนที่เข้มแข็ง 

มิติที่ 4 การฟ้ืนฟูและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มิติที่ 5 การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ 

มิติที่ 6 การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

โดยแบ่งแผนการปฏิรูปประเทศออกเป็น 11 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเมือง 2 ) ด้านการบริหารราชการ 3) 
ด้านกฎหมาย 4) ด้านยุติธรรม 5) ด้านเศรษฐกิจ 6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7) ด้านสาธารณสุข 
8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 9) ด้านสังคม 10) ด้านพลังงาน และ 11) ด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นปฏิรูปส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ า คือ ประเด็นที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เรื่อง 
ทรัพยากรน้ า ซึ่งได้พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิรูปประเทศ เป้าหมาย และทิศทางของการพัฒนา โดยมี
ประเด็นด้านทรัพยากรน้ า 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. การบริหารแผนงานโครงการที่ส าคัญตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

 การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ าตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (กลไกการขับเคลื่อน
โครงการ) 

 การปรับปรุงวิธีบริหารโครงสร้างเชิงซ้อนร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

2. การบริหารเชิงพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการน้ า 

 การบริหารจัดการร่วมกัน 
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 การถ่ายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 

 การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 สมดุลการใช้น้ าทั้งผิวดินและใต้ดิน 

 การบริหารจัดการพ้ืนที่น้ าท่วมตามฤดูกาล 

3. การจัดการระบบเส้นทางน้ า 

 การจัดการระบายน้ า 

 การดูแลเส้นทางน้ าในบริเวณโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นท่ีน้ าท่วม 

4. ระบบขยายผลแบบอย่างความส าเร็จน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการน้ า 

5. ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหารจัดการขยายผลความส าเร็จด้านการบริหาร
จัดการน้ า/ ดูแลรักาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟู และยั่งยืน สร้างความสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม  

5.6 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายของการพัฒนาระดับนานาชาติ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย
เป้าหมาย SDGs ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558 – 2573) มีเป้าหมายการพัฒนา 17 เป้าหมาย 169 
เป้าประสงค์ ดังนี้ 

เป้าหมายท่ี 1 การขจัดความยากจน เป้าหมายท่ี 2 การขจัดความหิวโหย 

เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม 

เป้าหมายท่ี 5 ความเท่าเทียมกันทางเพศ เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้้าและสุขาภิบาล 

เป้าหมายท่ี 7 พลังงานสะอาดท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เป้าหมายท่ี 8 การจ้างงานท่ีมีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายท่ี 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐานท่ีดี เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เท่าเทียม 

เป้าหมายท่ี 11 เมืองและชุมชนท่ียั่งยืน เป้าหมายท่ี 12 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ 

เป้าหมายท่ี 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายท่ี 14 การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 15 การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศ เป้าหมายท่ี 16 สังคมสงบสุข ความยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 

เป้าหมายท่ี 17 การร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 6  
การจัดการน้ าและสุขาภิบาล ซึ่งมีเป้าประสงค์ดังนี้ 

ประเด็นที่ 6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน้ าดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาท่ีสามารถซื้อหาได้ 

ประเด็นที่ 6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม 

ประเด็นที่ 6.3 ยกระดับคุณภาพน้ า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลดการปล่อยสารเคมีและวัสดุ
อันตราย 

ประเด็นที่ 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในทุกภาคส่วนและสร้างหลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหา
น้ าที่ยั่งยืน 

ประเด็นที่ 6.5 ด าเนินการบริหารจัดการน้ าแบบองค์รวมในทุกระดับ 

ประเด็นที่ 6.6 ปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ า รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้ า แม่น้ า 
ชั้นหินอุ้มน้ าและทะเลสาบ 

ประเด็นที่ 6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนันการเสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่
ประเทศก าลังพัฒนาในกิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามัย 

ประเด็นที่ 6.b สนับสนุนและเพ่ิมความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาและการ
จัดการน้ าและสุขอนามัย 

ประเด็นที่ 13. ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นที่ 15. ปกป้อง บูรณะและส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศวิทยาบนดินและจัดการทรัพยากรจากป่าอย่าง
ยั่งยืน ต่อสู้กับการตัดไม้ท าลายป่า และหยุดยั้งความเสื่อมโทรมของดินและการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

5.7 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) สรุปได้
ดังนี้ 

เป้าหมาย : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ “เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

ปัญหาและประเด็นท้าทาย : 

 ขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภาค 
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 มีคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้ 

 มีปัญหาไอคิวต่ าในเด็ก 

 ความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 

 เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ า 

 ภาคเกษตรเป็นแบบดั้งเดิม พ่ึงธรรมชาติ มีผลิตภาพต่ า และมีการใช้สารเคมีสูง 

 อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า การลงทุนใหม่ ๆ มีน้อย  

 การค้าชายแดน สินค้าส่งออกผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาคอีสาน 

 ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก 

 พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล 

 พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า 

 บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม 

 พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตล 

 พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น 

 พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 

ยุทธศาสตร์ที่  3 สร้างความเข้มแข็ งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 สร้างความม่ันคงด้านเกษตร 

 พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 

 ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง 
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 ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมใหม่ 

 พัฒนาธุรกิจ SMEs/ ธุรกิจ Startup/ วิสาหกิจชุมชน 

 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ 

 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง 
และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 

 เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

 เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาค 

 พัฒนาเมืองส าคัญ ได้แก่ นครราชสีมา และขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

 พัฒนาด่านชายแดน 

 พัฒนาโคนรงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน 

 พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

5.8 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2560 – 2564)  

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับประเทศ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลา 5 
ปีข้างหน้า โดยมีวิสัยทัศน์คือ “อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มี
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เป้าประสงค์ของแผนคือ เพ่ือให้แนวทางการ
ด าเนินงานในระดับปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลาหลายทางชีวภาพ และการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
เป็นรูปธรรม บนพ้ืนฐานการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญภายใต้แผนจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
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 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 การมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บ าบัด และฟ้ืนฟู 

 การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 

 การเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน และสิ่งแวดล้อมอ่ืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน 

 การส่งเสริมการบริโภคท่ียั่งยืน 

 การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน 

 การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชนด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 การพัฒนาแผนงานและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 การพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

5.9 แผนอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา 

นอกจากนโยบาย แผน และแผนงานต่าง ๆ ข้างต้น อาจต้องพิจารณาถึงนโยบาย แผน หรือแผนงานอ่ืน ๆ 
อีกท่ีเกี่ยวข้อง และจะสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้ าชี เช่น 

 แผนแม่บทการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558 – 2565) 

 แผนแม่บทเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

 แผนแม่บทการท่องเที่ยวฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 อ่ืน ๆ 
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เอกสารชุดที่ 6: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้้าชี 

6 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด 

6.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชีครอบคลุมพ้ืนที่ 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 4 กลุ่มจังหวัด กับอีก 
1 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ดังนี้ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี  
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดคือ “ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตร
ปลอดภัย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้า
ดังนี้  

 พัฒนาแหล่งน้้าใหม่ อ่างเก็บน้้า ฝาย และแหล่งน้้าขนาดเล็ก น้้าใต้ดิน 

 การเกษตรปลอดภัย พัฒนาสู่เกษตรอินทรีย์ 

 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระยยการจัการสิ่งแวดล้อม น้้าเสีย มลพิษทางอากาศ เสียง 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด ซึ่งมีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดคือ “ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้าดังนี้  

 พัฒนาแหล่งน้้าเดิม และแหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักท่ีได้มาตรฐาน การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

 แหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทน มันส้าปะหลัง อ้อย 

 ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริหาร สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ ซึ่งมี
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดคือ “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้า
ชายแดน” โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้าดังนี้  

 พัฒนาแหล่งน้้าเดิม และแหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 พัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 
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กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี 
ซึ่งมีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดคือ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่า การท่องเที่ยวเชิง
คุณภาพ การค้าชายแดนมาตรฐานสากล” โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้าดังนี้  

 พัฒนาแหล่งน้้าเดิม และแหล่งน้้าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักในพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดคือ  
“เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจ สังคม และบริการของภูมิภาคสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยมี
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้้าดังนี้  

 การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม ้

 การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชน ในการส่งเสริมการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่า 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในนอกเขตชลประทาน 

 ยกระดับการบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างเป็นระบบ 

6.2 แผนพัฒนาจังหวัด 

พ้ืนที่ลุ่มน้้าชีมีจังหวัดรวม 13 จังหวัด มีการก้าหนดแผนพัฒนาจังหวัดที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม ประชากร อาขีพ เศรษฐกิจ สังคม ในแต่ละจังหวัด โดยสรุปดังนี้ 

จังหวัดชัยภูมิ มีวิสัยทัศน์คือ “เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพอย่างยั่งยืน” โดยมี
ยุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 

 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร 

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

 ควบคุมการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้้าอย่างเข้มงวด 

จังหวัดนครราชสีมา มีวิสัยทัศน์คือ “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตรอุตสาหกรรม สังคม
ปลอดภัย” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรป่าไม้ 
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 ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการจัดการน้้าเสีย 

 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าทั้งในเขตชลประทาน และนอกเขตชอลประทาน 

 พัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตาม
แม่น้้า ล้าคลองสายหลัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวิสัยทัศน์คือ “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

จังหวัดเลย มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้าและการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่
ยั่งยืน” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร เพ่ือให้แข่งขันได้” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม สินค้าเกษตร เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตร
ให้แข่งขันได้ 

จังหวัดหนองบัวล้าภู มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “พัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน” ซึ่งมกีลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 

 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้้า 

 ส่งเสริมการท้าเกษตรแปลงใหญ่ (Smart Farmer) โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่ 

จังหวัดขอนแก่น มีวิสัยทัศน์คือ “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
แม่โขง” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน 
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จังหวัดมหาสารคาม มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าคือ “ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ” ซึ่งมี
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาดสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ 

 ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และ วัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดอุดรธานี มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง” โดยมี
ยุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและ
ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 การพัฒนาแหล่งน้้า และการปรับปรุงบ้ารุงดินเพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 การส่งเสริมการตลาดการท้าเกษตรแปลงใหญ่ การส่งเสริม 

 การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย และสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 

 ปกป้อง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูและพ้ืนที่ป่า 

 ท้าฝายป่าต้นน้้า 

 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยปริมาณขยะ/น้้าเสีย ที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมข้ึน 

จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวิสัยทัศน์คือ “กาฬสินธุ์เมืองอาหารปลอดภัย ภูมิปัญญาวิถีถิ่นไทย น่าอาศัย ท่องเที่ยว 
และลงทุน” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “ส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรปลอดภัย” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารจัดการน้้า 

 การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ และท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

จังหวัดร้อยเอ็ด มีวิสัยทัศน์คือ “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพื้นฐานแหล่งผลิต 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนของภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” โดยมี
ยุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต
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การตลาดข้าวหอมมะลิและสินค้าภาคการเกษตรให้ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ มีการบริหารจัดการน้้า เพ่ือ
สนับสนุนการผลิต บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งและยั่งยืน” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

 พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้เป็นเขตเศรษฐกิจข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 

 พัฒนาแหล่งน้้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

 ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่าต้นน้้าป่าเสื่อมโทรม และป่าชุมชน 

จังหวัดยโสธร มีวิสัยทัศน์คือ “ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ครบวงจร อนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าอย่างบูรณาการ 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดศรีสะเกษ มีวิสัยทัศน์คือ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” โดยมี
ยุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้า 

จังหวัดอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์คือ “เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ
เกษตรสู่สากล” โดยมียุทธศาสตร์ส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าคือ “พัฒนาการเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าเกษตร บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อเมืองน่าอยู่ ทันสมัย 

 เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 พัฒนา/ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล เพ่ือการส่งออก 
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เอกสารชุดที่ 7: สภาพแวดล้อมส้าคัญของลุ่มน ้าชี 

7 สภาพแวดล้อมส้าคัญของลุ่มน ้าชี 

7.1 สภาพพื นที่ลุ่มน ้าชี 

7.1.1 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

สภาพภูมิอากาศ เขตพื นที่ลุ่มน ้าชีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีอุณภูมิเฉลี่ยทั งปีประมาณ 27.0 
องศาเซลเซียส มีค่าความชื อสัมพันธ์เฉลี่ยทั งปีมีค่าประมาณร้อยละ 73.8 และมีปริมาณการระเหยเฉลี่ยทั งปี
ประมาณ 1,566.2 มม. 

ปริมาณน ้าฝน ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มน ้าชี 1,188 มม.ต่อปี ซึ่งทุกจังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้าชีมี
ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศไทย และในพื นที่ลุ่มชีประสบปัญหาฝนทิ งช่วงเป็นระยะเวลานาน
ในช่วงฤดูฝน ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 

ปริมาณน ้าท่า พื นที่ลุ่มน ้าชีมีพื นที่รับน ้า 49,130 ตร.กม. ซึ่งมีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย 11,993.64 
ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน ้าท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 10,449.55 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 87 
ชองปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณน ้าท่า ในฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 1,544.08 ล้าน ลบ.ม. ดังนั น 
อ่างเก็บน ้าในลุ่มน ้ามีความจ้าเป็นในการพันนา เพ่ือเก็บกักน ้าส่วนเกินในช่วง 3 เดือน ไปใช้ในฤดูแล้ง เมื่อพิจารณา
ปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่ทั ง 27 ลุ่มน ้าสาขา มีค่าระหว่าง 4.26 ถึง 12.36 ลิตรต่อวินาทีต่อตร.กม. 

ปริมาณน ้าหลาก จากลักษณะทางกายภาพชองแม่น ้าชี เป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ค่าอัตราน ้าหลาก
สูงสุดฉับพลันของสถานีวัดน ้าท่าในแม่น ้าซีมีความไม่สอดคล้องกัน น ้าหลากในสถานีวัดน ้าท้ายน ้าอาจต่้ากว่าสถานี
วัดน ้าเหนือน ้า เนื่องจากปริมาณน ้าหลากท่ีไหลผ่านสถานีต้นน ้า ไหลเอ่อล้นตลิ่งท่วมที่ราบน ้าท่วมถึง 2 ฝั่งแม่น ้าท้า
ให้ปริมาณน ้าหลากท่ีไหลผ่านสถานีท้ายน ้ามีอัตราการไหลลดลง  

7.1.2 อุทกธรณีวิทยาและน ้าใต้ดิน 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน ้าชี ส่วนใหญ่เป็นชั นหินอุ้มน ้า คิดเป็นร้อยละ 86.82 ของพื นที่ลุ่มน ้า 
ชั นหินอุ้มน ้าในตะกอนหินร่วน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของพื นที่ลุ่มน ้า และส่วนที่เหลือคือ แหล่งน ้า โดย ความลึก
ของชั นน ้าบาดาลในลุ่มน ้าซีอยู่ในข่วง 10-50 เมตร และในชั นหินร่วน บางช่วงอาจลึกได้ถึง 50-100 เมตร 
ความสามารถในการให้น ้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั วโมง 

ทิศทางการไหล่ของน ้าบาดาลหลักๆ จะเริ่มจากบริเวณพื นที่ ด้านทิศตะวันตกท่ีมีสภาพภูมิประเทศสูง
กว่าจะไหลลงสู่พื นที่ต่้าตามล้าน ้าสาขา และไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ ทิศตะวันออกตามทิศทางการไหลของแม่น ้าชี 
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7.1.3 คุณภาพน ้า 

ลุ่มน ้าชีมีแหล่งน ้าผิวดินที่ส้าคัญ ได้แก่ แม่น ้าชี แม่น ้าพอง คุณภาพน ้าในแม่น ้าซี แม่น ้าพอง และ
แม่น ้าล้าปาว ส่วนใหญ่อยู่ในมาตรฐานน ้าผิวดินประเภทที่ 3 คือ เป็นแหล่งน ้าที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ 
การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน ้าทั่วไปก่อน 
และเพ่ือการเกษตรได้โดยแม่น ้าซี และแม่น ้าพอง มีคุณภาพน ้าเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ แต่ส้าหรับ 
ล้าปาว มีคุณภาพน ้าไม่เป็นไปตามประกาศ กรมควบคุมมลพิษซ่ึงก้าหนดไว้เป็นแหล่งน ้าผิวดินประเภทที่ 2 

7.1.4 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินในลุ่มน ้าซีส่วนใหญ่มีการพันนาของดินค่อนข้างสูงซึ่งจะส่งผลให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมซาติต่้า ซ่ึงประกอบด้วย ดินในพื นที่ราบลุ่มหรือพื นที่ราบ 6.37 ล้านไร่ ดินบริเวณพื นที่
ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง 17.40 ล้านไร่ และดินบริเวณท่ีสูง 4.98 ล้านไร่ กระจายอยู่ใน จังหวัดต่าง ๆ ในลุ่มน ้าชี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย พื นที่
เกษตรกรรม 20.44 ล้านไร่ (ร้อยละ 66.56 ของพื นที่ลุ่มน ้า) พื นที่ป่าไม้ 5.90 ล้านไร่ (ร้อยละ 19.21) นอกจากนี  
เป็นพื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื นที่แหล่งน ้า และพื นที่เบ็ดเตล็ด 

การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
พื นที่แหล่งน ้า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ในขณะที่พื นที่เกษตรกรรม พื นที่ป่าไม้ และพื นที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้มลดลง 

7.1.5 ทรัพยากรป่าไม้และชั นคุณภาพลุ่มน ้า 

ทรัพยากรป่าไม้ พื นที่ลุ่มน ้าซีมีพื นที่ป่าไม้รวม 5,091,486 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 16.58 ของพื นที่ลุ่มน ้า
(ส้านักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้,2561) โดยมีพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา พันธุ
สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกชชาติ และพื นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ คิดเป็นร้อยละ 
12.70 ของพื นที่ลุ่มน ้า (3,899,675 ไร่)  

ชั นคุณภาพลุ่มน ้า พบว่าพื นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งชองลุ่มน ้าซีอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 5 คือ ร้อยละ 
57.82 มีลักษณะเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่มีการใช้พื นที่ส้าหรับท้าเกษตรกรรม 
เช่น ท้านา และปลูกพืชไร่ นอกจากนี  อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 4 ร้อยละ 25.36 และพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 3 ร้อยละ 3.32 
ส่วนพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1A 1B และ 2 ซึ่งเป็นพื นที่ต้นน ้าส้าธารมี ร้อยละ 9.69 0.85 และ 2.96 ตามส้าดับ 

7.1.6 ทรัพยากรแร่ 

ข้อมูลเกี่ยวกับธรณีวิทยาแหล่งแร่ ปริมาณทรัพยากรแร่ ก้าลังการผลิต โดยเน้นในพื นที่เป้าหมายที่มี
ศักยภาพ ซึ่งอ้างอิงเนื อหาจากรายงานการศึกษา โครงการจัดท้าแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่โพแทช 
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กรมทรัพยากรธณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมทรัพยากรธรณี, 2552) โดยจากรายงานการ
ส้ารวจแร่โพแทชในแหล่งย่อยต่าง ๆ ในประเทศไทย พบแหล่งแร่โพแทชจ้านวน 8 แห่ง ในบริเวณภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทยในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ครอบคลุมเนื อท่ีประมาณ 50,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมี
ปริมาณทรัพยากรแร่โพแทชรวมประมาณ 407,000 ล้านตัน รายละเอียดดังต่อไปนี  
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พื นที่การศึกษาของโครงการ ที่ครอบคลุมพื นที่ของแอ่งสกลนครและแอ่งโคราชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
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แหล่งแร่โพแทช-เกลือหินพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

แหล่งแร่ ขอบเขตพื นที่ รายละเอียด ประเภทแร่ ปริมาณแร่ส้ารอง 
(ล้านตัน) 

ปริมาณทรัพยากร
แร ่

(ล้านตัน) 
อ้าเภอ จังหวัด 

บ้าเหน็จณรงค์
1,3 

 บ้ า เ ห น็ จ
ณรงค์ 

 จัตุรัส 

ชัยภูมิ อยู่บริเวณขอบตะวันตกของแอ่งโคราช ซ่ึงแบ่งเป็น
พื นท่ีประทานบัตรของ บมจ.อาเซียนโปแตชชัยภูมิ มี
พื นท่ีประมาณ 76.8 ตารางกิโลเมตร และพื นท่ีบ้าน
ตาล มีพื นท่ีประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร  ส่วนใหญ่
อยู่ทางทิศใต้ของอ้าเภอบ้าเหน็จณรงค์ และบางส่วน
อยู่ในเขตอ้าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

แร่คาร์นัลไลต์ 857 1,192.01 

แร่ซิลไวต์ 3 4.67 

เกลือหิน 8,700 12,488.28 

บ้านประค้า1,2 คง นครราชสีมา อยู่ท่ีบ้านประค้า ต้าบลบ้านปรางค์ อ้าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา มีการเจาะส้ารวจจ้านวนทั งหมด 11 
หลุม ครอบคลุมพื นท่ีประมาณ 7 ตารางกิโลเมตร 

แร่คาร์นัลไลต์ - 28.42 

แร่ซิลไวต์ - 3.18 

เกลือหิน - 4,548.96 

อุดรธานี1  เมืองอุดรธานี 

 กุมภวาป ี

อุดรธานี อยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานีไปทางทิศใต้ประมาณ 12 
กิโลเมตร ในเขตอ้าเภอเมืองอุดรธานีต่อกับอ้าเภอกุม
ภวาปี จังหวัดอุดรธานี ซ่ึงแหล่งแร่โพแทชอุดรธานีแบ่ง
ออกเป็น 2 แอ่งย่อย คือ แอ่งอุดรเหนือ และแอ่งอุดรใต้ 

แร่ซิลไวต์ 300 - 

วานรนิวาส1 วานรนิวาส สกลนคร อยู่ในเขตอ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ซ่ึงมีการ
เจาะส้ารวจจ้านวน 2 หลุม พบโดมเกลือท่ีมีไหล่โดม
วางตัวเอียงลาดไปทางทิศเหนือ 

- - - 

นาเชือก1,4 นาเชือก มหาสารคาม พื นท่ีแหล่งแร่โพแทชนาเชือก อยู่ในเขตต้าบลนาเชือก 
หนองเม็ก ปอพาน และเขวาไร่อยู่ในเขตอ้าเภอนา
เชือก จังหวัดมหาสารคาม มีการเจาะส้ารวจจ้านวน 9 
หลุม ครอบคลุมพื นท่ีประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร 

แร่ซิลไวต์ 7 - 
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แหล่งแร่โพแทช-เกลือหินพบบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ต่อ) 

แหล่งแร่ ขอบเขตพื นที่ รายละเอียด ประเภทแร่ ปริมาณส้ารองแร่ 
(ล้านตัน) 

ปริมาณทรัพยากร
แร ่

(ล้านตัน) 
อ้าเภอ จังหวัด 

จักราช1 เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา อ ยู่ ห่ า ง จ า ก จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า ไ ป ท า ง ทิ ศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 16 กิโลเมตร ในเขต
อ้าเภอจักราช ปัจจุบันเป็นอ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ มี
การเจาะส้ารวจ จ้านวน 7 หลุม ครอบคุลมพื นท่ี
ประมาณ 9 ตารางกิโลเมตร 

- - - 

บ้านทุ่ม1 เมือง ขอนแก่น อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันตก
ประมาณ 12 กิโลเมตร ในเขตบ้านทุ่มและบ้านเหล่า
เกวียนหัก ต้าบลบ้านทุ่ม อ้าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงในพื นท่ีมีการเจาะส้ารวจจ้านวน 
8 หลุม ครอบคุลมพื นท่ีประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร 

- - - 

ขอนแก่น1 เมือง ขอนแก่น อยู่ในเขตอ้าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซ่ึงมี
การเจาะส้ารวจจ้านวน 12 หลุม ครอบคลุมพื นท่ี
ประมาณ 12 ตารางกิโลเมตร 

- - - 

ด่านขุนทด5 ด่านขุนทด นครราชสีมา เป็นพื นท่ีแหล่งแร่โพแทช ท่ีบริษัท ไทยคาลิ จ้ากัด ยื่น
ขออาชญาบัตรพิเศษเมื่อปี พ.ศ. 2551 และได้รับ
อาชญาบัตรพิเศษอนุญาตให้ส้ารวจเมื่อปี พ.ศ. 2553 
และได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ โพแทขต่อมา
ภายหลัง  

แร่คาร์นัลไลต์ 
แร่ซิลวิไนต์ 

103.35 - 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1 = ปกรณ์  สุวานิช (2550)   2 = สถาพร กาวิเนตร และ มลศิริ ค้าหินกอง (2561) 

  3 = นุชิต ศิริทองค้า และ วนิฐชยา ขัดศรี (2561) 4 = นุชิต ศิริทองค้า และ วิภาวี วิบูลย์อัฐพล (2562)  

  5 = ส่วนแร่อโลหะ (2559) 
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7.1.7 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

พื นที่ลุ่มน ้าซี มีพื นที่ทางการเกษตรประมาณ 48.01 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ด้าเนินกิจกรรมทาง การเกษตร 
คือ ท้านา ประมาณ 11.24 ล้านไร่ รองลงมาคือ ท้าไร่ ประมาณ 7.17 ล้านไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ย ครัวเรือนเกษตร
เฉลี่ย 89,829 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นต้น 

ประชากร พื นที่ลุ่มน ้าซีมีประชากรทั งสิ น 5,953,334 คน จังหวัดที่มีอ้าเภอเมืองอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชีที่
มีประชากรมากกว่าล้านคน คือ จังหวัดชอนแก่น รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ พื นที่ลุ่มน ้าชีมีความหนาแน่น
ประชากรเฉลี่ย 121.18 คนต่อ ตร.กม. สูงสุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 179.45 คนต่อ ตร.กม. รองลงมาคือ จังหวัด
ร้อยเอ็ด 177.20 คนต่อ ตร.กม. 

เศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในพื นที่อ้าเภอเมือง จะเป็นพื นที่
เศรษฐกิจหลักในแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนสูงสุด 105 ,618 บาทต่อคน
ต่อปี รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น 112,038 บาทต่อคนต่อปี จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนน้อยที่สุด
คือ จังหวัดหนองบัวล้าภู 49,443 บาทต่อคนต่อปี ประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าชีมีรายได้ค่อนข้างต่้าและเมื่อพิจารณา
ความแตกต่าง ระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท มีความแตกต่างกันมากคือ อ้าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประชากรมี
รายได้มากกว่า เกณฑ์เฉลี่ย 1.25 เท่า ในขณะที่ประชากรในชนบท (อ้าเภอโนนศิลา) มีรายได้ต่้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
0.79 เท่า เมื่อเปรียบเทียบในพื นที่จังหวัดหนองบัวล้าภูกับจังหวัดขอนแก่น ประชากรในอ้าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล้าภู มีรายได้ต่้ากว่า 0.76 เท่า ของรายได้อ้าเภอเมืองขอนแก่น และรายได้ประซาขนในเขตชนบท 
(อ้าเภอโนนลัง) ของ จังหวัดหนองบัวล้าภูสูงกว่า 1.11 เท่า ของรายได้ในเขตชนบท (อ้าเภอโนนศิลา) ของจังหวัด
ขอนแก่น 

รายได้ครัวเรือน จังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้าชีมีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 14,264-24,429 บาท/
ครัวเรือน/เดือน โดยมีรายได้เฉลี่ยทั งลุ่มน ้าประมาณ 20,457 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่งสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (19,802 บาท/ครัวเรือน/เดือน) แต่ยังต่้ากว่ารายได้เฉลี่ยของทั งประเทศ (23,840 บาท/
ครัวเรือน/ปี) โดยจังหวัดที่มีรายได้สูงที่สุดคือ นครราชสีมา รองลงมาคือ อุบลราชธานี และชัยภูมิ โดยจังหวัดที่
รายได้ต่้าสุดคือ กาฬสินธุ์ 

ความยากจน ประชากรในลุ่มน ้าชี 5,953,334 คน มีจ้านวนคนทั งสิ น 508,871 คน หรือร้อยละ 
8.55 ของประชากรลุ่มน ้าทั งหมด โดยจังหวัดที่มีจ้านวนคนจนมากที่สุดคือ กาฬสินธุ์ รองลงมาคือ มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด   
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7.1.8 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 

การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของลุ่มน ้าชีในอนาคต จ้าเป็นต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและน ้าท่าในอดีตของพื นที่ศึกษา รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศและอัตราการระเหย โดยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบต่อปริมาณน ้าท่าของลุ่มน ้าซีในอนาคตด้านต่าง ๆ สรุปดังนี  

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุดและต่้าสุด มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นอย่างมีนัยส้าคัญ โดยค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 0.12 
°c ต่อทศวรรษ และค่าอุณหภูมิต่้าสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 0.24 °c ต่อทศวรรษ 

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน พบว่าปริมาณฝนสะสมรายปีมีแนวโน้มลดลง 
• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าท่าในสุ่มน ้าชี สรุปผลการศึกษาได้ดังนี  

• ปริมาณน ้าท่าสะสมรายปีมีแนวโน้มลดลง 
• ปริมาณน ้าท่าเดือนสิงหาคม เดือนน ้ามากมีปริมาณเพ่ิมขึ น 
• ปริมาณน ้าท่าเดือนอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

7.2 โครงการแหล่งน ้าในปัจจุบัน 

7.2.1 แหล่งน ้าต้นทุนในปัจจุบัน 

โครงการแหล่งน ้าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพื นที่ลุ่มน ้าชี มีหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน ้า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ้านวนโครงการ
รวม 2,765 โครงการ ความจุเก็บกักโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมประมาณ 7,139.72 ล้าน ลบ.ม. มี
พื นที่ชลประทานรวมประมาณ 3,446,187 ไร่ และมีพื นที่รับประโยชน์ 1,154,992 ไร่ สรุปดังนี  

ล้าดับ โครงการ จ้านวนโครงการ ความจุเก็บกัก  
(ล้าน ลบ.ม.) 

พื นท่ีชลประทาน (ไร่) พื นท่ีรับประโยชน์ (ไร่) 

1 โครงการขนาดใหญ่ 6 4,758.05 818,531 - 

2 โครงการขนาดกลาง 150 929.21 1,033,724 24,959 

3 โครงการขนาดเล็ก 2,040 1,452.46 143,977 1,076,983 

4 โครงการสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า 

569 - 1,449,955 53,050 

รวมโครงการ 2,765 7,139.72 3,446,187 1,154,992 

หมายเหตุ : ไม่รวมความจุโครงการขนาดเล็ก 1,471.77 ล้าน ลบ.ม. 

 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 5 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 9 
 

7.2.2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

ลุ่มน ้าาซีมีแหล่งน ้าต้นทุนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความจุของอ่างเก็บน ้ามากกว่า 20 ล้าน ลบ.
ม. รวมฝายปิดกั นแม่น ้าซีอีก 6 แห่ง ความจุ 164 ล้าน ลบ.ม. รวม 14 แห่ง มีความจุรวม 5,026.45 ล้าน ลบ.ม. ที่
เหลืออีก จ้านวน 142 โครงการมีความจุรวม 660.81 ล้านลบ.ม.  

ลุ่มน ้าซีมีเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง มีความจุรวม 4,575.05 ล้าน ลบ.ม. แต่เป็นความจุใช้งานเพียง 
3,871.16 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้มีปัญหาการขาดแคลนน ้าในลุ่มน ้า การพันนาโครงการขนาดใหญ่มีข้อจ้ากัดในสภาพ
ภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นพื นที่ราบ รวมทั งมีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก 

จังหวัดขอนแก่นมีความจุอ่างเก็บน ้ารวมมากที่สุดคือ 1,946.63 ล้าน ลบ.ม. มีแหล่งเก็บน ้าฃนาดใหญ่
คือ เขื่อนอุบลรัตน์ รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์มีความจุอ่างเก็บน ้ารวม 1,928 ล้าน ลบ.ม. มีแหล่งเก็บน ้าขนาด
ใหญ่คือ เขื่อนล้าปาว และจังหวัดชัยภูมิมีความจุอ่างเก็บน ้ารวม 230.93 ล้าน ลบ.ม.  มีแหล่งเก็บน ้าขนาดใหญ่คือ 
เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนล้าปะทาวตอนบน ล้าคันอู และเข่ือนห้วยลุ่ม  

7.2.3 การพัฒนาแหล่งน ้าบาดาล 

จากข้อมูลบ่อน ้าบาดาลของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล ปี พ.ศ. 2562 บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าซีมีจ้านวนบ่อ
น ้าบาดาล ที่ใช้ได้รวม 15,423 บ่อ โดยบ่อน ้าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่จังหวัดขอนแก่น จ้านวน 3,641 บ่อ 
รองลงมาอยู่ใน พื นที่จังหวัดชัยภูมิ จ้านวน 3,263 บ่อ และจังหวัดกาฬสินธุ จ้านวน 2,048 บ่อ โดยจ้าแนกประเภท
บ่อ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเกษตรกรรม เซ่น เพาะปลูก เลี ยงสัตว์ 2) การธุรกิจ เซ่น การค้า บริ การ 
อุตสาหกรรม และ 3) การอุปโภค-บริโภค 

7.3 การคาดการณ์ประชากรและด้านเศรษฐกิจในอนาคต 

7.3.1 การคาดการณ์ประชากรและนักท่องเที่ยวในอนาคต 

การคาดการณ์ประชากรของลุ่มน ้าชีในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) พบว่า ประชากรที่
อาศัยอยู่ในลุ่มน ้าชีปี พ.ศ. 2560 มีจ้านวนรวมทั งสิ น 5,953,334 คน ปี พ.ศ. 2565 (ปีที่ 5) มีจ้านวนรวมทั งสิ น 
6,045,476 คน ปี พ.ศ. 2570 (ปีที่ 10) มีจ้านวนรวมทั งสิ น 6,147,215 คน ปี พ.ศ. 2575 (ปีที่ 15) มีจ้านวนรวม 
ทั งสิ น 6,260,145 คน และจากการคาดการณ์ประชากรในปี พ.ศ. 2580 (ปีท่ี 20) พบว่าจะมีจ้านวนประชากร รวม
ทั งสิ น 6,386,218 คน ตามล้าดับ โดยในปี พ.ศ. 2580 หรือปีท่ี 20 จังหวัดในลุ่มน ้าชีทีค่าดว่าจะมีจ้านวนประชากร
เพ่ิมขึ นมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น (1,610,245 คน) ชัยภูมิ(1,077,555 คน) กาฬสินธุ์  
(897,742 คน) ร้อยเอ็ด (855,343 คน) และมหาสารคาม (626,092 คน)  

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวรวม 4.27 ล้านคน คาดว่าจะเพ่ิมเป็น 8.98 ล้านคน ในอนาคต 20 ปี 
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ด้านอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน ้าชีรวม 16,055 โรงงาน จากสถิติการ 
ขยายตัวของ GPP คาดว่าจะมีการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในอัตราร้อยละ 3.4 ต่อปี 

7.3.2 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจอนาคต 20 ปี 

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของลุ่มน ้าชีในช่วงแผนพันนาฯ ฉบับที่ 7 ถึง 12 (พ.ศ. 
2538-2561) พบว่า จังหวัดที่มีระดับฐานเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา รองลงมาได้แก่ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี ตามล้าดับ และระดับฐานเศรษฐกิจ ต่้าสุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล้าภู ยโสธร 
และมหาสารคาม ตามล้าดับ แต่ในช่วงแผนฯ 9 ถึงแผนฯ 12 จังหวัดเหล่านี  มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดเพ่ิมมากขึ น ส้าหรับจังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่นในช่วงแผนฯ 12 อัตราการเจริญเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่้าร้อยละ 1.80 และ 1.15 ตามล้าดับ แต่การเพ่ิมขึ นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
จังหวัดนครราชสีมาสูงเป็นอันดับสองของจังหวัดในลุ่มน ้าชี เพ่ิมขึ น 6,000 ล้านบาท (จังหวัดอุบลราชธานี เป็น
อันดับ 1 เพ่ิมขึ น 6,027 ล้านบาท) และจังหวัด ขอนแก่น เพ่ิมขึ น 3,100 ล้านบาทในช่วง พ.ศ. 2560-2561 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ นต่้าสุดได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เพ่ิมขึ น 1,575 ล้านบาท จังหวัดยโสธร เพ่ิมขึ น 
1,668 ล้านบาท และจังหวัดหนองบัวล้าภู เพิ่มขึ น 2,041 ล้านบาท 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของลุ่มน ้าชีในภาพรวม (ตั งแต่ พ.ศ. 2539-2561) ช่วง 
แผนฯ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี  พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่าง ๆ ต้่าสุด ช่วงแผนฯ 9 และแผนฯ 10 (พ.ศ. 2545-2554) อัตราการเจริญเติบโต
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสูงขึ นมาก และลดต้่าลงในช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และแผนฯ 12  
(พ.ศ. 2560-2561) 

จากการศึกษาใน 2 เงื่อนไข คือ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเติบโตตามแนวโน้มปัจจัยปัจจุบันที่เกิดขึ น  
ซึ่งคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.80 ต่อปี 2) การบริหารจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเติบโตร้อยละ 3.00 ต่อปี 

7.3.3 ความต้องการใช้น ้าในปัจจุบันและอนาคต 20 ปี 

เป็นการวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 และคาดการณ์ไปในอนาคตปี พ.ศ. 2580 
เมื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้น ้าจากแหล่งน ้าผิวดินในลุ่มน ้าชีแยกตามกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเกษตร 
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ปศุสัตว์ และการรักษาระบบนิเวศ ประกอบกับโอกาสในการพันนา
ทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าที่มีโอกาสพันนา 3 กรณี ได้แก่ 

กรณีที่ 1 : ณ สภาพปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 พื นที่ชลประทานและพื นที่รับประโยชน์ 4,601,179 ไร่ (4.60 
ล้านไร่) 
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กรณีที่ 2 : สภาพอนาคต ปี พ.ศ. 2580 กรณีพันนาโครงการแหล่งน ้าในลุ่มน ้าชีเต็มศั กยภาพ มีพื นที่
ชลประทานและพื นที่รับประโยชน์ 7,488,559 ไร่ (7.49 ล้านไร่) 

กรณีท่ี 3 : สภาพอนาคต ปี พ.ศ. 2580 กรณีพันนาโครงการแหล่งน ้าในลุ่มน ้าชีเต็มศักยภาพและการผันน ้า
โขง มีการพันนาพื นที่ชลประทานและพื นที่รับประโยชน์เต็มศักยภาพพื นที่การเกษตรรวม 9,550,315 ไร่ (9.55 
ล้านไร่) 

โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการใช้น ้าจากแหล่งน ้าผิวดินตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ความต้องการน ้าผิวดินในแต่ละกิจกรรมในปัจจุบันและอนาคต 
กิจกรรม 
การใช้น ้า 

สภาพปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 กรณีไม่มีการพัฒนา อนาคตปี พ.ศ. 2580 

พื นที่ชลประทาน
และพื นที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 

ความต้องการน ้า 
(ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี) 

พื นที่ชลประทาน
และพื นที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 

ความต้องการน ้า 
(ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี) 

กรณีพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ในลุ่มน ้าเต็มศักยภาพ 

กรณีพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน ้า
ในลุ่มน ้าชีเต็มศักยภาพและการผันน ้า

จากแม่น ้าโขง 

พื นที่ชลประทาน
และพื นที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 

ความต้องการน ้า 
(ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี) 

พื นที่ชลประทาน
และพื นที่รับ

ประโยชน์ (ไร่) 

ความต้องการน ้า 
(ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี) 

1. เกษตร1/ 4,601,179 4,899.66 4,601,179 4,899.66 7,488,559 7,822.73 9,550,315 12,193.69 

2. อุปโภคบริโภค - 125.67 - 129.11 - 129.11 - 129.11 

3. ท่องเท่ียว - 1.12 - 2.34 - 2.34 - 2.34 

4. อุตสาหกรรม - 33.07 - 55.38 - 55.38 - 55.38 

5. ปศุสัตว ์ - 9.16 - 15.92 - 15.92 - 15.92 

รวม2/ 4,601,179 5,068.67 4,601,179 5,102.41 7,488,559 8,025.48 9,550,315 12,396.44 

หมายเหตุ : 1/ ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร ได้หักปริมาณน ้าไหลคืนกลับแล้ว 
  2/ น ้ารักษาระบบนิเวศเป็นน ้าระบายท้ายอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงพื นท่ีท้ายน ้าสามารถน้ากลับมาใช้ได้อีกจึงไม่น้ามารวมในความต้องการน ้า 
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เมื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการใช้น ้าบาดาล พบว่า ความต้องการใช้น ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคมี
ปริมาณสูงที่สุด โดนคิดเป็นปริมาณความต้องการใช้น ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคประมาณ 494.11 ล้ าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้อยละ 44.25) รองลงมาได้แก่ เพ่ือการอุตสาหกรรม 331.70 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้อยละ 
29.70) และเพ่ือเกษตรกรรม 290.91 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี (ร้อยละ 26.05) โดยสามารถสรุปความต้องการใช้
น ้าบาดาลของกิจกรรมต่าง ๆ ดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 ความต้องการใช้น ้าบาดาลของกิจกรรมต่าง ๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าชี 
ล้าดับ จังหวัด อุปโภคบริโภค  

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
อุตสาหกรรม  

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
เกษตรกรรม  

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 
รวม  

(ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) 

1 ชัยภูมิ 130.79 39.28 203.65 373.72 

2 นครราชสีมา 4.00 0.77 3.44 8.21 

3 เพชรบูรณ์ 1.01 0.00 0.00 1.01 

4 เลย 7.84 0.97 1.33 10.15 

5 หนองบัวล้าภ ู 41.93 29.28 12.40 83.61 

6 ขอนแก่น 103.07 210.74 35.75 349.56 

7 มหาสารคาม 42.45 21.58 5.90 69.93 

8 อุดรธานี 55.00 5.68 0.82 61.50 

9 กาฬสินธุ ์ 39.49 17.40 12.49 69.39 

10 ร้อยเอ็ด 46.76 5.25 7.78 59.79 

11 ยโสธร 16.78 0.44 5.13 22.35 

12 ศรีสะเกษ 0.90 0.00 0.16 1.06 

13 อุบลราชธานี 4.10 0.31 2.04 6.45 

รวม 494.11 331.70 290.91 1,116.72 
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กรณีศึกษา 1 : การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางในครั้งนี้ จะด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
เพ่ือเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนคือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ร่วมกันคิดพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการจัดท า SEA 
โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วและเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และใช้สถานการณ์สมมติ
ในอนาคต (Future scenarios) ต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พิจารณา และใช้ข้อมูลสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์สมมติมาประกอบในการสาธิต ทดลอง เรียนรู้กระบวนการศึกษา SEA จนสามารถน าผล
การศึกษาไปประกอบและจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้จะ
ด าเนินการฝึกอบรมโดยยึดตามกรณีศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นหลัก เสริมด้วยการบรรยายเนื้อหาจาก
บทเรียนที่เกี่ยวข้องประกอบภายในกลุ่ม โดยจะมีบทเรียนที่สอดแทรกเพ่ือเพ่ิมความรู้ทางทฤษฎี รวมทั้ง
บทเรียนและประสบการณ์อ่ืน ๆ ด้วย ตามล าดับของขั้นตอนการจัดท า SEA ที่บูรณาการกับแผนพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม  

1 การใช้กรณีศึกษา 

1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

1) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 ทีมศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรม เท่า ๆ กัน  

2) ใช้วิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วม และแยกออกเป็นแต่ละทีมศึกษา โดยจะมีวิทยากรประจ าทีม 
ช่วยแนะน าและให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง  

3) แต่ละทีมใช้ข้อมูลจริงของกรณีศึกษาเรียนรู้กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอน 

4) ทีมศึกษา ศึกษาการจัดท าแผนและ SEA โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
สมมต ิ

5) ทีมศึกษาแต่ละทีมจะน าเสนอผลสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอ่ืน ๆ  

1.2 การแบ่งกลุ่มทีมศึกษา 

การฝึกอบรมจะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 ทีมศึกษาในจ านวนเท่า ๆ กัน และคละผสมต่าง
หน่วยงาน 
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2 ค าถามของกรณีศึกษา 

“ในสถานการณ์สมมติ ท่านคิดว่าเราในฐานะหน่วยงานของรัฐจะวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วอย่างไรร่วมกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือพัฒนาจังหวัดสระแก้วสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

3 ข้อมูลประกอบกรณีศึกษา  

ข้อมูลประกอบกรณีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลจากสถานการณ์จริงของการพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว (ข้อมูลจริง) และสถานการณ์สมมติด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ข้อมูลสมมติ) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับให้ 
ผู้เข้ารับการอบรมใช้ประกอบกรณีศึกษา ซึ่งข้อมูลสถานการณ์จริงที่ให้ประกอบนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาข้อมูลจริงจากแหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ หากพบว่าต้องการข้อมูลจริง
มาประกอบการจัดท ากรณีศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนข้อมูลสถานการณ์สมมติอนาคตนั้น ให้ผู้เข้ารับการอบรมใช้ใน
การคาดการณเ์หตุการณ์ในอนาคต เพ่ือวิเคราะห์หายุทธศาสตร์ของแผนฯ ตามสถานการณ์สมมตินั้น อนึ่งหาก
ผู้เข้ารับการอบรมต้องการให้เกิดสถานการณ์สมมติอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการจัดท ากรณีศึกษา ให้ผู้เข้ารับ
การอบรมร่วมกันพิจารณาภายในกลุ่มเพ่ิมเติมได ้

3.1 สถานการณ์จริงของการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2558) พบว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเท่ากับ 40,325 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากช่วงปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 
37,747 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP) เท่ากับ 65,669 บาทต่อปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ 
ผ่านมาท่ีมีมูลค่าเท่ากับ 62,447 บาทต่อปี โดยรายได้ส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคการเกษตร ที่มีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 
ข้าวนาปี ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และพืชผัก ผลไม้ และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตรรองรับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะโรงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงาน
น้ าตาล โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง (แป้ง เอทานอล และลานมันเส้น)  

แหล่งก่อเกิดรายได้ส าคัญอีกแหล่งของจังหวัดคือ เขตการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา ที่มี
การน าเข้า-ส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่ สุดคือ เครื่องยนต์ ยานพาหนะ 
(รถจักรยานยนต์ รถยนต์) เครื่องจักรทางการเกษตร (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว) เป็นต้น ซึ่งสร้างมูลค่ากว่า 6 หมื่น
ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด  

นอกจากเขตการค้าชายแดนแล้ว จังหวัดสระแก้วยังคงเป็นแหล่งการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีนักลงทุนจ านวนมากที่ได้เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว  โดยปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนกว่า 580 โรงงาน ทั้ง โรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากพืช โรงงานผลิต/ ซ่อมยานพาหนะ เป็นต้น และ
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ยังคงมีแนวโน้มของผู้ที่สนใจเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้ถูกประกาศเป็นเขตพัฒนาพ้ืนที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้ว โดยเกิดการลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วอย่าง
ก้าวกระโดด จากในปี พ.ศ. 2559 ที่สร้างมูลค่าประมาณ 9 พันล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้าง
มูลค่าได้ถึง 3 หมื่นล้านบาทต่อปี  

จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซึ่งจังหวัดสระแก้วเป็น 1 ในจังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ดึงดูด
การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหา  
ความมั่นคง ซ่ึงความก้าวหน้าส าคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง ได้แก่ การก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อภายในจังหวัดและ
ระหว่างจังหวัด รองรับการคมนาคมขนส่งที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาการคมนาคมระบบราง คือ การเดิน
รถไฟ (ไทย-กัมพูชา) ที่ได้มีการเจรจาท าบันทึกข้อตกลงเดินรถร่วม (Joint Traffic Agreement) เป็นต้น อีกท้ัง
ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างจุดผ่านแดนด้วย นอกจากการพัฒนา
ด้านระบบคมนาคมเพ่ือรองรับการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ในการเข้าสู่เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย เช่น  
การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

อีกภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วคือ ภาคการท่องเที่ยว ที่มี
อัตราการสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกปี มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีการขยายเส้นทางการบิน
ของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงถึง 2 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 1.9 ล้านคน
ต่อปี สร้างมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาทต่อปี 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดสระแก้วจะเป็นพ้ืนที่ที่มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก  
เป็นแหล่งการค้าชายแดน แหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดยังถูกจัดอยู่ใน
ล าดับที่ 62 ของประเทศ (ณ ปี พ.ศ. 2559) ซึ่งถือว่าอยู่ในล าดับท้าย ๆ ของประเทศอยู่ 

2) สถานการณ์ด้านสังคม 

ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีจ านวนประชากรรวมประมาณ 562,460 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561) สถานภาพทางสังคมมีระบบความจ าเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพรองรับการใช้ชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างเพียงพอโดยเฉพาะ ด้านสาธารณสุข และการศึกษา แต่เนื่องด้วยจังหวัดสระแก้ว
เป็นเขตชายแดนติดต่อระหว่างประเทศ ปัญหาส าคัญในพื้นที่คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีคดีการ
จับกุมเป็นจ านวนมาก ช่วงอายุของผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติดมีตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงวัยกลางคนทั้งชายและหญิง 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) กรณีศึกษาประกอบการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA  
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 4 
 

อย่างไรก็ตาม การใช้บริการในด้านต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและการเข้ามา
ท างานของแรงงานต่างด้าว 

อาชีพส าคัญของประชาชนในจังหวัดสระแก้วคือ อาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ การค้าและ
บริการ และการท างานในภาคอุตสาหกรรม (ลูกจ้าง) ซึ่งอาชีพในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขยายตัวของโอกาสในการ
ประกอบอาชีพจะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังคงมีประชาชนที่ยังว่างงานอยู่ โดยมี อัตราการว่างงานของประชาชนใน
จังหวัดสระแก้วเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 2.1 จ านวนผู้ว่างงานเฉลี่ยประมาณ 6,200 คน แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส19 (COVID-19) เกิดการอพยพย้ายกลับถิ่นของประชาชนจากเมืองใหญ่
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอัตราแรงงานในพ้ืนที่เพ่ิมสูงมากขึ้น อัตราการแข่งขันเรื่องการประกอบอาชีพเพ่ิม
สูงขึ้น และมีแนวโน้มของการใช้ประโยชน์จากระบบความจ าเป็นพ้ืนฐานที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย ส่งผลต่อความ
เพียงพอของระบบความจ าเป็นพื้นฐานในจังหวัด 

3) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสระแก้ว มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญโดยเฉพาะ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งมี
ขนาดพ้ืนที่ถึงเกือบ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด มีทั้งป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติกระจายอยู่
ทั่วพ้ืนที่ของจังหวัด แต่เนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก
เพ่ิมมากขึ้น มีปัญหาสภาพเสื่อมโทรมเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากทรัพยากรป่าไม้แล้ว จังหวัดสระแก้วยังมีแหล่งน้ าทั้ง
แหล่งน้ าธรรมชาติ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าใต้ดินกระจายอยู่ทั่วจังหวัด จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อย
ทั้งหมด 7 ลุ่มน้ าย่อย ได้แก่ ลุ่มน้ าพระปรง พระสะทึง พรมโหด คลองน้ าใส ห้วยนางาม ห้วยตะเคียน และห้วย
ล าสะโตน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ 

ประเด็นส าคัญของจังหวัดสระแก้วคือ การจัดการขยะ โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่
จ านวน 529 ตัน/ วัน ซึ่งมีจ านวนขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดถูกต้องเพียง 42 ตัน/ วัน ขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์
จ านวน 170 ตัน/ วัน เหลือส่วนที่ไม่ถูกก าจัดจ านวนกว่า 316 ตัน/ วัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างใน
สถานที่ก าจัดจ านวนกว่า 158,000 ตัน (ในช่วงปี พ.ศ. 2560) 

3.2 สถานการณ์สมมติด้านเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

1) เป้าหมายการพัฒนาปัจจุบัน 

จากการที่จังหวัดสระแก้วได้รับประกาศเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีเป้าหมายใน
การส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาเศรษฐกิจ ในพ้ืนที่โดยเน้นการสร้างบรรยากาศการค้า การลงทุน และการ
ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พร้อมส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภายใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม จังหวัดสระแก้วได้เล็งเห็นถึงการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เข้ามาผนวกในการพัฒนาด้วย โดยมุ่งเป้าหมายในการน าเอาโมเดล  BCG  
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ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 มิติไปพร้อมกัน ทั้งเศรษฐกิจชีวภาพ  
(Bio Economy) ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม โดยเน้นการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่า
สูง เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่ค านึงถึงการน าวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้
มากที่สุด โดยทั้ง 2 ระบบด าเนินการภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อมเพ่ือให้เกิดสมดุลและความยั่งยืน มาผนวกรวมในการพัฒนาด้วย โดยมุ่งเป้าหมายเริ่มการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้ในช่วงปีการพัฒนา พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

จากเป้าหมายและนโยบายของจังหวัดดังกล่าวส่งผลให้มีนักลงทุนที่สนใจเริ่มเข้ามาลงทุนภายใน
จังหวัด และเป็นโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจในการลงทุนได้เข้ามาในจังหวัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งหวังดึงดูดการลงทุน
ให้เต็มพ้ืนที่ศักยภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี พ.ศ. 2569 เพ่ือให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาของจังหวัด โดยเฉพาะในด้านมิติเศรษฐกิจ นอกจากนี้ จังหวัดสะแก้วยังมีเป้าหมายที่จะเชื่อมโยง
ภาคอุตสาหกรรมที่อยู่นอกพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วกับภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ภายในเขตเข้าด้วยกัน
ด้วย สร้างความเชื่อมโยงอย่างครบวงจร เพ่ือให้ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วสร้างรายได้ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัดให้ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาปรับปรุงด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคน
เข้าเมือง การสร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยด าเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา พร้อมทั้งพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงาน สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS) เพ่ือเตรียมการรองรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย 

2) สถานการณ์สมมติอนาคต 

2.1 มีจ านวนนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่สูงเท่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ส่งผลให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วพัฒนาไปได้ช้า และยังไม่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในจังหวัดสระแก้วได้  

2.2 มีแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในภาคอุตสาหกรรมของพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วเพ่ิมสูงขึ้นมาก 
ถึงร้อยละ 20 ต่อปี เนื่องจากความต้องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเอง และแรงงานไทยไม่มีศักยภาพ
และไม่สนใจในการท างานในพ้ืนที่ 

2.3 จากการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่สูงเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้อัตราว่างงานของแรงงานไทยใน
จังหวัดสระแก้วเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการรองรับการใช้บริการด้านสาธารณสุข
ในพ้ืนที่ด้วย เนื่องจากการใช้บริการของแรงงานต่างด้าว 
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2.4 จังหวัดสระแก้วประสบปัญหาน้ าท่วมรอการระบายในช่วงฝนตกหนักในแต่ละปี ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ าเสียเพ่ิมขึ้น และจากธุรกิจสินค้ามือสองที่รับเข้ามาจากประเทศกัมพูชาซึ่งมีทั้งสภาพ
ใช้ได้และใช้ไม่ได้ ส่งผลให้มีปริมาณขยะจากสินค้ามือสองเพ่ิมขึ้นจนไม่มีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะที่เพียงพอ  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 นอกจากประเด็นปัญหาน้ าเสียและขยะแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศที่มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นด้วย เนื่องจากความแออัดของการจราจรและการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ด้วย  

2.5 มีปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมสูงขึ้นในพ้ืนที่ เนื่องมาจากการไม่มีระบบการก ากับดูแลแรงงาน 
ต่างด้าวที่เข้ามาในพ้ืนที่ ความต่างวัฒนธรรมและวิถีชีวิตระหว่างคนไทยและแรงงานต่างด้าว จึงก่อให้เกิด
ปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆ อาทิ ทะเลาะวิวาท ลักขโมย ไปจนถึงปัญหายาเสพติดด้วย 

2.6 มีแนวโน้มมูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น แต่เป็นแนวโน้มที่ต่ ามากเพียงร้อยละ 3-5 ต่อปี
ในช่วงการพัฒนา 1-2 ปีแรก จากนั้นการค้าชายแดนได้รับผลกระทบจากการปิดประเทศในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรควิด-19 (COVID-19) ส่งผลให้หยุดชะงักและมีแนวโน้มการลดลงของมูลค่าการค้าชายแดน
ถึงร้อยละ 30 ต่อปี 

4 ช่วงของการฝึกอบรม (Training Session) 

การใช้กรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ช่วง (Sessions) ตามล าดับ ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 การออกแบบการบูรณาการการจัดแผนฯ กับ การศึกษา SEA 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (2 ทีมศึกษา) เริ่มต้นงานโดยการสร้างกรอบและขั้นตอนการบูรณาการการจัดท า
แผนฯ กับการศึกษา SEA ว่าจะเชื่อมโยงและสร้างการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลการด าเนินงานใน
แต่ละข้ันตอนใดบ้าง ณ ช่วงเวลาใดหรือไม่ และคาดว่าจะท าให้เกิดการบูรณาการทั้งสองกระบวนการมีลักษณะ
รูปแบบใดและตรงจุดเชื่อมต่อ (Entry points) ที่จะท าให้ผลของการศึกษา SEA น าไปใช้ในกระบวนการจัดท า
แผนฯ ได้เหมาะสม ทันเวลา เพ่ือให้แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้ประโยชน์จากการศึกษา SEA 
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการอนุมัติแผนฯ  

ให้ทีมเตรียมวางแผนการบูรณาการ SEA กับการจัดท าแผน ระบุว่า ข้อมูลที่จะได้ในแต่ละขั้นตอน  
จะน าไปใช้ในการก าหนดแผนคืออะไร และอย่างไร และหาช่องทางโอกาสที่ท าให้เกิดการบูรณาการ 
หลายระดับ หลายภาคส่วนได้อย่างไร  

ช่วงท่ี 2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

ให้ทุกทีมศึกษามาร่วมกันระดมสมองขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศึกษา SEA ก าหนดว่าใคร
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
ของทั้งพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใด 
และก าหนดว่าใครจะเก่ียวข้องกับกระบวนการศึกษา SEA และการจัดท าแผนฯ บ้าง  
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จากนั้น ให้ผู้ เข้าร่วมอบรมทุกคน เล่นบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และร่วมกันพิจารณาล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

ช่วงที่ 3 การก าหนดขอบเขต ตอนที่ 1  

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (2 ทีมศึกษา) พิจารณาสถานการณ์จ าลองต่างๆ และหาประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แต่ละสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาของแต่ละทีม โดยวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์
และน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานการณ์สมมติที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วในเป้าหมายของทีม โดยให้สมาชิกในทีมรับบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และหยิบยกสถานการณ์
และประเด็นปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทีมวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์   

จากนั้น ให้ทีมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้นั้นว่า มีความส าคัญในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีเหตุผลสนับสนุนอะไร  

ช่วงท่ี 4 การก าหนดขอบเขต ตอนที่ 2 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (2 ทีมศึกษา) ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปกติ (Business-as-usual) และสภาพพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น 
จากการด าเนินงาน (Actions) ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข หลีกเลี่ยง และส่งเสริมเรื่องใด ให้มีผลกระทบต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต 
เพ่ือหาทางเลือกเบื้องต้นของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

ให้แต่ละทีมเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิคสนับสนุนการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline 
assessment) และแสดงผลลัพธ์การประเมินข้อมูลฐานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อธิบายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

ช่วงท่ี 5 ทางเลือกการพัฒนา 

ให้แต่ละทีมศึกษา (2 ทีมศึกษา) ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกต่าง ๆ จากผลการประเมินข้อมูล
ฐานและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกันว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนครอบคลุม ทั้งมาตรการส่งเสริม หลีกเลี่ยง ลดหรือบรรเทา ของแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามทางเลือกที่เหมาะสม 
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5 ชุดข้อมูลสนับสนุน 

กรณีศึกษา “การจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว” นี้ จะด าเนินเรื่องไปตามล าดับขั้นตอน
ของกระบวนการจัดท า SEA พร้อมชุดข้อมูลสนับสนุนแยกออกเป็นชุด เพ่ือช่วยเสริมให้การฝึกปฏิบัติจริงตาม
กรณีศึกษาเป็นไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยชุดข้อมูลสนับสนุนประกอบด้วย 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 1 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัดสระแก้วและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 2 สถานการณด์้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กรณีศึกษา 2 : การจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้ว 

 

การฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับกลางในครั้งนี้ จะด าเนินการ
ฝึกอบรมโดยใช้กรณีศึกษา ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันการจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัด
สระแก้ว เพ่ือเป็นตัวอย่างในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้เครื่องมือสนับสนุนคือการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ ร่วมกันคิดพิจารณาขั้นตอนและกระบวนการจัดท า 
SEA โดยการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และใช้สถานการณ์สมมติในอนาคต (Future 
scenarios) ต่าง ๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พิจารณา และใช้ข้อมูลสถานการณ์จริงและสถานการณ์สมมติมา
ประกอบในการสาธิต ทดลอง เรียนรู้กระบวนการศึกษา SEA จนสามารถน าผลการศึกษาไปประกอบและ
การจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้วได้ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้จะด าเนินการฝึกอบรม
โดยยึดตามกรณีศึกษาที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริงเป็นหลัก เสริมด้วยการบรรยายเนื้อหาจากบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
ประกอบภายในกลุ่ม โดยจะมีบทเรียนที่สอดแทรกเพ่ือเพ่ิมความรู้ทางทฤษฎี รวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์
อ่ืน ๆ ด้วย ตามล าดับของขั้นตอนการจัดท า SEA ที่บูรณาการกับแผนคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  

1 การใช้กรณีศึกษา 

1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

1) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 ทีมศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรม เท่า ๆ กัน  

2) ใช้วิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วม และแยกออกเป็นแต่ละทีมศึกษา โดยจะมีวิทยากรประจ าทีม 
ช่วยแนะน าและให้ความรู้ที่เก่ียวข้อง  

3) แต่ละทีมใช้ข้อมูลจริงของกรณีศึกษาเรียนรู้กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอน 

4) ทีมศึกษา ศึกษาการจัดท าแผนและ SEA โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์
สมมต ิ

5) ทีมศึกษาแต่ละทีมจะน าเสนอผลสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอ่ืน ๆ  

1.2 การแบ่งกลุ่มทีมศึกษา 

การฝึกอบรมจะแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 2 ทีมศึกษาในจ านวนเท่า ๆ กัน และคละผสมต่าง
หน่วยงาน 
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2 ค าถามของกรณีศึกษา 

“ในสถานการณ์สมมติ ท่านคิดว่าเราในฐานะหน่วยงานของรัฐจะวางแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
จังหวัดสระแก้วอย่างไรร่วมกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือพัฒนาจังหวัดสระแก้วสู่เป้าหมายการพัฒนา 
ทีย่ั่งยืน” 

3 ข้อมูลประกอบกรณีศึกษา  

ข้อมูลประกอบกรณีศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลจากสถานการณ์จริงของการพัฒนาจังหวัด
สระแก้ว (ข้อมูลจริง) และสถานการณ์สมมติด้านโลจิสติกส์ (ข้อมูลสมมติ) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับให้ผู้เข้ารับการ
อบรมใช้ประกอบกรณีศึกษา ซึ่งข้อมูลสถานการณ์จริงที่ให้ประกอบนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โดยผู้เข้ารับ
การอบรมสามารถค้นหาข้อมูลจริงจากแหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้ หากพบว่าต้องการข้อมูลจริงมา
ประกอบการจัดท ากรณีศึกษาเพ่ิมเติม ส่วนข้อมูลสถานการณ์สมมติอนาคตนั้น ให้ผู้เข้ารับการอบรม ใช้ในการ
คาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต เพ่ือวิเคราะห์หายุทธศาสตร์ของแผนฯ ตามสถานการณ์สมมตินั้น อนึ่งหากผู้
เข้ารับการอบรมต้องการให้เกิดสถานการณ์สมมติอ่ืนเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการจัดท ากรณีศึกษา ให้ผู้เข้ารับการ
อบรมร่วมกันพิจารณาภายในกลุ่มเพ่ิมเติมได ้

3.1 สถานการณ์จริงของการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

1) สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจุบัน จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว (พ.ศ. 2558) พบว่า มีมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมเท่ากับ 40,325 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราที่เพ่ิมขึ้นจากช่วงปีที่ผ่านมา ที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเท่ากับ 
37,747 ล้านบาท มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP) เท่ากับ 65,669 บาทต่อปี ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ 
ผ่านมาท่ีมีมูลค่าเท่ากับ 62,447 บาทต่อปี โดยรายได้ส่วนใหญ่อยู่ท่ีภาคการเกษตร ที่มีพืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ 
ข้าวนาปี ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย และพืชผัก ผลไม้ และมีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาค
การเกษตรรองรับกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ โดยเฉพาะโรงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น โรงงาน
น้ าตาล โรงงานแปรรูปมันส าปะหลัง (แป้ง เอทานอล และลานมันเส้น)  

แหล่งก่อเกิดรายได้ส าคัญอีกแหล่งของจังหวัดคือ เขตการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา ที่มี
การน าเข้า-ส่งออกสินค้าหลากหลายประเภท โดยสินค้าที่ส่งออกมากที่ สุดคือ เครื่องยนต์ ยานพาหนะ 
(รถจักรยานยนต์ รถยนต์) เครื่องจักรทางการเกษตร (เครื่องเกี่ยวนวดข้าว) เป็นต้น ซึ่งสร้างมูลค่ากว่า 6 หมื่น
ล้านบาท และมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นแหล่งยุทธศาสตร์ส าคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
จังหวัด  

นอกจากเขตการค้าชายแดนแล้ว จังหวัดสระแก้วยังคงเป็นแหล่งการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
ซึ่งมีนักลงทุนจ านวนมากที่ได้เข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระแก้ว  โดยปัจจุบันมีโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนกว่า 580 โรงงาน ทั้ง โรงงานคัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูล โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
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เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์จากพืช โรงงานผลิต/ ซ่อมยานพาหนะ เป็นต้น และ
ยังคงมีแนวโน้มของผู้ที่สนใจเพ่ิมสูงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดสระแก้วได้ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนสระแก้ว โดยเกิดการลงทุนและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วอย่างก้าว
กระโดด จากในปี พ.ศ. 2559 ที่สร้างมูลค่าประมาณ 9 พันล้านบาท แต่ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้างมูลค่าได้
ถึง 3 หมื่นล้านบาทต่อปี  

จากนโยบายของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
จังหวัดสระแก้วเป็น 1 ในจังหวัดที่ถูกประกาศเป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ดึงดูดการ
ลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เพ่ิมขีดความสามารถของประเทศ 
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหา  
ความมั่นคง ซ่ึงความก้าวหน้าส าคัญของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ มีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง ได้แก่ การก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อภายในจังหวัดและ
ระหว่างจังหวัด รองรับการคมนาคมขนส่งที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงการพัฒนาการคมนาคมระบบราง คือ การเดิน
รถไฟ (ไทย-กัมพูชา) ที่ได้มีการเจรจาท าบันทึกข้อตกลงเดินรถร่วม (Joint Traffic Agreement) เป็นต้น อีกท้ัง
ยังมีแผนงานที่จะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในพ้ืนที่เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างจุดผ่านแดนด้วย นอกจากการพัฒนา
ด้านระบบคมนาคมเพ่ือรองรับการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว ยังได้มีการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน ๆ เพ่ือเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ในการเข้าสู่เป็นพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วด้วย เช่น  
การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม เป็นต้น 

อีกภาคส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วคือ ภาคการท่องเที่ยว ที่มี
อัตราการสร้างมูลค่าเพ่ิมขึ้นทุกปี มีแนวโน้มของนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมสูงขึ้น เนื่องจากมีการขยายเส้นทางการบิน
ของธุรกิจสายการบินระหว่างประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และการกระตุ้นการท่องเที่ยวของ
จังหวัด ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยวชาวไทยสูงถึง 2 ล้านคนต่อปี และนักท่องเที่ยวต่างประเทศสูงถึง 1.9 ล้านคน
ต่อปี สร้างมูลค่ากว่า 6 พันล้านบาทต่อปี 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจังหวัดสระแก้วจะเป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนในด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก เป็น
แหล่งการค้าชายแดน แหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดยังถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 
62 ของประเทศ (ณ ปี พ.ศ. 2559) ซึ่งถือว่าอยู่ในล าดับท้าย ๆ ของประเทศอยู่ 

2) สถานการณ์ด้านสังคม 

ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีจ านวนประชากรรวมประมาณ 562,460 คน (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2561) สถานภาพทางสังคมมีระบบความจ าเป็นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพรองรับการใช้ชีวิตของ
ประชาชนในจังหวัดที่ค่อนข้างเพียงพอโดยเฉพาะ ด้านสาธารณสุข และการศึกษา แต่เนื่องด้วยจังหวัดสระแก้ว
เป็นเขตชายแดนติดต่อระหว่างประเทศ ปัญหาส าคัญในพื้นที่คือ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด มีคดีการ
จับกุมเป็นจ านวนมาก ช่วงอายุของผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติดมีตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงวัยกลางคนทั้งชายและหญิง 
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อย่างไรก็ตาม การใช้บริการในด้านต่าง ๆ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจากจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นและการเข้ามา
ท างานของแรงงานต่างด้าว 

อาชีพส าคัญของประชาชนในจังหวัดสระแก้วคือ อาชีพนอกภาคการเกษตร ได้แก่ การค้าและ
บริการ และการท างานในภาคอุตสาหกรรม (ลูกจ้าง) ซึ่งอาชีพในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น
เนื่องจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการขยายตัวของโอกาสในการ
ประกอบอาชีพจะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังคงมีประชาชนที่ยังว่างงานอยู่ โดยมี อัตราการว่างงานของประชาชนใน
จังหวัดสระแก้วเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 2.1 จ านวนผู้ว่างงานเฉลี่ยประมาณ 6,200 คน แต่ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส19 (COVID-19) เกิดการอพยพย้ายกลับถิ่นของประชาชนจากเมืองใหญ่
เป็นจ านวนมาก ส่งผลให้มีอัตราแรงงานในพ้ืนที่เพ่ิมสูงมากขึ้น อัตราการแข่งขันเรื่องการประกอบอาชีพเพ่ิม
สูงขึ้น และมีแนวโน้มของการใช้ประโยชน์จากระบบความจ าเป็นพ้ืนฐานที่เพ่ิมสูงขึ้นด้วย ส่งผลต่อความ
เพียงพอของระบบความจ าเป็นพ้ืนฐานในจังหวัด 

3) สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จังหวัดสระแก้ว มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญโดยเฉพาะ ทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ งมี
ขนาดพ้ืนที่ถึงเกือบ 1 ใน 4 ของพ้ืนที่จังหวัดทั้งหมด มีทั้งป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และอุทยานแห่งชาติกระจายอยู่
ทั่วพ้ืนที่ของจังหวัด แต่เนื่องจากการขยายตัวของพ้ืนที่เมืองและภาคอุตสาหกรรม ส่งผลให้พ้ืนที่ป่าถูกบุกรุก
เพ่ิมมากขึ้น มีปัญหาสภาพเสื่อมโทรมเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากทรัพยากรป่าไม้แล้ว จังหวัดสระแก้วยังมีแหล่งน้ าทั้ง
แหล่งน้ าธรรมชาติ อ่างเก็บน้ า และแหล่งน้ าใต้ดินกระจายอยู่ทั่วจังหวัด จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ลุ่มน้ าย่อย
ทั้งหมด 7 ลุ่มน้ าย่อย ได้แก่ ลุ่มน้ าพระปรง พระสะทึง พรมโหด คลองน้ าใส ห้วยนางาม ห้วยตะเคียน และห้วย
ล าสะโตน ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ 

ประเด็นส าคัญของจังหวัดสระแก้วคือ การจัดการขยะ โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยที่
จ านวน 529 ตัน/ วัน ซึ่งมีจ านวนขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดถูกต้องเพียง 42 ตัน/ วัน ขยะน ากลับมาใช้ประโยชน์
จ านวน 170 ตัน/ วัน เหลือส่วนที่ไม่ถูกก าจัดจ านวนกว่า 316 ตัน/ วัน และมีปริมาณขยะมูลฝอยตกค้างใน
สถานที่ก าจัดจ านวนกว่า 158,000 ตัน (ในช่วงปี พ.ศ. 2560) 

3.2 สถานการณ์สมมติด้านโลจิสติกส์ 

1) เป้าหมายการพัฒนาปัจจุบัน 

จังหวัดสระแก้วก าหนดเป้าหมายด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ไว้เบื้องต้น แต่ยังขาดแผนการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์แบบองค์รวมที่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจังหวัดจะจัดเตรียมงบประมาณขยายโครงข่ายการ
คมนาคม ทั้งระบบถนน ระบบราง และท่าอากาศยาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของภาคการค้าการลงทุนและ
เชื่อมโยงเส้นทางสู่ประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2574 เพ่ือ
สนับสนุนเป้าหมายในการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัด โดยเฉพาะในเขตชนบทให้มีรายได้ไม่ต่ ากว่า
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ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชาชนทั่วประเทศภายในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งมีท้ังภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และ
ท่องเที่ยว โดยในระยะแรก ปี พ.ศ. 2565-2569 เน้นส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยตั้งเป้าหมายให้มี
จ านวนนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 30 เป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือสนองตอบวิสัยทัศน์ของจังหวัดในการเป็นเมืองชายแดนแห่งความสุข และมั่นคงถิ่นเกษตร
ปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่งค่ังและยั่งยืน  

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือช่วยสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วที่เริ่มมีการพัฒนาและส่งเสริมภาคการลงทุนจากทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วย อันจะช่วยมุ่ง
ไปสู่เมืองการคา้ชายแดนแห่งความสุขอย่างแท้จริง 

2) สถานการณ์สมมติอนาคต 

2.1 ปริมาณการใช้รถบรรทุกในการขนส่งสินค้าชายแดนเพ่ือการน าเข้าและส่งออก ณ ด่าน
ระหว่างประเทศ มีอัตราเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2564-2570 ส่งผลให้เกิดความหนาแน่น
ของการใช้พ้ืนที่จอดรถและแหล่งพักสินค้าชายแดน อีกท้ังในเขตอ าเภออรัญประเทศและพ้ืนที่ใกล้ด่านระหว่าง
ประเทศมีความหนาแน่นการจราจรสูงมาก เนื่องจากมจี านวนรถสัญจรในเขตธุรกิจการค้าชายแดนเพ่ิมสูงขึ้น 

2.2 สินค้ามือสองจากประเทศกัมพูชามีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2564-2567 พร้อมทั้งมีจ านวนผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าในเขตชายแดนเพ่ิมมากขึ้นด้วย ส่งผลให้มีความต้องการใช้
แหล่งคัดแยกสินค้าและคลังเก็บสินค้าเพ่ิมสูงมากข้ึนและเกิดความแออัด  

2.3 จังหวัดสระแก้วประสบปัญหาน้ าท่วมรอการระบายในช่วงฝนตกหนักในแต่ละปี ก่อให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านน้ าเสียเพ่ิมขึ้น และจากธุรกิจสินค้ามือสองที่รับเข้ามาจากประเทศกัมพูชาซึ่งมีทั้งสภาพ
ใช้ได้และใช้ไม่ได้ ส่งผลให้มีปริมาณขยะจากสินค้ามือสองเพ่ิมขึ้นจนไม่มีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะที่เพียงพอ  
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 นอกจากประเด็นปัญหาน้ าเสียและขยะแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองและมลพิษทาง
อากาศที่มีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นด้วย เนื่องจากความแออัดของการจราจรและการเพ่ิมขึ้นของภาคอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ด้วย  

2.4 มีผู้ใช้บริการส่งสินค้าด้วยระบบรางน้อยลงร้อยละ 10 ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2570 
เนื่องจากความไม่สะดวกและไม่รวดเร็วในการใช้บริการ เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก
สินค้า  

2.5 แรงงานไทยในภาคบริการด้านโลจิสติกส์ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้วมีน้อยลงอย่างต่อเนื่อง 
จ าเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวเข้ามาด าเนินการแทน อีกท้ังแรงงานไทยขาดฝีมือและความรู้ความช านาญในด้าน
การบริหารจัดการที่เพียงพอและรองรับการขยายตัวของความต้องการบริการของจังหวัด 

4 ช่วงของการฝึกอบรม (Training Session) 

การใช้กรณีศึกษา แบ่งออกเป็น 5 ช่วง (Sessions) ตามล าดับ ดังนี้ 
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ช่วงท่ี 1 การออกแบบการบูรณาการการจัดแผนฯ กับ การศึกษา SEA 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (2 ทีมศึกษา) เริ่มต้นงานโดยการสร้างกรอบและขั้นตอนการบูรณาการการจัดท า
แผนฯ กับการศึกษา SEA ว่าจะเชื่อมโยงและสร้างการปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล ผลการด าเนินงานใน
แต่ละข้ันตอนใดบ้าง ณ ช่วงเวลาใดหรือไม่ และคาดว่าจะท าให้เกิดการบูรณาการทั้งสองกระบวนการมีลักษณะ
รูปแบบใดและตรงจุดเชื่อมต่อ (Entry points) ที่จะท าให้ผลของการศึกษา SEA น าไปใช้ในกระบวนการจัดท า
แผนฯ ได้เหมาะสม ทันเวลา เพ่ือให้แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้วได้ประโยชน์จากการศึกษา 
SEA ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนการอนุมัติแผนฯ  

ให้ทีมเตรียมวางแผนการบูรณาการ SEA กับการจัดท าแผน ระบุว่า ข้อมูลที่จะได้ในแต่ละขั้นตอน จะ
น าไปใช้ในการก าหนดแผนคืออะไร และอย่างไร และหาช่องทางโอกาสที่ท าให้เกิดการบูรณาการหลายระดับ 
หลายภาคส่วนได้อย่างไร  

ช่วงท่ี 2 การสร้างการมีส่วนร่วม 

ให้ทุกทีมศึกษามาร่วมกันระดมสมองขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานศึกษา SEA ก าหนดว่าใคร
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
ของทั้งพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มจะเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใด และก าหนด
ว่าใครจะเก่ียวข้องกับกระบวนการศึกษา SEA และการจัดท าแผนฯ บ้าง  

จากนั้น ให้ผู้ เข้าร่วมอบรมทุกคน เล่นบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และร่วมกันพิจารณาล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และก าหนดแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

ช่วงที่ 3 การก าหนดขอบเขต ตอนที่ 1  

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (2 ทีมศึกษา) พิจารณาสถานการณ์จ าลองต่างๆ และหาประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แต่ละสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาของแต่ละทีม โดยวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง ระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา ก าหนดวิสัยทัศน์
และน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของสถานการณ์สมมติที่พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่จังหวัด
สระแก้วในเป้าหมายของทีม โดยให้สมาชิกในทีมรับบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสมมติ และหยิบยกสถานการณ์และ
ประเด็นปัญหาของผู้มีส่วนได้เสีย ให้ทีมวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่ประเด็นยุทธศาสตร์   

จากนั้น ให้ทีมสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้นั้นว่า มีความส าคัญในมิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และมีเหตุผลสนับสนุนอะไร  

ช่วงที่ 4 การก าหนดขอบเขต ตอนที่ 2 

ให้ทีมศึกษาแต่ละทีม (2 ทีมศึกษา) ประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเด็นยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่
ศึกษา วิเคราะห์สภาพปกติ (Business-as-usual) และสภาพพัฒนาลักษณะต่าง ๆ ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น 
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จากการด าเนินงาน (Actions) ต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข หลีกเลี่ยง และส่งเสริมเรื่องใด ให้มีผลกระทบต่อประเด็น
ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต 
เพ่ือหาทางเลือกเบื้องต้นของแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้ว 

ให้แต่ละทีมเรียนรู้และทดลองใช้เครื่องมือและเทคนิคสนับสนุนการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline 
assessment) และแสดงผลลัพธ์การประเมินข้อมูลฐานตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคาดการณ์ไปในอนาคต และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่อธิบายแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  

ช่วงท่ี 5 ทางเลือกการพัฒนา 

ให้แต่ละทีมศึกษา (2 ทีมศึกษา) ระดมสมองเพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือกต่าง ๆ จากผลการประเมินข้อมูล
ฐานและประเด็นยุทธศาสตร์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประเมินผลกระทบของทางเลือกต่าง ๆ 
เปรียบเทียบกันว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมพิจารณา
ก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนครอบคลุม ทั้งมาตรการส่งเสริม หลีกเลี่ยง ลดหรือบรรเทา ของแต่ละ
ทางเลือก เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามทางเลือกที่เหมาะสม 

5 ชุดข้อมูลสนับสนุน 

กรณีศึกษา “การจัดท าแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดสระแก้ว” นี้ จะด าเนินเรื่องไปตามล าดับ
ขั้นตอนของกระบวนการจัดท า SEA พร้อมชุดข้อมูลสนับสนุนแยกออกเป็นชุด เพ่ือช่วยเสริมให้การฝึกปฏิบัติ
จริงตามกรณีศึกษาเป็นไปได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยชุดข้อมูลสนับสนุนประกอบด้วย 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 1 ข้อมูลสภาพพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัดสระแก้วและพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 

ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 2 สถานการณด์้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 1 ข้อมูลสภาพพื้นที่ทั่วไปของจังหวัดสระแก้ว 

1 ที่ตั้งและสภาพภูมิประเทศ 

1.1 ลักษณะทางกายภาพ 

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 7 ,195.436 ตารางกิโลเมตร หรือ 
ประมาณ 4,496,962 ไร่ ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 36.371 เมตร (บริเวณจังหวัด
สระแก้ว ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว) บริเวณทิศตะวันออกและทิศใต้ของจังหวัด เป็นที่ราบสูงคล้ายกับ
พ้ืนที่ราบสูงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยสภาพพ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะต่อการปลูกพืชไ ร่ ยกเว้น
บริเวณรอยตะเข็บติดต่อกับประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นบริเวณป่าทึบมีเทือกเขากั้นพรมแดนและพ้ืนที่ในเขตอ าเภอ
วัฒนานคร ซึ่งมีลักษณะเป็นสันกั้นน้ าโดยทางทิศตะวันตกน้ าจะไหลลงสู่อ าเภอเมืองสระแก้ว ส่วนทางด้านทิศ
ตะวันออกน้ าจะไหลลงสู่อ าเภออรัญประเทศและประเทศกัมพูชา และท าเลที่ตั้งของจังหวัดสระแก้วมีสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน 
และประตูสู่อินโดจีน 

1.2 ที่ตั้ง 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอกบินทร์บุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และอ าเภอสนามชัยเขต 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ภาคตะวันออกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 256 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
7,219.72 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 4,496,962 ไร่ทิศตะวันออกติดกับราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นระยะทาง
ประมาณ 165 กิโลเมตร ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ  คลองหาด ตาพระยาและโคกสูง ดังนั้น ท าเล
ที่ตั้งของจังหวัดสระแก้ว จึงมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นประตูสู่ภูมิภาคอ่ืนของประเทศได้อย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีนโดยมีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดน
ถาวร 1 แห่ง และจุดผ่อนปรนการค้า 3 แห่ง รวมทั้ง มีตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึกอ าเภออรัญ
ประเทศซึ่งเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้ามือสองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลาย
พันล้านบาท นอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง และมีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง
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เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางธรรมชาติ ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ คือ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติ
ตาพระยา รวมทั้ง ละลุ ถ้ าน้ า และถ้ าเพชรโพธิ์ทอง เป็นต้น 

1.3 เขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว 

เขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 9 อ าเภอ 58 ต าบล 731 หมู่บ้าน 1 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 เทศบาลเมือง 13 เทศบาลต าบล 49 องค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ (ที่มา : ส านัก
บริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง, 2546 และ ที่ท าการปกครองจังหวัดสระแก้ว , 2561) ประกอบด้วย 
1) อ าเภอเมืองสระแก้ว 2) อ าเภอคลองหาด 3) อ าเภอตาพระยา 4) อ า เภอวังน้ าเย็น 5) อ าเภอวัฒนานคร 
6) อ าเภออรัญประเทศ 7) อ าเภอเขาฉกรรจ์ 8) อ าเภอโคกสูง 9) อ าเภอวังสมบูรณ์  รายละเอียดดังError! 
Reference source not found. 

 
รูปที่ 1 แผนที่เขตการปกครองของจังหวัดสระแก้ว 
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1.4 จุดผ่านแดน 

จังหวัดสระแก้วมีจังหวัดสระแก้ว มีแนวชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ระยะทางประมาณ 165 
กิโลเมตร ใน 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอคลองหาด อ าเภอตาพระยา และอ าเภอโคกสูง สภาพทาง
ภูมิศาสตร์เหมาะสมในการเป็นประตูสู่อีสาน และประตูสู่อินโดจีน มีจุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด ประกอบด้วย 

1) จุดผ่านแดนถาวร 2 แห่ง คือ ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ และ 

2) จุดผ่อนปรนการค้า 2 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้านหนองปรือ อ าเภออรัญประเทศ จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน 
อ าเภอคลองหาด และจุดผ่อนปรนบ้านตาพระยา อ าเภอตาพระยา รายละเอียดดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 จุดผ่านแดนจังหวัดสระแก้ว 
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1.5 ประชากร 

จ านวนประชากร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 562,460 คน เป็นชาย 281,680 คน หญิง 280,780 
คน เรียงตามอ าเภอที่มีประชากรมากท่ีสุด ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว จ านวน 110,843คน รองลงมาได้แก่ อ าเภอ
อรัญประเทศ จ านวน 89,150 คน และอ าเภอวัฒนานครจ านวน 81,746 คน โดยโครงสร้างประชากร จ าแนกตาม
ช่วงวัยแบ่งประชากรออกเป็น 4 กลุ่มตามหมวดอายุ ได้ดังนี้ 

1) เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 0-4 ปี) คิดเป็นร้อยละ 5.81 

2) กลุ่มวัยเรียน (อายุ 5-19 ปี) คิดเป็นร้อยละ 19.80 

3) กลุ่มวัยท างาน (อายุ 20-64 ปี) คิดเป็นร้อยละ 64.81 

4) กลุ่มวัยสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 9.58 

1.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสระแก้ว จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน (2559) พบว่า ในปี 2559 เมื่อ
เทียบกับปี 2556 มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น แสดงว่ามีการขยายตัวของ
ชุมชนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนประชากรของจังหวัดสระแก้วที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องตามการพัฒนาและ
เติบโตของเศรษฐกิจ เมื่อพิจารณาจากประเภทของที่ดินในจังหวัดสระแก้ว จะพบว่า ร้อยละ 41.02 หรือพ้ืนที่
ประมาณ 1,844,653.4 ไร่ เป็นพ้ืนที่ ส.ป.ก. ร้อยละ 35.57 หรือพ้ืนที่ประมาณ 1 ,599,569.02 ไร่ เป็นพ้ืนที่ของ
อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติและป่าไม้ถาวร ร้อยละ 0.81 หรือพ้ืนที่ประมาณ 36 ,425.38 ไร่ เป็นพ้ืนที่ราช
พัสดุ มีเพียงร้อยละ 16.02 หรือพ้ืนที่ประมาณ 720,413.15 ไร่ เป็นพื้นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ อย่างไรก็ตามปี 2559 
พ้ืนที่ทางการเกษตรกรมีจ านวนลดลง โดยเฉพาะพ้ืนที่พืชไร่และนาข้าว ส าหรับพ้ืนที่ป่า พบว่า มีปริมาณลดลงไม่
มาก รวมทั้งพบว่ามีพ้ืนที่แหล่งน้ าเพิ่มข้ึน รายละเอียดดังรูปที่ 3  
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รูปที่ 3 การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดสระแก้ว 

1.7 โครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคมของจังหวัดสระแก้วมีทางหลวงแผ่นดินผ่านจังหวัด ดังนี้ 

1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) ผ่านอ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอวัฒนานครและอ าเภอ
อรัญประเทศ 

2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 (สระแก้ว-จันทบุรี) ผ่านอ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภอวังน้ าเย็นและ
อ าเภอวังสมบูรณ์ 

3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 348 (อรัญประเทศ-บุรีรัมย์) ผ่านอ าเภออรัญประเทศ อ าเภอตาพระยาและ
อ าเภอโคกสูง 

จังหวัดสระแก้วมีเส้นทางหลวงชนบทรวม 64 สายทาง ระยะทางรวม 1,085.939 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ภายใต้
การดูแลของแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว ศูนย์บ ารุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์ ศูนย์บ ารุงทางหลวงชนบทโคกสูง 
และศูนย์บ ารุงทางหลวงชนบทสระขวัญนอกจากนี้ จังหวัดสระแก้วมีโครงการสะพานรถไฟ ช่วงคลองลึก -ปอยเปต 
มีท่าเรือเป็นศูนย์โลจิสติก ระหว่างปอยเปตกับท่าเรือแหลมฉบัง 
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1.8 แหล่งน้้า 

จังหวัดสระแก้ว มีลุ่มน้ าหลักที่ส าคัญของขังหวัด 2 ลุ่มน้ า คือ ลุ่มน้ าปราจีนบุรี ซึ่งมีคลองพระสะทึง และ
แม่น้ าพระปรง และลุ่มน้ าโตนเลสาป ซึ่งมีห้วยล าสะโตน ห้วยพรมโหด ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม และห้วยคลองน้ า
ใส โดยทั้ง 2 ลุ่มดังกล่าว ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรในฤดูฝน 2,078,205 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.80 ของพ้ืนที่ 
การเกษตร มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 2,532.660 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีศักยภาพในการกักเก็บ
น้ า ประมาณ 1,154.305 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบันมีแหล่งเก็บกักน้ าได้เพียง 376.705 ล้านลูกบาศก์เมตร 
หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย และมีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 244 ,838 ไร่ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.4 
ของพ้ืนที่ท าการเกษตร 
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ชุดข้อมูลสนับสนุนชุดที่ 2 สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 สภาพทางเศรษฐกิจ 

1.1 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วในปี 2558 พบว่า จังหวัดสระแก้วมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
เท่ากับ 36,615 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก 35,012 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา คิดเป็นล าดับที่ 8 ของภาคตะวันออก และ
เป็นล าดับที่ 61 ของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (Gross Provincial Product per Capita) ปี 2558 
เท่ากับ 60,573 บาทต่อปี เพ่ิมขึ้นจาก 58,846 บาท ในปีที่ผ่านมา รายได้ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร คิด
จากมูลค่าเท่ากับ 10,663 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.12 รองลงมาเป็นสาขาการค้าปลีกค้าส่ง มีมูลค่าเท่ากับ 
5,365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.65 สาขาการอุตสาหกรรมมีมูลค่าเท่ากับ 5 ,068 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
13.84 และสาขาอ่ืนๆ (สาขาการบริหารราชการและการป้องกันประเทศ  สาขาการศึกษา สาขาบริการด้าน
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ) มีมูลค่าเท่ากับ 15,519 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.39 

1.2 การเกษตร 

จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมด จ านวน 2,340,093 ไร่หรือ   คิดเป็นร้อยละ 52 ของพ้ืนที่ทั้ง
จังหวัด  

1) พืชเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส พืชผัก และผลไม้ ส าหรับ
ผลไม้ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ แคนตาลูป ชมพู่ กระท้อน เป็นต้น 

2) สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ และเป็ด 

1.3 การค้าชายแดน 

ส าหรับการค้าชายแดนของไทยด้านกัมพูชา การน าเข้าและส่งออกสินค้าจะต้องผ่านพิธีการศุลกากร โดยมี
จุดผ่านแดนที่ส าคัญ 4 จุด คือ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศและ     จุดผ่อนปรนการค้า
ชั่วคราวอีก 3 จุด คือ 

1) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านเขาดิน – บ้านกิโล 13 ระหว่างอ าเภอคลองหาดกับอ าเภอส าเภาลูน จังหวัดพระ
ตะบอง (อยู่ระหว่างยกฐานะให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร) 

2) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ - มาลัย ระหว่างอ าเภออรัญประเทศ กับอ าเภอมาลัย จังหวัดบันเตีย
เมียนเจย 
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3) จุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา - บึงตากวน ระหว่างอ าเภอตาพระยา กับอ าเภอทมอพวก จังหวัด
บันเตียเมียนเจย 

1.4 การลงทุนและอุตสาหกรรม 

ในปี 2560 มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 508 แห่งเงินลงทุนทั้งสิ้น 38,278.09 ล้านบาทสร้ าง
งานให้ประชาชนมีงานท ารวม 10,989 คน ชี้ให้เห็นว่าในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวลดลงจาก ปี 2559 โดย
พิจารณาจากจ านวนโรงงานที่ลดลงเมือ่เทียบกับปีที่แล้ว ร้อยละ 26.37 

2 สภาพทางสังคม 

2.1 คุณภาพชีวิต 

จากผลการส ารวจข้อมูลในปี 2559 ของจังหวัดสระแก้ว จ านวนหมู่บ้านที่ส ารวจทั้งสิ้น 712 หมู่บ้าน 82,352 
ครัวเรือน ราษฎร 302,622 คน (ชาย 152,324 คน,หญิง 150,298 คน) เกี่ยวข้องต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมของจังหวัดสรุปได้ว่า ปัญหาที่ส าคัญมากที่สุด 3 อันดับแรกของ
จังหวัดสระแก้ว คืออันดับ 1 การเข้าถึงแหล่งทุนของชุมชน 278 หมู่บ้าน (ร้อยละ 39.04) อันดับ 2 คุณภาพน้ า 
243 หมู่บ้าน (ร้อยละ 34.13) และอันดับ 3 คุณภาพดิน 215 หมู่บ้าน (ร้อยละ 30.20) จากการส ารวจ 712 
หมู่บ้าน มีหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับหนึ่งจ านวน - หมู่บ้าน เร่งรัดพัฒนาอันดับสอง จ านวน 25 หมู่บ้าน และ
หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับสามจ านวน 687 หมู่บ้าน นอกจากนี้ พบว่าปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปี (วาตภัย) รองลงมาเป็นปัญหา
ประชาชนถูกลักทรัพย์/ชิงทรัพย์/ถูกท าลายทรัพย์สินในรอบปีที่ผ่านมาและประชาชนที่ได้รับอุบัติเหตุจาก
ยานพาหนะในรอบปีที่ผ่านมา 

2.2 การมีงานท า 

ปี 2559 จังหวัดสระแก้วมีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปจ านวน 470 ,005 คน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 
314,643 คน ประกอบด้วยผู้มีงานท า 296,647 คนผู้ว่างงาน 5,043 คน ผู้ที่รอฤดูกาลเก็บเกี่ยว 12,952 คน ส่วน 
ผู้ที่ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน มี 155,362 คน 

เมื่อพิจารณาตามประเภทอุตสาหกรรมหรือลักษณะของการประกอบกิจกรรมของผู้มีงานท าในเชิงเศรษฐกิจ
พบว่า ผู้ท างานส่วนใหญ่ท างานนอกภาคเกษตรกรรมร้อยละ 64.9(ชายร้อยละ 62 หญิงร้อยละ 68.6) และท างาน
ในภาคเกษตรกรรมร้อยละ 35.1(ชายร้อยละ 38.1 หญิงร้อยละ 31.4) โดยผู้ที่ท างานนอกภาคเกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่ท างานในสาขาการขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ร้อยละ 19.6 
รองลงมาคือ สาขาการผลิต ร้อยละ 13.1 สาขาการก่อสร้าง ร้อยละ 8.5 สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 
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ร้อยละ 6.4 สาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ร้อยละ 6.8 ที่เหลือ
กระจายอยู่ในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

จากการส ารวจสถานภาพการท างาน พบว่า ผู้มีงานท าส่วนใหญ่ท างานในฐานะลูกจ้างมากที่สุด ร้อยละ 
42.9 (ลูกจ้างเอกชนร้อยละ 32.2 และลูกจ้างรัฐบาลร้อยละ 10.6) รองลงมาท างานส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง ร้อยละ 
35.2  ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้างร้อยละ 18.3 มีสถานภาพเป็นนายจ้าง ร้อยละ 3.7และท างาน 

ปี 2559 จังหวัดสระแก้ว มีผู้ว่างงานเฉลี่ย จ านวน 5,043 คน โดยเป็นชายจ านวน 3,353 คน หญิงจ านวน 
1,690 คน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการว่างงาน จังหวัดสระแก้วมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.6  โดยชายมีอัตรา 
การว่างงานร้อยละ 1.89 และหญิงมีอัตราการว่างงานร้อยละ 1.23 

3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

1) ป่าไม้ จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 10 แห่ง เนื้อที่ 3,206454.75 ไร่ เป็นอุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา มีเนื้อที่ 524,375 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าแยก อ าเภอเมืองสระแก้ว และตอนเหนือ  อ าเภอวัฒนา
นคร อุทยานแห่งชาติตาพระยา เนื้อที่ 143,750 ไร่ อ าเภอตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่าง
ฤาไน มีเนื้อที่ 29,275 ไร่ อ าเภอวังน้ าเย็น และกิ่งอ าเภอวังสมบูรณ์ ปัจจุบันเหลือป่าไม้คงสภาพ
สมบูรณ์ประมาณ ร้อยละ 40 ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณอุทยานแห่งชาติและบริเวณตะวันออกในเขตอ าเภอ
วังน้ าเย็น ติดต่อแนวเขต 5 จังหวัด ส าหรับสภาพปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้ที่ส าคัญ ได้แก่ ปัญหาการบุกรุก
พ้ืนที่ป่าไม ้เพ่ือครอบครองหรือขยายพ้ืนที่การเพาะปลูก รวมทั้งการตัดไม้ท าลายป่า โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่า
ไม้ที่อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนหรือมีชุมชนรายล้อมพ้ืนที่ป่า 

2) แหล่งน  า จังหวัดสระแก้ว มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 12 แห่ง คือ คลองพระ-สะทึง คลองตาหลัง 
คลองไก่เถ่ือน คลองวังจิก คลองพระปรง คลองล าสะโตน ห้วยยาง ห้วยตะเคียน ห้วยนา-งาม ห้วยพรม
โหด ห้วยไผ่ คลองน้ าใส มีแม่น้ า ห้วย ล าธาร คลอง  จ านวน 244 สาย ซึ่งในจ านวนนี้มีที่ใช้งานได้ในฤดู
แล้ง จ านวน 96 สาย มีหนองบึง 106 แห่ง ที่มีสภาพใช้งานได้ในฤดูแล้ง 53 แห่ง และอ่ืนๆ 297 แห่ง ที่
มีสภาพการใช้งานได้ในฤดูแล้ง 202 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรในฤดูฝน 2,078,205 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 88.80 ของพ้ืนที่การเกษตร และจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย 2,532.660ล้านลูกบาศก์
เมตร และพ้ืนที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ าประมาณ 1 ,154.305ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ในปัจจุบัน 
มีแหล่งเก็บกักน้ าได้เพียง 376.705 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณน้ าท่าเฉลี่ย
และมีพ้ืนที่ชลประทานเพียง 244,838 ไร่  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10.4 ของพ้ืนที่ท าการเกษตรท าให้เป็น
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ปัญหาส าคัญเร่งด่วนในการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ าให้เพียงเพ่ือใช้ในการเกษตร จะส่งผลให้เกษตรกรมี
ผลผลิตเพ่ิมข้ึน และมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้งยังมีแหล่งน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคอีกด้วย 

3.2 สิ่งแวดล้อม 

1) ปัญหาด้านน้ าเสียชุมชนและมลพิษทางน้ าเนื่องจากจังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีการค้าชายแดน ท า
ให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน้ า ประกอบกับน้ าเสียส่วน
ใหญ่ไม่ได้ผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ าต่างๆ ท าให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่อมโทรมลง ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน และจากสถิติข้อมูลการร้องเรียน 
ของส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ปี 2549-2559 พบว่ามีเรื่องร้องเรียน
ทั้งหมด 118 ครั้ง เป็นเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางน้ า  51 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.22 ของเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมด ซึ่งสรุปแหล่งก าเนิดของปัญหาด้านมลพิษทางน้ า 

2) ปัญหาด้านขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสระแก้วมีปริมาณขยะเกิดขึ้นประมาณ 524.75 ตัน/วันแยก
ออกเป็นในเขตเทศบาล มีปริมาณการเก็บขน 189.15 ตัน/วัน นอกพ้ืนที่บริการเก็บขน 206.83 ตัน/วัน 
และมีปริมาณขยะสะสม 120,109 ตัน จะเห็นว่าข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 
2557 จังหวัดสระแก้ว เป็นจังหวัดที่มีวิกฤตปัญหาขยะมูลฝอยตกค้างสะสมเป็นล าดับที่ 51 โดยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยสะสม 35,175 ตันอัตราการสะสมขยะมูลฝอย 66.43 กก/คน ปัจจุบันจังหวัด
สระแก้วได้รับงบประมาณจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองสระแก้ว เทศบาลเมือง
วังน้ าเย็นปัญหาที่พบในการจัดการขยะ คือ การจัดการไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ประชาชนไม่มี  
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

3) ปัญหาด้านมลพิษทางอากาศและเสียง มีแนวโน้มวิกฤตและรุนแรงมากในช่วงฤดูแล้ง โดยเป็นปัญหา
มลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาเศษผลผลิตทางการเกษตร และปัญหากลิ่นเหม็นจากสถาน
ประกอบการ เช่น บริษัท Pro Waste โรงงานน้ าตาล ลานตากมันส าปะหลัง 

4) ปัญหาด้านมลพิษทางเสียง จังหวัดสระแก้วยังไม่มีข้อมูลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.เพ่ือให้
ทราบถึงสถานการณ์ของมลพิษทางเสียง แต่อย่างไรก็ตามมลพิษทางเสียงหรือเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
จากเสียงดังรบกวนจากแหล่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงต่าง ๆ เช่น เสียงจากโรงงานอุตสาหกรรมเสียง
จากยานพาหนะ ฯลฯ ยังถือว่าไม่มีปัญหาที่รุนแรงแต่อย่างใด 

 



ภาคผนวก ค-4 
แบบทดสอบก่อน – หลังการฝึกอบรมฯ 

  



 
แบบทดสอบ “ก่อน” ฝึกอบรม (Pre-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

ชื่อ-สกุล:      วันที:่        

หน่วยงาน:        กลุ่ม:      

ค ำชี้แจง : โปรดเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 

ก. ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข. ประยุกตเ์ป็นเครื่องมือส ำหรับกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ค. ประยุกต์ใช้เป็นกระบวนกำรที่มีระบบเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนพัฒนำอันน ำไปสู่

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ง. ถูกทุกข้อ 

2. ลักษณะของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
ข. ยืดหยุ่น ปรับเข้ำกับบริบทแวดล้อมได้ และเชื่อมโยงระหว่ำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ค. มีควำมอิสระ เป็นกลำง 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดไม่ใชวั่ตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
ก. ช่วยให้กระบวนกำร SEA มีจุดเน้น (Focus) 
ข. ช่วยบ่งชี้ประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำ 
ค. ช่วยรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนที่หลำกหลำย 
ง. ก ำหนดแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของกำรศึกษำ 

4. การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ควรพิจารณาอย่างไร 
ก. ควรมีข้อมูลพื้นฐำนที่ครบถ้วน หลำกหลำยตัวชี้วัด โดยละเอียด เพื่อให้สำมำรถน ำไปประเมินข้อมูล

ได้อย่ำงถูกต้อง 
ข. ประเมินจำกตัวชี้วัดที่พิจำรณำตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ค. ควรจัดท ำเป็นรำยกำรข้อมูล (Inventory) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มำกเกินพอ 
ง. ถูกทุกข้อ 



 
แบบทดสอบ “ก่อน” ฝึกอบรม (Pre-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and 
alternative assessment)   

ก. กำรประเมินข้อมูลฐำน 
ข. กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นของทำงเลือก 
ค. กำรประเมินผลกระทบ 
ง. กำรพิจำรณำทำงเลือกไม่ด ำเนินงำน 

6. การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนจะต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นใด 
ก. ส่งเสริมผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกแผนพัฒนำ 
ข. หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกแผนพัฒนำ 
ค. ลดและบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกแผนพัฒนำ 
ง. ถูกทุกข้อ 

7. หลักการน าเสนอรายงานสู่กระบวนการตัดสินใจที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ก. เนื้อหำรำยงำนต้องพิจำรณำครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มำกท่ีสุด 
ข. เนื้อหำรำยงำนต้องอ่ำนง่ำยและสรุปใจควำมส ำคัญ 
ค. เนื้อหำรำยงำนต้องมีเนื้อหำกระชับ น ำเสนอเฉพำะหัวข้อที่น่ำสนใจ 
ง. เนื้อหำรำยงำนต้องละเอียดและเป็นข้อมูลที่ทันสมัย 

8. รูปแบบความเชื่อมโยงใดที่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีโอกาสในการสนับสนุน
กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานได้ตลอดทั้งกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ก. One opportunity model   

ข. Integrated model    

ค. Decision–centered model  

ง. Parallel model    



 
แบบทดสอบ “ก่อน” ฝึกอบรม (Pre-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

9. ข้อใดไม่ใชวั่ตถุประสงค์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) 
ก. เพ่ือระบุว่ำผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ SEA 
ข. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยัทศน์ของแผนพัฒนำ 
ค. เพ่ือกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจไปยังผู้มีส่วนได้เสีย  
ง. เพ่ือให้ขอบเขตของกำรจัดท ำ SEA ครอบคลุมประเด็นส ำคัญอย่ำงครบถ้วน 

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ก. เพ่ือให้เกิดควำมสร้ำงสรรค์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรพัฒนำ 
ข. เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมต้องกำรระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ 
ค. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกข้ันตอนตำมแนวทำงและแผนหรือแผนงำนพัฒนำได้รับกำรอนุมัติ  
ง. เพ่ือให้สร้ำงควำมรู้สึกของกำรเป็นเจ้ำของแผนหรือแผนงำนของแต่ละภำคส่วน 

 



 
แบบทดสอบ “หลัง” ฝึกอบรม (Post-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

ชื่อ-สกุล:      วันที:่        

หน่วยงาน:        กลุ่ม:      

ค ำชี้แจง : โปรดเลือกค ำตอบที่ถูกต้องที่สุด 
1. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร 

ก. ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข. ประยุกตเ์ป็นเครื่องมือส ำหรับกำรวำงแผนป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ค. ประยุกต์ใช้เป็นกระบวนกำรที่มีระบบเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนพัฒนำอันน ำไปสู่

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ง. ถูกทุกข้อ 

2. ลักษณะของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร 
ก. มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
ข. ยืดหยุ่น ปรับเข้ำกับบริบทแวดล้อมได้ และเชื่อมโยงระหว่ำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ค. มีควำมอิสระ เป็นกลำง 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดไม่ใชวั่ตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
ก. ช่วยให้กระบวนกำร SEA มีจุดเน้น (Focus) 
ข. ช่วยบ่งชี้ประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำ 
ค. ช่วยรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนที่หลำกหลำย 
ง. ก ำหนดแนวทำงกำรมีส่วนร่วมของกำรศึกษำ 

4. การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ควรพิจารณาอย่างไร 
ก. ควรมีข้อมูลพื้นฐำนที่ครบถ้วน หลำกหลำยตัวชี้วัด โดยละเอียด เพื่อให้สำมำรถน ำไปประเมินข้อมูล

ได้อย่ำงถูกต้อง 
ข. ประเมินจำกตัวชี้วัดที่พิจำรณำตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
ค. ควรจัดท ำเป็นรำยกำรข้อมูล (Inventory) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มำกเกินพอ 
ง. ถูกทุกข้อ 



 
แบบทดสอบ “หลัง” ฝึกอบรม (Post-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

5. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and 
alternative assessment)   

ก. กำรประเมินข้อมูลฐำน 
ข. กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็นของทำงเลือก 
ค. กำรประเมินผลกระทบ 
ง. กำรพิจำรณำทำงเลือกไม่ด ำเนินงำน 

6. การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนจะต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นใด 
ก. ส่งเสริมผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นจำกแผนพัฒนำ 
ข. หลีกเลี่ยงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกแผนพัฒนำ 
ค. ลดและบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดข้ึนจำกแผนพัฒนำ 
ง. ถูกทุกข้อ 

7. หลักการน าเสนอรายงานสู่กระบวนการตัดสินใจที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ก. เนื้อหำรำยงำนต้องพิจำรณำครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มำกท่ีสุด 
ข. เนื้อหำรำยงำนต้องอ่ำนง่ำยและสรุปใจควำมส ำคัญ 
ค. เนื้อหำรำยงำนต้องมีเนื้อหำกระชับ น ำเสนอเฉพำะหัวข้อที่น่ำสนใจ 
ง. เนื้อหำรำยงำนต้องละเอียดและเป็นข้อมูลที่ทันสมัย 

8. รูปแบบความเชื่อมโยงใดที่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีโอกาสในการสนับสนุ
นกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานได้ตลอดทั้งกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

ก. One opportunity model   

ข. Integrated model    

ค. Decision–centered model  

ง. Parallel model    



 
แบบทดสอบ “ก่อน” ฝึกอบรม (Pre-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

ชื่อ-สกุล:      วันที่:        

หน่วยงาน:        กลุ่มที:่      

ส่วนที่ 1 ค าชี้แจง : โปรดเลือกค าตอบ ถูก (√) หรือ ผิด (X) หน้าข้อค าถามแต่ละข้อ 

ถูก หรือ ผิด ค าถาม 
 1. SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดท าแผนหรือแผนงานพัฒนา 

 2. SEA เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ทดแทนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได ้

 3. SEA เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น และสามารถย้อนกลับท าซ  าเพ่ือให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ นได้ 

 4. SEA จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 
 5. SEA จ าเป็นจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน  

 6. SEA สามารถน าไปใช้ได้กับทั ง การจัดท าแผนหรือแผนงานใหม่ และการปรับปรุงแผน
หรือแผนงานเดิมที่มีอยู่ 

 7. หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานสามารถจัดท า SEA ได้ด้วยตนเอง  

 8. SEA จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท านาน เนื่องจากต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ในทุกประเด็นทั งหมดก่อน  

 9. SEA จะช่วยให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการ
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมได ้

 10. เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้วเสร็จต้องน าส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้อนุมัติ 



 
แบบทดสอบ “ก่อน” ฝึกอบรม (Pre-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

ส่วนที่ 2 ค าชี้แจง : โปรดเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปใช้ได้อย่างไร 
ก. ใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ข. ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ค. ใช้เป็นกระบวนการที่มีระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาอันน าไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
ง. ถูกทุกข้อ 

2. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร 
ก. เน้นหาประเด็นส าคัญในการประเมิน และตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ข. มีวิธีการประเมินที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินใหม่ได้หากต้องการ 
ค. สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินในทุกขั นตอนของกระบวนการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดไม่ใชวั่ตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
ก. ทบทวนสถานการณ์ของการพัฒนาจากอดีต ปัจจุบัน และก าหนดความต้องการในอนาคต 
ข. วิเคราะห์หาประเด็นส าคัญที่ต้องน าไปก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั งหมด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
ง. วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นการพัฒนา 

4. การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ครอบคลุมเรื่องใด  
ก. ต้องประเมินข้อมูลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
ข. ต้องประเมินข้อมูลโดยใช้ตัวชี วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ 
ค. ต้องประเมินข้อมูลในอดีตเท่านั นเพื่อใช้เป็นพื นฐาน ไม่เก่ียวกับการคาดการณ์อนาคต   
ง. ต้องทบทวนข้อมูลที่บ่งชี สถานการณ์ปัจจุบันเท่านั น   

5. การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and Alternative assessment) 
ไม่เกี่ยวกับเรื่องใด    

ก. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการไปให้ถึง 
ข. การพิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้แนวทางหรือทางเลือกใดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ค. การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแนวทางหรือทางเลือกต่าง ๆ ที่อาจถูกเลือกเพ่ือด าเนินการให้ไปสู่

เป้าหมาย 
ง. การประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งน าไปสู่เป้าหมาย 



 
แบบทดสอบ “ก่อน” ฝึกอบรม (Pre-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

6. มาตรการเพื่อความย่ังยืนควรเป็นแนวทาง ลักษณะใด 
ก. ส่งเสริมผลกระทบทางบวกของทางเลือกการพัฒนา     
ข. หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา   
ค. ลดและบรรเทาผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
ง. ถูกทุกข้อ 

7. การน าเสนอรายงานผล SEA ที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ก. น าเสนอครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
ข. น าเสนอทุกหัวข้อโดยสรุปใจความส าคัญ ให้อ่านง่าย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ค. น าเสนอเฉพาะหัวข้อที่เห็นว่าน่าสนใจ โดยละเอียด เพื่อให้ข้อมูลที่เจาะจง 
ง. น าเสนอข้อมูลเฉพาะหัวข้อที่ไม่มีความขัดแย้ง 

8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 
ก. ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับโอกาสในการวางแผนพัฒนา 
ข. ท าให้เกิดการบูรณาการความคิดความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  
ค. ท าให้แน่ใจว่าผลการประเมินครบถ้วนทุกขั นตอนตามขอบเขตงานที่ก าหนด  
ง. สร้างความเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย 

9. กระบวนการ SEA ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาได้อย่างไร 

ก. สามารถมีส่วนในการร่วมคิดวางกรอบทิศทางของการพัฒนาได้   

ข. สามารถมีส่วนในการร่วมเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมได้    

ค. สามารถมีส่วนในการร่วมมองไกลก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน  

ง. ถูกทุกข้อ 

10. การน า SEA ไปใช้ กรณีไหน ถูกต้อง   
ก. ใช้แทน EIA ได้ หากมีการศึกษา SEA ในการวางแผนไว้ก่อน   
ข. ท าพร้อมกับ EIA ได้ หากมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและทรัพยากร  
ค. ต้องท าก่อน EIA ซึ่งจะไม่มีความจ าเป็นหากด าเนินการภายหลัง EIA ผ่านแล้ว เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้

จาก SEA จะไม่มีประโยชน์   
ง. ไม่มีข้อใดถูก  

 



 
แบบทดสอบ “หลัง” ฝึกอบรม (Post-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

9. ข้อใดไม่ใชวั่ตถุประสงค์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในขัน้ตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) 
ก. เพ่ือระบุว่ำผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดท ำ SEA 
ข. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยัทศน์ของแผนพัฒนำ 
ค. เพ่ือกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจไปยังผู้มีส่วนได้เสีย  
ง. เพ่ือให้ขอบเขตของกำรจัดท ำ SEA ครอบคลุมประเด็นส ำคัญอย่ำงครบถ้วน 

10. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ก. เพ่ือให้เกิดควำมสร้ำงสรรค์ในกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำรพัฒนำ 
ข. เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรควำมต้องกำรระหว่ำงภำคส่วนต่ำง ๆ 
ค. เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนครบถ้วนทุกข้ันตอนตำมแนวทำงและแผนหรือแผนงำนพัฒนำได้รับกำรอนุมัติ  
ง. เพ่ือให้สร้ำงควำมรู้สึกของกำรเป็นเจ้ำของแผนหรือแผนงำนของแต่ละภำคส่วน 

 



 
แบบทดสอบ “หลัง” ฝึกอบรม (Post-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

ชื่อ-สกุล:      วันที่:        

หน่วยงาน:        กลุ่มที:่      

ส่วนที่ 1 ค าชี้แจง : โปรดเลือกค าตอบ ถูก (√) หรือ ผิด (X) หน้าข้อค าถามแต่ละข้อ 

ถูก หรือ ผิด ค าถาม 
 1. SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดท าแผนหรือแผนงานพัฒนา 

 2. SEA เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่น และสามารถย้อนกลับท าซ  าเพ่ือให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ นได้ 

 3. SEA จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท านาน เนื่องจากต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ในทุกประเด็นทั งหมดก่อน  

 4. SEA เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ทดแทนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได ้

 5. SEA สามารถน าไปใช้ได้กับทั ง การจัดท าแผนหรือแผนงานใหม่ และการปรับปรุงแผน
หรือแผนงานเดิมที่มีอยู่ 

 6. SEA จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา 

 7. หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานสามารถจัดท า SEA ได้ด้วยตนเอง  
 8. SEA จ าเป็นจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ก่อนเริ่มกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน  

 9. SEA จะช่วยให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการ
เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมได ้

 10. เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้วเสร็จต้องน าส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้อนุมัติ 



 
แบบทดสอบ “หลัง” ฝึกอบรม (Post-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

ส่วนที่ 2 ค าชี้แจง : โปรดเลือกค าตอบที่ถูกต้องท่ีสุด 

1. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปใช้ได้อย่างไร 
ก. ใช้เป็นกระบวนการที่มีระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาอันน าไปสู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
ข. ใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ค. ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ง. ถูกทุกข้อ 

2. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร 
ก. สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินในทุกขั นตอนของกระบวนการ 
ข. เน้นหาประเด็นส าคัญในการประเมิน และตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง 
ค. มีวิธีการประเมินที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินใหม่ได้หากต้องการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. ข้อใดไม่ใชวั่ตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)  
ก. ทบทวนสถานการณ์ของการพัฒนาจากอดีต ปัจจุบัน และก าหนดความต้องการในอนาคต 
ข. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องทั งหมด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 
ค. วิเคราะห์หาประเด็นส าคัญที่ต้องน าไปก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ง. วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นการพัฒนา 

4. การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ครอบคลุมเรื่องใด  
ก. ต้องประเมินข้อมูลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง 
ข. ต้องประเมินข้อมูลในอดีตเท่านั นเพื่อใช้เป็นพื นฐาน ไม่เก่ียวกับการคาดการณ์อนาคต   
ค. ต้องทบทวนข้อมูลที่บ่งชี สถานการณ์ปัจจุบันเท่านั น   
ง. ต้องประเมินข้อมูลโดยใช้ตัวชี วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ 

5. การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and Alternative assessment) 
ไม่เกี่ยวกับเรื่องใด    

ก. การพิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้แนวทางหรือทางเลือกใดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ข. การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแนวทางหรือทางเลือกต่าง ๆ ที่อาจถูกเลือกเพ่ือด าเนินการให้ไปสู่

เป้าหมาย 
ค. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการไปให้ถึง 
ง. การประเมินหาทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งน าไปสู่เป้าหมาย 



 
แบบทดสอบ “หลัง” ฝึกอบรม (Post-Test) 

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 
(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 

6. มาตรการเพื่อความย่ังยืนควรเป็นแนวทาง ลักษณะใด 
ก. หลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา   
ข. ลดและบรรเทาผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  
ค. ส่งเสริมผลกระทบทางบวกของทางเลือกการพัฒนา     
ง. ถูกทุกข้อ 

7. การน าเสนอรายงานผล SEA ที่ดีควรเป็นอย่างไร 
ก. น าเสนอทุกหัวข้อโดยสรุปใจความส าคัญ ให้อ่านง่าย และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข. น าเสนอข้อมูลเฉพาะหัวข้อที่ไม่มีความขัดแย้ง 
ค. น าเสนอครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด 
ง. น าเสนอเฉพาะหัวข้อที่เห็นว่าน่าสนใจ โดยละเอียด เพื่อให้ข้อมูลที่เจาะจง 

8. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 
ก. สร้างความเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย 
ข. ท าให้แน่ใจว่าผลการประเมินครบถ้วนทุกขั นตอนตามขอบเขตงานที่ก าหนด  
ค. ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับโอกาสในการวางแผนพัฒนา 
ง. ท าให้เกิดการบูรณาการความคิดความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  

9. กระบวนการ SEA ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาได้อย่างไร 

ก. สามารถมีส่วนในการร่วมมองไกลก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน  

ข. สามารถมีส่วนในการร่วมเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมได้    

ค. สามารถมีส่วนในการร่วมคิดวางกรอบทิศทางของการพัฒนาได้   

ง. ถูกทุกข้อ 

10. การน า SEA ไปใช้ กรณีไหน ถูกต้อง   
ก. ต้องท าก่อน EIA ซึ่งจะไม่มีความจ าเป็นหากด าเนินการภายหลัง EIA ผ่านแล้ว เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้

จาก SEA จะไม่มีประโยชน์   
ข. ท าพร้อมกับ EIA ได้ หากมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาและทรัพยากร  
ค. ใช้แทน EIA ได้ หากมีการศึกษา SEA ในการวางแผนไว้ก่อน   
ง. ไม่มีข้อใดถูก  

 



ภาคผนวก ค-5 
แบบการประเมินตนเอง 

  



การประเมินตนเอง 

หัวข้อ - - -  0 + + + 

1. หลักการและแนวคิด SEA      
2. การบูรณาการแผนและการจัดท า SEA      

3. การพัฒนาที่ยั่งยนื      
4. กระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัท า SEA      

5. กระบวนการขั้นตอนการจัดท า SEA      
- การกลั่นกรอง      

- การก าหนดขอบเขต      
- การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน      

- การจัดท ารายงาน SEA      

- การควบคุมคุณภาพ      
- การติดตามและประเมินผล      

 



 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 

(ส าหรับผูบ้ริหารระดบักลาง) 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

********************************************************************  
เรียน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ 
และเพื่อให้ผลกำรฝึกอบรมครั้งนี้ ได้สร้ำงควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของกำรฝึกอบรม จึงขอควำมกรุณำท่ำนตอบแบบสอบถำม             
ควำมคิดเห็นในหัวข้อต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอบรม 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ลงใน  ที่ตรงกับควำมคิดเหน็ของท่ำน หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ ์

1. ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  
1.1 หน่วยงำน/องค์กร

ที่สังกัด 
 1) ผู้แทนจำกหน่วยงำนรำชกำร ระบุ.................................................................... 
 2) สถำบันกำรศึกษำ/นักวิชำกำร  ระบุ........................................................................ 
 3) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................. 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1) ด้านเน้ือหา / กระบวนการฝึกอบรม 
(1) ควำมเหมำะสมของเนื้อหำกำรฝึกอบรม    
(2) ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรที่น ำมำใช้ในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ    
(3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกอบรมแต่ละบทเรียน    
2) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 
(1) ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจัดกำรอบรม    
(2) ควำมเหมำะสมของสื่อประกอบกำรอบรม    
(3) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรอบรม    
(4) ควำมเหมำะสมของอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
(5) กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม ในครั้งน้ี    

 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1) ........................................................................................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................................................................................... 

4) ........................................................................................................................................................................................................... 

5) ........................................................................................................................................................................................................... 

 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ และโปรดน าส่งทีก่ล่องรับแบบสอบถามความคิดเห็น หรือส่งที่เจ้าหน้าที่โครงการ 



 

แบบสอบถามความคิดเห็น 
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 

(ส าหรับผูบ้ริหารระดบักลาง) 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

ระหว่างวันที่ 16-18, 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

********************************************************************  
เรียน ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกท่าน 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ และ
เพื่อให้ผลกำรฝึกอบรมครั้งนี้ ได้สร้ำงควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญของกำรฝึกอบรม จึงขอควำมกรุณำท่ำนตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็น              
ในหัวข้อต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรอบรม 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย ✓ลงใน  ที่ตรงกับควำมคิดเหน็ของท่ำน หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ ์

1. ข้อมลูผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  
1.1 หน่วยงำน/องค์กร

ที่สังกัด 
 1) ผู้แทนจำกหน่วยงำนรำชกำร ระบุ.................................................................... 
 2) สถำบันกำรศึกษำ/นักวิชำกำร  ระบุ........................................................................ 
 3) อื่นๆ ระบุ................................................................................................................. 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการอบรม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1) ด้านเน้ือหา / กระบวนการฝึกอบรม 
(1) ควำมเหมำะสมของเนื้อหำกำรฝึกอบรม    
(2) ควำมเหมำะสมของกระบวนกำรที่น ำมำใช้ในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ    
(3) ระยะเวลำที่ใช้ในกำรฝึกอบรมแต่ละบทเรียน    
2) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ 
(1) ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจัดกำรอบรม    
(2) ควำมเหมำะสมของสื่อประกอบกำรอบรม    
(3) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรอบรม    
(4) ควำมเหมำะสมของอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
(5) กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
3) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการฝึกอบรม ในครั้งน้ี    

 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1) ........................................................................................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................................................................................... 

4) ........................................................................................................................................................................................................... 

5) ........................................................................................................................................................................................................... 

 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ และโปรดน าส่งทีก่ล่องรับแบบสอบถามความคิดเห็น หรือส่งที่เจ้าหน้าที่โครงการ 



ภาคผนวก ค-6 
แบบรายงานการติดตามประเมินผล 

การฝึกอบรมฯ 

  



-1- 

แบบรายงานการติดตามประเมินผล  
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 

(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 
 

ระหว่างวันที่ ๒6 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมปริ้นซ์ 1 และห้องราชา 2 ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

  

ค าชี้แจง 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการฝึกอบรม เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
และติดตามประเมินผลการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

โปรดจัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลตามแบบฟอร์มด้านล่างในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (เช่น word. / pdf.) และกรุณาส่งกลับมาภายใน 
วันอาทิตย์ที่ ๑5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ดังนี ้

• นางสาวสิริภัค ส่องแสง siripak.s@uaeconsultant.co.th หรือ 

• นางสาวภัทรศยา แก้วมณี phattrasaya.k@uaeconsultant.co.th 

 

โปรดระบุรายการสิ่งท่ีน าส่ง 

 แบบรายการติดตามประเมินผล 
 เอกสารแนบ โปรดระบุ .....………………………………………………………………………………………………. 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ ......……………………………………………………………………………………………….. 

 



 
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 

(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 
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(นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................................................................... ................................ 
 
ต าแหน่ง..........................................................................หน่วยงาน.................................... .................................. 
 
เบอร์โทร….……………………………………………………………...อีเมล……………………………….…………………………………. 
   

1. ท่านได้น าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ SEA ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดท า 
แผน/แผนงาน หรือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร  
จงยกตัวอย่าง พร้อมค าอธิบายประกอบ 

2. การน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ของท่าน มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 

3. ท่านมีแนวทางที่จะน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ SEA ที่ได้รับไปถ่ายทอดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
หน่วยงานของท่านหรือไมอ่ย่างไร  

4. ท่านคิดว่าท่านจะช่วยขับเคลื่อนให้มีการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน/แผนงาน หรือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรของท่านได้อย่างต่อเนื่องอย่างไร 
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แบบรายงานการติดตามประเมินผล  
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 

(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 
ระหว่างวันที่ 16-18, 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

  

ค าชี้แจง 

แบบรายงานการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการฝึกอบรม เพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
และติดตามประเมินผลการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

โปรดจัดท าแบบรายงานการติดตามประเมินผลตามแบบฟอร์มด้านล่างในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (เช่น word. / pdf.) และกรุณาส่งกลับมาภายใน 

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ดังนี้ 

• นางสาวสิริภัค ส่องแสง siripak.s@uaeconsultant.co.th หรือ 

• นางสาวภัทรศยา แก้วมณี phattrasaya.k@uaeconsultant.co.th 

 

โปรดระบุรายการสิ่งท่ีน าส่ง 

 แบบรายการติดตามประเมินผล 
 เอกสารแนบ โปรดระบุ .....………………………………………………………………………………………………. 
 อ่ืนๆ (ถ้ามี) โปรดระบุ ......……………………………………………………………………………………………….. 

 



 
การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง 

(ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง) 
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(นาย/ นาง/ นางสาว)........................................................................................................... ................................ 
 
ต าแหน่ง..........................................................................หน่วยงาน.................................... .................................. 
 
เบอร์โทร….……………………………………………………………...อีเมล……………………………….…………………………………. 
   

1. ท่านได้น าองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน/
แผนงาน หรือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร จง
ยกตัวอย่าง พร้อมค าอธิบายประกอบ 

2. การน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ SEA ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ของท่าน มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่
ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 

3. ท่านมีแนวทางที่จะน าองค์ความรู้ เกี่ยวกับ SEA ที่ได้รับไปถ่ายทอดกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใน
หน่วยงานของท่านหรือไมอ่ย่างไร  

4. ท่านคิดว่าท่านจะช่วยขับเคลื่อนให้มีการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผน/แผนงาน หรือ
น าไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรของท่านได้อย่างต่อเนื่องอย่างไร 



ภาคผนวก ค-7 

สรุปผลการอบรมหลักสูตรการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง  

ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 

  



การอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลกระบวนการกลุ่มที่ 1 ของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรประชุมกลุ่ม   
1.1 วิทยากรหลัก คือ ดร. วิเทศ ศรีเนตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
1.2 ผู้ช่วยวิทยากร คือ นางสาวสิริภัค ส่องแสง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ 

แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม 

 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง SEA  

 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA รวมถึงการบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานประกอบการจัดท า 
SEA  

 2.3 เพ่ือพัฒนาก าหนดขอบเขตงาน TOR การติดตามประเมินผล การก ากับการศึกษา SEA เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ ตามหลักการและประสิทธิภาพการจัดท า SEA ที่ดี  

 2.4 เพ่ือเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

3. รูปแบบแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน  ในกระบวนการกลุ่มที่ 1 เลือก
รูปแบบที่ 3 คือ รูปแบบที่ขั้นตอนการจัดท าแผนหรือแผนงานและขั้นตอนการจัดท า SEA ด าเนินการร่วมกันและ
จัดท าไปพร้อมๆ กัน ผู้จัดท าแผนหรือแผนงานท างานร่วมกันกับผู้จัดท า SEA ดังปรากฏตามรูปที่ 1 

รูปที่ 1 แสดงแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน 

 
ที่มา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม 2563  
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4. ขั้นตอนการจัดท า SEA และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการกลุ่ม พร้อมค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละวัน
ของการฝึกอบรม สรุปได้ ดังนี้  

 4.1 กิจกรรมกลุ่มวันที่  1 (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการท า SEA ทั้งในระดับแผน 
เป้าหมายของแผน กรอบและข้ันตอนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ รวมถึงลักษณะรูปแบบและจุด
การเชื่อมต่อ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA 

   (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม ใช้บัตรค า และ การระดมสมอง โดย
วิทยากรจะใช้บัตรค าและให้ผู้อบรมช่วยกันระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
โดยอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละบุคคล จากนั้นให้ทุกคนช่วยกันเรียงล าดับขั้นตอนการจัดท าแผนหรือ
แผนงาน และให้ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท า  SEA จากประสบการณ์ หรือความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ SEA ของแต่ละบุคคลพร้อมทั้งให้ช่วยกันเรียงล าดับขั้นตอนการจัดท า SEA และเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างขั้นตอนการจัดท า SEA และแผนและแผนงาน โดยวิทยากรจะอธิบายถึงความสอดคล้อง รวมทั้งการบูรณา
การข้ันตอนทั้งสองที่ถูกต้องอีกครั้ง เพ่ือให้ทุกคนทราบและเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้ของกลุ่ม
ที่ 1 ดังปรากฎตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง

ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA โดยเฉพาะได้ทราบว่าจะเชื่อมโยงอะไร เชื่อมโยงกัน
อย่างไร และเชื่อมโยงกันเมื่อใด  
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 2.2)  การวิเคราะห์กรณีศึกษาลุ่มน้ าชีจากเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา เพื่อ
หาประเด็นปัญหาและระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม ใช้การน าเสนอและอภิปรายร่วมกัน 
โดยวิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา แล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์
ปัญหาที่เกิดขึ้น ความเสี่ยง ศักยภาพ รวมถึงโอกาสที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับ 
การฝึกอบรมออกมาน าเสนอประเด็นที่ตนวิเคราะห์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เห็นถึงทิศทาง แนวโน้มการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ าชีในอนาคต 

    (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลประกอบกรณีศึกษา  

4.2 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 2 (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การก าหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมถึงล าดับขั้นของการมีส่วนร่วม ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาการด าเนินงาน SEA ในต่างประเทศ และการก าหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งได้ระบุ
รายละเอียดของการวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และ
ระยะเวลา การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA   

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม ใช้การแสดงบทบาทสมมติ ระดม
สมอง และถกประเด็น โดยวิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแสดงบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ าชี พร้อม
ทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคนวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา โอกาส ความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงประเด็นส าคัญ
ในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยอิงจากเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา จากนั้นให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคนออกมา
น าเสนอประเด็นที่ตนเองเห็นว่าส าคัญ พร้อมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนวิเคราะห์ร่วมกันถึงปัญหา ความต้องการ
ดังกล่าว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้ของกลุ่มที่ 1 ดังปรากฎตามรูป
ที่ 3 

  



๔ 
 

รูปที่ 3 แสดงผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

 
 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง 
หลักการการระบุผู้มีส่วนได้เสียในการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี และทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความคาดหวัง รวมถึง
ประเด็นส าคัญที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละคนตระหนัก และให้ความส าคัญ ซึ่งประเด็นเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อ
ความส าเร็จในการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า 

 2.2)  การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียและการจัดท าแผนการสื่อสารแก่
ผู้มีส่วนได้เสีย  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดโดยดูข้อมูลจากเอกสารประกอบข้อมูลกรณีศึกษา พร้อมทั้งให้ผู้มีส่วนได้เสียจัดล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียในระดับที่สนใจมาก ถึง สนใจน้อย/ไม่ทราบ โดยดูเปรียบเทียบจากระดับความสนใจ
และอิทธิพลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ซึ่งใช้เครื่องมือ Metrix analysis ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 4 จากนั้นวิทยา
กรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าบัตรค ารายชื่อผู้มีส่วนได้เสียไปวางไว้ในช่องการมีส่วนร่วม โดยวิเคราะห์ว่า  
ผู้มีส่วนได้เสียคนนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมในข้ันตอนใด ตั้งแต่ข้ันการให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ และการร่วมตัดสินใจ 
เมื่อจัดล าดับการมีส่วนร่วมแล้วจึงระดมความคิดเห็นต่อว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนควรจะมี  
การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนนั้นอย่างไร ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 5 

  



๕ 
 

 

รูปที่ 4 แสดงการจัดล าดับผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 

รูปที่ 5 แสดงการจัดท าแผนการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจหลักการ และเครื่องมือการก าหนดและวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งจะ
สามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถการระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า 
SEA เพ่ือที่จะน าไปสู่การก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และรูปแบบกระบวนการในการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้า
มาในกระบวนการจัดท า SEA  

 2.3)  การหาแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ถึงปัจจัย สิ่งที่ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียเขียน



๖ 
 

ลงบนบัตรค าและน ามาวางไว้โดยจัดปัจจัยเหล่านั้นออกเป็นกลุ่ม ๆ พร้อมทั้งใส่เครื่องหมาย +/- หน้าปัจจัยเพ่ือ
ระบุผลกระทบที่ เสริมหรือต้านกัน ซึ่ งขั้นตอนนี้ ใช้ เครื่องมือ Causal Effect analysis จากนั้นวิ เคราะห์ 
ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ว่าปัจจัยแต่ละตัวส่งผลต่อกัน เชื่อมโยงกันอย่างไร โดย
ใช้เครื่องมือ Network Analysis ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 6 

รูปที่ 6 แสดงปัจจัยการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

 
๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ปัจจัย ผลกระทบที่ส่งผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ พร้อมทั้งเข้าใจความสัมพันธ์ และ
ความเชื่อมโยงของปัจจัยเหล่านั้นว่าเป็นผลกระทบที่เสริมหรือต้าน การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ า  

 2.4)  มิติการพัฒนาพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยแยกตามมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้ตรวจสอบกับปัจจัยการพัฒนาก่อนหน้า และตรวจสอบว่าประเด็นเหล่านี้ครอบคลุมกับประเด็น (Checklist) 
ความคาดหวังที่ผู้มีส่วนได้เสียระบุไว้ในครั้งที่แล้วหรือไม่ (Recheck Stakeholder) ซึ่งมิติการพัฒนานี้จะน าไปสู่
การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ต่อไป ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 แสดงมิติการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาในพ้ืนทีลุ่มน้ าชีโดยแยกตามรายมิติได้ 

 4.3 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 3 (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาในการจัดท า SEA ในต่างประเทศ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์วิสัยทัศน์จากแผนกลุ่มจังหวัดต่าง ๆ โดยพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ในแผนดังกล่าวนั้นมุ่งเน้น มีจุดเด่นด้านใด 
ให้ความส าคัญกับมิติใดมากกว่ากัน มีจุดเหมือน หรือจุดต่างกันอย่างไร จากนั้นวิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ช่วยกันระดมประเด็นที่เป็นจุดมุ่งเน้น หรือจุดเด่นที่ต้องการให้พ้ืนที่ลุ่มน้ าต้องการจะเป็นในอนาคต พร้อมทั้ง
ร่วมกันวิเคราะห์ว่าต้องการให้พ้ืนลุ่มน้ าชีมุ่งเน้นมิติใดมากกว่ากัน ซึ่งกลุ่ม 1 ได้ให้ความส าคัญกับมิติเศรษฐกิจมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นมิติสังคม และสิ่งแวดล้อม ตามล าดับ เมื่อได้ประเด็นพัฒนาแล้วก็ให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละ
คนช่วยกันคิดวิสัยทัศน์ของพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยให้ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาข้างต้น และ
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 8 

  



๘ 
 

รูปที่ 8 แสดงการก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  

 2.2)  ร่าง ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชีกับแผน ยุทธศาสตร์ต่าง  ๆ ที่สูงขึ้นไป โดยใช้
เครื่องมือ Compatibility Analysis ซึ่งท าให้ทราบถึงร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาลุ่มน้ าชี ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 9 
จากนั้นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงร่างยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือดู
ความสอดคล้อง และเพ่ือให้ร่างยุทธศาสตร์สามารถน าไปด าเนินการได้โดยไม่ขัดแย้งกับยุทธศาสตร์ แผน ในระดับ
ที่สูงกว่า พร้อมทั้งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์ว่าร่างยุทธศาสตร์ฯ แต่ละข้อครอบคลุมในมิติใดบ้าง ผลผลิต
ปรากฎตามรูปที่ 10 

  

https://dict.longdo.com/search/compatibility
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รูปที่ 9, 10 แสดงการจัดท าร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนในการร่างยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี พร้อมทั้งเข้าใจถึงความเชื่อมโยง และ
ความสอดคล้องของร่างยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ แผน ในระดับท่ีสูงกว่า 

 2.3)  วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกันวิเคราะห์ และระดมสมองเพ่ือหาวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิเคราะห์แยกตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือ  
การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 11 

  



๑๐ 
 

รูปที่ 11 แสดงการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดได ้

2.4)  การประเมินข้อมูลฐาน 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์และทบทวนข้อมูลตามตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต 
ถึงปัจจุบัน โดยใช้เครื่องมือ Trend Analysis ซึ่งผลลัพธ์ของการประเมินข้อมูลฐานจะใช้เป็นสภาพปกติ เพ่ือ
เปรียบเทียบและคาดการณ์การพัฒนาทางเลือกต่อไป โดยใช้เครื่องมือ Scenario Analysis ผลผลิตปรากฎตามรูป
ที่ 12 

  



๑๑ 
 

รูปที่ 12 แสดงการประเมินข้อมูลฐาน 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลฐานได้ พร้อมทั้งทราบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินข้อมูลฐาน และ  
การคาดการณ์การพัฒนาทางเลือกในอนาคต 

 4.4 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 4 (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
รวมถึงทางเลือกการพัฒนา ขั้นตอนและการประเมินทางเลือก 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การพัฒนาทางเลือก 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรก าหนดทางเลือกระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยอ้างอิงมาจากประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ทางเลือก จากนั้นวิทยากรให้ผู้เข้ารับ  
การฝึกอบรมช่วยระดมความคิดเห็นเพ่ือก าหนดทางเลือกวิธีการด าเนินการ เพ่ือท าให้ทางเลือกระดับยุทธศาสตร์
สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือกวิธีด าเนินการ  โดยใช้
เครื่องมือ Quadrant ในการน าทางเลือกวิธีการด าเนินการมาจัดล าดับความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ โดย
เปรียบเทียบความยาก ง่ายในการน าไปปฏิบัติกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินทางเลือก เพ่ือให้เมื่อได้
ทางเลือกที่เหมาะสมแล้วสามารถน าทางเลือกวิธีการด าเนินการที่ปฏิบัติง่ายและมีผลกระทบต่อการพัฒนาสูง ไป
ด าเนินการก่อนเป็นล าดับแรก ผลผลิตปรากฎตามรูปที่ 13 

  



๑๒ 
 

รูปที่ 13 แสดงการพัฒนาทางเลือก 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนที่ได้ พร้อมทั้งทราบถึงวิธีการด าเนินการที่จะท าให้
ทางเลือกท่ีเหมาะสมสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.2)  ประเมินทางเลือก 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสวม
บทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Role play) เพ่ือให้คะแนนตัวชี้วัดแยกตามรายมิติ โดยหากเห็นว่าตัวชี้วัดมีความส าคัญ
มากจะได้ 5 คะแนน และถ้ามีความส าคัญน้อยที่สุดจะได้ 1 คะแนน เมื่อผู้มีส่วนได้เสียให้คะแนนครบทุกคนแล้ว
จะน าคะแนนทั้งหมดของแต่ละตัวชี้วัดตามรายมิติมาหาค่าเฉลี่ยรวม ซึ่งผลปรากฏว่าพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีผู้มีส่วนได้เสียให้
ความส าคัญกับตัวชี้วัดด้านสังคมมากที่สุด รองลงมาคือด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ จากนั้น
วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินทางเลือก โดยใช้เครื่องมือ Multi Criteria Analysis ในการให้คะแนน
ทางเลือกตามตัวชี้วัด เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อน าคะแนนทั้งหมดมาคิดค านวณแล้ว ผลปรากฏว่า
ทางเลือกที่เหมาะสมคือ ทางเลือกที่ 1 การบูรณาการการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ ผลผลิตของกิจกรรมนี้ 
ดังปรากฎตามรูปที่ 14 

  



๑๓ 
 

รูปที่ 14 แสดงการประเมินทางเลือก 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจในกระบวนการประเมินทางเลือก และสามารถค านวณค่าน้ าหนักของแต่ละตัวชี้วัด และเลือกที่
เหมาะสมได ้

 

 

2.3)  การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม เมื่อได้ทางเลือกที่เหมาะสมและ
ทางเลือกอ่ืน ๆ แล้ว วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันระดมความคิดในการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
ทั้งมาตรส่งเสริม ลด/บรรเทา หลีกเลี่ยง ของแต่ละทางเลือก โดยมาตรการเพ่ือความยั่งยืนจะต้องมีความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนด้วย เพ่ือให้ประเด็นยุทธศาสตร์ ทางเลือกที่ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลผลิตของกิจกรรมนี้ ดังปรากฎตามรูปที่ 15 

  



๑๔ 
 

รูปที่ 15 แสดงการก าหนดมาตรการความยั่งยืน 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และสามารถก าหนดมาตรการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละ
ทางเลือกสอดคล้องตามวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 

 4.5 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 5 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ประเภทและ
ลักษณะของทางเลือก ทางเลือกที่เหมาะสม และการประเมินทางเลือก รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือในการจัดท า 
SEA เ ช่ น  (1 )  Scenario Analysis (2 )  Network Analysis (3) Cumulative Impact Assessment รวมถึ ง 
การประเมินทางเลือกโดยค่าคะแนน เป็นต้น 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การประเมินทางเลือก วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยกันระดมความ
คิดเห็นเพ่ือร่าง แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี พ.ศ. 2565-2574 โดยให้น าผลลัพธ์ รวมถึงขั้นตอนการจัดท า SEA มา
ใช้ในการจัดท าแผนดังกล่าว เนื่องจากในวันแรกของการฝึกอบรมวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเห็น
ร่วมกันว่าจะใช้รูปแบบ Integrated model ในการเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน ดังนั้นผลลัพธ์ 
การวิเคราะห์ของ SEA ในบางขั้นตอนสามารถน ามาใช้ในการจัดท าแผนได้โดยไม่ต้องวิเคราะห์ซ้ าอีก อาทิ 
การทบทวนข้อมูล แผน ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง วิสัยทัศน์ ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา ทางเลือก รวมถึงมาตรการ
เพ่ือความยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งวิทยากรได้อธิอบายถึงความเชื่อมโยง การบูรณาการแผนกับกระบวน SEA อย่าง
ละเอียดและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดท าผังความเชื่อมโยง เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผลผลิตของ
กิจกรรมนี้ ดังปรากฎตามรูปที่ 16  



๑๕ 
 

รูปที่ 15 แสดงการจัดท า ร่างแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี พ.ศ.2565-2574 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจการน ากระบวนการจัดท า SEA มาใช้กับแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 



16 
 

ขั้นตอนการด าเนินการ กลุ่มที่ 1 อ.วิเทศ  
รูปแบบท่ี 3 แบบบูรณาการ (integrated model) 

วัน ขั้นตอนการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
26 ต.ค. 63 กระบวนการบูรณาการแผนกับ SEA  
27 ต.ค. 63 1. วิเคราะห์ระบุผู้มีส่วนได้เสียในพื้นท่ี 

- ประเด็นปัญหา ความต้องการ SWOT 
Role play + Discuss 

 2. การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้
เสีย+แผนการสื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

Metrix analysis 

 3. หาแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ า Causal Effect analysis + Network 
Analysis 

 4. มิติการพัฒนา เพ่ือหาประเด็นการพัฒนา Recheck Stakeholder / Checklist 
 4. วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์  

จากการท าประเด็น+มิติการพัฒนา 
 

28 ต.ค. 63 1. วิสัยทัศน ์
วิเคราะห์วิสัยทัศน์ในแผนกลุ่มจังหวัด + 
จัดล าดับว่าแต่ละแผนมุ่งเน้นด้านใดมากกว่ากัน 
(Eco, So, Env) + สอดคล้องประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

 

 2. หาจุดประสงค์ของแผนพื้นที่ลุ่มน้ าชี  
โดยวิเคราะห์และทบทวนแผนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือดูความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ กับแผนต่างๆ ในระดับที่เหนือกว่า 

Compatibility Analysis 

 3. ร่าง ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี  
โดยดูความสอดคล้อง และความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด 

 3.วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 4. ตัวชีว้ัด  
 5. การประเมินข้อมูลฐาน อดีต-ปัจจุบัน ใช้ Trend Analysis 

แนวโน้มในอนาคต ใช้ Scenario 
Analysis 

https://dict.longdo.com/search/compatibility
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วัน ขั้นตอนการด าเนินการ เครื่องมือที่ใช้ 
29 ต.ค. 63 1. พัฒนาทางเลือก 

ก าหนดทางเลือกวิธีการด าเนินการ ที่น าไปสู่
การบรรลุทางเลือกระดับยุทธศาสตร์ (ล้อมา
จากประเด็นยุทธศาสตร์) 

 

 2. วิเคราะห์ผลกระทบทางเลือก 
น าทางเลือกวิธีการด าเนินการมาจัดล าดับความ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยเทียบความยาก ง่าย
ในการน าไปปฏิบัติกับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน
จากการด าเนินทางเลือก 

Quadrant 

 3. ประเมินทางเลือก 
3.1 ให้น้ าหนักตัวชี้วัด 
โดยพิจารณาตามความส าคัญของตัวชี้วัด พร้อม
ทั้งหาค่าเฉลี่ยแยกตามมิติตัวชี้วัด 

ลงคะแนนโดยผู้มีส่วนได้เสีย  

 3. ประเมินทางเลือก 
3.2 ให้คะแนนทางเลือก 
โดยประเมินทางเลือกตามตัวชี้วัด เพื่อหาทาง
เลือกที่เหมาะสม 

Multi Criteria Analysis 

 4. การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
ทั้งมาตรส่งเสริม ลด/บรรเทา หลีกเลี่ยง เพื่อให้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทางเลือกท่ีด าเนินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

30 ต.ค. 63 1. ร่าง แผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี (พ.ศ. 2565-
2574) 

 

 2. ความเชื่อมโยงแผน กับกระบวนการ SEA  
 

 



การอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลกระบวนการกลุ่มที่ 2 ของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรประชุมกลุ่ม   
1.1 วิทยากรหลัก คือ นายจักกริช ธรรมศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล

ดังปรากฏตามรูปที่ 1 

 
1.2 ผู้ช่วยวิทยากร คือ นางสาวพรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ (บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด)  

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม 

 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง SEA  

 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA รวมถึงการบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานประกอบการจัดท า 
SEA  

 2.3 เพ่ือพัฒนาก าหนดขอบเขตงาน TOR การติดตามประเมินผล การก ากับการศึกษา SEA เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ ตามหลักการและประสิทธิภาพการจัดท า SEA ที่ดี  

 2.4 เพ่ือเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  



3. รูปแบบแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน  ในกระบวนการกลุ่มที่ 2 เลือก
รูปแบบที่ 3 คือ SEA ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน แบบบูรณาการ (Integrated model) ดัง
ปรากฏตามรูปที่ 2 

รูปที่ 2 แสดงแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน 

 
ที่มา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฉบับเดือนมกราคม 2563  

4. ขั้นตอนการจัดท า SEA และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการกลุ่ม พร้อมค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละวัน
ของการฝึกอบรม สรุปได้ ดังนี้  

4.1 กิจกรรมกลุ่มวันที่  1 (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการท า SEA ทั้งในระดับแผน 
เป้าหมายของแผน กรอบและข้ันตอนการบูรณาการ ความเชื่อมโยงและปฏิสัมพันธ์ รวมถึงลักษณะรูปแบบและจุด
การเชื่อมต่อ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  สิ่งท่ีคาดหวังจากการอบรม 

   (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรจะถามถึงความคาดหวังจาก
การอบรมโดยการแจกบัตรค าให้ผู้เข้าร่วมอบรมแสดลงความคิดเห็น ดังปรากฏตามรูปที่ 3 

  



รูปที่ 3 แสดงความคาดหวังจากกลุ่ม 3 

 
   (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้  คือ วิทยากรได้รับทราบความ

ต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถน าไปปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
สนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 

 2.2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบของแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เขียนองค์ประกอบของแผนว่ามีอะไรบ้าง ดังปรากฏตามรูปที่ 4 

รูปที่ 4 แสดงองค์ประกอบของแผนจากผู้เข้าร่วมอบรม 

 



 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ วิทยากรได้รับทราบความเข้าใจของผู้เข้าอบรมต่อแผนเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการอบรมให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม 

4.2 กิจกรรมกลุ่มวันที่  2 (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การก าหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมถึงล าดับขั้นของการมีส่วนร่วม ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาการด าเนินงาน SEA ในต่างประเทศ และการก าหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งได้ระบุ
รายละเอียดของการวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และ
ระยะเวลา การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การระบปุัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหว  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์การระบุปัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหวในพื้นที่ลุ่มน้ าชี โดยใช้เครื่องมือ PESTEL ประกอบด้วย ปัจจัย 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ดังปรากฏตามรูปที่ 5 

  



รูปที่ 5 แสดงการระบุปัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยใช้เครื่องมือ PESTEL 

 

 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
ปัญหา ศักยภาพ ประเด็นอ่อนไหวในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 

 2.2)  การระบสุาเหตุของปัญหา (identity symptoms issues) 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียงล าดับประเด็นต่างๆ โดยเริ่มจาก อาการ สาเหตุขั้นต้น สาเหตุขั้นกลาง สาเหตุขั้นต้น และสาเหตุรากของ
ปัญหา โดยใช้เทคนิค Root cause analysis โดยได้ประเด็นปัญหา 4 ประเด็น คือ การบริหารจัดการภาครัฐ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้าน IT และการท่องเที่ยว ดังปรากฏตามรูปที่ 6 

  



รูปที่ 6 สาเหตุรากของปัญหา (Root cause analysis) 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเครื่องมือจากการวิเคราะห์รากของปัญหา และได้สกัดประเด็นที่แท้จริงออกมา  

 2.3)  การวิเคราะห์ประเด็น 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้เข้า
รับการฝึกอบรมน าประเด็นส าคัญ (Critical Issue) มาเปรียบเทียบกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามรูปที่ 7  



รูปที่ 7 แสดง ประเด็นส าคัญเทียบกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจเพ่ือศึกษาดูว่าประเด็นส าคัญที่สกัดออกมาได้สอดคล้องกับความยั่งยืนและมีกฎหมายรองรับหรือไม่ 

 2.5)  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ร่วมกับแผนงานที่เกี่ยวข้อง 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ร่วมกับแผนที่เกี่ยวข้องเพ่ือดูความเป็นไปได้ของประเด็นยุทธศาสตร์ว่าจะสามารถ
ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด ดังปรากฏตามรูปที่ 8 

  



รูปที่ 8 แสดงการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเทียบกับแผนงานที่เก่ียวข้อง 

2.4)  การวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ประเด็นส าคัญทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งให้ใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ  ดัง
ปรากฏตามรูปที่ 9  

  



รูปที่ 9 แสดงการวิเคราะห์ค่าเป้าหมาย 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นส าคัญเทียบกับค่าเป้าหมาย และเป็นการศึกษาการครอบคลุมในระดับ
ของแผน (Area) 

  



 2.5) การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA   

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจากประเด็นได้มีการวิเคราะห์ไว้ แล้วน ามาระบุหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ประชาชน ดังปรากฏตามรูปที ่10 

รูปที่ 10 การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 4.3 กิจกรรมกลุ่มวันที่  3 (วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมทั้งการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาในการจัดท า SEA ในต่างประเทศ 

  



2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ต้องการความตัดสินใจ (Critical Decision Factors :CDFs) ประกอบด้วย ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และแผนที่เกี่ยวข้อง ดังปรากฏตามรูปที่ 11 

รูปที่ 11 วิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ต้องการความตัดสินใจ (Critical Decision Factors :CDFs) 

   

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถสกัดปัจจัยที่ส าคัญได้จริง  

 2.2)  การก าหนดขอบเขตเป้าหมายของประเด็น 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรได้แยกประเด็นตาม CDF 
ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนา ICT และด้านการท่องเที่ยว โดยน ารากของ
ปัญหามาระบุขอบเขตและวิเคราะห์ความส าคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ว่าเกี่ยวข้องในมิติเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม อย่างไร ดังปรากฏตามรูปที่ 12 

  



รูปที่ 12 แสดงการก าหนดขอบเขตเป้าหมายของประเด็น 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
และสามารถน าปัญหาและประเด็นมาก าหนดขอบเขตได้อย่างแท้จริง 

 2.3)  การก าหนดวัตถุประสงค์และการประเมินเกณฑ์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม คิด
วัตถุประสงค์และจัดท าเกณฑ์การประเมิน โดยน าเกณฑ์ที่ได้จากการก าหนดขอบเขตมาหาตัวชี้วัด เพ่ือเน้นย้ าว่า 
CDF จะสามารถถูกประเมินได้ ดังปรากฏตามรูปที่ 13 

  



รูปที่ 13 แสดงการก าหนดวัตถุประสงค์และการประเมินเกณฑ์ 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์วัตถุประสงค์ เกณฑ์และตัวชี้วัดได้ 

2.4)  การวิเคราะห์กลยุทธ์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรม คิด
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคามในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis และน าประเด็นที่ได้จาก SWOT 
Analysis มาวิเคราะห์แนวทางการด าเนินกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค TOWNS Matrix ดังปรากฏตามรูปที่ 14 

รูปที่ 14 แสดงการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ โดย SWOT Analysis และ TOWNS Matrix 

  

 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ประเด็น CDF โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis 
และ TOWNS Matrix 

 2.5)  การจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมน า
กลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWNS Matrix  มาจัดล าดับความส าคัญจากผลกระทบ (สูงไปต่ า) และความยากการ
น าไปด าเนินการณ์ ตามเกณฑ์วัตถุประสงค์ของ CDF ดังปรากฏตามรูปที่ 15  



รูปที่ 15 แสดงการจัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์ 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถ
จัดล าดับความส าคัญของกลยุทธ์และเรียนรู้เทคนิค (Prioritize Quadrant) 

 4.4 กิจกรรมกลุ่มวันที่  4 (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
รวมถึงทางเลือกการพัฒนา ขั้นตอนและการประเมินทางเลือก 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดและประเ มินยุทธศาสตร์ทางเลือก (Identification of 
Strategic Options and Strategic Options Assessment ) 

    (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
กลยุทธ์ที่ได้เรียงล าดับความส าคัญ (1-3) มาก าหนดนโยบายและคิดค าอธิบายประเด็นยุทธศาสตร์  และท าการ
ประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือกว่าสามารถด าเนินการตามเกณฑ์ได้หรือไม่ หากยุทธศาสตร์ทางเลือกนั้นมีแนวโน้มที่
จะไปยับยั้งนโยบาย ให้ท าการเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งจะท าให้ได้กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งวิธีนี้
ปกติจะท าโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังปรากฏตามรูปที่ 15 

  



รูปที่ 15 การก าหนดและประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือก (Identification of Strategic Options and 
Strategic Options Assessment ) 

 
 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถประเมินประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือกได้ 

 2.2)  การประเมินเกณฑ์ 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเมินเกณฑ์โดยวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง โดยการประเมินมาตรการในการใช้ประโยชน์จากโอกาส 
มาตรการลดความเสี่ยง และมาตรการเพื่อความยั่งยืน ดังปรากฏตามรูปที่ 16 

รูปที่ 16 แสดงการประเมินเกณฑ์ 

 
 

 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เกณฑ์ตามโอกาส ความเสี่ยง เพ่ือหามาตรการลดความเสี่ยง และมาตรการเพ่ือ
ความยั่งยืน 

 2.3)  การก าหนดทางเลือกการพัฒนา 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม  วิทยากรไดใ้ห้ผู้เข้าอบรมน า ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นมาจัดท าทางเลือกโดยให้ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และตั้งชื่อ
ทางเลือกการพัฒนา ดังปรากฏตามรูปที่ 17  



รปูที่ 17 แสดงการก าหนดทางเลือกการพัฒนา 

 
 (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์การก าหนดทางเลือกการพัฒนา 

 2.4)  การประเมินทางเลือก 

 (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้ให้ผู้เข้าอบรมประเมิน
ทางเลือกโดยการน าเกณฑ์ที่ได้ประเมินมาแบ่งตามมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญกับ
เกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 40) เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ที่เป็นลุ่มน้ าชี เกณฑ์ด้านสังคม (ร้อยละ 30) เกณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 30) โดยหารเฉลี่ย แต่ละเกณฑ์ตามร้อยละ และให้ผู้เข้าอบรมแสดงบทบาทสมมุติ และ
ให้คะแนน พร้อมทั้งคูณคะแนนกลับและคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่ ดังปรากฏตามรูปที่ 18 

  



รูปที่ 18 แสดงการประเมินทางเลือก 

 
(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 

ความเข้าใจและสามารถให้คะแนนทางเลือกได้ 

 4.5 กิจกรรมกลุ่มวันที่  5 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ประเภทและ
ลักษณะของทางเลือก ทางเลือกที่เหมาะสม และการประเมินทางเลือก รวมทั้งเทคนิคและเครื่องมือในการจัดท า 
SEA เช่น (1) Scenario Analysis (2) Network Analysis (3) Cumulative Impact Assessment รวมถึงการ
ประเมินทางเลือกโดยค่าคะแนน เป็นต้น 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การน า SEA ไปสู่การท าแผน วิทยากรได้สอนวิธีการเชื่อมโยง SEA กับแผน ดัง
ปรากฏตามรูปที่ 18 

  



รูปที่ 18 การน า SEA ไปสู่การท าแผน 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถน า SEA ไปสู่การท าแผนได ้ 

2.2)  การจัดท าร่างแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ าชี วิทยากรได้สอนการจัดท า
แผนการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนของ SEA โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแต่ละ
ขั้นตอนของการจัดท า SEA แล้วเขียนลงในบัตรค าวงกลม และน าไปติดบนกระดาน ในขณะเดียวกันผู้ช่วยวิทยากร
ได้เขียนบัตรค าบนวงกลมสีเขียวเข้มถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้น หลังจากนั้นวิทยากรได้อธิบายสรุปถึง
การจัดท าแผนการสื่อสาร ซึ่งผลผลิตของกิจกรรมนี้ของกลุ่มที่ 3 ดังปรากฎตามรูปที่ 28 

รูปที่ 28 แสดงการจัดท าแผนการสื่อสาร 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น า SEA 
ไปท าแผนได้จริง  



สรุปขั้นตอนของ SEA และเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมได้ดังนี้  

วัน ขั้นตอน SEA เครื่องมือที่ใช้ 

27 ต.ค. 63 การก าหนดขอบเขต  

 Problem Frame Work Analysis PESTEL 

 Root Cause Analysis Root Cause Analysis 

 Environmental Sustainable Relevant 
Analysis 

 

28 ต.ค. 63 Strategic Reference Framework Analysis  

 Governance Framework Analysis  

 CDF Assessment  

29 ต.ค. 63 Baseline Analysis  (SWOT) 

 Strategic Option  (TOWN Matric + Prioritize 
Quadrant) 

 การก าหนดขอบเขต Strategic Option  

 การประเมิน Strategic Option Assessment  

 ประเมินโอกาสในการพัฒนาและความยั่งยืน  

 การประเมินความเสี่ยงในการพัฒนามาตรการ
และความยั่งยืน 

 

 การประเมินทางเลือกการพัฒนา  

30 ต.ค. 63 การเชื่อมโยงแผน  

 



การอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

สรุปผลกระบวนการกลุ่มที่ 3 ของหลักสูตร SEA ขั้นสูง ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ได้ดังนี้ 

1. วิทยากรประชุมกลุ่ม   
1.1 วิทยากรหลัก คือ ดร.ชญาทัต เนียมแสวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ดังปรากฏตามรูปที่ 1 
 

รูปที่ 1 ดร.ชญาทัต เนียมแสวง 

 
 

1.2 ผู้ช่วยวิทยากร คือ นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ของบริษัท ยูไนเต็ด  
แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

2. วัตถุประสงค์ของกระบวนการกลุ่ม 

 2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ขั้นตอน และวิธีการของกระบวนการ SEA ตามแนวทาง SEA  

 2.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้เทคนิค 
วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ของ SEA รวมถึงการบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานประกอบการจัดท า 
SEA  

 2.3 เพ่ือพัฒนาก าหนดขอบเขตงาน TOT การติดตามประเมินผล การก ากับการศึกษา SEA เพ่ือให้ได้
ผลลัพธ์ ตามหลักการและประสิทธิภาพการจัดท า SEA ที่ดี  

 2.4 เพ่ือเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  

3. รูปแบบแบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน  ในกระบวนการกลุ่มที่ 3 เลือก
รูปแบบที่ 4 คือ SEA ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน แบบยึดกระบวนการตัดสินใจเป็น
ศูนย์กลาง (Decision-Centered Model) เพ่ือเป็นรูปแบบที่ใช้ประกอบการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม  
ดังปรากฏตามรูปที่ 2  



๒ 
 

รูปที่ 2 แบบความเชื่อมโยง SEA กับการจัดท าแผนหรือแผนงาน 

 

ที่มา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 (กพย., 2563)  
 

4. ขั้นตอนการจัดท า SEA และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการกลุ่ม พร้อมค าอธิบายรายละเอียดในแต่ละวัน
ของการฝึกอบรม สรุปได้ ดังนี้  

 4.1 กิจกรรมกลุ่มวันที ่1 (วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA ทั้งในระดับ
แผน เป้าหมายของแผน กรอบและขั้นตอนการบูรณาการ ความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และจุดเชื่อมต่อระหว่าง
กระบวนการจัดท าแผนและกระบวนการจัดท า SEA  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA 

   (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรจะให้บัตรค าประกอบด้วย 
ค าที่เกี่ยวกับขั้นตอนของการจัดท าแผน และขั้นตอนของการจัดท า SEA รวมทั้งค าศัพท์ 5 ค า ประกอบด้วย 
Exactly, What, When, Where, Why และ How หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม น าบัตรค าทั้งหมดมาติด
บนกระดาษแผ่นใหญ่ เพ่ือให้เห็นลักษณะ ความสัมพันธ์ และความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดท า SEA และ
กระบวนการจัดท าแผน รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 3 

  



๓ 
 

รูปที่ 3 ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA 

 
 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
ลักษณะและรูปแบบของแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดท า SEA โดยเฉพาะได้ทราบว่าจะเชื่อมโยงอะไร เชื่อมโยงกัน
อย่างไร และเชื่อมโยงกันเมื่อใด  

 2.2)  การวิเคราะห์กรณีศึกษาลุ่มน้ าชีจากเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา  
เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและน าไปสู่การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ศึกษาเอกสารข้อมูลประกอบกรณีศึกษา แล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นหรือคาดว่า
จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี หลังจากนั้นเขียนลงในบัตรค าลงสีเขียว ต่อจากนั้น วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ร่วมกันน าประเด็นปัญหาต่างๆ จัดกลุ่มและวิเคราะห์หาประเด็นส าคัญที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงถึงปัญหาต่างๆ 
เขียนเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยบัตรค าสีเหลือง รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 4 

  



๔ 
 

รูปที่ 4 วิธีการวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์จากข้อมูลในกรณีศึกษา 

 

 

    (๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
วิธีการวิเคราะห์หาประเด็นยุทธศาสตร์ จากประเด็นปัญหาและข้อจ ากัดการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในข้อมูลประกอบ
กรณีศึกษา 

 2.3)  การระบุความคาดหวังท่ีได้รับจากการอบรม  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียน
ความคาดหวังที่ได้รับจากการอบรมใน 5 วันนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการปรับเนื้อหาของหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 5 

  



๕ 
 

รูปที่ 5 ความคาดหวังท่ีได้รับจากากรอบรม 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ ไ ด้ รั บจากกิ จกรรมนี้  คื อ  วิ ทยากร ได้ รั บทราบ 
ความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและสามารถน าไปปรับเนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ความสนใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 

 2.4) การวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี และแผน 
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 2.2) ด้วยแบบเครื่องมือการวิเคราะห์ 
ความสอดคล้อง (Compatibility Analysis)  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียน
แผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ลงบนบัตรค าสีเหลือง แล้วให้กลุ่ม
ร่วมกันพิจารณาว่าแผนต่าง ๆ ในบัตรค าสีเหลือง มีความสอดคล้องมากน้อยเพียงใดกับแผนพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 
หรือไม่มีความสอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีตามประเด็นส าคัญที่ได้มีการวิเคราะห์ไว้ในหัวข้อ 2.2 หลังจาก
นั้นมีการจัดเรียงบัตรค าลงบนตารางของแบบเครื่องมือวิเคราะห์ความสอดคล้อง (Compatibility Analysis) 
รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 6 

  



๖ 
 

รูปที่ 6 วิธีการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความสอดคล้อง (Compatibility Analysis) 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ความสอดคล้อง (Compatibility Analysis) และเมื่อใช้เครื่องมือนี้แล้ว จะท าให้
ผู้จัดท า SEA ทราบว่าจะต้องมีการทบวนแผนหรือแผนงานใดบ้างท่ีเกี่ยวข้อง  

4.2 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 2 (วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การมีส่วนร่วม โดยเฉพาะขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การระบุผู้มีส่วนได้เสีย การก าหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร รวมถึงล าดับขั้นของการมีส่วนร่วม ตลอดจน
ประสบการณ์และปัญหาการด าเนินงาน SEA ในต่างประเทศ และการก าหนดขอบเขตการศึกษา ซึ่งได้ระบุ
รายละเอียดของการวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และ
ระยะเวลา การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การทบทวนและระบุความเชื่อมโยงของกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
การจัดท า SEA และความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดท าแผนกับกระบวนการจัดท า SEA  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน า
บัตรค าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดท าแผนและกระบวนการจัดท า SEA มาติดบนกระดานขนาดใหญ่ โดยให้มี
การเรียงล าดับขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนและกระบวนการจัดท า SEA ที่ถูกต้อง หลังจากนั้น วิทยากรได้
อธิบายถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียได้ด าเนินการในขั้นตอนใดบ้าง ตลอดจนความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการจัดท าแผนกับกระบวนการจัดท า SEA ที่ส าคัญ เช่น (๑) การก าหนดขอบเขตของ SEA เชื่อมโยงกับ
การทบทวนแผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท าแผน (๒) การพัฒนาและประเมินทางเลือกของ SEA 



๗ 
 

เชื่อมโยงกับการก าหนดแนวทางการพัฒนาในกระบวนการจัดท าแผน และ (๓) การก าหนดมาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืนของ SEA เชื่อมโยงกับแผน/แผนงานในกระบวนการจัดท าแผน เป็นต้น รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดท าแผนกับกระบวนการจัดท า SEA 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการจัดท าแผนกับกระบวนการจัดท า SEA รวมทั้งยังสามารถระบุเชื่อมโยง
กระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA และกระบวนการมีส่วนร่วมของจัดท าแผนได ้

 2.2)  การระบกุลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA   

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ (4 ประเด็นยุทธศาสตร์) แล้วจ าแนกระดับ
เบื้องต้นโดยแบ่งออกเป็น ผู้มีส่วนได้เสียวงใน วงชิด วงใกล้ วงไกล วงห่าง และวงนอก จากนั้นน ามาจัดกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้เสียประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน จากนั้น ให้วิเคราะห์ระดับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณา
ในแง่ของผลกระทบ (Impact) และอิทธิพล (Influence) เมื่อจัดล าดับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแล้วเสร็จ วิยากรได้ให้
ก าหนดประเภทของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใหม่ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียย่อยที่ได้ระบุไว้ในตอนแรก รายละเอียด
ดังปรากฎตามรูปที่ 8 
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รูปที่ 8 การวิเคราะห์และจัดล าดับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) 
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(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเครื่องมือการวิ เคราะห์ผู้มีส่วนได้ เสีย (Stakeholder Analysis) ซึ่งจะสามารถท าให้ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมสามารถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดท า SEA เพ่ือที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และรูปแบบกระบวนการในการให้ผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามาในกระบวนการจัดท า 
SEA ได ้

 2.3)  การวิเคราะห์รากสาเหตุ (Root Cause Analysis) ของปัญหา 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริง (Root Cause) ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบหรือปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น 
(Effect) ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยไม่เกิดสภาพการณ์ตกหล่นและซ้ าซ้อน และไม่จินตนาการ
เอง ซึ่งในการวิเคราะห์รากของปัญหาวิทยากรให้น าประเด็นปัญหาที่อยู่ในข้อมูลประกอบกรณีศึกษาที่กลุ่มได้มี 
การวิเคราะห์ไว้ในวันแรก (ในหัวข้อ 2.2) ภายใต้หัวข้อ 4.1) ซึ่งวิทยากรเรียกส่วนนี้ว่าใบ หรือปัญหา (อาการ)  
ที่ปรากฏเด่นชัด ต่อมาให้มีการวิเคราะห์ในส่วนของสาเหตุของปัญหา (อาการ) ที่เด่นชัดดังกล่าว และให้วิเคราะห์
หาสาเหตุที่แท้จริงหรือรากของปัญหาอีกขั้น เมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วจะเห็นภาพของ Problem Tree ที่ระบุให้เห็น 
ปัญหา (อาการ) สาเหตุ และสาเหตุที่แท้จริง (รากของปัญหา) นั้น นอกจากนี้ วิทยากรยังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์ Causal loop diagram เพ่ือช่วยให้เข้าใจและอธิบายกลไกที่ เกิดขึ้นภายในระบบที่มีความซับซ้อน  
ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ มีความสัมพันธ์ต่อกัน ตัวแปรแต่ละตัวแสดงในรูปของเหตุและผลต่อกันแล้วเชื่อมต่อกันด้วยลูกศร 
โดยที่หัวลูกศรจะชี้จากตัวแปรที่เป็นเหตุไปยังตัวแปรที่เป็นผลของเหตุนั้น ๆ (เหตุ ผล) รวมทั้งใส่เครื่องหมาย +/- 
ประกอบเพื่อระบุผลกระทบที่เสริมหรือต้านกัน รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 9 

รูปที่ 9 Problem Tree และ Causal loop diagram 

 



๑๐ 
 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง (รากของปัญหา) (Root Cause Analysis) และสามารถระบุ
หรือเขียน Problem Tree และ Causal loop diagram ได้ ซึ่งความสามารถในการวิเคราะห์รากของปัญหาจะ
น าไปสู่การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญในหัวข้อต่อไปได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 

 2.4)  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ (Driving Force Analysis) 
ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ (Driving Force Analysis) ของการพัฒนาในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี โดยแบ่งผู้เข้า
รับการฝึกอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 3 คน ต่อมาให้แต่ละกลุ่มน าประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เขียนลงบนบัตรค าสีเหลือง หลังจากนั้นให้วิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาย่อยที่จะตอบโจทย์ให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นนั้นส าเร็จแล้วเขียนบนบัตรค าสีขาว ต่อจากนั้นให้วิเคราะห์และเขียนแรงขับเคลื่อนการ
พัฒนาที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ประเด็นการพัฒนาย่อยนัน้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลงบนบัตรค าสีเขียว 
รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 10 

  



๑๑ 
 

รูปที่ 10 การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ 

 

 

 



๑๒ 
 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์หาแรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ (Driving Force Analysis) ของการพัฒนา
ในพ้ืนทีลุ่มน้ าชีได้ 

 4.3 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 3 (วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การก าหนดขอบเขตการศึกษา โดยเฉพาะการก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
และการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต ตลอดจนประสบการณ์และปัญหาในการจัดท า SEA  
ในต่างประเทศ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี  

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
แต่ละคนเขียนวิสัยทัศน์การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีลงบนบัตรค าสีเขียว โดยพิจารณาจากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มี  
การวิเคราะห์ไว้ ต่อมาวิทยากรวิเคราะห์ค าส าคัญจากวิสัยทัศน์ที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เสนอมาเขียนลงบน
กระดาษสีขาว จากนั้น วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Content Analysis โดยเป็นการ
วิเคราะห์จากค าส าคัญ (Key Words) ที่มีการเขียนซ้ ากันในบัตรค า หลังจากนั้นให้กลุ่มร่วมกันสังเคราะห์วิสัยทัศน์
ที่มีความครอบคลุมค าส าคัญดังกล่าว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการปรับวิสัยทัศน์ จากนั้นให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมกันลงคะแนนเลือกวิสัยทัศน์อีกครั้ง โดยแต่ละคนสามารถให้คะแนนได้ 3 วิสัทัยน์เลือกเป็น 3 คะแนน 
2 คะแนน และ 1 คะแนน ซึ่งจะได้วิสัยทัศน์ที่มีคะแนนสูงที่สุด รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 11 

  



๑๓ 
 

รูปที่ 11 การก าหนดวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาลุ่มน้ าชี 

  

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา  โดยใช้
เทคนิค Content Analysis ได้  

 2.2)  การก าหนดวัตถุประสงค์ เพื่ อการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Objectives) ตัวชี้ วัด 
(Indicators) และตัวตรวจสอบ (Verifiers) 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้อธิบายถึงหลักการ 
ในการก าหนดตัวชี้วัดและระดับของการชี้วัดโดยแยกความแตกต่างออกเป็นตัวชี้วัด (Indicators) และตัวตรวจสอบ 
(Verifiers) ซึ่งแตกต่างจากเวทีกลางที่มีการอธิบายเฉพาะในส่วนของตัวชี้วัด กล่าวคือ ตัวชี้วัดที่เป็นตัววัด  
ในการอธิบายของเวทีกลางจะเป็นตัวตรวจสอบ (Verifiers) ของกลุ่มที่ 3 หลังจากนั้น ได้เริ่มให้ผู้ เข้ารับ 
การฝึกอบรมระบุวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Objectives) ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์
และพัฒนาจากประเด็นการพัฒนาย่อยภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็น เมื่อได้วัตถุประสงค์แล้ว วิทยากร
ให้ผู้ เข้ารับการอบรมร่วมกันวิเคราะห์หาตัวชี้วัด  (Indicators) และตัวตรวจสอบ (Verifiers) ที่จะช่วยชี้วัด 
การเปลี่ยนแปลงและความส าเร็จของการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์นั้นเขียนลงในบัตรค าสีเขียว รายละเอียด
ดังปรากฎตามรูปที่ 12 



๑๔ 
 

รูปที่ 12 การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (Indicators) และตัวตรวจสอบ (Verifiers) 

 

 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือแก้ไขปัญหาความสับสนของผู้เข้าร่วมอบรมภายในกลุ่มถึง
การก าหนดตัวชี้วัด (Indicators) และตัวตรวจสอบ (Verifiers) สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์
ได้อย่างถูกต้อง ที่มีความแตกต่างจากเวทีกลาง วิทยากรจึงเขียนแผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์รอง ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวเลือก ดังปรากฏตามรูปที่ 13 เพ่ืออธิบายว่าอะไรที่
เป็นตัววัด (เกณฑ์ (Criteria)) ตัวชี้วัด (Indicators) และตัวตรวจสอบ (Verifiers)) ในแต่ละเรื่องของการวิเคราะห์
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

รูปที่ 13 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์รอง  
ปัจจัยขับเคลื่อนและตัวเลือก 

 



๑๕ 
 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) ตัวชี้วัด (Indicators) และตัวตรวจสอบ (Verifiers)  
ทีส่อดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 2.3)  การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบคู่ (Pairwise Analysis) 

(๑) วิธี การด า เนินกระบวนการกลุ่ ม  วิทยากรได้อธิบาย เทคนิค 
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบคู่ (Pairwise Analysis) เพ่ือใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด และ
คัดเลือกตัวชี้วัดที่จะน ามาวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลฐานต่อไปนั้น โดยให้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ค่าคะแนน
ความส าคัญของตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัด  เปรียบเทียบกันเป็นคู่จนครบทุกตัวชี้วัด ผ่านแบบฟอร์ม Bipolar 
Questionnaire จากนั้นน าค่าคะแนนที่ระบุไว้มาใส่ใน Reflection Template เพ่ือค านวณหาค่าคะแนนตัวชี้วัด
แต่ละตัวและจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 14 

รูปที่ 14 การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบคู่ (Pairwise Analysis) 

 

 



๑๖ 
 

 
 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบแบบคู่ (Pairwise Analysis) เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของ 
ตัวชี้วัดได้ 

 4.4 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 4 (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การพัฒนาและประเมินทางเลือก โดยเฉพาะขั้นตอน 
เทคนิค และวิธีการในการพัฒนาและประเมินทางเลือก ประเภทและลักษณะของทางเลือก ทางเลือกที่เหมาะสม 
และการประเมินทางเลือก และเทคนิคและเครื่องมือในการจัดท า SEA เช่น  (1) Scenario Analysis  
(2) Network Analysis (3) Cumulative Impact Assessment รวมถึงการประเมินทางเลือกโดยค่าคะแนน  
เป็นต้น รวมทั้งการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งควรครอบคลุมมาตรการส่งเสริม (Enhance) หลีกเลี่ยง 
(Avoid) และ ลดหรือบรรเทา (Reduce)  

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การประเมินข้อมูลฐานของการพัฒนาลุ่มน้ าชี 

    (๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประเมินข้อมูลฐานของอดีตจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลกรณีศึกษาตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ผลปรากฎว่าไม่มีข้อมูลใดใน
กรณีศึกษาสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เห็นภาพการพัฒนาของพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน ท าให้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมบางท่านเสนอว่าในการวิเคราะห์จริงอาจจะใช้ข้อมูลตัวแทน (Proxi) 
เพ่ือให้เห็นภาพการพัฒนาที่ผ่านมาได้ ซึ่งวิทยากรแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลากเส้นขนาน
แกนนอนแสดงว่าไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดปรากฎตามข้อมูลประกอบ รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 15 

  



๑๗ 
 

รูปที่ 15 การประเมินข้อมูลฐานและทิศทางของการพัฒนาลุ่มน้ าชี 

 

  

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลฐานตามแต่ละตัวชี้วัดได้  

 2.2)  การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาทางเลือกเบื้องต้นโดยเริ่มจากการพิจารณาหาตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Options) ภายใต้แรงขับเคลื่อนต่าง 
ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ หลังจากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมคัดเลือกตัวเลือกที่ระบุไว้ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มา
ก าหนดเป็นทางเลือกแต่ละทางเลือกซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ กล่าวคือ 
ทางเลือกที่ 1 ขับเคลื่อนด้วยตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นหลักแต่ยังคงมีตัวเลือกเชิง



๑๘ 
 

ยุทธศาสตร์ของประเด็นยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ เข้ามาผนวกรวมด้วย เพ่ือให้ทางเลือกนั้นสามารถตอบวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาได้ รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 16 

รูปที่ 16 การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นของการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีได ้

 2.3)  การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในแต่ละกิจกรรม 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม วิทยากรได้สอนการวิเคราะห์สาเหตุ
และผลกระทบในแต่ละทางเลือกที่ได้พัฒนาขึ้นด้วยเทคนิค Cause-Effect Analysis เพ่ือพิจารณาถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามทางเลือกนั้น โดยเริ่มพิจารณาจาก น าตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (หรือกิจกรรม) 
ภายใต้ทางเลือกนั้น ๆ ตั้งต้นเป็นสดมภ์ที่ 1 และวิเคราะห์หา Receptor หรือตัวรับผลกระทบจากกิจกรรมต่าง ๆ 
(หรืออาจเรียกว่าองค์ประกอบ (Component)) ระบุลงในบัตรค าในสดมภ์ที่ 2 จากนั้น วิทยากรให้ผู้เข้ารับการ
อบรมวิเคราะห์ว่าจากกิจกรรมต่าง ๆ จะส่งผลกระทบต่อ Receptor นั้นอย่างไรโดยตรง เป็นผลกระทบทางตรง 
(Primary Impact) ระบุในสดมภ์ที่ 3 และจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นต่อไปอย่างไร (Secondary 
Impact Tertiary Impact) ระบุในสดมภ์ที่ 4 และ 5 ต่อไป จากนั้นให้ผู้เข้ารับการอบรมวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ตัวรับผลกระทบ และผลกระทบในขั้นต่าง ๆ พร้อมลากเส้นเชื่อมโยงในแต่ละ
สดมภ์ ซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบนี้เป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา ได้ 
รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 17 หลังจากทราบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามทางเลือกในแต่
ละทางเลือกแล้ว วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณาผลกระทบดังกล่าวและวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหากด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ โดยประเมินเป็นแนวโน้ม



๑๙ 
 

ของการเปลี่ยนแปลงต่อจากการประเมินข้อมูลฐาน โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) 
รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 18 

รูปที่ 17 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในแต่ละกิจกรรม 

 

 

รูปที่ 18 การประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแต่ละทางเลือก 

 



๒๐ 
 

  

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในแต่ละกิจกรรม และประเมินทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ตามแต่ละทางเลือก โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) ได ้

 2.4) การก าหนดค่าทางเลือกและค่าน้ าหนักของแต่ละทางเลือก 

(๑) วิธีการด าเนินกระบวนการกลุ่ม จากการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา
ในหัวข้อ 2.3) ภายใต้หัวข้อ 4.4 ซึ่งวิทยากรได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมก าหนดค่าระดับการเปลี่ยนแปลงไว้ใน
ขั้นตอนการการประเมินทิศทางการพัฒนา (Trend Analysis) ได้น ามาคูณกับค่าน้ าหนักของตัวชี้วัดที่ค านวณจาก
การท า Pairwise Analysis เพ่ือค านวณหาค่าคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดของทางเลือกนั้น ๆ และสรุปค่าคะแนนรวม 
(Summation) ของแต่ละทางเลือก จะท าให้ทราบถึงทางเลือกที่ได้ค่าคะแนนสูงสุดเป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 19 

  



๒๑ 
 

รูปที่ 19 การค านวนหาค่าคะแนนของแต่ละทางเลือก 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถค านวนหาค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกและจัดล าดับทางเลือกได ้

 4.5 กิจกรรมกลุ่มวันที่ 5 (วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563)  

1) ความรู้ที่ได้รับจากเวทีกลาง คือ การติดตามประเมินผล โดยเฉพาะหลักการหรือแนวคิด
ในการวางกรอบการติดตามประเมินผลแผนหรือแผนงานที่ได้มีการน า SEA ไปใช้ รวมถึงกลไกเบื้องต้นในการ
ติดตามประเมินผลภาพรวมการน าผลลัพธ์ของ SEA ไปบูรณาการร่วมกับแผนหรือแผนงาน ซึ่งสศช. เป็นหน่วยงาน
กลางในการติดตามภาพรวมนี้ 

2) กิจกรรมที่ด าเนินการภายในกลุ่ม 

 2.1)  การประเมินทางเลือก วิทยากรได้สอนวิธีการประมวลผลค่าคะแนนที่ได้มีการ
ให้ค่าคะแนนไว้ระหว่างทีมผู้เชี่ยวชาญ (ตามหัวข้อ 2.4)) และจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งวิทยากรได้ให้แบบฟอร์ม 
Bipolar Questionnaire ที่เปรียบเทียบระหว่างแต่ละทางเลือกแก่ผู้เข้ารับการอบรมและให้แต่ละคนพิจารณา
คะแนนเปรียบเทียบระหว่างแต่ละทางเลือก จากนั้นหาค่าเฉลี่ยของคะแนนแต่ละทางเลือกที่ได้จากผู้เข้ารับการ
อบรมแต่ละคนและถือว่าเป็นค่าคะแนนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จากนั้นน าค่าคะแนนจากท้ังทีมผู้เชี่ยวชาญและจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มาประมวลผลรวมกันและปรับฐานระดับคะแนนให้เป็น 1 รวมถึงการอธิบายที่ต้องแยกการ
ก าหนดและระดับค่าคะแนนมาจากทั้งสองกลุ่ม เพ่ือลดอคติที่เกิดขึ้นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 20 

  



๒๒ 
 
 

รูปที่ 20 การปรับฐานของค่าคะแนนและน้ าหนักคะแนนของแต่ละทางเลือก 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจถึงหลักการ เหตุและผลในการประมวลผลรวมระหว่างค่าคะแนนที่ได้จากทีมผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย และสามารถประมวลผลรวมคะแนนพร้อมปรับฐานของค่าคะแนนและน้ าหนักคะแนนของแต่ละ
ทางเลือกได ้ 

2.2)  การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและแผนการสื่อสาร วิทยากรได้สอนการจัดท า
แผนการมีส่วนร่วมและแผนการสื่อสารในแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพิจารณา 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA พร้อมระบุวิธีการที่เหมาะสมในการด าเนินการ 
มีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งกระบวนการจัดท า SEA รายละเอียดดังปรากฎตามรูปที่ 21 

รูปที่ 21 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและแผนการสื่อสาร 

 

 



๒๓ 
 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจและสามารถการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและแผนสื่อกสารได ้

2.3)  การจัดท า Future Search Communication วิทยากรได้สรุปกระบวนการ
จัดท า SEA ที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรนี้สอดคล้องกับการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ค้นหาอนาคต Future Search 
Communication โดยใน (๑) ขั้นตอนของ Stream Line Determination สอดคล้องกับขั้นตอนของการทบทวน
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา และการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ซ่ึง
อยู่ในขั้นตอนของการก าหนดขอบเขต (Scoping) (๒) ขั้นตอนของ Future Direction Determination สอดคล้อง
กับขั้นตอนของการพัฒนาทางเลือก และ (3) ขั้นตอนของ Consensus สอดคล้องกับขั้นตอนของการประเมิน
ทางเลือก รวมทั้ง (๔) ขั้นตอนของ Performance Indicators สอดคล้องกับขั้นตอนของการติดตามและ
ประเมินผล นอกจากนี้วิทยากรยังได้อธิบายถึงการใช้เครื่องมือ Empowerment Evaluation โดยวิทยากรได้เขียน
แผนผังสรุปดังรูปที่ 22 

รูปที่ 22 Future Search Communication 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจหลักการและแนวทางของการจัดท า Future Search Communication  

2.4)  การน ากระบวนการจัดท า SEA มาใช้กับแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี เนื่องจาก
ระยะเวลาในการอบรมมีจ ากัด วิทยากรจึงให้ผู้ช่วยวิทยากรเขียนแผนผังในการน าผลของการจัดท า SEA มาใช้กับ
แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี ดังปรากฏตามรูปที่ 23 รวมถึงวิทยากรได้อธิบายถึงการน าผลลัพธ์จากกระบวนการจัดท า 
SEA มาบูรณาการกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ  



๒๔ 
 

รูปที่ 23 การน าผลลัพธ์จากกระบวนการจัดท า SEA มาบูรณาการกับกระบวนการจัดท า 
แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี 

 

 

(๒) ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ คือ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจการน าผลลัพธ์จากกระบวนการจัดท า SEA มาบูรณการกับการจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี  

 

  



๒๕ 
 

สรุปขั้นตอนของ SEA และเครื่องมือที่ใช้ในการฝึกอบรมได้ดังนี้  

วัน ขั้นตอน SEA เครื่องมือที่ใช้ 
26 ต.ค. 63 กระบวนการบูรณาการแผนกับ SEA แผนผังแสดงความสัมพันธ์ (รูปที่ 3) 
 การก าหนดปัญหาของกรณีศึกษา Content Analysis (รูปที่ 4)  
 การวิเคราะห์และทบทวนแผนที่เกี่ยวข้อง Compatibility Analysis (รูปท่ี 6) 
27 ต.ค. 63 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนกับ

กระบวนการจัดท า SEA  
แผนผังแสดงความเชื่อมโยง (รูปที่ 7) 

 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  Stakeholder Analysis (รูปที่ 8)  
 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา Root Cause Analysis และ  

Causal loop diagram (รูปที่ 9) 
 การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนส าคัญ Driving Force Analysis (รูปที่ 10) 
28 ต.ค. 63 การก าหนดวิสัยทัศน์ วิเคราะห์วิสัยทัศน์ในแผนกลุ่มจังหวัด + 

จัดล าดับว่าแต่ละแผนมุ่งเน้นด้านใด
มากกว่ากัน (Eco, So, Env) + สอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ (รูปท่ี 11) 

 การก าหนดตัวชี้วัด การก าหนดเกณฑ์ (Criteria) ตัวชี้วัด 
(Indicators) และตัวตรวจสอบ 
(Verifiers) (รูปที่ 12) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์รอง ปัจจัยขับเคลื่อนและ
ตัวเลือก 

Diagram Linkage (รูปที่ 13) 

 การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด และ
คัดเลือกตัวชี้วัด 

Pairwise Analysis (รูปท่ี 14) 

29 ต.ค. 63 การประเมินข้อมูลฐาน อดีต-ปัจจุบัน trend analysis (รูปที่ 15) 
 การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้น วิเคราะห์ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  

(รูปที่ 16) 
 การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
Cause-Effect Analysis (รูปที่ 17) 

 การประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ 
แต่ละทางเลือก 

scenario analysis (รูปที่ 18) 

 การก าหนดค่าทางเลือกและค่าน้ าหนักของแต่
ละทางเลือก 

Expert Judgement (รูปที่ 19) 



๒๖ 
 

วัน ขั้นตอน SEA เครื่องมือที่ใช้ 
30 ต.ค. 63 การประเมินทางเลือก โดยประมวลผลค่า

คะแนนที่ได้มีการให้ค่าคะแนนไว้ระหว่างทีม
ผู้เชี่ยวชาญ และจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

Expert Judgement และ Pairwise 
Analysis (รูปที่ 20) 

 การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและแผน 
การสื่อกสาร 

Communication Plan (รูปที่ 21) 

 การจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี การน าผลลัพธ์จากกระบวนการจัดท า 
SEA มาบูรณาการกับกระบวนการจัดท า 
แผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ าชี (รูปที่ 23) 
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ถอดบทเรียน (Lesson learned) 
การฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ขั้นสูง (หลกัสูตรผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1) 

วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  
ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
1.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจ านวนและ
การจัดกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม 
 

1.1 ความสอดคล้องเหมาะสมของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในภาพรวมกับขนาดห้องและอปุกรณ์อ านวยความสะดวก มีความ
เหมาะสมเนื่องจากต าแหน่ง (Location) ของกลุ่มย่อยแตล่ะกลุ่มมี
ระยะห่างเพียงพอท่ีจะไมร่บกวนกันจนท าให้การฝึกปฏิบัติถูกรบกวน
อย่างมีนัยส าคญั 

ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.2 ความสอดคล้องเหมาะสมของจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในภาพรวมกับจ านวนวิทยากรหลักและวิทยากรผู้ช่วยที่มีอยู่ มี
ความเหมาะสมเนื่องจากมีวิทยากรหลัก จ านวน 3 คน และวิทยากร
ผู้ช่วย 3 คน 

ไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1.3 ความเหมาะสมในการแบ่งผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมออกเป็น 3 
กลุ่มย่อย เนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมในภาพรวมจะมี
ประมาณ 40 คน เมื่อแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย จ านวนสมาชิกในแต่
ละกลุม่ย่อยจะมีจ านวนประมาณ 13 คน ท าให้ต้องเผชิญกับความ
เสี่ยงเรื่องสมาชิกที่เข้ามาอบรมอยา่งต่อเนื่องทุกวันและทุกช่ัวโมง มี
จ านวนน้อยเกินไป (เฉลี่ยประมาณ 7-9 คน/วัน) จนก่อให้เกิด
ผลกระทบท าให้ผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมที่อยู่อบรมต่อเนื่องทุกวันทุก
ช่ัวโมงรับภาระในการคดิวิเคราะหเ์กิดอาการเครียดและเหนื่อยล้า
เกินไป 

ควรยุบรวมกลุ่มเหลือเพียง 2 กลุ่ม เพื่อให้มีจ านวนสมาชิกในกลุ่มสงูสุด
ประมาณ 20 คน และมสีมาชิกที่เข้าร่วมการอบรมทุกวันทุกช่ัวโมงประมาณ 
11-13 คน และมีสมาชิกเฉลีย่ในกลุ่มแตล่ะกลุ่มประมาณวันละ 15 คน
เนื่องจากในทางปฏิบัติจริงจ าเป็นต้องมีการจัดแบ่งกลุ่มย่อยภายในอีก 4-5 
กลุ่มเพื่อให้การท างานรวดเร็วขึ้นและสอดคล้องกับระยะเวลาการฝึกอบรม
เพียง 5 วัน โดยมีระยะเวลาในการท างานกลุ่มประมาณวันละ 4-5 ช่ัวโมง 

เนื่องจากการน าเนื้อหาโครงการจดัท า SEA ลุ่มน้ าชีมาเป็น
กรณีศึกษาจึงเป็นข้อจ ากัดในกระบวนการวิเคราะหส์ าหรับหน่วยงาน
ที่ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ าหรือการจดัการน้ า และอาจท า

ควรมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่น ามาใช้เป็นกรณีศึกษาท่ีครอบคลุมหลาย
สาขา อาทิ กรณีศึกษาที่เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อให้กลุ่มผูเ้ข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งต่อไปท่ีมาจากหลากหลายสาขามี
ศักยภาพและความลึกซึ้งในการคดิและวเิคราะห์ใกล้เคียงกัน หรือ อย่างน้อย
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
ให้การแสดงความเห็นถูกครอบง าจากผู้เข้าร่วมการอบรมที่มาจาก
หน่วยงานด้านการจดัการน้ า อาทิ สทนช. เป็นต้น 
 

สามารถน าเสนอแนวคดิและการวเิคราะห์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจงานท่ี
รับผิดชอบได้อย่างลึกซึ้งอย่างน้อย 1 สาขา 

2.ความเหมาะสมของระยะเวลาการ
ฝึกอบรมและการบริหารจัดการเวลา
ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
ระยะเวลาในการน าเสนอส่วนกลาง 

2.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการฝึกอบรมในภาพรวม โดย
ภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่าระยะเวลาในการฝึกอบรมค่อนข้างสั้น
เมื่อเทียบกับเนื้อหาการฝึกอบรมทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ
เนื่องจากเป็นการออกแบบหลักสตูรที่พยายามตอบสนองผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมที่ครอบคลุมทั้ง  
(1) ผู้ที่เคยเข้าฝึกอบรมที่ต้องการความรู้และเทคนิคการวิเคราะห์ที่
ลึกซึ้งมากขึ้นในแต่ละกระบวนการและ  
(2) ผู้เข้าฝึกอบรมที่เป็นผู้มาใหม่ท่ีต้องการความเข้าใจทั้งในเชิง
ปรัชญา หลักการ กระบวนการ และวิธีการปฏิบัติ  
    ส่งผลให้เกิดสภาวะทีไ่มส่ามารถสร้างความพอใจให้กับกลุม่ผูเ้ข้า
ฝึกอบรมทั้ง 2 กลุ่มได้อย่างเตม็ที ่

มีทางเลือกในการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับเวลา 2 ทางเลือก คือ  
(1) ปรับหลักสูตรที่มุ่งเน้นตอบสนองผู้มาใหม่ เป็นการใช้หลักสตูรในรูปแบบ
เดียวกับการฝึกอบรมในปีท่ีผ่านมาและการฝึกอบรมครั้งที่ผา่นมาซึ่งจะท าให้ผู้
เข้าฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วและกรรมการก ากับโครงการมี
ความรูส้ึกว่า “การฝึกอบรมครั้งนีไ้ม่มีอะไรใหม่ที่แตกต่างจากการอบรมครั้งท่ี
ผ่านมา” 
(2) ปรับหลักสูตรให้มุ่งเน้นการตอบสนองผู้ที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว โดย
การเพิ่มความเข้มข้นในการวเิคราะห์เชิงเทคนิคในกระบวนการที่มีความส าคญั
แต่ละกระบวนการ อาทิ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน การวิเคราะห์ประเด็น
ส าคัญ การพัฒนาและการวิเคราะห์ทางเลือก เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับ
การอธิบายหลักการและกระบวนการในภาพรวมน้อยลง ซึ่งการปรบัหลักสตูร
ในลักษณะนี้จะเอื้อกับผูเ้ข้าฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วและสอดคล้อง
กับค าแนะน าของกรรมการก ากับการศึกษาโครงการ แต่อาจสร้างความสับสน
ให้กับผู้มาใหม่ ในกรณีที่ในกลุ่มมผีู้เข้าฝึกอบรมที่เข้ามาใหม่ปะปนมาด้วย 
ข้อเสนอแนะของท่ีปรึกษา คือ ให้ใช้ทางเลือกตาม (2) แต่ให้มีกระบวนการใน
การตอบข้อซักถามนอกรอบกับผูม้าใหม่โดยวิทยากรกลุ่มและคาดวา่จะมี
กระบวนการให้ความรู้กันภายในกลุ่มระหว่างผู้ที่เคยเข้าร่วมการฝึกอบรมและผู้
ที่มาใหม่. 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
2.2 ความก้าวหน้าในการน าเสนอเนื้อหาของเวทีกลางอาจไม่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการด าเนินงานในกลุ่มย่อย จากการ
ฝึกอบรมครั้งท่ีผ่านมาจะพบว่าการน าเสนอเนื้อหาในเวทีกลางจะมี
ความล่าช้ากว่าการท างานกลุ่มในกลุ่มย่อย เนื่องจากการก าหนด
กรอบระยะเวลาในการบรรยายเวทีกลางและการประเมินเวลาในการ
ท างานของกลุ่มย่อยโดยก าหนดการกลางอาจไม่สอดคล้องกับสภาพ
การท างานจริงในกลุ่มย่อย แต่อยา่งไรก็ตามที่ปรึกษาตรวจสอบ
พบว่าประเด็นนีไ้มส่่งผลต่อกระบวนการเรยีนรู้ของผู้เข้าฝึกอบรม 

หากต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจปรับเปลี่ยนการบรรยายเวทีกลางให้มีการ
บรรยายเฉพาะช่วงเช้าก่อนการด าเนินกิจกรรมกลุ่มและควรมีการบรรยายให้
ครอบคลมุสาระส าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินการกิจกรรมกลุ่มทั้งวันโดย
มีการบรรยายเวทีกลางเพียงวันละ 1 ครั้งโดยใช้เวลาประมาณ 40-60 นาที 
 

รูปแบบการด าเนินกิจกรรมกลุม่ 
1.การก าหนดขอบเขต (Scoping) 
 
 

1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน (Analyse and 
review of plan/ program) และการทบทวนขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง 
(Relevant background information) โดยการท าความเข้าใจ
ลักษณะ องค์ประกอบ และเนื้อหาส าคัญของแผนหรือแผนงานระดบั
ต่าง ๆ ทุกระดับที่เกีย่วข้อง ตั้งแต่นโยบาย แผน และแผนงานท่ี
เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่า หรือแผนในระดับเดียวกันท่ีต้องพิจารณา
ควบคู่ไปด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนแม่บทท่ีเกี่ยวข้อง เป็นต้น  
 
 
 

ข้ออภิปราย 
การด าเนินการตามขั้นตอนนี้อาจท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ คือ “เกิด
ภาวะการณ์วิเคราะห์ข้อมูลโดยขาดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชดัเจน” 
เนื่องจาก 
1.ยังไม่ทราบว่ามีแผนอะไรที่เกีย่วข้องบ้างและมีแผนอะไรทีต่้องวิเคราะห์บ้าง 
2.ยังไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรที่ตอ้งวิเคราะห์จากแผนบ้างและจะตอ้ง
วิเคราะห์ในมุมมองใดบ้าง 
ผลที่ตามมาคือ 
1.ใช้เวลาในการวิเคราะห์แผนนานเกินไป เนื่องจากไม่มีขอบเขตแผนที่จะน ามา
วิเคราะห์ที่ชัดเจน ท าให้น าไปสู่การวิเคราะห์แผนมากเกินความจ าเปน็ 
2.ประเด็นท่ีท าการวิเคราะหม์ีมากเกินไป และมีความเป็นไปไดสู้งว่าประเด็นที่
น ามาวิเคราะหไ์ม่ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานขั้นต่อไป 
ข้อเสนอแนะคือ 
1.การวิเคราะห์ในขั้นนี้ควรเป็นการวิเคราะห์เพ่ือค้นหากรอบประเด็นปัญหา 
(Problem Framework Analysis) โดยขั้นตอนเริ่มต้น อาจด าเนนิการโดย 
1.1 การสัมภาษณ์ผู้มีอ านาจตัดสนิใจในการจัดท าแผน เพื่อค้นหา
วัตถุประสงค์ของแผน (กรณีเป็นแผนใหม่) หรือสิ่งท่ีต้องการขับเคลือ่นเพิ่มเติม 
(กรณีการทบทวนแผนเดมิ) โดยสิ่งที่จะได้จากการสัมภาษณ์ อาทิ ประเด็น 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
  ปัญหาที่ต้องการแกไ้ขให้ดีขึ้น ประเด็นศักยภาพหรือโอกาสที่ต้องการจะ

ขับเคลื่อนให้มีความเข้มแข็งมากขึน้ ประเด็นอ่อนไหวหรือเปราะบางที่ต้อง
ระมัดระวัง 
1.2 การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มสี่วนได้เสียส าคัญ ที่อาจไดร้ับผลกระทบส าคัญทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบจากการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ และกลุม่หน่วยงาน
หรือสถาบันท่ีมีบทบาทในการขับเคลื่อนแผนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
1.3 การสัมภาษณ์ประชาชนทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากการน าแผนไปสู่
การปฏิบัต ิ
โดยการท างานในข้ันตอนน้ีจะท าให้ได้กรอบประเด็นท่ีจะครอบคลมุทั้งประเด็น
ที่เป็นระดับอาการ (Symptoms) ระดับสาเหตุ (Cause) และระดับรากของ
สาเหตุ (Root Cause) และเนื่องจากการจัดท า SEA เป็นการท างานกับราก
ของปัญหา ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการวิเคราะห์เพื่อค้นหารากของปัญหา
ออกมาให้ได ้

 2) การระบุขอบเขตเชงิพ้ืนที่และระยะเวลา (Spatial and 
temporal scope) ในคู่มือระบวุ่าจากการทบทวนแผนในระดับ
ต่าง ๆ ในขั้นตอนท่ี 1) แล้วให้ก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และ
ระยะเวลา โดยพิจารณาจากความเกี่ยวข้องกับประเดนนยุทธศาสตร์
และการเปลีย่นแปลงท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
(1) ขอบเขตเชิงพ้ืนที่ ควรก าหนดขอบเขตให้ได้ว่า จะด าเนินการใน
พื้นที่ใด มีขนาดพื้นท่ีเท่าไร และครอบคลุมพื้นท่ีส าคัญใดบ้าง เช่น 
อ าเภอ ลุ่มน้ า หรือพื้นที่อนุรักษ์ใด หรือกล่าวคือ การจดัท าจะต้องรู้
ขอบเขตการปกครอง ลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระบบนิเวศท่ีส าคญั 
(ป่าไม้ แหล่งน้ า ชายฝั่งทะเล ฯลฯ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาด 
 

ข้ออภิปราย 
1.โดยธรรมชาติของการจดัท า SEA จะขึ้นอยู่กับลักษณะของแผนทีจ่ะน า SEA 
ไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น “กรอบเชิงพื้นที่และระยะเวลาของการจัดท า SEA” จึง
ขึ้นกับ “กรอบเชิงพื้นที่และระยะเวลาของแผน” ดังนั้นคณะท างานจัดท า SEA 
จึงไม่ใช่ผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดกรอบพื้นที่และกรอบเวลาในการจัดท า SEA 
ทั้งนี้สิ่งท่ีจะเป็นกรอบส าคัญในการจัดท า SEA คือ “การระบุวัตถุประสงค์ใน
การจัดท า SEA ที่ชัดเจน” 
2.กรอบระยะเวลาของข้อมลูที่จะน ามาท าการวิเคราะห์ว่าจะต้องมีระยะเวลา
ย้อนหลังหรือท านายไปข้างหน้าเปน็ระยะเวลาเท่าไหร่นั้นจะต้องพิจารณาจาก
ประเด็นส าคญัที่ต้องตัดสินใจ โดยค านึงถึงเทคนิคทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
ประเด็นที่ต้องการจะน ามาวิเคราะห์ 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
 ว่าจะเกิดขึ้น เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะและมีกรอบของ

ขอบเขตในเชิงพื้นที่ท่ีจะด าเนินการจัดท า SEA ทีชั่ดเจน 
(2) ขอบเขตระยะเวลา ควรก าหนดให้ได้ว่าการจัดท าจะต้องมีข้อมลู
และประเด็นทีส่ าคญัของการพัฒนาในแต่ละด้านที่ต้องศึกษา
ย้อนหลังเป็นระยะเวลากี่ปี และคาดการณ์ไปในอนาคตอีกเป็น
ระยะเวลา 
กี่ปี เพื่อให้มีข้อมูลที่มีอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในข้ันตอนการประเมิน
ข้อมูลฐาน รวมทั้งขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือกด้วย 
ทั้งนี้ ควรจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ด าเนินงานแผนหรือแผนงาน หรือรอบของแผนหรือแผนงานด้วย 
เช่น ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น 

3.การก าหนดกรอบเชิงพื้นที่และระยะเวลา ในมิตติ่างๆนั้นท าได้ยากมากหาก
ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าประเด็นส าคัญที่ต้องการวิเคราะห์คือประเด็นอะไรบ้าง 
(กรณี Strategic Based) หรือ ยังไม่ทราบว่ามีแผนงานอะไรบ้าง (กรณี EIA 
Based) 
ข้อเสนอแนะ 
ควรตัดแนวทางในข้อนี้ออกหรือระบุว่าขอบเขตของพื้นที่และระยะเวลาในการ
วิเคราะหจ์ะต้องสอดคล้องกับแผนที่จะน า SEA ไปใช้ประโยชน์ และระยะเวลา
ของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ควรมีความสอดคล้องกับหลักวิชาการใน
แต่ละประเด็นที่น ามาวิเคราะห ์

 ๓) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving force) 
เมื่อทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนย่อยท่ี 
1) จะท าให้เห็นทิศทางการพัฒนาในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งการ
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เป็นการศึกษาปัจจยัที่เป็น
สาเหตุต้นตอของการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งใน
ทางบวกและทางลบ (โอกาสและความท้าทาย) เข้าใจความเช่ือมโยง
ของสาเหตุและผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งการวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนจะท าใหเ้ห็นช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาตามแผนหรอื
แผนงานท่ีมีอยู่ และก าหนดหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด และพัฒนาทางเลือกได ้

ข้ออภิปราย 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) ซึ่งประกอบด้วย“แรงผลัก 
(Push)” หรือ “ขับ (Drive)” หรือ “ยับยั้ง (Restrain)” การพัฒนา แรง
ขับเคลื่อน ประกอบด้วย แรงขับเคลื่อนภายใน (เช่น ความรู้ และ
ความสามารถ) และแรงขับเคลื่อนภายนอก (เช่น เศรษฐกิจ ประชากร 
เทคโนโลยี) ที่จะก าหนดอนาคตของสังคมและขอบเขตของการพัฒนา แรง
ขับเคลื่อนช่วยให้ไดมุ้มมองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าของปัญหา โดยการ
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อนเป็นอีกเครือ่งมือหนึ่งที่สามารถใช้ในการระบปุัญหาและ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นที่ต้องน ามาพิจารณามีบทบาทในการช่วยให้
เห็นโครงข่ายความสมัพันธ์ระหว่างรากของสาเหตุ (Root Cause) สาเหตุ 
(Cause) และอาการ (Symptom) ซึ่งจะท าให้ทราบว่ารากของสาเหตุใดเป็น
รากท่ีส าคญั โดยแรงขับเคลื่อนสามารถปรากฏชัดเจนท้ังในรูปแบบของตัว
ส่งเสริม (Enablers) และตัวยับยั้ง (Inhibitors) ตัวอย่างของแรงขับเคลื่อนที่
ส าคัญ อาทิ การเติบโตของประชากร ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ
การเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มักเป็นปัจจัยส าคญัที่ผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงโดยตรง (MEA, 2005) 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
  ข้อเสนอแนะ 

ควรอธิบายให้ชัดเจนว่า Driving force เป็นเครื่องมือในการจดัล าดบั
ความส าคญัของประเด็นส าคัญที่ใช้เป็นเครื่องมือใช้งานสืบเนื่องต่อจากการ
วิเคราะห์ Root Cause Analysis และจะท าให้เห็นมุมมองเชิงยุทธศาสตร์หรือ
ประเด็นยุทธศาสตร์เบื้องต้น 

 4) การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ (Vision and 
strategic issue identification) 
(4.1) การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) การก าหนดวิสยัทัศน์ของแผน
หรือแผนงาน เพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ข้ออภิปราย 
1.ความหมายของ “วิสัยทัศน์” คอื “สถานการณ์ในอนาคตหรือสังคมหรือสิ่งท่ี
จินตนาการหรือหวังหรือปรารถนาจะให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความแตกต่าง
จากสถานการณ์ปัจจบุันอย่างมีนัยส าคัญ” ทั้งนี้การก าหนดวิสัยทัศนไ์ม่ใช่
บทบาทของ “ทีม SEA” เนื่องจากทีมที่มีบทบาทในการก าหนดวสิยัทัศน์ คือ 
“ทีมจัดท าแผน” ประกอบกับการจัดท า “วิสัยทัศน์” เป็นกระบวนการที่มี
ความส าคญัอย่างมากในกระบวนการวางแผน โดยมีการใช้เครื่องมอืต่างๆเข้า
มาช่วยในการพัฒนาวิสัยทัศน์ อาทิ Scenario Analysis หรือ เทคนิค 
Preferred Transforming and Backcasting เป็นต้น  
2.กระบวนการนี้ในแนวทาง SEA ปี 2020 ไม่มีความสอดคล้องกับกิจกรรมที่
ด าเนินการขั้นตอนก่อนหน้า คือ การทบทวนแผน การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่
และเวลา และการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งการด าเนินการทั้ง 3 
ขั้นตอนก่อนหน้าน้ีไม่เพยีงพอท่ีจะน าไปสู่การพัฒนา “วิสัยทัศน์” 
3.การด าเนินการทั้ง 3 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นมีความใกล้เคยีงกับกระบวนการ
วางแผนตามปกติมากกว่าการจัดท า SEA 
 ข้อเสนอแนะ 
1.ควรตัดขั้นตอนน้ีออก เนื่องจากSEA มีบทบาทในการก าหนดทางเลือกการ
พัฒนา (Alternative Development) เพื่อใช้ประโยชน์ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และก าหนดพันธกิจ (Mission Statement) และ/หรือ ยทุธศาสตร์
ทางเลือก (Strategic Option) เพื่อใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการ
ขับเคลื่อนแผน ในกรณีการจัดท า SEA เพื่อให้ค าแนะน าส าหรับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) หรอืแผนงานทางเลือก (Program option) 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/สภาพปัญหา แนวทางการปรับปรุง 
ส าหรับใช้ประโยชน์ในการออกแบบแผนงานในระดับแผนแม่บท (Master 
plan) แต่ไมไ่ด้มีบทบาทในการก าหนดวิสัยทัศน์ให้กับคณะผู้จัดท าแผน  

(4.2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตรเ์พือ่วิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญต่างๆ ท้ังจากปัญหา และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณา
จากวิสัยทัศน์ท่ีได้ก าหนดขึ้น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ควรม ี
ลักษณะ ดังนี้ 
- มีจุดเน้น (Focus) และมีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร ์
- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยค านงึถึงเป้าหมายระยะยาว 
- ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ควรครอบคลุมปัญหาที่หลากหลาย 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ควรครอบคลมุให้ครบทั้งด้านเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 

ข้ออภิปราย 
1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มาในขัน้ตอนน้ีควรระบุให้ชัดเจนว่าเกดิจาก
กระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลือ่นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งแรงขับเคลื่อนในการ
พัฒนาท้ังเชิงป้องกัน เชิงรุก และเชิงแก้ไข  
2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้มานี้อาจกล่าวได้ว่า “เป็นการเร็วเกินไปท่ีจะน ามา
ก าหนดเป็น…ประเด็นการพัฒนา” ที่จะน าไปสู่การด าเนินงานในกระบวนการที่ 
5) ด้วยเหตุผล ดังน้ี 
2.1 ยังไม่มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: ESI) ทั้งนี้เนื่องจาก
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีส าคัญ จะเป็นตัวก าหนดรปูแบบการ
ประเมินและระดับความส าคัญของ “ประเด็นการพัฒนา” มสี่วนช่วยในการ
ระบุปัญหาและศักยภาพจะน าไปสูก่ารระบุประเด็นการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
รวมทั้งจะมีการวิเคราะห์กฎระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยืนท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
2.2 ยังไม่มีการวิเคราะห์กรอบการบริหารจดัการ (Governance 
Framework) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ว่าประเด็นยุทธศาสตรเ์กี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานทีไ่ม่ใช่ภาครัฐและสถาบัน รวมถึงกลุ่ม
ประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนๆอย่างไร บทบาทของกรอบการบริหาร
จัดการมคีวามส าคัญส าหรับการก าหนดล าดับความส าคญัและสรา้งความมั่นใจ
ว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่น ามาพิจารณาเป็นประเด็นท่ีองค์กรหรือสถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาให้ความส าคญั 
2.3 ยังไม่มีการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference 
Framework: SRF) เป็นกรอบนโยบายยุทธศาสตรร์ะดบัมหภาคที่ใช้ส าหรับ
การอ้างอิงในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ กรอบนี้จะให้ความส าคัญกับการ
วิเคราะห์วตัถุประสงค์ของนโยบายมหภาคที่อยูภ่ายใตร้่มของประเดน็ด้าน
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สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนท่ีถูกก าหนดในระดับนานาชาติและระดบัประเทศท่ี
เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ทีท่ าการประเมิน โดย SRF ควรท าให้เกิด
ทิศทางและเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร ์
หมายเหตุ การวิเคราะห์ SRF จะครอบคลมุขั้นตอนการวิเคราะห์และทบทวน
แผนหรือแผนงานท่ีระบุเอาไว้ใน 1) ของแนวทาง SEA ปี 2020 
ข้อเสนอแนะ 
เมื่อผ่านกระบวนการวเิคราะห์ Driving force แล้วจะท าใหไ้ด้ประเดน็
ยุทธศาสตร์ แต่ไม่ควรน าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ไดเ้ข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อน
ทันทีแต่ควรมีการประเมินประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ไดด้้วยเครื่องมือต่างๆ 
ประกอบด้วย 
1.การประเมิน ESI เพื่อให้มั่นใจวา่ประเด็นที่ก าลังขับเคลื่อนสอดคลอ้งกับการ
ให้คุณค่าในมิตดิ้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และความยั่งยนืท้ังใน
ระดับโลก ระดับประเทศและระดบัท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ก าลังจะถูกขับเคลื่อนจะน าไปสูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคล้องกับการให้
คุณค่าของสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะในด้านกฎหมายและสนธสิัญญาต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 
2.การประเมิน GF เป็นการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับหลักการบูรณาการเพื่อให้
มั่นใจว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่ก าลงัขับเคลื่อนเป็นสิ่งที่หน่วยงาน/สถาบันต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการขับเคลือ่นแผนให้ความส าคัญเพื่อเพิม่โอกาสในการ
น าไปปฏิบตัิ รวมทั้งเป็นการตรวจสอบสถานการณ์การพัฒนาในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ก าลังขับเคลื่อนว่ามคีวามก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด มช่ีองว่างใน
การพัฒนามากน้อยเพียงใด รวมทัง้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการระบุผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทั้งในมิติของหน่วยงานและเชิงสถาบัน 
3.การประเมิน SRF เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้มั่นใจว่าประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ก าลังจะขับเคลื่อนมีความสอดคลอ้งกับทิศทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ของนโยบาย/ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคที่อยู่เหนือข้ึนไป เพื่อเพ่ิมความเป็นไปได้
ในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ 
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 5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 

development objective) และตัวชี้วัด (Indicator) 
(5.1) การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable development objective) การก าหนด
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื เป็นการก าหนดกรอบเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่ง
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนืพิจารณาได้จากท้ังนโยบายแผน 
และแผนงานในระดับต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ (Target) ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การก าหนด
วัตถุประสงค์ควรได้รับความเห็นจากผู้มสี่วนไดเ้สียด้วย 

ข้ออภิปราย 
1.เมื่อประเด็นยุทธศาสตร์ไดร้ับการประเมินท้ังในด้านความสอดคล้องกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนื กรอบการบริหารจัดการ และกรอบอ้างอิง
เชิงยุทธศาสตร์หรือนโยบายมหภาคแล้วก็จะท าให้มั่นใจได้ว่าประเดน็
ยุทธศาสตร์ที่จะถูกน ามาด าเนินการในข้ันตอนต่อไปนั้นเป็นประเด็นที่มี
ความส าคญัอย่างแท้จริง และจะแปลงสภาพเป็น “ประเด็นการพัฒนา” และ
ในขั้นตอนนี้เองที่สมควรมีการประเมินสถานการณ์ของประเด็นการพฒันาหรือ
ที่เรียกว่าการวเิคราะห์ “Baseline” โดยใช้เทคนิคท่ีเหมาะสม อาท ิSWOT 
Analysis หรือเทคนิค Preferred Transforming and Backcasting เพือ่
วิเคราะห์แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคตและความ
ต้องการของภาคส่วนตา่งๆในแต่ละประเด็นการพัฒนา 
2.เมื่อท าการวิเคราะห์แนวโน้มในอดีต สถานการณ์ในปัจจุบัน แนวโน้มใน
อนาคตและความต้องการของภาคส่วนต่างๆในแตล่ะประเด็นการพฒันาก็จะ
เป็นกระบวนการก าหนดวตัถุประสงค์ (Objective) ของแต่ละประเด็นการ
พัฒนาที่อยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ Baseline และความต้องการของภาค
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก าหนดเกณฑ์ (Criteria) ที่จะเป็นตัวก าหนด 
“ขอบเขตของประเด็นการพัฒนา” โดยจะท าหน้าที่ใหร้ายละเอียดเกี่ยวกับ
ความหมายของประเด็นการพัฒนาและประเด็นเกี่ยวข้องที่มีความส าคัญ 
ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีการประเมิน “ประเด็นยุทธศาสตร์” ก่อนจะแปลงสภาพเป็น “ประเด็น
การพัฒนา” เพราะประเด็นยุทธศาสตร์ทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ Driving force 
ยังขาดการวิเคราะหด์้านการบรูณาการและความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัต ิ
2.เมื่อก าหนดประเด็นการพัฒนาแล้วจึงด าเนินการวิเคราะห์ Baseline 
3.เมื่อมีการวิเคราะห์ Baseline แล้วจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละประเด็น
การพัฒนาพร้อมทั้งก าหนดเกณฑเ์พื่อก าหนดขอบเขตของประเด็นการพัฒนา 
4.ควรเปลีย่เป้าประสงค์ (Target) เป็นเป้าประสงค์ (Purpose) 
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การก าหนดตัวช้ีวัด (5.2) การก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) 

การก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับประเดน็ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสิ่งที่บ่งช้ีถึง
สภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตัวช้ีวัดอาจเป็นได้ทั้ง
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นตัวช้ีวัดโดยตรง (Direct) หรือ 
โดยอ้อม (Proxy)/ ตัวแทนตัวช้ีวัด (Proxy Indicator) การคัดเลือก
ตัวช้ีวัด มีข้อควรพิจารณา ดังนี ้
- สอดคล้องกับประเดนนยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
- ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นไปได้ในทางปฏิบตัิและความพร้อมของข้อมูล 
- สามารถตดิตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว 

ข้ออภิปราย 
1.เนื่องจากประเด็นยุทธศาสตร์หรอืประเด็นการพัฒนานั้นจะมีความหมาย
กว้างขวางและครอบคลมุหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประเด็นการพัฒนา
ด้านความเหลื่อมล้ า หรือประเด็นการพัฒนาด้านการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังนั้น การระบุวัตถุประสงค์จึงเป็นการบ่งบอกสภาวะที่ตอ้งการให้
เกิดขึ้นหรือความปรารถนาส าหรับแต่ละประเด็นการพัฒนาในระดับ
ยุทธศาสตร์ อาทิ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาความเหลื่อมล้ า เพือ่ลด
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ ดังนั้น วัตถุประสงค์ในระดับ
ยุทธศาสตร์จึงเป็นการระบุวตัถุประสงค์ที่ครอบคลุมและระยะยาว แต่เพื่อให้
เข้าใจขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่มีความจ าเพาะเจาะจงมากขึ้นและท าให้เกิด
ความสะดวกในกระบวนการน าไปปฏิบัติจึงต้องมีการระบเุกณฑ์ (Criteria) ที่
จะเป็นตัวก าหนด “ขอบเขตของประเด็นการพัฒนา” เพื่อระบุว่าในแต่ละ
ประเด็นการพัฒนานั้นเราต้องการจะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างโดยปกติการก าหนด
เกณฑ์จะมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ “Baseline”ในกระบวนการที่ผา่นมา 
ยกตัวอย่างเช่น เกณฑส์ าหรับวัตถปุระสงค์ในการลดความรุนแรงของปัญหา
ความเหลื่อมล้ า ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ คือ (1) เกณฑ์รายได้ (2) เกณฑ์
คุณภาพชีวิต และ (3) เกณฑ์การได้รับความยุติธรรม ซึ่งจะท าใหเ้ราทราบว่า
นโยบายและยุทธศาสตร์ส าคญัที่จะตอบสนองประเด็นการพัฒนาด้านความ
เหลื่อมล้ านั้น มีขอบเขต 3 เรื่องหลัก คือ รายได้ คุณภาพชีวิต และความ
ยุติธรรม เป็นต้น เมื่อมีการก าหนดเกณฑ์แล้วก็จะมีการก าหนดเปา้หมาย 
(Goal) โดยการก าหนดเป้าหมายจะสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดและมาจาก
การวเิคราะห์ “Baseline” ด้วยเช่นเดียวกัน   
2.ส่วนตัวช้ีวัดนั้นเป็นเครื่องมือในการตรวจวดัว่าการพัฒนาสามารถบรรลุ
เป้าหมายไดม้ากน้อยเพียงใด แม้วา่ในทางทฤษฎีตัวช้ีวัดจะสามารถก าหนดได้
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แตข่้อเท็จจริงในทางปฏิบัตินั้นตัวช้ีวดัเชิง
คุณภาพสามารถใช้ตรวจวัดการด าเนินงานท่ีอยู่ในวงแคบและเกี่ยวขอ้งกับผู้คน
ไม่มากนัก ขณะที่ตัวช้ีวัดที่ได้รับความเชื่อถือมักเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
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    ข้อเสนอแนะ 

1.ก่อนมีการก าหนดตัวช้ีวัดควรมีการก าหนดเกณฑ์และเป้าหมายในการพัฒนา
ก่อนเพื่อ Scope ขอบเขตการพัฒนาให้ชัดเจนก่อน เนื่องจากประเดน็การ
พัฒนามักจะมีความกว้างและครอบคลุม ขณะที่ตัวช้ีวัดจะสะท้อนผลไดด้ีใน
กรณีที่การพัฒนามีกรอบที่ชัดเจน 
2.การก าหนดตัวช้ีวัดควรมุ่งเน้นเชงิปริมาณเนื่องจาก SEA มักมีความเกี่ยวข้อง
กับประชาชนจ านวนมาก และการก าหนดตัวช้ีวัดควรด าเนินการควบคู่กับการ
ระบุค่าเป้าหมาย (Target) ที่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายทีไ่ด้มีการ
ก าหนดเอาไวไ้ด ้

 6) การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline assessment) 
การประเมินข้อมลูฐานเป็นการทบทวนข้อมูลของตัวช้ีวัดในประเด็น
ยุทธศาสตร์ ในหัวข้อย่อยที่ 5) ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับการก าหนดขอบเขตและระยะเวลา ในหัวข้อย่อยที่ 2) 
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ผลลัพธ์
ของการประเมินข้อมูลพื้นฐานจะใช้เป็นสภาพตามปกติ เพื่อเป็นฐาน
เปรียบเทยีบในการพัฒนาทางเลือกต่อไป รวมทั้งน าไปประกอบการ
ประเมินทางเลือก ท้ังนี้ ในกรณีทีม่ีแผนหรือแผนงานท่ีไดม้ีการ
ด าเนินงานมาก่อนหน้า การประเมินข้อมูลฐานจะต้องรวมผลที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานเดิมตั้งแต่อดีตจนถงึ
ปัจจุบันด้วย 

ข้ออภิปราย 
การวิเคราะห์ Baseline ในขั้นตอนนี้มีความลา่ช้าเกินไปเนื่องจากการวิเคราะห์ 
Baseline ต้องด าเนินการทันทีเมือ่ตัดสินใจเลือกประเด็นการพัฒนาแล้ว 
เนื่องจากชุดข้อมูลจากการวิเคราะห์ Baseline จะถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เกณฑ์การพัฒนา และเป้าหมายการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะ 
ควรปรับการวิเคราะห์ Baseline ให้ด าเนินการก่อนการก าหนดวัตถปุระสงค์
การพัฒนา เกณฑ์การพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา และการก าหนดตัวช้ีวัด 
เนื่องจากผลการวิเคราะห์ Baseline เป็น Direction ในการก าหนด
วัตถุประสงค์ 

 
 

การก าหนดทางเลือกการพัฒนา
เบื้องต้น 

7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น (Initial 
alternative) การก าหนดทางเลอืกการพัฒนาเบื้องต้น เป็นการ
ระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนาของแผน หรือแผนงาน
เบื้องต้น ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน กลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดท า SEA เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการระดม
ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนได้เสียในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อน าไป 

ข้ออภิปราย 
โดยข้อเท็จจริงในการจัดท า SEA ไม่มีการก าหนดทางเลือกเบื้องต้น แต่ต้อง
พิจารณาว่าวตัถุประสงค์ในการจดัท า SEA คืออะไร โดยสิ่งที่เป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 
1.การจัดท า SEA เพื่อให้ค าแนะน ากับแผนยุทธศาสตร์ (Strategic plan) 
ขั้นตอนนี้ควรเป็นการก าหนดและวิเคราะหย์ุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic  
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 พัฒนา ทางเลือกในขั้นตอนต่อไป (รายละเอียดการพัฒนาทางเลือก

อยู่ในหัวข้อ 3.3) 
option) โดยน าข้อมลูจากการวิเคราะห์ Baseline มาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์
ทางเลือก 
2.การจัดท า SEA เพื่อให้ค าแนะน ากับแผนแม่บท (Master plan) หรือแผน
ระดับกลางที่ใช้ช่ืออ่ืนๆ ขั้นตอนนี้ควรเป็นการก าหนดแผนงานทางเลือก 
(Program option) ที่อยู่บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ทีไ่ด้มีการระบุไว้แล้วใน
แผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการอ้างอิงเพื่อใช้ในการจัดท าแผนแม่บท 
 ข้อเสนอแนะ 
ยกเลิกข้ันตอนน้ีเนื่องจากเป็นกระบวนการที่ซ้ าซ้อนกับกระบวนการพัฒนา
ทางเลือก ส่วนประเด็นการมสี่วนรว่มนั้นได้มีการด าเนินการอยา่งต่อเนื่องมา
ทุกขั้นตอนอยู่แล้ว 

 8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร (Participation 
and communication plan) การจัดท าแผนการมสี่วนร่วมและ
การสื่อสารเป็นขั้นตอนท่ีมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะช่วยก าหนด
แนวทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการแต่ละขั้นตอนของ 
SEA ซึ่งจะท าให้ขั้นตอนการมสี่วนร่วมสอดคล้องกับกรอบระยะเวลา
ของกระบวนการ SEA และตามระดับความส าคัญของผูม้ีส่วนได้เสีย 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงาน
เจ้าของแผนหรือแผนงาน 
และผูม้ีส่วนได้เสีย เป็นต้น ซึ่งจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมมี
ประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่สดุ คือ การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนหลักของผู้มีส่วนได้เสีย 

ข้ออภิปราย 
โดยหลักการการจัดท าแผนการมีสว่นร่วมและการสื่อสารควรมีการด าเนินการ
ตั้งแต่การยื่นข้อเสนอในการจดัท า SEA (Proposal) และลงรายละเอียดมาก
ขึ้นในรายงานเบื้องต้น (Inception report) 
ข้อเสนอแนะ 
โดยการจัดท าแผนการสื่อสารอาจด าเนินการเป็น 2 ช่วง คือ  
1) แผนการสื่อสารและการมีส่วนรว่มในช่วง Scoping ที่จะครอบคลมุกิจกรรม
การพัฒนากรอบปัญหา การวิเคราะห์รากของสาเหตุปญัหา การวิเคราะห์ 
Driving force และการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ จนได้ประเด็นการพัฒนา 
2) แผนการสื่อสารและการมีส่วนรว่มช่วงการพัฒนาและประเมินทางเลือก ซึ่ง
จะครอบคลุมกระบวนการวเิคราะห์ Baseline การก าหนดวัตถุประสงค์การ
พัฒนา เกณฑ์การพัฒนา เปา้หมายการพัฒนา ตัวช้ีวัดการพัฒนา การพัฒนา
และประเมินยุทธศาสตร์ทางเลือก (หรือ แผนงานทางเลือก) และการพัฒนา
และประเมินทางเลือกการพัฒนา และการติดตามประเมินผล 

 9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping 
report) การจดัท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต เริ่มจาก
การจัดท ารา่งรายงานการก าหนดขอบเขตซึ่งมีผลจากการด าเนินงาน

ข้อเสนอแนะ 
Scoping report ควรประกอบด้วย  
(1) กระบวนการและผลการพัฒนากรอบปัญหา  
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ในขั้นตอนย่อยท่ี 1) การวิเคราะหแ์ละทบทวนแผนหรือแผนงาน การ
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) การระบุขอบเขตพื้นท่ีและเวลา และ 3) 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา แล้วน าจากท้ัง 3 ขั้นตอน
ย่อยดังกล่าวไปรับฟังความคดิเหนน โดยให้ความส าคญัใน 2 
ประเด็น ได้แก่ 1) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการพฒันาตามแผนหรือแผนงาน และ2) 
ทิศทางการพัฒนาท่ีเป็นไปได้ภายใต้กรอบแผนหรือแผนงานนั้น 

(2) กระบวนการและผลการวิเคราะห์รากของสาเหตุปญัหา  
(3) กระบวนการและผลการวิเคราะห์ Driving force  
(4) กระบวนการและผลการประเมินประเด็นยุทธศาสตรเ์พื่อให้ได้ประเด็นการ
พัฒนา และ  
(5) กระบวนการและผลการด าเนนิงานการมีส่วนร่วมที่ประกอบด้วย กลุ่มผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (จ านวน คุณสมบัติ และความเกีย่วข้อง) สิ่งที่ได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วม (ความคิดเห็น ความกังวล ความต้องการ ข้อเสนอแนะ) 
และการน าสิ่งที่ได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมมาใช้ประโยชน์ในการจัดท า SEA 
แต่ละกระบวนการ และการรายงานให้ผู้ที่มีส่วนร่วมทราบถึงการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในการจัดท า SEA 
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3) การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก (Alternatives 
development and 
assessment) 

1) การพัฒนาทางเลือก (Development of alternatives) 
การพัฒนาทางเลือก เป็นการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความ
เป็นไปได้ ในการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานท่ีส่งผลให้การ
พัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุวตัถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนได้เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการบูรณาการเข้ากับการจดัท 
าแผนหรือแผนงาน นอกจากน้ี ยังเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เป็น
การป้องกันหรือการควบคมุสถานการณ์และช่วยท าให้มั่นใจได้ว่า ผู้
ตัดสินใจจะไม่พลาดกับทางเลือกอืน่ท่ีดีกว่า ภายใต้ข้อจ ากัดทีผู่้
ตัดสินใจก าลังเผชิญอยู่ ผลจากการพิจารณาดังกลา่ว จะใช้เป็นสภาพ
พื้นฐานประกอบการพิจารณาเปรยีบเทียบและพัฒนาทางเลือกต่อไป 
โดยขั้นตอนการพัฒนาทางเลือก ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี ้
(๑) การหาสภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) การหา
สภาพตามปกติ คือ การท าความเข้าใจสภาพพื้นฐานของบริบทหรือ
สถานการณ์เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ โดย
สามารถพิจารณาได้จากผลของการประเมินข้อมลูฐานของแต่ละ
ตัวช้ีวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งควรด าเนินการก่อนข้ันตอนการ
พิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก ท้ังนี้ สภาพตามปกตไิม่จดัเป็น
ทางเลือก 
(๒) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก (Need for 
alternatives) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือกมี
ความส าคญัที่ช่วยในการตดัสินใจว่า ต้องมีทางเลือกใหม่หรือไม่ 
เพื่อให้แผนหรือแผนงานบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เพื่อ
การพัฒนาท่ียั่งยืน และทางเลือกใหม่นั้นจะส่งผลต่อแผนหรือ
แผนงานไปในทิศทางใด หากพิจารณาว่ามีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนา
ทางเลือกใหม่แล้ว หนึ่งในทางเลือกท่ีพัฒนาขึ้นนั้นต้องมีทางเลือกไม่
ด าเนินงาน (No-action alternative) ด้วย 

ข้อแนะน า 
1.โดยท่ัวไปการจัดท าทางเลือกจะขึ้นอยูก่ับวัตถุประสงค์ในการจัดท า SEA 
ว่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าแนะน าการจัดท าแผนระดับใด 
1.1 หากเป็นการให้ค าแนะน าการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก็จะต้องมทีางเลือก 2 
ระดับ คือ ยุทธศาสตร์ทางเลือก และทางเลือกการพัฒนา ท้ังนี้หากแผน
ยุทธศาสตร์ที่ให้ค าแนะน าเป็นแผนเก่าและต้องการปรับปรุงเพียงยทุธศาสตร์ 
แต่ไมต่้องการปรับปรุงวิสัยทัศน์หรือพันธกิจ การให้ข้อเสนอแนะก็อาจมีเพียง
การจัดท ายุทธศาสตร์ทางเลือก (Strategic potion) 
1.2 หากเป็นการให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนแม่บท หรือ แผนระดบักลางท่ี
อาจเรียกช่ืออ่ืนแต่เป็นแผนท่ีท าหน้าท่ีถ่ายทอดแผนยุทธศาสตรส์ู่การปฏิบัติ 
การให้ค าแนะน าก็จะเป็นให้ค าแนะน า แผนงานทางเลือก (Program option) 
2.ไม่ว่าการพัฒนาทางเลือกในระดับใด จะมีขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ 
(1) การพัฒนาและก าหนดทางเลือก (2) การประเมินและเปรียบเทียบ
ทางเลือก และ (3) การเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสูงสดุให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ 
2.1 การพัฒนาและก าหนดทางเลือก มีตัวอย่างแนวทางการพัฒนาและ
ก าหนดทางเลือกที่ส าคัญและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอยู่ 13 ประเด็น ดังนี ้
(1) ระบุและพัฒนาทางเลือกในช่วงต้นของกระบวนการประเมิน (เชน่ เมื่อ
ทราบแน่ชัดว่าประเด็นการพัฒนามีประเด็นใดบ้างในกรณีที่ต้องการทางเลือก
การพัฒนาและยุทธศาสตร์ทางเลอืก หรือ เมื่อทราบแน่ชัดว่ายุทธศาสตร์ใดบ้าง
ที่ต้องการแผนงานทางเลือก) และหากเป็นไปได้ให้ก าหนดขอบเขตความหมาย
ของทางเลือกการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ทางเลือก/แผนงานทางเลือกเอาไว้เพื่อใช้
ในการก าหนดขอบเขตผู้มสี่วนได้สว่นเสียเพื่อจดัประชุมเชิงปฏิบัติการใน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
(2) น าเสนอวิธีใช้ทางเลือกแต่ละทางเลือกมาใช้ในการขับเคลื่อนในการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ดม้ีการระบเุอาไว้ในกระบวนการก่อนหน้านี้เพื่อ
พิจารณาความเป็นไปได้ว่าทางเลอืกการพัฒนา/ยุทธศาสตร์ทางเลือก/แผนงาน
ทางเลือกจะสามารถน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ที่ได้ก าหนดเอาไว้ได้หรือไม่ 
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(๓) การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน (No-action 
alternative) ทางเลือกไม่ด าเนินงานเป็นทางเลือกที่เป็นไปตาม
สภาพตามปกติ ตั้งแตป่ัจจุบันและคาดการณ์การเปลีย่นแปลงท่ี
ต่อเนื่องไปยังอนาคตโดยไม่มีการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน 
เพื่อใช้เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ทราบว่าผลลัพธ์ของ
การไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นใหมห่รือไมม่ีการปรับปรุงใด ๆ 
จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร เพื่อท า
ให้แผนหรือแผนงานไดร้ับการปรบัปรุงและบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ดังนั้น ควรพิจารณาถึงทางเลือกที่ไม่ด าเนินงานด้วย 
เพื่อใช้วัดความแตกต่างของผลลัพธ์จากทางเลือกใหม่ต่าง ๆ 
(๔) การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ (Development of 
alternatives) การพัฒนาทางเลอืกต่าง ๆ เป็นการเสนอความ
เป็นไปได้ของการพัฒนา เพื่อให้เกดิผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนและวิสยัทัศน์ท่ีได้ก าหนดไว้ ท าให้มั่นใจได้ว่า การ
ตัดสินใจจะอยู่บนพ้ืนฐานข้อมลูที่ครบถ้วนและพิจารณาทางเลือก
อย่างรอบคอบ ท้ังนี้ ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นควรมีจ านวนไม่มาก 
(3 – 4 ทางเลือก) สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของพื้นที่น้ัน ๆ 
และวัตถุประสงค์ของแผนหรือแผนงาน ส่งผลให้เกดิผลลัพธ์ที่
แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ การพัฒนา
ทางเลือกควรใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง (Top-down approach) 
และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กลา่วคือ ควรมีการ
ระบุความต้องการทางเลือกทั้งจากกลุ่มผูม้ีหน้าที่รับผิดชอบในการ
บริหารจดัการในระดับสูง และจากกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียหรือประชาชน
ที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้ที่มสี่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชน ซึ่งทางเลือกที่
ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมมักเป็นทางเลือกที่ผสมผสานความ 

(3) ในการพัฒนาทางเลือก ควรเป็นการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีม
วางแผนและทีม SEA เนื่องจากในการพัฒนาทางเลือกของ SEA อาจระบุ
ทางเลือก/ยุทธศาสตร/์แผนงานที่ไม่สมเหตสุมผลหรือไมส่อดคล้องกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรืออาจแนะน าทางเลอืกที่นอกเหนือจากอ านาจหรือบทบาทของ
หน่วยงานวางแผน 
(4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทางเลือกสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่
ความรับผิดชอบของแผนรวมทั้งไม่ขัดแย้งหรือซ้ าซ้อนแผนของหน่วยงานท่ีอยู่
เหนือกว่าหรือแผนของหน่วยงานที่อยู่ต่ ากว่าแต่ได้รับอนุมตัิให้ด าเนนิการแล้ว 
ตลอดจนแผนของหน่วยงานท่ีมีวัตถุประสงค์ใกลเ้คียงกัน 
(5) พัฒนาทางเลือกที่เป็นจริงสมเหตุสมผลเป็นไปได้และน าไปใช้ไดจ้ริง  
(5.1) สมจริง (Realistic) เป็นการพิจารณาความสามารถในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผน/แผนงาน 
(5.2) สมเหตุสมผล (Reasonable) เป็นทางเลือกที่มีการพิจารณาพืน้ฐานและ
แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนข้อก าหนดทางกฎหมาย
รวมถึงข้อก าหนดของท้องถิ่น มีความแข็งแกร่ง (robust) สามารถด าเนินการ
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ได้ในทุกบริบททางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ 
(5.3) สามารถอยู่รอดได้ (Viable) เป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค
และเป็นไปได้ในเชิงสถาบัน (เช่น เป็นเทคนิคการบ าบดัน้ าเสียที่ดแีตไ่ม่
ก่อให้เกิดต้นทุนท่ีสูงเกินไป เป็นตน้) รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงทางเลือกที่อาจ
ก่อให้เกิดปัญหาทางการเมือง หรอืเปราะบางต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูิอากาศ หรือ มีคา่ใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาสูง 
(5.4) สามารถน าไปปฏิบัตไิด้ (Implementable) ทางเลือกที่ก าหนดควร
สามารถน าไปปฏิบัติหรือด าเนินการไดภ้ายในกรอบระยะเวลาอายุของแผนและ
ทรัพยากรที่มีอยู ่
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 ต้องการของผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องในการก าหนดแผนหรือแผนงานและ

กลุ่มผูม้ีส่วนได้เสีย ผลลัพธ์ที่เกิดขึน้จึงจะเป็นทางเลือกที่สะท้อน 
ความต้องการและเป็นท่ียอมรับของกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีได้มากท่ีสดุ 
การพัฒนาทางเลือกต้องพิจารณารูปแบบและเข้าใจระดับของ
ทางเลือก (Alternative hierarchy) ทั้งนี้ การพัฒนาทางเลือก
เป็นไปได้หลายรูปแบบและหลายระดับ ขึ้นกับลักษณะของแผนหรอื 
แผนงาน และระยะเวลาในการพฒันาแผนหรือแผนงานนั้นว่าอยู่ใน
ขั้นตอนใด การระบุทางเลือกต่าง ๆที่เฉพาะเจาะจง (Specific 
alternatives) มรีูปแบบและระดบัต่าง ๆ ดังนี้ 
- ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic alternatives) เป็น
ทางเลือกระดบัสูงเชิงนโยบายซึ่งตอ้งการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ เช่น ทางเลือกยุทธศาสตร์การปรับเปลีย่นโครงสร้างพื้นฐานให้
ทั่วถึงและเท่าเทียม ทางเลือกยุทธศาสตร์การคมนาคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทางเลือกยุทธศาสตรก์ารเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อความยั่งยืน เป็นต้น ทางเลือกเชิงยุทธศาสตรม์ักเป็นทางเลือกใน
ระยะยาว เพ่ือบรรลุความยั่งยืนตามวิสัยทัศน์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งมักก าหนดเพียงทศิทางของทางเลือก แต่ไม่ระบุวา่
จะด าเนินงานส าเร็จได้อย่างไร 
-ทางเลือกรายสาขา (Sectoral alternatives) เป็นทางเลือกที่
สร้างขึ้นเพื่อช้ีความเป็นไปได้และความต้องการเฉพาะเจาะจง หรือ
ต้องการส่งเสริมการพัฒนารายสาขาหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบกับราย
สาขาอ่ืน เช่น  
1) กรณี SEA ด้านการท่องเที่ยว มีทางเลือกการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เพื่อเปรียบเทยีบกับทางเลือกการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติที่มุ่ง
ตอบสนองต่อความต้องการนักท่องเที่ยว  

 (6) ทางเลือกมีความสอดคล้องกับผลการการวิเคราะห์ Baseline 
(7) กรณีการจัดท าทางเลือก SEA ส าหรับแผนการพัฒนารายสาขา (SEA for 
Sectoral Plan) ควรมีการก าหนดทางเลือก“ไมต่้องท าอะไรเลย (do-
nothing)” 
(8) การก าหนดทางเลือกควรมีความโปร่งใสและมีโครงสร้างของทางเลือกที่
ชัดเจน อาทิ การระบุความจ าเป็น รูปแบบ สถานท่ีและกรอบระยะเวลาในการ
พัฒนา เป็นต้น 
(9) การก าหนดทางเลือกควรมีแนวทางการพัฒนาส าคัญที่แตกต่างกนัในแต่ละ
ทางเลือก 
(10) จ านวนทางเลือกควรมีจ านวน 3-4 ทางเลือกเมื่อรวมทางเลือก“ไม่ต้องท า
อะไร” 
(11) การอธิบายทางเลือกควรมีความชัดเจนและรดักุม โดยให้รายละเอียดเชิง
พรรณนาท่ีเพียงพอเพื่อให้สามารถประเมินสาระส าคัญได้ และควรมีเอกสาร
ส าหรับการอธิบายเหตผุลในการก าหนดทางเลือกและข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานในอนาคต 
(12) ควรแสดงให้เห็นเป็นเชิงพื้นที่ (เช่น ท าเป็นแผนท่ี) เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาขอบเขตทางภูมิศาสตร์และการประเมินเชิงพืน้ท่ี 
(13) มีกระบวนการปรับปรุงทางเลือกให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง (iterative) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการบรรลุวัตถุประสงค์และสามารถตอบสนองภาคสว่นต่างๆได้
อย่างเต็มที ่
2.2 การประเมินและเปรียบเทียบทางเลือก มีตัวอยา่งแนวทางการประเมิน
และเปรียบทางเลือกที่ส าคัญและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีอยู่ 7 ประเด็น ดงันี ้
(1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นการประเมินทางเลือกในช่วงต้นของกระบวนการ
วางแผนและใช้ผลการประเมินเพือ่การวางแผน ที่ครอบคลมุประเดน็ข้อ
ถกเถียงเชิงยุทธศาสตรส์ าหรับโอกาสและความเสี่ยงส าหรับการตดัสนิใจแต่ละ
ครั้งในการวางแผน 
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2) กรณี SEA ด้านการขนส่ง ทางเลือกการสร้างการขนส่งระบบราง
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ เปรียบเทียบทางเลือกการขยายถนนเพื่อ
รองรับการจราจรและขนส่งสินค้า เป็นต้น  
ทางเลือกรายสาขามีความเฉพาะเจาะจง และแสดงความเป็นไปได้
ของทางเลือกในการพัฒนาสาขาหนึ่งด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่ต่างกัน ระหว่างการพัฒนาที่เน้นเพียงด้านใดด้านหนึ่ง เปรียบเทียบ
กับการพัฒนาสาขานั้นสู่ความสมดุลของด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
- ทางเลือกเชิงพ้ืนที่ (Spatial alternatives) เป็นทางเลือกที่ระบุ
ต าแหน่ง พื้นที่เฉพาะ หรือการจัดสรรทีด่ินเพื่อการพัฒนารปูแบบ
ต่าง ๆ เช่น ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลเพื่อการนิคม
อุตสาหกรรมและท่าเทยีบเรือ ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
พิเศษเพื่อรองรับกลุม่อุตสาหกรรมใหม่ ทางเลือกการบรหิารจดัการ
ที่ดินของจังหวัดเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นต้น ทางเลือก 
ประเภทนี้ไมเ่จาะจงการพัฒนารายสาขาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่บูรณา
การทางเลือกของทิศทางการพัฒนาในพ้ืนท่ีที่ก าหนดไว้ เพื่อกิจกรรม
การพัฒนาพ้ืนท่ีที่หลากหลาย ทางเลือกนี้มุ่งให้เกิดการจัดสรร 
แบ่งปันการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกบัศักยภาพและความต้องการหลาย
ด้าน แต่ยังสามารถบรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ด้วย 
- ทางเลือกของวิธีการพัฒนา (Modal alternatives) เป็น
ทางเลือกของวิธีการหรือเทคโนโลยีท่ีใช้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
เดียวกัน เช่น ทางเลือกการใช้เทคโนโลยสีะอาดในภาคอุตสาหกรรม 
ทางเลือกการเพิ่มรายได้และอาชีพ ด้วยการน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ทางเลือกการลดและการจัดขยะด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการหมุนเวียนและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน ทางเลือก
การส่งเสริมการใช้รถยนตไ์ฟฟ้าแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ทางเลือก
การเก็บภาษีและคา่ธรรมเนียมการใช้น้ า เป็นต้น ทางเลือกแบบน้ี

(2) ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ Baseline (ข้อมูลการวิเคราะห์แนวโนม้ในอดีต 
สถานการณ์ปัจจุบัน ข้อมลูคาดการณ์ในอนาคต และข้อมลูความต้องการใน
อนาคต) เพื่อสนับสนุนการประเมนิทางเลือก  
(3) ใช้เทคนิคการประเมินทางเลือกทั้งการประเมินเปรยีบเทียบระหว่าง
ทางเลือกปกติกับการเปรียบทางเลือก “ไม่ต้องท าอะไร” 
(4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแนวทางการประเมินมีความเหมาะสมในการพิจารณา
ทางเลือกทั้งหมด และรายละเอยีดในการประเมินในแตล่ะทางเลือกต้องอยู่ใน
ระดับเดียวกันเพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทียบกันได้อยา่งแท้จริง 
(5) ใช้แนวทางการประเมินที่เป็นระบบและโปร่งใส 
(6) การประเมินทางเลือกทุกทางเลือกจะต้องครอบคลุมมิติดา้นสิ่งแวดล้อม
และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมและข้อจ ากัด โดยครอบคลมุทั้ง
ผลกระทบเชิงบวก และผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งผลกระทบระยะสั้น
และระยะยาว 
(7) ในกรณีที่มีการทบทวนแผนเดมิ อาจไม่จ าเป็นต้องประเมินทางเลือกที่เคย
ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ใหม่ ยกเว้น สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปอยา่งมาก 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการน าทางเลอืกก่อนหน้าน้ีมาพิจารณาควบคู่กับการ
ประเมินทางเลือกใหม ่
2.3 การเสนอทางเลือกที่เหมาะสมสูงสุด มีตัวอย่างแนวทางการเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสมสูงสดุที่ส าคญัและเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีอยู่ 7 ประเด็น ดังน้ี 
(1) ให้ความส าคัญกับทางเลือกที่เป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมมากกว่าการปฏิบัตติามข้อก าหนดทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 
(แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากทางการเมืองหรืออาจยังเป็นที่ถกเถียงกัน) ทางเลือกที่
เลือกควรมคีวามเป็นไปได้ในการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แม้กระทั่งทางเลือกทีอ่าจไม่สามารถน ามาปฏิบตัิได้ทันท ีก็มีคุณคา่เพียง
พอที่จะน ามาพิจารณาส าหรับการด าเนินการในอนาคต 
(2) ควรเลือกทางเลือกที่แข็งแกร่งและยดืหยุ่น สามารถรับมือกับสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกจิ สังคม การวางแผนในอนาคตและผลกระทบที่
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ระบุวิธีการ แนวทาง เทคนิค เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่
การพัฒนาท่ียั่งยืน 
- ทางเลือกระยะเวลาด าเนินงาน (Staging alternatives) เป็น
ทางเลือกด าเนินงานตามระยะเวลาส่วนใดด าเนินงานก่อน ส่วนใด
ด าเนินการหลังตามล าดับ หรือตดิตามและน าผลลัพธ์จากการด าา
เนินงานตามทางเลือกส่วนท่ีด าเนนิงานก่อนไปปรับปรุงแผนหรือ
แผนงาน และแกไ้ขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการในระยะหลัง เช่น ทางเลือก
การชะลอการสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ในระยะ ๒ ปี และทางเลือก 
การหาแหล่งพลังงานทางเลือกในการผลิตไฟฟ้าในระยะ ๑๐ ปี 
ทางเลือกการเปลี่ยนวิธีก าจดัขยะจากพ้ืนท่ีฝังกลบเป็นการเผาไร้
มลพิษ ในระยะ ๑๐ ปี และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานในระยะ ๒๐ ป ี
เป็นต้น ทางเลือกแบบน้ีพิจารณาก าหนดความเหมาะสมของการน าา
ทางเลือกไปด าเนินงานตามล าดบั เมื่อมีความพร้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม สรา้งความเป็นไปได้ในการบรรลุวัตถุประสงค์
ความยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลายาวและทรัพยากรจ านวนมาก 
- ทางเลือกการบริหารจัดการองค์การ (Institution 
arrangement alternatives) เป็นทางเลือกว่าจะบรหิารจดัการ
โดยองค์การใดมีบทบาทในการด าเนินงาน หรือการแบ่งความ
รับผิดชอบร่วมกัน ให้มีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลางและท้องถิ่น หรือหน่วยงานเฉพาะรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ 
ซึ่งหมายรวมถึงการปฏิรปูแนวทางและวิธีการจดัสรรบุคลากรและ
งบประมาณด้วย เช่น ทางเลือกการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกับท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ทางเลือกการร่วมลงทุนระหว่างเอกชนและท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ทางเลือกการใช้แรงงานท้องถิ่นใน
นิคมอุตสาหกรรมของนักลงทุน เป็นต้น ทางเลือกแบบน้ีให้

หลากหลาย โดยทางเลือกที่เลือกควรผ่านการตรวจสอบกับประเด็นส าคัญๆ 
อาทิ สถานการณด์้านการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณก์าร
เปลี่ยนแปลงด้านประชากร สถานการณด์้านโรคระบาด เป็นต้น  
(3) ควรมีการน าทางเลือกที่เลือกไปขอความเห็นจากทีป่รึกษาหรือผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย 
(4) ทางเลือกที่ท่ีน ามาใช้ในแผนไม่จ าเป็นต้องเป็นทางเลือกที่เสนอแนะโดย 
SEA เสมอไป แต่ควรเป็นทางเลือกท่ียั่งยืนหรือเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มหรือมี
ความแข็งแกร่งท่ีสุด อย่างไรก็ตาม หากไม่เลือกทางเลือกที่เสนอแนะโดย SEA 
ก็ควรแสดงเหตผุลอย่างชัดเจนในรายงานด้านสิ่งแวดเกี่ยวกับการเลอืก
ทางเลือกที่ไม่ใช่ทางเลือกที่เสนอแนะโดย SEA    
(5) ควรมีการ“เล่าเรื่อง” ในรายงาน SEA ที่เป็นรายงานฉบับประชาชนว่ามี
การพิจารณาทางเลือกใน SEA อยา่งไร โดยประเด็นท่ีน าเสนอควร 
ประกอบด้วย (ก) วิธีการพัฒนาทางเลือกและข้อจ ากดัในการพัฒนาทางเลือก 
(ข) เหตุใดทางเลือกเหล่านี้จึงถูกเสนอขึ้นมา และเหตุใดทางเลือกอืน่ๆจึงถูกตัด
ออกไป (ค) วิธีการประเมินและผลการประเมินทางเลือก (ง) ทางเลือกที่เลือก
คือทางเลือกใดและเหตผุลทีเ่ลือกคืออะไร (จ) ช่องว่าง ข้อบกพร่อง และ
ข้อจ ากัดของข้อมูลหรือเทคนิคท่ีสง่ผลต่อการพัฒนาและการประเมนิทางเลือก
และความไม่แน่นอนท่ีเกีย่วข้อง 
(6) น าเสนอผลการประเมินทางเลอืกในรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
ซึ่งอาจจัดท าเป็นตาราง Matrix สรุปเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ สังคมทีเ่กี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะทางเลือกที่เหมาะสมสูงสุด 
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ความส าคญัต่อการบริหารจัดการองค์กร และผูม้ีส่วนได้เสียในการ
ด าเนินงานตามทางเลือกนั้น เพื่อบูรณาการท าให้เกิดการยอมรับ 
การยอมได้ยอมเสียของผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและได้ประโยชน์ร่วมกัน 
-ทางเลือกเชิงนโยบายส าคัญเร่งด่วน (Policy priorities 
alternatives) เป็นทางเลือกที่ตอบสนองนโยบายที่มีความส าคัญ
เร่งด่วนของประเทศหรือระหว่างประเทศ เช่น การลดความยากจน 
การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ การให้มูลคา่ทางวัฒนธรรม เป็นต้น 
ทางเลือกแบบน้ีเกิดจากนโยบายและฝา่ยการเมือง ซึ่งเป็นผู้มีอ านาจ
ในการตัดสินใจใช้ทางเลือก เพื่อความเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหา 
และอุปสรรค ท้ังนี้ต้องเป็นทางเลอืกที่น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนด้วย 
-ทางเลือกที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาผลกระทบ 
(Avoidance and mitigation alternatives) เป็นทางเลือกที่
เกิดจากการคาดการณ์ว่า การพัฒนานั้นจะมผีลเสียหายด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจ แต่มีความจ าเป็นต้องด าเนินงาน 
จึงเสนอทางเลือกเป็นวิธีการและมาตรการในการหลีกเลีย่งหรือ
บรรเทาผลกระทบ เช่น ทางเลือกการใช้พลังงานสะอาดในการ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง ทางเลือกการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่เกษตร 
ทางเลือกการไม่สร้างเขื่อนเพื่อรักษาการไหลของน้ าเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ทางเลือกการไม่ใช้แรงงานต่างชาติเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เป็น
ต้น 
๒) การประเมินทางเลือก (Assessment of alternatives) เมื่อ
ได้พัฒนาทางเลือกต่าง ๆ ขึ้นแล้วนั้น เพื่อให้ทราบว่า ทางเลือกใดท่ีมี
ความเหมาะสม ในการด าเนินงานหรือเพื่อคัดเลือกให้ได้ทางเลือก
เลือกที่เหมาะสมท่ีสุด (Preferred alternative) เป็นการประเมินผล
กระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ โดยวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคญัของทางเลือก ขั้นตอนในการประเมินทางเลือกแบ่ง
ออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี ้ 
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(2.1) การประเมินผลกระทบที่เกดิจากทางเลือกต่าง ๆ การ
ประเมินผลกระทบที่เกดิจากทางเลือกต่าง ๆ เป็นการวิเคราะหผ์ลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการด าเนินงานตามทางเลือกที่จะสามารถ
บรรลตุามวตัถุประสงค์เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืนได้ซึ่งพิจารณาผลของ
การด าเนินงานตามทางเลือก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และ
ความห่วงกังวล รวมไปถึงระบุ สมมติฐานและความไม่แน่นอนของ
ทางเลือก ขอบเขตพื้นท่ีที่อาจไดร้บัผลกระทบจากทางเลือกทั้ง
ทางตรงและ ทางอ้อม ซึ่งมีลักษณะของผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ ได้แก่  ผลกระทบทางตรง (Direct impacts) คือ 
ผลกระทบท่ีเกิดจากการพัฒนาเฉพาะพื้นที ่ผลกระทบทางอ้อม 
(Indirect impacts) คือ ผลกระทบไปถึงนโยบายซึ่งเกีย่วพันกับ 
ระเบียบ กฎหมาย หรืองบประมาณ ทั้งนี้ นอกจากลักษณะของ
ผลกระทบแล้วควรจะต้องพิจารณาให้ครอบคลมุถึงผลกระทบ แตล่ะ
รูปแบบที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนนิงานตามทางเลือก ซึ่งนอกจาก
ผลกระทบท่ัวไปที่พิจารณาไดโ้ดยตรง ควรพิจารณาถึงผลกระทบใน
รูปแบบอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะ  

ผลกระทบแบบสะสม (Cumulative impacts) คือ 
ผลกระทบท่ีรวมกันจาก แหล่งก าเนิดต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการพัฒนา
เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น  

ผลกระทบขอบเขตกว้างใหญ่ (Large-scale impacts) 
คือ ผลกระทบกว้างขวาง ระดับภมูิภาคหรือระดับโลก ซึ่งอาจเกิด
แบบถาวร ช่ัวคราว หรือเป็นผลสะสมรวม  

ผลกระทบข้ามพรมแดน (Transboundary impacts) 
คือ ผลกระทบท่ีส่งผลไปไกล นอกขอบเขตพื้นท่ีของแผนหรือ
แผนงาน เช่น ข้ามจังหวัด ข้ามภมูภิาค หรือข้ามประเทศ เป็นต้น 
(2.2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เมื่อทางเลือก
ทั้งหมดที่เสนอมาไดร้ับการประเมนิผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือก 
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 ต่าง ๆ แล้ว ก็น ามาเปรียบเทียบแต่ละทางเลือก โดยการให้คะแนน

และเรียงล าดับคะแนนของแตล่ะทางเลือกเปรียบเทียบกับทางเลือก
ไม่ด าเนินงาน ซึ่งจะได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุ (Preferred 
alternative) สามารถด าเนินการได้ด้วยหลายวิธี เช่น การวิเคราะห์
หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) การให้คะแนนอย่างง่าย 
(Rating) การพิจารณาโดยผูเ้ชี่ยวชาญ (Expert judgement) เป็น
ต้น วิธีการและเทคนิคการใหค้ะแนนและเปรียบเทียบทางเลือก 
ปรากฎใน ภาคผนวก ค การให้คะแนนทางเลือกต่าง ๆ ควร
ด าเนินการในหลากหลายกลุ่มของผู้มีส่วนไดเ้สียเพื่อเป็นการรวม
ความคิดเห็นและการวิเคราะหร์่วมกัน (Collective assessment) 
ซึ่งจะท าให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับการพัฒนาและสอดคล้อง
กับความต้องการของพื้นที่มากท่ีสดุ ผลลัพธ์ของการพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือกจะต้องน าไปเสนอให้ผู้มีส่วนได้เสียให้ความเห็น 
และน าผลการรับฟังความเหนนมาใช้ปรับปรุงให้ได้ทางเลือกที่
เหมาะสมทีสุ่ด และบันทึกค าอธิบายเหตผุลประกอบทางเลือกที่
เหมาะสมทีสุ่ดไว้ในรายงาน SEA และรายงานฉบับประชาชนด้วย 

 

4) การก าหนดมาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืน (Measures for 
Sustainability) 
 

1การก าหนดมาตรการเพื่อความยัง่ยืนของแต่ละทางเลือก เป็น
แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานเพือ่ช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุ
ตามวัตถุประสงคเ์พื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีได้ระบุไวต้ั้งแต่ขั้นตอนการ
ก าหนดขอบเขต.และน าไปสู่ความสมดลุในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือท าให้เกดิความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนควรก าหนดให้สอดคลอ้งกับช่วงเวลาของการด าเนินงาน
ตามทางเลือกด้วย ตัวอย่างเช่น 
- เป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่ให้เกิดความ
ยั่งยืน คือ การปรับปรุงให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ
อุตสาหกรรมสีเขียว จึงก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหมเ่ป็นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่หลีกเลี่ยง
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มลพิษทางอากาศ การใช้นวัตกรรมการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้
ใหม ่
- เป้าหมายของการสร้างเครือข่ายคมนาคมขนส่งให้สะดวก 
ปลอดภัย และสะอาดเพ่ือความยั่งยืน คือ การออกแบบและสร้าง
เครือข่ายคมนาคมขนส่งสาธารณะ ระบบรางที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศจากเชื้อเพลิงฟอสซิล หรือการ
ออกแบบเส้นทางถนนซึ่งหลีกเลี่ยงการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ป่าไม้ พ้ืนท่ีชุ่มน้ า 
- เป้าหมายของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้เพ่ือความ
ยั่งยืน คือ การสรา้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
การท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อบูรณาการการท่องเที่ยวกับภาคส่วนอ่ืน ๆ 
และใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้ชุมชนที่ดูแลและอนุรักษ์พ้ืนท่ี
ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาต ิ
มาตรการเพื่อความยั่งยืน มีรูปแบบท่ีเน้นให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้
ความส าคญักับการหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือบรรเทา 
(Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานตามทางเลือกไม่ใช่เพียงมาตรการลดและบรรเทา
ผลกระทบแต่เพยีงอย่างเดียว โดยมาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มี
รายละเอียด ดังนี้ 
- มาตรการส่งเสริม (Enhance) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วย
พัฒนาและส่งเสรมิให้ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์
เพิ่มมากข้ึน 
- มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือ
วิธีการอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกดิผลกระทบทางลบจากการด าเนินงานตาม
ทางเลือก 
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- มาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ (Mitigate/ Reduce) เป็น
แนวทางหรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบท่ีจะเกิดขึ้น
จากการด าเนินงานตามทางเลือกให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ทั้งนี้การ
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนตอ้งระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจน
ว่า มาตรการแตล่ะด้านจะเริ่มด าเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลา
ด าเนินการเท่าไหร่ เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว 
ซึ่งต้องพิจารณาความจ าเป็นว่า จะต้องด าเนินการตามมาตรการทีไ่ด้
ก าหนดขึ้นน้ันจนถึงช่วงเวลาใดเพือ่ให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนืได้ อย่างไรก็ตาม การระบุกรอบ
ระยะเวลาควรจะต้องเหมาะสมกบัรอบของการจัดท าแผนหรือ
แผนงานด้วย  
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวควรระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และ
ต้องน าไปบูรณาการเข้ากับแผนหรอืแผนงานด้วย ซึ่งตัวอย่างการ
ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของแผนการพัฒนาในกรอบ
ระยะเวลา 20 ปี ที่ครอบคลมุทั้งการส่งเสริม หลีกเลี่ยง หรือลดหรือ 
บรรเทาผลกระทบ 

 



สรุปผลการประเมินความรู้เก่ียวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1
เง่ือนไข: เขียว = ค าตอบท่ีถูก, แดง = ค าตอบท่ีผิดซ้ ากันท้ัง Pre-Post

ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ

1) การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไร

ก. ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. ประยุกต์เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม

0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ค. ประยุกต์ใช้เป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการ

วางแผนพัฒนาอันน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน

4 10.0 10 25.0 14 35.0 4 12.1 20 60.6 24 72.7

ง. ถูกทุกข้อ 5 12.5 21 52.5 26 65.0 3 9.1 6 18.2 9 27.3

รวม 40 100 33 100

ก. มีเป้าหมายในการพัฒนาท่ีชัดเจน 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 1 3.0 1 3.0

ข. ยืดหยุ่น ปรับเข้ากับบริบทแวดล้อมได้ และเช่ือมโยงระหว่างด้านเศรษฐกิจ

 สังคม และส่ิงแวดล้อม

2 5.0 4 10.0 6 15.0 2 6.1 8 24.2 10 30.3

ค. มีความอิสระ เป็นกลาง 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ง. ถูกทุกข้อ 7 17.5 25 62.5 32 80.0 5 15.2 17 51.5 22 66.7

รวม 40 100 33 100

0. ไม่ตอบ 0 0 0 0 0 0 0 0.0 1 3.0 1 3.0

ก. ช่วยให้กระบวนการ SEA มีจุดเน้น (Focus) 1 2.5 4 10.0 5 12.5 0 0.0 1 3.0 1 3.0

ข. ช่วยบ่งช้ีประเด็นส าคัญในการพัฒนา 2 5.0 5 12.5 7 17.5 0 0.0 3 9.1 3 9.1

ค. ช่วยรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ีหลากหลาย 5 12.5 17 42.5 22 55.0 6 18.2 20 60.6 26 78.8

ง. ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของการศึกษา 1 2.5 5 12.5 6 15.0 1 3.0 1 3.0 2 6.1

รวม 40 100 33 100

ก. ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานท่ีครบถ้วน หลากหลายตัวช้ีวัด โดยละเอียด เพ่ือให้

สามารถน าไปประเมินข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

3 7.5 11 27.5 14 35.0 0 0.0 1 3.0 1 3.0

ข. ประเมินจากตัวช้ีวัดท่ีพิจารณาตามประเด็นยุทธศาสตร์ 3 7.5 10 25.0 13 32.5 6 18.2 23 69.7 29 87.9

ค. ควรจัดท าเป็นรายการข้อมูล (Inventory) เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีมากเกินพอ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ง. ถูกทุกข้อ 3 7.5 10 25.0 13 32.5 1 3.0 2 6.1 3 9.1

รวม 40 100 33 100

5) ข้อใดไม่ใช่ข้ันตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and alternative assessment)  
0. ไม่ตอบ 1 2.5 0 0.0 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ก. การประเมินข้อมูลฐาน 6 15.0 10 25.0 16 40.0 6 18.2 16 48.5 22 66.7

ข. การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก 1 2.5 1 2.5 2 5.0 0 0.0 2 6.0 2 6.0

ค. การประเมินผลกระทบ 1 2.5 11 27.5 12 30.0 0 0.0 4 12.1 4 12.1

ง. การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน 1 2.5 8 20.0 9 22.5 1 3.0 4 12.1 5 15.2

รวม 40 100 33 100

0. ไม่ตอบ 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ก. ส่งเสริมผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนพัฒนา 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. หลีกเล่ียงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนพัฒนา 0 0.0 1 2.5 1 2.5 0 0.0 1 3.0 1 3.0

ค. ลดและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนพัฒนา 0 0.0 4 10.0 4 10.0 1 3.0 0 0.0 1 3.0

ง. ถูกทุกข้อ 9 22.5 24 60.0 33 82.5 6 18.2 25 75.8 31 94.0

รวม 40 100 33 100

0. ไม่ตอบ 0 0.0 2 5.0 2 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ก. เน้ือหารายงานต้องพิจารณาครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด 4 10.0 9 22.5 13 32.5 2 6.1 9 27.3 11 33.4

ข. เน้ือหารายงานต้องอ่านง่ายและสรุปใจความส าคัญ 4 10.0 8 20.0 12 30.0 2 6.1 6 18.2 8 24.2

ค. เน้ือหารายงานต้องมีเน้ือหากระชับ น าเสนอเฉพาะหัวข้อท่ีน่าสนใจ 1 2.5 9 22.5 10 25.0 3 9.1 11 33.3 14 42.4

ง. เน้ือหารายงานต้องละเอียดและเป็นข้อมูลท่ีทันสมัย 0 0.0 3 7.5 3 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม 40 100 33 100

0. ไม่ตอบ 0 0.0 2 5.0 2 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ก. One opportunity model 1 2.5 1 2.5 2 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. Integrated model 4 10.0 12 30.0 16 40.0 4 12.1 20 60.6 24 72.7

ค. Decision–centered model 0 0.0 7 17.5 7 17.5 3 9.1 4 12.1 7 21.2

ง. Parallel model 4 10.0 9 22.5 13 32.5 0 0.0 2 6.1 2 6.1

รวม 40 100 33 100

0. ไม่ตอบ 0 0.0 3 7.5 3 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ก. เพ่ือระบุว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดท า SEA 0 0.0 5 12.5 5 12.5 0 0.0 4 12.1 4 12.1

ข. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยัทศน์ของแผนพัฒนา 0 0.0 6 15.0 6 15.0 1 3.0 6 18.2 7 21.3

ค. เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 6 15.0 10 25.0 16 40.0 5 15.2 13 39.4 18 54.5

ง. เพ่ือให้ขอบเขตของการจัดท า SEA ครอบคลุมประเด็นส าคัญอย่างครบถ้วน 3 7.5 7 17.5 10 25.0 1 3.0 3 9.1 4 12.1

รวม 40 100 33 100

หัวข้อ

2) ลักษณะของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท่ีดี ควรมีลักษณะอย่างไร

3) ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)

4) การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ควรพิจารณาอย่างไร

6) การก าหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนจะต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นใด

7) หลักการน าเสนอรายงานสู่กระบวนการตัดสินใจท่ีดีควรเป็นอย่างไร

8) รูปแบบความเช่ือมโยงใดท่ีการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มีโอกาสในการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานได้ตลอดท้ังกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

9) ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping)

Pre Test Post Test



สรุปผลการประเมินความรู้เก่ียวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1
เง่ือนไข: เขียว = ค าตอบท่ีถูก, แดง = ค าตอบท่ีผิดซ้ ากันท้ัง Pre-Post

ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ
หัวข้อ

Pre Test Post Test

0. ไม่ตอบ 0 0.0 3 7.5 3 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ก. เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ในการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา 3 7.5 2 5.0 5 12.5 1 3.0 4 12.1 5 15.2

ข. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความต้องการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 3.0 1 3.0

ค. เพ่ือให้การด าเนินงานครบถ้วนทุกข้ันตอนตามแนวทางและแผนหรือ

แผนงานพัฒนาได้รับการอนุมัติ

5 12.5 24 60.0 29 72.5 5 15.2 21 63.6 26 78.8

ง. เพ่ือให้สร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของแผนหรือแผนงานของแต่ละภาค

ส่วน

1 2.5 2 5.0 3 7.5 1 3.0 0 0.0 1 3.0

รวม 40 100 33 100

10) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์



ตารางสรุปผลผู้เข้าฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 1 ท่ีตอบค าถามผิดมากท่ีสุดท้ังแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

ผู้อบรมเดิม ผู้อบรมใหม่ Pre Test ผู้อบรมเดิม ผู้อบรมใหม่ Post Test

ราย ราย ราย ราย ราย ราย

ข้อ 1 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้อย่างไร

ง. ถูกทุกข้อ 5 21 26 3 6 9

ข้อ 2 ลักษณะของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท่ีดี ควรมี

ลักษณะอย่างไร

ข. ยืดหยุ่น ปรับเข้ากับบริบทแวดล้อมได้ และเช่ือมโยงระหว่างด้าน

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม

2 4 6 2 8 10

ข้อ 3 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ข. ช่วยบ่งช้ีประเด็นส าคัญในการพัฒนา 2 5 7 0 3 3

ข้อ 4 การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ควรพิจารณาอย่างไร ง. ถูกทุกข้อ 3 10 13 1 2 3

ข้อ 5 ข้อใดไม่ใช่ข้ันตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative 

development and alternative assessment)

ง. การพิจารณาทางเลือกไม่ด าเนินงาน 1 8 9 1 4 5

ข้อ 6 การก าหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนจะต้องพิจารณาครอบคลุมในประเด็นใด ค. ลดและบรรเทาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากแผนพัฒนา 0 4 4 1 0 1

ข้อ 7 หลักการน าเสนอรายงานสู่กระบวนการตัดสินใจท่ีดีควรเป็นอย่างไร ค. เน้ือหารายงานต้องมีเน้ือหากระชับ น าเสนอเฉพาะหัวข้อท่ีน่าสนใจ 1 9 10 3 11 14

ข้อ 8 รูปแบบความเช่ือมโยงใดท่ีการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

มีโอกาสในการสนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานได้ตลอดท้ัง

กระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด

ค. Decision–centered model 0 7 7 3 4 7

ข้อ 9 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการก าหนด

ขอบเขต (Scoping)

ข. เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยัทศน์ของ

แผนพัฒนา

0 6 6 1 6 7

ข้อ 10 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์

ก. เพ่ือให้เกิดความสร้างสรรค์ในการเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนา 3 2 5 1 4 5

สีแดง= 3 อันดับแรกท่ีผิด

ข้อ ค าตอบท่ีผิดซ้ าท้ัง Pre tes และ Post Testประเด็นค าถาม



ภาคผนวก ค-8 

สรุปผลการอบรมหลักสูตรการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสูง  

ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ประจ ำกลุ่มที่ 1 

ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 
1. การก าหนดขอบเขต 

1.1 การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - Content analysis ประเด็นปัญหา 

1.2 การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุ - Root cause analysis 
- Cause-effect analysis 

ความเชื่อมโยงของปัญหา-สาเหตุ 

- การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน - Network analysis แรงขับเคลื่อนการพัฒนา 
1.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

- การระบุผู้มีส่วนได้เสีย - Network analysis 
- Stakeholder role-play 

ผู้มีส่วนได้เสีย และล าดับความส าคัญ 

- การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย - Prioritized matrix of stakeholders 

1.4 การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม - Identification of participation level for 
stakeholders 
- Communication strategy & tools 

แผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

1.5 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แนวทางการพัฒนา 
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน (ของตัวชี้วัด) 
1.7 การก าหนดวัตถุประสงค์ความยั่งยืน 
1.8 การก าหนดทางเลือกเบื้องต้น 

- Governance Framework 
- Strategic Reference Framework 
- Environmental Significance Issues 
- Strategic Issue 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืน 
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ประจ ำกลุ่มที่ 1 

ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 
2. การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

- การพัฒนาทางเลือก Compatibility Analysis ทางเลือกต่าง ๆ 

- การประเมินผลกระทบของทางเลือก Rating Ranking of alternative ทางเลือกท่ีเหมาะสม 
3. มาตรการเพื่อความยั่งยืน - มาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

4. แผนบริหารจัดการฯ Flow diagram of Planning การบูรณาการแผนกับ SEA  
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ประจ ำกลุ่มที่ 2 
ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 

1. กำรกลั่นกรอง (Screening) 
1.1 กำรบูรณำกำรจัดท ำแผนฯ กับกรณีศึกษำ Brainstorming นิยามของ Logistics โดยสามารถจัดกลุ่มได้ใน 3 

บริบท: 
- การคมนาคมขนส่ง 
- โครงสร้างพื้นฐาน 
- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

1) การวิเคราะห์เป้าหมายของแผน Content Analysis เป้าหมายการพัฒนาในปัจจุบัน ในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์สมมติในอนาคต 
(based on case study) 

2) การก าหนดกรอบและขั้นตอนการบูรณาการ Content Analysis กระบวนการจัดท าแผน รวมทั้งเครื่องมือ/เทคนิคท่ีใช้
ในแต่ละข้ันตอนของการจัดท าแผน 

1.2 กำรมีส่วนร่วม   
1) การระบุผู้มีส่วนได้เสีย Network Analysis ผู้มีส่วนได้เสียใน 4 กลุ่มหลัก: 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 
- ภาคประชาสังคม 
- ภาคประชาชน 
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ล ำดับขั้นตอนกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ประจ ำกลุ่มที่ 2 
ขั้นตอน SEA เทคนิค/วิธีกำร ผลผลิต 

2. กำรก ำหนดขอบเขต (Scoping)   
2.1 กำรวิเครำะห์และทบทวนแผนหรือแผนงำนและ
กำรทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

- Content Analysis 
- Compatibility Analysis 

แผนที่เกี่ยวข้อง และประเด็นปัญหา (Issues) 

2.2 กำรวิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ Cause & Effect Analysis ความเชื่อมโยงของปัญหา-สาเหตุ 
- อาการท่ีปรากฎในแต่ละปัญหา (Symptom) 
- สาเหตุของปัญหาในระบบ SEZ เพ่ือหาสาเหตุร่วม 
(Common cause) 

SWOT Analysis จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) ของระบบ 
Logistics 

Root Cause Analysis (Problem Tree 
Analysis) 

สาเหตุของสาเหตุ (Root cause = ต้นตอของปัญหา) 
เป็นจุดที่ต้องแก้ไขโดยใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ 

2.3 กำรก ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์   
1) การก าหนดวิสัยทัศน์ Content Analysis วิสัยทัศน์ของระบบ Logistics ในจังหวัดสระแก้ว 
2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issues Synthesis 

สังเคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้
จาก Cause & Effect Analysis / SWOT Analysis / 
Root cause analysis 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.4 กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
และตัวชี้วัด 

Content Analysis - วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
objectives) 
- เกณฑ์การประเมิน (Assessment criteria) 
- ตัวชี้วัด (Indicators) 
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- ตัวตรวจสอบ (Verifiers) 
2.5 กำรประเมินข้อมูลฐำน - Content Analysis 

- Trend Analysis 
แนวโน้มจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตัวชี้วัดใน
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ภายใต้ BAU scenario 

2.6 กำรก ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำเบื้องต้น Content Analysis - กลยุทธ์ภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
- มาตรการ/แนวทางในการขับเคลื่อน 

2.7 กำรจัดท ำแผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร Stakeholder Identification แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 
(Communication Plan) 
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
- วิธีการมีส่วนร่วม 

3. กำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือก (Alternatives development and assessment) 
3.1 กำรพัฒนำทำงเลือก Strategic Action Analysis ทางเลือกในการบริหารจัดการ Logistics ของจังหวัด

สระแก้ว 3 ทางเลือก พร้อม BAU ได้แก่ 
ทางเลือกท่ี 1: มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือ
ตอบสนอง Logistics ของจังหวัดสระแก้ว 
ทางเลือกท่ี 2: มุ่งเน้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
เป็นหลัก 
ทางเลือกท่ี 3: ผสมผสานการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการ
ข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ Logistics 

3.2 กำรประเมินทำงเลือก Trend analysis แนวโน้มจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของตัวชี้วัดใน
แต่ละทางเลือก เทียบกับ BAU scenario ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์เดียวกัน 
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1) การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ Cumulative Impact Assessment (CIA) 
1) พัฒนากิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
actions) (โดยเลือกมาจากมาตรการเบื้องต้นในแต่ละ
ทางเลือก) 
2) วิเคราะห์ผลกระทบต่อองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมใน
จงัหวัดสระแก้ว 

- กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละทางเลือกภายใต้
กลยุทธ์ 
- องค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้วที่จะ
ได้รับการรบกวนจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
- ผลกระทบทางตรง (Primary impact) 
- ผลกระทบขั้นท่ี 2 (Secondary impact) 
- ผลกระทบขั้นท่ี 3 (Tertiary impact) 

2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ Multi-Criteria Analysis (MCA) (AHP Pairwise 
comparison), using Expert judgement 
น าผลที่ได้จาก CIA และ Trend analysis ของแต่ละ
ทางเลือก มาประกอบการตัดสินใจในการเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

4. กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืน (Measures for sustainability) 
กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืน น ามาตรการ/แนวทางในการขับเคลื่อนประเด็น

ยุทธศาสตร์ในแต่ละกลยุทธ์ ที่ได้ในขั้นตอนการ
ก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น มาพัฒนาเป็น
มาตรการต่าง ๆ ในระยะสั้นและระยะยาว 
 

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ (Enhancement 
measures) 
- มาตรการลดผลกระทบ (Reducing measures) 
- มาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ (Avoidance 
measures) 

5. กำรจัดท ำรำยงำน SEA (SEA report preparation) 
กำรจัดท ำรำยงำน SEA - รายงาน SEA 
6. กำรมีส่วนร่วม (Participation) 
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1) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย Stakeholder Analysis ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการวางแผน
พัฒนาระบบ Logistics ในจังหวัดสระแก้ว (มาก/น้อย 
= วงใน วงชิด วงใกล้ วงไกล วงห่าง) 

2) การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย Multi-Criteria Analysis (MCA) (AHP Pairwise 
comparison), using Expert judgement 

ระดับความส าคัญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

 



สรุปผลการประเมินความรู้เก่ียวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2

เง่ือนไข: เขียว = ค าตอบท่ีถูก, แดง = ค าตอบท่ีผิดซ้ ากันท้ัง Pre-Post

ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ

1) เคร่ืองหมายถูก 10 21.7 34 73.9 44 95.7 8 21.6 29 78.4 37 100.0

2) เคร่ืองหมายผิด 0 0 2 4.3 2 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 1 2.1 5 10.9 6 13.0 0 0.0 2 5.4 2 5.4

2) เคร่ืองหมายผิด 9 19.6 31 67.4 40 87.0 8 21.6 27 73.0 35 94.6

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 9 19.6 33 71.7 42 91.3 1 2.7 36 97.3 37 100.0

2) เคร่ืองหมายผิด 1 2.2 3 6.5 4 8.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 1 2.7 36 97.3 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 10 21.7 35 76.1 45 97.8 8 21.6 29 78.4 37 100.0

2) เคร่ืองหมายผิด 0 0.0 1 2.2 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 4 8.7 16 34.8 20 43.5 1 2.7 10 27.0 11 29.7

2) เคร่ืองหมายผิด 6 13.0 20 43.5 26 56.5 7 18.9 19 51.4 26 70.3

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 10 21.7 35 76.1 45 97.8 8 21.6 29 78.4 37 100

2) เคร่ืองหมายผิด 0 0.0 1 2.2 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 10 21.7 27 58.7 37 80.4 8 21.6 24 64.9 32 86.5

2) เคร่ืองหมายผิด 0 0.0 9 19.6 9 19.6 0 0.0 5 13.5 5 13.5

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

ค าถาม
Pre-Test Post-Test

1. SEA เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจัดท าแผนหรือแผนงานพัฒนา

2. SEA เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ทดแทนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ได้

3. SEA เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความยืดหยุ่น และสามารถย้อนกลับท าซ้ าเพ่ือให้มีความเหมาะสมย่ิงข้ึนได้

4. SEA จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนา

5. SEA จ าเป็นจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ก่อนเร่ิมกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน 

6. SEA สามารถน าไปใช้ได้กับท้ัง การจัดท าแผนหรือแผนงานใหม่ และการปรับปรุงแผนหรือแผนงานเดิมท่ีมีอยู่

7.หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานสามารถจัดท า SEA ได้ด้วยตนเอง 



สรุปผลการประเมินความรู้เก่ียวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2

เง่ือนไข: เขียว = ค าตอบท่ีถูก, แดง = ค าตอบท่ีผิดซ้ ากันท้ัง Pre-Post

ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ
ค าถาม

Pre-Test Post-Test

1) เคร่ืองหมายถูก 4 8.7 15 32.6 19 41.3 4 10.8 10 27.0 14 37.8

2) เคร่ืองหมายผิด 6 13.0 21 45.7 27 58.7 4 10.8 19 51.4 23 62.2

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 10 21.7 35 76.1 45 97.8 8 21.6 29 78.4 37 100.0

2) เคร่ืองหมายผิด 0 0.0 1 2.2 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

1) เคร่ืองหมายถูก 2 4.3 16 34.8 18 39.1 1 2.7 8 21.6 9 24.3

2) เคร่ืองหมายผิด 8 17.4 20 43.5 28 60.9 7 18.9 21 56.8 28 75.7

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

ก. ใช้เป็นกรอบในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0 0.0 1 2.1 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. ใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวางแผนป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ค. ใช้เป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนาอันน าไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน7 15.2 6 13.0 13 28.3 4 10.8 10 27.0 14 37.8

ง. ถูกทุกข้อ 3 6.5 29 63.0 32 69.6 4 10.8 19 51.4 23 62.2

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100.0

ก. เน้นหาประเด็นส าคัญในการประเมิน และตัดประเด็นท่ีไม่เก่ียวข้อง 0 0.0 1 2.1 1 2.1 0 0.0 1 2.7 1 2.7

ข. มีวิธีการประเมินท่ียืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเมินใหม่ได้หากต้องการ 0 0.0 1 2.1 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ค. สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินในทุกข้ันตอนของกระบวนการ 4 8.7 3 6.5 7 15.2 1 2.7 1 2.7 2 5.4

ง. ถูกทุกข้อ 6 13.0 31 67.4 37 80.4 7 18.9 27 73.0 34 91.9

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

ก. ทบทวนสถานการณ์ของการพัฒนาจากอดีต ปัจจุบัน และก าหนดความต้องการในอนาคต 0 0.0 9 19.6 9 19.6 0 0.0 1 2.7 1 2.7

ข. วิเคราะห์หาประเด็นส าคัญท่ีต้องน าไปก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 4.3 5 10.9 7 15.2 1 2.7 3 8.1 4 10.8

ค. เก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท้ังหมด เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูล 6 13.0 20 43.5 26 56.5 6 16.2 21 56.8 27 73.0

8. SEA จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท านาน เน่ืองจากต้องรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกประเด็นท้ังหมดก่อน 

9. SEA จะช่วยให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมได้

10. เม่ือจัดท ารายงาน SEA แล้วเสร็จต้องน าส่งให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้อนุมัติ

11. การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปใช้ได้อย่างไร

12. การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท่ีดี ต้องมีลักษณะอย่างไร

13. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)



สรุปผลการประเมินความรู้เก่ียวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2

เง่ือนไข: เขียว = ค าตอบท่ีถูก, แดง = ค าตอบท่ีผิดซ้ ากันท้ัง Pre-Post

ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ
ค าถาม

Pre-Test Post-Test

ง. วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นการพัฒนา 2 4.3 2 4.3 4 8.7 1 2.7 4 10.8 5 13.5

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

ก. ต้องประเมินข้อมูลทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 4 8.7 12 26.1 16 34.8 3 8.1 7 18.9 10 27.0

ข. ต้องประเมินข้อมูลโดยใช้ตัวช้ีวัดของประเด็นยุทธศาสตร์ 3 6.5 16 34.8 19 41.3 5 13.5 18 48.6 23 62.2

ค. ต้องประเมินข้อมูลในอดีตเท่าน้ันเพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐาน ไม่เก่ียวกับการคาดการณ์อนาคต  2 4.3 6 13.0 8 17.4 0 0.0 4 10.8 4 10.8

ง. ต้องทบทวนข้อมูลท่ีบ่งช้ีสถานการณ์ปัจจุบันเท่าน้ัน  1 2.2 2 4.3 3 6.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

ก. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท่ีต้องการไปให้ถึง 8 17.4 23 50.0 31 67.4 5 13.5 22 59.5 27 73.0

ข. การพิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้แนวทางหรือทางเลือกใดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 1 2.2 6 13.0 7 15.2 1 2.7 5 13.5 6 16.2

ค. การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแนวทางหรือทางเลือกต่าง ๆ ท่ีอาจ

ถูกเลือกเพ่ือด าเนินการให้ไปสู่เป้าหมาย
0 0.0 2 4.4

2 4.4 1 2.7 2 5.4 3 8.1

ง. การประเมินหาทางเลือกท่ีเหมาะสมซ่ึงน าไปสู่เป้าหมาย 1 2.2 5 10.9 6 13.0 1 2.7 0 0.0 1 2.7

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100

ก. ส่งเสริมผลกระทบทางบวกของทางเลือกการพัฒนา    0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. หลีกเล่ียงผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ค. ลดและบรรเทาผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา ในกรณีท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ 2 4.4 1 2.1 3 6.5 0 0.0 1 2.7 1 2.7

ง. ถูกทุกข้อ 8 17.4 35 76.1 43 93.5 8 21.6 28 75.7 36 97.3

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100.0

ก. น าเสนอครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด 0 0.0 9 19.6 9 19.6 0 0.0 3 8.1 3 8.1

ข. น าเสนอทุกหัวข้อโดยสรุปใจความส าคัญ ให้อ่านง่าย และส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ9 19.6 26 56.6 35 76.2 6 16.2 24 64.9 30 81.1

ค. น าเสนอเฉพาะหัวข้อท่ีเห็นว่าน่าสนใจ โดยละเอียด เพ่ือให้ข้อมูลท่ีเจาะจง 1 2.1 0 0.0 1 2.1 2 5.4 1 2.7 3 8.1

ง. น าเสนอข้อมูลเฉพาะหัวข้อท่ีไม่มีความขัดแย้ง 0 0.0 1 2.1 1 2.1 0 0.0 1 2.7 1 2.7

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100.0

ก.ท าให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับโอกาสในการวางแผนพัฒนา 0 0.0 3 6.5 3 6.5 0 0.0 2 5.4 2 5.4

14. การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ครอบคลุมเร่ืองใด 

15. การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and Alternative assessment) ไม่เก่ียวกับเร่ืองใด   

16. มาตรการเพ่ือความย่ังยืนควรเป็นแนวทาง ลักษณะใด

17. การน าเสนอรายงานผล SEA ท่ีดีควรเป็นอย่างไร

18. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA



สรุปผลการประเมินความรู้เก่ียวกับ SEA โดยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2

เง่ือนไข: เขียว = ค าตอบท่ีถูก, แดง = ค าตอบท่ีผิดซ้ ากันท้ัง Pre-Post

ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ ผู้อบรมรายเดิม ร้อยละ ผู้อบรมรายใหม่ ร้อยละ รวม ร้อยละ
ค าถาม

Pre-Test Post-Test

ข.ท าให้เกิดการบูรณาการความคิดความเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย 0 0.0 2 4.3 2 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ค.ท าให้แน่ใจว่าผลการประเมินครบถ้วนทุกข้ันตอนตามขอบเขตงาน

ท่ีก าหนด
8 17.4 19 41.3

27 58.7 6 16.2 20 54.1 26 70.3

ง.สร้างความเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย 2 4.4 12 26.1 14 30.5 2 5.4 7 18.9 9 24.3

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100.0

ก. สามารถมีส่วนในการร่วมคิดวางกรอบทิศทางของการพัฒนาได้  1 2.1 1 2.1 2 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. สามารถมีส่วนในการร่วมเลือกแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมได้   2 4.4 0 0.0 2 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ค. สามารถมีส่วนในการร่วมมองไกลก าหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 0 0.0 1 2.1 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ง. ถูกทุกข้อ 7 15.2 34 73.9 41 89.1 8 21.6 29 78.4 37 100.0

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100.0

ก. ใช้แทน EIA ได้ หากมีการศึกษา SEA ในการวางแผนไว้ก่อน  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

ข. ท าพร้อมกับ EIA ได้ หากมีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาและทรัพยากร 5 10.9 13 28.3 18 39.1 3 8.1 9 24.3 12 32.4

ค. ต้องท าก่อน EIA ซ่ึงจะไม่มีความจ าเป็นหากด าเนินการภายหลัง EIA ผ่านแล้ว เน่ืองจากผลลัพธ์ท่ีได้จาก SEA จะไม่มีประโยชน์  3 6.5 7 15.2 10 21.7 5 13.5 5 13.5 10 27.0

ง. ไม่มีข้อใดถูก 2 4.4 16 34.8 18 39.2 0 0.0 15 40.5 15 40.5

รวม 10 21.7 36 78.3 46 100 8 21.6 29 78.4 37 100.0

19. กระบวนการ SEA ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาได้อย่างไร

20. การน า SEA ไปใช้ กรณีไหน ถูกต้อง  



ตารางสรุปผลผู้เข้าฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2 ท่ีตอบค าถามผิดมากท่ีสุดท้ังแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

เง่ือนไข: สีแดง = 3 อันดับแรกท่ีตอบผิด

ผู้อบรมเดิม ผู้อบรมใหม่ รวม ผู้อบรมเดิม ผู้อบรมใหม่ รวม 

1 SEA เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจัดท าแผนหรือแผนงานพัฒนา 2) เคร่ืองหมายผิด 0 2 2 0 0 0

2 SEA เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถใช้ทดแทนการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (EIA) ได้

1) เคร่ืองหมายถูก 1 5 6 0 2 2

3 SEA เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความยืดหยุ่น และสามารถย้อนกลับท าซ  า

เพ่ือให้มีความเหมาะสมย่ิงขึ นได้

2) เคร่ืองหมายผิด 1 3 4 0 0 0

4 SEA จะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมและเป็น

ส่วนหน่ึงของการพัฒนา

2) เคร่ืองหมายผิด 0 1 1 0 0 0

5 SEA จ าเป็นจะต้องจัดท าให้แล้วเสร็จ ก่อนเร่ิมกระบวนการจัดท า

แผนหรือแผนงาน

1) เคร่ืองหมายถูก 4 16 20 1 10 11

6 SEA สามารถน าไปใช้ได้กับทั ง การจัดท าแผนหรือแผนงานใหม่ และ

การปรับปรุงแผนหรือแผนงานเดิมท่ีมีอยู่

2) เคร่ืองหมายผิด 0 1 1 0 0 0

7 หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานสามารถจัดท า SEA ได้ด้วยตนเอง 2) เคร่ืองหมายผิด 0 9 9 0 5 5

8 SEA จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท านาน เน่ืองจากต้อง

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกประเด็นท้ังหมดก่อน

1) เคร่ืองหมายถูก 4 15 19 4 10 14

9 SEA จะช่วยให้เกิดทางเลือกในการพัฒนา ซ่ึงผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

มีส่วนร่วมในการเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมได้

2) เคร่ืองหมายผิด 0 1 1 0 0 0

10 เม่ือจัดท ารายงาน SEA แล้วเสร็จต้องน าส่งให้ส านักงานสภา

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นผู้อนุมัติ

1) เคร่ืองหมายถูก 2 16 18 1 8 9

11 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) สามารถน าไปใช้

ได้อย่างไร

ง. ถูกทุกข้อ 3 29 32 4 19 23

12 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ท่ีดี ต้องมีลักษณะ

อย่างไร

ค. สร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินในทุกขั นตอนของกระบวนการ 4 3 7 1 1 2

ประเด็นค าถามข้อ ค าตอบท่ีผิดซ้ าท้ัง Pre Test และ Post Test
Pre-Test Post-Test



ตารางสรุปผลผู้เข้าฝึกอบรมทางวิชาการข้ันสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง คร้ังท่ี 2 ท่ีตอบค าถามผิดมากท่ีสุดท้ังแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม

เง่ือนไข: สีแดง = 3 อันดับแรกท่ีตอบผิด

ผู้อบรมเดิม ผู้อบรมใหม่ รวม ผู้อบรมเดิม ผู้อบรมใหม่ รวม 
ประเด็นค าถามข้อ ค าตอบท่ีผิดซ้ าท้ัง Pre Test และ Post Test

Pre-Test Post-Test

13 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของขั นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา 

(Scoping)

ง. วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียในประเด็นการพัฒนา 2 2 4 1 4 5

14 การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ครอบคลุมเร่ืองใด ก. ต้องประเมินข้อมูลทุกเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 4 12 16 3 7 10

15 การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development 

and Alternative assessment) ไม่เก่ียวกับเร่ืองใด

ข. การพิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้แนวทางหรือทางเลือกใดในการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนา

1 6 7 1 5 6

16 มาตรการเพ่ือความย่ังยืนควรเป็นแนวทาง ลักษณะใด ค. ลดและบรรเทาผลกระทบทางลบของทางเลือกการพัฒนา ในกรณีท่ีไม่

สามารถหลีกเล่ียงได้

2 1 3 0 1 1

17 การน าเสนอรายงานผล SEA ท่ีดีควรเป็นอย่างไร ก. น าเสนอครอบคลุมทุกประเด็นและรวบรวมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด 0 9 9 0 3 3

18 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ง.สร้างความเป็นเจ้าของ ร่วมรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสีย 2 12 14 2 7 9

19 กระบวนการ SEA ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาได้อย่างไร

ข. สามารถมีส่วนในการร่วมเลือกแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมได้   2 0 2 0 0 0

20 การน า SEA ไปใช้ กรณีไหน ถูกต้อง ข. ท าพร้อมกับ EIA ได้ หากมีข้อจ ากัดเร่ืองเวลาและทรัพยากร 5 13 18 3 9 12




