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1.1 Dr. Jeremy Carew-Reid, ICEM, Vietnam 

ความล้มเหลวของการจัดท า SEA 

SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนและชี้แนะประเด็นลักษณะส ำคัญต่ำง ๆ โดยสร้ำงกระบวนกำรถ่ำยทอดศึกษำ
องค์ควำมรู้  สร้ำงพ้ืนที่ ให้ เกิดกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนกำรตัดสินใจ ในระดับนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
ซึ่งกำรวำงแผนเชิงยุทธศำสตร์ในประเทศไทยน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนอำจต้องพิจำรณำดังนี้  

- กำรเตรียมควำมพร้อมให้เป็นหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้  

- กำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดท ำแผน  

- กำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องและหน่วยงำนภำยนอก  

ในปัจจุบันนี้ยังขำดควำมเชื่อมั่นในกำรบูรณำกำร SEA เข้ำกับจัดท ำแผน รวมถึงกำรเข้ำใจกระบวนกำร
จัดท ำแผนเชิงยุทธศำสตร์ โดยจำกกำรศึกษำของ OECD ได้ยกตัวอย่ำงประเด็นปัญหำอุปสรรคของกำรจัดท ำแผน 
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ กำรจัดท ำแผนมีควำมซ้ ำซ้อนและยุ่งยำก ใช้เวลำในกำรจัดท ำแผนนำนเกินควำมจ ำเป็น ขำด
กำรพิจำรณำปัจจัยภำยนอก ขำดกำรประสำนงำนและกำรหำรือข้ำมหน่วยงำน ควำมล้มเหลวของกำรประเมินผล
ของหน่วยงำนระดับกลำง ขำดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่ส ำคัญต่อบทบำทของหน่วยงำน ทั้งนีจ้ำกประเด็น
ปัญหำดังกล่ำวท ำให้เกิดควำมสับสนว่ำเกิดจำกกระบวนกำรจัดท ำ SEA หรือกระบวนกำรจัดท ำแผนของหน่วยงำน  

อย่ำงไรก็ตำมหำกต้องกำรประยุกต์ใช้ SEA อย่ำงมีประสิทธิภำพจะต้องเข้ำใจถึงข้อจ ำกัดและโอกำสของ
ระบบกำรจัดท ำแผนหน่วยงำนในปัจจุบันก่อน ดังนั้นประเทศไทยควรมีกำรวำงแผนบูรณำกำรในกำรประยุกต์ใช้ 
SEA เข้ำกับกำรจัดท ำแผนอย่ำงเป็นระบบในทุกภำคส่วนที่ เกี่ยวข้อง โดย เริ่มต้นจำกกำรจัดท ำแผน 
เชิงพ้ืนที่ 

แนวทางความส าเร็จของการจัดท า SEAs 

เป้ำหมำยควำมส ำเร็จของ SEA คือกำรน ำองค์กรไปสู่องค์กรกำรเรียนรู้ โดยสำมำรถสอดแทรก SEA ในกำร
ว ำ ง แ ผ น เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ผ่ ำ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร ก ำ ร เ รี ย น รู้  ห ำ ก อ ง ค์ ก ร เ กิ ด เ รี ย น รู้ แ ล ะ ต อ บ ส น อ ง  
กำรเปลี่ยนแปลง จนสำมำรถปรับตัวและเรียนรู้กำรจัดท ำแผนกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ จะน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของ
องค์กร โดย SEA สำมำรถส่งเสริมกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรเสวนำ วิพำกษ์ วิจำรณ์ ทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์ ก่อให้เกิด
ควำมเห็นที่แตกต่ำงกันซึ่งจะน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ดังนั้น SEA มีควำมส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรองค์
ควำมรู้  ท ำให้เกิดมติร่วมกัน  และส่งเสริมนโยบำยที่ส ำคัญ ซึ่ง มีส ำคัญต่อกำรจัดท ำแผนเป็นอย่ำงมำก  



โดยควำมส ำเร็จ SEA สมมติฐำน ได้จำก 1) SEA ต้องพิสูจน์ได้ว่ำแนวคิดช่วยส่งเสริมนโยบำยด้ำนควำมยั่งยืนที่
แท้จริง ซึ่งเป็นเป้ำหมำยหลักในกำรพัฒนำและเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ 2) SEA มีส่วนท ำให้ปรับเปลี่ยน
เพ่ิมเติมจำกเดิม 3) SEA มีควำมชัดเจนสำมำรถท ำให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรบูรณำกำรจัดท ำแผนเชิง 
กลยุทธและเชิงยุทธศำสตร์มำกขึ้น  

กรณีศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลวของการท า SEA 

 การจัดท า SEA ในการบริหารจัดการลุ่มน  าโตเลสาบ ในพื นที่ประเทศไทย-กัมพูชา 

กำรจัดท ำ SEA กำรบริหำรจัดกำรพ้ืนที่ลุ่มน้ ำโตนเลสำบ กำรใช้ SEA เป็นเครื่องมือจัดท ำแผนกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำระหว่ำงประเทศ เพ่ือแก้ไขวิกฤตร่วมกันทั้งภำพรวมในบริเวณต้นน้ ำและท้ำยน้ ำ โดยมีกำรวำงแผน
ยุทธศำสตร์ในระยะเวลำ 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2022-2026 (9C-9T) แบ่งเป็น 3 phase ดังนี้ 

1) ทบทวนและแก้ไขแผนปฏิบัติกำรลุ่มน้ ำย่อย - 2022 

2) กำรจัดหำเงินทุนในระยะที่ 3 เพื่อรองรับกำรใช้งำน SAP – 2023 ถึง 2027 

3) ก ำหนดบทบำทของกระบวนกำรและเครื่องมือ SEA ให้เป็นแบบแผน–“ด ำเนินกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ข้ำมพรมแดนของแผนปฏิบัติกำรลุ่มน้ ำ 9C-9T” 

4) ทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรลุ่มน้ ำร่วมและกำรจัดท ำ  • ทบทวนและปรับปรุง
แผนปฏิบัติกำรลุ่มน้ ำร่วมและกำรจัดท ำ 

จำกกำรศึกษำกำรประเมินและวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่ำง ๆ อำทิ กำรวิเครำะห์จำกแผนที่ 
พบว่ำปัญหำเกิดจำกปัญหำอุทกภัยที่ร้ำยแรง ภัยแล้ง กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ระบบนิเวศและควำม
ยั่งยืน จำกนั้นน ำไปสู่กำรวิเครำะห์ในกระบวนกำร SEA ได้ โดยมีบทบำทในกำรวำงแผนกำรพัฒนำลุ่มน้ ำระหว่ำง
ประเทศ และบูรณำกำรเข้ำกับแผนกำรพัฒนำลุ่มน้ ำ และช่วยในกำรผลิตควำมรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหำต่ำง ๆ 
จนกระท่ังเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  

 Air pollution study (“SEA” type assessment) in Lao 

กำรศึกษำมลพิษทำงอำกำศในประเทศลำว โดยใช้กระบวนกำร SEA ตำมข้ันตอนดังนี้ 

1) ประเมินอุปกรณ์และข้อมูลที่มีอยู่จำกประสบกำรณ์ และสภำพเศรษฐกิจในประเทศและ
นอกประเทศ 

2) ประเมินค่ำมลพิษ 

3) ประเมินพ้ืนที่และขอบเขตกำรเกิดมลพิษ และรวบรวมข้อมูลจำกสถำนศึกษำเพ่ือน ำมำ
วิเครำะห์ 



4) กำรประเมินสถำบันและนโยบำย โดยกำรประเมินจำกมลพิษทำงอำกำศข้ำมพรมแดนและ
ระดับชำติ  

กำรใช้ SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำรวิเครำะห์มลพิษทำงอำกำศของ สปป.ลำว พบว่ำ (1) สำมำรถ
ช่วยเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลผ่ำนภำพถ่ำยดำวเทียม (2) วิเครำะห์กำรกระจำยตัวของมลพิษทำงอำกำศ (3) 
วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของระหว่ำมลพิษทำงอำกำศ กับภูมิศำสตร์ อุตุนิยมวิทยำ และกำรใช้ที่ดิน/ปัจจัยกำรปกคลุม
ที่ดิน (4) วิเครำะห์ควำมผันผวนของมลพิษทำงอำกำศตำมฤดูกำล จำกนั้นน ำข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมเป็นรำยงำนกำร
วิเครำะห์หลำยเรื่องเกี่ยวกับกำรกระจำยเชิงพ้ืนที่และเวลำของมลพิษทำงอำกำศจำกฝุ่นละอองใน สปป. ลำวและ
เพ่ือนบ้ำน เพ่ือน ำไปสู่ยุทธศำสตร์ชำติ เช่น ยุทธศำสตร์ชำติลำวว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ, นโยบำย
ด้ำนกลยุทธ์อุตสำหกรรมที่สะอำดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

จำกกำรศึกษำกำรจัดท ำ SEA ในกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำโตเลสำบ ในพ้ืนที่ประเทศไทย-กัมพูชำ 
และ Air pollution study (“SEA” type assessment) in Lao สรุปได้ว่ำสำมำรถประยุกต์ใช้ SEA ที่เกี่ยวกับ
ประเด็นปัญหำใหม่ ๆ สำมำรถใช้กับประเด็นอุบัติใหม่ได้ หรือประเด็นที่มีอยู่แล้วได้ และสำมำรถน ำมำเชื่อมโยงกัน
ได้รวมไปถึงประเด็นข้ำมพรมแดนเช่นกัน 

 SEA in China 

สำธำรรัฐประชำชนจีนเป็นประเทศที่บังคับใช้ SEA เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ อย่ำง
เข้มงวด เช่น แผนลุ่มน้ ำ แผนกำรใช้ที่ดิน แผนส ำหรับภูมิภำค เป็นต้น แม้กระท่ังโครงกำรที่ไม่ได้ค ำนึงถึง SEAจะไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้ อย่ำงไรก็ตำมแม้ว่ำจะบังคับใช้ SEA ในกำรจัดท ำแผนอย่ำงเข้มงวดแต่ไม่สำมำรถน ำมำใช้ใน
กำรปฏิบัติได้มำกนัก ต้องสร้ำงควำมรู้และกำรมีส่วนร่วมให้กับหน่วยงำนและประชำชน เช่น กำรฝึกอบรมจำก
ผู้เชี่ยวชำญ กำรอภิปรำยระหว่ำงหน่วยงำน กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ SEA ด้วยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ และ
ท ำต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดประสิทธิภำพ เป็นต้น 

 SEA in Vietnam 

เวียดนำมมีกฎหมำยที่แข็งแรงในกำรบังคับใช้ SEA กับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และ
ทรัพยำกร รวมถึงบังคับใช้ในหน่วยงำนระดับจังหวัด อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ SEA ในเวียดนำมยังไม่ได้ประสบ
ควำมส ำเร็จ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดทำงด้ำนข้อมูล และไม่ได้เริ่มมองจำกมุมกว้ำง ท ำให้กระบวนกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
ต้องสร้ำงแรงจูงใจโดยกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนต่ำง ๆ  

 การท า SEA ในแผนพัฒนาจังหวัดระยอง 

จังหวัดระยองเป็นจังหวัดหนึ่งในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ และเป็นแหล่งพลังงำนหลักของประเทศไทย 
ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ระยองมีแม่น้ ำที่ส ำคัญ
สองสำยที่ เ กิ ดมลพิษด้ ำนสิ่ งแวดล้อมจำกกำรพัฒนำอุตสำหกรรม จึ งต้ องท ำกำรศึกษำวิ เครำะห์  



ต้นน้ ำ-ปลำยน้ ำ และเปิดโอกำสให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกัน ต้องดูสำเหตุของปัญหำ และต้องมีกำรท ำงำนร่วมกัน
จำกหลำยภำคส่วน จึงต้องมีกำรศึกษำ SEA ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง เนื่องจำกเข้ำสู่รอบกำรจัดท ำแผนใหม่  
มีแรงขับเคลื่อนจำกผู้มีอ ำนำจกำรตัดสินใจ และเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภำพในกำรจัดท ำ SEA ซึ่งขั้นตอนกำรศึกษำเป็น
ดังนี้ 

1) ก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ และประเด็นยุทธศำสตร์จำกกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ทรัพยำกรน้ ำ ภำคเกษตรกรรม และภำคอุตสำหกรรม 

2) วิเครำะห์ข้อมูลฐำน 

3) วิเครำะห์ควำมยั่งยืน โดยวิเครำะห์ strategic alternatives 

4) แนวทำงควำมยั่งยืน น ำไปสู่กำรพัฒนำรำยสำขำ และคุณภำพชีวิต 

จำกกรณีศึกษำพบว่ำกำรขับเคลื่อน SEA ที่ส ำคัญคือ (1) กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต (2) กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท้องถิ่นและกลุ่มที่สนใจ (3)กำรมี
ส่วนร่วมของภำคเอกชน (4) กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำควำมยั่งยืนของแต่ละกลยุทธ์ (5) กำรประเมิน
ควำมสอดคล้องของทำงเลือกเชิงกลยุทธ์กับวัตถุประสงค์ (6) กำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่ภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(7) นอกจำกกำรใช้ SEA เป็นเครื่องมือในกำรจัดท ำแผนแล้วยังสำมำรถสำมำรถประยุกต์ใช้ SEA ที่เก่ียวกับประเด็น
ปัญหำใหม่ ๆ ได ้

1.2 Prof. Maria Rosario Partidario, University of Lisbon, Portugal 

SEA Concept and Process 

กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1)  Impact-Based SEA เ ริ่ ม ต้ น จ ำกกำ ร พั ฒนำ  โ ดยมี ก ำ ร ก ำ หนดข อบ เ ขต  ก ำ รค ำด ก ำ ร ณ์   
กำรประเมิน กำรบรรเทำ และกำรตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกำรบรรเทำผลกระทบ 

2) Strategic Thinking SEA: เป็นกำรคิดวิเครำะห์ในเชิงกลยุทธ์ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรวำงกลยุทธ์มำกกว่ำ
ให้ควำมส ำคัญของผลผลิต (Output) คือ มีกำรคิดวิเครำะห์และมองกำรณ์ไกล รวมทั้งจะให้ควำมส ำคัญของ
กระบวนกำรที่จะได้มำมำกกว่ำให้ควำมส ำคัญของผลผลิตสุดท้ำยที่เกิดขึ้น และเน้นไปที่กำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
สิ่งแวดล้อมและคุณค่ำทำงสังคม โดยมีกำรปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตำม ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นทำงเลือกเชิงกล
ยุทธ์ที่สร้ำงโอกำส ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันองค์กร 



 หลักการ วิธีการ และผลผลิตในคิดในเชิงกลยุทธ์ 

1) หลักกำรของกำรคิดในเชิงกลยุทธ์ เป็นกำรมุ่งหำกำรสร้ำงบริบทของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
และเป็นกำรมองในอนำคต  

2) วิธีกำร กำรคิดเชิงกลยุทธ์เป็นกำรมองในหลำยสำขำวิชำมำประยุกต์ใช้เป็นระบบ และเป็น
กำรระบุทิศทำงส ำหรับกำรพัฒนำ และ  

3) ผลผลิต จะน ำไปสู่กระบวนกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และกำรเปลี่ยนแปลงควำมคิด 

SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพำะ (1) กำรค ำนึงถึงประเด็น
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมในกำรประกอบกำรตัดสินใจ (2) กำรระบุโอกำสและทำงเลือกเชิงกลยุทธ์ (3) 
กำรคำดกำรณ์และลดควำมขัดแย้งของนโยบำยในสำขำต่ำง ๆ (4) กำรสนับสนุนควำมร่วมมือขององค์กร และ (5) 
กำรสนับสนุนกำรตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพและลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำร 

 กระบวนการตัดสินใจของ SEA  

SEA สำมำรถน ำไปผนวกเข้ำกับกระบวนกำรตัดสินใจได้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 

1) แบบครั้งเดียว (One Opportunity Model) มีขั้นตอนกำรจัดท ำแผนหรือแผนงำนโดย
แยกออกจำกกำรจัดท ำ SEA วิธีนี้อำจแก้ปัญหำล่ำช้ำ 

2) แบบคู่ขนำน (Parallel Model) มีขั้นตอนแบบแผน โดยขั้นตอนกำรจัดท ำแผนหรือ
แผนงำนแยกออกจำกกำรจัดท ำ SEA เช่นกัน แต่จะมีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน SEA คู่ขนำนกันไปกับ
กระบวนกำรจัดท ำแผนหรือแผนงำน 

3) แบบบูรณำกำร (Integrated Model) ไม่มีขั้นตอนมำตรฐำน เป็นรูปแบบขั้นตอนกำร
จัดท ำแผนหรือแผนงำน และข้ันตอนกำรจัดท ำ SEA ด ำเนินกำรขั้นตอนร่วมกันและจัดท ำไปพร้อม ๆ กัน 

4) แบบเน้นกำรตัดสินใจเป็นหลัก (Decision–Centered Model) จะยึดข้ันตอนกำรจัดท ำ
แผนหรือแผนงำนเป็นศูนย์กลำง โดยอำศัยข้อมูลจำกผู้จัดท ำ SEA เพ่ือน ำไปปรับใช้ในแต่ละกระบวนกำรตัดสินใจ
ของแผนหรือแผนงำนตำมเห็นสมควร ซึ่งเป็นวิธีที่มีค่อนข้ำงมีควำมยืดหยุ่น ในอนำคตอำจมีรูปแบบใหม่เข้ำมำอีก 
เน้นกำรใช้ธรรมำภิบำล 

SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์  โดย SEA มีควำมส ำคัญต่อ
กระบวนกำรตัดสินใจ ดังนี้ (1) ช่วยในกำรก ำหนดประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน (2) สร้ำงควำมเข้ำใจ
และกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสีย และองค์กร โดยเฉพำะสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อน (3) ช่วยให้เกิดควำมเข้ำใจ
วัตถุประสงค์ของนโยบำยและแผน (4) พิจำรณำโอกำสและควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่ งยืน 
(5) เปลี่ยนวิธีกำรตัดสินใจที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ 



 ความสัมพันธ์ของ SEA กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สภำพโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในเรื่องของโรคระบำด  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ปัญหำสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน ท ำให้มีแนวคิดเพ่ือหำวิธีป้องกันแบบใหม่  ดังนั้นต้องค ำนึงถึงกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ สำมำรถสร้ำงตัวเลือกเชิงกลยุทธ์ต่ำง ๆ ได้ 

กรณีศึกษาความส าเร็จและความล้มเหลวของการท า SEA 

ควำมส ำเร็จและควำมล้มเหลวของกำรท ำ SEA ขึ้นอยู่กับกำรให้ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำและกำร
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ ซึ่งชี้ให้เห็นจำกกรณีศึกษำดังนี้ 

1) กรณีศึกษำของกำรจัดท ำ SEA แล้วประสบควำมล้มเหลว คือ กำรจัดท ำ SEA ในกรณีกำรท ำ
เหมืองแร่ เนื่องจำก SEA ถูกใช้เป็นเครื่องมือในกำรชะลอกำรตัดสินใจในกำรด ำเนินโครงกำร หรือกรณีกำรปลูก
ปำล์มน้ ำมันที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจำกกำรท ำ SEA ไม่ถูกต้อง จึงไม่สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ ซึ่ง
รำยละเอียดกรณีศึกษำ ดังนี้ 

 กรณีท าเหมืองแร่ Kendeng Karts story 

กำรท ำอุตสำหกรรมเหมืองแร่เป็นแหล่งเศรษฐกิจส ำคัญ และเป็นแหล่งรำยได้หลักของประชำชน 
แต่พ้ืนที่ดังกล่ำวถูกระบุเป็นพ้ืนที่คุ้มครองตำมกฎหมำย จึงเกิดปัญหำควำมขัดแย้งของกฎหมำยและผู้ใช้ประโยชน์
ที่ ดิน  แม้ว่ ำ ได้ด ำ เนินกำรกำรศึกษำ SEA ใน พ้ืนที่  ผลกำรศึกษำพบว่ำ ให้ข้อมูลทำงวิชำกำรมำกนัก  
แต่ไม่ได้ให้ข้อเสนอแนะและไม่ได้ให้ข้อมูลส ำคัญที่ใช้ในกำรตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหำอย่ำงแท้จริง ท ำให้หลังจำกจบ
กำรศึกษำยังคงเกิดปัญหำควำมขัดแย้งอยู่ ท ำให้เห็นข้อผิดพลำดของกำรศึกษำ SEA ที่ชะลอกำรตัดสินใจ และไม่ได้
แก้ไขประเด็นปัญหำที่ส ำคัญที่สุดคือกำรขัดแย้งทำงกฎหมำย 

 กรณีปลูกปาล์มน  ามัน Kendeng Karts story 

ขยำยพ้ืนที่ปลูกปำล์มน้ ำมัน โดยมีเป้ำหมำยต่อแผนกำรปลูกและอัตรำผลผลิต ซึ่งห้ำมกระทบต่อ
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ แต่สำมำรถใช้พ้ืนที่รกร้ำงได้ แต่จำกกำรศึกษำพบว่ำ พ้ืนที่ป่ำยังคงลดหำยไป เกิดควำมขัดแย้ง 
ศึกษำ SEA แต่ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำที่แท้จริงได้ ไม่น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำ ไม่เกิดกำรวิเครำะห์หำปัญหำส ำคัญ
อย่ำงแท้จริง 

2) กรณีศึกษำของกำรจัดท ำ SEA ประสบควำมส ำเร็จ คือ กำรจัดท ำ SEA ในกำรวำงแผนกำรขนส่ง
ของประเทศเปรู ประสบควำมส ำเร็จ เนื่องจำก SEA ได้มีกำรประยุกต์ใช้กับแผนแม่บทของกำรขนส่ง ซึ่ง SEA 
สำมำรถเพ่ิมคุณค่ำของแผนได้จำกกำรท ำให้เกิดกำรพัฒนำกำรคมนำคมขนส่งไปสู่ควำมยั่งยืน 



 กรณีการวางแผนการขนส่งในเปรู 

กำรจัดท ำแผนแม่บทโดยใช้ SEA จัดท ำแผนคมนำคมกำรขนส่ง เพ่ือปรับปรุงแผนกำรคมนำคม
ขนส่งทั้งระบบบนดินและระบบใต้ดินให้สอดคล้องกัน ให้เกิดเครือข่ำยทั้งในเมืองหลวงและเมืองใกล้เคียง จำก
กำรศึกษำแผนในระยะแรกพบว่ำศึกษำทำงด้ำนโครงสร้ำงวิศวกรรมเป็นหลัก เมื่อมีกำรศึกษำ SEA เข้ำมำ 
ในแผนแม่บทท ำให้มีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยมีกำรศึกษำกลยุทธ์ และผู้มีส่วนได้เสียจำกำรพัฒนำระบบ  
เกิดมุมมองเชิงยุทธศำสตร์ และกำรมีส่วนร่วมมำกขึ้น ท ำให้ SEA ท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดทำงเลือกของกำรพัฒนำ
คมนำคมกำรขนส่งได้อย่ำงชัดเจนและเกิดกำรพัฒนำยั่งยืนได้ 

จำกกรณีศึกษำสำมำรถสรุปควำมส ำคัญของ SEA ไดว้่ำ SEA ที่ดีต้องตอบสนองปัญหำในมิติกลยุทธ 
และยุทธศำสตร์ มีทำงเลือกในกำรตัดสินใจ และ ผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจจะต้องมีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือน ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงให้ได้ 

1.3 สรุปประเด็นประเด็นส าคัญท่ีได้จากการเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีอ านาจตัดสินใจ

เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีขึ้นในประเทศไทย 

1) ขั้นตอนของกระบวนกำรมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนที่ยำกที่สุด ในกำรจัดท ำ SEA เนื่องจำกจะ
เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียจ ำนวนมำก และจะต้องให้ได้ข้อเท็จจริงน ำมำใช้ในกำรจัดท ำ SEA และขั้นตอนที่ผู้มี
อ ำนำจในกำรตัดสินใจน ำ SEA ไปประยุกต์ใช้กับแผน  

2) กระบวนกำรจัดท ำ SEA และกระบวนกำรจัดท ำแผนเป็นเรื่องเดียวกันที่จะต้องด ำเนินกำรไป
พร้อมกัน และ  

3) ระยะเวลำในกำรจัดท ำ Rapid SEA ที่เหมำะสมขึ้นอยู่กับกระบวนกำรในกำรจัดท ำแผนลุ่ม
น้ ำย่อย เป็นต้น เนื่องจำกมีผู้ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเป็นจ ำนวนมำก 

1.4 สรุปการอภิปรายร่วมกัน เรื่อง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผน

ของหน่วยงาน 

ความเข้าใจกระบวนการจัดท า SEA 

SEA เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ทำงเลือกสร้ำงสรรค์ ครอบคลุม ยืดหยุ่น มองไปถึงโอกำสในอนำคตอย่ำง
รอบด้ำน และช่วยพัฒนำพ้ืนที่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดย SEA เน้นให้ทุกภำคส่วนเข้ำ
มำมีส่วนร่วม เพ่ือให้เจ้ำของโครงกำรทรำบถึงควำมต้องกำร ปัญหำ อุปสรรค กำรบริหำรจัดกำร และเพ่ือให้ผู้มี
อ ำนำจตัดสินใจ (Decision Makers) สำมำรถน ำผลที่ได้จำก SEA ไปใช้ในเลือกทิศทำงกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม
น ำไปสู่แก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ SEA ก่อให้เกิดกำรบูรณำกำรอย่ำงสมดุลตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืน 



การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบความส าเร็จ 

1) พิจำรณำว่ำจะใช้ SEA ในรูปแบบกำรบังคับใช้ หรือขึ้นอยู่กับควำมสมัครใจ 

2) พิจำรณำระดับกำรจัดท ำแผนพ้ืนที่น ำร่อง 

3) พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงกำรจ้ำงผู้เชี่ยวชำญในกำรจัดท ำ SEA หรือสร้ำงศักยภำพให้
หน่วยงำนมีควำมรู้เพ่ือจัดท ำ SEA ด้วยตนเอง 

4) ค ำนึงถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม 
และด้ำนสิ่งแวดล้อม 

5) มีกำรประเมินขีดควำมสำมำรถและควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย 

6) สร้ำงควำมมุ่งมั่น และสร้ำงควำมเข้ำใจ SEA แก่ภำคหน่วยงำนและภำคประชำชน ที่จะใช้ SEA 
และน ำไปประยุกต์ใช้อย่ำงไรเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

1.5 สรุปประเด็นช่วงถาม-ตอบ 

1) กำรขับเคลื่อน SEA ได้ด้วยกำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร สร้ำงองค์ควำมรู้ เพ่ือให้เกิด
กำรเปิดใจยอมรับผลลัพธ์ของกำรจัดท ำ SEA จนเกิดเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ และกำรสะสมประสบกำรณ์ 

2)  กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของแต่ละ พ้ืนที่ อยู่ภำยใต้กรอบแผนพัฒนำพ้ืนที่ และ 
แผนยุทธศำสตร์ชำติ นอกจำกนี้ยังขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร วัฒนธรรม และสภำพแวดล้อมแต่ละพ้ืนที่ 

3) กำรจัดสรรงบประมำณกำรจัดท ำ SEA ควรให้ควำมส ำคัญกำรด ำเนินกำรตำมผลลัพธ์ของ SEA 
มำกกว่ำกำรจัดท ำแผน 

4) กำรจัดท ำ SEA ควรค ำนึงถึง เครื่องมือและวิธีกำรพัฒนำจำกทรัพยำกรที่มีอยู่ และผลประโยชน์
ที่ได้ที่กำรพัฒนำ 

5) หน่วยงำนจัดท ำแผนควรเป็นหน่วยงำนนที่จัดท ำ SEA แต่สำมำรถจ้ำงผู้เชี่ยวชำญ หรือบริษัทที่
ปรึกษำ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูลได้ 

6) ควรใช้หลัก Impact base ร่วมกับ Strategic Thinking ให้เกิดกำรบูรณำกำรในมิติด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

7) ควำมท้ำทำยของกระบวนกำร SEA คือกำรสร้ำงควำมเชื่อใจแก่ภำคประชำชน  

8) กำรจัดท ำแผนควรเริ่มจำกกำรตั้งค ำถำม กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เมื่อทรำบวัตถุประสงค์ที่ต้อง
ท ำ SEA เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรจัดท ำ SEA 
 



การเสวนา เรื่อง มุมมองและการใช้เครื่องมือ SEA  

ในกระบวนการตัดสินใจในการจัดท าแผนการพัฒนาต่าง ๆ 

ในช่วงของการเสวนา โครงการได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศในการเข้าร่วมการเสวนา

จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ ท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ และดร. สมเกียรติ 

ประจ าวงษ์ ทั้ง 3 ท่าน ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการน า SEA ไปใช้และผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจใน

การจัดท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ ซึ่งได้เสนอแนะและแลกเปลี่ยนมุมมองจากบริบทที่แตกต่างกัน และ

มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน โดยแบ่งรอบการเสวนาออกเป็น 3 ช่วง สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ช่วงท่ี 1 ความส าคัญ การขับเคลื่อน และการน าไปประยุกต์ใช้ 

ท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ในฐานะประธานอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ได้เสนอแนะในมุมมองว่า SEA มีความส าคัญต่อผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการจัดท า

แผนพัฒนาประเทศอย่างไร หน่วยงานต่าง ๆ จะมีทิศทาง แรงขับเคลื่อน และเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน

อย่างไร ซึ่งได้เสนอว่า SEA เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากต่อการจัดท าแผน ซ่ึงอาจถือเป็น

ส่วนหนึ่งของการจัดท าแผน โดยสามารถผนวกรวมได้ตั้งแต่แผนระดับชาติลงมาสู่แผนรายสาขาต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง SEA จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้แผนการพัฒนาต่าง ๆ ได้รับการยอมรับผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม

ที่เป็นหัวใจหลักส าคัญของกระบวนการ SEA แต่จะต้องด าเนินการตั้งแต่เริ่มกระบวนการ SEA และต้อง

ด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมกับบริบทและสภาพการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้แผนการพัฒนาสามารถ

ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ  

ในแผนระดับชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ) ควรระบุถึงความส าคัญของ SEA ไว้ให้ชัดเจน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ใน

ระดับประเทศ และส่งผลไปสู่แผนในระดับต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้ของการพัฒนา ซึ่งจะต้องพิจารณาให้ได้ว่า SEA 

นี้จะสามารถน าไปปรับประยุกต์ใช้กับแผนการพัฒนาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้บริบทของการพัฒนาประเทศได้

อย่างไร มีความเชื่อมโยงและเก่ียวผันกับ SEA อย่างไร ความท้าทายในการขับเคลื่อนที่ส าคัญ คือ จะท าอย่างไร

ที่จะผลักดันให้ SEA เข้าไปสู่หน่วยปฏิบัติ (กลุ่มวางแผน) ของหน่วยงานแผนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ SEA ถูก

ระบุเป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยงานและถูกน าไปปฏิบัติผนวกรวมเข้ากับกระบวนการจัดท าแผนได้ อีกทั้ง 

การบูรณาการข้ามภาคส่วนระหว่างหน่วยงานแต่ละสาขา ซึ่งประเทศไทยมีพ้ืนฐานโครงสร้างของหน่วยงานที่

จ าแนกเฉพาะเจาะจง แยกบทบาทภารกิจระหว่างหน่วยงานกันอย่างชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บริบทเดียวกันก็ตาม ซึ่ง SEA จ าเป็นที่จะต้องอาศัยความ

ร่วมมือในการด าเนินงานตั้งแต่ขั้นตอนการจัดท าไปจนกระทั่งการน าไปสู่การปฏิบัติระหว่างหน่วยงานและภาค

ส่วนที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วน อีกทั้ง หน่วยงานส่วนใหญ่มักท างานเพียงเพ่ือภารกิจของหน่วยงาน จ ากัด



กรอบอยู่ภายใต้เป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานเท่านั้น การผลักดัน SEA อาจมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง

การยอมรับระหว่างหน่วยงานเพ่ือเปิดใจด าเนินการนอกเหนือจากกรอบภารกิจเดิมที่เคยด าเนินการมาและ

บูรณาการข้ามภาคส่วนกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่น าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป  

ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ในฐานะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้เสนอแนะ 

ในมุมมองการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับและน า SEA ไปใช้ต่อผู้บริหารหน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบ 

การจัดท าและด าเนินงานแผนพัฒนาระดับประเทศ พร้อมทั้งเสนอแนะข้อแนะน าต่าง ๆ แก่ผู้บริหารหน่วยงาน

ของรัฐ ซึ่งได้เสนอว่า SEA เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดท าแผนให้มีความรอบคอบ รอบด้านมากยิ่งขึ้น  

ซึ่งเหมาะกับการจัดท าในแผนระดับที่ 1 2 และ 3 ซึ่งมีการด าเนินการมาแล้วตั้งแต่ในอดีตแต่อาจไม่ใช่การ

จัดท า SEA เต็มรูปแบบหรือทั้งกระบวนการแต่ได้มีการน าเอาหลักการบางส่วนของการจัดท า SEA มาปรับ

ประยุกต์ใช้ เช่น นโยบาย  Bio-Circular-Green Economy (BCG) และการจัดท า SEA ที่จังหวัดพะเยา  

เป็นต้น  

หน่วยงานหลักท่ีจะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้สามารถพัฒนาและน าไปสู่การปฏิบัติได้ คือ ส านักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจในการวางแผน

พัฒนาประเทศ เป็นผู้ก าหนดทิศทางของการพัฒนาประเทศ อีกทั้ง ยังเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ในการ

วางแผนมาอย่างยาวนาน จึงเหมาะสมอย่างมากที่ สศช. จะเป็นผู้ขับเคลื่อน SEA แต่มีความจ าเป็นที่จะต้อง

เพ่ิมความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรของหน่วยงานเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SEA เพ่ือให้บุคลากรของ

หน่วยงานสามารถจัดท า SEA เองได้ โดยไม่ต้องจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกมาจัดท าแทน แต่อาจ

สามารถจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความช านาญในการจัดท า SEA มาให้ค าแนะน าประกอบการด าเนินงาน

และจัดจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติหรืออ านวยความสะดวกในการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ (Staff) โดยมี สศช. เป็นผู้น าในการด าเนินการ วางแผน และวิเคราะห์ประมวลผล ซึ่งหาก 

สศช. สามารถจัดท า SEA เองได้ จะสามารถขจัดปัญหาเรื่องการสิ้นสุดสัญญาในการจ้างหน่วยงานหรือองค์กร

ภายนอกในการด าเนินโครงการได้ สามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ซึ่งเป็นหัวใจหลักส าคัญของการจัดท า SEA อีกทั้ง ยังสามารถด าเนินงานในส่วนอ่ืน ๆ ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

เนื่องจากจัดเป็นภารกิจของหน่วยงานที่ต้องด าเนินงานและอยู่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใน สศช. 

ที่เป็นหน่วยงานในการจัดท าแผนพัฒนาอยู่แล้ว 

ข้อดีของการจัดท า SEA โดยหน่วยงานเอง คือ สามารถด าเนินการได้ทันที ปรับการด าเนินงานให้

สอดคล้องกับช่วงเวลาและความจ าเป็นได้ (เร่งด าเนินการได้ ) สามารถคัดเลือกผู้ เชี่ยวชาญได้ เอง  

การด าเนินงานมีความต่อเนื่องไม่สะดุดโดยเฉพาะกิจกรรมการมนีส่วนร่วม การเก็บรวบรวมข้อมมูลต่าง ๆ  

ไม่มีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาการจ้างงานในกรณีที่ต้องจ้างหน่วยงานหรือองค์กรภายนอก เป็นการฝึก



ประสบการณ์ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญและศักยภาพให้เกิดขึ้นภายใต้

หน่วยงาน มีแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และสามารถใช้งบประมาณได้อย่างยืดหยุ่นไม่

จ ากัดแค่เฉพาะภายในกรอบของสัญญาจ้างงาน อย่างไรก็ตามมีข้อที่พึงระวังในกรณีท่ีหน่วยงานจัดท า SEA เอง 

คือ การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญซึ่งหน่วยงานต้องเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเองและจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่มีอยู่อย่าง

จ ากัด อาจส่งผลให้การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมีอุปสรรคได ้

ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ ในฐานะเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ผู้บริหารระดับสูงของ

หน่วยงาน ได้เสนอแนะในมุมมองของหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงความส าคัญและน า SEA ไปประยุกต์ใช้ในการ

วางแผนพัฒนาของหน่วยงาน เสนอความส าคัญและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อแผนการพัฒนาที่ได้น า SEA ไปปรับ

ประยุกต์ใช้ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งได้เสนอว่า สทนช. เป็นหน่วยงานหลักในการวางแผนการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าของประเทศ และได้เล็งเห็นความส าคัญของการน าเอากระบวนการ SEA มาปรับประยุกต์ใช้ใน

การจัดท าแผน เนื่องจากเป็นการให้ความส าคัญในมุมมองการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการน า SEA มาประยุกต์ใช้อาจไม่เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องมากนัก 

เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน จึงเป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับการเรียนรู้ โดยในระยะ

เริ่มแรกการน าเอา SEA มาประยุกต์ใช้นั้นเพียงเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเท่านั้น แต่ยังไม่สามารถ

มองเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้จากการด าเนินการตามแผนหรือแผนงานที่ผนวกผลจาก SEA เป็นการมุ่งเน้นน า

โครงการมาขยายออกเป็นแผนหรือแผนงาน (เริ่มจากปลายน้ ามาสู่ต้นน้ า) ซึ่งในระยะถัดมาเริ่มมีการพัฒนา

กระบวนการจัดท า SEA มากยิ่งขึ้น โดยน าเอาประเด็นเชิงเทคนิคในการบริหารจัดการน้ าเข้ามาผนวกด้วย เช่น 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง การวิเคราะห์สมดุลน้ า การจัดท าแผนภัยแล้งและน้ าท่วม และการจัดท าแผน

บริหารความเสี่ยง เป็นต้น มาวิเคราะห์ร่วมกับกระบวยการมีส่วนร่วม ซึ่งท าให้ผลลัพธ์ของการน าเอา SEA มา

ประยุกต์ใช้เกิดความชัดเจน มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ในระยะสุดท้าย (ปัจจุบัน) สทนช. 

ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดท า SEA โดยเน้นให้ผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA ไปสู่การจัดท าแผนหลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มากที่สุด กล่าวคือ การจัดท า SEA เพ่ือ จัดท าแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าและขยายลงไปสู่แผนงานโครงการต่อไป (เริ่มจากทต้นน้ าขยายลงสู่ปลายน้ า) ซึ่งผลลัพธ์จาก SEA 

จะมีประสิทธิผลมากท่ีสุด 

จากประสบการณ์การจัดท า SEA ที่ผ่านมา พบความท้าทายที่ส าคัญ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับ SEA ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่แท้จริงของการจัดท า SEA 

ที่ไม่ใช่เพียงมุมมองเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้น รวมไปถึงการสร้างการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ  

การวิเคราะห์หาผู้มีส่วนได้เสียที่แท้จริงซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาและเปิดโอกาสให้สามารถ 

เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ ความท้าทายหรือสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่อง งบประมาณ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้



เลยว่างบประมาณจะเป็นส่วนสนับสนุนในการจัดท า SEA โดยงบประมาณนี้ต้องถูกให้น้ าหนักความส าคัญกับ

กระบวนการมีส่วนร่วม การพิจารณาอนุมัติงบประมาณจึงถือเป็นปัจจัยส าคัญและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ

ด าเนินการ ดังนั้น การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุมัติงบประมาณ โดยเฉพาะ

ส านักงบประมาณให้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการจัดท า SEA จึงเป็นสิ่งจ าเป็นนอย่างมาก เพ่ือให้การจัดท า 

SEA นั้น มีงบประมาณสนับสนุนและสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม 

ช่วงท่ี 2 จุดเด่น/ ข้อดี และปัญหา/ อุปสรรค/ ความท้าทาย ในการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

ในช่วงที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันเสวนาและเสนอความเห็นในประเด็น จุดเด่น/ ข้อดี และปัญหา/ 

อุปสรรค/ ความท้าทาย ในการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้น าเสนอว่า SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนโดยพิจารณา

ประเด็นสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับมิติอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ส่งผลให้แผนมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้น  

มุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน SEA ยังมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานจัดท าแผนและผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ ส่งผลให้แผนสามารถตอบสนองต่อความต้องการ  

สอดรับกับบริบทของพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น อีกท้ัง กระบวนการ SEA ยังเป็นกระบวนการที่มีความยืดหยุ่น สามารถ

ปรับใช้ได้ในทุกบริบททั้งภาพรวมหรือเชิงลึกขึ้นอยู่กับแผนและประเด็นที่ด าเนินการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก 

SEA ยังคงอยู่ในช่วงของการขับเคลื่อนและพัฒนาของประเทศ ดังนั้น ความท้าทายที่ส าคัญจึงเป็นเรื่องของ

ความชัดเจนในการน า SEA ไปปรับประยุกต์ใช้ทั้งในมุมมองของการก าหนดระดับและประเภทของแผนที่

เหมาะสมที่ควรน า SEA ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทการพัฒนาของประเทศ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาให้

ชัดเจนเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับเรื่องงบประมาณ ซึ่งมีระเบียบวิธีการในการขออนุมัติที่ซับซ้อนและอาจไม่

ยืดหยุ่น เอ้ืออ านวยต่อการจัดท า SEA มากนัก นอกจากความชัดเจนในเรื่องของการน า SEA ไปปรับ

ประยุกต์ใช้แล้ว ความชัดเจนอีกด้านหนึ่งคือ ความชัดเจนในการสื่อสาร และการสื่อความให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยความยืดหยุ่นในกระบวนการวิธีการ ใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  

ลดการสื่อสารในเชิงเทคนิควิชาการให้น้อยลง แต่ยังคงความถูกต้องของหลักวิชาการ ปรับให้เข้ากับบริบทของ

ผู้มีส่วนได้เสียที่จะสื่อสารด้วยให้มากที่สุด เน้นการสื่อสารตั้งแต่ต้นและสร้างให้เกิดความต่อเนื่องตลอดทั้ง

กระบวนการ อันจะช่วยให้การจัดท า SEA มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ความท้าทายสุดท้ายที่อาจมี

ล าดับความส าคัญมากที่สุดคือ จะท าอย่างไรให้สามารถบูรณาการผลลัพธ์จากกระบวนการจัดท า SEA เข้าสู่

กระบวนการจัดท าแผนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของ

ผู้บริหารหน่วยงานที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง   

ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ได้น าเสนอให้เห็นถึงจุดเด่น/ ข้อดีของ SEA ว่า SEA เป็นเครื่องมือ

ที่ช่วยในการวางนโยบายและแผน ช่วยให้การตัดสินใจสามารถพิจารณาประเด็นได้อย่างรอบด้าน ครอบคลุม



ทั้งมิติการพัฒนาที่สมดุล (เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) มีการพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต

ระยะยาวเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลักการป้องกันไว้ก่อน  มีกระบวนการที่ยืดหยุ่น มีวิธีการที่

หลากหลายไม่มีรูปแบบที่ตายตัว สร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับอย่างมีความรู้และมีความหมาย  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้จัดท า SEA และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาคส่วนราชการ 

นักวิชาการ ประชาชน และเอกชน เพ่ือพิจารณาประโยชน์ร่วมกันสร้างเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม จากการขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยยังคงพบปัญหา อุปสรรค และ

ความท้าทาย คือ เรื่องความรู้ความเข้าใจของผู้จัดท า SEA โดยเฉพาะกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญที่ต้องอาศัย 

ความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้าน และผู้จัดการโครงการที่เป็นบุคคลส าคัญในการด าเนินกระบวนการ SEA 

ประเด็นความชัดเจนของการน าไปประยุกต์ใช้ในระดับแผนต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานยังมีความสับสนเป็นอย่างมาก 

รวมถึงหน่วยงานยังยึดติดกับแนวทาง SEA (SEA Guideline) ที่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดขั้นตอนที่ชัดเจนเป็น

ขั้นตอนตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักการของ SEA ที่มีความยืดหยุ่นของกระบวนการและขั้นตอน ส่งผล

ให้การจัดท า SEA ที่ผ่านมาของประเทศไทยยังคงไม่ชัดเจน เป็นไปในลักษณะของการจัดท า SEA ที่ต่อยอดจาก

การท า EIA ซึ่งมุ่งเน้นเพียงการพิจารณาศักยภาพและขีดจ ากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เท่านั้น เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจมากกว่าการมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ขาดข้อมูลและแหล่งข้อมูล  

นอกจากนี้ ประเด็นส าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ การจัดท า SEA ยังไม่มีการประกาศที่มีผลบังคับให้

หน่วยงานน าไปปฏิบัติ (การออกกฎหมายหรือระเบียบ SEA) ส่งผลให้หน่วยงานยังไม่น้อมรับไปเป็นบทบาท

ภารกิจที่ต้องปฏิบัติของหน่วยงาน ไม่มีแรงจูงใจที่จะน า SEA มาปฏิบัติใช้ หน่วยงานยังไม่เล็งเห็นถึงประโยชน์

ที่จะได้รับจากการจัดท า SEA หรือยังไม่เข้าใจว่าหากไม่น าเอา SEA มาปฏิบัติจะเสียโอกาสหรือเสียประโยชน์

อย่างไร นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนให้แก่หน่วยงาน และหน่วยงานไม่มีอ านาจมากพอ 

(Authorities) ที่จะน าผลลัพธ์จากกระบวนกการ SEA ไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเฉพาะประเด็นที่มีความเชื่อมโยง

ระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืน ๆ ประเด็นต่าง ๆ นี้ เชื่อมโยงกับทัศนคติผู้บริหารหน่วยงานไปจนถึง

ผู้บริหารระดับประเทศที่มีต่อความส าคัญของ SEA ซึ่งทัศนคติของผู้บริหารถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จที่

ส าคัญ (Key success factor) ที่ส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน SEA ได้ โดยมีมุมมองที่มุ่งสู่การพัฒนาในระยะยาว

ร่วมกัน (Looking forward)  

ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ ได้น าเสนอให้เห็นถึงข้อดีของการน า SEA ไปปฏิบัติในอีกมุมมองหนึ่งคือ 

SEA จะช่วยให้เกิดการพิจารณาในมิติต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงในเชิงพ้ืนที่ และในบริบทอ่ืน ๆ ที่การพัฒนามีผลสืบต่อ

ด้วย นอกจากนี้ SEA ยังช่วยสร้างจุดเน้นของการพัฒนาที่จะน าไปสู่การแก้ไข ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

(Changed) ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ความท้าทายที่จะช่วยให้การจัดท า SEA ประสบ

ผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องพิจารณาหาจุดร่วมของการพัฒนาให้ได้ รวมเป้าหมายของการพัฒนาจาก



หลากหลายภาคส่วนเข้าด้วยกัน น าไปสู่การสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนานี้ได้ (Partner) เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับส่วนกลาง และระดับพ้ืนที่ ก่อให้เกิดการบูรณาการ

ข้ามแผนงานให้ได้ ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานจะต้องเปิดใจและสร้างความร่วมมือก่อให้เกิดการบูรณาการอย่าง

แท้จริง ทั้งนี้ การจะผลักดันให้ผลลัพธ์จาก SEA ไปสู่การน าไปปฏิบัติและประสบผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นจะต้อง

มีงบประมาณสนับสนุนด้วย ซึ่งต้องพิจารณาถึงเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์ของ SEA กับงบประมาณที่จะน าไป

ปฏิบัติด้วย (อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไปได้ในเชิงงบประมาณ)    

ช่วงท่ี 3 การขับเคลื่อน SEA  

ในช่วงสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันเสวนาและเสนอความเห็นในประเด็น จะขับเคลื่อน SEA ให้ส าเร็จ

และน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

ท่านปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้น าเสนอว่า ประเด็นหลักส าคัญของการขับเคลื่อน SEA คือ  

การสร้างการยอมรับ ความสมัครใจของหน่วยงานที่พร้อมจะรับเอา SEA ไปปฏิบัติ การสร้างการยอมรับนี้

จะต้องอาศัยการสร้างความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนวิธีคิดมุมมองในการวางแผนการพัฒนา ซึ่งอาจต้องใช้

ระยะเวลาแต่เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ อย่างไรก็ตาม ในระยะแรก อาจสร้างกลไกการขับเคลื่อนในเชิง

ของกฎหมายมาบังคับใช้ก่อน ได้แก่ การประกาศใช้ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการเคลื่อนตัวและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ

น า SEA ไปปฏิบัติ (ปฏิบัติจริง เรียนรู้จริง เล็งเห็นความส าคัญอย่างแท้จริง) นอกจากการผลักดันในบริบทของ

หน่วยงานแล้ว การผลักดันหรือการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ต้อง

ด าเนินการควบคู่ไปด้วยกันด้วย เช่น การสร้างกลไกในการติดตามข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาสื่อต่าง ๆ ที่จะช่วย

สื่อสารหรือเผยพร่ข้อมูล ท าความเข้าใจต่อสาธารณะได้อย่างต่อเนื่อง เป็นวงกว้าง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ซึ่งจะช่วยให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจใน SEA ไปในทิศทางและบริบทเดียวกัน ทั้งนี้ การสร้าง 

ความน่าเชื่อถือของ SEA ก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยอาจด าเนินการผ่านการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย 

ศ.กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ได้น าเสนอว่า การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบผลส าเร็จนั้น ต้องเริ่ม

จากการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนและด าเนินการ SEA โดยเน้นการสร้างความ

เชี่ยวชาญ สร้างศักยภาพขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงระดับผู้บริหาร ปรับเปลี่ยนมุมมองของ

การพัฒนาเข้าสู่มิติการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาในเชิงระบบข้อมูล ฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จะเป็น

ส่วนสนับสนุนต่อการจัดท า SEA (Big data) และการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ที่จะ

สามารถช่วยขับเคลื่อน SEA ได้ (การสร้างพันธมิตร) นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับประเทศจัดเป็นปัจจัยส าคัญที่

จะส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนนี้ได้ โดยจะต้องเข้าใจความส าคัญของการจัดท า SEA และให้ความส าคัญ 



สนับสนุนด้านทรัพยากรต่าง ๆ ที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการ เช่น ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ระยะเวลา 

ไปจนถึงการบริหารจัดการที่มีล าดับความส าคัญด้วย อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างการพัฒนา SEA นี้ อาจ

พิจารณาใช้ EIA ไปก่อนเพื่อรอให้เกิดความชัดเจนของ SEA มากยิ่งขึ้น  

ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ ได้น าเสนอว่า การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องอาศัยการ

สร้างความน่าเชื่อถือทั้งในบริบทของหน่วยงานที่จัดท า SEA และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ SEA ด้วย 

ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาหาผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมมาร่วมกันจัดท า SEA หาจุดร่วมของ

การพัฒนาที่เหมาะสม มีการพิจารณาในมุมมองของการยอมได้ยอมเสีย (Trade-off) ระหว่างการได้ประโยชน์

และเสียประโยชน์ที่เหมาะสมให้ได้ ทั้งนี้ การขับเคลื่อนอาจไม่จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินการจากส่วนกลาง

เท่านั้น ในบริบทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อาจสามารถขับเคลื่อนผ่านองค์กรภายในพ้ืนที่ ซึ่งมีความใกล้ชิดและเข้าใจ

บริบทเชิงพ้ืนที่มากกว่า เช่น สทนช. ได้ขับเคลื่อนผ่านองค์กรผู้ใช้น้ า เป็นต้น   



ตารางสรุปการอภิปรายร่วมกัน  
เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ชื่อ หน่วยงาน สรุปประเด็นการเสวนา 

• น า ย ป ร ะ เ ส ริ ฐ  ศิ ริ น ภ า พ ร  
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

SEA เป็นเครื่องมือท่ีใช้วิเคราะห์ทางเลือก และช่วยพัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด โดย SEA เน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เจ้าของโครงการทราบถึงความต้องการ ปัญหา 
อุปสรรค การบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาในวงกว้างได้ทันสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
SEA จะช่วยให้เกิดการเช่ือมประสานการดําเนินงานร่วมกันในหลากหลายภาคส่วนท้ัง เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการบูรณาการอย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง สผ. ได้มีการทํา SEA การ
ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยุธยา ผลลัพธ์ทราบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องจัดทํา SEA ในเรื่องที่ดิน ซึ่งช่วยให้เห็นถึง
ทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินควรเป็นอย่างไร โดยทาง สผ .ได้จัดทํา SEA ตามแนวทาง 6 
ขั้นตอน ได้แก่ 1. การกลั่นกรอง (Screening) 2. การพัฒนาปัจจัยสําคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision 
Factor: CDF) 3. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 4. การประเมิน
โอกาสและความเสี่ยง (Opportunities and Risk Analysis) 5. การติดตามผล (Follow-up) และ 6. การ
จัดทํารายงาน SEA (SEA Report)  
แนวทางการน า SEA ไปใช้ในการจัดท าแผนฯ / แผนงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นหน่วยจัดทํานโยบายและแผน ซึ่งมีแผนที่หลากหลายมาก ซึ่งสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้ได้ 
ตัวอย่างเช่น แผนนโยบายสิ่งแวดล้อมของ EEC โดยเอา SEA มาใช้ในการจัดลําดับความสําคัญจัดลําดับ
ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และประเด็นที่ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผน  การ
วิเคราะห์แรงขับเคลื่อน การจัดลําดับความสําคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละด้าน 
แผน / แผนงานที่คาดว่าจะน า SEA ไปทดลองใช้ในอนาคต 
อาจนํา SEA ไปทดลองใช้ในการจัดทําแผนระดับประเทศ และสนับสนุนการจัดทําแผนในระดับพื้นที่ อาทิ 
การจัดทําแผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม การจัดทําแผนการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนใน
ระดับพื้นทีเพื่อค้นหาผู้มีส่วนได้เสียประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้อย่าง



ตารางสรุปการอภิปรายร่วมกัน  
เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ครอบคลุมโดยเฉพาะประเด็นที่มีความสําคัญเร่งด่วน และเกิดผลกระทบในวงกว้าง การประยุกต์ใช้ SEA ด้าน
สิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียว ซึ่งจะทําให้เมืองขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของปัญหา สามารถวิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน 

น า ย อ ดิ ทั ต  ว ะ สี น น ท์   
รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ 

SEA เป็นกระบวนทัศน์ในการหาทางเลือกที่สร้างสรรค์ ครอบคลุม ยืดหยุ่น มองไปถึงโอกาสในอนาคต เพื่อให้
ได้ทางเลือกหรือกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและนําไปสู่การเลือกของผู้บริหาร แต่ยังมีส่วนที่ยังไม่ค่อยชัดเจน 
เช่น ซึ่งเพราะไม่ได้มีขั้นตอนมาตรฐานที่เป็น procedure ซึ่งมีความยาก และไม่มีกําหนดกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทรัพยากรด้านผู้เช่ียวชาญไม่เพียงพอ ใช้เวลาการวิเคราะห์มิตินาน ผู้มีอํานาจการตัดสินใจมีแรง
ขับเคลื่อน SEA อย่างแท้จริง 
การขับเคลื่อน SEA ให้ประสบความส าเร็จ 
1. ร่างสํานักนายกรัฐมนตรี ค่อนข้างยืดหยุ่น และมีกลยุทธ์พอสมควรแล้ว 
2. ต้องพิจารณาให้ดีว่า จะบังคับ หรือ จูงใจ จะเป็นรางวัล หรือ ลงโทษ 
3. จะทําแผนนําร่อง หรือ แผนทุกระดับ มิติใดบ้าง 
4. จะจ้างทํา  หรือ จะสร้างศักยภาพให้หน่วยงานมีความรู้และทําได้ 
แผน / แผนงานที่คาดว่าจะน า SEA ไปทดลองใช้ในอนาคต 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแร่อาจนําหลักการของ SEA ไปประยุกต์ใช้ประกอบในการจัดทําแผน
แม่บทการบริการแร่ฉบับท่ี 2 ซึ่งต้องจัดทําให้แล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยมีแนวทางการนําไปใช้ และจําแนก
ตามกระบวนการจัดทํา SEA ตามแนวทางการจัดทํา SEA  

นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดี
ฝ่ายวิชาการกรมทางหลวง 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงได้การวางแผนพัฒนาทางหลวง ก็จะมีการนําวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning 
Method) มาประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินงาน โดยการจัดทําแผนที่คํานึงถึงผลกระทบทั้งในเชิงบวกและ
เชิงลบในทุกมิติ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์หรือแผนงานที่
ดี ซึ่ง SEA ไม่ใช่เรื่องใหม่ในการนํามาใช้เพื่อประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในภาพที่ใหญ่ แต่  SEA 



ตารางสรุปการอภิปรายร่วมกัน  
เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
น่าจะเป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถพิจารณาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วนเป็น
ระบบยิ่งขึ้น โดยนํามาประยุกต์ใช้ในการวางแผนในภาพรวมของการพัฒนาในภาคการคมนาคมขนส่ง 
(Transport Sector) เพื่อให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจ (Decision Makers) สามารถนําผลที่ได้จาก SEA ไปใช้เป็น
ปัจจัยประกอบในการพิจารณาร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมที่เกิดขึ้นจากแผนพัฒนาระบบ
คมนาคมที่กําหนดขึ้น ซึ่งมักจะมีการประเมินผลและนํามาใช้ในการพิจารณา ทั้ง 3 ปัจจัยร่วมกันเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจอนุมัติแผนและ/หรือการสั่งการให้ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งใน
ท้ายที่สุด แผนงานที่ได้ก็จะสอดรับกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ได้เป็น
อย่างดี 

นายอธิภู จิตรานุเคราะห์ ผู้อํานวยการ
สํานักแผนงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร 

ปัจจุบันทิศทางการพัฒนาของประเทศเปลี่ยนจากรายสาขาเป็นรายพื้นที่มากขึ้น สอดคล้องกับการพัฒนา 
SEA เดิมเน้นทาง EIA ที่เน้นผลกระทบเชิงพื้นที่ แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จาก SEA คือการกําหนดทางเลือกทิศ
ทางการพัฒนาทางพื้นที่ จะต้องมีการประเมินขีดความสามารถและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และSEA 
อาจช่วยพิจารรายมิติอื่น ๆ นอกจากด้านโครงสร้างวิศวกรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทําให้ประเมินแนว
ทางเลือกได้ชัดเจนมากขึ้น จะนํา SEA มาใช้ในการพัฒนาโครงการ MR MAP ที่รวมแผนการคมนาคมด้าน
ต่าง ๆ  

นายจรัล เทพอวยพร 
ผู้เช่ียวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ศู น ย์ น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ เ ทค โ น โ ล ยี
ทรัพยากรน้ํา 

สํ านักงานทรัพยากรน้ํ าแห่ งชาติ  
(สทนช.) 

SEA เป็นเครื่องมือสําคัญ ที่ช่วยในการตัดสินใจใน และกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งแผนงานด้านทรัพยากรน้ํา โดยให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมเป็นอย่างมาก พร้อม ๆ ไปกับการบูรณา
การด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล สิ่งที่สําคัญในการขับเคลื่อน SEA คือ การสร้างความ
เข้าใจ SEA แก่ภาคหน่วยงานและภาคประชาชน และนําไปประยุกต์ใช้อย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถอธิบาย SEA จากการเทียบเคียงกับการทําการตรวจสอบความผิดปกติของ
ร่างกายโดยวิธีการ MRI สรุปได้ดังนี้ 
1. Screening การพิจารณามิติต่าง ๆ ใหชั้ดเจนและครอบคลุม 



ตารางสรุปการอภิปรายร่วมกัน  
เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
2. Scoping กําหนดขอบเขตแนวทางการศึกษา และระยะเวลาในการศึกษาพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

ต่าง ๆ ในการหาทางเลือกที่ดีท่ีสุด และงบประมาณที่ใช้ในการทํา SEA 

3. และประเด็นที่สําคัญคือ การลงนามในหนังสือยินยอม หรือการทําการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื่ อให้

เกิดการยอมรับและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อกําหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด  

4. สุดท้ายผลที่ได้การนําไปเป็นกรอบนโยบายในการวางแผน ตามข้อมูล ข้อจํากัดของทรัพยากรที่มีในพื้นท่ีนั้น 

ๆ เพื่อให้ทั้งพื้นท่ี (Area Base) และประชาชนมีความมั่นคง (ท้ังการที่ประชาชนมีน้ํากิน น้ําใช้ หรือมีน้ํา

สําหรับประกอบอาชีพ หรืออ่ืน ๆ อย่างเพียงพอตามเกณฑ์ แม้ว่าจะมีวิกฤติภัยแล้ง หรือนํ้าท่วมในบางปี

ก็ตาม) มั่งคั่ง (มีรายได้เกินเส้นความยากจน และพ้นกับดักรายได้ปานกลางใน ๒๐ ปีข้างหน้า)  และ

ยั่งยืน (มีชีวิตได้อย่างปกติสุข มีภูมิคุ้มกัน (พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลกหรือ 

Climate Change) ได้ 

นายรักชาติ สุขสําราญ ผู้อํานวยการ
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภารกิจของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีหน้าที่ในการจัดทําแผนนโยบายทรัพยากรและชายฝั่งทะเล
แห่งชาติ คาดว่าเทียบเท่าแผนระดับ 3 อยู่ในเกณฑ์ข้อกําหนดของ SEA นอกจากมีแผนนโยบายทรัพยากร
และชายฝั่งทะเลระดับจังหวัด 23 จังหวัดชายฝั่งทะเลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีการจัดทําแผนปี 61 ซึ่งได้มี
การปรับปรุงแผนตาม ครม ตอนนี้อยู่ในระหว่างการบังคับใช้ ส่วนแผนระดับจังหวัดยังไม่ได้ดําเนินการ หากมี
การบังคับ ใช้ SEA จะนํามาประยุกต์ใช้กับแผนทั้ง 2 นอกจากนี้ยังมีแผนอื่น ๆ เช่น แผนการจัดการชายฝั่ง 
การจัดการสัตว์น้ําทะเลหายาก ป่าชายเลนเป็นต้น เป็นแผนรายสาขาคาดว่าสามารถนํา SEA ไปประยุกต์
ใช้ได้เช่นกัน แนวทางการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับจังหวัด ปัญหาและอุปสรรคของการนํา SEA ไปประยุกต์ใช้
ต้องมีความพร้อมด้านงบประมาน บุคลากร และความพร้อมของพื้นที่ 



ตารางสรุปการอภิปรายร่วมกัน  
เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
นาย สุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อํานวยการ
กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิ
สติกส์ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

อยู่ระหว่างของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงเส้นทางขนสง่ทางทะเล ฝั่งอ่าวไทยและอันดามนั
ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมด้าน สังคม เศรฐกิจ และสิ่งแวดล้อมโดยได้มีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการ
เช่ือมการขนส่ง ซึ่ง SEA เป็นเครื่องมือสําคัญที่ใช้ในการหาทางเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืนและพิจารณา
ผลกระทบในภาพร่วม และพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่บนฐานความสมดุลของสังคม เศรฐกิจ 
และสิ่งงแวดล้อม  
การเปรียบเทียบรูปแบบการเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย โดย
มุ่งเน้นพ้ืนท่ีที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคใต้ ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนา
ท่าเรือ สะพานเศรษฐกิจ กิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะ
วิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ความสอดคล้องกับแผน
ระดับต่าง ๆ ความคุ้มค่าทางการเงิน ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี ผลกระทบต่อขีดความสา
มาถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการพัฒนาพื้นที่ ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ (กรณีมีและไม่มีโครงการ) 
ผลกระทบต่อการกระจายรายได้ ผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการ การประเมินสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ความท้าทายและปัจจัยเสี่ยงในการลงทุนและ
การบริหารจัดการโครงการเป็นต้น 
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะทําให้สามารถกําหนดทางเลือกที่เหมาะสม (Propose Alternative) ในการเช่ือมต่อการ
ขนส่งระหว่างพื้นที่ทะเลอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย 

นายอธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เชี่ยวชาญ
ติดตามประเมินผล 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

SEA และการจัดทําแผนมีความคล้ายคลึงกัน ในส่วนของการเช่ือมโยงของการพัฒนา พบว่าไม่สามารถทํา
อย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่ละประเด็นมีความเกี่ยวข้องกันในหลายมิติ กว้างกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการ
พิจารณาเพื่อการบรรลุผลต้องมีมุมมองที่กว้างขึ้นจะทําให้โอกาสที่จะสําเร็จมากขึ้น การดําเนินงานด้าน SEA 
ต้องการส่วนประกอบ 2 ส่วน 1 หน่วยงานมีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะใช้ SEA ในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  SEA จะช่วยทําให้มองเห็นว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้มากน้อยแค่ไหน 2 ข้อมูลของ 



ตารางสรุปการอภิปรายร่วมกัน  
เร่ือง การขับเคลื่อน SEA และการบูรณาการ SEA เข้ากับกระบวนการวางแผนของหน่วยงาน 

โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
SEA หรือช่องทางที่เป็นทางการ ในการจัดทําและการขับเคลื่อน SEA พบว่ามีปัญหาในประเด็นต่าง ๆ เช่น 
งบประมาณไม่พอ บุคลากรไม่พอ การร่วมมือของประชาชน ซึ่งการขับเคลื่อน SEA นั้นจะต้องเข้าใจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และแบ่งปันประสบการณ์ในการแก้ปัญหาร่วมกันของแต่ละหน่วยงาน  

ด ร .  วิ ช ญ า ยุ ท ธ  บุ ญ ชิ ต  
ร อ ง เ ล ข า ธิ ก า ร ส ภ า พั ฒน า ก า ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

1. สศช. พยายามขับเคลื่อน และคาดหวังในไตรมาศที่ 2 ของปี 65 มีบทเฉพาะกาล 180 วันจะมีผลในการ
บังคับใช้ แต่ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งท่ีดําเนินการอยู่ 

2. บทลงโทษ และแรงจูงใจ เนื่องจจากร่าง สนร.อยู่ในระยะเริ่มมต้นจึงยังไม่มีบทลงโทษ แต่หน่วยงานต้อง
เสนอ SEA หน่วยงานจะต้องเสนอ SEA ไปพร้อม ๆ กับแผนงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่า แผนหรือแผนงานได้นําเอาผลจาก SEA ไปปรับประยุกต์
ใช่หรือไม่ และต้องรายงานผลการนํา SEA ไปใช้กับคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ 

3. แผนที่จะต้องทํา ขึ้นอยู่กับประกาศพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์อาจเป็นแผนที่
ก่อให้เกิดผลกระทบมากเกินขีดความสามารถ เกินบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ผลกระทบข้ามพรมแดน
หรือข้ามเขตพื้นที ซึ่งในการกําหนดระดับแผนจะมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย 

4. บางหน่วยงานมีลักษณะการดําเนินที่เฉพาะ แต่ SEA สามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลาย
บริบท โดยได้จัดทํา SEA Guideline เป็นกระบวนการจัดทําไว้แล้ว ในอนาคตอาจมีคู่มือเฉพาะด้านที่
เฉพาะเจาะจงลงไป 

5. การควบคุมคุณภาพ จะมีกลไกในการติดตามประเมินผล และการควบคุมคุณภาพอยู่แล้ว 
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ชื่อ-สกลุ ประเด็นข้อซักถาม ค าชี้แจง 

นายประเสริฐ ศิรินภาพร 
เลขาธิ การส านั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ความหลากหลายของทิศทางของทางเลือกการพัฒนาที่
สมดุลที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เป็นความส าคัญหรือ
ลดความเส่ียงได้ใช่หรือไม่ 

• ควรยึด national agenda ความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ที่เกิดขึ้น ควรอยู่ใน
แผนของชาติ แม้ว่าจะมี SEA จะช่วยส่งให้ความหลากหลายเหล่านั้นอยู่ใน
กรอบของแผนชาติ และกรอบของการพัฒนา 

• การด าเนินการ SEA ในประเทศไทยยังจ าเป็นต้องเรียนรู้ สะสมประสบการณ์ 
และอาศัยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
น าไปสู่การด าเนินการ SEA อย่างมีประสิทธิภาพ 

นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญพิเศษ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 

• การบังคับใช้ SEA โดยทางประเทศเวียดนามได้มีการ
ออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้ SEA อยากทราบว่าต้อง
ออกมาเป็นกฎหมายอะไร 

• ส าหรับประเทศเวียดนาม มีการบังคับใช้ SEA ใน 6 แผน แต่ยังขาดศักยภาพ
ในการบังคับใช้และถ่ายโอนหน้าที่ส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส าหรับ
ประเทศเวียดนามยังขาดศักยภาพและองค์ความรู้ที่เพียงพอในการบังคับใช้ 
SEA 

นายวิชญายุทธ บุญชิต 
รองเลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

• สทนช. มีความเห็นต่อแนวทางฯ SEA อย่างไร เพียงพอ
หรือไม่ที่จะน าไปขับเคลื่อนในปัจจุบัน 

• แนวทางไม่สามารถเป็นคู่มือได ้เพียงบอก outcome output ก็เพียงพอแล้ว 
ส่วนเรื่องวิธีการ เทคนิค ให้หน่วยงานสามารถน าไปปรับใช้ได้ อาจบอกเพียง
ว่าจะชี้วัดความส าเร็จอย่างไร 

• การแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณ สทนช. แก้ไขอย่างไร 
เสนอของบมาท า SEA อย่างไร 

• ผูกกับกฎหมายให้ได้ การใช้ authorities ในฐานะหน่วยงานหลักในการบูร
ณาการแผนน้ า  

• การจัดการงบประมาณที่จะด าเนินการตามผลลัพธ์ของ SEA มากกว่า 
มากกว่าการของบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท าแผน เนื่องจากขึ้นอยู่
กับการก าหนดล าดับความส าคัญของ SEA ของแต่ละหน่วยงาน 
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ระหว่างวันที่ 14 - 16 และวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
• องค์กรที่ยังอยู่ในช่วงของการเปล่ียนผ่านไปสู่องค์กรแหง่

การเรียนรู้ จะน า SEA ไปใช้อย่างไร 
• หน่วยงานส่วนใหญ่เริ่มที่จะขยับเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งหน่วยงานส่วน

ใหญ่มักติดอยู่กับขั้นตอนของการท าความเข้าใจของข้อมูล ไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนความเช่ือมโยง พิจารณาความจ าเป็นของข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ 
หากต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจต้องเริ่มจากการเปิดใจยอมรับผล
จาก SEA 

นายอดิทัต วะสีนนท์ 
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร ่

• SEA จะไม่มีประโยชน์อย่างไร และจะมีอ านาจอย่างไร
ในการน าไปใช้ (ชักชวนเชิญชวนให้ท า SEA ได้อย่างไร) 

• SEA ไม่จ าเป็นต้องเป็นในเชิง power แต่จะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นของกล
ยุทธ์  

• กลไกการขับเคลื่อน SEA ที่ส าคัญ คือ การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐมี
ความส าคัญมาก ความเข้าใจของหน่วยงาน และวัฒนธรรมของแต่ละ
ประเทศ 

• SEA คล้ายกับการท าแผนของหน่วยงานอยู่แล้ว • SEA เน้นการสร้างสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• กลัวความทับซ้อนระหว่างแผนแม่บท กับ SEA ควรท า
อย่างไรในเรื่องของการก าหนดขอบเขต ก าหนดพื้นที่ 
และประเภทแร่ 

• อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นการน าทรัพยากรมาใช้อยู่แล้ว การแก้ปัญหา ไม่
ควรมองแค่สถานที่ตั้ ง  แต่ควรค านึ งถึ ง เรื่ อง เทคโนโลยี  การฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม และผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับเป็นส าคัญ (ทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ. สังคม และสิ่งแวดล้อม)  

• ร่างระเบียบจะออกมาเมื่อไหร่  • การที่จะปรับเป็น SEA อย่างเต็มรูปแบบนั้นต้องใช้เวลามาก ช่วงนี้อยู่ใน
ระยะเวลาของการเปลี่ยนผา่น P1, P2, P3 ตอนนี้เอาส่วนหนึ่งของ EIA มาใส่
ก่อน เน้น SEA ในภาพกว้าง 
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นางสาวชณกช ชสิธภนญ ์
ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพฒันาเมือง 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ 

• ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคิดเชิงกล
ยุทธ์  SEA ที่ เน้นกระบวนการและกลยุทธ์มากกว่า
ผลลัพธ ์

• หน่วยงานตา่ง ๆ มีทรัพยากรที่สามารถจัดท าแผนได้ ดงันั้น หน่วยงาน
เหล่านี้ จ าเป็นต้องเป็นผู้ด าเนินการหลักเกีย่วกับ SEA แต่จะสามารถจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาในการเกี่ยวข้อมูล หรือวิเคราะห์เพิม่เตมิได้ 
อย่างไรกต็าม งบประมาณสนับสนุนในการท า SEA กเ็ป็นส่ิงจ าเปน็ 

ดร.จักรกฤษณ์ ธรมมศิร ิ
ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA 

• จากประสบการณ์ของเจรามี  กระบวนการ SEA 

กระบวนการใดที่มีความท้าทายมากที่ สุด และมี
ยุทธศาสตร์ในการท างานอย่างไร? 

• ความท้าทายเป็นในเชิงนโยบาย ที่จะท าให้ผู้ออกนโยบายสนใจ SEA  

• ประเด็นเรื่องการพูด-คุย สนทนา ที่ได้ผลลัพธ์อันน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
แนวทางวิธีการ 

• SEA มักถูกท้าทายโดยหน่วยงานเจ้าของแผนถึงความ
แตกต่างของผลการพัฒนาระหว่างแผนท่ีจัดท า SEA กับ
ที่แผนที่ไม่จัดท า SEA เคยมีการศึกษาหรือประเมินผล
เปรียบเทียบความแตกต่างของผลการพัฒนาหรือความ
ยั่งยืนบ้างหรือไม่ 

• SEA จะเป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนผู้มีอ านาจในการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์ SEA จะช่วยน าเสนอให้ผู้ที่ออกแบบเห็นความเป็นไปได้ของ
แผนงาน 

• จากตัวอย่าง SEA ที่มีอยู่ทั่วโลกท่านคิดว่าแนวทางใดที่
สามารถประยุกต์ใช้ในประเทศไทยได้ 

• เนื่องจากแต่ละประเทศมีความต้องการ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ประเทศไทยจึงควรด าเนินการตามวิธีของตัวเอง หรืออาจจะ
ศึกษาเพิ่มเติมจากกรณีศึกษาของอินโดนีเซีย 

• การใช้ SEA ควรเริ่มจากการบังคับใช้กฎหมาย หรือ 

voluntary system? 

• ส่วนใหญ่แล้วจะด าเนินการ SEA เนื่องจากถูกบังคับด้วยกฎหมาย ซึ่งการ
บังคับด้วยกฎหมาย ก็ยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นท่ี เนื่องจากยังขาด good 
practices อยู่ อย่างไรก็ตามขึ้นกับระบบของแต่ละประเทศ 
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• รบกวนผู้เชี่ยวชาญแนะน าตัวอยา่งผลการศึกษาเพื่อเปน็

แรงขับเคล่ือน SEAและแนะน าเครื่องมือหรือกลไกที่ท า
ให้เกิดการควบคุมผลกระกระทบและคุณภาพของ SEA 

ที่ดี 

• การร่วมมือกันจะช่วยส่งเสริมให้ SEA ประสบความส าเร็จ เป็น good 
practice และการติดตามประเมินผล ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญ ในการ 
monitoring ผลการพัฒนาอย่างยั่ งยืน การด าเนินการ SEA เป็นการ
ด าเนินการเป็น cycle ซึ่งจ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การสื่อสาร 
กระบวนการต่าง ๆ จึงต้องด าเนินการเป็น cycle และต้องมีการติดตาม
ประเมินผล เพื่อปรับปรุงการด าเนินการ SEA อย่างต่อเนื่องด้วย 

• ประเทศไทย ใช้เชิงวิศวกรรม (Impact-based) เป็น
หลัก จะโน้มน้าวผู้มีอ านาจตัดสินใจให้ใช้ Strategic 

thinking ได้อย่างไร 

• จ าเป็นต้องเปลี่ยนมุมมอง โดยการมองให้เกิดการบูรณาการในมิติต่าง ๆ มาก
ยิ่งขึ้น ค าแนะน าคือ การวางแผน โดยมีการศึกษา SEA ร่วมด้วย และน าผล
จาก SEA เข้ามาบูรณาการกับแผนให้มากยิ่งข้ึน 

• ใช้เพียงหลัก Impact-based ยังไม่เพียงพอ จ าเป็นต้องรวมเข้ากับ strategic 
thinking 

• หน่วยงานยังไม่เข้าใจการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท า
แผน 

• SEA ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับใช้กับกระบวนการวางแผนได้ 

อธิภู จิตรานุเคระห์  
ผู้อ านวยการส านักแผนงานส านักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร 

• ส่ือสารอย่างไรให้ทุกฝ่ายเกิดความไว้ใจ และลดความ
รุนแรงที่อาจเกิดขึ้น 

• การสร้างความเช่ือใจเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งอย่างไรก็ตามเรายังจ าเป็นต้องการ 
Technical study ด้วย แต่ SEA ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง แต่จ าเป็น
ต้องการสื่อสารกับชุมชนด้วย โดยการท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญ ความ
จ าเป็นของ SEA จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความไว้ใจได้ SEA จ าเป็นต้อง
ประยุกต์ใช้ Strategic thinking ซึ่งแนวคิดนี้ สามารถใช้ได้กับการคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
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นายจรลั เทพอวยพร 
ผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม ศูนย์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ า 

• หากจะท า Rapid SEA เพื่อให้สอดรับกับพื้นที่ในระดับ
จังหวัด หรือระดับท้องถิ่น เพราะ ในระดับลุ่มน้ า สทนช.
ท าแ ล้วราว  ๘  ลุ่มจาก  22 ลุ่ม  ( ใช้ เ วลาท า  1  ปี
โดยประมาณ) และ หาก สทนช.จะให้ใช้เวลาไม่เกิน4
เดือน ในการท าRapid SEAสาขาน้ าจะกระท าได้ไหม 
โดยไม่กระทบหลักการSEAที่ผู้เชี่ยวชาญให้มา 

• การจัดท าแผนควรเริ่มจากการตั้งค าถาม การก าหนดวัตถุประสงค์ เมื่อทราบ
วัตถุประสงค์ที่ต้องท า SEA กระบวนการจัดท าจะตามมาเอง 

 



ภาคผนวก ค-10 
ท าเนียบรายชื่อและหน่วยงานที่เข้ารว่มอบรมทางวิชาการด้าน SEA 

ประจ าปี 2562 และท าเนียบรายชื่อและหน่วยงานที่เข้าร่วมอบรม
วิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ครัง้ที่ 1และ 2 

และการอบรมวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ส าหรับผู้บริหารระดับสูง  
ประจ าปี 2563 
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ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นายทรงกรด ซุ้ยไกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น

2 นายสิทธาชาญ เวียงยศ นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน เทศบาลนครขอนแก่น

3 นายชัยวัฒน์ กระแสร์สินธ์ุ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2

4 นายเชิดชัย แก้วโก๋ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงเชียงใหม่ท่ี 2

5 นายราชัณย์ น้อยช่ืน นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงเชียงรายท่ี 1

6 น.ส.ธนิษฐา วออ่วม พนักงานโยธา แขวงทางหลวงเพชรบุรี

7 นางสาวรวินท์นิภา คุ้มมูล เจ้าหน้าท่ี แขวงทางหลวงเพชรบุรี

8 นายสุรศักด์ิ ใจสนธ์ิ นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ท่ี 1

9 นายกิตติพงศ์ เพชรจันทร์ธเนศ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงเลยท่ี 1

10 นางสาวนิตยา พ่ึงพา พนักงานธุรการ แขวงทางหลวงแพร่

11 นางสาวอาภรณ์ศิลป์ กันณิกา นายช่างโยธาปฎิบัติงาน แขวงทางหลวงแพร่

12 นายคุณากร วิโรจน์ศศิธร นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงก าแพงเพชร

13 นายวิทูรย์ พาโนมัย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 1

14 นายรัตนศักด์ิ โสบุญมา นายช่างโยธาปฎิบัติงาน แขวงทางหลวงขอนแก่นท่ี 3 (บ้านไผ่)

15 นายสุธิพงษ์ สุธิประทีป พนักงานโยธา แขวงทางหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 นายธัชกร จันทรังศรี วิศวกรโยธา แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน

17 นายธรรมนูญ มีอ านาจ นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น

18 นายวีระศักด์ิ ช านิธุระการ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงชนบทพังงา

19 นายพิสุทษ์ สุทธิพูน ผอ.แขวงทางหลวงชนบทยะลา แขวงทางหลวงชนบทยะลา

20 นายศิปรินทร์ ศรีค าชุม นายช่างโยธา แขวงทางหลวงชนบทล าปาง

21 นางสาวชัญญานุช อู่อินทร์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงชนบทสตูล
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22 นายธีรพร จิระรัตนากร ผอ.แขวงทางหลวงชนบทสตูล แขวงทางหลวงชนบทสตูล

23 ว่าท่ี ร.ต. ยอดเพ็ชร ค าแสงดี นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงนครพนม

24 นายวิทยาภรณ์ เสียงสน่ัน นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงนครราชสีมาท่ี 1

25 นายเจนวิทย์ ศรีจันทร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี 2 (ทุ่งสง)

26 นายสมมารถ หนูโพธ์ิ นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงนครสวรรค์ท่ี 1

27 นางอรัญญา เพ็ชรพูล นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ แขวงทางหลวงนราธิวาส

28 นายธเนศ ภูมิภักด์ิ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงบึงกาฬ

29 นายสุรสิทธ์ิ ล้านษาวงษ์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงบึงกาฬ

30 นายสมจิตร สุภาษิต นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

31 นางสาวกุลภา ปิยนุสรณ์ นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ แขวงทางหลวงพังงา

32 นายณรงค์ศักด์ิ แก้วประสิทธ์ิ พนักงานโยธา แขวงทางหลวงพังงา

33 นายโชคชัย มูลป้อม
รองผู้อ านวยการ

แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี1
แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 1

34 นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง) แขวงทางหลวงพิษณุโลกท่ี 2 (วังทอง)

35 นายสิทธิพร สัจจารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงภูเก็ต

36 นายพิจักษณ์ ศรชนะ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงภูเก็ต

37 นางสาวภรภัทร ศรีสารคาม เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน แขวงทางหลวงมหาสารคาม

38 นางสาวกาญจนา ชลารัตน์ นายช่างโธาช านาญงาน แขวงทางหลวงยะลา

39 นางสาวกัษสุมา แซ่ปัง นายช่างโยธาปฎิบัติงาน แขวงทางหลวงราชบุรี

40 นายวิษณุพงศ์ วงศ์ราษฎร์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

41 นางสาวสายสวาท มันธิโน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ แขวงทางหลวงล าปางท่ี 2

42 นายสมปราชญ์ สวนหมาก นายช่างโยธาช านาญงาน แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 2
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43 นายใซนี หว่าหล า วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสตูล

44 นายปาลวัตร มะลิทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

45 นายวรปรัชญ์ วรประโยชน์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงสมุทรปราการ

46 นายสุรศักด์ิ พรหมจรรย์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

47 นายสัญญา พงษ์กล้าหาญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ แขวงทางหลวงสระบุรี

48 นางเนืองนิตย์ สระแก้ว หัวหน้างานสารสนเทศ แขวงทางหลวงอ่างทอง

49 นายธนพร สีบุญ นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงอุดรธานีท่ี 1

50 นายอรรถพล หาญประเสริฐ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 1

51 นายเอกลักษณ์ สีสด นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 1

52 นายพัชรพล เทพอ านวย นายช่างโยธาปฏิบัติงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ท่ี 2

53 นายไสว สุขสบาย นายช่างโยธาอาวุโส แขวงทางหลวงอุทัยธานี

54 นายอุดม ม้าเมือง
เจ้าพนักงานการเกษตร

ช านาญงาน
โครงการชลประทานเชียงใหม่

55 นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานจังหวัดล าพูน

56 นายวุฒิชัย รักษาสุข
ผู้อ านวยการโครงการ

ชลประทานจังหวัดล าพูน
โครงการชลประทานจังหวัดล าพูน

57 นายสมคิด สัมมา นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานชลบุรี

58 นายนครชัย ม่ันเมือง วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานตาก

59 นางสาววิทิตา สุมิพันธ์ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ โครงการชลประทานนครนายก กรมชลประทาน

60 นายอดิศักด์ิ ศุภสีมานนท์ นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานนครราชสีมา

61 นายธวัชชัย สรรเพชญ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช

62 นายอัมพร ใจดี วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์

63 นายสุเมธ วัฒนญาณนนท์ วิศวกรชลประทานช านาญการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี
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64 นายสงกรานต์ อนูฤทธ์ิ นายช่างชลประทาน โครงการชลประทานพัทลุง

65 นายศิริวิทย์ แพงพฤกษ์ภูมิ วิศวกรชลประทานปฎิบัติการ โครงการชลประทานพิจิตร

66 นายสถาปัทม์ ปลดเปล้ือง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ โครงการชลประทานราชบุรี ส านักชลประทานท่ี 13 กรมชลประทาน

67 นายฐิติกร ศรีนิติวรวงศ์ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสตูล

68 นายอภิชาติ ธรรมวิโรจน์ศิริ นายช่างชลประทานอาวุโส โครงการชลประทานสิงห์บุรี ส านักงานชลประทานท่ี 12

69 นายอัครพล สู่มงคล หน.กลุ่มงานวิชาการและผังเมือง โยธาธิการและผังเมืองจ.พิษณุโลก

70 นางสาวภัทราพร ล่ีด ารงวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กคพ. สคช.

71 นางจารุวรรณ พูลสุข นวค.ชก. กบป. สศช.

72 นางสาวจรีย์วิชญา เทิดธรรมธร นวค.ชก. กบภ. สศช.

73 ชาลี ประจักษ์วงศ์ วิศวกรช านาญการ กพร.

74 นางสาวจิตฤทัย โตสติ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

75 นางสาววัลประวีณ์ เก้ือเม่ง นักผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

76 นางปรางศิริ สุกใส นักผังเมืองช านาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

77 ดร.เดชา พิมพิสุทธ์ิ ผู้อ านวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

78 นางสาวพะเยาว์ ค ามุข ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยี

ส่ิงแวดล้อมโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

79 นายปกรณ์ วงศ์ศรีเผือก วิศวกรช านาญการพิเศษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

80 นายกิตติณัฐ โสภา วิศวกรช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

81 นายกิตติพันธ์ุ เทพารักษ์ษณากร ผู้อ านวยการกลุ่มเทคโนโลยี

การป้องกันมลพิษ

กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม82 นางเพ็ญพิชชา บุญรัตน์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

กรมควบคุมมลพิษ

83 นายสายชล แสงให้สุข นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

กรมควบคุมมลพิษ

84 พิชญา อนันตวงศ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

กรมควบคุมมลพิษ
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85 สายชล แสงให้สุข นวล.ชพ. กรมควบคุมมลพิษ

86 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กรมชลประทาน

87 นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ กรมชลประทาน

88 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน

89 ศุกลักษณ์ โนราช นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ กรมชลประทาน

90 นางสาววรางค์ลักขณ์ ณศร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ กรมชลประทาน

91 นายเกษม นภาแก้ว พนักงานท่ัวไป กรมชลประทาน

92 นางสาวมธุรส วันสินไชย พนักงานท่ัวไป กรมชลประทาน

93 นางสาวสุธิดา ช านาญยา พนักงานท่ัวไป กรมชลประทาน

94 นายอาคม คงทอง พนักงานท่ัวไป กรมชลประทาน

95 นายดิศรินทร์ รักชาติ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ กรมชลประทาน

96 นางสาววันทนีย์ สกุลศักด์ิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

กรมชลประทาน

97 นางสาวกมลวรรณ มัณยากาศ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ

กรมชลประทาน

98 นางสุธิดา กาญจนัวต์เรกลม นักวิชาการประมงช านาญการ กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง99 นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง ผู้เช่ียวชาญพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง100 คุณสุหทัย ไพรสานฑ์กุล นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

101 นายสุเทพ เจือละออง นวช. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

102 นายพิชัย โอตรวรรณะ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

103 สถาพร กาวิเนตร นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

104 อนุชิต วิจิตรเฉลิมพงษ์ นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

105 ขวัญใจ ยวงเดชกล้า นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี
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106 ปรียาพัฒ คงถาวร นักวิชาการทรัพยากรธรณีช านาญการ กรมทรัพยากรธรณี

107 นางสาวกฤตยา ปัทมาลัย นักวิชาการธรณีช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี กองทรัพยากรแร่

108 นางวลิตา ชวนขยัน นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ

พิเศษ

กรมทรัพยากรน้ า

109 นายอาทิตย์ หล้าพิมพ์สิงห์ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ า

110 นางวาสนา สาทถาพร นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

111 นายฤทธ์ิไกร ภวภูตานนท์ 

ณ มหาสารคาม

นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล

112 ดร.วิน ไตรวิทยานุรักษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

กรมทางหลวง

113 ธนิตา วิชญานุโรจน์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม กรมทางหลวง

114 กันต์ธร ชิณภา วิศวกรโยธาช านาญการ กรมทางหลวงชนบท

115 นางสาวณัฐวรา จันทรธานีวัฒน์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ) กรมทางหลวงชนบท (กองแผนงาน)

116 รงรอง พวงสายใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน

117 จรีรัตน์ สาตราวาหะ นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ

พิเศษ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน118 นิลสน แสงสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน119 ปรางมาศ สอนง่าย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน120 นายสมพจน์ เตชะมีนา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

121 นายวิรัตน์ สงศรี นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

122 นางสาวอุไรวรรณ สถิตย์พงษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่123 เจนจิรา เอกด ารงค์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่124 นางสาวจารุวัฒน์ พ่วงสุข นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่125 นางสาวนราพร พิชยวรวิช นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่126 นายนคร ศรีมงคล ผอ.บริหารจัดการวัตถุดิบอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่
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127 นายปณิธาน เจริญเกตุ วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่

128 นายบุญญวัฒน์ ขุนอินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและเหมืองแร่

129 น.ส.อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช วิศวกรเหมืองแร่ช านาญการ กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

130 น.ส.ศิริรัตน์ ต้ังเจริญกิจกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร131 นางเบญจวรรณ ศิริโพธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

132 นิลศรา ธรรมชีวีวงศ์ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนงาน กรุงเทพมหานคร

133 นางสาวปิยาพรรณ ศิริมาตย์ หัวหน้าหน่วยสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานท่ีและสาธารนูปการ มช.

134 นางสาววิภาวี สุรินทร์เซ็ง สถาปนิก กองอาคารสถานท่ีและสาธารนูปการ มช.

135 นายวิศรุต ลาภสิบ วิศวกร 3 การเคหะเเห่งชาติ

136 ว่าท่ีร.ต.จตุพร เก่งรักษา วิศวกร3 การเคหะเเห่งชาติ

137 วิศรุต ลาภสิบ วิศวกร การเคหะแห่งชาติ

138 ว่าท่ี ร.ต.จตุพร เก่งรักษา วิศวกรส่ิงแวดล้อม การเคหะแห่งชาติ

139 นางรจนา สุวรรณะบุณย์ นักวิชาการ9 ด้านแผนงาน การไฟฟ้านครหลวง

140 คุณสรวรรษ ธิรามนต์ นักวิชาการ 7 (ด้านแผนงาน) การไฟฟ้านครหลวง

141 นายเจตน์สิทธ์ิ ส าลีรัตน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

142 นางสาวณิชยา โรจน์เพ็ญเพียร นักวิทยาศาสตร์ ระดับ 7 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

143 ดิสลักษณ์ อมราพิทักษ์ วิทยากรระดับ 5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

144 นายอโณทัย ไพฑูรย์ วิทยากร ระดับ 8 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทน ส านักงานหาดใหญ่

145 นางสาวปนัดดา โลหะสาร ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนา

ระบบงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

146 วิชญดา เตชาดิศัย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิเคราะห์

ประเมินจัดท าแผนงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

147 นางมยุรี ดีรูป นักวิชาการ 11 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
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148 นางสาววรรษา อุไรรัตน์ หัวหน้าแผนกส่ิงแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทย

149 สุภารัตน์ โสวจัสสตากุล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกส่ิงแวดล้อม การท่าเรือแห่งประเทศไทย

150 ณัฎฐา ภักดีประเสริฐ หัวหน้าหมวดวางแผนงาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย

151 นางณัฐยา วานิชสมบัติ หัวหน้าเเผนกวิเคราะห์ส่ิงเเวดล้อม การทางพิเศษเเห่งประเทศไทย

152 นายเอนก โคตรพรมศรี ผู้อ านวยการ

กองจัดการส่ิงแวดล้อม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

153 นายกฤษฎา จันทรเสนา วิทยากร 7 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

154 นางสาวสุภัทรา แย้มสรวล นักวิทยาศาสตร์ 8 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

155 นางสาวปิยภรณ์ ใยขม วิศวกร 6 การประปาส่วนภูมิภาค

156 นายนาวิน สุ่มข า วิศวกร 7 การประปาส่วนภูมิภาค

157 นายปฏิธาน ใจนา วิศวกร 6 การประปาส่วนภูมิภาค

158 น.ส.ภัทรนิษฐ์ พักสาหาร หัวหน้างานจัดการผลกระทบส่ิงแวดล้อม การประปาส่วนภูมิภาค

159 น.ส.ฐานิตา เอียมย่ีสุ่น นักวิทยาศาสตร์ 6 การประปาส่วนภูมิภาค

160 นางสาวพัชรินทร์ ดงทอง วิศวกร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

161 นายมะซือดี บอเนาะ วิศวกร 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่

162 นายณฐพนธ์ สุขวิญญา ผู้อ านวยการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

163 น.ส.อาทิตยา ข าเลิศ วิศวกร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย164 น.ส.ชุติมา กัลยาประสิทธ์ิ หัวหน้าแผนกวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย165 นางสาวกมลชนก วังวิทยา วิศวกร 6 การรรไฟฟ้าขนส่งมวลชน

เเห่งประเทศไทย166 น.ส.ศิรินาถ เรืองสุข เจ้าของกิจการแปรรูเกษตร กิจการแปรรูปเกษตร

167 นายนิกร ภูมิแสนโคตร* นวค.ชก ขก./สศช./ พสจ

168 นางสาวกรรณิกา จันทรบุรี นวค.ชก ขก./สศช./ พสจ
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169 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

170 อ.ดร.สุกิจ กันจินะ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

171 ผศ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

172 นายปิยวัฒน์ มหวัน นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

173 นางสาวพัชรพร พลจร นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

174 นายปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี ข้าราชการบ านาญ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.

175 นางนลินี หะฝีมะ นักวิจัย คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์176 นายจิรนนท์ พุทธา นักวิจัย คณะบริหารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์177 ผศ. เตือนใจ  ดุลย์จินดาชบาพร ผศ. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น

178
อาจารย์ ดร.ศตพล

 มุ้งค้ ากลาง
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

179 นายไกรวิชญ์ เรืองฤาหาร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

180 นางสาวบุปชาติ มัธยม เจ้าหน้าท่ีบริหารโครงการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

181 นางสาวเปรมสุดา จ๋ิวนอก เจ้าหน้าท่ีบริหารโครงการ ศูนย์บริการวิชาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

182 คุณเจษฎานันท์ เวียงนนท์ นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

183 อาจารย์สน่ัน เพ็งเหมือน ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(โครงการ SEA สผ.)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

184 อทิตินนท์ ภูพาดทอง นักวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการส่ิงแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่าง

ย่ังยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

185 พารณ ม่ันใจอางค์ ผู้ช่วยวิจัยหน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมเชิงอุตสาหกรรมอย่างย่ังยืน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

186 นายศุภกิจ มหาวรรณ นายช่างชลประทาน ชลประทาน

187 นายประสพชัย ขุนชิตร ผอ.กองช่าง ทต.ควนเนียง

188 คุณพิมลมาศ โมกขาว พนักงานบริหารงานช่าง 8 

ผชย.กกช.

ท่าเรือแหลมฉบัง

189 นายอนุรักษ์ ยาใจ นายช่างโยธา ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน
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190 นายณรงค์กร ทองยืน นายช่างเคร่ืองกล ท่าอากาศยานขอนแก่น

191 นายอรุณ แจ่มจันทา ช่างเทคนิคอาวุโส 6 ท่าอากาศยานหาดใหญ่

192 นายจัด สุขสันต์ ช่างเทคนิคอาวุโส 6 ท่าอากาศยานหาดใหญ่

193 นางสาวสถาพร กล่ินหอม freelance ธุรกิจส่วนตัวด้านส่ิงแวดล้อม

194 นางสาวกาญจนา เจริญแนว นักธรณีวิทยาช านาญการ น้ าบาดาลขอนแก่น

195 นายปฏิวัติ รัฐมนตรี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บ. SK เมเนจเมน จ ากัด

196 นายฉัตรชัย พ่ึงภัคดี เจ้าหน้าท่ีด้านประชาสัมพันธ์ บ. SK เมเนจเมน จ ากัด

197 นางสาวรัตนาพร มีแก้ว เจ้าหน้าท่ีด้านประชาสัมพันธ์ บ. SK เมเนจเมน จ ากัด

198 นายประดิษฐ์ ป่ินกระจาย ผู้ช านาญการด้านชลประทาน บ. ฟลัดเวย์ จ ากัด

199 นายพิศาล ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบการชลประทาน บ. ฟลัดเวย์ จ ากัด

200 นางสาวภัทรประภา มณีโชติ วิศวกรชลประทาน บ. ฟลัดเวย์ จ ากัด

201 นางสาวจุฬาพร ปานชัย นักวิชาการด้านประชาสัมพันธ์ บ. ฟลัดเวย์ จ ากัด

202 นายอดิศร ศิริตันติธรรม เจ้าหน้าท่ีเนเจอร์ไนน์ บ.เนเจอร์ไนน์

203 น.ส.จามรี จ าปา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บ.พีแอนด์ซี

204 นางสาวธิติมา ยุราวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก. เออร์เบินพลัส คอนซัลแตนท์

205 ธารากร แสงสุระธรรม นักวิชาการอาวุโส บจก.เทคนิคส่ิงแวดล้อมไทย

206 นายประดิษฐ์ บินขุนทด เจ้าหน้าท่ิส่ิงแวดล้อม บจก.เนเจอร์ไนน์ จ ากัด

207 สุธีรา ปรีชญาเกรียงไกร นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บจก.เอเชีย แล็ป คอนซัล แตนท์

208 น.ส.วีรวรรณ ชูขันธ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บจก.เอเชียแล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์

209 มีนา พิทยโสภณกิจ ผู้ช านาญการส่ิงแวดล้อม บจก.แอร์เซฟ

210 วสุ พิทยโสภณกิจ นักวิชาการ บจก.แอร์เซฟ
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211 นางพัชรา บัวเกิด ผู้ช านาญการด้านส่ิงแวดล้อม บจก.ครีเอทีฟ เทคโนโลยี

212 พรรณาภา ดอกชะบา บจก.ปัญญา คอนซัลแตน

213 นางสาวนวลวรรณ ศักดาเดช ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วม บจก.ปัญญาคอนซัลแตนท์

214 น.ส.ชมภู พากพูม นักวิชาการการมีส่วนร่วม บจก.ปัญญาฯ

215 อรรถกร สุนทรวาท นักวิชาการด้านสังคม บจก.พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์

216 นางสาววชิราภรณ์ ค ายัง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท Creative Technology

217 นางสาวปนัดดา เปียผ้ึง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท Creative Technology

218 น.ส.กัลยาณี บุญถูก นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท เซ้าท์อ๊ีสเอเชีย

เทคโนโลยี จ ากัด219 นางสุกัลยา กอกระจาดเพ็ชร์ ผู้ช่วยกรรมการบริหาร บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จ ากัด

220 คุณหฤทัย ไทยธรรม ท่ีปรึกษาอาวุโส บริษัท เอ็นพีซี เซฟต้ี แอนด์ 

เอ็นไวรอน เมนทอล เซอร์วิส จ ากัด221 นางสาวอุษา สุขประเสริฐ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมอาวุโส บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด222 นายวสันต์ วัฒนะรัตน์ ผู้เช่ียวชาญด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการประชาสัมพันธ์

บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด223 นางสาวลัดดาวรรณ ลีลาชัย ผู้ช านาญการส่ิงแวดล้อม

นักวิชาการส่ิงแวดล้อมอาวุโส

บริษัท เอส ที เอส กรีน จ ากัด

224 วาริท มาไมตรีจิตร ผู้จัดการ บริษัท เอส. เค. ซัมมิท จ ากัด

225 คุณสุวรรณณีย์ เทวินบุตรานุวงศ์ Business continuity and 

compliance management manager

บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด

 (มหาชน)226 สุจินันนท์ ย้ิมคมข า Assistant Environment Management Manager บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด

 (มหาชน)227 คุณณัฐฑี สุงสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีส่ิงแวดล้อม บริษัท คริสเอ็นเนอร์ย่ี จี 10 

(ประเทศไทย) จ ากัด228 วิภาพรรณ ทองทรัพย์พูล นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท คอนซัลแทนท์ 

ออฟ เทคโนโลยี จ ากัด (COT)229 สมคิด พุ่มฉัตร ผู้จัดการส่วนประเมิน

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 

เทคโนโลยี จ ากัด (COT)230 นางนัยนา วงศ์พนารักษ์ วิศวกร บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด

231 นางสาว วนิดา นามจันทา นักวิชาส่ิงแวดล้อม บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด
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232 นางสาว ณิชาภัทร เพชรแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด

233 นายกมลชัย ทับธง วิศวกรแหล่งน้ าอาวุโส บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด

234 นางสาวเชิญขวัญ แช่มประสพ นักวิชาการด้านการมีส่วนร่วม

ของประชาชน

บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด

235 นายธนพศ รุจิกัณหะ เจ้าหน้าท่ีส่ิงเเวดล้อม 3 ส่วนเเผนจัดการส่ิงเเวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน)236 นางสาวสิริกัญ วนัสบดีกุล เจ้าหน้าท่ีบริหาร 7 

ส่วนเเผนจัดการส่ิงเเวดล้อม

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 

(มหาชน)237 นายชนะภัย พุ่มกุมาร วิศวกร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)

238 นายชนะภัย พุ่มกุมาร วิศวกร บริษัท ทีพีไอโพลีน จ ากัด 

(มหาชน)239 ดร. สิริลักษณ์ สิริสรรพ - บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 

แมแนจเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)240 นางสาวสุนันทา เปริญกุล นักสังคม-เศรษฐกิจ บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมแนจเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)

241 นางชลิดา เหน่ียวบุบผา นักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์

แมแนจเม้นท์ จ ากัด (มหาชน)242 คุณชลธิชา สุขสุภักด์ิ พนักงานบริหารส่ิงแวดล้อม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

243 นายจตุรงค์ แสนสอน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

244 น.ส.สิริวิมล แสนราช วิศวกร วลว. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

245 นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท์ ผู้อ านวยการทางเทคนิค ด้านส่ิงแวดล้อม บริษัท ปัญญา คอนซัลเตนท์ จ ากัด

246 นายปรมินทร์ เสนานันท์สกุล นักวิชาการส่ิงแวดล้อม บริษัท ปัญญา คอนซัลเตนท์ จ ากัด

247 นางสาวโชติกา ช่ืนสมบัติ นักเศรษฐศาสตร์ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด

248 นางนงลักษณ์ เทียงดาห์ ผู้จัดการแผนกส่ิงแวดล้อม บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด

249 นางสาวสุภาวดี แคลลา ผู้จัดการแผนกแหล่งน้ า บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ ากัด

250 นางสาวปิณฑิรา เเตงเเย้ม นักเคมีอาวุโส บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จ ากัด 

(มหาชน)251 รุ่งทิพย์ ครุธน้อย ผู้ช านาญการส่ิงแวดล้อม บริษัท ฟลัดเวย์ จ ากัด

252 กนพร ธิไชยยศ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด
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253 คุณตวงรัตน์ ไทยกมล Technical Director บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จ ากัด

254 คุณจุมพฏ ตัณมณี Government Liason Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจ้ิง จ ากัด 

(มหาชน)255 นางพิมพ์ใจ ยุทธบรรดล ผู้เช่ียวชาญ บริษัทดาวฤกษ์ คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด

256 นายยงยุทธ ก้อนจันทร์เทศ ผู้จัดการโครงการ บริษัททีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง 

แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)257 นางบุษบา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้เช่ียวชาญด้านโบราณคดี

/ทัศนีย์ภาพและประวัติศาสตร์

บริษัททีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

258 นางสาวหน่ึงฤทัย คุ้มเสาร์ ผู้จัดการโครงการ บริษัททีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

259 นายศุภฤทธ์ิ แสงช้าง นักวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม บริษัททีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ ากัด (มหาชน)

260 นายบุญเชิด ป่ินสกุล ปกครอง พ.ล ปกครองจังหวัดพล

261 นายสุรวุฒิ ยศหนัก นายช่างโยธา ปทษ.ลป.

262 ผศ.ดร.สมฤดี จิตประไพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย263 คุณอิสรา พรหมมา นักศึกษา ป.เอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

264 นายอนุพงศ์ วงศ์ไชย
อาจารย์ประจ าคณะ

เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

265 นางสาวเวฬุรีย์ ใจเนียนแก้ว ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

266 นางสาวสุพรรณิการ์ ศุภทรัพย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

267 นางสาวนฤมล เสอริย ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

268 นางสาวกาญจนา ชัยเมืองช่ืน ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

269 นางสาวกาญฤทัย ชัยเมืองช่ืน ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

270 นางสาวปณิธี ชมภูศรี ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

271 นางสาวอัมพร รินนายรักษ์ ผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

272 ศิรประภา ยศทองงาม นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

273 ศราวุธ จอมภา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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274 ภาณุพงศ์ วงศ์หาญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

275 ธนกฤต หาญกิตติมงคล นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

276 วริษฏ์ ผลินธรสิริ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

277 เบญญารัตน์ คนมาง นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

278 บุษกร ล้วนลอย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

279 รัชนี ศักด์ิชัยยา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

280 มัญชรัตน์ ปัญญามี นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

281 ปางพนม พุทธวงศ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

282 ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์ อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

283 กัญญ์วรา กันอาทา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

284 นางสาวประวีณา นัยตากาศ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

285 นางสาวทัศนีพรรณ แก้วก้อ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

286 นางสาวเกวลี ปานมนต์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

287 นางสาวรัตติการณ์ วงค์ตุ้ย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

288 นายอนุกูล หลวงปางซ้าย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

289 นางสาววารี เพ่ิมพูน นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

290 นายวรภัทร นันตะเงิน นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

291 นางสาวอุมาพร สุวจะ นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

292 นายด าดอน อ าไพทิบ นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

293 นายสายัน จิดตะวง นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

294 นางสาวรางคณา ต๊ิบโปต นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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295 นายศุภกิจ สิทธิวงค์ นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

296 นางสาวการนต์สินี ธีระสิงห์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

297 นางสาพิติยา เต๋จะยา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

298 นางสาวดวงพร หาดไร่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

299 นางสาวศิริพร เจยา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

300 นางสาวรัชณีกรณ์ ปราศรัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

301 นายสหสภัทร์ นิราราช นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

302 นางสาวพิมฤทัย จันทร์บุญแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

303 นางสาวธันยณัฐ รุ่งรังษี นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

304 นางสาวนิธิปรียา สมบุตร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

305 ชาคริต นาควรรณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

306 ปิยธิดา โท๊ะทองซิว นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

307 มัทนา กล้าหาญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

308 ขวัญพร กาศสกุล นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

309 ปิยพงศ์ บันลือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

310 รุ้งตะวัน บุตรชัย นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

311 ชาญณรงค์ เคร่ืองแจ้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

312 นางสาวเหมือนฝัน อุประ นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

313 นางสาวนฤมล ค าดี นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

314 นางสาวกัณณิกา ค าสิงห์ นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

315 นางสาวพิกุล ประวัติเมือง นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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316 นายทวีชัย ค าเก้า นักศึกษา ป.เอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

317 นางสาวพิมพ์เพ็ญ เพชรทอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

318 นายนอนวัช กันทะวัญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

319 นางสาวอรปรียา เดชอุดม นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

320 นายวัชรพล เหล่าขาล นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

321 นางสาวภัทรธร ไทยกรณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

322 กฤษณนันท์ ปัญญาวงค์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

323 ชนกนันทน์ อ้านวรรณา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

324 นางสาวกัญจพรรณ สุรินกาศ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

325 นางสาวประภารัตน์ ใจแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

326 นางสาวกิจติการณ์ จันทะวงษา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

327 นางสาวฐนิชา เตจ๊ะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

328 นางสาวณัฐการต์ ย่ัวยวน นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

329 นางสาวพฤษาชาติ อินทะจักร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

330 นายกิติพร งามค ายงค์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

331 นางสาวพัณณิตา อุตยะราช นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

332 นางสาวธัญญา ตาทา นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

333 ณัฐริกา งามดี นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

334 อนุชา ค าเป๋า นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

335 นางสาวกวีธารณ์ วงษ์เค่ียม นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

336 นางสาวกรกมล ตุ้ยเข่ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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337 นายปรีชา อาการศ หัวหน้างานพัฒนาระบบและ

ส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี338 นางสาวธัญญรัตน์ อุณารักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี339 นายดุสิต ศรีวิไล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

340 ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

341 รศ.ดร. ณัฐทิตา โรจนประศาสนี อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

342 ดร.บัญชา นาคทอง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

343 นางสาวศิริวรรณ โรโห สถาปนิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (นครราชสีมา)

344 นางสาวจินต์จุฑา จิตรีศัพท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

345 นางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ นักวิจัยส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

346 นางสาวผุสดี ละออ
อาจารย์ประจ าส านัก

วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

347 ผศ.พัชณี ศรีค าสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

348 นางสายใจ พินิจเวชการ อาจารย์คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

349 นายสิทธิโชค  สนสุนัน นักศึกษา ป.โท มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

350 นายชัยธัช จันทร์สมุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ

351 นางสาวพรรณศิริ จุมลี เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

352 นางสาวจินตนา โสทับ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

353 นางสาวสกาวรัตน์ มาสา เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

354 นายศุภชัย เทศน้อย เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

355 นางปัทมา พลโยธี เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

356 นางสาวจุลีรัตน์ พรมเหลา เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

357 นางสาวสุพิน จอดนอก เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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358 นายวิทวัส ทุมแทน เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

359 นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

360 นายแสวง แสนแก้ว สารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

361 นางสาวสุวรรณา วงษ์จันทอง นักวิชาการส่ิงแวดดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

362 นางเพชรากรณ์ ภูครองตา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

363 นางเกตุมณี ชวนการ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

364 นางสาวมานิตา เก้ือมา เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

365 นายพส สมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

366 นางสาวสินใจ วิเศษดี เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

367 นางสาวญาณพันธ์ุ ทะสังขาร์ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

368 นายสุริยะ สรรพโส เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

369 นายศรันย์วิทย์ พวงศรี นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

370 นางสาวชญานิศ กันจินะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

371 นางสาวฉัตนพา โนวาท นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

372 นางสาวเพ็ญพิชชา ภูพวก นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

373 นางสาวชรินทร์รัตน์ โพธิสว่าง นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

374 นายวุฒิชัย พลโยธี เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

375 นางกัญญาภัค สมปัญญา เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

376 นายสุทธิกร สวรรณไตรย์ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

377 นางยเอกรัฐ ภัทรวุฒิวงษ์ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

378 นายชาคริต สุขโขจิตร์ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

379 นางสาววิจิตรา ป้องเรือ เจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

380 นางสาวเพชรดา  จันอ้วน นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

381 นายจรูญ สุขเกษม อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

382 นางเมตตา เก่งชูวงศ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

383 รศ.ดร.เดช วัฒนชัยย่ิงเจริญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

384 นายสมม่ิง เหมืองร้อง มหาวิทยาลัยนเรศวร

385 นางกฤติยา ฟองจันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

386 รศ. จรูญ สุขเกษม รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

387 นางสาวพรนภา สุตะวงศ์ วิศวกรส่ิงแวดล้อมอาวุโส มหาวิทยาลัยนเรศวร

388 นายดลเดช ต้ังตระการพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

389 พลตรี ดร.ศิลปานันท์ ล ากูล ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบาย

และแผน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

390 นางสาวรุ่งนภา อินทะจักร์ นักวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

391 นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

ชีวภาพ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

392 นางสาวนิสา ศิริวรรณ วิศวกรส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

393 น.ส.จริยา พรหมช่วย นักวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร

394 ผศ.ดร. กัญลยา มิขะมา อาจารย์ มหาวิทยาลัยนครพนม

395 ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก
อาจารย์ประจ าคณะพลังงาน

และส่ิงแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา

396 ผศ.ดร.วัลย์จรรยา วิระกุล ผู้อ านวยการส านักแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

397 ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักด์ิ ผู้อ านวยการส านักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

398 นายหะริน สัจเดย์ อาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

399 ผศ.ดร.บันลือ เอมะรุจิ อาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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400 ดร.ธเนศ เกษศิลป์ อาจารย์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

401 ดร. สิงหนาท น้อมเนียน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

402 นางปฏิมา บุณยสุขะ นักศึกษาป.เอก 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

403 นางสาววาสนา สุขกุล นักศึกษาป.เอก 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

404 ดร.จุฬาภรณ์ ก าเนิดเพชร คณะส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

405 นายยุทธนา วรุณปิติกุ นักศึกษาป.เอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

406 นายธนพล มณีอินทร์ นักศึกษาป.เอก คณะสังคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

407 นางสาวพัชรินทร์ พลเย่ียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

408 นางสาวอรวรีย์ ประทุมศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

409 นายยุทธนา นาคหกวิค อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์410 นายอาหาหมัด มามะเร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

411 นางสาวกิตติยา ไมมะหาด นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

412 นายธนพล ช่วยบุญชู นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

413 นางสาวกัญญ่ารา ทองค า นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

414 นางสาวเบญจมาศ ชุตบุญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

415 นางสาวบุศรันทร์ พูลเอียด นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

416 นางสาวนุชนาต สะรุโรณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

417 นางสาวรัตติกาล หีมมะหมัด นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

418 นาวสาวนุรีซัน ดอเลาะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

419 นางสาวอิสวารา ดอเล๊าะซีเม๊าะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

420 นางสาวนูรีตา ปาเซาเลาะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
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421 นาวงสาวอามีเน๊าะ หมินเย๊าะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

422 นายณัฐพงษ์ สุวรรณฤทธ์ิ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

423 นายธนากร แก้วทับทิม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

424 นางสาวสิริญญา สุชาท์มาศ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

425 นางสาววิภาวีร์ สีสมอ่อน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

426 นางสาวสุพัตรา พูลม่น นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

427 นางสาวจิราภัทร มูสิกสังข์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

428 นางสาววิภาพรรณ เย็นสบาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

429 นายณัฐวุฒิ แซ่เลียว นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

430 นายอุทัย บัวแก้ว นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

431 นางสาวนภัสสร ล่องทะเล นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

432 นายอนุวัฒน์ นพรัตน์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

433 นางสาวอาแอเสาะ ดาโอะ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

434 นางสาวสุไรยา หมะหมี นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

435 นางสาววาณิสา หวัดผ่อง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

436 นายอนิสุต แก้วเก้ีย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

437 ซาฟีรา มะอูเซ็ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

438 นางสาวฮารีซา มูเก็ม นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

439 นางสาวชลดา สมาธิ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

440 นางสาวปาริชาติ แก้วสุวรรณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

441 นางสาวศนิ มีเจ้ย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
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442 นางสาวณัฎฐ์นีย์ มู่หัมหมัด นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

443 นางสาวอุบลนโยม ปานเพ็ง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

444 นางสาวสุนิษา เทพวาริน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

445 นายอนุพงศ์ ศรีสุวรรณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

446 นายสิทธิพงษ์ ภูทัยเจริญ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

447 นางสาวรุ่งทิวา จันทโร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

448 นางสาวนันทวัน ชุมทอง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

449 นางสาวสิรีธร ชูเมือง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

450 นายสิรชัย ฉิมเก้ือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

451 นางสาวดวงหฤทัย พรหมเรือง นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

452 นางสาวสิริพรรณ รัตนกูล นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

453 ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

454 นายยุทธพันธ์ ค าวัน อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

455 รศ.ดร. ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

456 ผศ.ดร. อนันต์ แย้มเย้ือน
อาจารย์ประจ าคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

457 ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์
อาจารย์ประจ าคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

458 รศ.ดร. วรรณา มุสิก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

459 ดร. ธัชชัย ปุษยะนาวิน อาจารย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

460 นายฉัตรไชย รัตนไชย อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

461 นายภานุวัฒน์ สาระพร รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองอาคารสถานท่ีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

462 นายดนัย ทิพย์มณี อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
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463 ดร.ปธานิน แสงอรุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

464 อ.ดร.วรวิช นาคแป้น อาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

465 ผศ.ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ อาจารย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

466 ผศ.ดร.ปุณยนุช รุธิรัก อาจารย์ ม.หาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

467 นายพีรพัฒน์ โกศลศักด์ิสกุล อาจารย์คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

468 นายพีรพัฒน์ โกศลศักด์ิสกุล อาจารย์คณะการจัดการส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

469 นางสาวกาญจนา สนอุทา นักศึกษา มหาวิทาลัยกาฬสินธ์ุ

470 สุภาวดี ยอดทองดี เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

471 นายจ านงค์ โสบุญ เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

472 นางสาวนลินรัตน์ เครืองทองศรี เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

473 สนอง เบ้านามโฮง เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

474 สุริยะ สรรพโส เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

475 ใกล้รุ่ง สุรัล เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

476 นายธนากร ก้องทอง เจ้าหน้าท่ี มหาวิยาลัยขอนแก่น

477 นายวิเศษ ช านาญวงษ์ ต่ าแหน่งท่ีปรึกษามูลนิธิน้ า

และคุณภาพชีวิต

มูลนิธิน้ าเพ่ือชีวิต

478 นายก าราบ พานทอง กรรมการสภาลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา มูลนิธิรักษ์บ้านเกิด

479 นายเริงชัย ตันสกุล ประธารมูลนิธิรักษ์บ้านเกิด สงขลา มูลนิธิรักษ์บ้านเกิด สงขลา

480 น.ส.วรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ช านาญการ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5

481 นายพีระพงษ์ ภัทรพันธ์ุชัย ศูนย์การจัดการส่ิงแวดล้อม มข.

482 จุฑามาศ สิริรัตน์ เจ้าหน้าท่ีวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย483 รศ.สมศักด์ิ สายสินธ์ุชัย รองศาสตราจารย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
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484 นายชิษณุพงศ์ ประทุม อาจารย์ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมนิเวศวิทยาอุตสาหกรรม 

คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล485 วรางค์ โคนันทน์ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 11

486 ผศ.ดร.ชลิดา อู่ตะเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและส่ิงแวดล้อมและฝ่ายสารนิเทศน์และ

ประชาสัมพันธ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง487 รศ.ดร. สมศักด์ิ สามัคคีธรรม อาจารย์ประจ าคณะ

พัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม

สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร์488 นางสาวนัชชา เพ่ิมสุภัคกุล นศ.ป.เอก สถาบันบัณฑิตพัฒนา

บริหารศาสตร์489 นิตยา โพธ์ินอก นักวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า

490 ผศ.ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

491 รศ.ดร. พันธวัศ สัมพันธ์พานิช รองศาสตราจารย์ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย492 นายวินัย เชาวน์วิวัฒน์ นักวิจัยฝ่ายสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ า

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า

493 นายสมชาติ วิจิตราการลิขิต รองผู้อ านวยการ สถาบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

และนวัตกรรม494 นางอัญชลี พงษ์สถิตย์พัฒน์ นักธรณีวทยาช านาญการ สทบ. เขต 4 ขอนแก่น  (น้ าบาดาล)

495 นางสาวเบญจมาศ จันทร์เอ่ียม นวค.ชพ. สนอ.สศช.

496 นายสุรเชษฐ์ สุทธิกุล นักประชาสัมพันธ์ สปช.6

497 น.ส.จิตติมา เรืองติก นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สปอ. 6 (สงขลา)

498 นายกันตพัฒน กสิบุตร เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

499 นายอธิษฐ์ พุ่มเข็ม รองประธาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรียุธยา

500 นายไชยยา ศรีบุญเรือง เลขาสมาคม ทสม. สมาคม ทสม. สงขลา

501 นายปรีชา วรรณขาว นายกสมาคมแพทย์แผนไทย (ปัญญาวุธ) สมาคมแพทย์แผนไทย (ปัญญาวุธ)

502 นายจินตรัตน์ ทองช่วย ท่ีปรึกษาสมาคมแพทย์แผนไทย (ปัญญาวุธ) สมาคมแพทย์แผนไทย (ปัญญาวุธ)

503 นายพิษณุ ปันนะราชา วิศวกรโครงการ สมาคมวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

แห่งประเทศไทย504 นางสุปราณี เงินทองมาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ ส านักงานrพลังงานจังหวัดระยอง
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505 นางสุพรรษา วงศ์ธรพาณิช นวค.ปก. ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

506 นางสาวบงกชกร โทเกาะ นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

507 พิมผกา พิมพ์สารี เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

508 นางสาวอุรัสยา แก้วค า เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์509 นางสาวพัชรินทร์ เก้ือกิจ เศรษฐกรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์510 นายทนงค์ศักด์ิ ด ารงค์นุกูล นักวิชาการสถิติการเกษตรช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 9

511 น.ส.สุชาดา อังกาบก่ิงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี 9

512 นายศักด์ิชัย กิจเจริญ สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดล าปาง

513 นายอภิรักษ์ เด่นดี นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

514 นายณัฐพล วงศ์เป็ง พนักงานวางผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

515 นิภาพร แสนสุภา พนักงานวางผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่

516 นายกิติพงษ์ ท่ีปรึกษา วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

517 นายอภิรักษ์ ตุ้มทอง นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์

518 นายศิรวัชร อ่อนเหลา วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย

519 นายณัฏฐนันท์ นุนปงถา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่

520 นายธนาวรรธ พันธ์ุชนะ นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบ่ี

521 นายวรวัฒน์ จันทสี นักผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี

522 ณิลิน มาภิวงค์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร

523 นายสุรพงษ์ ค าตานิตย์ นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น

524 นายชุมพล พงศ์ทวีพร นายช่างโยธาช านาญงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ

525 นายยศวัฒน์ สมศรีพลอย นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
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526 นายวิศรุฒฐ์ ทองเน้ือดี นักผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี

527 นางสาวธัญญรัตน์ ธนันศักด์ิวรชิต นักวิเคราะห์ผังเมืองข านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี

528 นายกิตติทัช นาวา พนักงานผังเมือง ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา

529 นายอัครวิชญ์ สังข์ประคอง นักผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร

530 นายมาโนช สุวัฒน์เมฆินทร์ สถาปนิกปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี

531 นางจารุรัตน์ สกุลดี นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี

532 นายวีระพงษ์ หวังดี นักผังเมืองช านาญการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

533 นางสาวศุกร์ภิริยา มีศิลป์ นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

534 นายเฉลิมพล สังขวุฒิ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี

535 นายอนวัทย์ วงศ์ช่วย นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

536 นางธัญลักษณ์ ศรีมะคะ นักวิชาการขนส่งช านาญการพิเศษ ส านักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

537 อาภาภัทร อธิภาคย์ รองผู้อ านวยการ

ส านักแผนภาพรวม

ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก538 รัตติยา ทองสุข รองผู้อ านวยการส านักแผนภาพ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

539 นายธนกร วงศ์วิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจ.สุโขทัย

540 นายบัณฑิต พรหมทอง ผอ.กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ส านักงานจ.สุโขทัย

541 นางสาวจิดาภา ป้อมป้อง นวค.ชก. ส านักงานจังหวัดเชียงใหม่

542 นายนิพล ไชยสาลี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ช านาญการพิเศษ ส านักงานจังหวัดเพชรบุรี

543 นายธนากร โตโส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดกาฬสินธ์ุ

544 นางสาวปรานอม นาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร

545 คุณจุรีภรณ์ วาลย์มนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดขอนแก่น

546
นางสาวสุธาทิพย์ 

ฤทธิไกรวรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดชัยนาท
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547 นายนครินทร์ จันลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดนครนายก

548 ว่าท่ีร้อยตรี ธีระศักด์ิ มีชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดนครพนม

549 นางสาวอสิตรา รัตตะมณี ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา

550 นายสมนึก ทวันสู เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ (ปลัดอ าเภอ) ส านักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

551 นายสิทธิชัย ดาวคนอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานจังหวัดนนทบุรี

552 จารุวิทย์ คงนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานจังหวัดนนทบุรี

553 นายเกียรติศักด์ิ มณีรัตน์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนราธิวาส

554 นางสาวรริณชญา บุตรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดน่าน

555 น.ส.ณัฐฐนันท์ ทองนุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดปัตตานี

556 นายบุญทวี เลิศปัญญาพรชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานจังหวัดปัตตานี

557 ว่าท่ีร.ต. คมกริบ รัตนภิบาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

558 นางสาวปนัดดา หลวงเคร่ือง
นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ
ส านักงานจังหวัดพะเยา

559 นายพนสิทธ์ิ อุดมสุวรรณกุล ปลัดจังหวัดพัทลุง ส านักงานจังหวัดพัทลุง

560 นายภัทร์ภน รัตนา เลขาปลัดจังหวัดพัทลุง ส านักงานจังหวัดพัทลุง

561 นายธนะสิทธ์ิ ศรีค าภา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพิจิตร

562 นายวัลลภ ยศทิศ นวค.ปก. ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก

563 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ส านักงานจังหวัดพิษณุโลก

564 น.ส.สายสุนีย์ นุ่นด า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดระนอง

565 นางสาวเพ็ญนภา วรรณวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดระยอง ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

566 นายชาติชาย ไชยพิมล หัวหน้าส านักงานจังหวัดราชบุรี ส านักงานจังหวัดราชบุรี

567 นายภูวเนธ มะลินิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดราชบุรี
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568 นางสุนีย์ บุษพันธ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดลพบุรี ส านักงานจังหวัดลพบุรี

569 ดารุณี ใจศีล
นักวิเคราะห์นโยบาบและแผน

ช านาญการ
ส านักงานจังหวัดล าปาง

570 นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสตูล ส านักงานจังหวัดสตูล

571 นางศศิพินท์ุ แก้วนิตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดสตูล

572 นายศุภมิตร วงษ์สงคราม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดหนองคาย

573 นางสาวปิยะวรรณ กลางเหลือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดหนองบัวล าภู

574 นายประมวล สะอาด นวค.ชพ. ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี

575 นางสาวสุณิส ยอดนาม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 8 (นครราชสีมา)

576 นายราชรัฐ สัตถาผล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ ส านักงานชลประทานท่ี 1

577 นายจิรชัย พัฒนพงศา หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส านักงานชลประทานท่ี 1

578 นายปิติ หนูเมือง วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานชลประทานท่ี 15

579 นายนฤพนธ์ นุ้ยรัตน์ วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานท่ี 4

580 นายสุนัย กล่ ามอญ วิศวกรชลประทานช านาญการพิเศษ ส านักงานชลประทานท่ี 8 นครราชสีมา

581 นายยุทธนา ทัตราคม หัวหน้าฝ่ายพิจารณาโครงการ ส านักงานชลประทานท่ี 9

582 นายปรัชญา สุทธิประภา วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานท่ี 9

583 นายกษิดิศ สิทธิพูลทอง วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ ส านักงานชลประทานท่ี16

584 นายญาณภัทร นวลขาว วิศวกรชลประทานช านาญการ ส านักงานชลประทานท่ี16

585 นายนพชัย ส่งเสียง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจ.กาญจนบุรี

586 นายเวทิน พุ่มอินทร์ ผู้อ านวยการส านัก ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์

587 นายอมฤต สิทธิชินวงษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดเลย

588 นางสาวธิดารัตน์ สายญาติ
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดแพร่
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589 นายวงศ์วิวรรธ ธนูศิลป์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

590 นายภูมิสิทธ์ิ สุวรรณศักด์ิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฎิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

591 นายจิตกล้า อังสาชน นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี

592 นางวาสนา ทนงรบ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฎิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดตาก

593 นางสาววรัชญา บุญสมัคร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ

594 นางปราณี ชินบุตร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์

595 น.ส.สุภัททา รุ่งโรจน์พานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

596 น.ส.กัญญ์ณพัชร์ ศุภวิชญ์ปภพ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพังงา

597 นายประวัติ แก้วนุ้ย นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดพัทลุง

598 คุณรจนา เวียงปฏิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม

599 นายเธียรชัย ห้องแซง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร

600 นายธิเบศร์  เอ็นคะวัน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด

601 นายสุกฤษฏ์ิ สุทธินนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดระนอง

602 นายชิดชัย บุญพิทักษ์ ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

603 นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง

604 นางสาวกนกวรรณ ตราชู นวค.ปก. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าพูน

605 นายเจริญชัย ศิริคุณ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

606 นางสาวณภัทร ต้ังกิจวานิชย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสกลนคร

607 น.ส.สุนี อัครสุวรรณกุล ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

608 นายสาคร ค าชุม ปวก.สวล.ชพ. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

609 นางศิริพร โกมลหิรัญ นักวิชาการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

610 นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ ผู้อ านวยการ ผู้แทนผู้ว่าฯ จังหวัดสงขลา ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

611 นางสนทญา ผุดผ่อง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

612 นส.รัตนศิริ พิมลไทย นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสงขลา

613 นายเกรียงไกร บุญเล่ือน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ

614 นายวุฒิชัย สมสอางค์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว

615 นายฉัตรชัย เจริญสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี

616 ไอลดา ยาท้วม
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย

617 น.ส.เอมิกา แช่มศรีรันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุราษฏร์ธานี

618 นายสมศักด์ิ พิมพ์แต้ม ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์

619 นางสาวกานต์สินี ดวงดี นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

620 นายภาว์สุระ ลิมปิสวัสด์ิ ผู้อ านวยการส่วนส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง

621 นางสาววัฒนา แก่นนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอ านาจเจริญ

622 นางสาวกฤติมา  รัชตเวชกุล นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

623 นายคมกฤช เข็มเพชรพราว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

624 นายอับบัส หลีเยาว์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสตูล

625 วชิราภรณ์ ก าเนิดเพ็ชร ผู้อ านวยการกลุ่มวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

626 นส.พิรพร เพชรทอง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

627 นายอิทธิกร บัวสมบุญ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

628 นายธเนศ กุลกรินรธรรม วิศวกรโยธาช านาญการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

629 นางสาวปรภัสสร ก่ิงแก้ว เศรษฐกรปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

630 นายธนวิชญ์ ศิริจารี นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

631 นางสาวชุลีกร เศวตวงษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

632 น.ส. นุชนาท วรารักษ์ประภัทร์ นักวิเคราะห์ช านาญการ ส านักงานทรัพยากรน้ าภาคท่ี 4

633 นายสุธี มณีอ่อน วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักงานทางหลวงท่ี 18

634 นางกรอยทิพย์ คชสาร เจ้าพนักงานสถิติช านาญงาน ส านักงานทางหลวงท่ี 18

635 นายเชิดชัย สวนแก้ว วิศวกรโยธาช านาญการ ส านักงานทางหลวงท่ี 18

636 นางอุไรวรรณ อรุณรังษี นักวิชาการสถิติช านาญการ ส านักงานทางหลวงท่ี 18

637 นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง วิศวกรโยธาช านาญการ ส านักงานทางหลวงท่ี 7 (ขอนแก่น)

638 นายนพพร จรุงเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

639 นางสาวศุภณัฐ เฉลิมศุภนิมิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

640 นางสาวคณิตา เกียรติเลิศเสรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

641 ธัญยธรณ์ สวัสดิวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ

ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

642 นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

643 นางสาวจุฑามาศ แสงค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

644 นายพงษ์ศักด์ิ เอ้ือสุวรรณา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

645 นางสาวอรสุภาว์ สายเพชร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

646 นางสาวนิชนันท์ ทัดแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

647 นายสกุลยุธ ศรุตานนท์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

648 นายธัชพงศ์ เภกะสุต เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการด้านวิชาการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

649 นางภาสพิชญ์ มโนมยิทธิกาญจน์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฎิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

650 นายสมิต จิระมงคล นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

651 นางสาวทิพาวรรณ รักสงบ นักวิชาการส่ิงเเวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

652 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์โพธ์ิ นวช. สวพ. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

653 นายภิชชากรณ์ วงศ์ทองดีป่ีแก้ว เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

654 นางสาวกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

655 ทรงวุฒิ ศรีสติ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

656 นายรัตน เล้ียงสกุล นวช. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

657 นายทศพล เพียรธนะกูลชัย นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

658 นางสาวกชวรรณ สังขวนิช เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

659 นางสาวสพรรณชนก ชูใจ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

660 นางสาววจี ขวัญทองอินทร์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

661 วริศรา ไชยวงศ์ นักวิชาการสิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

662 นายฤกษ์ชัย  ปิยจิตต์ไพโรจน์  นักวิชา การส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

663 นางจตุพร รักสันติชาติ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

664 นางสาวปนัดดา ล าเจียก เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

665 นายสมชาย จูเปาะ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

666 ประสาน อิทธิพรกุล นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

667 นางสาวพัชรพร น าตระกูลพัฒนา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

668 นางสาวเกษร ใหญ่กระโทก นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

669 นางชรินี สุวรรณทัต นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

670 นางจุไรรัตน์ สุขสวัสด์ิ ผู้อ านวยการกองบริหาร

จัดการท่ีดิน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

671 นางสาวนฤมล สู่เสรีด ารง เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย

และแผน

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

672 นางสาวชริกานต์ รุ่งแสง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

673 สิรนันท์ ดวงบุบผา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

674 เปรมฤดี เสริมพณิชกิจ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

675 นางสุขฤทัย ภคกษมา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

676 นางสาวเพ็ญนภา คงธนสารสิทธ์ิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

677 นางอุษารัศม์ จันทร์ภักดี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

678 นางพรรณนิภา สืบสืงห์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

679 นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผอ.กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

680 นางอินทิรา เอ้ือมลฉัตร ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

681 นายอิศรพันธ์ กาญจนาเรขา ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

682 นางสาววรัษญา วัลมาลี
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม

683 นางสาวนิธิมา นาคทอง นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนปฏิบัติการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

684 นางสาววชิราภรณ์ เพชรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มติดตามและ

ประเมินผล

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

685 นางศุภพจี สิมะโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

686 นางภัชราพร ผาสุกวนิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

กระทรวงพลังงาน687 นายพิพัฒน์ หนูทอง นายช่าง8 ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

688 จารุณี เรียมพิมพ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ส านักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

689 นายวัชระ ลายประวัติ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

690 นางสาวกมลนัทธ์ นาคะรัตน์
นักวิชาการสถิติ

ช านาญการพิเศษ
ส านักงานบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 16

691 นายศาสตรา เขาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปกครองจังหวัดสงขลา

692 นายชูชีพ ธรรมเพชร หน.ส านักงานปน. ส านักงานปน.

693 นายภาคภูมิ โภชนุกูล นวค. ส านักงานปภ.สข.
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694 นายสมาน แสงมณี นักวิชาการประกันสังคม ส านักงานประกันสังคมขอนแก่น

695 นายกรฏ แสงทอง นักวิชาการประมง ส านักงานประมงจังหวัดสงขลา

696 นางสาวแทนวรรณ โตโพธ์ิกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานปลัด

กระทรวงพลังงาน697 นางสาวณัฏฐวี รักษาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

698 กฤษณา สูงสง่า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

699 นายวิชัย พงษ์เกาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

700 นางสาวชฎาภรณ์ ราชแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี

701 นายไพรัช ดวงจินดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล

702 นายบัณฑิต ต้ังโภคานนท์ นักวิชาการพลังงานช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

703 นายธนัส สมศิริ นักวิชาการพลังงานช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย

704 นายจุมพฏ จ าเนียร นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ส านักงานพลังงานจังหวัดกระบ่ี

705 นางสาวมยุรี สีนอเนตร วิศวกรช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น

706 นายธีรชัย พงศ์ติณบุตร พลังงานจังหวัดนครนายก ส านักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

707 นายชุณหดล วงศ์เรือง วิศวกรปฏิบัติการ ส านักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม

708 นายณัฐกิตต์ิ รัฐศิลป์โภคิน พลังงานจังหวัดนนทบุรี ส านักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี

709 นายวัชรา ปานเจริญ นายช่างเทคนิคอาวุโส ส านักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

710 นายอรุณ อินทสะระ พลังงานจังหวัดพัทลุง ส านักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง

711 นายนเรศวร์ แพงมา วิศวกรช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด

712 นายวุฒิชัย ต้ังพาณิชย์ วิศวกรช านาญการพิเศษ ส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง

713 นายนรินทร์ พันธ์เขียว นักวิชาการพลังงานช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปาง

714 นายอังคาร กาฬปักษิณ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ส านักงานพลังงานจังหวัดล าพูน
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715 นายจักริน เดชสถิตย์ นักวิชาการพลังงานช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสงขลา

716 คุณสุกิจ จงโชคดี วิศวกรช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร

717 นายฐิติพงศ์ ถึงคุณ พลังงานจังหวัดสระบุรี ส านักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี

718 นายปณต สังข์สมบูรณ์ พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

719 นางสายชล การีพจน์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

720 นางปุณฑริก บุบผาเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ส านักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี

721 นายกฤษฎา ช่ืนมาลัย นวค.ปก ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจเเละสังคมภาคใต้

722 นายกวิศ จุนโท ร.นวค.ชก. ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

723 น.ส.นิรมล เพชรชู นวก.พช.ช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

724 นางอนงค์ ช่วยรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

725 นางนิรชา เจ็กช่ืน นักวิชาการเกษตรช านาญการ ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5

726 นางประภาพร อุปาน์ จพ.การพาณิชย์ช านาญงาน ส านักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

727 นายธนาคม ไหลเจริญกิจ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดมุกดาหาร

728 นายประภัทร ประพันธ์พจน์ สถิติจังหวัดขอนแก่น ส านักงานสถิติขอนแก่น

729 นางพรรณวดี เจริญนาม ผู้อ านวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ส านักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

730 นางสาวภัทรายุส พูลฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบาย ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ731 ปภานัน วรวัฒนสกุล นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ732 นายธนิต ไหลไพบูลย์ นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

733 นางกมลทิพย์ ยืนนาน นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

734 นายนิกร ภูมิแสนโคตร นวค.ชก ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

735 คุณวศิมน โตสุรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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736 นางรสวันต์ วรรณกะลัศ นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

737 นายตฤณกร วรัทธนานนท์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

738 นางสาวปัญจพร ประสงค์ส าเร็จ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

739 นายอินทัช อัคนิวรรณ นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

740 นางสาวจินนา ต้นศรทิพุธ ผชช. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

741 นายบุรินทร์ ชูสุวรรณ
รักษาการต าแหน่งนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนช านาญการ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

742 สดุดี พวงเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

743 นายวัชรพล พุ่มแก้ว นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

744 นางสาวบุญสิตา กิติคุณ นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

745 นางสาวชนกมน รุยาพร นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนช านาญการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

746 นายเอกสิทธ์ิ รัตนพันธ์ นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

747 นายมังกร พรหมแสง ร.นวค.ชพ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

748 พรรณิสา นิรัตติวงศกรณ์ นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

749 นายสมบัติ กิจจาวุวงษ์ นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

750 วิไลลักษณ์ ใหม่วงษ์ นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

751 ชนกสุดา เอ่ียมบริสุทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

752 นางสาวอัมภัสชา รักขุมแก้ว นวก.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

753 นางสาวบุญเล้ียง หน่ายโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

754 สิรินพร แดงพ่วง นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

755 ดวงกมล แก่นสาร นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

756 นายกิตติพัฒน์ ยลไชย นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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757 นายโสรัจ ศิโรตมานนท์ นวก.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

758 นายจิรวัฒน์ ปานเพ็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

759 นายกัมปนาท คล้ายสุบรรณ นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

760 ธัญรส สงวนหงษ์ นวค.ชช. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

761 กฤตกร เชษฐชัยวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

762 นางสาววิมลมาส ประยงค์ทิพย์ นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

763 นางสาวพิชญาพร เดชสกุล นวก.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

764 นางสาวอภิญญา นิลยอง นวก.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

765 นายศุภสิทธ์ิ ฟองสมุทร นวค. ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

766 นางสาวเข็มจิรา เกียรติวัชระชัย นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

767 สุภาพร ว่องวัฒนสร นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

768 นายดารากร เจียมวิจักษณ์ นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

769 วิสสุตา บุญมี นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

770 ณัฐกร อัจฉริยสกุลชัย นวค.ปก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

771 นายธนเทพ ปลายแก่น พนักงานบริหารงานท่ัวไป3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

772 นางสาวจิราภรณ์ ศรีจันทร์ นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

773 จรีย์วิชญา เทิดธรรมธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

774 น.ส.นริสา พิชัยวรุตมะ นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

775 ณุชาดา เจริญพานิช ร.นวค.ชพ. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

776 สุภาพร ว่องวัฒนสิริ นวค.ชก. ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

777 น.ส. วนิดา สุภาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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778 นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนช านาญการพิเศษ

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

779 นางสาวลดาวัลย์ ค าภา ท่ีปรึกษาด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

780 นายปียะกาศ แซ่ล้ิม เจ้าหน้าท่ีโสตฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

781 นายสุขจิตต์ เพ็ชรอัดขาว เจ้าหน้าท่ีโสตฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

782 นางสาวปราณี ขวัญเกิด นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

783 นายธนเทพ ปลายแก่น พนักงานบริหารท่ัวไป 3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

784 นายสุทิวัส ปะโมทะโก เจ้าหน้าท่ีโสตฯ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)

785 นายสุภาพ ช่ืนบาน ผอ.ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 14 ส านักงานสวล.ภาคท่ี 14 (สุราษฏธานี)

786 นายมานพ เช่ือมทอง
นักวิชาการสาธารณสุข

ช านาญการ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

787 นางสาวกนกรัตน์ เก้ือรอด นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

788 นายวิโรจน์ สมพงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

789 นางสิริธร  จังโกฏิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 10

790 นายมีลาภ เทศทอง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 11 (นครราชสีมา)

791 นางอโณทัย ธีรสิงห์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 14 (สุราษฎร์ธานี)

792 นางสาวอติภา ขาวสุวรรณ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 14 (สุราษฎร์ธานี)

793 นายนฤดม เพชรทองบุญ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 16 (สงขลา)

794 นางสาวจีรภา จ าศีล
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 (ล าปาง)

795 นางสาวธัญญารัตน์ แก้วจินดา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 (ล าปาง)

796 นายณัฐชานนท์ อุตสม
นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการพิเศษ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 2 (ล าปาง)

797 นางอรอนงค์ อุทัยหงษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)

798 นายธนาคม ธรรมช่ืน นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ช านาญการ

ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 6 (นนทบุรี)
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799 นางพัชระวดี สมท่า นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 (สระบุรี)

800 นางนิตญา สุทธาวาส นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 7 (สระบุรี)

801 นายคณบดี สัมพัชนี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส

802 นายบัณฑิต ศรีเพชรพงษ์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ

803 นางสาริศา ยุคันธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะนครศรีอยุธยา

804 นางสาวจุฑาพร ปราบปรี นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนปฏิบัติการ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา

805 นายธัญญารัตน์ พรหมสุทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ

806 นายชวลิต ชัยนิวัฒนา อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว

807 นายกษิต เสน่ห์ภักดี นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ส านักจังหวัดภูเก็ต

808 นายศักดา มณีวงศ์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่)

809 นางสาวนันทวดี วงศ์มาดิษฐ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 1 (เชียงใหม่)

810 นายคุณากรณ์ สีเผือก นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ล าปาง)

811 นายอัครชัย อาสุ ผู้อ านวยการศูนย์ป่าไม้ล าปาง ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 3 (ล าปาง)

812 นายนพดล สมศรี นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 4 (ตาก)

813 นางสาวอนงคณี เรือนทิพย์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น)

814 นางสาวปาณิสรา ภูทอง นักวิชาการป่าไม้ช านาญการ ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ี 7 (ขอนแก่น)

815 นางสาวอรวรรณ สามารถ นักธรณีวิทยาช านาญการ ส านักทรัพยากรน้ าบาดาลเขต 5

816 นายเชวงชัย วังพุทรง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก)

817 นางสาวสุพัตรา จูจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 15 (เชียงราย)

818 นายพันธ์ุพงษ์ คงเดชอดิศักด์ิ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 2 (ศรีราชา)

819 นายปรีชา มณีรักษ์ นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 6



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

820 นายนเรศ งามธรณกิจ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 8 กรมป่าไม้

821 น.ส.สุภา ด้วงนุ้ย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 6

822 นางพรพิสิทธ์ิ ปาวิชัย นวค.ชก. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ

823 นางสาวณิธารีย์ สาตรพันธ์ุ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม

ปฏิบัติการ

ส านักส่ิงแวดล้อม 

กรุงเทพมหานคร824 นางนภาพร ศรีเพ็ชร์พันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ 2 ส านักส่ิงแวดล้อม กทม.

825 คุณณัฐช์นเรศ มาเจริญ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

826 นางจินตนา เอ่ียมพิษณุวงศ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

827 นภาพร ศรีเพ็ชร์พันธ์ุ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมมลพิษ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส านักส่ิงแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

828 นายโอสถ สาครินทร์ กรรมการ/ประธานฝ่ายผังเมืองและส่ิงแวดล้อม หอการค้าจังหวัดสงขลา

829 สุกิจ บุบผาช่ืน รองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

830 นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้า

จังหวัดปทุมธานี

หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

831 ณิชพัชร พวงคีรี เลขานุการ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี

832 นายฉกาจ กาญจนารักษ์ ปฏิคม หอการค้าจังหวัดล าพูน

833 นายธนกฤต สุวรรณพรหม กรรมการหอการค้าล าพูน หอการค้าจังหวัดล าพูน

834 ว่าท่ีร้อยตรีอับดลรอหมาย หลังปูเต๊ะ คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสตูล หอการค้าจังหวัดสตูล

835 ว่าท่ี ร.ท.ดร.อิสเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

836 ปรีชา ต่อเจริญ หอการค้านครปฐม

837 นายสุเมธ รักษ์จันทร์ นักวิชาการป่าไม้ อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้

838 นายกิติพงศ์ สงนุ้ย นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติตารุเตา

839 นายครินทร์ หิรัญไกรลาส นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ ส านักบริหารพ้ืนท่ีอนุรักษ์ท่ี 14 (ตาก)

840 คุณปัญจพร มากไมตรี วิศวกรส่ิงแวดล้อม Asian Engineering Consultant



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

841 khyn tan PRS channel PRS channel

842 เติมพร ชุณหธรรม ท่ีปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม SCG

843 จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม SEATEC

844 นายจอมภพ จันทรหลง อดีตผู้บริหาร TOT TOT

845 นายหวังโชค บิลแหละ ผู้จัดการการตลาด TOT TOT

846 นางสาวชมชนก ยางทอง เจ้าหน้าท่ี TOT TOT

847 นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร UAE

848 น.ส.นวรัตน์ เก้ียวมาศ ผจก.ฝ่ายอาวุโส UAE

849 นางสาวรัตนา ทิมมณี นักวิชาการอาวุโส UAE

850 น.ส.หทัยรัตน์ ฤทธ์ิธาอภินันท์ ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส UAE

851 น.ส.ผกาแก้ว เกียรติสมาน หัวหน้าทีมงาน UAE

852 น.ส.ภัทรพรรณ รักษวิณ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

853 น.ส.วรางคณา เหรียญทอง หัวหน้าทีมงานอาวุโส UAE

854 น.ส.กิตติยา ลิมปิผลไพบูลย์ หัวหน้าทีมงาน UAE

855 น.ส.กฤติกา บุณยชาติพิสุทธ์ิ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมอาวุโส UAE

856 นางพิมลพร บุตรพิลา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

857 น.ส.กฤชวรรณ ภัทรธีรกุล ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร UAE

858 น.ส.สุวณิชย์ ปริญญาเชษฐ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

859 น.ส.โชติญาต์ บุนนาค นักวิชาการส่ิงแวดล้อมอาวุโส UAE

860 นายมงคล มิรัตนไพร นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

861 น.ส.นันทิดา บุญไสย รักษาการผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร UAE



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

862 นายนพรัตน์ วงศ์อนุรักษ์ชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการบริหาร UAE

863 น.ส.อรพรรณ ช านาญรัมย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

864 นายศรัณย์ จิตตวนิชประภา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

865 นายจาฤก น้อยจินดา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

866 น.ส.กนกวรรณ สุขรักษ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมอาวุโส UAE

867 น.ส.กาญจน์มณี ภู่สงค์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

868 น.ส.กุลรดา สุธีระเวชช์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

869 น.ส.ภัทรศยา แก้วมณี นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

870 นายวีระวัชร์ ธงเกียรติเจริญ นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

871 น.ส.ปรียาภรณ์ เหมวัตรกิตต์ิธนา นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

872 นายกีรติ วานิช นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

873 น.ส.สิริภัค ส่องแสง นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

874 น.ส.ปาณัท แสนมหาชัย นักวิชาการส่ิงแวดล้อม UAE

875 นายวิทธวัช ถาวรชีพ พนักงานบริษัท UAE

876 นายสิทธิพงค์ พิลึก พนักงานบริษัท UAE

877 นายสุฐ กัน

878 นางสาวธนภร ช่วยชูสกุล ผู้จัดการภรคุณอิเล็คทริคแอนเซอร์วิส

879 นายอัมหัย โรจน์กุล มขร. พัทลุง

880 นางสาวนฤมล กิจเรือง

881 นายสมชาย น่ิมนวล

882 นายโสภณ แท่งเพ็ชร ผู้อ านวยการส านักพัมนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคเหนือ



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA ประจ ำปี 2562

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

883 นายดุลวิชญ์ รัตนภาค ผอ.ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมจังหวัดล าปาง (ผู้แทนผู้ว่าจังหวัดล าปาง)884 นางสาวศนิวาร บัวบาน

885 รศ.ดร.สุทิน อยู่สุข

ประธานคณะท างานพัฒนาการจัดท า SEA และคณะท างานจัดท าแนวทาง

 SEA

886 อาจารย์ปาริชาติ ศิวะรักษ์ รองประธานคณะท างานจัดท าแนวทาง SEA

887 ดร.ไชยยศ บุญญากิจ ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม (รายสาขา)

888 ดร.วิเทศ ศรีเนตร ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

889 ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ อาจารย์ประจ าคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

890 นายชญาทัต เนียมแสวง ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

891 รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

892 ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน

ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

(เศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม)

893 นายจักรกริช ธรรมศิริ ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

894 ดร.พรวิภา คลังสิน หัวหน้าโครงการ

895 นายภัทราวุธ พุสิงห์ อาจารย์ประจ าคณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

896 นายกิตติธัช แก้วบางกะพ้อม วิทยากร

897 นางชุลีพร บุณยมาลิก ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

898 นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

899 นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ

900 นางสาวณัฎฐ์เอก ดุษฎีประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 1 ปี 2563
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นางภาวิณา อัศวมณีกุล ผู้เช่ียวชาญ กคพ./สศช.

2 นายวรพรต สัมฤทธ์ิเดชขจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กคพ./สศช.

3 นางสาวจารุภา พรหมมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทว./สศช.

4 นายนฤเบศ สิงห์คะนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กทว./สศช.

5 นางสาววรรณภา คล้ายสวน ร.ผชช(ร.ผอ.กทว.) กทว./สศช.

6 นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กทว./สศช.

7 นายสมบัติ   กิจจารุวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กทว./สศช.

8 นายบุญชุบ ส่งตะกูลศักด์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กทว./สศช.

9 นางสาวอมราวรรณ ทิวถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กปผ./สศช.

10 นางนิสวันต์ พิชญ์ด ารง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กปผ./สศช.

11 นายพงศ์กูร วิรัตนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กพข./สศช.

12 นางสาวอภิญญา นิลยอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กพท. /สศช.

13 นายธนาธร พรหมเมือง รักษานักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กพท./สศช.

14 นางสาวสไบนาง เทพรัตน์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป 3 กยป./สศช.

15 นายนภดล เลิศวิลัย พนักงานบริหารงานท่ัวไป 3 กยป./สศช.

16 นายธราดล กมุทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กยภ./สศช.

17 นางสาวจริย์วิชญา เทิดธรรมธร นวค.ชก กยภ./สศช.

18 นายพรชัย  พงศ์กร นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ

19 นายพีระพัฒน์ ชูก าเหนิด ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และนโยบาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

20 นายสถาพร กาวิเนตร นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

21 นางขวัญใจ ยวงเดชกล้า นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรธรณี

22 นางนิลสน แสงสุริยา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

23 นายอุกฤษฎ์ พงษ์ประไพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กศม./สศช.



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 1 ปี 2563
ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

24 นายสุรพล ศรีเฮือง ผอ.กองยุทธศาสตร์และวางแผนเศรษฐกิจมหภาค กศม./สศช.

25 นายชิตสนุพงศ์ ประทุม นักวิจัย ม.มหิดล

26 นางสาววิลินธร    ชูโต เจ้าหน้าท่ีฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหิดล

27 นายสถาพร รักชีพ วิศวกรชลประทาช านาญการพิเศษ สทนช.

28 นางกัญญาวีร์ ประยูรสิทธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สพก./สศช.

29 นางสาวบุญเล้ียง หน่ายโคกสูง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ สพก./สศช.

30 นายอภิชาติ จักรศรีพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สศช.

31 นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

32 นายดุลยฤทธ์ิ หอมนาน วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

33 นางกัลยาณี ราชศรีเมือง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

34 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ โพธ์ิ  นักวิชาการ ส่ิงแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

35 นางสาวศุภรา เหลืองภัทรวงศ์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

36 นางชรินี สุวรรณทัต นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

37 นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

38 นายพงษ์ศักด์ิ เอ้ือสุวรรณา นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

39 นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

40 นายสมิต จิระมงคล นักวิชาการส่ิงแเวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

41 นางสาวภาวิณี โกษา ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 2 ปี 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นางสาวขวัญศิริ วรรณชนะ นักผังมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

2 นางสาวพรพิมล น้อยเจริญ นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

3 นางสาวพินนรินทร์ หินค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองแผนงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) 

4 นายอภิชาต ชมบุญ นักผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักผังประเทศและผังภาค  กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

5 นางสุชนันท์ กลีบแก้ว นักวิเคราะห์ผังเมืองช านาญการพิเศษ ส านักวิเคราะห์และประเมินผล กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

6 นางสาวสาริยา ศรีเช้ือ นักผังเมืองช านาญการพิเศษ ส่วนผังเมืองรวมท่ี 1 ส านักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

7 นางสาวอัจฉรา เทพไชย นักผังเมืองช านาญการพิเศษ ส่วนผังเมืองรวมท่ี 2 ส านักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

8 นายภัทรพงศ์ สุภัทรนัต สถาปนิกช านาญการพิเศษ ส่วนผังเมืองรวมท่ี 4 ส านักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)

9 นางสวพิมพรรณ ชุมเพ็งพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ(ด้านความปลอดภัย) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

10 นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (ทช.)

11 นางสาวสุภาพร องสารา นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังทะเลอันดามันตอนล่าง

12 นางสาวทิสวรรณ ชูปัญญา รองผู้อ านวยการส านักประสานโครงการและแผนบูรณาการ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

13 นางสาวจรรยพร วุฒิสมบูรณ์พันธ์ุ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์และวางแผน ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.)

14 นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

15 นางอัมไพวรรณ ใจรังษี วิศวกรช านาญการพิเศษ กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

16 นางสาวณัทน์ฐพรรณ ศรีสมโภชน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ กองส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายส่ิงแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

17 นางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อมและพลังงาน กองส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ฝ่ายส่ิงแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

18 นายนพพร จรุงเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักแผนความปลอดภัย ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

19 นางสาวธนิตา วิชญานุโรจน์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักแผนความปลอดภัย ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)

20 นางสาวพิมลวรรณ แย้มอยู่ นักวิชาการขนส่งช านาญการพิเศษ กองแผนงาน กรมท่าอากาศยาน

21 นายจักรพงษ์ ตอพรหม วยธ.ชก. กองก่อสร้าง กรมท่าอากาศยาน



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 2 ปี 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

22 นางสาวผานิตตา เจริญผล ผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร การท่าเรือแห่งประเทศไทย

23 นางมยุรี ดีรูป นักวิชาการ 11 ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร  การท่าเรือแห่งประเทศไทย

24 นางสาวพรพิมล พุ่มพวง ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อม กองส่ิงแวดล้อม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

25 นายส าเริง จานทอง พนักงานบริหารท่ัวไป 6 การรถไฟแห่งประเทศไทย

26 นายทรงวาด ก่ิงองศา การรถไฟแห่งประเทศไทย

27 นางพรรณนิภา สืบสิงห์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม / สผ.

28 นางสุคนธา เศรษฐ์วรกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิท ารายงาน กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม / สผ.

29 นางปัทมา ด ารงผล ผู้อ านวยการกลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ กลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ / สผ.

30 นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ / สผ.

31 นายวิทยา ต้ังพิทยาเวทย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ กลุ่มงานพ้ืนท่ีสีเขียวและนันทนาการ กองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ / สผ.

32 นายสมิต จิระมงคล นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล/กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม / สผ.

33 นางสาวอุสนา แหละตี ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

34 นางสาวธิติยา ภักดีสม ผู้ช่วยนักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

35 นางสาวสุภาวดี สิงห์รุ่งสกุล ผู้เช่ียวชาญ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.) / สศช.

36 นายวัชรพล พุ่มแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองพัฒนาข้อมูลและตัวช้ีวัดสังคม (กขส.) / สศช.

37 นางสาวจิดาภา จิตสัมพันธเวช (รักษาการ)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.) / สศช.

38 นางสาวอัญชิสา ผิวพรรณ เจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานวิจัย กองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (กศว.) / สศช.

39 นางจินดารัตน์ ชิบูเอะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองบัญชีประชาชาติ (กบป.) / สศช.

40 นางสาวบุญญิสา อักษรศิริโอภาส (รักษาการ)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองขับเคล่ือนและประเมินผลการพัฒนา (กปผ.) / สศช.

41 นางสาวจิราภรณ์ ศรีจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (กพม.) / สศช.

42 นางรสวันต์ วรรณกะลัศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม (กมส.) / สศช.



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง คร้ังท่ี 2 ปี 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

43 นางสาวจันทวรรณ วรรธนะพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค (กยภ.) / สศช.

44 นางรัตติยา แก้ววารี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (กศม.) / สศช.

45 นางสาวสรัญญา ต้ังยงตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี (กพท.) / สศช.

46 นางสาวสิริวิมล เพ็ชรดี (รักษาการ)นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี (กพท.) / สศช.

47 นางสาวนริสา พิชัยวรุตมะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม (กสท.) / สศช.

48 นายนิติ ช่างภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (กพข.) / สศช.

49 นายนาทวุฒิ ตรีเพ็ชร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคพ.) / สศช.

50 นายปุณณลักข์ิ สุรัสวดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคพ.) / สศช.

51 นางสาวภัทราพร ล่ีด ารงวัฒนากุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) / สศช.

52 นางสาวรัตนา วัชรานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ (กลจ.) / สศช.

53 นางสาวณุชาดา เจริญพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กทว.) / สศช.

54 นายสิทธิกร มนต์มธุรพจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กทว.) / สศช.

55 นางสาวสุพัตรา ศรีภูมิเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กทว.) / สศช.

56 นายนฤเบศ สิงห์คะนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กทว.) / สศช.

57 นางสาวสุภาพร ว่องวัฒนสิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กทว.) / สศช.

58 นางสาวจารุภา พรหมมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (กทว.) / สศช.



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ปี 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

1 นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

2 นายอธิภู จิตรานุเคระห์ ผู้อ านวยการส านักแผนงาน ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

3 นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดี กรมการขนส่งทางราง

4 นายมนตรี เดชาสกุลสม รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมทางหลวง

5 นายผดุงศักด์ิ สรุจิก าจรวัฒนะ รองอธิบดี กรมทางหลวงชนบท

6 นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน กรมท่าอากาศยาน

7 นายอนิรุทธ์ิ ธนกรมนตรี รองผู้อ านวยการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

8 นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดี กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

9 นางสาวกฤตยา ปัทมาลัย ผู้อ านวยการกองทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี

10 นายจรัล เทพอวยพร ผู้เช่ียวชาญด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ าส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)

11 นางสาวจริยาพร จิตต์ใจม่ัน ผู้อ านวยการส านักผังภาคและผังประเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

12 นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

13 นายรักชาติ สุขส าราญ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

14 นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

15 นางสาวมุทิตา ตรีวิทยาภูมิ ผู้อ านวยการฝ่ายส่ิงแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

17 นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการ (ผู้บริหารสายงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

18 นางธิดา พัทธธรรม รองเลขาธิการ (ผู้บริหารสายงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน)ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

19 นายสุรรัฐ เนียมกลาง ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20 นางสาวนุจรี วงษ์สันต์ ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

21 นางสาวชณกช ชสิธภนญ์ ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ปี 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

22 นายชาญชัย รุกขวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญพิเศษ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

23 นางสาววรรณภา คล้ายสวน ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

24 นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญพิเศษ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

25 นางสาวจารุภา พรหมมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

26 นายนฤเบศ สิงห์คะนัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

27 นางสาวธัญธร โอสถาพันธ์ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

28 นางสาวจินดารัตน์ วังคีรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

29 อธิพงศ์ หิรัญเรืองโชค ผู้เช่ียวชาญติดตามประเมินผล ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

30 นางสาววิสาขา โภชจะโป๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

31 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสด์ิอนุกรรมาธิการด้านส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา

32 นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ

33 ดร. สมเกียรติ ประจ าวงษ์ เลขาธิการ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

34 Prof. Maria Rosario Partidario Strategic Environmental Assessment Professional level University of Lisbon, Portugal

35 Dr. Jeremy Carew-Reid Director General International Centre for Environmental Management (ICEM), Vietnam 

36 ผศ.ดร. บุญส่ง ไข่เกษ ประธานอนุกรรมาธิการด้านส่ิงแวดล้อม วุฒิสภา  

37 รศ.ดร. สุทิน อยู่สุข อนุกรรมการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

38 ผศ.ดร. เรวดี โรจนกนันท์ อนุกรรมการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

39 นายนคร ศรีมงคล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่

40 นางพัชรวีร์ สุวรรณิก วิศวกรชลประทานเข่ียวชาญ กองบริหารจัดการลุ่มน้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)

41 นางสาววชิราภรณ์ ก าเนิดเพ็ชร นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ าส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)

42 นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)



ท ำเนียบรำยช่ือและหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมอบรมทำงวิชำกำรข้ันสูงด้ำน SEA ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง ปี 2563

ล ำดับ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน

43 นายวีรพงษ์ เอ่ียมเจริญชัย ผู้อ านวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

44 นางสาวสุภัทรา แย้มสรวล นักวิทยาศาสตร์ 8 กองส่ิงแวดล้อมและพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

45 นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อ านวยการกองส่ิงแวดล้อมชุมชนและพ้ืนท่ีเฉพาะ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

46 นายธัชชัย ศิริสัมพันธ์ อนุกรรมาธิการด้านส่ิงแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภา

47 นายพัฒนพงษ์ พงษ์ธานี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช.

48 นางสาวรงรอง พวงสายใจ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรมท่าอากาศยาน

49 นางสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

50 นางสาวชนากาญต์ ต่างจิตร์ นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

51 นางสาวณัฐกาญน์ เทียนกระจ่าง นักวิชาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

52 นายพีระพัฒน์ ชูก าเนิด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเสษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง



ภาคผนวก ง 

• ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ต าบลป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ และต าบล
ผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วสรุปประเด็นการเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและ
ประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และรายชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการเข้า
พบหน่วยงาน 

• ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๑๕ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 

• ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

• ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๒/๒๕๖๔ เรือ่ง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริม
การลงทุน 

• รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

• สรุปผลการการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งท่ี 1 

• รายงานการก าหนดขอบเขตโครงการติดตามและประเมินผล เขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

• สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) โครงการติดตามและ
ประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

• ท าเนียบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ 2563 



ภาคผนวก ง-1 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน

ท้องที่ต าบลป่าไร่ ต าบลบ้านด่าน ต าบลท่าข้ามอ าเภออรัญ
ประเทศ และต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง  กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

ในท้องที่ตําบลป่าไร่  ตําบลบ้านด่าน  ตําบลท่าข้าม  อําเภออรัญประเทศ   
และตําบลผักขะ  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด
หรือบางประเภท  ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระแก้ว  เพื่อประโยชน์แห่งการผังเมือง  การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  โดยคําแนะนําของ  
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ในประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
แนวเขตควบคุมอาคาร   (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว)  หมายความว่า   
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลวัฒนานครกับตําบลผักขะ  

อําเภอวัฒนานคร  ตําบลหันทราย  กับตําบลบ้านด่าน  และตําบลป่าไร่  อําเภออรัญประเทศ 
 ด้านตะวันออก จดห้วยนางาม  ราชอาณาจักรกัมพูชา  และห้วยพรมโหด 
 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลท่าข้ามกับตําบลคลองน้ําใส  

อําเภออรัญประเทศ   
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลท่าเกวียนกับตําบลผักขะ  

อําเภอวัฒนานคร  ตําบลบ้านด่าน  ตําบลป่าไร่  ตําบลท่าข้าม  กับตําบลเมืองไผ่  และตําบลบ้านใหม่
หนองไทร  อําเภออรัญประเทศ 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๘  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านด่านกับตําบลบ้านใหม่หนองไทร 
 ด้านตะวันตก จดห้วยพรมโหด  ฟากตะวันออก 
๑.๒ ด้านเหนือ จดคลองขุด  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔๖  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลป่าไร่กับตําบลอรัญประเทศ 
๑.๓ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๔๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ด้านใต้ จดแนวเขตจังหวัดสระแก้ว 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลป่าไร่กับตําบลอรัญประเทศ 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดห้วยพรมโหดลงมาทางทิศใต้บรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครอง

ระหว่างตําบลผักขะกับตําบลบ้านใหม่หนองไทร 
 ด้านใต้ จดทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๓”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ ด้านเหนือ จดเส้นตั้งฉากกับทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  ที่ซึ่งอยู่ห่างจากถนน

ทางหลวงชนบท  สก.  ๓๐๐๘  บรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ตามแนวทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๑๒  เป็นระยะ  ๔๐๐  เมตร   

 ด้านตะวันออก จดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนทางหลวงชนบท  
สก.  ๔๐๑๒   

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลผักขะ  อําเภอวัฒนานคร   
กับตําบลคลองทับจันทร์  อําเภออรัญประเทศ 

 ด้านตะวันตก จดห้วยไผ่  ฝั่งเหนือ 
๓.๒ ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๖  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๗  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนจดทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓๖๖ 
 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๔”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ พื้นที่ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๗/๒๕๕๘  เร่ือง  การจัดหาที่ดิน

เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  ตามข้อ  ๒  (๓)  
แผนที่หมายเลข  ๓/๘ 

๔.๒ พื้นที่ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๗/๒๕๕๘  เร่ือง  การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  ตามข้อ  ๒  (๓)  
แผนที่หมายเลข  ๖/๘ 

“บริเวณที่  ๕”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากใต้ 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านใต้ จดเส้นขนานระยะ  ๑,๐๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางทางรถไฟสายตะวันออก  

ฟากใต้ 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๒๐๓๘  ฟากตะวันออก 
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“บริเวณที่  ๖”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ ด้านเหนือ จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก   
 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากเหนือ  ไปทางทิศใต้บรรจบกับ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ฟากเหนือ 
 ด้านตะวันตก จดห้วยพรมโหด  ฝั่งตะวันออก  เลียบเขตการปกครองระหว่างตําบลหันทราย

กับตําบลบ้านด่านไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบจุดเร่ิมต้น 
๖.๒ ด้านเหนือ จุดตัดของทางหลวงชนบท  สก .   ๔๐๐๑  กับทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๐๖๗  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับห้วยพรมโหด  ฝั่งใต้  ไปทางทิศตะวันออก
บรรจบกับคลองน้ําใส  ฝั่งเหนือ 

 ด้านใต้ เลียบคลองน้ําใส  ฝั่งเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับเส้นแบ่งเขต  
การปกครองระหว่างตําบลท่าข้ามกับตําบลคลองน้ําใส  ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๖  
ฟากตะวันออก   

 ด้านตะวันตก จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๗  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ
บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๖  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับแนวถนนเลี่ยง  
เมืองอรัญประเทศ  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๐๑  ฟากตะวันออก   
ไปทางทิศเหนือ  จนบรรจบจุดเร่ิมต้น 

“บริเวณที่  ๗”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๗.๑ ด้านเหนือ จุดตัดของถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออกกับแนวเขตป่าไม้ถาวร

ตามมติคณะรัฐมนตรี  ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านใหม่หนองไทร 
กับตําบลผักขะ 

 ด้านตะวันออก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านด่านกับตําบลบ้านใหม่หนองไทร  
และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากเหนือ 

 ด้านใต้ จดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๔๘  ฟากเหนือ  ไปทางทิศตะวันตก  
บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ   

 ด้านตะวันตก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ   
จนบรรจบจุดเร่ิมต้น 

๗.๒ ด้านเหนือ จดห้วยพรมโหด  ฝั่งใต้  มาทางทิศใต้  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓  ฝากเหนือ  มาทางทิศตะวันตกบรรจบจุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  กับถนนสาธารณะ  
ไม่ปรากฏชื่อ   
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 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏช่ือ  ฟากตะวันตก  มาทางทิศใต้บรรจบกับ
ทางรถไฟสายตะวันออก  ฟากเหนือ  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านด่านกับตําบลอรัญประเทศ 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านด่านกับตําบลอรัญประเทศ 
 ด้านตะวันตก จดแนวถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ  ฟากตะวันออก  ไปทางทิศเหนือ  

บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓  ไปทางทิศตะวันตก  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  
ไปทางทิศเหนือบรรจบจุดเร่ิมต้น 

๗.๓ ด้านเหนือ จุดตัดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านใหม่หนองไทร   
กับตําบลป่าไร่กับพื้นที่ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๑๗/๒๕๕๘  เร่ือง  การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ลงวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘  บรรจบกับ
แนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี  ไปทางทิศตะวันออกบรรจบกับคลองขุด  ฝั่งตะวันตก 

 ด้านตะวันออก จดคลองขุด  ฝั่งตะวันตกลงมาทางทิศใต้บรรจบกับเส้นแบ่งเขต   
การปกครองระหว่างตําบลป่าไร่กับตําบลอรัญประเทศ 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลป่าไร่กับตําบลอรัญประเทศ 
 ด้านตะวันตก จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลป่าไร่กับตําบลบ้านใหม่หนองไทร 
๗.๔ ด้านเหนือ จดถนนเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ  ฟากใต้  ไปทางทิศตะวันออก  บรรจบ

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๖  ไปทางทิศตะวันออก  บรรจบกับถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  มาทางทิศใต้จดเส้นขนาน

ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๖  ไปทางทิศใต้ซึ่งเป็นเส้นขนาน
ระยะ  ๔๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนจดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๓๓๖๖  บรรจบกับทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๓๓๖๗  ฟากตะวันตก  ไปทางทิศใต้  บรรจบกับเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลท่าข้าม  
กับตําบลคลองน้ําใส 

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลท่าข้ามกับตําบลคลองน้ําใส 
 ด้านตะวันตก จดทางหลวงชนบท  สก.  ๔๐๐๑  ฟากตะวันออก 
“บริเวณที่  ๘”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
 ด้านเหนือ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลผักขะ  อําเภออรัญประเทศ 

กับตําบลวัฒนานคร  อําเภอวัฒนานคร  และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลผักขะกับตําบลหันทราย 
 ด้านตะวันออก จดถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  ฟากตะวันตก  ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๓๓  ฟากใต้  และจดเส้นขนานระยะ  ๘๐๐  เมตร  กับศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ  
ฟากตะวันตก   

 ด้านใต้ จดเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลบ้านด่านกับตําบลอรัญประเทศ  
และเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างตําบลผักขะกับตําบลเมืองไผ่   
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 ด้านตะวันตก จดแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี   
 “บริเวณที่  ๙”  หมายความว่า  พื้นที่บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาฉกรรจ์  ฝั่งเหนือ 
๙.๒ ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าเขาฉกรรจ์  ป่าโนนสาวเอ้  ป่าปลายคลองห้วยไคร้ฯ 
“บริเวณที่  ๑๐”  หมายความว่า  พื้นที่ตามเขตปฏิรูปที่ดิน  (ส.ป.ก.) 
ทั้งนี้  ไม่รวมถึงสถานที่ราชการ  สถาบันการศึกษา  และศาสนสถาน 
ทั้งนี้  ตามแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ 
ข้อ ๒ ให้กําหนดพื้นที่ในท้องที่ตําบลป่าไร่  ตําบลบ้านด่าน  ตําบลท่าข้าม  อําเภออรัญประเทศ  

และตําบลผักขะ  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้  เป็นบริเวณห้ามก่อสร้างอาคารชนิดและประเภท  ดังต่อไปนี้ 

  (ก) ภายในบริเวณที่  ๑  กําหนดให้เป็นพื้นที่พัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม  
แห่งใหม่  ที่อยู่อาศัย  และการค้าชายแดน  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

   (๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามัน
ประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการ
น้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท  
โรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๖) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๗) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๘) อาคารเก็บพืชผลทางการเกษตร 
   (๙) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๐) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย 
   (๑๑) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
  การก่อสร้างอาคารภายในบริเวณที่  ๑  เฉพาะบริเวณที่  ๑.๒  และบริเวณที่  ๑.๓  

ให้มีเง่ือนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
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   ๑. ภายในบริเวณที่  ๑.๒  ห้ามก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

   ๒. ภายในบริเวณที่  ๑.๓  ห้ามก่อสร้างอาคารท่ีมีความสูงเกิน  ๑๘  เมตร  
และให้มีระยะห่างจากริมฝั่งคลองพรมโหดไม่น้อยกว่า  ๓๐  เมตร  และห้ามก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น  
ในหลังเดียวกันเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร 

  (ข) ภายในบริเวณที่  ๒  กําหนดให้เป็นพื้นที่ชานเมืองริมคลองพรมโหดมีความเสี่ยง
ต่อปัญหาอุทกภัย  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

   (๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภทท่ี  ๑  และ  ๒ 
   (๗) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น   

ในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๘) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  

ตารางเมตร 
   (๙) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๐) ศูนย์การค้า 
   (๑๑) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
   (๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๑๓) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๑๔) อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร 
   (๑๕) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๖) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย 
   (๑๗) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
   (๑๘) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๘  เมตร 
   (๑๙) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
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  (ค) ภายในบริเวณที่  ๓  กําหนดให้เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยชั้นดีและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่มีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

   (๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ  
สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  และสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภทท่ี  ๑  และ  ๒ 
   (๗) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
   (๘) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  

ตารางเมตร 
   (๙) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๐) ศูนย์การค้า 
   (๑๑) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
   (๑๒) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๑๓) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๑๔) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๕) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย 
   (๑๖) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
   (๑๗) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โรงงานตาม  (๑) 
   (๑๘) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๙) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
  (ง) ภายในบริเวณที่  ๔  กําหนดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) ศูนย์การค้า 
   (๒) โรงมหรสพ 
   (๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๔) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
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  (จ) ภายในบริเวณที่  ๕  กําหนดให้เป็นพื้นที่สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม  
คลังสินค้า  และการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม  ที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้น 
ในหลงัเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร 

   (๒) สํานักงานที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๕,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๓) ศูนย์การค้า 
   (๔) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
   (๕) โรงมหรสพ 
   (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๗) ตลาด 
   (๘) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๙) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
  (ฉ) ภายในบริเวณที่  ๖  กําหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการเกษตร  รองรับน้ําท่วม

และน้ําหลาก  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
   (๒) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามัน

ประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการ
น้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๓) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๔) อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเพื่อการค้า 
   (๕) อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
   (๖) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๗) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๘) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
   (๙) อาคารพาณิชยกรรมที่ มีพื้ นที่ ร วม กันทุกชั้ น ในหลั ง เดี ยว กัน เ กิน   

๑๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๐) สํานักงาน 
   (๑๑) ศูนย์การค้า 
   (๑๒) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
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   (๑๓) โรงมหรสพ 
   (๑๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงสัตว์ 
   (๑๕) โรงฆ่าสัตว์ 
   (๑๖) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๗) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย 
   (๑๘) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
   (๑๙) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
   (๒๐) อาคาร เ ก็บสิน ค้าซึ่ ง เ ป็นที่ เ ก็บพักห รือขนถ่ ายสิน ค้าห รือสิ่ ง ของ 

เพื่อประโยชน์ทางการค้าและอุตสาหกรรม 
   (๒๑) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๙  เมตร 
   (๒๒) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๒๓) อาคารท่ีมีระยะห่างจากริมฝั่งคลองพรมโหดน้อยกว่า  ๑๒  เมตร  และมี

ระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร   
  (ช) ภายในบริเวณที่  ๗  กําหนดให้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมชานเมือง  ทั้งนี้  ห้ามบุคคล

ใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่เก่ียวเนื่อง

กับอุตสาหกรรมการเกษตร 
   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โรงงานตาม    (๑) 
   (๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภทท่ี  ๑ 
   (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ  ที่มีเขตทาง

ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
   (๕) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
   (๖) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

และต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
   (๗) สํานักงาน 
   (๘) ศูนย์การค้า 
   (๙) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
   (๑๐) โรงมหรสพ 
   (๑๑) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๒) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย 
   (๑๓) อาคารซื้อขายหรือเก็บชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
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   (๑๔) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
   (๑๕) อาคาร เ ก็บสิน ค้าซึ่ ง เ ป็นที่ เ ก็บพักห รือขนถ่ ายสิน ค้าห รือสิ่ ง ของ   

เพื่อประโยชน์ทางการค้าและอุตสาหกรรม 
   (๑๖) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๗) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
  (ซ) ภายในบริเวณที่  ๘  กําหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคาร  ดังต่อไปนี้ 
   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่โรงงานที่เป็นไป  

ตามประเภทอุตสาหกรรมที่สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ส่งเสริมให้เกิดในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ  และโรงงานที่เก่ียวเนื่องกับการเกษตร   

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๑๒  เมตร  เว้นแต่โรงงานตาม  (๑) 
   (๓) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  เว้นแต่โรงแรมประเภทที่  ๑   

และประเภทที่  ๒ 
   (๔) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว  เว้นแต่ที่ตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะ   

ที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
   (๕) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
   (๖) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  

และต้องตั้งอยู่ริมถนนสาธารณะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร 
   (๗) สํานักงาน 
   (๘) ศูนย์การค้า 
   (๙) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
   (๑๐) โรงมหรสพ 
   (๑๑) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
   (๑๒) สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
   (๑๓) อาคารเก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บพักหรือขนถ่ายสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์

ทางการค้าและอุตสาหกรรม 
   (๑๔) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
  (ฌ) ภายในบริเวณที่  ๙  กําหนดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใด

ก่อสร้างอาคารขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรี  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป่าไม้  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
และการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ส่วนพื้นที่ที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินห้ามก่อสร้างอาคาร
ทุกชนิดทุกประเภท  เว้นแต่อาคารอยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดที่มีความสูงไม่เกิน  ๖  เมตร  
มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังไม่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  และมีระยะห่างจากริมฝั่ง
แหล่งน้ําสาธารณะ  ไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร 
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  (ญ) ภายในบริเวณที่  ๑๐  กําหนดให้เป็นพื้นที่รองรับการอยู่อาศัย  และพาณิชยกรรมชุมชน  
รวมทั้งโรงงานท่ีเก่ียวเนื่องกับการเกษตร  ทั้งนี้  ห้ามบุคคลใดก่อสร้างอาคารดังต่อไปนี้ 

   (๑) โรงงานทุกจําพวกตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  เว้นแต่  โรงงานที่เก่ียวเน่ืองกับ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

   (๒) อาคารที่มีความสูงเกิน  ๖  เมตร  เว้นแต่โรงงานตาม  (๑)  
   (๓) คลังน้ํามันและสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน  ลักษณะที่สาม  สถานีบริการนํ้ามัน

ประเภท  ก  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ข  สถานีบริการน้ํามันประเภท  ค  ลักษณะที่สอง  สถานีบริการ
น้ํามันประเภท  จ  ลักษณะที่สอง  และสถานีบริการน้ํามันประเภท  ฉ  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง  เพื่อจําหน่าย 

   (๔) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว  สถานีบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท   
โรงบรรจุ  สถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุ  สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทโรงเก็บ  และสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 

   (๕) โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
   (๖) ห้องแถว  ตึกแถว  หรือบ้านแถว 
   (๗) อาคารชุด  หอพัก  หรืออาคารอยู่อาศัยรวม   
   (๘) อาคารพาณิชยกรรมที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร   
   (๙) สํานักงาน 
   (๑๐) ศูนย์การค้า 
   (๑๑) ศูนย์ประชุมหรืออาคารแสดงสินค้า 
   (๑๒) โรงมหรสพ 
   (๑๓) อาคารกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
   (๑๔) อาคารกําจัดวัตถุอันตราย 
   (๑๕) อาคารซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ  ชิ้นส่วนเคร่ืองจักรกลเก่า 
   (๑๖) อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
   (๑๗) อาคารที่มีระยะห่างจากริมฝั่งแหล่งน้ําสาธารณะน้อยกว่า  ๖  เมตร 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  สําหรับอาคารทรงจั่ว

หรือป้ันหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
ข้อ ๓ ภายในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๑  ห้ามบุคคลใดดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้  

อาคารใด ๆ  ให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๒   
ข้อ ๔ อาคารที่มีอยู่แล้วในบริเวณพื้นที่ที่กําหนดตามข้อ  ๑  ก่อนหรือในวันที่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ี  แต่ห้ามดัดแปลง  
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวให้เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดในข้อ  ๒   



 หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๕ อาคารที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่
ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีใช้บังคับ  และยังก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใช้ไม่แล้วเสร็จ   
ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ี  แต่จะขอเปลี่ยนแปลงการอนุญาต 
หรือการแจ้งให้เป็นการขัดต่อประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ไม่ได้ 

ข้อ ๖ ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 





ภาคผนวก ง-2 
ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนที่  

๑๕ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว้ 

  



  

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ๑๕ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว 
             --------------------------------------------------------   

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  ๗/๒๕๖๔  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ เรื่อง นโยบายและ
หลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ มาตรา ๓๑  และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงออกประกาศก าหนดกิจการเป้าหมายในการให้
การส่งเสริมการลงทุนของโครงการที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดสระแก้ว ดังนี้    

ข้อ ๑  ก าหนดประเภทกิจการเป้าหมายและเงื่อนไขของกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนใน  

เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๑.๔  กิจการอบพืชและไซโล  

๑.๕.๑ กิจการขยายพันธุ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบ
ระบายอากาศ เพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ  มีมาตรการและ
ระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจ
นับจ านวนสัตว์ เป็นต้น 

๑.๕.๒ กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ า  
         (ยกเว้นกุ้ง) 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ใช้โรงเรือนระบบปิด มีระบบ
ระบายอากาศเพ่ือท าให้อากาศในโรงเรือนอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
ตลอดเวลา มีระบบการให้น้ าและอาหารอัตโนมัติ   มีมาตรการและ
ระบบป้องกันพาหะน าโรคเข้าสู่ฟาร์ม มีระบบเซ็นเซอร์การตรวจ
นับจ านวนสัตว์ และระบบป้องกันและลดผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

๑.๖ กิจการฆ่าและช าแหละสัตว์ ต้องมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เช่น มีระบบท าให้สัตว์สลบ  
ราวแขวนสัตว์ ห้องเย็น ระบบลดอุณหภูมิ การตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสัตว์ และการตรวจสอบสิ่งปลอมปน เป็นต้น 



๒ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๑.๘ กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษา 
      พืช ผัก ผลไม ้หรือดอกไม้ 

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้เครื่องคัดแยกสี  การอบ 
ไอน้ าฆ่าไข่แมลงวันผลไม้ การเคลือบผิว เป็นต้น 

๑.๙ กิจการผลิตแป้งแปรรูป (โมดิไฟด์สตาร์ช)  
      หรือแป้งจากพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ 

 

๑.๑๐ กิจการผลิตน้ ามันหรือไขมันจากพืช 
        หรือสัตว์ (ยกเว้นจากน้ ามันถั่วเหลือง) 
 

๑. ผลิตภัณฑ์น้ ามันดิบและน้ ามันกึ่งบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้น
จากผลิตผลทางการเกษตร 

๒. ผลิตภัณฑ์น้ ามันบริสุทธิ์จากพืช ต้องเริ่มต้นจากผลิตผลทาง
การเกษตร หรือน้ ามันดิบ 

๑.๑๑   กิจการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบทาง 
          ธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสาร

สกัดจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ 
(ยกเว้น ยา สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน 
และเครื่องส าอาง) 

 

๑.๑๔.๑ กิจการแปรรูปยางขั้นต้น    
๑.๑๕ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้ 
        หรือเศษวัสดุทางการเกษตรหรือ

ผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มาจาก 
ผลพลอยได้หรือเศษวัสดุ หรือของเสีย
จากการเกษตร 

 

๑.๑๗    กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 
เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food 
Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร 
(Food Ingredient) โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้น
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์) 

๑. ไม่ให้การส่งเสริมโครงการที่มีเฉพาะกระบวนการผสม หรือท า
ให้เจือจางเท่านั้น 

๒. ส าหรับโครงการที่มีกระบวนการหมัก ต้องใช้หัวเชื้อที่ผ่าน
การศึกษาวิจัยมาแล้ว 

๑.๑๙   กิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็น
และขนส่งห้องเย็น 

 

๑.๒๐   กิจการศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร ๑. ต้องมทีี่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ ไร่ 
๒. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการ และบริการเกี่ยวกับสินค้า

เกษตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยต้องจัด
ให้มีพ้ืนที่ส าหรับแสดง หรือซื้อขายสินค้าเกษตร ศูนย์ประมูล
สินค้า ห้องเย็น และคลังสินค้า  

๓. ต้องให้บริการตรวจสอบ คัดคุณภาพ และตรวจสารพิษตกค้าง 
๑.๒๒ กิจการผลิตอาหารสัตว์หรือส่วนผสม 
        อาหารสัตว์  

๑. ต้องได้รับรองมาตรฐานสากล เช่น HACCP, GMP เป็นต้น 
ภายในระยะเวลาครบเปิดด าเนินการที่ระบุในบัตรส่งเสริม 

๒.  ต้องมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 



๓ 
 

หมวด ๒ แร่  เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๒.๑๗ กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการ
ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส าหรับ
งานสาธารณูปโภค  

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  

ของอัตราปกติ 

หมวด ๓ อุตสาหกรรมเบา 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๓.๑.๑  กิจการผลิตเส้นใยธรรมชาติ หรือ         
เส้นใยประดิษฐ์ 

เฉพาะการผลิตเส้นใยรีไซเคิล ต้องใช้เศษวัสดุของเสียที่เกิดขึ้นใน
ประเทศเท่านั้น 

๓.๑.๒  กิจการผลิตด้ายหรือผ้า  
๓.๑.๔  กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม เครื่อง

ประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ 
 

๓.๒   กิจการผลิต Non-woven Fabric 
หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย (Hygienic 
Products) จาก Non-woven Fabric 

 

๓.๓   กิจการผลิตกระเป๋าหรือรองเท้า หรือ
ผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์หรือหนังเทียม 

 

๓.๔   กิจการผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นส่วน  
๓.๖   กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน  
๓.๘   กิจการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ 

หรือชิ้นส่วน รวมถึงวัตถุดิบและต้นแบบ 
 

๓.๑๑ กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน  

หมวด ๔ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๔.๔ กิจการผลิตเครื่องยนต์อเนกประสงค์  
      หรืออุปกรณ์ 

 

๔.๕.๒ กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ
ชิ้นส่วน และ/หรือการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 

ต้องมีขั้นตอนการข้ึนรูปชิ้นส่วน และ/หรือ การออกแบบทาง
วิศวกรรม 

๔.๕.๓ กิจการประกอบเครื่องจักร และ/หรือ
อุปกรณ์เครื่องจักร 

ต้องมีขั้นตอนการประกอบตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ 

๔.๘.๑๗  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะอ่ืนๆ  
๔.๑๒  กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มี

ความจุกระบอกสูบต่ ากว่า ๒๔๘ ซีซี) 
๑. ต้องมีข้ันตอนการเชื่อมประกอบโครงรถและพ่นสี 
๒. ต้องเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นส่วน และการใช้ชิ้นส่วน  

และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 



๔ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๔.๑๔ กิจการผลิตโครงสร้างโลหะส าหรับงาน 
        ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม 
        (Fabrication Industry) 

 

หมวด ๕ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๕.๑  กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า  
๕.๒.๒  กิจการผลิตหลอดไฟแบบ LED  
๕.๒.๓  กิจการผลิต Compressor และ/หรือ 

Motor ส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า  
 

๕.๒.๔  กิจการผลิต Wire Harness   
๕.๒.๕  กิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ  
๕.๓.๕  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและ  
          เสียง (Audio Visual Product) 

 

๕.๓.๖  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์  
           ส าหรับส านักงาน 

 

๕.๓.๗  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ  
๕.๔.๖.๒  กิจการผลิต Hard Disk Drive ทั่วไป 

และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น Top 
Cover หรือ Base Plate หรอื 
Peripheral) 

การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมด้วย  โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิม 
มารวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๕.๔.๖.๓  กิจการผลิต Top Cover หรือ Base 
Plate หรือ Peripheral ส าหรับ 
Hard Disk Drive  

 

๕.๔.๑๒  กิจการผลิต Flexible Printed 
Circuit Board และ/หรือ Printed 
Circuit Board และ/หรือ ชิ้นส่วน 

 

๕.๔.๑๓  กิจการผลิตอุปกรณ์หน่วยความจ าอ่ืนๆ  
๕.๔.๑๔  กิจการผลิต Printed Circuit Board  

Assembly (PCBA) หรือผลิตภัณฑ์ 
ที่ต่อเนื่องจากการผลิต PCBA ใน
โครงการเดียวกัน  

 

๕.๔.๑๗  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์
กลุ่มภาพและเสียง (Audio Visual 
Product) 

 

๕.๔.๑๘  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับส านักงาน 

 



๕ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๕.๔.๑๙  กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ 

 

หมวด ๖ เคมีภัณฑ์และพลาสติก 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 
๖.๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ

อุตสาหกรรม (Plastic Products for 
Industrial Goods) 

ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปพลาสติก 
 

๖.๗.๑  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
หลายชั้น (Multilayer Plastics 
Packaging) 

ต้องมีการผลิตเชื่อมประสานพลาสติกมากกว่า  ๒ ชั้นขึ้นไป 

๖.๗.๒  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
ปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics 
Packaging)  

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน 
ISO 14611 ระดับ ๗ หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E 
Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ภายใน 
๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

๖.๗.๓  กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิด
ป้องกันไฟฟ้าสถิต (Antistatic 
Plastics Packaging) 

ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปลอดเชื้อในระดับมาตรฐาน 
ISO 14611 ระดับ ๗ หรือมาตรฐาน Federal Standard 209 E 
Class 10000 ขึ้นไป หรือมาตรฐานสากลอ่ืนที่เทียบเท่า ภายใน  
๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 

๖.๘  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล ต้องมีกระบวนการขึ้นรูปจากเศษพลาสติกจากในประเทศเท่านั้น 
๖.๑๐  กิจการผลิตยา ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP ตามแนวทาง PIC/S 

ภายใน ๒ ปี นับแต่วันครบเปิดด าเนินการ 
๖.๑๔.๒ กิจการผลิตสิ่งพิมพ์ทั่วไป  
๖.๑๕ กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งส าหรับประทิน 
        ร่างกาย เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน  
        เครื่องส าอาง เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 
 

๖.๑๖ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกส าหรับ 
        สินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก  
        เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 

๖.๑๗ กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือ 
        กระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 

 

 



๖ 
 

หมวด ๗ กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๗.๑.๓  กิจการสถานที่ตรวจปล่อยและบรรจุ
สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือส่งออก 
หรือโรงพักสินค้าเพ่ือตรวจปล่อยของ
ขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่ง
โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่า
เทียบเรือ (รพท.) (Inland Container 
Depot : ICD) 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

๗.๔.๑  กิจการศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบ 
ทีท่ันสมัย (Distribution Center: DC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ 

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
๗.๔.๒  กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง

ประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution 
Center: IDC) 

๑. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านบาท 
๒. ต้องจัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้าควบคุมด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
๓. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย 
    กว่า ๑๐๐ ล้านบาท  
๔. ต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศตั้งแต่ ๑ ประเทศขึ้นไป 

๗.๙.๑.๑ กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ 
๒. ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงงานต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และไม่เกิน

ร้อยละ ๗๕ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ยกเว้นกรณีมีที่ดินทั้งหมดเกิน 
๑,๐๐๐ ไร่ ให้ก าหนดตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

๓.  เงื่อนไขอ่ืนมีดังนี้ 
    ๓.๑ มาตรฐานของถนนหลัก 
         -  กรณีท่ีดินเกินกว่า ๑,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป ต้องมีถนน ๔ 

ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๑๔ เมตร มีเกาะกลางถนนและทางเท้าไม่
น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือ
ไหล่ทางกว้างเพียงพอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน 

         -  กรณีท่ีดินเกินกว่า ๕๐๐-๑,๐๐๐ ไร่ ต้องมีถนน ๒ 
ช่องทาง เขตทางไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๗ เมตร มีทางเท้าไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อ
ข้าง นอกจากนี้ต้องมีผิวทางหรือไหล่ทางกว้างเพียง
พอที่จะให้รถยนต์จอดฉุกเฉิน 

๓.๒ มาตรฐานของถนนสายรองต้องมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘.๕๐ เมตร ไหล่ถนนไม่น้อยกว่า ๒ เมตรต่อข้าง 



๗ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๓.๓ ระบบบ าบัดน้ าเสียต้องเหมาะสมตามลักษณะสมบัติของ
น้ าเสีย และการบ าบัดน้ าเสียต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ า
ทิ้งตามที่กฎหมายก าหนด โดยมีบ่อเก็บน้ าทิ้งหลังการ
บ าบัดด้วย 

๓.๔  ระบบระบายน้ าเสียต้องแยกออกจากระบบระบายน้ าฝน
โดยเด็ดขาด 

๓.๕  ต้องจัดให้มีที่รวบรวม จัดเก็บ และก าจัดขยะที่เหมาะสม
ตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

๓.๖  โรงงานที่เข้าใช้พ้ืนที่ต้องเป็นโรงงานที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมต้องห้ามตามที่
ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการของส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๗  ต้องมีบริการสาธารณูปโภค โดยมีไฟฟ้า น้ าประปาและ
น้ าใช้ โทรศัพท์ และการไปรษณีย์แก่โรงงานอุตสาหกรรม
ที่เข้าไปอยู่ในเขตอุตสาหกรรมใช้ได้เพียงพอ 

๓.๘  ต้องจัดปรับปรุงที่ดินประมาณร้อยละ ๒๕ ของที่ดิน
ทั้งหมดหรือตามจ านวนที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
ให้มีความพร้อมในด้านบริการสาธารณูปโภคต่างๆ 
ภายในระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ออกบัตรส่งเสริม 

๗.๙.๑.๒  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม  
อัญมณีและเครื่องประดับ 

๑. ต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ 
๒. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับ        

อัญมณีและเครื่องประดับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่
ทั้งหมด 

๓. ต้องมีพ้ืนที่ส าหรับการค้าขายอัญมณีและเครื่องประดับ 
๔. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 
๕. ต้องมีห้องประชุมและห้องแสดงสินค้า รวมทั้งศูนย์ธุรกิจ 

๗.๙.๑.๓  กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม        
โลจิสติกส์ (Logistics Park) 

๑.  ต้องมีท่ีดินไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไร่ และมีการลงทุนก่อสร้าง
คลังสินค้าให้เช่าหรือขาย โดยมีพ้ืนที่รวมกันไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

๒.  ต้องตั้งในพ้ืนที่รัศมีไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตรจากบริเวณท่าเรือ 
ท่าอากาศยาน ด่านชายแดนศุลกากร สถานีตรวจปล่อย
และบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (Inland Container 
Depot: ICD) หรืออยู่ในเขตประกอบการเสรีหรือเขตปลอด
อากร (Free Zone) 

๓.  ต้องจัดให้มีพ้ืนที่บางส่วนหรือทั้งหมดเป็นเขตประกอบการ
เสรีหรือเขตปลอดอากร (Free Zone) 



๘ 
 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข 

๔.  ต้องจัดให้มีสถานีเปลี่ยนถ่ายขึ้น-ลงตู้คอนเทนเนอร์ หรือ
สถานีรถบรรทุกและสถานีเก็บ และรับฝากตู้คอนเทนเนอร์ 
ไม่น้อยกว่า ๕๐ ตู้ 

๕.  ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบ
ความเร็วสูงจากเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไปยังศูนย์กลาง
สื่อสารโทรคมนาคมในประเทศ และระหว่างประเทศ 

๖.  ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน
จดทะเบียน 

๗.  ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๗.๒๒.๑   กิจการเฟอร์รี่ หรือเดินเรือท่องเที่ยว   

หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

๗.๒๒.๒  กิจการบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว ต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น อุปกรณ์ยกเรือ ที่จอด
เรือบนบก โรงจอดเรือส าหรับซ่อมบ ารุงเรือ เป็นต้น 

๗.๒๒.๓  กิจการสวนสนุก ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า ๕๐๐ ล้านบาท 

๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

๗.๒๒.๔  กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
 หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรมไทย 

๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย  
 กว่า ๓๐ ล้านบาท 

๒. รูปแบบการแสดงต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
๓. ต้องมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทุน 

 จดทะเบียน 
๗.๒๒.๕  กิจการสวนสัตว์เปิด  ๑. ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย

กว่า ๕๐๐ ล้านบาท และต้องมีที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ 
๒. ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ 
๓. ต้องจัดที่ดินเป็นพื้นที่สีเขียวและที่จอดรถอย่างละไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๑๕ ของที่ดินทั้งหมด 
๗.๒๒.๖  กิจการพิพิธภัณฑ์ ต้องมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 

๓๐ ล้านบาท 
๗.๒๓.๓  กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ 
 

๑.  ต้องมีพ้ืนที่แสดงสินค้าภายในอาคารไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ 
ตารางเมตร 

๒.  ต้องมีห้องส าหรับเจรจาธุรกิจทุกห้องแสดงสินค้า 
๗.๒๓.๔  กิจการศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภาพ   ๑.  ต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการบ าบัดและฟ้ืนฟูสุขภาพ  

๒.  ต้องมีการจัดโปรแกรมการฟ้ืนฟูสุขภาพแบบต่อเนื่อง และมี
การพักค้างคืนส าหรับผู้มาใช้บริการ 

๗.๒๔ กิจการพัฒนาอาคารส าหรับโรงงาน 
        อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า 

ไม่ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ ๕๐  
ของอัตราปกติ 



๙ 
 
 

  ข้อ ๒ สิทธิและประโยชน์ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน           
ที่ ๗/๒๕๖๔  เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้ใช้กับโครงการที่ยื่นค าขอตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันท าการ

สุดท้ายของปี ๒๕๖๕ 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ประกาศ ณ วันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
         พลเอก       ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

                (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
   นายกรัฐมนตรี 

       ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 



ภาคผนวก ง-3 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 

๗ /๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

  



  

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ ๗ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
             --------------------------------------------------------   

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗  
เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน 

เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับภาคและระดับพ้ืนที่อย่างทั่วถึง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๖  
มาตรา ๑๘  มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงออกประกาศหลักเกณฑ์การให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ดังนี้     

ข้อ ๑ เขตเศรษฐกิจพิเศษ  หมายความว่า  พ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีก าหนดให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  และก าหนดให้พ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน 

ข้อ ๒ กรณีเป็นประเภทกิจการทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ๒/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ และตั้งในเขตเศรษฐกจิพิเศษให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้ 

๒.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๒.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมเติมเป็นระยะเวลา ๓ ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน ๘ ป ี
๒.๓ หากเป็นกิจการในกลุ่ม A ๑ หรือ A ๒ ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น

ระยะเวลา ๘ ปีแล้ว ให้ได้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมโดยให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ 
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล  

๒.๔ ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว        
เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

๒.๕ ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

๒.๖ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๗ สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 



๒ 
 

 
ข้อ ๓  กรณีเป็นกิจการเป้าหมายทีต่ั้งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์  ดังนี้ 

๓.๑ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร 
๓.๒ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา ๘ ปี โดยจ ากัดวงเงินไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  
   ๓.๓ ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ ๕๐ ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา ๕ ปี นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

๓.๔ ให้ได้รับอนุญาตหักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา ๒ เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว        
เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี นับตั้งแต่วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ  
 ๓.๕ ให้ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก 
ร้อยละ ๒๕ ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ 

๓.๖ ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับส่วนที่ผลิตเพ่ือการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา ๕ ปี 

๓.๗ สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร 

 ข้อ ๔ ประกาศฉบับนี้ใช้กับโครงการที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริมตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔  
ถึงวันท าการสุดท้ายของปี ๒๕๖๕ 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
        พลเอก      ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

 (ประยุทธ์  จันทร์โอชา) 
                     นายกรัฐมนตรี 

          ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
  
 



ภาคผนวก ง-4 
ประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนท่ี  

๒/๒๕๖๔ เรือ่ง นโยบายและหลักเกณฑ์ 
การส่งเสริมการลงทุน 
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-VeJ ~ 	L'lJI*)?f"lLG'I~lJfl1~fI'lVl'tJ 

o I ~ QJ' .c::I " flrut m':ilJ fl1":ifl1V1'tJVl L'lJ I*) G'I-:J LG'I":ilJfl1~fI-:J'Vl'tJ Vl.:J'tJ 

~.@ ~'tJ~ I!lo ~.:JVl1\?l~ii~1CJ1~t9ieJ~'l~11~bbn fl1Wil'tJ~ <UEJiJil 'tJfI~'W'tJlJ ,lTw ti.:Jfl1W \!~-rlJ~ 
LL'W~ lJVl1G'11~fl1lJ lJfl\?l1V11~ bL:urieJ"IG'leJ'tJ tJLG'I'B":i ~eJm~Vl 1"I~G'ltbfl'\j G'lflfl'lJfI~ G'I~tbLn1• 

-VeJ ri 	 VI~flLflfJ.J"fl1':i1Vlil'VI~LLfI~'ll~tLtJ'1l11 

flrutm':ilJfl1~tl1V1'tJVl~'llLbUU'lJeJ-:Jfl11bVlil'VI~LLflt'll~tLCJ'1Il1LtI'tJ I!l 'll~tLfl'VI ~-:Jil 

ri.@ il'VI~LLfit'll'atLCJ'1l11mlJ'll'atLfl'VIn"ilfl11 (Activity-based Incentives) 

flrutm~lJfl1':itl1V1'lJ\?lil'VI~ LLfit'll~~LEJ'1lt11*)1lJr11~Ufld1lJ1i'l'1rlty'lJ m'll'a~Lfl'VIn"ilfl1':i \!) fl~lJ vl-:Jil 

ri.@.@ fl ~ lJ A 1~LLn fl~lJn"ilfl1'a~"ilt1~-ruil'VIijbLflt'll~tLEJ'1l11~1'tJfl1.gL~'tJ1~ij~\!flflfI 

bfl~'€J-:J~m 1\?l~~tl bbfltil'VI~LLfit'll~~LEJ'1l11~m<dfl1.geJ1m bL U-:JeJeJfll:U'lJ a:: fl~lJ 
"'.!{

Vl-:J'lJ 

- CJflL1'tJfl1.gL~'lJ1~ij~\!flflmtl'tJ~tCJtb1f11 ~ tJ L\?lCJhltl1V1'tJm.:JL~'tJfl1.gL~'lJ 

1~ij~\!flflfl~lilt1~-rUfl1dCJflb1'lJ 
it v 0 v cd v 

- CJnb1'tJmm'lJ1L'1l1G'11V1~Ubfl~m"ilm 



- tJflL1'UeJ1m"IJ1b"li1~TV!~\rr(P1t1~hJVI~eJ1i;'l~~1bU'U rl1V1-rtJG'i1'U~t:-Ji'=i~b~m1T~, , 
G'i-!leJeJflLU'U'S~CJ~b1~1 (9) tJ ~.:Jil f1ru~m'S~m'SI\J~~1\J1'Sru1"IJmm1m1~~1~ 
f111~\l1LU'ULL~~LVI~1~i;'l~ 

- ~'VI5bb~~th~LtJ"l1U~m-um;;mm 

f1~~ A ID 1V11vl'-rtJ~'VI5bL~~th~lCJ"l1u ~.:jil 
" ... '" ~ "..... ~I :;"1 :'1 .... I " - tJf1b1'Ufl1~L-!I'U~~'U~'YflfI~bu'U'S::ltJ~b1m ~ u bu'Ui;'l~i;'l1'W'SeJtJ~::l (9)00 "lJeJ.:J 

b~'U~.:J 'I'J'U (l~'S1~fh~~'Ubb~ ::l'I'J'WVld.!'U b 1 EJ 'U) 
iJ II 0 tV d v 

- CJf1b1'UeJ1rl'S"lJ1b"IJ1i;'l1V1':itJbfl'SeJ.:Jl\Jrl'S 

- tJflL1'UeJ1m"IJ1b"li1~1V1-rtJ1~t1~tJVI~eJ1i;'l~\l1LU'U ~1V1-rtJG'i1'U~Ni'=i~L~eJm'S, , 
':'1 ::"1:::.3 .. 1 v 

i;'l.:JeJeJf1bu'W'S::lCJ::lb1m (9) u 'VI.:J'W f1ru::lrl'S'S~m':iI\J::lV'l1\J1'Sru1"IJCJ1m1m VI~1~ 

fl11~~1bU'Ubb~::lbVI:!J1::li;'l~ 

.... tI '1 ~d"'1' ... 
- i;'l'VIDbb~~ 'S::l btJ'1l'U'VI~ "l1f1TMmrl'S 

f1~~ A Q1 1mvl'-rtJ~'VI5bb~~t1'::lLCJ"l1U ~-:Jil 
v ..... 1"......:'1 :'1 ~I .... VI 

- tJflL1'WflTMb-:J'U ~'U~'Yflflmu'U'S::ltJ~b1~1 ct: u Lu'Ui;'l~i;'l1'U'S-e:JtJ~::l (9)00 "lJeJ-:J 

L~'U~-:J'VI'U (L~'n:!Jfh~~'W bb~::l'VI'UVlil'Ub1CJ'U) b1'UbL~ rl'Sru~1vl''S::ltJ11L u'Um'S 
" " "l 'i 

buv'l1::l1 'Uuru:ntl':i::lbfl'VInl\J f11':i~1~f11':iG'i-!l bi;'l~~ f11'S~-:J'VI'U';h 1 IDvl'-rtJf11':i v , 

CJ f1b1'Ufl1;;b~ 'W1vl'tl~'Yflfl~ l~tJL~n1V1'U~1-:J b~'Ufl1;;b~'U1vl'tl~'Y flfl~~I\J ~Lvl'-rtJ 

m':iCJf1b1'U 
iI V 0 Q,I .d fU 

- CJf1b1'U-e:J1rl'S"lJ1b"IJ1i;'l1V1':itJbfl'SeJ-:Jl\Jrl'S 

- CJflL1'WeJ1m"IJ1b"li1~1V1-rtJ1~'l~tJVI~-e:J1i;'l~,j'1btJ'U ~1V1-rtJG'i1'U~Ni'=ivl b~-e:Jm' 
I ~I ::"1:::.3 .. 1"

i;'l-!l-e:JeJflLu'U'::ltJ~n~1 (9) u 'VI-!1'U flru~rl'S':!Jm':iI\J:::V'l1\J1,ru1"IJmm1m VI\1l1~ 

fl11:!J\l1 b tJ'Ubb~:::bVI:!J1:::i;'l:!J 
.,.... .1 '1 .. d:¥l ..I 

- i;'l'VIDbb~::l u':i::: btJ'1l'U'VI~ b'1lfl1~eJ1rl'S 

f1~lJ A ci 1mvl'-rtJ~'VI5Lb~:::t1':::LtJ'1lU ~.:Jil 
tlm1'Wfl1;;b~'ULvl'tl~'YflfI~bU'U':i:::tl:::L1~1 Q1 tJ bthJ"'~G'i1'U~mJ~::: (9)00 "IJ-e:J-!I 

b~'W~'l'I'J'U ('t~':i1lJfh~~'Wbb~::l'I'J'UVld.!'Ub1CJ'U) 
2.1 i.I,,$ Q.I ad Q,.I 

- tlflL1'UeJ1f1':i"IJ1b"lJ1b11V1':itJbfl':i-e:J-3I\Jrl'S 

- tlflL1'Umm"IJ1b"li1~1V1-rtJ1(9l'l~tJVI~-e:J1i;'l~~1 bU'U rl1V1-rtJG'i1'U~Na~ b~-e:Jf1Tj 
I ~I :'1 :::.3 ... 1"

i;'l'leJ-e:JflLu'U':i:::tJ~n~1 (9) U 'VI'l'U flru:::m':i~f1111\J:::V'l1\J1'Sru1'IJtJ1m1~1 VI\9I1:!J 

fl11lJ\l1 b tJ'UbL~:::bVI~1:::i;'llJ 
..... tI '1 ~d"'1' .. - i;'l'VIDbb~::l ':i~ btl"l1'U'VIlJ '1lflTMeJ1rl'S 



~.(9).kJ fl~~ B 1~\bf-; fl~~n"il fl1'S~"il~1~~'UihI]5LL~ ~U'S~lCJ"tl'lh~'lI\l,)tl~TUl.fI~e:l-!l..ijfl) 

1i'1tl~'U L\'~tlii1Vl5LL~~U'StlLCJ"tl,J~:iJ1-df11';€l1fl) LI,U-!le:le:lmtl'U kJ mllJ ~e:l 
~ , 

fl~~ B kJ 	 lV1i.~-ruii1Vl5LL~~U'S~lCJ"tl,J ~-!lif 
- CJ m l''Ue:l1 fl)'lJ1b 0[1 i:i1V1-rU1Mtl ~UVI~e:l161~Ii1')bt1'U i:i1V1-r'U~1'U~~i9 i'1 b~e:lfl11, , 

" '" ~~e:le:lmtl'U'StlCJtln~1 (9) tI ,i(·ru flru~m'S~fl1'S"iltlW"il1'Sru1'lJCJ1m1m1,xM1~ 

..l "I liI 'I """ '" 'I ., I 'I .. .J ~I. 1 r .. I • 1 "" 
b'lI\le:l~-!I b'il bl,~~fl)tl~'U bVI~fl1'S~~'1'UVI'Se:lfl1'S b"tl"il1CJ b'Ufl"ilm'S~V1"iltlLu'U u'S~ bCJ"tl'UMe:l u'Stl I, Vlf"lVl'Se:l 

~M611V1fl)'S~1~ CJ'S1~~1fl.g'U flru~fl)'S~fl1'S~\lfi1V1'U~ii1Vl5bL~~U'S~LCJ"tl,J1,~~ 1,&i~i'11~flrurll'lJe:l-!llf11~fl11 ~~if 

~.kJ. (9) 	 ii1Vl5Lb~tlUl~lCJ'l1,Jb~~b&i~b~m~~'Ulf111~611~11tl1'Ufl1lLL"1l~-u'U 

fl)rum~~~Vl'UVI~e:liirl1t -ti"il1CJ ~~if, 
... 

((9) fl1l1lijmb~~~oo.J'Ul LVlfll'U1~~bb~tl'U1Mml~ ,i(~fl1l~1bil'Ufl1'He:l~ VI~e:lfl1'S 

,.,h~1~~~'Ut'Uth~LVlf"l VI~e:lfl1l~1~1lijmb~~~WJ'U1nue:l~rlfl)1'U\9h~th~bVlf"l 

(kJ) fll':i61,rU61'4'Ufle:l~'V.l'U~,)'Ufl1l~oo.J'U,)bV1f11'U1~~LL~tl\!flmfl) 61mU'Ufl11Mfl'I~1 

~'U6Nfle:lU1~bU'lI\l1~Vll~ 61mU'U1~CJ VI~e:lVl'l.h~N1'U'lJm.f11f1-rJI1'Uu1~bVlf"l 
liI "" .. r r "".J ~ 
~1'U1VlCJ1f"11l:1i'11Lb~~bVlfl b'U b~EJ i'11~Vl flru~fl)1~fl11bVI'U"tle:lU 

(m) rl1Li'S'SmilCJ~fl1110[ii1Vl5bVlfll'U1~~~~WJ'U1"il1mbVl~~l'Uu'S~bVlf"l 
v 

(~) fl1'SNflmJ'S~~l'UbVlfll'U1~~-u'U~~ 

(~) fl1'S~WJ'U1~~~i'11i'1~~'UVI~e:l~'U6'i1'Ul'Uu'S~bV1f"l (LocaL Supplier) ~ii~ii61~'ln&i 
~ "" "11i1 1'-' q Sf''' dd QJ

bV1CJf:le:l'Vl'U ~'UeJCJrn11e:lCJ~~ ~(9) 'lJeJ~'V.l'U'il~Vl~LUCJ'U b'Ul:I1'UV1LflCJ1flUfl1'S 
., 

Nm)u'S~~1'ULVlfll'Ul~~-n'Ul:I~ LL~~fl1l1,xfl11~"!hmVI~eJ~l'ULVlflilfl VI~eJ 
'IJ 

'" 
(b) fl1le:leJflbLuu~i9~ilruGV1LL~tlU1l'ililruGV1 ,i(~fl1lvl1Lil'Ufl1lbe:l~ VI~eJfl1l11~1-!1, 

.,..l'l.1 .J d 
~e)'U b'U ul~LVlf"l ~l~V1f1ru~fl)l~fl1'SLVI'U"tle:l'U 



q ~ "r~.d '1 iVCV ,,:: ~ q.J JI 
6'l'Vli)LL(;1~tJ';i~ b!:J"/J'U'Vl"ilt: b~';iUL'I"I~ L\9l~ ~~'U 

(<9)) 	 Vl1fliif11';i(;1~'Vl'UVI~f1ih;;hl.u~1 !:J-n1~~'U';i1~n'UhhJ'f1CJfl11'~f1CJrl~ (9) "/Jf1~ 

tJf1~"/J1CJ';i1~1'U &11 ULL~fl VI~f1hhjf1tJfl11 ~oo ~1'UU1'Vl LL~1LLI'l~rlfhl~ . 	 ~ 

~1n111mv)'-ruf11';i!:Jm1'UJ11i;h~'U1v)'ij&lUflflrlb1l1H&l~Vfl (9) U bLI'l';i1~Lb~1 
~ 

1:1.ibn'U ~ u 
(~) Vl1fliif11';i(;1~'Vl'UVI~f1iifhl.u~1 CJ-n1~~'U~111n'UhhJ'f1 CJ fl11~f1CJrl t: ~ "/Jf1~ 

CJf1~"/J1tJ';i1111'U &11 Ubb';ifl VI~f11lJtie)CJfl11 ((00 ~1'UU1'Vl bb~1bLI'l~rlfhl~ 
'Il 

~1flrh 1VI'1v)'-ruflT;jCJm1'Ufn;;L~'U1v)'ij~h~flflm~~b&l~Vfl ~ U bLI'l';i1~bL~1 

1lJLn'U ~ U 

(&11) , Vl1 flii fl1'~rl~'Vl'UVI~f1ii~11.u~1 CJ-rr1~ ~'U ';i111n'U1lJtif1 tJ fl11~f1 CJrl~ &11 "/J a~ 

va~"/J1CJ'n~1'U &11 Ubb';ifl VI~a1lJtimJfl11 lDoo ~1'UU1'Vl Lb~1bbl'l~rl~rll~ 
~ 

~~;f "il1'U1'U.f11;;b~'Ulv)'ij&l'4flflrl~"ilt:1v)'-rufl1~vm1'Ub~lIb&l~ fi~dj'U~mJfl:::: ~oo 
"/Ja~b~'Url~'Vl'Ubbrlt:fht.u~1CJ\9l1~-rra ~.~.(9) (<9)) bbrl~fi~b'\J'U~E1CJrl~ (9)00 "/JEI~L~'U 

rl~'Vl'Ubbrl~~11.u~1CJ\9l1~-rra ~.h(9) (~ lD) 

~.~.~ ~'VlGbbm~tJ~~LCJ"/JUb~~b&l~b~am~"il1tJfl11~b1iJ~f\l~.fJii.f11fl 

Vl1fl~~6'lm'UtJ';i~flf1Ufl1~1'Ub'll\9la~b6'l~~fl1~rl~'Vl'U\9l111-rra ~.(9) 1 w,v)'-ru 

~'VlGbb(;1::::tJ';i~LCJ"/JUb~lIb&lll ~~;f 

(<9)) CJm1'U.f11;;b~'U1v)'ij&l'4flflrlb~lIb&lllVfl &11 U bbl'l';i111bb~11lJbfl'U ~ U ~~;f 
Vl1mtJ'Un"ilfl1il'Ufl~~ A (9) VI~a A ~ ~~1v)'-ru~'VlGbLrlt:tJ~~lCJ"/Jufl1';iCJm1'U 

.f11;;b~'U1v)'ij&lu f"lf"lmtJ'U';it:CJ~ Ldfl1 ~ U "il~1w,v)'-ru fl1irl~VI~a'U.f11;;b~'U1v)'• 
ij&lu fl flmhVl-rUn1\i{;,!'VlGmv)'''il1fl fl1irl~'Vl'U1'UeJ\9li1~aCJrl ~ ~o 'lla~e)\9l';i1, , 	 . 
• 1 "" 	 ~I :;'1 oJ , .... do'" q ... 1"
ufl\9l 	bu'U';i~Vt:b1rl1 ~ 1J 'UUbb\9l1'U'Vlfl1V1'Um~CJt:b1rl1flTwm1'U.f11'\:'1b~'U ~ 

ij&iUflflrl~'U{;'!~rl~. 	" 
, 

(~) 	 a11f\l1\9l1~'IXflfi1'll'Ua~ fi11~~1 bb(;1~~1tJ';it:tJ1 ~ b'l'h btJ'Uit:Vt:b1fl1 (9)0 U 

'l1tILbI'l1'U~b~lIiii1tJ1v)'1iJ1flnliJfl1':i~1v)'-rufl1~a~b{;,!~1I 

(&11) 	 a'4f\l1\9l1~'IXflfi1&l~~~VI~a rl E1{;,!~1~~~rl1'U1 tJ fl11~{;'!~~1ml1fl n1L';i~'VlG 
~atJ(;1~ ~~ 'lla~b~'U~(;1~'Vl'Ul'UnliJfl1';i~Lv)'-rUfl1iG'1~L{;,!~~ 1~CJ0v)'-rUf11~ 

G'1~ b6'i~~IiJ~b~afl'IXflliJ1fln1h{;,!'VlG'lla~m~UVl\!~VI~aVl(;11 tJu ~1v)' .f11CJ1'U (9) 0, 
U 'l1ubLI'l1'U~iii1!:J1v)'''il1fln''ilfl1~~1v)'-rufl1~a~b{;,!~1I ~~;f 'UamVl'ualtJliJ1fl 

flT~'IXflfirl L~am1fl1 \9l111tJ fl&l 



(9)0 

'Vnn~-:J?lm'WtJ 1::: nEJ'U mil'WiifllJ~I1l?l1'V1n11lJ'VI~eJ L'1J11l~I1l?l1'V1n11lJ~ 
1~i''Un11G'1-:JL?I~:lJ 1Vil~i''UnTWm1'W.fl1~b1'Wl~ii~h.Jflfl~L~m~:lJ~n (9) tJ bb~11:lJ 

LL"'1hibn'W ~ tJ 
.Jf-:J'if h1 11lJii -:JtJ 1::: Lfl'VI n '"J n 11~:iJ L1 eJ 'W1'1JU-:J fl'U 111ileJ.,'J ~.,'Jl 'Wii fllJ 

~M?l1'V1 n11:lJ'VI~eJ b'1J11l~I1l?l1'V1n11:lJm~i''U n11G'1-:JL?I~lJ 

~.Ie>.~ ~~?l1:lJ11f1'1JeJi''U~'VI5bL~~tJ1:::btJ'1JUL~:lJb~:lJM1:lJfJru9111'1JeJ.,'Jlfl1-:Jn11 

((9)) 611'V1i''Un'"Jn11n~lJ A ~~'lh:::?I\lFl'"J~'1JeJi''U~'VI5bb~~tJ1~btJ'1JUb~:lJb~:lJ?l1:lJ11f1 

'1JeJi''U~'VI5bb~:::tJ'J~ltJ'1JUL~:lJ L~:lJ'V'l-reJ:lJfl'Um1~'Wri1'1JeJi''Um1G'1.,'J b?l~lJ 'VI~eJ 

fl1tJ'VI"'-:J'"J1n~1~i''Un11G'1-:Jb?l~:lJbbG91nl~ 

1'Wn1ru~ ~'W L~eJ.,'Jfl1tJ'VI"'\l1\]1 n~l~i''U n11G'1-:! b?l~:lJ Lb"'1 ~~i''Un11 

G'I.,'J L?I~:lJ?l1:lJ11f1'1JeJi''U~'VI5bb~:::tJ1~ltJ'1Jub~lJ b~:lJ 111111\]::::iJ11tJ1~1\]1nm1 
.1 "" :;... '" '1 ' '1 "1 OJ.JaI .., '" '" .1 'i' If
u'J:::neJ'U nl\]m1'W'Wbb~1'V1'JeJ b:lJ b~CJ b'WTU'VICJ'W'1JeJi'U?I'VIobb~:::U1~ bCJ'1J'W 

b~:lJ b~:lJ Iilm:iJ~'VI5 bb~~tJi:::lCJ'1JUm'JCJn b 1 'Wfl1~b1'Wl~ii~ 'l.J fl fl~M1:lJlJ1 M'!i1 

m(9) 	 b'VI~eJeJ~ .Jf.,'J1~CJ~ L1~1bb~~1-:Jb1'W~1~i''U n1'~CJm1'Wfl1~b1'Wl~ii~'l.J flfl~ 

(Ie» 	 611 'VI i''Unl\]m1n~:lJ B G'l1lJ1';ifl'1JeJi''U~'VI5bb~~tJitbtJ'1JUb~m~:lJm:lJfJflJfh 

'1JeJ-:Jbfl'!i.,'Jmi b1l'V'l1t~'VI5bb~~tJ'J:::lCJ'1JUb~:lJL~:lJb~eJi~'W1fl11:lJ?l1:lJ1ifll'W 

miLL"li-:JoU'W11l1:lJ-HeJ ~.Ie>.(9) bb~~~'VI5LL~~tJ'JtbCJ'1JUL~:lJb~:lJb~eJm:::'"J1CJfl11:lJ 

bl\]~ty~.Qilfl1flI1l1:lJ-HeJ ~.1!>.1e> L~t'J~eJ-:J'1JeJi''U~'VI5bL!;I ~tJ'J~ltJ'1JUb~:lJ b~:lJ'V'l-reJ:lJ 

fl'U n1i~'Wri1'1JeJi''Un1'JG'I-:!b?l~:lJ Lv11.J'W b1'W Lb~ LtJ'Wnl\] n11~:iJ L1eJ'W1'1J';i~'l.J11 

LtJ'WnI';i b1l'V'l1t1'WUf1!~th~bfl'VIn'"Jm';i~t 'lXn1'JG'I.:I L?I~:lJm';i~-:JVJ'Wrh13.11'lXi''U 

~'VI5bb~~tJ';i:::lV'1JUL~:lJb~:lJ~1:lJ'VI"'mnru,]'if 

-HeJ (9)0 ~'VI5bL~:::th:::lCJ'1Jumrun1'!itJi''UtJ1-:JtJ'J~~'VI5fl1'V'ln1'!if.J~~ 

b~eJtJ.:r'UtJ1-:JtJ'Jt~'VI5fl1'Vm11[;.l~M Lb~ti~'W1m1:lJ?l1:lJ1'JfIt 'Wm';ibb"li.,'J.u'W flru:::n11lJn1';i~-:J 

eJ'4f1! 1M1mfl'J -:J n1'J~1~i''Um'J?I -:J L?I~lJ?l1:lJ1'JfltJ1 b -H1 Lfl~eJ.,'J..ijmM~ eJ mt CJ t b 1m~1~i''U n1'JG'I-:J L?I~:lJ 1~ tJ1~i''U 
... ... aI .... "1 '" OJ , '1.I~

CJnb1'WeJ1fl1'1J1L'1J1bfl1eJ.,'J'"Jm b'Wfl1f1J~-:JMeJ bU'W 

(9)0.(9) bfl~m~fl1vttoUt'Wn1'Jl~mL~~i~'W1 

(9)0.1e> Lfl~eJ.:I~n1vl1oUt'Wn11t1eJ.,'Jfl'W'VI~eJfi1~~:lJ~'W~ 
aI 	 .... .J'l 11'1 1 "" '" .... If"" '" '" If ;;:, aI. 1 OJ 1(9)o.m bfl';jeJ.,'J1\] nl'VI b'1J b'W fl'j-:Jn1'j[;.l~~ [;.l~Mflru"m~ n'VI'jeJ'Wn?lbL~:::'1J'W?l1'W L'WeJ U1'U • 

ulHb~~ 

'VI~bb'VI'Wbfl~m..ijn1b~:lJ 'VI~m~m~:lJri1"'-:Jn1'jf.J~Ml'Wlfl1.,'Jn11b~lJ 1111T<\Jt1~i''UeJ'4f1!1Ml'lX 

bU~v\'1bii'Wn1';jbb"'1'V1~eJ111nM1:lJ 



b~tl"l"il1ml1'~1Vli'1'V(5LbG'l~th~1l:J"tl,J~Tu.rl1'r;mm~tl"l~'lLih.l n1';jtl~1-!lijtl';j~i'1'V15.f11'\"1 r.'l1:WT'Hl 

Vl~1"i1r.'ltl'U1~11n1 ~1-tl~'VI5bbG'l~tI~~ll:J"tl,Jij m1:WQ n~tl-!l bbG'l ~r.'ltl~H''''tl''ln'U 1,1 tl'U1"lIm~1Vlf11'H1-!l br.'l~:W bbG'l ~ 

r.'l1:1J1~tltl~~Lll'Ufl11:w~:wfi1"l1tl-!lf11~;;1,:j br.'l~:W n1~G'l,:j'Vl'U1~tl th.:livi b"il'U ~"lriTVj'U~1Vlrrt~~'U n1';i;;1"l br.'l~:W ~tl.:l 

~1l:J,:j1'U~G'l fl1';i~1 I, il'U-!l1'U"lI~.;jlfl';i.;j fl1';i~mhUn"l1'U b~tl1VI~Tun,:n'U1~ij n1';i\9l';i1"i1r.'ltl'U ritl'Um';j'W"iI1~ru1 

tl'4qj1Vl1m-tli'1'V1GbbG'l~tI';i~lCJ"tl,J~1'U.fI1.r;b~'U1~il~'4flflG'l1'UtJl1'U1 Vl1:WVl~mnru6V11.bG'l~1fin1';i~~TUn.;j1'Uri'1V1'U~ 

0~~'U f11 ';i;;1.:l br.'l~dJ~1~~ 'Ufl1"l1tl~'U f11';i;;1"l br.'l~:W ~l1:wtl":i~ f11 fI1flru~m';idJ f11';i;;1,:j br.'l~:wn 1';iG'l"l'Vl'U 

~ crk>cr~~ G'l.:l1'U~ lDo ij'U1fl:W '\"I.fI1. IDcr~~ b~tl.:l 'UlCJ'U1CJ;;1.:lbr.'l~:Wlfl';i.:ln1';iG'l.:l'Vl'U~m~tl.;j';i~CJ~CJ11r;1TVj~'U 
"" oj ... It .,j 1111 c.I.':I dI tI I... .,I /

~Vlr.'l1V1m';i:wmG'lfl'VI~tl'Uflr.'lbbG'l~bfl":itl,:j "tlHn'l1 VI":itl ';i~f11f11flru~m';i:Wf11';ir.'l"lbr.'l';i:Wf11';iG'l.:l'Vl'U'VI ~ IDcr~~ 

.... .,I ... ..I 'i I... 'i I ..I .,I .... 
G'l.:J1'U'VI IDInl :W'l'U1CJ'U '\"1.1"1. IDcr~~ b';itl.:l 'U bCJ'U1 EJr.'l.:Jbr.'l';i:W bfl":i.:!fl1';iG'l.:J'Vl'UVltlb'Utl.:J~~CJ~CJ11'V1:Wn1';iG'l"l'Vl'U~':!bbG'l~ 

.. ..s .... gil'" ..s .... ... '" .. 0' ..I 1111 •.1-':1 d .... 3"" 1'"OJ
:Wfl11:Wbl1flqjbu'U'\"Ibl"1~bl1V1~'U~Vlr.'l1V1m":i:wmG'lfl'VI';itl'Uflr.'l1.bG'l~bfl';itl"l "tl bVn"l1 .fI1CJVlG'l.:J'VI tl ';i~n1f11~'U'U'U:W~G'l "ll 

,r':!~'U 1V1tl"lfl"l1~~'U~'VIGbbG'l~'lh~1(J"tl,JVl1:wtl":i~fl1f11~.:lfl~11~tl1tlbb"'1bb~mru 

tl1~fl1I"1~,r'Uil1Vlij~G'l1otl,r~R'Un'Ufl1"l1tl~'Uf111;;1':!br.'l~:W~~'U~.:l bb~1'U~ (9) :wm1fl:W '\"1.1"1. IDcrcr~ 
btJ'U~'U1t1 

(tI":i~~'VI5 '<il'U'VITItl"tl1) 

tI';i~li1'Ufl ';i';i:W fl1';i;;1"l br.'l~:W fl1~G'l.:l'Vl'U 



(9).(9) 	 n'<ilm'Jr:.Ja!9l~tI:S1Jl1Vl ~d'l'lJ'VI~f1 

utI~hJ'Vl~f1Lflii'lJ11'lJ LLG'I~~l'JUfJ.:Jn'lJti\~'19l, 
CU' 	 .<:::.':iI old Q.I .. 

I"lI1l~Vl"1J"1J1flruSVI 

(9).1D 	 nlilm1tJ-r'U'ul~~'lJ~~"1J Vl~mr!9l1 (~'bJb-n1 
~1t1nliJrn1L'Vlfll'lJlG'1~:S1Jl1Vl) 

(9).en n"iJm'JtJ~fl1JJbl"!'J~l1il"il (fJm1tJ~fllatJ~~) 

(9).([ 	 n"ilf11'J"1JmCJ~'U~~!9l1Vl~m~CJ.:J~!9l1 
(9).([.(9) n"iJm';j'llI:.J1CJ~'U~t1~~!9l1Vl~el 

QJ 	 d' t' 
~m'U1 

(9). 	 r:.Ja!9lnru-nUtI:S1Jl1Vl ,'tI~'lJ'Vl~f1 LbG'l~UtJ~'U'Vl~f1,'i , 

bflii'lJ1b'U I'lfJ.:J1t;Wum'J~'U'Vl~LUCJ'UbbG'l~ 
1Ue:J'4qj1!9lr:.Ja!9l~m~e:Jm'Jr1T'il1f1mlJ1'1l1f11'J 
bf1~!9l'J 

ID. 	Na!9lnru-n~1'JUe:l~n'Ufh:5'I9lI"lI1l~~"1J I'lfJ.:J11i1-rum1 

~'\.J'Vl~bUtI'U LLG'I~1ufJ'4qjl!9lNa!9lm'JUe:l.:Jn'Ufh~JI9l 
... 	 .. '" 
1"l!9l~Vl"1JliJlflfl'JlJ1"1J1f11'JLfl~!9l'J 

en. 	 1'le:J.:J1ivhbtBfJ Vl~B'U1!9lm'JlJ~iibfJfl~1'JL.;a.:J 
1"1J1m'Jm.ru~'4'U 

(9). I'lfJ~iinlilfl'J'JlJf11'J1-:5'CJbI.G'I~~(9)./'lJl1'lJlFl'J~m':i 

I!:>. alVl-rUf11'JtJ-ru'lh~~'U5~"1J~iifl11lJeJB'U1WJ, 	 , 
'Y 	 11"1,1 "'"" 11I1lJ'U bfJU1fJm~'V1';j1.:JLfl~!9l·mG'l~~Vlmru (llfJ..:JlJ 

~ii~qj"1J1M1'VlfJ~B~'U1~hjemfl11~BfJG'I~ ~(9) 'lJe:l..:J 
... 

'Vj'UIilI9l'Vl~ b UtltJ 

en. 	 'J1fJ11i1'<il1flm'J'lJmtl~'lJ~~"1J fl'Ubnl9lliJlflf11'J 

'tl-rutJl..:J~'U~~"1J1'Un"iJ m':imli1-ru fl1'JG'i.:J b~~lJ 
~mu'U'ntl1Ii1mli1-rUf11'JG'i'H~~lJ ~..:Jd 1:lh1lJn.:J 

fl1'J"1Jtl1t1~'lJ~~'UaltJ~Vl~.:J 

(9). 	 I'lB..:Jii~'U~bVl1~tJ~fl1'Uu~b1ru1fl~\~cFln'U1~ 
UmJfl11 moo H 1~tlii~'U~~l9ln'U1~uBfJfl'h 
eto H 

ID. 	 I'lfJ..:Jiin"ilm'JlJf11'J1-:5'EJ bbG'l~~(9)./tJ11'Ulfl'J..:Jf11'J 
v 	1v... d m. 	 (lle:J.:J (i)'JUfl111JbVl'U"1JfJU"iJ1nfmmn.:.l 

'Vl-rVl mf1';j5'J'JlJ"1Jl~ bLG'I~~..:J bb1 (i)" ellJ 

(9). 	 I'lfJ.:JHb'Vlf'11'U1G'1~~vr'Ul;'~tI b'litJ1,tlb..:JL~el'U'J~UUtJ(i) 
ii'J~UU'J~U1CJmml"! b~elvh1~mmI"!1'Uli..:Jb~m..! 

!'1 d "" 1'"B~b'U~Jl11~'VlbVl1J1~~1J(lli'lBI9lb1m lJ'J~uum'J Vl 

J1bLG'I~mVll'Jfl!9l1'UiWl ii:IJ11'1'm'-nbG'l ~'J~uu 
Ue:l..:Jn'UVllVl~'l111'Jm-nl~vh{lJ ii'J~UUb~'Ub'I!tl{ 
fl1'J!9l'J1"iJ,:rU..jl'U1'U~!9l1 bU'UI'l'U 
v 	 ~ II Q.I

ID. 	 (lle:J..:J1J'J~uum'J!9l'J1"iJ~elUtle:l'UflG'lU 

(Traceability) 

1it '" 	 .d°1'''' , ·':11 V 
I '" 	'l'm. 	 lJ Vlm'J~..:Jb~'JlJ bfl'J.:Jf11'J'Vl'Ul 'lJVl'U~1J11'1f1 VI 

bU'lJ1.lfl~!9l11(i)fJ1~iif1'J~u1'lJf11'Jb~tm'mbll~'U5 

a'VIBLbi'l:::: 

t1':i::::beJ"If'l1 
Aen 

Am 



V 	 .::.1 .:::II. qllJ QJ I q

(9), (91fN:lJm~'U1lJf11'Se..Jafl'VI'VIlJa:IJCJ ~"lflJ :IJ'Sil::'U'U 

v111~~(911aa'U 'J11bb'lJ1lJ~(911 ~e:J~~~lJ 'S:::'U'U~1'l 
~ 	 Jf t'G.I 

fltl.lVl.fJ:IJ f11'S11l':i1"i1aeJ'Ufjtl.lmi'lblJe:Jflfl1 bba::: 

f11':ifl':i1"i1f1e:J'U~~'lJmJ:lJtJlJ bUlJl'1lJ 

l!:1. 	 1'1e:J~i1':iil::'U'Uf11'Sfl':i1"iJfleJ'UcJe:JlJn~'U 

(Traceability) 

(9). b~e:J'IJ'Sil:::IJ~mlJ~e:J:IJ~'U 1'1e:J~i1'lJlJ11'l <foo ~lJ 

f1'SeJa~lJ1tl 

l!:1. ~~eJ'IJ'S~:IJ,:mJI'l'S11 1'1e:J~i1'lJlJ11'l (9)<fo ~lJf1':ie:Ja 

~lJ1'IJ 
Q'l. 1'1e:J~i1fl'IJmru'l11m~lJb~e:J fltlmruVl1~~'lJa1 

Lb~~fltJmru~I'l(911:IJ(.hbbVitJ~b~e:J 

(9).<f.l!:1 fi"ilf11'S~~tJ~'IJ~~~d'Vi~eJ~(9rJJ1 
(CJmllJ~~) 

Q Q.J 	 c;;;;: QJ' 4 

(9).~ fl"iJf11'Sfll'lfltl.lmi'l m'S"iJ bL~:::bll'U'Sfl~1i'l"lf, . 
~fl e..J~1if VI~e:JI'le:Jn1if 

(9). l'1eJ~i1 f11':i'lJtJ1tJ~lJ~~I1rJ1lJlfl'Nf11':i1'11tJ 

l!:1. l'1eJ~HL'VIflblJla~~~lJalJ£J L'I1lJ Hb~L~e:JlJ'S~'U'U 
:;'1 	 "" d • 'I illul'l :IJ)~'U'U)~'U1tJe:nf11I"!Li'le:J'VI1I.Vle:nf111"! 

tlJ1)~L~e:JlJe:J~1lJam1:::~LVI:lJ1:::a:IJflae:Jl'lb1a1
"" 1v~ cuT ~ .c:i 
:IJ'S~'U'Uf11'J VllJ1bL~:::eJ1V11)eJfl blJ:lJfl bba::::IJ 

:lJ1 fl'Jf11'Jbba:::':i:::'U'U'u e:J~nlJi'l1Vl:::'Ilrll'Sfl Li1~ 

yhi:IJ i1':i:::'U'Ub~lJb"lle:Jif11':ifl)1"iJ11'U"il1lJ1lJ~l9l1 

Lba:::':iil::'U'UtlmnlJb~a:::al'le..Jam:::'VI'UtIle:J 

11 	 ~ V Q.J

Q'l. 	 fle:J~:IJ)~'U'Uf11)(91)1"i1ae:J'UCJe:JlJna'U 

(Traceability) 

(9). 	 mMib'VIflblJ1~~.fflJ\l~ b'l1lJ f11'S1i'S:::'U'U 

b~lJb'lfe:Ji(91'S1"iJfle:J'UbileJ1lJe..J~1if fl1';itifl~lJ 
fl11:IJrl1'V1~llJf11'Sfh~I'lLb:IJrl~ f11'S1.fi' Nuclear 

Magnetic Resonance ~UlJl'1lJ 

l!:1. 	 mMib'VIfl1lJ1~~~~lJfliJCJ b'l1lJ f11'S1.fi'bfl~e:J~~1'l 
~btJfl~b:IJ~~VJ"lf f11'Se:J'U1e:JJ1~h1'11L~:lJrl~llJe..J(;11~ 
f11'Jbfl~e:J'UN1~:IJ~I'lVJ'lJ ~UlJl'1lJ 

Q'l. fi"iJfl1'SFi'l'lfJtI.lmi'li111'1e:J~1iL'VIflblJ1(;1~.fflJ\l~ 
" 

b'vh11lJ 

~'VI5~~~~ 

tJ'i~ba'lf'l1 
Ar:s:. 

Ar:s:. 

AQ'l 

Al!:1 

AQ'l 

AQ'l 

4'" d'~QJQ ~Q.J.J.q..!.odi
(9).(9)0 fi"iJf11'Se..J~(91,J1lJlJVI~e:J1'lJlJlJ"iI1flVJ"lfVl~e:J 
 (9). mWlfltl.l"VIlJ1:IJlJl'l'ULL(;1:::lJ1:IJlJfl~m~'VIfi"iJ1fli'l"lf 
 AQ'l 


v 	 ~ II 11:4~fl1 (fJmllJJ1lJlJ"iJ1nti'1LVi~e:J~) fl'€J~b):IJ(91lJ"iJ1fl~(;1fl~a'VI1~f11'SI.fl~m 

c:a 	 £I d' f:: Q.J Q ~ ,c!,J II c.: it

h e..J(;1(91fltl.l"VIlJ1:IJlJ'U'S~'VI5'''iJ1fli'l'lf I1ltNmJfllJ"iJ1n 
" q 	 .c.1I 0 QJ ~ 

c.Jrlflt:..la'VI1~f11'Sbn~fl'S VI'Se:JlJ1:IJlJl'l'U 
• 

http:f11'S1.fi


a'VIB~~a~ 

tI':i::bl!J"lJ'll' 

-=-dl_llI~ QJ 

i5':i':i:lJ"!Jll'l 'i-1':iElNal'lfltlJ'VJ'i11fl6'l1':i6'lfWl 

'i11fl11'l'l~hJ'V11"li5':i':i:lJ"!J1~ (Clflb1iJCJ1 

6'l~ CJ16'l':i::lN:lJ CJ1a~'lJ bLt'U: 

Lfl~El"l~leJ1"l) 
(9).(9)1D nl\lfl1'JN~l'lm':i[)E1flfj'VIi (Active ~E1"l:iJfl1':i?li('U?I'4'lJ~1'lJ fl1':i?ifl~1'V11"l1'1l1 fl1 ':i b~E1"l AID 

Ingredient) l\l1flll'l'l~hJ'VI1"li5':i':i:lJ"!J1~ fl1'JElElflfj'VIi b1,at:m1:lJLiJ'Wv:l~ 

rKI'l1 aVlflT~1.uG'l1'JLfl:iJ 'j,j~E1'1l1LEI'lJ1"1l:W 'i-1~El~1d\l 

~1m'l"l (Biological Catalyst) :lJ1b.uVlVlbLVliJ 

nT~1.u6'l1':ibfl:iJ biJiJ~iJ 
ID. 	 bO'W1::::n'i1fl1':i~Elfl'i-1i(\lrKI'l1 ~El"l~\ll'WiJfl:lJ'j,j~tJ 

b'Ul'ltJl'l?l1'j,jm':i:wm~1'Ufl1'J;;1\lb?l~:W 
~ ~ ~ III d' ~ 

(9).(9)~ 	 fl'i1 fl1 ':iNaI'lNal'lfl tlJ'VJl\ll fltJ1\li5':i':iU'!l11'l 

(Clflb1'WCJ1\l1Vl"IJtJ\l anlU\l bbG1~bL'i-11'lJCJ1-'l) 
.. 	 '\l 1/ 

(9).(9)~.(9) n'i1fll'mtl'J~tlCl1\lsU'W~'lJ 

(9).(9)~.1D nl\lfl1':iN~IPlN~IPli1tlJsr1lil1f1CJ1\l 

i5':i':i:W'1l1~ 

A ~ 


AID 


~ v 	 v d~ 
'j,j':itJ LI"i~16'lVl'VIlo!jfl1':ibfl~I'l':i (Clflb1'lJVl:W 

.ff'WIPl[)iJfl1':iN~l'lhlsi{'U~mJ b'li'W tJ'Ubb'l1"l 

M1flbb'l1"l biJ'W~'lJ) 

.., 	 OJ .. '" 
f)1':ibfl~IPl':i ':i1:lJ'VI"lbf'l"cl1?lVl 'j,j'JtJ"lJCJil:l 

'j,j1tl'U [)\l La CJ~1~\I1 fiN" N~I'l'Vl1\l 
fl1':ibfl~I'l':i 

" 
(9).(9)'0:>.(9) nl\lfl1':iN~l'lb~m'W~,:j"il1f1 

Na[:.l~I'lf)1':ibfl~I'l':i 
'" 

(9).(9)'o:>.1D 1i1\lfl1':iN~l'lb~m'l"l~\l"il1flbl"i"cl 

l?1Vl 'i-1~tl'UCJ:::: 'i-1~[)"lJEI"lLaCl~l~ 
"il1flr.JaN~I'l'Vl1,:jfl1':ibn~I'l':i 

(b'li'W Biomass to Liquid 

(BTL) fl1"1l~1m'Wlil1mhaCl) 

A~ 

AID 


AID 


i 

http:9).(9)'o:>.1D
http:9).(9)~.1D


Q ~ ~ ,J d
OO.oob'll n"ilrn~~fI~VI~eJt1'1..l'mJ'e:l1V11'j' Lrl'ieJ.:!~:W 

1~m~m.h.J'e:l1V11'i (Food Additive) , 
VI~eJ~'ltl~'l bL~'l'e:l1V11~ (Food 

Ingredient) b(i1CJ1ib'VIrlb-Wbfl~~Vl'W'i?f:UCJ 
.., 	 1:..1 1 ..

(t1nL'J'W 'W1(i1:W 	 eJl'fm:w ~neJ:W 

~eJrlbmbfl(9l VI:WlmJ~.:! J1(9l1~ "I.B(i1f1:W 
..I ..I ..I"" ~ .. .. ..... 

brl':ieJ'lti1:WVl:Wbbtl~ntl~eJfI bmeJ'lti1:wVl:W 
0.'" .'1 ... ..I del

rllbl'~eJ'W bbu'l~l1n'VI"ll L'Ubnm 'U~VI:wn'l 

alL~"il~t1 ~t11ri'i?fnti1 LL~~i''l'Wn) 
~ ~ 	 ~ 

n"ilm~t-J~(9l'e:l1V11~V11.:!m':iLb'VIVlCl 

(MedicaL Food) VI~eJ(:.Jfl(9lflt1.J"bi;1~:W 

'e:l1V11'i (Food SuppLement) 

00. 	 1ill~n1':ia'lb'i?f~:Wbrl':i'ln1'j'~:iJbO'VI1~ 
m~'U1'Wm'j'(:.J'i?f:W VI~tl'I,fl1~b~eJ"ill'lL'Vht7'W 
ovcr.c:Jq r.v 511 1v

I!>. 	 G'flV1':i'U brl'Nrn':i'VI:wm~'U1'Wm'j'VI:wn (9leJ'l '1l 

~'Jb~eJ~~I'Wrn'iP!mn1'<ij'Cl:Wlbb"'1 

o ~ ~ ~ 	 ~ 

00. 	 G'f1'V1]lJO"iln1}t-Jflrl'e:l1'VITW)I'lrn}bb'VIVlCl 

~eJ'Il~i''Um':i~'WVI~bUCJ'W "eJ1V11':iVll'l 

m'j'bb'VIVlcJ" 	"il1naltJn-:ll'Wrlt1.J~m'j':wm'j' 
... I ..I d:'1

eJ1'V11'j' bLfl~ til 'VI'j'tl'VI'W'J Cl'lI'WeJ'WVI bu'W 

:Wl(9l'j'\11'WG'fln~.. 
h aTWruO"iln1'j(:.Jflrlf.lflrlDt1.J"bG'f'hrelTI11} 

I!>.oo ~tl{l1~i''Urn'i~'WVI~LUtI'W "~fl(9lflt1.J" 
LG'f~:wtll'V11'i" "il1naltJn-:ll'W 

"" f1ru~m'i:Wn1'i'e:l1'VITHb~~cn 'VI'j'tl 
I ...d :'1

'VI'W1 tI{l1'WeJ'WVI bu'W:Wl \9l'i\11'W'i?fln~... 
hI!> 	 ~eJ'l:iJn'j'~'U1'Wrn'i'i?fnti1b~tl1V11~ Active 

Ingredient 

a'VI5LLfI:: 

'I.h::It:J"lI'lA 

Am 

AI!> 


00•. ~m:iJ~~'Whhj'tlCln11 ero 1~ Am 

I!>. 	 ~tl'l:iJff'W~al'Vl'r'UtI':i~ntl'Un"iln1':i Lbfl~'U~rn'j' 
b~tI1n'U~'Wf'lILm~\9l'i hjumJO~I~tlClfl~ bo 

'1JeJ'Iff'W~vf{l'VI:W(i1bti1t1~tl{l'<ij'(i11~:iJff'W~al'V1i''U 
.. JI ;';!., ~•• 

bbG'fti1'1 'VIleJ"lIeJ'1l1Cl.,'Wf11bmt(9l1 ~'WCI u'j'~~" 
.::to 	 iI iI ~ V~ v 
a'Wrll 'VIeJ'I LCI'W bb~~rlfl{la'Wf11 

m. 	 ~tl'l1~'U~f11':i\9l'i'J"ilaeJ'U ~(i1flt1.Jm'VI bb"~(9l1'J"il 



" VllI'"J(9l kl bbi b6lj'1iJn~ bb€\~1€\VI~eU'U1If:H:i1'U 
'iI rJIl 

fl'Vlrhut:: 
'lh~ll:1"ll'll 

®. !9l€J'Iiim"llty1UI9l'S,hrllilLdn'e)'u~'Ufli'1'11eJ-r'Um'S 
~'1La~dJ 

l!!:>. 111allJl'SL1'11€J-r'U~'VllhL~:::t1~:::bCl"llUL~lJ b~dJl9l1dJ 
flru~1'11eJ'I1fl~~m~1~ 

~eJ~iit1~::;'Vl1'UUI9l~ 'VI~eJ1'UEI'Urul191 i''U"li1'1 m'lVI1, ~ 
od4 I d 0 Q.I I ~ 

b'VIlJeJ~ neJ'UCJ'Uf11'11€J~'U m'la~La~lJ 

l!!:l.m n\lf11'll!-J~19l Advanced 'VI~eJ Nano !9l€J'I1~-r'Ufl11lJb~'U"lleJ'U\l1mhun'l1'U~\?lJ'U1 
MateriaLs 'VI~eJN~I9lnru,,\lln Advanced 1'Vlt:J1Pilal9libL1:'l::;b'Vlf1b'Ub1:'lEibL'M'I"ll1 ~ 

'VI~eJ Nano MateriaLs 

l!!:l.m.® n\lnTn'..j~19l Advanced 'VI~eJ 

Nano Materials 'VI~·eJnl'le.J~M 

A l!!:> 

N~I9l.nru"1iI1fl Advanced 'VI~€J 

Nano MateriaLs ~ii.rr'Ul9leJ'Um~ 
~ I cJ iCl. 

~~19l MeJL'UeJ~\llflm~~~\9I 

Advanced 'VI~eJ Nano 

MateriaLs l'Ubm~m~b~mti''U 
~ 	 q.:to;:tJ If 

hm.l!!:> fl\lm'lN~\9I~1:'lM.f1ru"Vl\l1n Am 

Advanced 'VI~eJ Nano 

Materials 

~ 	 q, oIQ, U tf iJ ..,J.,q 
h~.® fl\lm~l!-J~\9If..I~l9lf1ru"VlbLm'VldJ 

..."''''' 
flrualJ'UI9l'l"lbPi~ 

QJ,. 	 ~ ~ IV If q ~ 

l!!:>.~.m 	 n"ilm'l~(,'l\9lN~I9l.f1ru"VlbGU~ldJna 

(Clm1'U Earthen Ware bL~~ 

m::;b-d'E1'l bGU'll:lJ n~) 

" 
!9lEl'lii-fi''UI9le:J'Um'l'VI1:'lEllJ LL~::;/'VI~E1 m~e:J'U 

" !9leNii-fi''UI9lEl'Um~'VI1:'lEllJ bL~::;/'VI~eJ fl1'leJ'U 
v d::: 	 4 

19leJ~lJ'1I'UMeJ'Um~bN1 bb~::;/'VI~€J m'l'eJ'U 

Am 

l!!:l.~ n\lnl'lN~\9I1aq'Vl'U1~'VI~€JU'U1'Un'Uf111lJ 1:waldJl~t1'11eJ-r'U~'Vlfibb~::;t1~~bCJGUUb~lJb~lJI9l1lJ BID 

~E1'U (Clm1'UB~lJ1m'U1 B~Jl'V1,:rm'U1) flru~1'11eJ'I1f1~'1fll~1~ I 

l!!:l.b n\lm~f..I~I9l~t1~lJ'VI~eJe.J~M.nru"\l1n 1:wallJl~(l'1l eJ -r'U~'Vlfibb~~t1'l~bCl"llUb~lJ L~dJ\9IldJ Bl!!:> 

flt1~lJ I"lruA1'11eNbf1'l'lm,.1~ 

lD.mI 	 n\lm'l~~l9lb'VI~fl.rr'U!9l'U 1~bLn Jlb'VI~n 
'U~~'Vl~ (Hot Metal) L'VI~nt1'l'l (Pig Iron) 

b'VI~n'l"l1'U (Sponge Iron, Direct 

Reduction Iron: DR!) LI,~~ Hot 

Briquetted Iron (HBi) 

AID 




h~ nlilnl'';ie.J~VlbVi~fl~'Umn''l1~bbn SLab, 

BiLLet bbrlt: BLoom 

~.~ 	 fililf11";iN~l'1bVi~fl~'U'\JmCJ 
~.~.(9) iililf11";iN~~ bVi~fl.ff'U'\JmCJ 

.... 	 <II 
flrum't'l~"l'U'Ul'1bViafwl'UbL";i"l 

~"l~"l (High TensiLe Strength 

Steel) 

~,~.~ nlilf11"5N~VlbVl~fl.ff'U'\Ja1CJ~ii 

q 	 ~ ~ v 
e.Ja~bVirlfl'lJ'UI'1'U bLat: 

.ff'Ufla1"l1'U1f1";i"lf11";ib~CJ"JnlJ 
Q 	 q r;:. 0 QJ 

~.~.m 	 fllil f11"5NaVlbVlafl'Vl";i"l CJ1'JG'l1Vl";iU 

"l1'U~I'1G'11Vlf1";i";id.J 1~bbn bVi~fl 
.1 ~ ~ 

~u't'l"5"5ru bViam't'la1 bVlafla11'1 

bbat:mvibVi~n 
~ 	 ~ c¢ OQJ 

h~.«. 	 fllilf11"5Nlil~bVia fl'Vl"5"ltJ11G'11Vi"5\J 

"l1lJ1ieJG'I~1"l1~Lbn bVi~n 

~'\J't'l"5"5ru bVl~m't'lm \'Vl~fla11'1 
<II 

bba ~ rl11'1 bVia fl 
~ 	 ~ ~ 0 Q,J 

~,~.<t 	 fllilf11"5e.JlilVlbVlafl'VI";i-1bbU'UG'l1Vl<JU 

-11'UeJVlG'l1Vlf1";i<J:lJ 1~bLn bVl~fl• 

o:;{~~ <Q. I <J. ~ ~ 
(9), n'Hll:lJ'lJ'UVl'el'Um";it:JaVlVlm'U'el"l~1flm";it:JaVlbViafl 

~'U~'U1'U1f1";i':m1";ib~mn'U 

~tl~iifh Ultimate Tensile Strength (UTS) 

:lJ1flfll1 !1l1oo \':lJfl~'\J1G'1f11a (MPa) ~'U1'\J 

a'VI5Lba~ , 

'lhi:;1v'U11 
A~ 

A«. 

A~ 

A~ 

~ 	 ~" 0 IV 

~.~.b fllilf11";iN"~bVlafl'VI<J-1bbU'UG'l1Vl<JU 

"l1'UntlG'lh;J 1~bbn bVl~mb~'UH 

~ 	 A I c;f.c:i '"' 
fllilm";iNaVlbbN'UbVllilf1";il'1bt.l'U 

bfl~'elU~~fl (Tin Mill Black 

PLate) 
q 	 ~ ~ l,,::;i c;f A 

~.~.~ 	 fllilf11";ie.Jlilt'lbVlambN'U<Jl'1bCJ'U'll'U1'1 

ELectricaL SteeL 

h(9)O 	 nlilf11<JN~VlvlmVi~fl Vl~eJvlmVl~flHG'lud.J 

~.(9)O.(9) nlilf11<JN~VlvleJbVi~n'lluI'1H 

bu't'l1t:'\J<J~b.f\'Vl Non-oriented (NO) Lbaa:: Grain

Oriented (GO) 

Am 

Am 

Am 

I 



~'VIBLL~~ 

'll1~tl:l"l.lU 

l!:l.tiltil n~flTn·J~I'lN\lb(;1'V1~ (t1m1"'JN{lb(;1'V1~ Am 

&11'V1i'm1'U-n!1l~1 (Shot Blasting)) 

"" b'VI'Uc.n 
~ q ~. ~ I

l!:l.tilm.l!:l fl~ fl1'J'NG'lI'l"1l'UG'l1'Ub'VI(;1fl'VI(;1e) 
.,J 

eJ'U1 

Ars:. 

11JG'l1&.!1';ifJ'lJ'f)i'U€1'V15bb(;1:J'll';i~btl"1lUb~&.! L~&'!1'l1&'! Bl!:l 

I'lfJJfl1'lJeJ{Ibf1';i{jfl1';i1~ 

http:ll1~tl:l"l.lU


~'VI5LLa:: I 

" 
'1.1':;::bV"!I'Il 

bfI.(9) 
,~ ~ ~ "Ilea. di ~ I 

fl"ilfl11(!.J~I'I(!.J~l'Iflru6j'J?1'l'VI'€JVI':i'eJ'll'U?11'U 

bfI.(9).(9) n"il fl11(!.J~1'I L~'U1CJti11:JJ'll1~ VI~tl 

L~'U1£11.11::: ~hli... 
bfI.(9).(9).(9) n"ilfl11N~l'Ib~'ULv~ij ... 1vQ,I c:Jl I..J d iJ 

I'Itl'l 1Il1'Uf'111:JJLVI'U'lltl'U"il1flVl'U1tJ'lTI.JVI bmJ'J"1Jtl'l A~ 

I1ru?1:JJu~yhPl'lj b'lf'U ?1mu'U~~'U1€l1'l?11V1fl11:JJ~'l'VItl bL~::: 
(Technical Fiber VI~tl &1111fl'l1'U'U11'1fl11:IJ bbvi'l'lll~ b'iJ'U M'U 

Functional Fiber) 

bfI.(9).(9).~ ii"ilfl11N~l'Ib~'U1EJ Arr. 

n"llbM~ (Recycled Fiber) 

bfI.(9).(9).bfI n"ilfl11(!.J~I'IL~'UbCJ~'U1 B(9) 

bfI.(9).~ n"ilfl11N~I'IM1£1Vl~tl~1 

bfI.(9).~.(9) n"ilfl1~N~I'I~lEJVI~tl~l~ij MeNMi''UFn1:IJb~'I.J'lltl'U''iI1flVl'lhEJ.:J1'U~b~EJ1-Utl.:J A bfI 

I1ru?1:JJU~WbPl'lj b'li'U ?1mU'U~WJ'U1€l1'l?11V1fl1~:IJ~'l'Vl'€J Lb~::: 
(Functional Yarn VI~tl &1111fl'l1'U'U11'1fl11:JJ bbvi.:J'lll~ bU'U M'U 

Functional Fabric) 

, 
bfI.(9).~.~ n"ilfl11N~I'I~lEJVI~tl~1~'l.J1 (9). fl1ruijfl11~.:J~'UVI~tlijRl1i~1V~1'Ufl111~EJ A rr. 

VI~tltltl fILL'U'U VI~'€J~WJ'U1N~I'lJlru6j'J"hl~mJfl11 

¥eJCJ~~ o.ct: "1Jtl.:JEJeJlIl'tl1m1:IJL'U bfI Ubb1fl 

~. fl1ru1~ijfl11~.:J~'UVI~'€J~1Li~lCJM1'I.Jfl111~V B (9) 
di ~cv QQJlf.Q4.c::1

Vl1tltltlflbb'U'U Vl1eJ1"IWJ'l.J1(!.J~l'Iflru6j'J Vl1'€J:lJfl11 

~.:J~'UVI~tlij~11i~lCJ~.:Jfl~11~,€)EJn11¥tlV~::: 

o.~ '(Jtl.:JV,€)IIl'tllm'J:lJb'U bfI Ubb1fl 

bfI.(9).bfI nl\lfl11~tlflci'tl:IJbb~:::bb~.:J&11b~"il (9). MeJ.:J~.:JVI~tl'(JV1tlh.:J.:J1'U1'U'uf\:JJVi~m'lll'l A bfI 

VI~eJw:IJ.wbb~~Lbwl.:J6h~"il Vi~eJW:JJ.w €l1'l?11V1fl11:JJm~i''Ufl116'i.:Jb?1~:JJ ~ij~:::'U'Ufl11 
ril~lIl"1Jtl.:J b~CJ bb~:::fl1~f\1'U11:IJi'fl'lj1~.:J bL111l~tl:JJ 

.::.'l. ~.r:d I I <J 
bfI.(9).rr. fl"ilfl1~Nlill'lbm€l'l'4.:JVI:IJ bfl~'eN 

'lh"~fltl'Ufl11bb~.:Jfl1EJ bb"::: 

1'l1:IJ1.1~tfl1P1~fl1:::'Vl11.:J€l1'l?11V1fl~~:lJrilV1'U\Il 
h W1eJ.:JLib'VlflL'UL~~~bu'Uijmwltl~'lbL1l1l~tl:IJ 

(9). 	 mruijfl11lil'l~'UVI~eJij~11i~ltJv11'Unl'~1~v 
VI~€leJeJflbb'U'U Vi~tl~~'U1N~I'I.nru6j'J'bJ~€ltJfl11 

¥mJlil::: o.ct: ·!J"El.:JtJtllll'U1CJ~1:JJb'U bfI ULb1n 

~. 	fl1ru1~ijfl11lil.:J~'l.JVI~tlR11i~1V~1'Ufl111~CJ 
;di dilV Q,QJ'GdiQf

Vl1tltltlflbb'U'U Vl1tl1"lWJ'U1I}.llill'lflru6j'J Vl1tl:IJ fl11 

lil\l~'l.JVl1eJijfh1-u~1CJ~'lmhl~e:lCJn11¥'€J~m::: 

o.ct: '1l€l.:JCJeJlIl'U1CJ11:IJ1'U bfI Ubb1n 

http:bfI.(9).rr


I 

l!>D 

fl'VI6ttfl~ 

t1'i~bl:.l"ll'll 

• bIl.l!:J n"ilfl1'iVJiil'l Non-woven Fabric 'VI~fl 

VJii(9lnru']~'llfl'U1~tJ (Hygienic 

Products) "il1n Non-woven Fabric 

Ac( 

'VI~ -eJel'eJ nbb'U'U 'VI~f)'~J1lU'U1VJiiI'ln rufl "bJ'lJ'fl tJ n11 

~fltJ~~ D.d:: 'llfl-:JtJfl~'ll1m1~1'U bIl Ubb'm 

h m&'bJiifl1~fI-:J'VI'U'VI~fl~11i~1CJvi'1'Ufl1~1IijtJ 

(9). m&iinl'~i;N 'Vl'U'VI~fliifih1i~1tJ vi'1 'U fl1 ~11ijCl 

B(9), 
.c:lI ;t:!:(<V ~QJ'e'4Cl 

'VI~flflflnbb'U'U 'VI~€l'W1lU'U1VJfll'l.flrufl 'VI'ifl:J.Jn1':i 

fl-:J'VI'U'VI~flii ~11i~1CJfl"lmh1'1J'eJ Cl n11~flClf;'!:::, 
D.d:: 'lleJ"lClflVl'll1Cl'HIJ1'U bfl Ubb~n 

bIl.bIl 

bfl.W: fi"ilrn~VJiil'lelqj~& bbfl::::bF1~'El{jth:::fl'U 'VI~e:J .. 
6!l'U~1'U 'n~ti"l1(9lQ~'ULb;;'\::::I'i''UbbU'U 

(9). m&iifl1':if;1"l'Vl'U'VI~eJii~11i~1Clvl1'Ufl1~11ijCl 

'VI~€l fl €I nbb'U 'U 'VI~fll~J1lU'U1Nii(9lnrufl1:tl'lJ'fltJn11 

~flClfl::: D.d:: 'lle:J"lClfli'l'll1Cl':i'1~1'U bIl tlbb':in 

h m&1:tliifl1~fl-:J'Vl'U'VI~eJ~11<ff~1tJvi'1'Urn~1IijtJ 
.o::!:I .c!:tQ.J QQ/ (~1II:::iI 

'VI~e:JeJeJmb'U'U 'VI~'El'W1lU'U1VJfl(9l.flrufl 'VI':i'El~rn':i 

~-:J'Vl'U'VI~flii~11i~1Clfl"ln~11'1J'flCln11~e:JClfl::: 

D.d:: 'lle:J"l tJe:Ji'l'll1m1~l'U bfl Ubb ':in 

(9). m&iifl1':ifl-:J'Vl'U'VI~'Elii~11i~1 Clvi'1'Ufl1':i'1~tJ 

'VI~m)flnbL'U'U 'VI~'El~1lU'U1VJiil'lnrufl111'lJ'fltJn11 

~'ElCJ;;,\t D.d:: 'lle:J"ltJe:Ji'l'll1tJ'n~1'U bfl thb':i'n 

h m&111iirn':i;;,\-:J'V!'U'VI~e:J~11i~1tJvi'1'Ufl1~1IijCl 
c$ CiOJ .:::::..<:vtf.dlq

'VI':ifleJeJnbb'U'U 'VI~e:J'W1"I.I'U1VJ;;,\I'l.flrufl 'VI':ie:J~fl1':i 

;;,\-:J'V!'U'VI~flii~11i~1Clfl"ln~11'1J't)tJn11~fl tJ~::: 

D.d:: 'llmtJ'El\9l'll1tJ~1~1'U bIl uLL'm 

B(9) 

Ac( 

(9). 

h 

bIl. 

1'i'e:J-:Jii'El-:Jrltl~:::nB'UFI':i'U~-:J l!:J ifl fl"lii 
.., .. 

(9).(9) ':i::l'U'U'lle:J:lJfIb'Wflrn':iflBnbb'U'U 

(9).l!:J ~::::U'Ufl1':i'flflnbbU'U bL'U1f.lVl bb;;,\~fl1~l:'I~1"l 
IV "" l'l'Ubb'U'U bb'U1F1Vl 

I'i'fl~~Vll,xii~:::'U'U1'U<UfllVl<Ufl'VI;l"l fl-:Jii 

h(9) ~:::'U'Ufl1':i''Eltlmb'U'Ub'li~1p\1m':i~ 

l!:J.l!:J ~t'U'Urn':i'l:'I~1~I'i''Ubb'U'U Lbfl~'VIi'll:'lB'U 

l:'I~~~{l'U::::fl1~1<ff~1'U 

hbfl ~~'U'Ufl1';i'VIi'll:'lfl'U~11'l';i'ii1'U'llel\ll'i''UbbU'U.. 
bbf;1::: rn';itJ'El~i''U'llfl''l0i 

I'i'fl"l'ti'UFlf;11m1'V1tJ1:tl'li'fltJn11~mJf;1:::: InID 'lltl~ 



a'VIBtta:: 

IV 

'4f1a1mvr.:JVI~1'I 

'lh::bCl"l.f'l1 

cs::. I'l '€I'lilrh 1"li'''ii1 m~'lJ b~PJ'lJ'lI'€I'l'4f1a 1m~TU 
OJ ~ Q)' d'~ iI d' 

PJPJflbb'U'U bba~'Vi~'lJrl~a~.f1ru"1lb'lI'lf.'Ji1'lf.'Jiifl 

hlumJfl';h (9),t:too,ooo 'U1'V1 vl'€lU 

'" '" .rn.(9)O flliln1i~a~La'lJf.'J 

m.C9l0.(9) 

m. (9) o.l!! 

nliln1'l~~~m'lJa~1dJL-U1'(hti 
4 4 d' d'v 

bflieN:lJmL'Vi VI tI La'lJf.'Jfl'lJLLI'II'I 
... 'Jv. OJ .. 

VI'l'€lLa'lJf.'Jt:l:IJ~f.'Jb 'Vi PJfI'J 1:IJ 

f.'J'JtI'l1:IJ (Cosmetic Lenses) 

L'IJ'lJ Ul'lJ~fl~m d'J'lJI'l'l..l 

,.., OJ .. 

La'lJf.'Jf.'J~ ~ f.'J b'Vi tI A11~f.'J'Jn:n:IJ 

(Cosmetic Lenses) mfl'U 

Ldw~1 LLa~iri1'lJ'th~fl'€l'U 

Acs:: 

m.(9)(9).(9) 

m. C9l(9).m 

~ *'::\o.cd ~ d'd 
fllil n1 'l~~l>l LfI'lfl'l~fl 1.1.'ViVI tI'VI 

-.ijl'ltl~1'lJ'lh~ b.f1'V1rn1~b~CJ'l~.:J 
"" '1'1"" I ..

Vl'lmVlflb'lJb~tI~.:J (b'll'l..l bAitl'l .. .. 

X-Ray bFmN MRI bAitl'l CT 

Scan bbmrJf.'J~ru'l1'1..1~1'lmti 
fl" .. .... ...J
bu'lJ~'lJ) Vl'lmfl'ltl'l~mb'ViVlCJVI 
q 0 .:::t.1V cv 
:lJfl1~'lJ1Na'l1'lJ'JliltI.f11f11~ 

'" d4].o::::tOoO::llo I lV ILl 

Vl~flVl1'l1b'lJ'lJfl1~~'J~n'Umfl1~.. 
1'll~il~btB'l'V'l1ru'1lt:i) 

, 
oQo. ~ 4 ~ d' 

n"ilfl11~~~bfl1tl..:j~mL'ViVlCJ 

'lIiJl'I~'lJ"1 (tlm1'lJn1'l~~~ 
.,j.. ........., 


LA~eJ'l~ tI 1.1.'V'l'YlCJIiI1 fl~1V11eJ bf.'J'lJ 

1!:J'lliJl'I~1'l "1) 
~ ~ d 4 It' 

n"ilfl1".i~aWlbfl'leJ'l ~tl 1.1.'ViVI tI"il1n 

~1 Vl~tlb&1'1..11CJ'lliJl'I~1.:J"1 b'IJ'lJ 
IV 

L~tlfl1'J'l1 ~1fl~:IJ Vlmn ~1UI'I• 
'll1mb!;l~"ild.Jfl ~1ne:J'll bb~~~1fi 

dJ'lJ1'l'lJ 

, 
t:::\I ~lJw 404i1 All V 

mrurn".iN!;l(91N1fle:J'llVl'lflf.'J1!;l (91eJ'lb'l:IJ(11'lJ"il1flN1 

~1CJ~'U Vl~eJ1!:J~1t1 

Al!! 

Am 

Acs:: 



rs::.(9) 	 n"ilm'at:J~(?1t:J~(?1.nru"l'l'1~VI~'a1:W~.:J~'U~';nJ 
l~VI~ 

rs::.(9).(9) nliln1';i!:.j~Wlt:J~(?1.nru""il1nN'l1r1V1~ 

VI~'€lt.J-:Jl~v!~(:..J,uJ 

rs::.(9).m nlilm';i(:..J~(?1t.J~(?1.nru"l'l'1r1V!~ 

'a1:W~-:J~'U~1'Ul~VI~ 

rs::.~ 	 nlilm'l'tl'IJ Ll"lamJ~1 m';i1.Ji''IJ V!~m1.J~CJ'U• 
afl1w~b (CJm1'Um';i~'IJVI~ml"la'€l'IJ~1 

4 • 	 d ~ )
VI'l'€lVl1r1 LW'€l1"l11:Wrl1 CJ-:Jll.] 

rs::.m n\lm':ieJ'IJ-~u1r1V1~ (Heat Treatment) 

~ ~.J d' 01 d'.:!frs::.rs:: fl\ln1'~(:..Jf9(?1LI"I';it:m.l'U(?1m'Un u';i~?I-:J1"I V!';i'€l 

'eltlmru 

..::t. Q c! v 01 ~ rs::.ct fl"iln1'lNrI(?1LI"I'a'tl-:JliIm 'el umru LLrI~ 
" <ij'U~1'U 

rs::.ct.(9) n"ilm':it.J~(?1bl"l~e:i-:J..ijm LL~~/VI~f) 

'el1.Jmruei'(?11'U~ (Automation) 

"""" '"'VI:W n1'a'€l'€l nLL'IJ'IJ'VI1-:J11"11 n 'a'al.] 

rs::.ct.~ n"'ilm':iN~(?1LI"I~'€l-:J..ijm ~tlmru 
" VI~'tl<ij'U~1'U bLf9:::/VI~'€l 

l'leJ-:JiJ.ff'U(?1eJ'Um'a;ffmtlAeJb~'tl-:J"illnn1'at.J~~~'U~1'U
" bVl~nVl~el'vhoUL(?11V1~'€l:W bL'IJ'IJ Induction Furnace 

VI~'€l~'U?h'ULVI~n'Vj'IJ1'U11"1';i-:Jm';ib~CJ1n'U 

(9). 	 mriliJ.ff'U~'tl'Un1':i;ff'U~tlAm~eJ-:J\llnm':i~~ ~'l 
VI~eJ VI~eJ'Vj'IJLaVl~~m-ubVl~fl1'U1f1'a~n1'a 

d 	 OJ 

L~CJ1f1'U 

~. mriliJ.ff'U~eJ'Um'a;ff'U~tl b-U'U Machining Lba~ 
Stamping bU'U~'U 

mrilfl1':itl-r'IJVI~eJb1.J~CJ'Urlfl1W~1 ~'€l-:JiJi'U(?1'€l'U b-U'U 

Anodizing, Etching bbrl~ Engraving LU1JI'l1J 

(9).~'tl-:JiJ.ff1J(?1'€l'Unl'a;ff'U'atl~'U~1'UVlafl'tl'tl~ 
~ 'I "J/ ....oJ

bl"l':ieJ.:jCJ'U~ b'tl'U vJ1\j'IJ b?leJ\j'IJ bWal'lJmVl1CJ.:J 

Lwalam.Qm nl1J?!'IJ an?lU bba~~altI1a 
'U " 'U "U 

bU'UI'l'U 
"'.1 ~ .. .1 .. 41!:l. n':frum'S u'a~neJ'lJbl"l'a'€l-:JCJ1J(?1m'Unu'a:::?!~1"I VI'a'€l 

t:jtlmru 

., 	 "'..," 
~'€l-:J:W'lJ'U ~'€l'Un1'a'€l'€ln bbum:::'IJ'lJI"I1'IJ!"l:Wn1':i 

tl:DU~.:jl1Jvi'1CJ'l:::UUrI:W'€l-!lnrlL'€l.:j 

a'VIGLLt1::: 

1.J~:::la-uu 

Am 

Am 

.B (9) 

Ars:: 

A~ 

Am 

d 
b\1'U'tI'€l'IJ 


lli?!1:Wl'lt:l'lJ'€li'u~'VIfibLa:::1.J·n~LCJ'tItJb~lJ1~:WMIl.] 


I"lrurh'lJ'€l~11"1':i-!ln1':ilvi' 


http:Lwalam.Qm


fl.illfiLL~~ 

'lh::bl:l"ll'll 
~.gj/ nlilnl';jf.J~V1bfl~tNtJ'UI'i~TI,,-r'UtI1'U'I"l1V1'U~ @). ~el~~nl'~~'U~tI,r'UG'i1'Ul~,relCJfr;h ~ b'U ~ ~'U AbfI 

vi'~.o Cylinder Head, Cylinder Block, 

Crankshaft, Camshaft bbf1~ Connecting 

Rod 
.. tI ..,J ~ h mrunl'S ':i:t:fleJ'Ubf'l':ieJ'ItJ'UVi A~ ., 

~.~ nlilfl1':if.J~\ll'1i'UG'i1'UtJ1'U'I"l1V1'U:t: .. 	 . 
~ Q. 	 ~ I .ci 

~.~.@) 	 fl"ilfl1':if.JG'l\ll'll'U6'l1'UtJ1'U'I"l1V1'U:t:'VI AID 

1-B'b'VI fll'UlG'l Ei.rr'U~~ 1~bbrl 

~.~.@).@) 	 n"ilfl1':if.Ja\ll Substrate 


~TI,,-r'U Catalytic 


Converter 


~.~.@).ID nlilfl1':if.J~(Il Electronic 

Fuel Injection System 

~.~.@).bfI n"ilfl1':if.Ja\ll Transmission 

c;f1V1-r'U':itltJ'UI'i 


~.~.@).~ n"ilfl1':if.Ja(ll Electronic 


ControL Unit (ECU) 


AltJ~.~.ID 	 fi"ilfl1':if.J~(Il,r'UG'i1'UA11:wtl~el~.ntJ 
LLG'l~tI':i::Vlil'~'I"l~'1'1TU l;lLLfl 


~.~.ID.@) n"ilfl1':if.Ja(ll':i~'U'Ub'lJ'jn ABS 


(Anti-Lock Brake System) 


'VI~'iJ Electronic Brake 

Force Distribution (EBD) 

~.~.ltJ.ltJ nlilfl1':if.Ja\ll Electronic 

Stability Control (ESC) 

~.~.hbfl n"ilfl1':if.Ja\ll Regenerative 


Braking System 


~.~.ltJ.~ n"ilfl1':if.Ja(ll Idling Stop 


System 


~.~.ID.~ 	 n"ilfl1':if.Ja\ll Autonomous 


Emergency Braking 


System 


AID~.~.bfI 	 n"ilm':if.JaVl~tlfmuc;f1V1~'U':it:lCJ'U1'i 

Hybrid, Electric Vehicles (EV) 

LLfl~ Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles (PHEV) l;lbbrl 
"" 	 "" ../~.~.bfI.@) fl"ilfl1':iNG'lVlbb'U(IlLVI'iJ':i 

~.~.bfI.ltJ nlilfl1':iNaVi Traction Motor 


~.~.bfI.bfI nlilfl1':iNaVl'j":t:'U'UtI~'UeJ1fl1Pl 
 I 



a'Vl5~~i'I:: 

'lh::la"lfu 

...",.. Q V 0 QJ 

CO::.~.CO:: f1"ilf11'~N1:'I(I1m.:J1:'I€lG11'V1'jiJ 

CJ1'L,I'Vn'VI 'U::: 

" CO::.~.<t n"ilm'jN~(I1'li'UG'i1'Um'Ui"I1'V1'U::: 

" ~~Lbl9i <tOO ~'Uf1'j€lG1 

, 
~hf1':h <tOO ~'UmeJl:f (Lwi"l1:::L~€1 

11:'1'V1t: 'VI~eJ1:V.jLiJeJ{f11:'11l:f~:Um'j 
~~~.:Jbfl~eJ.:JEJ'U1'l LL1:'It:'€llJmru) 

A~ 

~eJ.:J1~i'iJ'liJi'meJ.:J1:::iJiJflrumi"l(l11lUJ1(11'Hi1'U ISO, ... 
14000 men'U ~ ;j i1tILbI9i1'Ufl'jiJbtJ~~1Lil'Um1 A~ 

A~ 

CO::.(9)O n"ilfl11N~mtlhl'VI~eJ1tl1vh~h 'VI~eJ A~ 

~lJmru VI~eJ~'UG'i1'U (Lwi"l1:::1t:iJiJ11.:J) 

" "" "" IVI'jeJ"If'Ul:f1'UeJ1f11~a1'U 

CO::.(9)@).(9) n"ilm'jNi\(I1~1~1€11ml"1EJ1'U 
" 'li'UG'i1'U~1~1€11f11~EJ1'U 

~'UG'i1'UG11l'i'qJ b'll'U bfl~eJ.:JEJ'U1'l 
~'UG'i1'U€I1fl1~m'U 1iJ~t'l 
~lJmru~h~n'VI'j€liln~ bU'U~'U 

" co::.@)@).~ n"ilm'jNi\(I1'li'UG'i1'U€I1fl1l"1m'U 
.,j ..,J '1" n 1 ..
eJ'U1 bfl'jeJ~b"lf Lb1:'l:::'€lumru 

mCJ1'U€I1f11~V1'U (CJnL1'U 
.,j '1 v "" ... :; .1""

Lfl'jeJ.:J b"lf'VI'j€l1l:f\Jlbt'UL u1:'leJ.:J 

Lb1:'l t:'VIli'U b1Cl'U) 
" 

CO::.@)@).m n'ilfl1161lmJ€I1fl1~CJ1'U 'j1lJVI.:J 

~'UG'i1'U~lJf1'jru€l1f11~a1'U 

co::.@)~ n'ilm'jN~(I1'jtl~mtl1'UCJ'U1'l (CJm1'U~:U 
R11lJ"ilm:::iJeJf1G1iJ~1n11 ~co::~ 6ll6ll), " 

@). ~€I.:JjJfl1'j~'U~lJ~'UG'i1'U"1leJ~Lfl~€I.:jCJ'U1'l ~.:jd 
Cylinder Head, Cylinder BLock, 


Crankshaft, Crankcase, Camshaft LL1:'It: 


Connecting Rod 


C9l.C9l ~eJ.:j:Un1'~~'U~lJ~'UG'i1'U1:w,r€lml':h co:: b'U b 

:t: 0 V 4 IV d'.,J~
"ll'U G11'V1'jiJfl1'je.J1:'I~'jtl"ilmm'UCJ'U(I1'V1lJ 

R11~'lm:::iJ€ln~iJ~.:JLLI9i ~CO::~ 6ll6ll ~'U1lJ 
t 0 I .ctc:t 

LL(I1(111fl11 <too "11"11 

@).~ ~eJ.:J:Um'j~'U~lJ~'UG'i1'U1:w,rmJf111 ~ b'U b 
:f! 0 Q..I ~ lV I5'd.:::ill 

"If'U l:f1V1'jiJfl1'je.J1:'I~'jtl'ilmCJ1'UCJ'U~'VIlJ 

R11lJ'lm~iJtlf1~iJ~.:JbLI9i <too 6ll6ll ~'U1lJ 

Am 

A~ 

(9)-m) 

mailto:CO::.@)@).m
mailto:CO::.(9)@).(9
http:CO::.~.CO


il'VIfiu.a: 
'lh:bEl"lf-U 

I.!:>. ~'il-:jij.ff'WVl'il'lm1':iL~'il:IJ'l.h::;n'ilu1fl~'l~tl B(9) 

LL"'~W'W~ (mrutl~ul1 

(Jl. ~tJ-:jL61'WmL~'Wf11"J"'l'Vl'W~~Vl~'Wci1'W bb"'::;f11"J1-ff ~1:IJbi'il'Wb"1loff'i) 
~'Wci1'W bb"::;~eJ-:jbM'i'Ufl11:IJb~'W"lf'i)U\l1 n I.!:>-(Jl) 

flW::;m"J:lJf11~ 

AI.!:> 

(Fabrication Industry) VI~tJfl1~6IleJ:IJ 

Platform a1V1i'u~~611V1m"J:IJ 

\Jb~~bfiCJ:IJ 

(('.(9)((,,(9) n~f11"Jf..J~~1fl"J'l61~1'l1aVlil:: 
o U.I I II .df 

611V11U'l1'Wn'il61"J1'lVl1'i)'l1'W 

~Vl611V1m~:IJ (Fabrication 
.,J",.e

Industry) 'Vl:IJ"1I'W~eJ'Wm"J 

eJ eJ nbbUU'Vl1'l1f'11 n1~:IJ 

((',(9)(('.1.!:> n~f111f..J~iflbfl"J'l61~1\11f1V1::; 
o Q".I I II ~ 

a1V1"JU'l1'WntJ6111'lVl1tJ'l1'W 

eJifl611V1n11:IJ (Fabrication, 
Industry) VI~eJf11~6Il'i):IJ 

PLatform a1V1i'u~ifl611V1n"J"J:IJ 

tJ1~"JbfiCJ:IJ 

-=- ~ ~ CII
(('.(9)ct:.(9) n~f11"J~f1VlLfl';i'il'l:IJeJ 

1'VlCJ1P1161Vl{vi1-ffL'Vlflb'W1f1~ 

0:::.. 	 4 d ~ 
(('.(9)ct:.1.!:> 	 n~f11':i~f1~bfl':i'il-:j:IJeJ 

'" ..cI
1'VlCJ1P11aVl';i'i)'W ~ 

... .:'1 cI '" '" .. .,J '" ifl'i)-:j bu'W bfl"JEl\l:IJ'i)'J'Vl CJ1P1161 ~"J'Vl611:IJ11tl ~11~1 VI 

r11'V'1111:Wb~'i){ t1';i::;:lJ1f1~f1offm.J'" Lbfl::;':i1CJ'l1'W~f11'W 
#11b'il'lbM' VI~'il611:IJ1':itlifl11~1~bbfl::;fl1Uf'l:IJ 

'V'I111:WU'l'€l'flVl mJ~1'Wm; 

A(Jl 

AI.!:> 

A(Jl 



a'VI6tLftZ 

'lh:itl:l"IJu 
<r.(9) nlilfl1'J~~\1lLfl~eJ-11.utl"lvh 

<r.(9).(9) nlilm'J~~\1lbfl~eJ'l1.utl"lih~mn'W 
" 'J~~'UL'VIfll'Wlftv~'W~'l (Advanced 

Technology) 
.. 	 Q.d tl'"

<r.(9).~ 	 nlilm'J~6'1\1lbfl'JeJ'l 'J'U€J1fl1f!1 
,,~ " • .d "''' .,J
~bCJ'W ~bL'!1 bfl'JeJ'l6(!flN1 bfl~eJ'l 

'" eJ'U~1 

., 
<r.~ nlilm'j~~I9I:U'Wri1'W bb6'1~/'Vl~fl 

~tlmru1l"lyh 'Vl~eJi'Wri1'W bL6'1:;/'Vl~eJ 
~tlmrum.ui1'Ubfl~fl'l1.utl"l-vh 

<r.~.(9) nlilfl1'JN~\1l Power Inverter 

<r.~.(9).(9) 	 nlilfl1~N~\1l Power 

Inverter G'l1vt-r'U'l1'U 

~\1l6'll'Vlm'j:W 

<r.~.(9).~ nlijfl1'jN~\1l Power 
.d 

Inverter fl'Wi 

<r.ln.m 	n"ilm'JN~\1l Compressor bbGl~/vt~e:J 

Motor G'l1vt-r'Ubfl~£l'l1.utl"l-W1 

<r.~.<r n\lm)N~\1l~'Wri1'Wbfl~eJ.:j1.utl"l-W1 
.,J 
eJ'W"j 

q. 	 ot::.\~QJ~

<r.m.(9) fllilfl1'jNGli'lNGl I9Iflruen 

Bb~fl'Vl)eJilnG'!''Wn~:w Organics 

and Printed Electronics (OPE) 

~eJ"lbtJ'Wbfl~eN1.utl"lih~6'l1m~() b~eJ:W~eJi1'U 
bfl~eJ'li1CJB'WbVleJ1bUI9l1vi (Internet of Things) 

~eJ'lLtJ'W~~i'l.i1 ru"mvi:W1i'l'J!ii1'Wtl'j:;a'Vlfifl1'1"l~'l1 'W 

'j~~'UummJ'S~'Vl~i'l1l"lvhb'UeJ1 <r '!JeNm~'Vl'S1'l 

'I"l~.:j'l1'W vt~eJ:W1m!ii1'W\h~a'Vlfifl1'1"l'l"l~'l'l1'W~'U~ 
.. 	 I 

bVlCJ'Ub'Vl1 

(9). 	 ~eJ'lbtJ'W Compressor G'l1'Vl-r'U 

bfl~eJ.:jtl-r'UeJ1fl1f!1 ~b8'U ~bb'li mvi:W1\1l'j1i1'W
"" ~ 

tl'j~aVlfifl1'1"l~.:j1'W'j~~'U1:lmfltl'j~vt~\1l1l"l-w1 
~ 	 '" ~ 

b'U£l':i <r '!1£l'lm~'Vl'j1'l'l"l6'1'l"l1'W 'Vl'j£l1J1\1l'j1i1'W
"" 

th~fl'Vlfifl1'1"l'l"l~'l'l1'W~'U~bV1tJ'U b'Vh 

~. "'1vt-rtIN~\1l.i1ru" Motor ~eJ'l:O~'U\1leJ'Um'j 

Am 

A~ 

B(9) 

Am 

A~ 

A~ 

A~ 

B(9) 

8(9) 

A~ 
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~.m.~ fhm1'lN~\'l~tlmcl 

1'VI'lliaJ'U11i3J 

~.m.~.(i) ii"ilfl1'lN~I'1~tlmcl~-!l 

(Emission) 


bb'll'l~ (Transmission) 


''U (Reception) 


at:yq!1ruthVI''U'~:::U'U 

tmbn':n!1bb?l-!l (Optical 

Fiber) u.m~ 

'l:t:'U'U1~?l1tJ (WireLess) 

~.m,~.~ n"ilfn'lN~I'l.nrusvlri1V1''U 

1'VI'Jf13J'U1f13J~'U1 

A. ~ ~ !LI . 

~.m.m f1"ilfn'JNflI'lNfll'l.flru6fl 

Electronic Control and 

Measurement ri1V1''U-!l1'U 

tll'l?l1'V1 f1'l'J3J/bfl~I'l'l 

~.m.ct ii"ilfn'lt:J~I'1t:J~I'l.nrusvl Security 

Control Equipment 

~.m.~ n"ilfn'lN~I'lN~I'1.nru.nm:;3Jm'll'l, 
bbfl::;La~N (Audio Visual Product) 

~ ~ .. V tf~ d .. tf 

~.m.b fl"ilfll'mfll'lt:JflWI.flru6flmflfl'Vml'UfI?I 

ri1V1,'Uri1'l!fl-!l1'U 

<t:.ct n"ilfn'lt:J~I'1~'UG'i'J'ULbfl:::/VI~eJ~tlmcl 
~~ oC:I.d'4':, ...::!:I 

eJ bfl f1'V1'JeJ'U f1?1 VI'JeJ"tJ'U?I'J'Ubbfl :t:/'VI'JeJ 

mJ mruvi'l-tl'n'U t:J~WI.nrusvl~lb~ f1'Vl'JeJiJmi 
, v 

~.ct.(i) ii"ilfn'lt:J~I'1~'UG'i1'Ut'Un~:IJ 

Organics and Printed 

Electronics (OPE) 

a'VI6tLfI~ 

'll':i:::LEl"tl'll 

A~ 

Am 

A~ 

A~ 

B(i) 

A~ 

A~ 



" cr.CS:.m 	n1itf11ill-J~(9llliJa"J'lJ6'lIV1-r'U 

1'VliflllJiJlflllJ 

" cr.CS:.m.(9) 	 nfilf11ill-J~(9llliJa1iJ 

~'lJmcla-!l (Emission) 

~b'l"l~ (Transmission) -r'U 

(Reception) ~tytylru 

6'l1V1-r'U1~'U'U1mbf11t.h 

bLG'I-!l (OpticaL Fiber) 

bbG'l:::1:::'U'U11'G'l1tJ 

(WireLess) 

" cr.CS:.m.l!l 	 n1itf111ll-J~(9llliJ~1iJ 

N~I1I.nru.n 6'l1V1-r'U 

b'Vl1fll:UiJlflllJ~iJ"1 

IV 

cr.CS:.CS: 	n"'ilf111~~l1IlliJa1iJ Electronic 

Control and Measurement 

ii'i1V1-r'U-!lliJ~\?lG11V1mi:U/bfl'l!l(9l"jj 
d 41 (' 

bfllT€l~:Uel bb'I"I'Vltl/tniJ 'I"ITVliJ ~/ 

Q., __ , OQJ_QJ~ " cr.CS:.cr 	fl1itf111ll-JG'lI1l"IJiJG'l1iJG'lIV11'Ull-JG'll1lfH;\J"f'l 

Security ControL Equipment 

cr.CS:.b 	n1itf111N~(9l Hard Disk Drive bbG'l:::/ 

Vl1eJ :BiJa1iJ;;11V1-r'U Hard Disk 

Drive 

cr.CS:.b.(9) 	 n"'iJf111ll-J~(9l Advanced 

Technology Hard Disk 

Drive bb'G'!~/Vl1el:BiJ~1iJ 
(fJflb1iJ Top Cover Vl1el 

Base Plate Vl18 

Peripheral) 

cr.CS:.b.l!l 	 fililf111N~(9l Hard Disk 

Drive v(11'lJ bb'G'!:::/Vl1el 

:BiJ~1iJ (fJflb1iJ ,Top 

Cover Vl18 Base Plate 

Vl1el Peripheral) 

(9). 1it:::~el'lbtJiJf111ll-J~(9l Hard Disk Drive ~iJ 
fll11lJVliJlbb'lliJ'1l8'1-if8~fil (Areal Density) 1~ 
lJ 	 I QI,,' 1:.<:::Ir. 

iJelfJfl11 l!l,ooo flfl:i'U(9l (9lelI1l111'1iJ1 

l!l. f111G'l'l'VliJ'lJ-r'U'lJ~~bfll~8'1~mb~:U 1~btJiJ~1iJ 
oJ 'I 1....., ...I.J "" 

VliJ'I'1l8'l ~flli-!lfl11'Vl"'iJ::: ~i'Ufl11G'1'1~G'l1lJ~1fJ 

bvH:J1lJ'1~'l!'U~'G'!fh bfll~8'1~mb~:U:U1';j1lJb tJiJ c~'U 
.J 1ilv V q.::. 1""""" G'l'l'VliJ'VI'iil::: ~1'UtJ flb1iJ.fl1'1!1L-!l'U ~iJl1IlJfllfllC1 

fl11J;l'l'Vl'U'lJ-r'U'lJ~'1bfll~8'1~m~~lJ 1~btJ'U~1'UVI~'1 
'1lel'lbfll1'1f111~"'iI:::1~W'Ufl11a'lbG'l~:U~"W 1~fJ1lJ'1~ 
'l!'U~ftrh Lfll~fl'l~fm~lJ:!J111lJbtJ'U b~'Ufil'l'Vl'U~1it::: 
1~-r'UfJflb1'U.fl1i;1b~'U1~ij~'UfllFlfil, 

ft'VJ6tt~: 

'I.h::la"IJ'I1 

Al!l 

Am 

Al!l 

Al!l 

Al!l 

Am 

http:cr.CS:.cr
http:cr.CS:.CS


~'V16Lba: > 

'lJ".i:11:1"lJU 
<r.<t.b.m nlilf11'lll-Jfilil Top cover 

Vl~fJ Base Plate Vl~fJ 

Peripherall:11Vl~'U Hard 

Disk Drive 

<r.<t.m! nlilf11'lll-Jfil'l Solid State Drive 

mU~/Vl~fJ :ff'UGhUl:11Vl~'U Solid 

State Drive 

... 
<r.<t.~ n-:Ufl1'Sll-Jfil'l;!'U1ri1'U bbi;'t~/Vl~eJ 

fJ'lJ tl1cll:11Vl~'U".i~'U'Um-tl'lhtl1tJ"Uu, 

f11 'S"'\I'Vl'UtJ~'Utl1\1 LA~fJ\I~ndb~lJ t'IXbU'U1ri1'UVl~\I 
'lJtJ\I11"l'S\lf11".i~-:U~llil~'Uf11".i1ri\lbJ;'\~lJlil1t11~wllJ"l'lXt'r'U 

:lJ(;'lrh LA~€l\l~f1db~lJlJ1".i1lJbU'Ub~'Ui;'t\l'Vl'U~"il~llil~'U 
t1m1'UflT~b~'UlliliJ~~I"lAa 

AI!:> 

Am 

<r.<t.~ n"ilfl1'S~fi!il~tlf1dcl611".i~\lI?l';l'lj1 
bbm~/Vl~€l :ff'U1ri1'Ul:11Vl~'U~tJf1dcl . 

'" OJ •J;'\1".if)\lm'U1 

... 
<r.<t.@lO n-:Ufl1'S~~!il;!'U1ri1'U bb(;'ltl/Vl~€l 

~tlf1dru1'Vl1'V1iJm1 (Photonics) 

bbi;'t~/Vl1fJ ".itl'U'Umi1'Vl1'V1iJm' 

<r.<t.@l@l n"f)l':iIl-J~1il Flat Panel Display 

<r.<t.@ll!:> n"f11'SIl-J~1'l Flexible Printed 

Circuit bba~/Vl~€l Multi Layer 

Printed Circuit Board bbi;'ttl/Vl1'€l 

l:11Vl~'Uf11'SIl-J~m\lIil'S'S1lJ (integrated Circuit) 

fl1".ia\l'Vl'UtJ~'Utl1\1bA~eJ\I~f)db~lJ 1'IXbU'U1ri1'UVl~\I 
1 .J 1"'''' ,- '" 'l' 1 !'I"'lJfJ\I fl';i'\lf11d'V1-:U~ 11l';i''Uf11".iJ;'\\lbJ;'\".ilJI1l1tJ ~l1ltl :w ~Vl 

t'r'U:lJa~1 bfl~eJ\I:ijf1db~:WlJ1".i"J:WbtI'Ub~'Ua\l'Vl'U~"il ~ 
llil~'U I:J fl b1'Um';b~'UlliliJ~'UAAa, 

I'll
bVl'U"U€l'U 

Am 

Am 

Am 

Am 

<r.<t.@l<t n"f11dll-J~1'I Printed Circuit 

Board Assembly (PCBA) vl'''JltJ 

<r.<t.@l<r n"f11".iIl-J~1il Electro - Magnetic 

Product 



rno 

a'Vlfitt~~ 

'lI';}~LEI'lf'll 

'" cr.~.®t'll fi~fl1';jr-Jill'1'1l'UG'iTtJa1'VIi''U 
Q 	 OJ rr I q

r-J fll'1flwen f1 mJ.fl1, 'Vol LLfl ~La C/~ 

(Audio Visual Product) 

IV 

cr.~.®~ n~Il1'jr-Jill'l'1l'UG'i1'Ua1V1i''U 
A 	 Q.I tfe.. ~ ~ (0' 'V' 

r..Jfll'lfl ruen'€l bfl f1'V1 ';j'El'Unaa1V1'j'U 

a1,rf1~1'U 

v 

cr.~.®<i ii~f11'jNill'l'1l'Ul;b'Ua1V1i''U 

~ =' ~ 6' 

eJ bfl f1'Vl'j'El'Uf1a 


tf.cr.® nlilf11'jt.Jill'l Wafer 


tf.tf.1!l n"ilIl1'jr..Jill'la1';jVl~'€lbb~'Um-tl Thin 

Film Technology 
~ 	 .:::.. '" ~ (tf. b f1"ilf11'jeJeJ flbb'U'U'VI1-1t:lbfl f1'V1'j'El'Una 

cr.b.® n"ilf11'i Microelectronics Design 

tf.b.1!l fi"ilf11';j Embedded System 

Design 

cr.t'll fi~f11';j'1l'€l'V'll'lbb1i 

tf.t'll.® nlilf11';i~~'U1 Embedded 

Software 

tf.t'll.1!l fi~Il1':i~~'U1 Enterprise Software 

Lb1:l:::/VI~eJ Digital Content 

Digital Content l~bbri 

d 

f111:IJ bVI'U'I.I'El'U 

1!l. f11';jfl~'Vl'U'lIi''U'lI'j~bf1~'€l~~mb~:IJ 1~dJ'Ua1'U A1!l, , 
VI~~'lJ'El~1fl';j~f1T~~~~1~i''Uf11'ja~ba~:IJ~1CJ 1~(J 

1:IJ1~,r'U:lJfl~1bl'l~'El~~mb~:IJ:lJ1';j1:IJbtJ'Ub~'U 
 AbTl 

" fl~'Vl'U~~~1~i''U(Jflb1'U.fl1.gb~'Ul~ij~'Ul'll'lfl, 	 , 

®. 	 ~'El-:Ji1~1t-tl'<ii1m~'Ub~'€l'U'lJ'El~'4l'lfl1m~1'U 

'El'El flbb'U'U'VI1~~b~f1'V1';j'€lilf1rA' lu<tJ'El(Jfl'l1 

®,croo,ooo 'U1'V1 ~'ElU 

l!:l. 	 'j1C/l~m~i''Uf11';ja~ba~:lJ1~,rm1:IJ';j1vl~~1n 
fl1';j1ii'1V1'Li1V VI~eJf11';j1~'U~f11';j ~~btJ'tJr..Jfl~TtJ~ 
b~vln'Un~f1T~~l~i''UIl1'jG'i-:Jba~1J1(?l(J1'l';j~ Vl1eJ 

'Lhl'l1r..Jill'l~eJ1'Ub'1l~'Vol1ru'l.lt:l1u"hlil~r..Jill'lb'€l~ 
, 

411ViI~ ~ 

VI';jm1~1~r-JeJ'Ur-Jfll'l
" ~!'l '" ~ 'i' 'i' ... .J 

bTl. 	 Vl1f1I'l~eJtI b'tJ b'tlI'11'V1C11fil1al'l';j bb"~b 'VI1'l b'U bfl(J'VI
" 

l~i''UIl1';ja-:Jba~:IJ VI~'€l1~i''Ufl11:IJb~'U'lfeJ'U~1f1 


I'lru~m'j:IJf11'j 1m~i''UIl1';jfl~Vlcl'€l'U.fl1.gb~'U1~ 


il~'Ul'll'lfla1V1i''Ufl1ha'VI5~eJCJfl::; cro btJ'U
, , 

'j:::m~b1m cr U ,r'UbL~1'U~n1V1'UVl'j:::CJ~b1fl1 

Il1'jCJf1L1'U.f11.gb~'Ul~il~'Uf1f1fli'UG'l~fl~ 


®. 	 ~eJ~i1~11<ij'<ii1m~'Ub~'El'U'tJm'4Fl"1m 
~1'Uf11';j~~'tJ1b'VIFll'U1fl~a1';ja'Ub'Vll"1 

lu<tJemf111 ®,tfoo,ooo 'U1'V1 ~'€lU 

h 	 ~eJ~i1m:::'U1'Uf11'j~~'U1'lfeJ'V'Il'lbL1~'€lcl1~tVl 
I 	 .cd do Q.I I Q 

eJ (J1~VI'U~1'l1:IJ'VIa1 'tJ fN1'U a~ba';j:IJ'Ql'laTVIn'j';j:IJ 

'1IeJ'V'Il'lbb1~bb~~'1I1~n1V1'tJ~VI~eJ1~fl11:IJb~'U'1IeJ'U 



f1'V1fiua~ 

'lh~1~"l1'tl 

-

-

Animation, Cartoon & Characters 

Computer Generated Imagery 

(CGO 

Web-Based Application bb"~ 

Cloud Computing 

Interactive Application 

Game: Windows-based, Mobile 

Platform, Console, PDA, Online 

Game, Massive Multi-Player 

Online Game (MMOG) bth.J~'U 

Wireless Location Based Service 

Content 

Visual Effects 

Multimedia Video Conferencing 

Applications 

E-Learning Content via 

Broadband and Multimedia 

m. lfl1'lrn1".:j,,!'U~.:jbbl'1 (9)0 ~1'U'U1'Vl~'U1tJ ('bJ 
I .,J~ ~ )

111Jm'Vl~'U bbm::,,!'UVl:l.l'Ub'JtJ'U 

~emi1bi1'Urn11Vll~~'U1'U~'U1e:l.:j1J11'11~1'U'<iJ1n.. 
&'l1Un.:j1'U3.:jbli'l~1J'Ql'lli'I1Vlm~:lJIl1fe:li'J~bb'J{ 

LLvi.:j'1l1~ Vl~e1'U~'U'':ie:l.:j1~'U'Ul"lrum'W1'I1:IJ 

:lJ1\'l1~1'U Capability Maturity Model 

Integration (CMMi) VI~mVitl'UbYhmtJ1'U 

Iv UU'ULbI'11'Ufl1'ULU~t>11bihm11 Vl1n1~ 

li'I1:IJ11f:1t>11bilun1'':i1~ '<iJ~Qm '\Ai mm'U?1'Vlfibb"~ 
tJ1~ltJ'1l11rn1fJm1'Um;;b~'U1~il~'4flfl£l (9) U 

~. 11t11~'<iJ1nrn1..J1Vl'!.htlVl~ern11'11'U~rn'S 
.., ~I oJ oJ ... .., ••1 or .. oJ~ ... ..,

e:lU LuU~£l.:j1U'Vlbflm'1l'eNn'Ull1fe:l nl'lbb'J'S'Vl b~';i'U 

f11'~3.:j b?l~:IJl~tJ\'l';i.:j rimuU'ntl1~~1~~'Urn1 
~.:j b?l~:lJfl11".:j,,!U 

.... oJ 
'U\'l'4flfl"'Vl 

1~~'Urn'S 

1~li'I1:IJ11tl'1le~'Ua'Vlfibb,,~'\J1~ltJ'1l11b~:IJ b~1J\'l1:IJ 
Fjru fi1'lJ 'eNlfl1.:jfl111~ 

BIv 



, 
IC\> <=110 Crt. <V If q.c!l

b.® fl"ilf11';i~al'l~a I'lJltu"VILflaJL'VWfl1';i 

eJl?l~1V1fl';j';iaJ, 

oI':I! t-=o II .t:!f~QJt' 

aJm~eJ~.:jbL1WlG'leJaJ Vl';ieJ~a~Jltu"VI"il1fl 

Ym~baJeJi~bt1UijI'l1i9leJ~.:j bL1~n1eJaJ 
b.~.® f\"iIfl11~~l?lbfliJ.ntus;1Vl~m\m~baJeJi 

~btlUijI?l1i9leJ~.:jbL1Wl~m.J Vl1eJfl11 

~~I?l~~I'l.ntus;1~~U~Ui9leJb~eJ.:j"il1n 
f11';i~~ l?l'V'leJ~ baJeJ{~ b t1uij mi9leJ 

~.:jbL1Wl~eJaJ 1u1fl';i4rn';ib~mnU 

b.h~ f\"ilf11';i~~I'lN~(9l.ntus;1"il1n 

'VIeJ~ baJeJ{~bt1uijl'1'Sl'leJ~.:j bb 'JWl~vaJ 

~ ~~QJff~ tf.Q,~ 

n"ilfl1';i~aI'1Na(9lf1tu"VI'V'lvabaJeJ1'11UVI'VIbl"l~ 

Vl~mfliJ.ntus;1'!lilWl~bl"l~ (Specialty 

PoLymers VI~v SpeciaLty ChemicaLs) 
.:::. .oCll,o::;;,. V (( Q 0 CLI 

b.b n"ilf11';iVJa~~aI'lJltu"VI'V'la1~l'Ifl~1V1'SU 

tl~~1Vlm1lJ (Plastic Products for , . 
Industrial Goods) 

Q .:::to U If ~.c:::I~ 

b.G'lI mJ f111t:Jal'l'U11~Jltu"VI'V'lm~~fl'V1aJ 
fltu~aJ'Ull~bl"l~, 

q c:t, flU tf q 

b.G'lI.® 	fl"ilrn1~a(9lm';i~Jltu"VI'V'lfl1~l?ln 

'I1ilWlVla1u.ff'U (MultiLayer 

Plastics Packaging) 

Q .c:. Q.I tf q 

b.G'lI.~ n"ilfl11VJa(9l'U11~Jltu"VI'V'lm?l~n 

'!lilWlUfleJ\9lb~eJ (Aseptic PLastics 

1aJ1~fl1';iG'l.:jb~~aJ~~I'l.ntus;1bfliJL~eJfl1';i~tJ1Jlfl 
L<U'U a'Vl1eJ1fl1';i J1tJ1v\'1fl11aJ~~m\9l 
J1~'UVI~eJ~UtJ1'U~'U~ ~mfliJ~~aJ m'l.h1u;(I?l~YJ'I1 
VI~mJ1~1bLaJ6N fl1161lbaJU~ dJul1lu 

®. l1leJ4btlurn1N~l?lbfliJ.ntus;1Vl~eJ'V'IeJ~baJeJ{~iJ 
VJam~'VIUl'leJ~4bb1\9l~en.11Wl~';i1aJ~aeJWl1.:j"il1~1~ 
ueJ~a.:jtWluiJn11~u';ieJ.:jVl~eJl?l';i1"il~eJu111l11 

iJf11';i1i1~~~'U'J1mLVlrl.:j'VI~'VImfl';jVl~Ub1~U 

(Renewable Resource) VI~eJrn11iu11?lfl';j1aJ 

b'V1fl1ula~l.fliJ~~Il~'U (Sustainable Green 

Chemistry) 1Ufl1'~VJii\I?lVl~mtlu~~~.ntus;1~ 
~{;l1~Wl'J111l'VI11l~1m'VI1Wl~hlrieJ 1 ~bf\Wl~1';i~~ 

btlU11l'U 

~. l1leJ'Ill1l~Uf11';iU1~bijufl11{;l\9lNam~'VI'Ui9leJ 

~'1 bL1Wl~eJaJI?l1aJaJ11'l1:n1u~1fla b'liu f11'J'tJ'J~Hiju... 
life Cycle Assessment (LCA) LtI'UI1l'U 

rieJ ULtJ Wl~11bil'U fl11 

ti\'miJn1~m'Un1'S~U~U'J1n'VI{;l1~~nVl~eJ'VIeJ~baJeJ{ 
~btl'Uijmi9leJ~'1bb1Wl~eJaJ 

11l'€l'l M~Uf11';ii'm'€l.:jaJ11'1';i:jj1'U~mUflvWl b~eJ1U 
"" 

1~Wlum~1:01'U ISO 146111~WlU 7 Vl1'€l... 

5'V16tta:: 

'lh::LU"I.I'IA 

A<i. 

A~ 

Am 

Am 

A~ 

Am 

Am 



Packaging) 

~h'1fibbIilZ 

'lh::LfJ'tIU 

Q q Q.,I ff ~ 

b.cnI.m n:i1f)1'je.Jfll9l'U'j'j'1ilf:IJ"V1'v'fG'l1fll9lfl Am 

'1itl~ih)'ln'lJlwrhfl~19I (Antistatic 

Plastics Packaging) lJ119I'jtii1'lJ Federal Standard 209 E Class... 31. 1 "" .,j .,j.. ,
10000 'U'lJ u Vl'jeJlJ119I'jtii1'lJfl1flflCl'lJ'VIL'VIEI'UL'VI1... 

~eJ'l:lJ fl'j~'U1'lJf)1'j~'lJ 'jtl~";lI:HPl'M'V'I1il1fl~ fl'n flL'lJ Art. 
" tl'j~ b'VIPlbvh'!'lJ 

b.~ n1ilf)1'je.J~l9Ifl1'jeJeJfltl'VI~~1fi'tylUEl1 ~eJ.:j btJ'lJ f)1'je.J~~G11'jeJeJ fl tlVl~ Vl~erJ19I~~'UVl1.:j AI!! 

(Active Pharmaceutical Ingredients) bm''1im'jlJ (Active Pharmaceutical 

Ingredients: APls) 

~. mtllf)1'je.J~I9IE11bbe.J'UiJ1il'1U'U ~eJ.:j1~-r'Uf)1'j 

-r'U'jeNlJ1191'j~1'lJ GMP 19I1lJbbtJ1Vl1.:j PICIS 

.fl1tJL'U I!! ULJ'Ubb~1'UfI'j'Ubtl~~1bij'Uf)1'j 

h 	 mtllm'jVJ~I9IE11bbVJ'Ubm1f:IJ vieJ.:j1~-r'Uf)1'j-rmeJ'l 

lJ119I'j"ii1'U GMP .fl1tJ1'lJ I!! ULJ'UbLI'l1'Uf1'j'Ubtl~.., 

~1 b tI'Ufl1'j 

m. L'Umtllfl1'jtl-r'Utl1,:jfi1ilfl1'jb~lJ fil~'e)11ty1I91L~'li1 

bf1~'e),:j~mb~lJlJ1Lm'Ubf1'j.:j fl1'jm~-r'Ufl1'jG1'lbfl~lJ 
1~ bb(9}'bJ1~LJ'UbtJ'U~IilFhb~'Ufl.:j'Vl'U'U'e),:jbfl'j.:jf)1'j 

AI!! 

~ .o:::t..d ~ 
b.~I!!.~ flfilf)1'jVJfl~lbtJ'e)m~~1'M'1i'lJ~ AI!! 

tlfla~b<ffeJVl~am~~1'M'1itl~ 
tlfla~b;ff'e) (Hygienic Pulp 

Vl~'e) Hygienic Paper) 

q 4 ~ -=
Y'l bPl'M'Vl'j'e) m~~1'M'1i'lJ~Y'l bPl'M 

(Specialty Pulp 'Vl~'e) 

SpeciaLty Paper) 

'j~!ii''UlJ1191'jtii1'U ISO 14611 'j~!ii''U 5 Vl~eJ.., 

lJ1191'jjl1'U FederaL Standard 209 E Class 100 

.fl1tJL'U I!! ULJ'Ubb~1'Uf1'j'Ubtl~~1btl'Uf)1'j 

" 1iJQ.! OJ ~ Q.J 1f.J d 1.1
19I'e),:j ~'j'Uf)1'j'j'U'ja.:jlJ1I91'jtii1'lJVJ"Wlilf:IJ"V1'V1bfltJ1'UeJ.:j Am 

"" 
b'll'lJ GMP 'Vl~a Food grade btJ'Uvi'U .fl1tJL'U I!! U 
LJ'U bb~1'Uf1'j'U bt1~~1 btI'W f)1'j 

I 



~'VI5tta::: 

th:::l~"lI'l1 
.:::. Clio q Q"I ,

b.C9lbTl n'OJfnH:.m(?l~t1(?lf1ruen'OJlnm~~I1~ 

b.C9lGn.C9l n'OJfl1'S~ii(?l(;.Jii(?l.nru"'OJlfl 

m~(itl~t1m)(itL~tJ 

~ q Q Q.I 4' 

b.C9lbTl.bTl mm1'S~a(?lNa(?lf1ruen'OJln 
.,I .. 

n'S~(it1~'VI~~~'S'S~U~~~ 
, 

Q c.. ..:::.. cr.. d' 

b.C9l<t. f1'OJfl1':i(;.J(;l(91a.:J'V'l~'V'l 

b.C9l<t..C9l n"\lfl1'Swii(91~'l~~-w~~Vl(;l 

~tl.:Ji1~U(?ltJUfl1';iWii(?l~t1t1tJ(itb~tJ LLat~tJ.:J11'1i'Ufl1';i 
0,1 ..::;. " f'...,J"J iI J 

':iU':ie:J.:J~lm~lU~a(?lf1ruen'VlbmJ1-ntJ.:J L'IIU GMP.,. 

VI~tJ Food grade biJu~u .fI1tJlu ~ Uirubb~1U 

f1':iUbU(itvl1 diu fl1'S 

.. 
iI c:iQJ' ~ Q, IV tf'V q 

1'\'e)'l~-nU(?ltJUfl1';ibfla'e)U~(;l(?lf1ruen(it1tJ'V'lm~(?ln 

~1f11'V'l~a1~1i~~e:JtJa(;l1tJ1~ 

II d ~ f 

(?l'e).:J~m~U1Ufl1i'e)'e)mbUU'Vl1.:J11"11m':i~ b'llU 

fl1'Si'uJ1V1,rm"~'e)fl1'Hlum~bb'VIfl btJU~U 

A<t. 

A<t. 

A<t. 

~tl~i1~'W(?ltJ'Wfl1TW~-W bb(;l~fl1':i'e)€lmbuu~.:J~~-w 
l!PlfJl-H' DigitaL Media Software Lulf1'S.:Jfl1'S 

BC9l 



a'VI6LLi'I:: 

'l.h::LtJ"lIU 

b'lI.<9l.<9l fl"ilflTn,Jalll'V'la'l'll'W1vh~h VI~tl 

'V'la'l'll'Ub vJ¥hui'l::: btlJl 

b'lI.<9l.<9l.<9l ii"ilfl1';if.Ja(9l'V'la'l'll'Ubwvh 
VI~tl 'V'la'l'l1'W1vJ.w1bba:::btlJ1 

.. Jf 	 '" 
"il1fl"/m::: VI'atl b'll€lb'V'la'l"il1fl 

"1m::: (Refuse Derived 

Fuel) 

b'lI.<9l.<9l.~ 	 ii"ilfl1'Jt:Ja(9l'V'la'l'l1'WbvJ.wl 

VI~tl 'V'la'l'l1'U1vJ.w1bba:::1tlJ1 
<V 	 .oj, 

"il1fl'V'la'l'l1'WVlUUb1Cl'U b'll'U, 
bb?1'ltl1ViIll6 i'lll ~1ll1i'1 fl1'll 

~1fl1'V'l btl'W~'W CJflL1'U'lltl::: 
.. Jf '" 

VI'atl b'lltlb'V'li'l'l"il1fl'lJCl::: 


b'lI.<9l.<9l.m fllil fl1'at:Ja(9l'V'la'l'l1'U1vJ.w1 


VI~tl 'V'la'l'l1'U1vJ'\~hbbi'l:::1tlJ1 

b'lI.<9l.~ fl"ilfl1'at:JaIllJ1tl';i:::tl1 J1bvifJ 

~(9l?11V1fl'a'all VI~tl1tlJ1 
"" .,l.1 'b'lI.<9l.m fl"ilfl1'a?1m'W'Vl(9l';i1"il ui'ltltl bba::: 

~VilJl IS'd 
'\J';i';i"i!?1'UFl1 b'U1~fI fJ'WL'Vl'U b'U tl ';ib'V'lfJ 

fl1'J&1'lfJfJfl VI~fJ1'J'lVlfli'l'Url1 

.. .1 ' " b'V'ltl(9l':i1"il ui'ltlCl'Utl'l'U1b'lJ1 bb!:l::: 

'U'a'a"i!'Utl'l'U1tltlfl~'U'W&1~1(9lCl';i:::'U'U 
tf ~I. 

Fltl'Wb'Vl'W b'Wtl'a'WtlflL"1.Hl'1'Vl1 b'Vl Cl'Ub'atl 

('J'V'l'Vl.) (Inland Container 

Depot: ICD) 

b'lI.<9l.CS:: fl"ilfl1'a'lJ'Wrl1CJi'l'WrllalV1~'Ub~tl 

'U 'J'J'Y! fli'l'Url1 

<9l. rmUl-u'a:::'U'U Cogeneration 

~. fl'arin-url1'Ui:1'UlKtl'lbt1'W'lh:::b.fl'Vlb'Vlfl1'U1i'1~ 
rl1'Ut.;'W?1:::tl111l (Clean Coal TechnoLogy) 

" 
bviTU'U 

B<9l 

Q 	 I q, v
l?ll.m.<9l fllilfl1':i'U'U?1'l?1'WFl1'Vl1'l';i1'l 

b'lI.m.~ fllilfl1'J'lJ'U&1'l'Vl1'lvitl (CJflb1'Ufl1';i 

'U'W&1'lJTVl1-!lvltl) 

.,l " bflCl1'lJfJ'l 

A<9l 


Am 


Am 


Am 


A~ 

B<9l 

A~ 

http:b'lI.<9l.CS


il'VIBU.fl~ 

'll~~bt:J"lfU 

bf1~eJ'IihJ#leJ'IiJe11tJb:iJbfh.J (9)~ tI U'Ubb~t1~r.J~M, 
'<iJ'Ufi'ltl~g'Urll'lJeJ-r'Uf11'~~'1 b1:l~ll 

Am 

11l1,~ nli)m';i~'U6'U~m';i1fl~1:l~m1 

11l1,~,(9) nli)m';j~'U6fm:Ii)ICJft'Ufh~..,JtJ 

';j~'U'U~.yi\.!1:l:WtJ (Distribution 

Center: DC) 

_ d' ,Qj, IV I 

11l1,~.® flli)m';j~'UCJm~Ii)ICJ1:l'Ufll';ig:'VI11'1 

01 v du Q.I 

u';j~ b'VI 1"1 ~"J CJ';i~'U'U'Vl'Vl'U1:lllCJ 

(International Distribution 

Center: IDC) 

., 
(9)0 m'U'Ul'V1 

1eJ. #IeJ-:J-.ij~'I.~iJ1:lm'U~-.ij~bn'Uft'URlf1"J'Uflllli1"JCJ 
.0. ~.dq,l OJ 

';j~'U'UfleJll 'V1 "J b M eJ ';j'VI'Vl'U1:l1l CJ 

m, al'V1-r'Unli)fl1';i~'U6fl';j~li)lCJa'UR1';i~vdl'1 
.1 v .J ...... 0 d 1 
u';j~ b'Vl1"1~"JtJ';j~'U'U'Vl'Vl'U1:l:WCJ fl1'V1'U~b'l'El'U 'lJ 

II cJ ...",., 11 I 1.c:J_ 
m,(9) M'El'lllb'l'UGN'Vl'U ~ b:W';j"J1lf11'Vl~'Ubba~'Vl'U, , 

Vllj'UbltJ'U) b:iJ'I!mJfl11 (9)00 iKl'U'Ul'V1 

m,® li1eJ'Im~"iJltJa'UR11tl~I'1tl';i~ b'Vl1"!1:iJ'I!mJ 

fl11 <t: 'll';j~ b'VIl"! 
o V<C:::I; d' ...:.iJiI ..,J 

~, 1:l1'V1';i'Ufl'<iJfll';j~'UCJm~li)ltJ'I'Ufll~"Jm~'U'U'Vl 

Vl'U1:lirtJ b:iJ1:l11l1';if1'lJ'El-r'Ua'Vllhba~tl';j~btl'llU 

b~llb~:WM1:WflWril'lJeJ'I1f1';j'lfl1';j11i1 

Am 

11l1.<t: flli)fll'~alUfl'll'U'l.Vlq!.allltl';i~b'I'll"! 

(InternationaL Headquarters: IHQ) 

11 .::i ~.do v1'''' I 
(9), MeJ'IllVj'U'<iJIiI'Vl~b'UtJ'U'Vl'llI';j~bbm ll'UeJtJfldl 

(9)0 al'U'Ul'Vl 

®. #IeJ'Ifhl'U~bban"iJfl1';i'lJ'eN1:l1'lJl'V1~'El'U~,j'Vl'I.'U 

bf1~'El'I.'U~I'1tl';i~ b'Vl1"!1:iJ'I!eJ tI fl11 (9) tl';i~b'Vl1"1 
v.q 0 ~ I q fUJI 

m. MeJ'I:W bbr.J'U~1 b'U'Ufl1';jbba~'lJeJ'U'lJltJli';jflli) ~'1'U, 
m,(9) fl1';i'U~'VI1';j{j1'U,*11'll fl1';i11'1bbN'U'VI1'l, 

li';ifl"i1 bba~fl1';jtl';j~1:l1'U'Il'Uli';inli) 
Q./JtQJ 4i1

m.® m';iIi)~"lleJli)~'VIIl;'l'Uf11 

B(9) 

(bu'V11~ 
.,j '" ,J

bfl';i'eNli)fl';i'Vl 

lWJ~mba:; 

YrWJ'Ul bba:; 

~ntJ'U';jll) 

I "" .,

m,<t: m';j1:l'lb?f';ill~I'Um';i\flm~ bba~m';j'lJ1C1 

m,b m';i'U~'VI1';i1i11'U1if1f1a bba~fl1';i~fleJm:w 

m.11l1 fl1';i1~rlltl~fl'\~1 bba~bb'U:;'j,l1'l.'Um';i 

'll';i:;fl'El'Uli';inli)~I'U~1'11 b-tl'U 1i11'Um';jb~'U 

fl1';i\flal~ ';i~'U'UUqj~htJ'U#I'U 
~ tf ~Q,J' iI Q 

m,~ m';i1bf1';jl~'VI bba:;1Ii)tI~I'ULI"1';i~ilmlbba~
'" 

flI'Sa-:JVj'U 
... !':l d

m.G'i fl1';iIi)~fl1';j bba:;fl1'Uflllbl'Ub'lleJ 

m,(9)O ~'U6'U~'VI1';ib~'U (Treasury Center) 
~iJ .. Q.I' ~ 

m.@)@) m';j I.'VImfl1';i1:l'U'U1:l11'UeJ'U 1 

m:w~alirn'lI'Ub':;'U1:l:Wf11';i 
~, 1:iJ1:l11l1';if1'lJeJ-r'\:Ja'VlBbba~tl';i~1tJ'lJ'L1b~:Wb~:WM1:W 

fl WFh'lJeJ'ILrmfl1';i11i1 



a'VIaLLa: 

'l.h:ll:l"IJu 
G'l1.b ii"ilIl1';i'U~,;rVlfl1'H~I1'J~VI"h.:j'l.h~bVlf'1 

(International Trading Centers: ITC) 

v c:::I q.do 51'1'''' ,(9). \1I€J\llJ'Vl'U"iI~Vl~b'UEl'UVl'1ll';i~bbm lJ'U€JElfl'Jl 

(9)0 ~l'U'U1Vl 

l.!:l. 1~,h1llJl';itl'lJ€Ji''Ui1Vl~bb&'l~'l.h~1Cl'1l,Jb~lJL~lJ 
il1llJfltlJfh'lJ€J\l1F1';i\l fl1'J1~ 

G'l1.1llI li"ilfl1';it'i'l!'Ut'i'U'Ufl1';i!9lbb&'l~fl1';i&'l\lVl'U, , 
(Trade and Investment Support 

Office: TISO) 

(9). (;]€J\l:W R1Li~lElL'Ufl1'J'lJl mba~'U~Vll'J 

uat1:J,JelElfll1 (9)0 ~1'U'U1Vl ., 
ilQ O~ 1.l!:IioQ,Jq

h \9l eJ\llJ bbVJ'U\ill b'U'U fl1';i bba~'lJ€J'U'lJ1 E.I~';ifl"il \iI\l'U 

l.!:l.(9) ll1"5fi1ti'U~bba bb&'l~/VI~ElIl1':ilVl'U~fl1';i 

'U~,;rVl1'UbFl~€J bba~L'Ufl~lJ ~-:JmVl"51lJfi\l 
1l1';i1Vl'U~fl1':i~\ilVl1 VI~€J1Vlb~1tl1F11"5 

~1'1!fl-:Jl'U VI~EleJ1F11"51':i\l\l1'ULVl'U~,;rVl1'U 

bFl~€J bba~L'Un~lJ~1E.1 

®.l.!:l fl1':i1Vlfi1tJ~n~1bba~bb'U~111L'Ufl1':i 
",I Q, v ~ v J( 
u';il:fl€J'U~':ifl"il El fl b 1'U~':in"il\il1'Ufl1':i6l!€J'lJ1El 

IV IV (f 61.d ~ 
VlanVl':i'l"lEJ bba~fl1':ibbamuaCl'Ub'l'U \1I';il 

~1'ltJ':i~bVlf'1~1V1i''U~':ililil~1'UUt1J6li~1'U 

n~VllJ1El ~1'U1~~tlJ1~1'Ut'imtJil1 tln':i':ilJ 

bba~~1'U1f'11fl'J':ilJ1mn (;]€J'l1~i''U 

L'U€J11t1Jlil1bVftJ':i~ fl eJ'U~':iliIiJ1iJ1nfl':ilJW~'U1 
.q. iI.c:!I t dd II 

~':iflliJ fl1 ':iFll VI':i€Jt'i1'U':il'1l fl1':iVl bfl E.I1'1l€J\l 
I d 0 III f A 

n€J'UEl'UFll'1l€J':i'Ufl1':it'i-:Jbt'i';ilJ 

l.!:l.bTl fl1';i 1 Vf'U~Il1':i-UEl~a~11t'il':i~1'U 1l1':i~\iI<ff€J 
OJ '" v
"iI\ilVl16'1'UFll 

l.!:l.~ fl1'J1Vl'U~fl1';iVl1'l1f'11fl'J':ilJbb"~bVlFliiFl~ 
1:J':i1lJfi'lfll':ibVf'U~Il1':iV11'l6'lmtJ\1ItJm':ilJ 

bb&'l~V1'N1f'11fl'J'JlJ1mi1 
~ Cldvdu 

l.!:l.~ flliJfl'J';i:IJVl1'lii':ifl"ilbflCl1fl'Ubf1';i€J'l"ilfl':i, 
"j "j.. .1 ~ ~... ,

bFl':ieNflaLm€J'llJ€J bba~~ ufl'JtlJ b\ilbbfl 
otl4IJJ 

fl11'Ulb'lJ1b'l"l€Jf116'1'l 

- 11111Vl'U~fl1'J!lfl€J'U':ilJ 
v 

- fl1':i~\ilI'1'l,jll'li'fl~lod€JlJ bb6l!lJ 

- ll1"5tJi''U (Calibration) 

®.b n1'':i!916'!\l~'Ufl1~VJii\1l1'UtJ';i~b'Vlf'1 

Bl.!:l 



1>'lI.~ 	 n"iJm1U~n11~1~~~m1"~i~~I~ 

(Energy Service Company: ESCO) 
A QJ JI.do QJoOt. 

l>'lI.ri 	 flliJn11"~(l),J~I~~'VIr11Vi1"UnliJm1" 

~11lr11Vim1"~ 

l>'lI.ri.® n'<\lfl1~ii~1JVi~tlb"lJ11l~11lr11Vim~~ 
~ ~ .. 

l>'lI.ri.®.® 	 n"iJm~~~1JVi~tlL"lJl1l 

tli9lr11Vifl1';i~, 

fl'VI6m;l~ 

'll'a~bEl"UU 
hl>'ll f11~1~u~f11~-ru'·h.:Ju~vl1~~~'\JUq1il"iJ 

';j~vrh!l'lh'~~'VIP! (internationaL 

Business Process Outsourcing) l~El 

~~~1~u~n11~1~~~~~~1Elb'VI1~~~I~~1~ 

1'11~!Jh~'l b'li~ Administration 

Services, Finance & Accounting 

Services, Human Resource Services, 

Sales & Marketing Services, 

Customer Services, Data Processing 

btJ~~~ 
m. 11ir11~11fJ'm-rui1'V16~b"'~'ll';j:::bEl"UUbiAi~~~1J 

~11Jflnlril"lJ~~b~1~f11111'1 

iI 	 ~~."J~:; ~ l' 
cJnL1~mnl1J'VI~~'VI'lVi1J~bn~ ®,ooo 1" 
'I". ..I 'I" ~ 
bVimVi~~i9l11J'VI~nl~m1~fl11" bVi~'J11J bVi~"lJtlU 
.,J 1.,J .. "'J( 

~. b'l~~ "lJtl~1JM'l~ 

cs::'.® 	 ~111l1i\il~"lJtl'l(l~~Viifl
'" .. ..I",.., l' 11 1- I - mnl'VI~~bfl~m1 ®,ooo 1" "lJ~ u 

~tl~iJfJ~~ cs::' 'Ii€l~'VI1'l b"lJ11l'Vl1'lbh1mJ 

fl';h mo b1Ji9l1 ~1"il11"il~11iumJfli1 
q 	 " 

®~ b~m 1Jbn1:::fl"'I'l~~~bb"'t:'VI1'lb'Yll 

11iuelElfl-;h 1eJ b1J11l1!J1€l.ul'l ~€lfl'<\llfl-d' 
~€l'liJ~'J'VI1'lVi~€l1Vi~'Vm fli1'l b ~El'l 

.J 111 III If ~ 
~~'Yl"il~ bVi1~El~11l"il€lI'l~fWiJ~ 

iC:IiI-=J«=I. Q. I l' 
- mnl'VI~~bfl~ml (foo-®,ooo ~ 

~~'liJ(l~~ 1eJ 'Ii€l'l'VI1'l b"lJl1l'Vl1'll1iumJ 

ni11eJo b1Jl1l~ ~1"il11'<\l1hiumJni1 I>'lI 

L1J11l1 iJ'VI1'lbYl111iu€lElfliI1eJ b1J~~~€l 

.ul'l ~tlml1fl-d'~eNiJ~'J'VI1'lVi~€llVi~ 
'VI1'lfli1'l b ~tJ'l~€l~"il~1~1fJEl~I)\''<\l'€l1'l 
~m;j~! 

http:l>'lI.ri
http:l>'lI.ri
http:l>'lI.ri


t1'l116Ltm: 
'll'a~bCJ"UU 

IlJ "' ...I£.1v tJ1~':i;j1'U'1J'€l-!lf:l'U'U?l1t.1':i'€l'l~'€l'ltJm'<\l~1'<\1~... 
1~,reH:Jn11 ~.cto btJ~':i 1Vl~f:l'U'U1~,rElt.l 

... 
QJ Q.I~ Q~ OQJ 

g'ln'l:Jru:::?ltJ'U t>l'1JEl'l'W1b?ltJ bb~::: f11':i'U1'U~ 

J1b~tJ~El-!lbtJ'Ul'll~1tJtJ1~'a;j1'UJ1~-!l.. 
~1tJ~n~VltJ1ml1Vl'U~ 1\9ltJiltJm~'UJ1~'l 

.., '" 
~~?l1Vlm':itJ'€)qJtJru bbg'lili 

b?l~8~'ll~~~'U 

(9), 

Iv. 

~ v. 
bVl'U'llEl'U'<\I1n?lru:::mitJf11~~"1I1'U1qJm~ 

'1JEl\l~1,rfN1'U'UbtJ'U1t1 bL~::: Lb(:o,]'U 
, 

'lII-rOWtJ1ni5~~tJ"1I1~bbg'l:::~-!lbb1\9l~EltJ 

!£.rn! ~El\lil'U~m~?l1~1it\j'll1f1?l1\9ltJm'l"lYh 
l1Tl.h:::'ll1bl,~~1111.u b'Vlil"1OWl1 bb~~m~ 

1 'lli1:Jru 6bLnbi'l~1'U~~?l1Vln';mJ~b-rr11'll 

El~1'Ub'lJ~~~G'I1Vlm~tJ1mvi'b~I:l-!lOWEl 
IlJ "'. I'" • I .,j.... I " 

!£.~ \>1El\l'<\l\9lui'Uu~'l'lll\9l'U ui~3J1ruiElt.l~::: ~If, 
~~::; .dt 0 ..J 

'lJ'€l-!l'lll\9l'U'lII-!lVl3J~Vl~'€l\>113J'<\I1'U1'U'lII 

?lru~m'atJnT~t~m13Jb~'U"1IEl'U 1~il?l113J 

ow-r'€l3.J1'U vi'l'u'U~f11'aa151'at\j'll1f1?ltvl1\1 ~ 

mt.l1'U'a~I:l~t1m Iv U,r'Ubbtvl1'U~'€lEln 
U(>l'aG'l'lb"'~tJ 

iI ..::::i..dA l' 1lJ, l'
~El-!ltJ'lII\9l'U tJ'UEltlf111 (9)00 ~ 

11 qJf do v d 
\>1'€l~tJOW'U'Vl"'1Vl':i'Ufl1i'll~~flEl'UEl\>1?11Vlm'atJ'V1, 
b~mn'UerqJtJrubb~:::b?l~El\l'll~:::~'U111,r'€ltln11 
v JI ..J ~ 
'amJ~::: 1£0 '1JEl'lOW'U'V1'V1-!lVltJ~ 



~o 

fl 'VIiibtft:: 
'IJ'!i~b~"lItl 

11 ~d.c::.. 11 ... ! iJ l ~ r q'" '" ..gj/,~,(9),m fi'.ilm';i''Ufl:!JVl';i'e:lb'tl\91 (9), \9Ie:l'l:!J'VlM'UIJJ'Utltln11 \!::loo b~ bbft~:!Jm';i'ft'l'Vl'U Am, 
~\9I?l1Vlm';i':!Jlft~?l~m1 rie:l?l.r1'lfl~'la'UfhL-Mb'1h Vl~e:l'tl1tJbMtliiif'Uvi 

(Logistics Park) ';i'1:!Jtl'U'WU'e:lfJfl'J1 ~o,ooo \9I1';i'1.:Jb:!J\9I~ 

\!::l. ~m~'l1'Uif'Uvi-rl"1m~bn'U <t:o mftb:!J\9I';i'.il1n 
""'lo I 4 I I 

tJ';ib1ru'Vl1Vm 'Vl1tl1ml"1CJ1'UM1'U'li1C1bUil'U 

l"1ftmn'S?lmiim1'.i1'IJ~·mJ bbft~m';i'.ila'Ufi'1b-rr1~ , '" 
fltl'Ub'Vl'Ub'Utl{ (Inland Container Depot: 

ICO) Vl~e:ltl~1'Ub'tl\9l'IJ~:::ne:ltJm';i'b?l~Vl~m'tl\91 

'lJGleJVltl1n'S (Free Zone) 
v u.I'tth:::J-K d f ~ ~ ~I 

m. \9IeJ.:J ~Vl bVl:!J~'U'VltJ1.:J?l1'UVl';itl'Vl'lVl:!JM b u'U b'tl \91 

'IJ';i~ntl'lJn1';i'U'l1Vl~m'tl\9l'IJfttlliltl1m (Free 

Zone) 

rs:. ~tl'l~~1-Mii?lmiib'IJ~CJ'Url1 tJ~'U-ft'l~fleJ'Ub'Vl'U 
'11 

~ ~ q q ~ 

b'Utl~ Vl';ie:l?lm'U';i'tltJ';i'';i''YlnLbft::l?lm'ULntJ bb"~ 

-rtJ~hn~fltl'Ub'Vl'Ub'Utl{1~U'e:lfJfi11 <t:o ~ 
., '" 'i ... .,J .. 

<t:. \9Itl{jlJ~::ItJtJ b'Vl';i'fl:!J'U1fllJVlftn'VllJm';i11.:J?l1CJ 
..;l a 
?ltl ?l1~bbtJ'U fl11lJ b 'J1~.:J~1n b 'tI \91~ ~rl1Vln 'J~lJ 

bft~?l~n?l1t18.:J~'U6nm.:J~tl?l1'~1'Vl~fllJ'U1rl:!J1'U 

t1~::Ib'Vll"1 bbft~~~Vl';h'ltl~~ b'Vll"1 

b. ~tl.:Jii~ii~qj'li1~1'VltJ~tl~'U1"hj'eJtlfl11.rtltlft::.. 
<t:(9) 'tItl.:J'Vl'U'.iIIil'Vl~btJtI'U 


v ~ v"" a ,.,J.d ., 

gj/. 1>1tl'l blil';i'Url11:!JbVl'U'lie:l'U\ij1nVl'U1CJ'I1'U'VlbflCJ1't1tl'l 

Am 
~\9I?l1Vln~~:!Jfi1~~'U\9I~ 

~ 

(Movie Town) 

Studio and Outdoor Studio) 
~ OJ • (I 0 Q.I _ If 

- 'U~fl1~VlGl'ln1~tl1t1'V11r11Vl';itJG';in'.ilfi1'V'lCJ'U\9I';i, 
1~1\bfl tJ~fn';i~1'1bbGl~~lJ~YMlJm'V'ltl'U\9I~ 

'U~fn';i'Vhb'Vlrl'Wrlm~~bl"1'1:tbbft:::m'V'l bb'e:l'Wb:!Ji'U 
IV d oQ if ~ v 
~1C1bfl~tl'lrleJ:!J'V'l1b\9lm bLGl::'U';ifn';i'VleJ'I 

u'U'Vinbatl'l51Vl-r'Um~tI'U\9I{ 

'" '" ...
gj/,~,(9),<t: mJfl1~'Ufl:!JVl~e:lb'tl\91 ~tl'l1~-r'Url11:!Jb~'U'litl'U'.iI1nn';i:::'Vl';i'1'l~\9I?l1Vlm';ilJ Am 

,
.,j .., G I iC!;f QJ I Q 

fltl'U ~'U'tIm'U fn ~?l'l b?l';ilJe:l\9l?l1Vln'S';i':!Jt'V'le:le:l'U~m:t, ,, 
~'lbL1M~mJ 



b'll.~.1eJ n'<ilfl1"5i'lfl:lJVI~m"ll~~~G'l1V1m'l:lJvi'11..1 

t'Vlf111..1b'iil8 

b'll.Ii.h(9) n'<ilfl1"5i'lfl:lJVI~m"ll~1'VlCJ1mG'l~i 

bl.a~I.'Vlfl11..11a8 (Science and 

TechnoLogy Park) 

b'll.~.hleJ n'<ilfl1'li'lfl:lJ'VI~eJl."lI~ 

~l?IG'l1V1m"5:lJ"lieJ'V'Il'hL1i 

(Software Park) 

b'll.Ii.leJ.ffi 	n~fl1"5i'lfl:lJVI~m"lI~ Data 

Center 

(9). 	 ~eJ~ii~'U~U:lJbY'l1~~'lh~nmJn1'l (incubation 

Center) 

1eJ. ~€l~ii"5~'U'Ufl1"5~€lG'lTm'b'l~1'Vl'~f1t1'U1f1:lJb1..1 

'l.h~b'Vll"l I.l.a~"5~'VI'h:l'l.h~b'Vll"l 

ffi. ~eNii'l~'U'U1'V'I'rh51"5eJ\I~1mb'U'Ul'im~eJ~ 
" 	 "'::; • ,.j.oJ 

~. 	 ~€l\l:lJ~\leJ1'U11:1f111t1G'1t~1neJ'U~1:lJ'Vl 

f1ru~m"5:lJfl1"51Vlfl11t1 b~'U"lieJ'U 

, ., 
~1~\lb"lI~~191G'11'V1m'l:lJ 
v '" '1 <V ,.J",

1eJ. ~f)~t1"5~'U'U b'Vl"5f1t1'U1f1:lJVI'b'l fl'Vltl flTn1\1G'11 tI 

~eJG'l1"5bb'U'Ufl11t1 b~1~.:J'<il1m"lIl?I~I'IG'l1'V1m"5t11tJ 
iJ~~'U~fla1~~tlG'l1"51'Vl'lfltl'U1f1t1t 'UtJ'S~b'Vll"lbba~ 
"5~VI'h:jtJ"5~b'Vll"! 

ffi. ~€l\lii'S~'U'U1'V'1i~h51'leJ~~1mb'U'UvleJb~eJ\I 
~. ~el~iivr'U~hJ-ueltlfl11 <t,ooo 1'11"51\1btl~'S 

(9). 	 ~el\l~~bVlii'U~fl1'S b'li1..l 'U~fl1'Si''Ut:J1f111\1 

f1el:lJVj1bl'leJim.hhtl (Server Co-Location) 

'U~fl1'l~bbm~'U'U (Managed Service) 'U~fl1'S 
,.j 	 " ~ 

Backup bfl'Sel.:J Server "lIm~flfl1 'U"5f11'S 

Disaster Recovery Services (DRS) btl1..l~'U 

®. ~eJ\liivr'U~51V1i''UbVl'U~f11"5 Data Center 1lJ 
V I 

'Ueltlf111 ffi,OOO ~1'l1\1b:lJ~'S 

ffi. ~eJ\lii'l~'U'U1'Vl'lfltl'U1 f1t1'V1"fl~iif11'S11.:JG'l1t1 
~el6'l1'Sbb'U'Uf!l11:lJ b~16'1"1tJ iJ\lI"l'U~fla 1"~tJ6'l1'Sv v . 

b'V1'JfltI'U1f1:lJ~\It 'UtJ"5~b'Vll"! bb'b'l~'S~'VI11\1tJ'l~b'VIl"l 
eJ~1\1,rmJ ~ 1\1"il'l ~.:Jif ~n·ntl'U1\1'<il'lt'U 
.1 .01", d 1 ' " Iu'S~b'VII"!'VIt1f111t1b'l1 :lJ'Ueltlf111 (9)0 Gbps. 

1.:J-:U'lLlJ-U'Elllfl'J, bo Gbps 

~. ~eJ~G'l1t11'lt1bVl'U~f11'l1~'U'lJru~~iifl1'Sezieltl 
ti1'~'VI~eliif11'SbtJ~t1'lJbbtJ'iil\l~tJmruvl1~1 t 1..1 

"5~'U'U (ConcurrentLy MaintainabLe) 
v"'. .01::1<to l'1el~t1"5~'U'U Engine Generator 'VIbu'U 

Continuous Rating ~'S£J\li''UtJ~t11ruf11'ltm'V'l 
'" ~~'VI:lJVl'lJm Data Center Y'l~£J:lJ'S~'U'U51'le:HI 

mru Engine Generator till'V1~\ltil11~'l11'Vl 

i1l'VlfjtL'iil~ 

'lh~bl:l"lJ'l1 

A(9) 



flVl5bbfl::: 

'th:::lu"lfu 
'" .

'Vl';ie'Vl~~VI1\l1'U 

b. ~tJ\li1~\lmru'Vl~e';i:ru'U51';im1'U~\lmru UPS, 

IT Cooling bbfl~ UPS Cooling 1~CJ~f)\lv\'1\l1'U 

1 ... "'..!.I ~... • l' 
'U'VI'UVI'VI~ umru'Vlfln'Vl~~V11\l1'U bbfl~ JJ 

m~'VI'U~eJnTil'\X'U~nTi 

..v. ~tl\li1bt'1'U'Vm51';ieJ'l1'U';i~'U'U6'l'l~1 CJlvHhmll 

~'U!>leJn'U (Independent Distribution Paths) 
., "'" ."1'" ..!.J .. 

~. tI1eJ\lm~'U'Uue\ln'Urt11JJL~Cl'l'VILn~"il1nfl11JJ 

b~tJ'Vl1tJmru~~\lmru~1'Vl~\l~11~-d'1~~ 'Vl~eJ 
'Vl~~v\'1\l1'U 
v ~ .. I Q.I .::Jqal.:to ~ 

~. tI1e){IJJ';i~'U'Uu';i'UtJ1f11fl1'V1JJu';i~?I'VIii.f11'V1~'l 

'VI~eJJ';i~'U'U51';ie'l 
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®o.tI1e\lJJ';i~'U'Uuf)'ln'Uf)flflnClVl1'V1'U'VI 

®®. ~f)'li1';i~'U'Ui'mnfl11:J.J\lfle~i1Cltl1f1f)~ l.!:!ts: 
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®l.!:J. ;{tl\l1~i''UJJ1~';i~1'U ISOIIEC 27001 ~1'U.. 
Data Center 

..v.®O f1"ilf11'i Cloud Service ®. ~f)'l~'ltJtJ'1'U Data Center m~i''UJJ1l'1';i~1'Uv .. 

ISOIIEC 27001 ~1'U Data Center 11111€JtJn11 
• ..! !'l

l.!:! P,l'UCl'VItJ ~ b'U'lh~ b'VIfll 
l.I -==I d I I ~ 

l.!:!. ~tJ'lJJn1'ib<t1eJ:J.JtI1eJ'i~'Vl11'lfll'UV Data Center 
" 

'Vjn~'U6b.u1~1tJn'U ~1CJfl11:J.Jb~1111~1n11 ®o 

Gbps. 1'U'Vjmt'1'U'VI1'l 'VI~eJ:J.Ji11'l"il'i51';ie\l~i1 
'lI'U1~L'Vhn'U 

r.n. ;{m1~i''UJJ1~'i~1'U ISOIIEC 27001 ~1'U 
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Cloud Security bLfI~JJ1l'11~1'U ISOIIEC 

20000-1 ~1'U Cloud Service 

®. ~eJ'li1'lJe'U~1tJ~'if1"i1 ~'lii 
®.® n1';i1-;j'V.ff'U~'U!jj1'U (Basic Research) .. 

~ ~QI ~ V V ~ 
'VlJJ1Vt:I'l f11'i1"i1V 'Vl'ieJn1'ifl'Urt11 L'VIeJfl1'i 
V If ~ 1,Je:i I 
fI'U'VI'Umflrt11JJ~ b'Vl:J.J'VIJJFjrufl1'V11'l 

1<t11nl'i bbfl~e'lrlrt11JJ~ifm"il'l111\l~ 
nl1H\h~lv<t1'l1'Vl~eJ bbnuqJ'Vl1b'Unl'i 

QJ' ~ 4,/ If ~ 

'VIWJ'U1t:.JfI~nruGfl m~'U1'Uf11'if111t:.JfI~ 

'Vl~eJn1';i1'\X'U~f11';i1'Ue'U1f1l'1 

®.l.!:! fl1'i1-;j'v'l.h~~ml (Applied Research) 
d ~ OJ' aJ 0 vJ(

'VlJJ1Clt:l'l f111'J"iIV'VI'U1rt11JJ';i'V'l'U1Q1'UJJ1v .. 

\l';i~~n\J11.uL~elLLnUqJ'Vl1 'Vl~eJ-wWJ'U1e'lrl 
fl11JJ~b~eJ\l1~lv<t1'U1'Ub"il'l'VI'1f;\l<t161~vij 
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c::J 	 iJ I A IV 

btl tJl'lleJ.!! b'IJ'U fl1'5Ar1A'U~I'I'5 

fl1'5BBflbb'U'U~~I'I.nru~ bbli'l~fl1'5eJeJmb'U'U 
_.d0".1' '1".I'f .. 

f11~'U1'Ufl1'5~li'lIVlVl'Ul bu~fl1'5 b'IJ u'5~ btJ'IJ'U 

t'UI..!8.!!BI'IH1V1f11'JlJ bbli'l:a.!8-!l'Y'llW'lJtJ• 
®.m fl1'51~tI~\9ll'Ul'l~~'U'Ul~m (Pilot 

Development) VllJlt1(l.!! fl1'5'llcmJ'll'Ul~ 

fl1'5VJ~I>I~dJ'UVJli'llJl"illtlfl1'l1lijtl.ff'U 
;{W6'l'U bbli'l~fl1'J1~tlU'l~tI tlM dJ'Ufl1'l ... 	 , 

A A IV tfV 

'VI~li'lm VJ li'l IVlNli'l\?lJl ru6f1IVl'U 1.1.'U'U 

(Prototype) bbli'l~/VI~'iilVl~HB'U 

m:::'U1'Ufl1'J~~~b'U'l:::~'U M-!lQ~H1V1f11'JlJ 
b~B11Vlt1U'l~H.:jA1'Ufl1'5'VWIHB'UIVlli'll(?J 

.,. 	 «! ., .d 
bbli'l~/VI'5B btl'U'Jl'U'JllJ'tl'iillJli'lHml~'VI 

o 	 CLI A A 1V If ~4JV 
bVllJ1:::HlJH1V1'J'Utl1'JVJli'l1'l VJflI'IJlru6f1 b'Y'lB b'IJ 

b 'Ufl1'5BBtl bb'U'Um:::'U1'Utl1'lVJf\lVlb'U':i:::~'U 

Q\?lH1V1m'JlJ 

@.ct fl1':i1~tJ~~'Ulb.!8.!!H15\?l (Demonstration 

Development) VllJ1EJ(l.!! fl1'J1~tI~\9ll'Ul 

Vikh~li'ltl1'l1~EJ~\9ll'Ul'J:::~'U't11~B-!llJl 
'1 	 "".., • I ... .oJ 

'IH.mJ'1J'Ul~ b(?JtllJ11'1t1u"j~G'f.:lm'Y'lB'VI~HB'U 

tl'J:::'U1'Utll"jNf\~1'U'J~~'UQI'IG'flV1tl'J"jlJ
.4...... ,.,J.,. '1'1"" 

b'Y'I'iil EJ'UtJ'UA11lJ'Ul b'lJBtlB'1JB.:jb'VIA b'U bli'l tI 

bbfl::: m~'U1'Utl1'5VJf\1'I '51lJ~-!lH151'11~b~'U 
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'tlB.:jfl1'JflTUfllJflrum'Y'lbbli'lt:tll'lU'J:::b:IJ'U, , 
~'U'V!'U 

II d e:J OJ. I .::. Q.J

I!l. 	 1'I'iil.:jbG'f'UB'51t1li'lt:bBCl(?Jbtlmfl'U'1JB'U'lllClfl1'Jl'riltJ 

bLli'l~fl1'J~\9ll'Ul ~1'U1'U,rf11~ClmlJlf1'J.!!tl1'J 

I'IflB(?J'ril'UU"j~1~fl1'JP!mn bLfltJU'J:::G'f'Ufl1'JN 

'llB.:jUtl1~EJ 

m. 	 'ilEJ1M'~1M'-r'Ufl1"jG'l{lbG'f~lJb~U'U'J1lJ'iltMI"illfi 
fl1T'iflV1'l.hClVl~Bfl1'5b~'U~fl1'J ~.:l btl'U~fI.:ll'U~ 
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(Biotechnology) 

b'lJ.Gl®.Gl iillln1'S1-.ijtJbbi:1~~00J'U1 bbi:1t/Vl~tl 
~ ~ Q.J ff 

tl(ll?f1'Vlf11'S1ln1':l"N6'I\9lbllt'lI?l'V'l'l..lu,, 
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bbi:1tlll~'UVI~t1 moll, 
bVlf'll'Utfl~'S1.fl1'V'1 

b'lJ.Gl®.® iillln1':l"1-.ijtl bbt'lt'WOOJ'lJ1 bLt'I~/VI~tl 
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'" " B1'Vl1'S bbflt?f.:jLL1V16'1tlll 

b'J1.@l®.~ ii"m':l"1-.ijmbt'l~~00J'lJ1 bbflt/'Vl~tl 

~\9l?f1V1m'S1ln1'SN~!?Imollb6(jfl~ 
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1'!Jf11':l"f.J~\9l?f1'S'S1111bt'l~fI bbt'lt?f1'S 
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tJtJn~V1U'lll.fl1'V'1 

b'lJ.@l®.<f iillln1':l"N~(lll\9lfl~'U bbfl~/Vl~tJ, 
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lLI9'j1~'Vl bbflt/'Vl1CJ~.:jbf'l'Slt'Vl 
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(9). 	 Vl1fll'l'ltl~ bUb'lJ1'I1\11CJ11"11G'!1'I1Lb~HH 'Vl1''lb'W batJ'Vl 

1tili'tJ n11a'l bG'!~:lJVI~t11~i'tJfl11:IJb-M'WOZltltJ"il1 fl 

flru~f1'j1:IJn111V1'1~i'tJfl1"H'I~VI~t1'WfI1{;1b~'W 

1tilij&\'4flfll.1fl1V1i'tJfl1h'l'VltHmJG'l~ <.to bUU 
~I ct.I Ict.f do 

1~tJ~b1l.11 et I,J 'WtJbbI'l1'W'Vlfll'VI'W~1~tJ~b1l.11 

fl11~Jnb1'WfI1{;1b~'W1tilij&\'4flfll.1i'W'1~m.:j 
l!l. 	 Iiltl.:jill"l11oU~1m':5'WL~t1'W'lJtI.:j'4flmm~1'W 

mmbbtJtJ'Vl1.:j1I"11m1:IJhlutlt:Jrr;h 
I(9),<.too,ooo tJ1'Vl I'ItI:'1 u 

Vl1n~'ItI~1'Wb'lJ1'I1'VltJ11"11G'!I>l{bbl.1~ b'VlflL'W1a~vi1tili'tJ 
fl11a.:jbG'!~:lJVI~t11~i'tJfl11:IJb-M'WOZltltJ"il1n 

flru~n11:IJn111w.tili'tJn11c;WIVl~t1'WfI1{;1b~'W1til 

il&\'4flflafl1V1i'tJfl1h'1'VlMmJa~ eto bU'W 
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1~t:J~b1m et u 'WtJbbI'l1'W'Vln1V1'W1il1~tJ~b1a1fl1':i 

tJ n b 1UfI1{;1b':5'W1~ij&\'4fl fll.1iu'1l9lm 

Vl1 fl ~.:jtl~1'Wb'lJ1'I1'VlCJ11"11G'!I>l{bLm:b'Vlflbu1a~JYl1tili'tJ 
n11a.:j bG'!~:lJVI~'e)1tili'tJfl11:IJb-M'W0Zl'e)tJ"il1 fl 

flru~m1:IJn111W.t1i'i'ufl1'~a~VI~'e)'WfI1;;b~'W1t1i' 

ij&\'4Aflafl1V1-rtJfl1h'1'Vl5~t1tJa~ eto bU'W 

':i~EJ~b1m et tJ 't!Ubb~1'W~fl1V1'WIil':i~tJ~b1mfl11 
tJflb1'W.f\1{;1b':5U1~ij&\'4Aflai'W'1lila.:j 

.J 	 '" bfltJ1'lJtI.:j 

l!l. 	 #1'e).:j~.:j1'Wijfl:IJ~I'IG'l1V1m':i:IJVI~m'lJl>l 
~1'IG'l1V1m1:IJ~1til-rUn11a.:jbG'!~:lJb'Vh,r'W t:JnL1'W 

flru~m1:IJn1':i"il~Yi"il1':iru1~t1U~'Wbu'W':i1tJmru 

GY1. tiltl.:j~1bij'Wn11~1ilfl1':i1G'!Vlvi1:IJ1oUbb~1~biil9l~'W 
1'U'th~b'Vll"1b'Vh,r'W 

c(. #1t1.:jilm~tJ1'Ufl11f1l9lbbt:JflVl~mb'th~'\.J1G'!Vlm1i 
"'., '1'1",.,J ...... .d1V 
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.. ....,J'" .1 • I ~ ... 
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do'VI'<il1bU'U 
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tJ cv lQ./,dO
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.d .. L'" ( (
b':ieJ-:J &'I1":if'1~ ':i1tJf11":i 'VI":i'VIfll'U mYltJ'Ui91":i 

bbEl'Ub:W-U'U LbMhh'mt1-:JmYltJ'U\9lf[~'l!tru1 

l.!:J. ':i1tJ1~vieJ~i.'U~1tJ1~-rutJm1'Um-Bb~'U1~'UM'4flf'1~ 
1~':i'l:wt1-:J 

lD.(9) ":i1tJ1~'<il1nf11":i'lJ1tJ~'lJ~'VIt ':i1:W~-:Jf11':i 
"iI1'V1thtJmYlEJ'U!>l'fl'U~tlbLUU~1-:J~ b'l1'U 

bbcJ'U6ii~ 16ii~ bb~:-!~1~ bU'U~'U 
lD.lD ':i1t:J1~?i'l'Ubbtl-:J"iI1nh-:Jmwt:J'U\9l{ bb~::: 

&'I1t1'V1il'-:J 
~ q loC:It.lI ~ 
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lD. U~fl1'5~1-:JbbG'l~~:w,.{:W~:wmwEJ'U\9li VI~mh'U1 

hMmYlv'U\9li L~tJiieJtlmwVlafl b'l1'U bf'1~m, 
~1-:JTM:IJ bfl~eJ-:J~:W,.{:W~:W eJtlmw611L'U1hM, 
mYlEJ'U\9li':i:::U'u~~V(" bU'U~'U 

r;n. 	 U;fl1':iu'U'YimatJ-:JmYlEJ'Ui91i 1~tJii~tlmW'VIafl 

b~'U ~~u'UVimam'5~uu~~V(" ~~#(~~maCJ-:J 
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• 	 .,j

'VI'El.:JL'Vll:Jl 

e::.. ~ d .c.!i

mI.I!>l!J.1!> fl"il m':iuml':i'Vl"ll'ElVlb':i'El 
I .J 

'VltJ.:JL'VIEJ'J 
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~atl~l'l(ln':i':i:I.J 
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ภาคผนวก ง-5 
รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 



กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ สศช.  กรกฎาคม 2564 

รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
1. รัฐบาลได้เริ่มด าเนินงานพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษใน 10 พื้นที่ชายแดนเป้าหมาย ได้แก่ 

ตาก สระแก้ว มุกดาหาร ตราด สงขลา หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี นราธิวาส และ
เชียงราย เมื่อปี 2558 เพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศโดยใช้ประโยชน์จากการเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่ส าคัญของประเทศ  
การตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจส าคัญของประเทศในภูมิภาค และการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนในด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน  
การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการบริหารจัดการแรงงาน และการลงทุน การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ส าหรับการลงทุน 
โดยมีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานซึ่งต่อมาได้รับการยกเลิกไปโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 และปัจจุบันได้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) เป็นกลไกในการด าเนินงานตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564  

2. มูลค่าการลงทุนเอกชนและ กนอ. ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมประมาณ 25,841  
ล้านบาท (ข้อมูลปี 2558 - ปัจจุบัน) ประกอบด้วย  
2.1 การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) (BOI) 

และด าเนินการลงทุนแล้ว 57 โครงการ วงเงิน 8,658 ล้านบาท ในประเภทกิจการ อาทิ 
เส้ือผ้าส าเร็จรูป พลาสติก อาหารสัตว์ ยานยนต์ เครื่องจักรและชิ้นส่วน อุปกรณ์ก่อสร้าง 
โรงพยาบาล ถุ งมื อยางทางการแพทย์  (จากโครงการที่ ขอ รับการส่ ง เสริ ม 
การลงทุนทั้งหมด 94 โครงการ วงเงิน 24,322 ล้านบาท) 

2.2 มูลค่าการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อพัฒนาที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตราด กาญจนบุรี และนครพนม รวม 5,106.02 ล้านบาท  

2.3 การลงทุนของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้วและสงขลา รวม 2,114.21 ล้านบาท  

2.4 การจัดตั้งธุรกิจใหม่ 4,975 ราย มูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 9,823.03 ล ้านบาท  
โดยส่วนใหญ่เป็น SMEs สูงถึงร้อยละ 98 มีประเภทกิจการ อาทิ ก่อสร้างอาคาร
ทั่วไป โลจิสติกส์ ผลิตเสื้อผ้า อสังหาริมทรัพย์ และโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด ผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ า ผลิตไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากไม้แปรรูป  

2.5 การขอใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนของกรมศุลกากร 2 โครงการ 
ได้แก่ เขตปลอดอากรประเภทอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
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พิเศษตาก และคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรในเมืองในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสงขลา วงเงินรวม 140 ล้านบาท 

3. แผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เรื ่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ  การพัฒนา
โครงการส าคัญในพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปี 2559-2564 รวมทั้งสิ้น 47,223.45 
ล้านบาท (โดยได้รับจัดสรรงบประมาณในปี 2559 รวม 6,168.91 ล้านบาท ในปี 2560 รวม 
10,267.52 ล้านบาท ในปี 2561 รวม 9,883.50 ล้านบาท ในปี 2562 รวม 8,757.98 ล้านบาท
ในปี 2563 รวม 6,393.90 ล้านบาท และในปี 2564 รวม 5,751.64 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการ
ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง/ ด่านศุลกากร CIQ/ ความมั่นคง/ 
พัฒนาระบบประปา/การผังเมือง/สาธารณสุข 

4. การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การจัดตั้งศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดแล้วเสร็จ และปัจจุบันมี
แรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 – 25 พฤษภาคม 2564 ทุกสัญชาติ รวมจ านวนทั้งสิ้น 456,052 คน แยกเป็น
แรงงานที่เข้ามาท างานในลักษณะไป-กลับหรือตามฤดูกาล (มาตรา 64 แห่งพระราชก าหนดการ
บริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จ านวน 400,465 
คน เป็นแรงงานกัมพูชา 169,019 คน และแรงงานเมียนมา 231,446 คน 

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใน 10 พื้นที่ ครอบคลุมทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ง  
ระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ การพัฒนาด่านพรมแดน/ด่านศุลกากร การจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคม ซึ่งสามารถด าเนินการได้ตามแผน 
ปัจจุบันมีความก้าวหน้าการด าเนินงานเฉลี่ยร้อยละ 70 และมีโครงการส าคัญที่แล้วเสร็จ/ 
จะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2562-2565 โดยโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น ทางหลวง
หมายเลข 12 ตาก-แม่สอด (แล้วเสร็จทั้งเส้นในปี 2562) อาคารท่าอากาศยานแม่สอด (ก่อสร้าง
แล้วเสร็จปี 2562) สะพานข้ามแม่น้ าเมยแห่งที่ 2 (เปิดใช้งานแล้วเมื่อตุลาคม 2562) ด่าน
ศุลกากรและระบบอ านวยความสะดวกการผ่านแดน เช่น ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ (ก่อสร้าง
แล้ ว เสร็ จปี  2562)  ด่ านพรมแดนแม่สอดแห่ งที่  2  (ก่ อสร้ างแล้ ว เสร็ จ ปี  2562)  
ด่านบ้านพุน้ าร้อน (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2563) อาคารที่ท าการด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม่
และสิ่งปลูกสร้างประกอบ (ก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2563) การต่อเติมความยาวทางวิ่งสนามบิน 
แม่สอดให้สามารถรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น Boeing 737 (ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมษายน 2564) เป็นต้น และมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น ด่านศุลกากรแม่สอด  
แห่งที่ 2 (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2564) ถนนแยก ทล.4 – ด่านสะเดา แห่งที่ 2 (คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จปี 2565)  

6. การจัดหาพื้นที่พัฒนา เพื่อน าร่องการลงทุนซึ่งปัจจุบันเอกชนและ กนอ. ได้เช่าพื้นที่พัฒนา
แล้ว 5 พื้นที่ จาก 8 พื้นที ่โดยมีรายละเอียดดังนี้  
6.1 สระแก้ว : ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 

2562 ปัจจุบันมีนักลงทุนเข้าใช้พื้นที่แล้ว 
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6.2 สงขลา : กนอ. ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ 
6.3 ตราด : ปัจจุบันเอกชนผู้เช่าพื้นที่พัฒนาอยู่ระหว่างปรับแผนการด าเนินงานเพื่อเริ่ม 

การก่อสร้างตลาดการค้าชายแดน และในระยะต่อไปจะพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวนานาชาติและบริการการค้าระหว่างประเทศครบวงจร 

6.4 นครพนม และกาญจนบุรี : ปัจจุบันเอกชนผู้เช่าพื้นที่พัฒนาอยู่ระหว่างเตรียมการเข้าใช้
พื้นที่ เพื่อพัฒนาด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และโลจิสติกส์ กิจกรรมท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม พาณิชยกรรม ศูนย์กระจายสินค้า SMEs OTOP และอุตสาหกรรมทั่วไป 

6.5 ตาก : แปลงที่ 1 : กรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลให้เอกชนลงทุน ส่วนแปลงที่ 2 : กนอ.
ออกแบบนิคมอุตสาหกรรมและจัดท า EIA แล้วเสร็จ โดยคาดว่าจะก่อสร้างในป ี2565 

มุกดาหาร และหนองคาย : อยู่ระหว่างรอเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษพิจารณาแนวทางสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ราชพัสดุต่อไป 

7. การตลาดและประชาสัมพันธ์ หน่วยงานต่างๆ ได้มีการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื ่อง อาทิ 
Roadshow สัมมนา สื่อวิทยุ 
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8. ความก้าวหน้าการพัฒนาที่ส าคัญรายพื้นที่ 

เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนา 

ในพื้นทีพ่ัฒนา 

1. ตาก ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุนแล้ว 
25 โครงการ วงเงิน 2,417 
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 37 โครงการ 
วงเงิน 4,050 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ :1,168 ราย 
วงเงิน 2,480.50 ลบ.  

▪ กรมศุลกากร : ผู้จัดตั้งเขต
ปลอดอากรประเภท
อุตสาหกรรมและ 
พาณิชยกรรม 
วงเงิน 80 ลบ. 

แล้วเสร็จ : ทางเลี่ยงเมืองแม่สอดและ
สะพานข้ามแม่น้ าเมย 2/ ทางหลวง
หมายเลข 12 (ตาก-แม่สอด ตอน 1, 2, 
3 และ 4)/ ท่าอากาศยานแม่สอด 
(อาคารผู้โดยสารใหม่ ทางขับ ลานจอด
เครื่องบิน เสริมผิวทางวิ่งเดิมและต่อเติม
ความยาวทางวิ่ง) 
เสร็จปี 2564 : ด่านศุลกากรแม่สอด 
แห่งที่ 2  
เสร็จปี 2565 : นิคมอุตสาหกรรมตาก 
(แม่สอด) 

พื้นที่พัฒนามี 2 ส่วน  
▪ ส่วนที่ 1 : กรมธนารักษ์

เตรียมเปิดประมูลให้เอกชน
ลงทุน 

▪ ส่วนที่ 2 : กรมธนารักษจ์ะให้ 
กนอ. เช่า โดย กนอ. ออกแบบ
นิคมฯ และจัดท า EIA  
แล้วเสร็จ คาดว่าจะเริ่ม
ก่อสร้างในปี 2565 

2. สระแก้ว ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 6 โครงการ วงเงิน 
1,960 ลบ. (จากโครงการที่
ขอรับการส่งเสริมฯ 9 
โครงการ วงเงิน 7,792 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ : 133 ราย 
วงเงิน 296.63 ลบ. 

แล้วเสร็จ : ทางรถไฟช่วงชุมทาง 
แก่งคอย – คลองสิบเก้า - สุดสะพาน
คลองลึก รวมสะพานข้ามคลองลึก/ 
นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว/ ทางหลวง 
อรัญประเทศ – ชายแดนไทย 
(บ.หนองเอี่ยน)/ การปรับปรุงด่าน
พรมแดนคลองลึก/ ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ (บ.ป่าไร่) 
เสร็จปี 2565 : ด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ (บ.หนองเอี่ยน) 

พื้นที่พัฒนามี 2 ส่วน 
▪ ส่วนที่ 1 : กรมศุลกากร 

ก่อสร้างด่านศุลกากร 
อรัญประเทศแห่งใหม่  
(บ.ป่าไร่) แล้วเสร็จเมื่อเดือน 
พ.ค. 2563 

▪ ส่วนที่ 2 : กนอ. ก่อสร้าง
นิคมฯ แล้วเสร็จ เริ่มเปิด
ด าเนินการ ก.ค. 2562 ปัจจุบัน
มีนักลงทุนเข้าใช้พื้นที่แล้ว 

3. สงขลา ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 8 โครงการ วงเงิน 
2,453 ลบ. (จากโครงการที่
ขอรับการส่งเสริมฯ 18 
โครงการ วงเงิน 9,113 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ 304 ราย 
วงเงิน 1,071.57 ลบ. 

▪ กรมศุลกากร: คลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้า 
ปลอดอากรในเมืองวงเงิน 
60 ลบ. 

แล้วเสร็จ : การปรับปรุงด่านศุลกากร 
ปาดังเบซาร์ ระยะที่ 2/ ถนนสาย สข. 
1207-ปาดังเบซาร์ / ด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่/ นิคมอุตสาหกรรม
สงขลา (สะเดา) 
เสร็จปี 2565 : ถนนแยก ทางหลวง
หมายเลข  4 – ด่านสะเดาแห่งที่ 2 

พื้นที่พัฒนามี 3 ส่วน  
▪ ส่วนที่ 1 : กนอ. ก่อสร้าง

นิคมฯ แล้วเสร็จ มี.ค. 2564 
▪ ส่วนที่ 2 : กนอ. ออกแบบนิคมฯ 

และจัดท า EIA แล้วเสร็จ  
ปัจจุบัน จ.สงขลาอยู่ระหว่าง
แก้ไขปัญหาราษฎรครอบครอง
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ซ่ึงเมื่อ 
แล้วเสร็จกรมธนารักษ์จะจัดให้ 
กนอ. เช่าต่อไป และเทศบาล
ต าบลส านักขามได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื้นที่ 19-3-28.3 ไร่เพื่อ
ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงการ
นิคมอุตสาหกรรมสงขลากับ 
ด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2  

▪ ส่วนที่ 3 : อบจ.สงขลา  ปรับ
พื้นที่ก่อสร้างศูนย์คมนาคม
ขนส่ง และศึกษารูปแบบการ
ลงทุนแล้ว เสร็จ โดยคาดว่าจะ
เริ่มก่อสร้างในปี 65 
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เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนา 

ในพื้นทีพ่ัฒนา 

4. ตราด ▪ สกท. : ขอรับการส่งเสริมฯ  
2 โครงการ วงเงิน 280 ลบ. 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ :74 ราย 
วงเงิน 111.18 ลบ. 

▪ พื้นที่พัฒนา : 1 โครงการ 
3,001 ลบ. 

แล้วเสร็จ : ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์
คลองใหญ่/ ถนนทางเข้าท่าเทียบเรือ
อเนกประสงค์คลองใหญ่/ ทางหลวง
หมายเลข 3 ตราด–หาดเล็ก 
(ตอน 2 - 3)  
เสร็จปี 2565 :  ทางหลวงหมายเลข 3 
ตราด – หาดเล็ก ตอนแยก ต.ไม้รูด -  
บ.คลองจาก 

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 
จ ากัด (มหาชน) (ลงนามสัญญาเช่า
จากกรมธนารักษ์เมื่อ 23 พ.ย. 
2559 ) อยู่ระหว่างปรับแผน 
การด าเนนิงานเพือ่เริ่มก่อสร้าง
ตลาดการค้าชายแดน และในระยะ
ต่อไปจะพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวนานาชาติและบริการ
การค้าระหว่างประเทศครบวงจร 

5. มุกดาหาร ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 3 โครงการ วงเงิน 342  
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 4 โครงการ 
วงเงิน 350 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม ่: 662 ราย 
วงเงิน 1,268.80 ลบ. 

แล้วเสร็จ : ทางหลวงหมายเลข 12 
กาฬสินธุ์ – บ.นาไคร้ ตอน 1 และ ตอน 
2/ ทางหลวงหมายเลข 212 หว้านใหญ่-
ธาตุพนม / สิ่งอ านวยความสะดวกด่าน
ศุลกากรมุกดาหาร/ ทางหลวงหมายเลข 
12 บ.นาไคร้ – ค าชะอี 
เสร็จปี 2566  : ถนนสาย มห. 3019 
แยก ทล. 212 –อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
(ตอน 1) 
เสร็จปี 2567: ถนนสาย มห. 3019 
แยก ทล. 212 – บ.บางทรายใหญ่ อ.
เมือง จ.มุกดาหาร (ตอน 2) 

อยู่ระหว่างรอเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณา
แนวทางสนับสนุนให้เกิด 
การลงทุนในพื้นที่ราชพัสดุต่อไป 
 
 

6. หนองคาย ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 3 โครงการ วงเงิน 420 
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 6 โครงการ 
วงเงิน 1,336 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ : 809 ราย 
วงเงิน 1,445.58 ลบ. 

แล้วเสร็จ : ทางหลวงหมายเลข 212 
หนองคาย - โพนพิสัย/ ทางหลวง
หมายเลข  212 โพนพิสัย-บึงกาฬ ตอน 
1/ ด่านศุลกากรหนองคายแห่งใหม่
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ/ ถนนแยก 
ทางหลวงหมายเลข 2 – ทางหลวง
หมายเลข  211 ตอน 1 
เสร็จปี 2564 : ทางหลวงหมายเลข  
211 แยกสาย 2 (บ.หนองสองห้อง)- 
อ.ท่าบ่อ-อ.ศรีเชียงใหม่ ตอน 2 
เสร็จปี 2566: ทางเลี่ยงเมืองหนองคาย 
(ตะวันออก) 

อยู่ระหว่างรอเสนอ
คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษพิจารณา
แนวทางสนับสนุนให้เกิด 
การลงทุนในพื้นที่ราชพัสดุต่อไป 
 
 
 

7. 7. กาญจนบุรี ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 4 โครงการ วงเงิน 723 
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 6 โครงการ 
วงเงิน 945 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ : 93 ราย 
วงเงิน 155.21 ลบ. 

▪ พื้นที่พัฒนา : 1 โครงการ 
วงเงิน 420ลบ. 

แล้วเสร็จ : ทางหลวงหมายเลข 367 
ทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรี/ ทางหลวง
หมายเลข 3229 แยกทางหลวง
หมายเลข 323-แควน้อย/ ด่านศุลกากร
พุน้ าร้อน 
เสร็จปี 2565 : ทางหลวงหมายเลข 81 
บางใหญ่-บ้านโป่ง-กาญจนบุรี 

บริษัท พร้อมเพรียงชัย ก่อสร้าง 
จ ากัด (ลงนามสัญญาเช่าจาก
กรมธนารักษ์เมื่อ 13 พ.ย. 2561 ) 
เตรียมเข้าใช้พื้นที ่(ซึ่งยังมีราษฎร
ครอบครองใช้ประโยชน์) เพื่อ
พัฒนาโครงการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
และโลจิสติกส์  

8. เชียงราย ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 5 โครงการ วงเงิน 176 
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 7 โครงการ 
วงเงิน 226 ลบ.) 

แล้วเสร็จ : สิ่งอ านวยความสะดวกด่าน
ศุลกากรแม่สาย/ ทางหลวงหมายเลข 
1290 อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน 3/ 
ทางเลี่ยงเมืองเชียงรายด้านตะวันตก/
ด่านศุลกากรเชียงแสนแห่งใหม/่ ศูนย์

ส่งเสริมและสนับสนุนตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทุนใน 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ
มาตรการทางผังเมืองโดยไม่ต้องมี
การจัดหาที่ดินของรัฐ 
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เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ 

การลงทุน โครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนา 

ในพื้นทีพ่ัฒนา 
▪ ธุรกิจตั้งใหม่ : 1,069 ราย 

วงเงิน 1,799.40 ลบ. 
เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า 
เชียงของ 
เสร็จปี 2566 : ทางหลวงหมายเลข 
1021 อ.เทิง-อ.ดอกค าใต้ ตอน  
อ.เชียงค า-อ.เทิง 

8. 9. นครพนม ▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 1 โครงการ วงเงิน 15 
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 2 โครงการ 
วงเงิน 58 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ : 476 ราย 
วงเงิน 889.44 ลบ. 

▪ พื้นที่พัฒนา : 1 โครงการ 
วงเงิน 1,685.015 ลบ. 

แล้วเสร็จ : ด่านศุลกากรนครพนมแห่ง
ใหม่/ ทางหลวงหมายเลข 22 ช่วง
สกลนคร-นครพนม ตอน 1 / ทางหลวง
หมายเลข  212 (นครพนม-ท่าอุเทน) 
เสร็จปี 2567 : ศูนย์การขนส่งชายแดน
จังหวัดนครพนม 

บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (ลงนามสัญญาเช่าจาก
กรมธนารักษ์เมื่อ 15 ก.ค. 2562) 
เตรียมเข้าใช้พื้นที่ เพื่อพัฒนา
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
พาณิชยกรรม ศูนย์กระจายสินค้า 
SMEs OTOP และอุตสาหกรรม
ทั่วไป 

9. 10. นราธิวาส 
  
 

▪ สกท. : ด าเนินการลงทุน
แล้ว 2 โครงการ วงเงิน 152 
ลบ. (จากโครงการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ 3 โครงการ 
วงเงิน 172 ลบ.) 

▪ ธุรกิจตั้งใหม่ : 187 ราย 
วงเงิน 304.72 ลบ. 

* ได้รับการส่งเสริมภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

แล้วเสร็จ : ปรับปรุงด่านศุลกากร 
สุไหงโก-ลก/ ขยายด่านศุลกากรบูเก๊ะตา  
ระยะ 3 
เสร็จปี 2566 : นิคมอุตสาหกรรม
นราธิวาส  

ศอ.บต. จังหวัดนราธิวาส และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง
จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเสนอ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อจัดซ้ือที่ดินเอกชน 
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ตารางที่ 7.1-1  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559-2560 

รายละเอียด 
2559 2560 
พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.1 ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกจิ
พเิศษ (กนพ.) ที ่1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง
กำหนดพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. การลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

2.1 การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน บรรจุภณัฑ์พลาสติก, การผลิตอาหารสตัว์ บรรจุภณัฑ์พลาสติก, การผลิตอาหารสตัว์, Metal Parts 

ประกาศ กกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 
2558 เรื่องนโยบายส่งเสริมการลงทนุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวัดสระแกว้, และออกประกาศ 
กกท. ที่ 17-21/2558 ลงวันที่ 15 ธนัวาคม 2558 
เรื่องแกไ้ขเพิ่มเตมิกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวัดสระแกว้ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จัดตั้งศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทุน (OSS) ใน
พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 และ 2 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. การจดัระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป กลับอย่างถูกกฎหมาย  

 - จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสรจ็ด้านแรงงานในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ แรงงานกัมพูชาเข้ามาทำงาน (คน) 

19916 8474 8474 16065* 4372* 2222* 2222* 30036* 35275* 43113* 47755* 48315* 13953* 

4. การจดัหาที่ดินและบริหารจัดการ 

เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษสระแกว้ พื้นที ่3 แปลง แปลงที่ 1 
จ้านวน 525-3-00 ไร่ แปลงที่ 2 จ้านวน 660 2 23 ไร ่ออก
โฉนดใหก้รมศลุกากรใช้เป็นพื้นที่ CIQ และให้ กนอ.เช่า 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 7.1-1  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559-2560 

รายละเอียด 
2559 2560 
พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 4.3 ระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข การจัดใหเ้ช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว ระยะเวลาการเช่า 50 ปี 
และอาจต่อสัญญาเช่าได้อีก 50 ป ี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.4 อตัราคา่เช่าและค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่าที่ราช
พัสดุ ดงันี้ (1) อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี สระแก้ว 32,000 
บาท (2) คา่ธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/ไร/่50 ปี 
สระแก้ว 225,000 บาท 

ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü 

5. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและดา่นศลุกากร 

(1)โครงการทางหลวงอรัญประเทศ ชายแดนไทย/
กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)  

กรมทางหลวงได้ปรับแกแ้นว
เส้นทาง และอยู่ระหว่าง
จัดทำ EIA กำหนดแล้วเสร็จ
เดือนพฤศจิกายน 2559 

กรมศิลปากรสำรวจพบ
โบราณสถานในแนว

เส้นทาง ขณะนี้ กรมทาง
หลวงได้ปรับแก้แนว

เส้นทาง และอยู่ระหว่าง
จัดทำ EIA 

อยู่ระหว่างก่อสร้างช่วงสะพานข้ามพรมแดน 

(2) โครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย 
คลองสิบเก้า สุดสะพานคลองลึก (รวมสะพานข้าม
คลองลึก) 

ฝั่งไทยเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว, เหลืองานก่อสรา้ง Missing Link ฝัง่
กัมพูชา (ปอยเปต คลองลกึ) ซึง่กำหนดแล้วเสรจ็ภายในปี 2559 

ฝั่งไทยเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว, เหลือ
งานก่อสร้าง Missing Link ฝั่ง
กัมพูชา (ปอยเปต คลองลกึ) ซึง่
กำหนดแลว้เสร็จภายในปี 2559 

ฝั่งไทยเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว,สถานีรถไฟปอยเปต 
(แบบชั่วคราว) คาดว่าจะแลว้เสรจ็ประมาณต้น

ปี 2561 
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ตารางที่ 7.1-1  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559-2560 

รายละเอียด 
2559 2560 
พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

(3) โครงการพัฒนาด่านศลุกากรอรญัประเทศ (บ้าน
หนองเอี่ยน สตึงบท) 

กรมทางหลวงอยู่ระหว่างจัดกรรมสทิธิ์ที่ดิน และเตรียม
พื้นที่ก่อสรา้งอาคารสา้นักงาน CIQ พร้อมกับการเวนคืน

ที่ดินก่อสร้าง 

กรมศุลกากรอยู่
ระหว่างรอรบั
มอบพื้นที่จาก
กรมทางหลวง 
ซึ่งคาดว่าจะสง่
มอบพื้นที่ไดใ้น
เดือนมิถุนายน 

2560 

กรมศุลกากรอยู่ระหว่างรอรับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวง ซึ่งอยู่ระหวา่ง
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

สิทธิประโยชน์สาหรับกจิการเปา้หมาย และ การจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน 
 - ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 ส่งเสรมิการลงทุนใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุม่กิจการเป้าหมาย 

 - มีโครงการขอรบัการ
ส่งเสรมิการลงทุน ณ วันที่ 
วันที่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 59 มี
โครงการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน จ้านวน 4 ราย 
เงินลงทุนรวม 1,362.75 

ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 
2 โครงการ เงินลงทุนรวม 

550 ลา้นบาท 

 - มีโครงการขอรบัการส่งเสริมการ
ลงทุน ณ วันที ่วันที่ 1 ม.ค. - 7 
ต.ค. 59 มีโครงการขอรับการ

ส่งเสรมิการลงทุน จ้านวน 4 ราย 
เงินลงทุนรวม 1,362.75 ล้านบาท 
ผ่านการอนุมัติแลว้ 3 โครงการ 
เงินลงทุนรวม1,278.75 ล้าน 

 - มีโครงการขอรบัการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที ่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 59 มี
โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทนุ จ้านวน 4 ราย เงินลงทุนรวม 1,362.75 ล้าน

บาท ผา่นการอนมุัติแลว้ 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,315.60 ลา้นบาท  - ประกาศกกท. ที่ 20/2558 เพิม่เติมกิจการเปูา
หมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 10 
ประเภทกิจการทีจ่ะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 - OSS ดา้นการลงทุนเปิดให้บรกิาร ณ ศาลากลาง
จังหวัดสระแก้ว 

การจัดหาที่ดิน 

 - ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรือ่ง การจัดหาที่ดิน
เพื่อใช้ประโยชนพ์ิเศษ โดยเพิกถอนที่ดินของรัฐ ต.
บ้านปา่ไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

 - กรมธนารักษ์อนุญาตใหก้รมศลุกากรใช้พื้นที่ก่อสรา้ง CIQ แล้ว 
- กนอ. เช่าพื้นทีจ่ากกรมธนารักษ์แล้ว (18 ก.พ.59) ระยะเวลาเช่า 50 ปี 

- กนอ. จัดท้ารายงาน EIA และออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ 
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ตารางที่ 7.1-1  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2559-2560 

รายละเอียด 
2559 2560 
พ.ย. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว 2 แปลง แปลงที่ 1 : 525–3–00 ไร ่และ
แปลงที่ 2 : 660–2–23 ไร ่

- การเชิญชวนนักลงทุน ซึ่งขณะนี้มผีู้สนใจเขา้มาติดต่อลงทุนแล้ว 

OSS ด้านแรงงาน 
 - เปิดใหบ้ริการ อาคารเลขที่ 55/283 ต.ปา่ไร่ อ.
อรัญประเทศ (ตลาดอินโดจีน) 

 - เปิดใหบ้ริการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชาในลักษณะไป-กลับได้
แล้วโดยสามารถพำนักได้เป็นเวลาไมเ่กิน 30 วัน 

 - เปิดใหบ้ริการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชา
ในลักษณะไป-กลับได้แล้วโดยสามารถ

พำนักไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน 

  

 - ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการ
ข้ามแดนไทย กัมพูชาแล้วเมื่อวนัที่ 11 ก.ค. 2558  

 - เปิดใหบ้ริการจดทะเบียนแรงงาน
กัมพูชาในลักษณะไป-กลับได้แล้ว
โดยสามารถพำนักได้เป็นเวลาไม่

เกิน 30 วัน 
- เปิดให้บริการ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 631 หมู่ที่ 1 
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว 

  

การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน 
คมนาคมขนสง่  

 - ทล. 3 โครงการ(อรัญประเทศ-ชายแดนไทย/
กัมพูชา บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท 

F/S EIA Detail Design 

 - ทล.348 อรญัประเทศ-แก้วเพชรพลอย และ ทล.
37 ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ) 
 - ทช. 1 โครงการ (ทล. 348-บ้านป่าไร่) จัดหาที่ดิน 

 - ทช. 2 โครงการ (แยก ทล. 33-ด่านบ้านคลองลึก, 
ทางต่างระดับถนนสายแยก 33-ดา่นบ้านคลองลึก) 

ก่อสรา้ง 

 - รฟท. 1 โครงการ (ปรบัปรงุทางรถไฟชุมทางแกง่คอย-
คลองสิบเกา้-สุดสะพานคลองลกึ แล้วเสรจ็ ก.พ. 59) 

ด่านศุลกากร/ระบบการผ่านแดน 
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 - ศก. 1 โครงการ (ปรับปรุงอาคารด่านคลองลึก 
ระบบ C.I.Q) 

ประกวดราคา 

 - ศก. 2 โครงการ (ด่านหนองเอี่ยน-สตึงบทดา่น 
บ้านปา่ไร่-โอเนียง) 

จัดหาที่ดิน 

 - สตม. 1 โครงการ (พัฒนาช่องตรวจหนังสือ
เดินทาง) 

ก่อสรา้ง 

 - วก. และ ปศ. โครงการเดียวกบั จ.ตาก 

อุตสาหกรรม 

 - กนอ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก) F/S EIA Detail Design 

 - กนอ. 1 โครงการ(เช่าที่ดินราชพสัดุ 660 ไร่ จัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม) 

เตรียมการก่อสร้าง 

สาธารณูปโภค  
 - กปภ. 2 โครงการ (ปรบัปรุงขยาย กปภ.อรญั
ประเทศ) 

หาผูร้ับจ้าง 

 - กฟภ. 1 โครงการ (โครงการเดียวกับ จ.ตาก) ก่อสรา้ง 
 



ภาคผนวกที่ 7-6 

ตารางที่ 7.1-2  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 

รายละเอียด 
2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

1.1 ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (กนพ.) ที่ 1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง
กำหนดพื้นที่เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. การลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน                         

2.1 การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน บรรจุภณัฑ์
พลาสติก, 
การผลิต
อาหารสตัว์, 
Metal Parts 

บรรจุภณัฑ์พลาสติก, การผลิตอาหารสตัว์, Metal Parts 

ประกาศ กกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว, และออกประกาศ กกท. ที่ 17-21/2558 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 เรือ่งแก้ไขเพิ่มเตมิกิจการเปูาหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษจังหวัดสระแกว้ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

จัดตั้งศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทุน (OSS) ในพื้นที่เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 1 และ 2 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. การจดัระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป กลับอย่างถูกกฎหมาย                         
 - จัดตัง้ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ แรงงานกมัพูชาเข้ามาทำงาน (คน) 

13953* 13953* 45983* 54009* 58487* 58487* 71626* 78357* 85118* 91463* 94551* 98443* 

4. การจดัหาที่ดินและบริหารจัดการ                         



ภาคผนวกที่ 7-7 

ตารางที่ 7.1-2  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 

รายละเอียด 
2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่ 3 แปลง แปลงที่ 1 
จ้านวน 525-3-00 ไร่ แปลงที่ 2 จ้านวน 660 2 23 ไร่ ออก
โฉนดให้กรมศลุกากรใช้เป็นพื้นที่ CIQ และให้ กนอ.เชา่ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 4.3 ระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ
จัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว 
ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจตอ่สัญญาเช่าได้อีก 50 ป ี

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.4 อตัราคา่เช่าและค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่าที่ราชพัสดุ 
ดังนี้ (1) อตัราคา่เช่า/ไร/่ปี สระแกว้ 32,000 บาท (2) 
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/ไร่/50 ปี สระแก้ว 225,000 
บาท 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและดา่นศลุกากร                         

(1)โครงการทางหลวงอรัญประเทศ ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.
หนองเอี่ยน-สตึงบท)  

อยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งช่วง
สะพานข้าม
พรมแดนไทย 

กัมพูชา 
(ผลงาน ร้อย
ละ 10.55) 
คาดว่าแล้ว

เสร็จป ี2562 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ผลงาน
ร้อยละ 25) คาดวา่แลว้เสรจ็ปี 

2562 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ผลงานร้อยละ 
32) 

อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ผลงานร้อยละ 60) อยู่
ระหว่าง
ก่อสรา้ง 
(ผลงาน
ร้อยละ 

77) 

(2) โครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย คลองสบิ
เก้า สุดสะพานคลองลึก (รวมสะพานข้ามคลองลึก) 

ฝั่งไทยเสรจ็เรียบรอ้ยแล้ว,สถานีรถไฟปอยเปต (แบบชั่วคราว) คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2561 



ภาคผนวกที่ 7-8 

ตารางที่ 7.1-2  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 

รายละเอียด 
2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

(3) โครงการพัฒนาด่านศลุกากรอรญัประเทศ (บ้านหนอง
เอี่ยน สตึงบท) 

กรมศุลกากร
อยู่ระหว่าง
รอรับมอบ
พื้นที่จาก
กรมทาง

หลวง ซึ่งอยู่
ระหว่างจัด
กรรมสิทธิ์

ที่ดิน 

กรมศุลกากรได้รับมอบพื้นที่จากกรมทาง
หลวงแลว้ 

กรมศุลกากรได้รบัมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงแลว้ 

(4) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก่อสรา้งระยะ 2 

(5) โครงการก่อสรา้งดา่นศุลกากรอรญัประเทศ (บ้านปา่ไร่) ก่อสรา้ง ผลงานรอ้ยละ 60 ก่อสรา้ง ผลงาน
ร้อยละ 72 

สทิธิประโยชน์สาหรับกิจการเป้าหมาย และ การจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน 
 - ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 ส่งเสรมิการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มกิจการเปา้หมาย 

 - มีโครงการขอรบัการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที ่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 59 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน จ้านวน 4 ราย เงินลงทุนรวม 
1,362.75 ล้านบาท ผ่านการอนุมัตแิล้ว 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 1,315.60 ล้านบาท 

 - ประกาศกกท. ที่ 20/2558 เพิม่เติมกิจการเปูาหมายในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 10 ประเภทกจิการที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสดุในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 - OSS ดา้นการลงทุนเปิดให้บรกิาร ณ ศาลากลางจังหวัด
สระแก้ว 

การจัดหาที่ดิน 



ภาคผนวกที่ 7-9 

ตารางที่ 7.1-2  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 

รายละเอียด 
2561 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 - ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรือ่ง การจัดหาที่ดินเพือ่ใช้
ประโยชน์พิเศษ โดยเพิกถอนที่ดินของรัฐ ต.บา้นป่าไร ่อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแกว้ 

 - กรมธนารักษ์อนญุาตใหก้รม
ศุลกากรใช้พื้นที่กอ่สร้าง CIQ แลว้ 
- กนอ. เช่าพื้นทีจ่ากกรมธนารักษ์แล้ว 
(18 ก.พ.59) ระยะเวลาเชา่ 50 ป ี
- กนอ. จัดท้ารายงาน EIA และ
ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ 
- การเชิญชวนนักลงทุน ซึ่งขณะนี้มี
ผู้สนใจเขา้มาติดตอ่ลงทุนแล้ว 

 - กนอ. เช่าพื้นที่จากกรมธนารักษแ์ล้ว (18 ก.พ.59) ระยะเวลาเช่า 50 ปี 
- ปัจจุบันก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระยะที่ 1 แล้วเสร็จและเปิดให้เข้าใช้พื้นท่ีแล้ว ปจัจบุนัอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งระยะที่ 2 คาดว่าจะแล้วเสรจ็และเปดิให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2562 

 - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกจิพิเศษสระแกว้ 2 แปลง 
แปลงที่ 1 : 525–3–00 ไร ่และแปลงที่ 2 : 660–2–23 ไร่ 

OSS ด้านแรงงาน 
 - เปิดใหบ้ริการ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 631 หมู่ที่ 1 ต.บา้น
ใหมห่นองไทร อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

 - เปิดใหบ้ริการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชาในลักษณะไป-กลับได้แล้วโดยสามารถพำนักไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 30 วัน 

 - ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดน
ไทย กัมพูชาแล้วเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2558  
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

คมนาคมขนส่ง 

 - ทล. 1 โครงการ ถนนอรัญประเทศ ชายแดนไทย/กัมพูชา 
(บ.หนองเอี่ยน) 

ก่อสรา้ง 25% คาดว่าจะแลว้เสรจ็ปี 2562 จัดทำรายละเอียด EIA ใหม่
บางส่วน 

ก่อสรา้ง 32% 
คาดวา่จะแล้ว
เสร็จป ี2562 
จัดทำ
รายละเอียด 
EIA ใหม ่

ก่อสรา้ง 60% คาดว่าจะแลว้
เสร็จป ี2562 จัดทำ
รายละเอียด EIA ใหม ่

ก่อสรา้ง 77% คาด
ว่าจะแล้วเสร็จปี 
2562 จัดทำ
รายละเอียด EIA 
ใหม ่
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ตารางที่ 7.1-2  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 

รายละเอียด 
2561 
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 - ทล. 2 โครงการ (อรัญประเทศ ชายแดนไทย/กัมพูชา บ.
หนองเอี่ยน สตึงบท) 

Detail Design EIA จัดหาที่ดิน เสนอเข้า ครม. 

 - ทล.348 อรญัประเทศ-แก้วเพชรพลอย Detail Design ก่อสรา้งผลงาน 67% 
(ปี 2559 2561) 

แล้วเสร็จ 

  - ทล.37 ทางเลีย่งเมืองอรญัประเทศ)   ก่อสรา้งแล้วเสร็จ 

 - ทช. ทล. 348-บ้านป่าไร ่   จัดหาที่ดิน เสนอเข้า ครม. 

 - ทช.ทางตา่งระดับบนถนนแยก 33 ดา่น บ.คลองลกึ ก่อสรา้ง ก่อสรา้งผลงาน 67% (ปี 2559 2561) จัดหาที่ดิน 
 - ทช. ถนนแยก ทล. 33 ดา่น บ.คลองลกึ ก่อสรา้ง ก่อสรา้งแล้วเสร็จ 

 - รฟท. 1 โครงการ (ปรบัปรุงทางรถไฟชุมทางแก่งคอย-คลอง
สิบเก้า-สดุสะพานคลองลึก แล้วเสรจ็ ก.พ. 59) 

ก่อสรา้ง ฝั่งไทยแล้วเสรจ็ (ฝั่งกัมพูชาเหลือ 1 กม.) 
คาดว่าจะเปิดเดินรถไฟไทย กัมพูชาได้ใน ป ี

2561 

แล้วเสร็จ 

ด่านศุลกากร/ระบบการผ่านแดน 
 - ศก. 1 โครงการ (ปรับปรุงอาคารด่านคลองลึก ระบบ C.I.Q) ก่อสรา้ง ก่อสรา้ง คาดวา่จะแล้วเสร็จปี 

2561 
แล้วเสร็จ 

 - ศก. ดา่นด่านพรมแดนปา่ไร่ ก่อสรา้ง ก่อสรา้ง 
60%  

ก่อสรา้ง 
63%  

ก่อสรา้ง 
63%  

ก่อสรา้ง 72%  

 - ศก. ดา่นพรมแดนหนองเอี่ยน   ได้รับมอบพื้นที่เวนคืนจาก ทล. แลว้ 
 - สตม. 1 โครงการ (ตรวจจับใบหนา้บุคคลเฝา้ระวัง)  จัดซื้อจัดจา้ง   อยู่ระหว่างการพจิารณาผล

การอุทธรณ์ของ คกก.อุทธรณ ์ 
 ก่อสรา้ง  

 - วก. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพดา่นสินค้าเกษตร) และ ปศ. 
1 โครงการ (ดา่นตรวจสัตว์) 

ก่อสรา้ง 

อตุสาหกรรม 
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ตารางที่ 7.1-2  ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2561 

รายละเอียด 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 - กนอ. 1 โครงการ(จัดตั้งนิคมอตุสาหกรรม) ก่อสรา้ง ก่อสรา้ง ก่อสรา้ง ก่อสรา้ง ระยะแรก
แล้วเสร็จ
,ก่อสรา้ง 
ระยะท่ี 2  

ก่อสรา้ง ระยะท่ี 2  

 - สถานีขนส่งสินค้าสระแก้ว (พื้นท่ี 77 ไร่ )   จัดหาที่ดิน  

สาธารณูปโภค 
 - กปภ. 2 โครงการ (ปรบัปรุงขยาย กปภ.อรญัประเทศ) แล้วเสร็จ 

 - กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟูา ระยะแรก 6 พื้นที่ 
[จ.ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา หนองคาย]) 

ก่อสรา้ง 

 

ตารางที ่7.1-3 ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562 

รายละเอียด 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. การกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ           

1.1 ออกประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ท่ี 1/2558 ลงวันที่ 
19 มกราคม 2558 เรื่องกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะท่ี 1 

√ √ √ √ √ 

2. การลงทุนและมาตรการส่งเสริมการลงทุน           

2.1 การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุน     
ประกาศ กกท. ที่ 1-5/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่องนโยบายสง่เสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพเิศษจังหวัดสระแกว้, และออกประกาศ กกท. ที่ 17-21/2558 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2558 เรือ่งแก้ไขเพิ่มเตมิกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษจังหวดัสระแก้ว 

√ √ √ √ √ 



ภาคผนวกที่ 7-12 

ตารางที ่7.1-3 ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562 

รายละเอียด 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

จัดตั้งศูนย์บรกิารเบ็ดเสรจ็ด้านการลงทุน (OSS) ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะท่ี 1 
และ 2 

√ √ √ √ √ 

3. การจดัระบบแรงงานต่างด้าวแบบไป กลับอย่างถูกกฎหมาย 

 - จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานกัมพูชาเข้ามา
ทำงาน (คน) 

98443* 115630* 115630* 115630* 134873* 

4. การจดัหาที่ดินและบริหารจัดการ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พื้นที่ 3 แปลง แปลงที่ 1 จ้านวน 525-3-00 ไร่ แปลงท่ี 2 
จ้านวน 660 2 23 ไร่ ออกโฉนดให้กรมศุลกากรใช้เป็นพื้นที่ CIQ และให ้กนอ.เช่า 

√ √ √ √ √ 

 4.3 ระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจัดให้เชา่ที่ดินราชพัสดุในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สระแกว้ ระยะเวลาการเช่า 50 ปี และอาจตอ่สญัญาเช่าได้อีก 50 ปี 

√ √ √ √ √ 

4.4 อตัราคา่เช่าและค่าธรรมเนียมการจดัให้เช่าที่ราชพัสดุ ดงันี้ (1) อัตราค่าเช่า/ไร่/ปี สระแก้ว 
32,000 บาท (2) ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าที่ดิน/ไร่/50 ปี สระแก้ว 225,000 บาท 

√ √ √ √ √ 

5. ดา้นโครงสร้างพื้นฐานและดา่นศลุกากร 

(1)โครงการทางหลวงอรัญประเทศ ชายแดนไทย/กมัพูชา (บ.หนองเอี่ยน-สตึงบท)  อยู่ระหว่างก่อสร้าง (ผลงานรอ้ยละ 77) แล้วเสร็จ 

(2) โครงการปรับปรุงทางรถไฟช่วงชุมทางแก่งคอย คลองสบิเกา้ สดุสะพานคลองลึก (รวม
สะพานข้ามคลองลึก) 

 ฝั่งไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว,สถานรีถไฟปอยเปต (แบบชั่วคราว) 
ก่อสรา้งเหลืออกี 1 กม.  

 แล้วเสร็จ  

(3) โครงการพัฒนาด่านศลุกากรอรญัประเทศ (บ้านหนองเอี่ยน สตงึบท) กรมศุลกากรได้รบัมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงแลว้ 
(4) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ก่อสรา้งระยะ 2 

(5) โครงการก่อสรา้งดา่นศุลกากรอรญัประเทศ (บ้านปา่ไร่) ก่อสรา้ง ผลงานรอ้ยละ 72 

สิทธิประโยชน์สาหรับกจิการเปา้หมาย และ การจัดตั้ง OSS ด้านการลงทุน 
 - ประกาศ กกท. ที่ 5/2558 ส่งเสรมิการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 12 กลุ่มกิจการ
เป้าหมาย 

 - มีโครงการขอรบัการส่งเสริมการลงทุน ณ วันที ่วันที่ 1 ม.ค. - 7 ต.ค. 59 มีโครงการขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุน จ้านวน 4 ราย เงินลงทุนรวม 1,362.75 ล้านบาท ผ่านการอนุมัตแิล้ว 4 โครงการ เงินลงทุนรวม 



ภาคผนวกที่ 7-13 

ตารางที ่7.1-3 ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562 

รายละเอียด 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

 - ประกาศกกท. ที่ 20/2558 เพิม่เติมกิจการเปูาหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วอีก 
10 ประเภทกิจการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดในเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 

1,315.60 ล้านบาท 

 - OSS ดา้นการลงทุนเปิดให้บรกิาร ณ ศาลากลางจังหวัดสระแกว้ 

การจัดหาที่ดิน 

 - ประกาศ คสช. ที่ 17/2558 เรือ่ง การจัดหาที่ดินเพือ่ใช้ประโยชน์พิเศษ โดยเพิกถอนที่ดนิ
ของรัฐ ต.บา้นปา่ไร ่อ.อรัญประเทศ จ.สระแกว้ 

 -กนอ. เช่าพื้นทีจ่ากกรมธนารักษ์แล้ว (18 ก.พ.59) ระยะเวลาเช่า 50 ปี 
-ปัจจบุันก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม ระยะที ่1 แล้วเสร็จและเปิดให้เข้าใช้พื้นท่ีแล้ว ปจัจบุนัอยู่ระหว่างก่อสรา้ง
ระยะท่ี 2 คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ภายในเดือนมกราคม 2563  - ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแกว้ 2 แปลง แปลงท่ี 1 : 525–3–00 ไร่ และ

แปลงที่ 2 : 660–2–23 ไร ่

OSS ดา้นแรงงาน 

 - เปิดใหบ้ริการ ณ อาคารพาณิชย์ เลขที่ 631 หมู่ที่ 1 ต.บา้นใหมห่นองไทร อ.อรญัประเทศ จ.
สระแก้ว 

 - เปิดใหบ้ริการจดทะเบียนแรงงานกัมพูชาในลักษณะไป-กลับได้แล้วโดยสามารถพำนักไดเ้ป็นเวลาไม่เกิน 30 
วัน 

 - ไทยและกัมพูชาได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการข้ามแดนไทย กัมพูชาแลว้เมื่อวันท่ี 11 ก.ค. 
2558  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

คมนาคมขนสง่ 
 - ทล. 1 โครงการ ถนนอรัญประเทศ ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอีย่น) ก่อสรา้ง 77% คาดว่าจะแลว้เสรจ็ปี 2562 

จัดทำรายละเอียด EIA ใหม ่
แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จ 

 - ทช. ทล. 348-บ้านป่าไร ่ เสนอเข้า ครม. อยู่ระหว่างออก พ.ร.ฎ. เวนคืน พิจารณาประกวดราคา 

 - ทช.ทางตา่งระดับบนถนนแยก 33 ดา่น บ.คลองลกึ แล้วเสร็จ 

 - ทช. ถนนแยก ทล. 33 ดา่น บ.คลองลกึ แล้วเสร็จ 
 - รฟท. 1 โครงการ (ปรบัปรุงทางรถไฟชุมทางแก่งคอย-คลองสิบเกา้-สุดสะพานคลองลกึ แลว้
เสร็จ ก.พ. 59) 

ฝั่งไทยแล้วเสรจ็ (ฝั่งกัมพูชาเหลือ 1 กม.) คาดว่าจะเปดิเดินรถไฟ
ไทย กัมพูชาไดใ้น ปี 2562 

แล้วเสร็จ 



ภาคผนวกที่ 7-14 

ตารางที ่7.1-3 ความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562 

รายละเอียด 
2562 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

 - สถานีขนส่งสินค้าสระแกว้ (พื้นที ่77 ไร่ ) จัดหาที่ดิน สำรวจอสังหาริมทรัพย์ 

ด่านศุลกากร/ระบบการผ่านแดน 

 - ศก. 1 โครงการ (ปรับปรุงอาคารด่านคลองลึก ระบบ C.I.Q) แล้วเสร็จ 
 - ศก. ดา่นพรมแดนป่าไร ่ ก่อสรา้ง 72%  

 - ศก. ดา่นพรมแดนหนองเอี่ยน ได้รับมอบพื้นที่เวนคืนจาก ทล. แลว้ 

 - สตม. 1 โครงการ (ตรวจจับใบหนา้บุคคลเฝา้ระวัง)  ก่อสรา้ง  แล้วเสร็จ 
 - วก. 1 โครงการ (เพิ่มศักยภาพดา่นสินค้าเกษตร) และ ปศ. 1 โครงการ (ด่านตรวจสัตว์)   

อุตสาหกรรม 

 - กนอ. 1 โครงการ (จดัตั้งนิคมอุตสาหกรรม) ก่อสรา้ง ระยะท่ี 2 

สาธารณูปโภค 
 - กปภ. 2 โครงการ (ปรบัปรุงขยาย กปภ.อรญัประเทศ) แล้วเสร็จ 

 - กฟภ. 1 โครงการ (พัฒนาระบบไฟฟ้า ระยะแรก 6 พื้นที่ [จ.ตาก สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา 
หนองคาย]) 

ก่อสรา้ง 

 



ภาคผนวกที่ 7-15 

 
ตารางที่ 7.1-4 การลงทุนในพื้นทีเ่ขตพัฒนเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2562 - 2564 

การลงทุน 
2562 2563 2564 

มิ.ย. ก.ค
. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

เม.ย. พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

1 สกท.  5 โครงการ 
1,743.60 
ลบ. 

6 โครงการ 1,880.60 ลบ. 6 โครงการ 
1,881 ลบ. 

6 
โครงการ 
1,960 
ลบ. 

6 
โครงการ 
1,880.6
0 ลบ. 

6 โครงการ 
1,960 ลบ. 

2 ธุรกิจต้ัง
ใหม่  

83 ราย 127.87 
ลบ. 

92 ราย 146.07
ลบ. 

98 ราย 159.57 
ลบ. 

103 ราย 237.57 
ลบ. 

109 ราย 248.57 
ลบ. 

125 ราย 281.03 
ลบ. 

127 ราย 290.53 ลบ. 103 ราย 
237.57 
ลบ. 

133 ราย 
296.63 ลบ. 

 
 
ตารางที่ 7.1-5 การส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2562 - 2564 

รายละเอียด 
2562 2563 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

จำนวนโครงการ 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

เงินลงทุน (ล้าน
บาท) 

1743
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

1880
.6 

188
1 

188
1 

188
1 

196
0 

196
0 

1880
.6 

196
0 

196
0 

196
0 

 
ตารางที่ 7.1-6  ธุรกิจตั้งใหม ่

รายละเอียด 
2562 2563 2564 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

จำนวนราย 83 83 92 92 92 98 98 98 103 103 103 109 109 109 125 125 125 127 127 127 127 127 103 133 133 133 

เงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

127.8
7 

127.8
7 

146.0
7 

146.0
7 

146.0
7 

159.5
7 

159.5
7 

159.5
7 

237.5
7 

237.5
7 

237.5
7 

248.5
7 

248.5
7 

248.5
7 

281.0
3 

281.0
3 

281.0
3 

290.5
3 

290.5
3 

290.5
3 

290.5
3 

290.5
3 

237.5
7 

296.6
3 

296.6
3 

296.6
3 

 



ภาคผนวก ง-6 
สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

 

 

  



1 

สรุปประเด็นการเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์หน่วยงานฯ ทั้งนี้ได้น าประเด็นมาสังเคราะห์ เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลฐานในการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมีขนาดพ้ืนที่โครงการทั้งหมด 660-2-23 ไร่  โดยมี (1) พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 
163 ไร่ (2) พ้ืนที่สีเขียว 64 ไร่ (3) พ้ืนที่ประกอบธุรกิจ/อุตสาหกรรม 433 ไร่ (4) เขตประกอบการทั่วไป (Zone 
B,C,D,E) 242 ไร่ (5) เขตประกอบการโลจิสติกส์ (Zone G) 89 ไร่ (6) เขตประกอบการเสรี (Zone F) 60 ไร่ และ 
(7) เขตพาณิชย์ (Zone A) 37 ไร่   

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สนใจลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม 
เนื่องจากการเช่าเพ่ือประกอบธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมมีข้อจ ากัดหลายอย่าง ได้แก่ 

(1.1)  นักลงทุนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยได้เพียงสิทธิการเช่า 30 ปี  

(1.2)  นิคมอุตสาหกรรมมีเงื่อนไขในการประกอบกิจการ ในขณะที่การประกอบกิจการภายนอก
นิคมอุตสาหกรรมไม่มีเงื่อนไข  

(1.3)  นิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้มีการท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในลักษณะกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นผลให้อุตสาหกรรมที่ต้องมีปล่องควันไม่สามารถเข้ามา
ประกอบกิจการได้ อย่างไรก็ตาม การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมเติมกิจการที่ไม่ได้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม อาจโดนการคัดค้านจากชุมชนที่อยู่ภายนอกนิคม เนื่องจากพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว
เดิมเป็นพ้ืนที่ป่า และจุดเริ่มต้นโครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วมีเป้าหมายที่จะไม่ให้มีมลพิษต่อชุมชน 

(1.4)  ค่าเช่าพ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วสูงมาก ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด
สระแก้วพยายามที่จะส่งเสริมการขาย โดยลดค่าเช่าพื้นที่ลง แต่เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วมีต้นทุน
ในการเช่าพ้ืนที่ต่อจากกรมธนารักษ์ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสาหกรรม
จังหวัดสระแก้ว อย่างไรก็ตาม ความสนใจในการลงทุนของผู้ประกอบการมีมาจองสิทธิการใช้พ้ืนที่ในนิคม
อุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนแต่ก็ยังไม่มาก 

(1.5)  การให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วไม่แตกต่างจากพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืน ประกอบกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่อ่ืน
มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่ตั้งไว้อยู่ก่อนแล้ว จึงมีข้อได้เปรียบในเชิงต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ โดย เฉพาะต้นทุนค่า
ขนส่งและต้นทุนในการบริหารจัดการ ดังนั้น ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเป็นผลให้นิคมอุตสาหกรรมในเขต
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เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีผู้ประกอบการที่เช่าพ้ืนที่ 2 ราย คือ โรงงานคัดแยกเสื้อผ้ามือสอง และโรงงานผลิตน้ ายา
ล้างจาน และผู้ประกอบการที่ให้ความสนใจอีก 5 ราย ได้แก่ โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ และโรงงานคัดแยกเสื้อผ้า
มือสอง  

(1.6) ส าหรับพื้นที่โล่งให้เช่าร้านค้าประชารัฐ พบว่า ไม่มีผู้ให้ความสนใจ เนื่องจากผู้ประกอบการ 
(ชาวบ้าน) มาตั้งแล้วไม่มีลูกค้า เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นบริเวณทางผ่านหรือทางสัญจร ซึ่งผู้ที่จะเข้าไป
ในพ้ืนที่นิคมจะต้องมีความตั้งใจในการเดินทางเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าว  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

(2.1) การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เอ้ือต่อกิจการที่ไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือกิจการที่มีปล่องควันได้ เพ่ือให้มี
ผู้ประกอบการเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น (ข้อเสนอจากผู้อ านวยการนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว) 

(2.2) การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว (ข้อเสนอจากผู้แทนหอการค้า
จังหวัดสระแก้ว) 

ในระยะเร่งด่วน ควรลดค่าเช่าให้ต่ าที่สุดและปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์โลจิสติกส์ในการขนส่ง คัดแยก
และกระจายสินค้า เพ่ือให้เกิดการใช้พ้ืนที่ภายในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วแทนพ้ืนที่ตลาดโรงเกลือ 

ในระยะปานกลาง ควรตั้งค่าเช่าในราคาถูก เพ่ือให้มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอยู่ภายในนิคม
อุตสาหกรรม  

ในระยะยาว การให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกอบการในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมากกว่าพ้ืนที่
ภายนอกนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 

1.2 ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก  

ซึ่งอยู่ห่างจากด่านศุลกากรอรัญประเทศ ประมาณ 1 กิโลเมตร และอยู่ตรงข้ามบ้านปอยเปต อ าเภอโอ
โจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของด่านศุลกากรปอยเปต ของประเทศกัมพูชา โดย
ปฏิบัติงานของด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเกี่ยวข้องกับ (1) การอนุญาตรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้า-ออก ชั่วคราว 
(2) ตรวจสอบรถบรรทุกสินค้าน าเข้าและส่งออก และ (3) ตรวจค้นบุคคล และยานพานะเข้า-ออก ซ่ึงด่านพรมแดน
บ้านคลองลึกและด่านพรมแดนบ้านเขาดิน เป็นด่านถาวรที่จะช่วยลดการแออัดในบริเวณหน้าด่านศุลกากรอรัญ
ประเทศ 
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(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า   

(1.1) ในช่วงระยะเวลาปกติที่ไม่ใช่ช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 จะพบการแออัด
ในบริเวณหน้าด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ศุลกากรที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกได้น าระบบการบริการเชื่อมโยง
ข้อมูลหน่วยงาน ภาครัฐและภาคธุรกิจ (ระบบ National Single Window :NSW) ซึ่งท าให้ช่วยลดระยะเวลาใน
การพิธีการศุลกากรและช่วยยกระดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ของประเทศไทย  

(1.2) ส าหรับสาเหตุหลักของการแออัดในบริเวณด่านพรมแดนบ้านคลองลึกเกิดจากพิธีศุลกากร
ของประเทศกัมพูชาที่มีขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลานานและถนนในบริเวณฝั่งประเทศกัมพูชาที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา
เท่าท่ีควร เนื่องจากหลังจากลงจากสะพานที่เชื่อมระหว่างทั้งสองประเทศจะเป็นถนนลูกรังประมาณ 1.5 กิโลเมตร  

(1.3) การขนส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชานิยมใช้ทางถนนเป็นหลัก เนื่องจากเส้นทางรถไฟของ
ประเทศไทยไม่ได้มีการเชื่อมโยงถึงบริเวณด่านไปยังประเทศกัมพูชา ส่วนระบบรถไฟของประเทศกัมพูชามีระบบ
ความเร็วที่ช้ามาก 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 

(1.4) สินค้าที่มีการน าเข้าและส่งออกไปยังประเทศกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว แต่ด่านที่จังหวัดสระแก้วเป็นประตูการค้าสู่ประหว่างประเทศไทยและประเทศในอาเซียน 
โดยเฉพาะสินค้าน าเข้าที่เป็นมันส าปะหลังและเสื้อผ้ามือสอง และสินค้าส่งออกที่เป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

(2.1) การเปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ภายใต้แนวคิด “แยกคนและสินค้า” ออกจากกัน โดย
เปิดจุดผ่านแดนถาวรแห่งใหม่ที่บ้านหนองเอ่ียน-สตึงบท เพ่ือเป็นจุดผ่านแดนในการขนส่งสินค้าเป็นหลัก และด่าน
พรมแดนบ้านคลองลึก เป็นจุดผ่านแดนส าหรับบุคคลเป็นหลัก และการขนส่งสินค้าเป็นรอง อย่างไรก็ตาม จ าเป็นที่
จะต้องมีการปรับปรุงถนนที่เดิมใช้ส าหรับการเดินทางของชุมชนให้มีศักยภาพรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และการ
ก าหนดช่วงเวลาในการเข้าออกของรถบรรทุกขนาดใหญ่ในบริเวณชุมชน รวมถึงการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชุมชนเดิมที่
เคยปล่อยโคและกระบือเดินบนท้องถนน (ข้อเสนอจากผู้ช่วยนายด่านพรมแดนบ้านคลองลึก) 

(2.2) การน าระบบ AEO และระบบ MRA มาสนับสนุนระบบพิธีการศุลกากร ระบบ AEO เป็น
ค าย่อมาจากค าว่า Authorized Economic Operator ซึ่งองค์การศุลกากรโลก (World Customs Organization: 
WCO) ระบุว่า AEO คือ องค์กรหรือบริษัทที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า โดยได้รับการรับรองจาก
ศุลกากรของแต่ละประเทศว่าได้ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานของ WCO หรือมาตรฐานอ่ืนที่เทียบเท่าในเรื่องการ
รักษาความปลอดภัยในห่วงโซ่อุปทาน ทั้งนี้ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึง ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทน
ออกของ ผู้ขนส่ง ผู้รวบรวมสินค้า ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ผู้ประกอบการกิจการท่ารถ เจ้าของโรงพักสินค้า ตัวแทน
จ าหน่ายสินค้า เป็นต้น  
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ระบบ MRA ย่อมาจาก “Mutual Recognition Agreement” หรือ ระบบ“การท าความตกลง
ยอมรับร่วม” อันเป็นความตกลงที่เสนอให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายยอมรับมาตราฐานและการตรวจสอบสินค้าของกันและ
กันในการท าการค้าระหว่างประเทศ และเกิดขึ้นเมื่อประเทศคู่ค้ามีมาตรฐานบังคับที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละประเทศ
จะเปรียบเทียบมาตรฐาน และวิธีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าแต่ละชนิดที่จะท าการค้าของประเทศคู่ค้า โดยที่ไม่
ต้องตรวจสอบและรับรองซ้ าอีกต่อไป (ข้อเสนอจากผู้ช่วยนายด่านพรมแดนบ้านคลองลึก) 

1.3 การลงทุนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีเป้าหมายเพ่ือสร้างฐานการลงทุนใหม่บริเวณชายแดนและเพ่ิมศักยภาพ
พ้ืนที่ในการเป็นประตูเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงโครงสร้าง
พ้ืนฐานและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ตลอดจนบูรณาการแก้ไขปัญหาส าคัญบริเวณชายแดน โดยมี 12 กลุ่ม
กิจการเป้าหมาย เพ่ือให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมการเกษตร ประมงและกิจการที่เกี่ยวข้อง (2) อุตสาหกรรม
สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและเครื่องหนัง (3) อุตสาหกรรมผลิตเครื่องเรือน (4) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ  
(5) การผลิตเครื่องมือแพทย์ (6) อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน (7) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (8) การผลิตพลาสติก (9) การผลิตยา (10) กิจกรรมโลจิสติกส์ (11) นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 
และ (12) กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว  

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า  หลังจากมีการประกาศพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ส่งผลให้  

(1.1) ราคาที่ดินเพ่ิมขึ้น 3-4 เท่าตัว จากการเก็งก าไรของนักลงทุน ซึ่งราคาที่ดินที่สูงเป็นต้นทุน
กับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ท าให้แรงจูงใจในการเข้ามาประกอบกิจการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วมีน้อย  

(1.2) การเรียกร้องให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากินให้ประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เดิมเป็นพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ป่า ประชาชนในพ้ืนที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินท ากิน ซึ่งในสภาพความเป็น
จริงประชาชนได้เข้าในพ้ืนที่ดังกล่าวและใช้ประโยชน์ในที่ดินท ากิน ต่อมาพ้ืนที่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว 
รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกพ้ืนที่ป่าไม้เดิมและออกเอกสารสิทธิให้กรมธนารักษ์ ท าให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณ
โดยรอบเรียกร้องให้ภาครัฐออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินของตน เพ่ือให้สามารถจ าหน่ายที่ดินท ากินและเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ สปก. พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่อุทยาน และ
ทั้งจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ที่ออกเอกสารสิทธิ์ได้เพียงร้อยละ 16 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัดสระแก้ว  ซึ่งนักลงทุนต้องการ
ลงทุนในพื้นที่ท่ีมีเอกสารสิทธิ์เป็นของตนเอง ( 
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(1.3) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไม่ให้มีการสร้างอาคารสูงบริเวณชายแดน ในขณะที่
ประเทศกัมพูชามีการสร้างอาคารสูงติดแนวชายแดนของประเทศไทย การห้ามสร้างอาคารสูงในบริเวณชายแดน
ของประเทศไทยเป็นข้อจ ากัดในการพัฒนาพ้ืนที่ของนักลงทุน รวมถึงผังเมืองมีการระบุโซนสีส าหรับประกอบ
กิจการ ซึ่งในจังหวัดสระแก้วส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่โซนสีเขียว ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส าหรับการท าเกษตรกรรม ส่วนพ้ืนที่สีม่วง
และสีชมพู ซึ่งสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้มีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความน่าสนใจการ
ลงทุนทั้งในเรื่องความมีเสถียรภาพทางนโยบายของภาครัฐ ซึ่งประเทศกัมพูชามีนโยบายของภาครัฐที่ไม่ชัดเจน 
การลงทุนในประเทศกัมพูชาจึงมีความเสี่ยงสูง รวมทั้งความนิยมในตราสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยที่เชื่อว่ามี
คุณภาพ  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

(2.1) การลดโอกาสการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร หากเกษตรกรสามารถจ าหน่ายที่ดินท ากิน
ของตนเองได้ คาดว่าเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีแนวโน้มการสูญเสียที่ดินท ากินเดิม ซึ่งทางจังหวัดสระแก้ว
ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพ้ืนที่พยายามเก็บรักษาที่ดินท ากินของตนเองเอาไว้ (ข้อเสนอจากจังหวัด
สระแก้ว) 

(2.2) การสร้างงานและอาชีพให้กับประชาชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว หาก
การลงทุนและประกอบการในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเพ่ิมขึ้นคาดว่าจะท าให้เกิดการจ้างแรงงาน
และการย้ายถิ่นฐานกลับมาประกอบอาชีพในบ้านเกิดของตนหรือในจังหวัดสระแก้ว  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนและการประกอบการในเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว นอกเหนือจากโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มีการลงทุนจากภาครัฐ ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ไม่
เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจ้างงานในพ้ืนที่ ดังนั้น รัฐบาลจึงจ าเป็นที่จะต้องให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นพิเศษมากกว่าพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่ืนๆ (ข้อเสนอจากจังหวัดสระแก้ว) 

(2.3) การให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร เนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ 
ทั้งมันส าปะหลังจากทั้งภายในจังหวัดและการน าเข้าจากประเทศกัมพูชา และอ้อยโรงงาน รวมทั้งยังมีผลไม้ ที่
ส าคัญ อาทิ ล าไยและมะม่วง ดังนั้น หากมีการให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดการลงทุนและการประกอบการในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซี่งจะสนับสนุนการจ้างงานในพ้ืนที่ 
(ข้อเสนอจากจังหวัดสระแก้ว)  

(2.4) การเร่งรัดกระบวนการจัดท าผังเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสูงสุด การก าหนด
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นการก าหนดจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ในส่วนของโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระแก้วมีอ านาจหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ให้เป็นไปตาม
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ผังจังหวัดที่ได้ออกตามประกาศผังเมือง อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดผังเมือง มีขั้นตอนมากถึง 8 ขั้นตอน และ
ตามกรอบระยะเวลาในการวางผังเมืองจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ซึ่งในทางปฏิบัติการวางผังเมืองจะมากกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องจากในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมักจะมีข้ออุธรณ์ร้องเรียนท าให้
กระบวนการวางผังเมืองในแต่ละรอบล่าช้าออกไป ทั้งนี้ ปัจจุบันกฎหมายผังเมืองก าหนดให้ผังเมืองเดิมไม่หมดอายุ 
หากยังไม่มีการออกผังเมืองใหม่ออกมา ดังนั้น การเร่งรัดกระบวนการจัดท าผังเมืองให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
สูงสุด จึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ (ข้อเสนอจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว) 

1.4 การค้าจังหวัดสระแก้ว  

พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งผู้ประกอบการภาคเอกชน มีส่วนส าคัญในการ
ผลักดันการค้าจังหวัดสระแก้ว ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสระแก้วได้ดุลการค้ากับประเทศกัมพูชามาโดยตลอด อย่างไรก็
ตาม การค้าระหว่างประเทศในเกิดขึ้นจากจังหวัดสระแก้วไม่ได้เกิดจากการผลิตที่เกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้ว แต่
จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองหน้าด่านในการส่งสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา โดยการค้าจังหวัดสระแก้วมีประเด็นที่
ส าคัญ ดังนี้ 

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า  

(1.1) ภาคเอกชนยังไม่ให้ความสนใจในการลงทุนประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
แม้ว่าระบบการคมนาคมขนส่งในจังหวัดสระแก้วจะได้รับการพัฒนา  

(1.2) ระบบโลจิสติกส์นอกเหนือจากระบบคมนาคมภายในจังหวัดสระแก้วยังไม่สมบูรณ์ 
โดยเฉพาะระบบศูนย์เก็บรักษาสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า  

(1.3) ธุรกิจเกี่ยวเนื่องทั้งต้นน้ าและปลายน้ าในจังหวัดสระแก้วยังไม่มีน้อย  

(1.4) ค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าในจังหวัดสระแก้วมีราคาเท่ากับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออก เป็น
ผลให้จังหวัดสระแก้วไม่มีความได้เปรียบเรื่องต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการ เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน เช่น 
จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีประกาศจากรัฐบาลที่ก าหนดให้ค่าจ้างแรงงาน
ขั้นต่ าของชาวต่างชาติ (กัมพูชา) ในจังหวัดสระแก้ว เป็นอัตราเดียวกับแรงงานชาวไทยในจังหวัดสระแก้ว  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

(2.1) การสร้างความได้เปรียบการลงทุนในจังหวัดสระแก้ว หากพิจารณาย้อนหลังไปก่อนมีการ
ประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พบว่า อุปสงค์ในการลงทุนและประกอบการในจัง หวัดสระแก้วของ
ภาคเอกชนมีน้อยมาก เนื่องจากระบบ Supply Chain โดยรอบภายในจังหวัดสระแก้วมีน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับ
จังหวัดอ่ืนที่เป็นเมืองอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เช่น จังหวัดปราจีนบุรี ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เป็นต้น 
นอกจากนี้ การขนส่งโดยรถบรรทุกโดยสารจากจังหวัดปราจีนบุรีมายังจังหวัดสระแก้วใช้ระยะเวลาน้อย (ประมาณ 
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2 ชั่วโมง) แต่มีต้นทุนค่าขนส่ง ดังนั้น ในการสร้างความได้เปรียบในการลงทุนในจังหวัดสระแก้ว ในระยะเริ่มต้น
จ าเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมธุรกิจให้มีต้นทุนที่ต่ ากว่าจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออก หรือเงื่อนไข
ข้อจ ากัดในการลงทุนและการประกอบกิจการที่น้อยที่สุด เช่น การยกเว้นภาษีเครื่องจักร เป็นต้น เพ่ือให้ธุรกิจ
อุตสาหกรรมในระยะบุกเบิกเกิดขึ้นในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะเอ้ือต่อธุรกิจที่จะมาก่อตั้งในภายหลังให้มีต้นทุนในการ
ท าธุรกรรมและการประกอบการที่ลดลง (ข้อเสนอจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว) 

(2.2) การพัฒนาตลาดโรงเกลือ เป็นตลาดการค้าภายในประเทศที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว 
และเป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากประเทศกัมพูชาและ
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็นชาวกัมพูชา โดยภายในตลาดโรงเกลือมีร้านค้าไม่ต่ ากว่า 3,000 ห้องเช่า 
รวมทั้งแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนหลายสิบล้านบาท ดังนั้น ภาครัฐควรที่จะพัฒนาตลาดโรงเกลือให้เป็นตลาด 
Signature ในการขายสินค้ามือสอง และเป็นตลาดในการจ าหน่ายสินค้าวัฒนธรรมข้ามชาติ ซึ่งจะเป็นแนวทางใน
การยกระดับการพัฒนาตลาดโรงเกลือ ให้คงชื่อเสียงตลาดสินค้ามือสองที่มีคุณภาพดีต่อไป ตลอดจนการยกระดับ
ตลาดโรงเกลือให้เป็นแหล่งในการจัดส่งสินค้าทางออนไลน์ที่น่าเชื่อถือจะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าทางการค้าให้กับ
จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากปัจจุบันภายในตลาดโรงเกลือมีธุรกิจไปรษณีย์จัดส่งพัสดุ รวมถึงธนาคารและสถาบัน
การเงินจ านวนมากให้การสนับสนุน (ข้อเสนอจากหอการค้าจังหวัดสระแก้ว) 

(2.3) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเป็นเรื่องส าคัญมาก ความสัมพันธ์
ของผู้ประกอบการและรัฐบาลระหว่างสองประเทศเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับเสถียรภาพใน
นโยบายทางการค้าของทั้งสองประเทศ ดังนั้น ภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องมีเวทีในการเจรจาการค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเงื่อนไขข้อจ ากัดทางการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ ตลอดจน
การจัดตั้งและให้อ านาจแก่สถาบันธุรกิจการค้าชายแดนจังหวัดตราด-ชลบุรี-สระแก้ว ในการเป็นตัวแทนของภาครัฐ
ในการเจรจาการค้ากับทางหอการค้าประเทศกัมพูชา (ข้อเสนอจากพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว) 

1.5 การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว  

ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยว
ในจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2536 ให้เป็นจังหวัดที่ 74 ของประเทศไทย โดย
แยกออกจากจังหวัดปราจีนบุรี โดยแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมสูงในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ (1) ตลาดโรงเกลือ 
(2) ปราสาทสด็กก๊อกธม (3) ปราสาทเขาสีชมพู (4) ละลุ (5) ถ้ าเพชรโพธิ์ทอง (6) ถ้ าน้ าเขาศิวะ และ (7) โรงเรียน
กาสรกสิวิทย์ นอกจากนี้ ยังสามารถเดินทางจากจังหวัดสระแก้วไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมในประเทศ
กัมพูชา โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง อาทิ ปราสาทบันเตย เสรย ปราสาทตาพรม ปราสาทบายน ปราสาท
บา-บ่วน และโตเลสาป ซึ่งเป็นทะเลสาบของเมืองเสียมเรียบ 
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(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า ในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 พบว่า มี
นักท่องเที่ยวชาวไทยมาเที่ยวในจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มดังกล่าวไม่
สามารถเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญในประเทศกัมพูชาได้ ส าหรับในช่วงระยะเวลาปกติที่ไม่ใช่ช่วง
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 การท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วมีประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1.1) นักท่องเที่ยวกัมพูชาที่เป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงไม่ได้สนใจที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้ว 
ชาวกัมพูชาที่มีรายได้ระดับปานกลางถึงระดับน้อยมีความสนใจและเข้ามาเที่ยวในตลาดโรงเกลือ ส่วนชาวกัมพูชาที่
รายได้สูงส่วนใหญ่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย เช่น กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ชลบุรี และระยอง เป็นต้น ส่วนชาวกัมพูชาที่มีรายได้สูงก็จะเข้ามารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะโรงพยาบาลพญาไท และปัจจุบันมีโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้ามาประกอบกิจการที่อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือรองรับชาวกัมพูชาที่มี
รายได้สูง  

(1.2) นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะมาเที่ยวที่จังหวัดสระแก้ว ประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศที่ท างานในภาคกลาง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการ
ท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ๆ อาทิ อยุธยา เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา ชลบุรี เป็นหลัก ส าหรับการท่องเที่ยวแบบธรรรมชาติ 
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวก็จะเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครมาถึงเพียงจังหวัดจันทบุรี บุรีรัมย์ นครราชสีมา และ
ปราจีนบุรี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวน้อยรายที่จะเดินทางมายังจังหวัดสระแก้ว  

(1.3) การลงทุนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนในการกระตุ้น
เศรษฐกิจและกิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว การลงทุนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีการ
สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับที่ชัดเจน ทั้งในส่วนของถนน ระบบไฟฟ้าและประปา รวมทั้งสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ยังไม่เห็นการขยายตัวและลงทุนเพ่ิมของภาคธุรกิจ รวมถึงการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้นอย่าง
ชัดเจน จึงท าให้การขยายตัวในกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดสระแก้วไม่ได้เพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

(2.1) การส่งเสริมเทศกาลและงานประเพณีในจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากจังหวัดสระแก้วไม่ได้
เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่ยอดนิยม ท าให้รายได้จากการท่องเที่ยวจึงไม่ได้สูงมาก ดังนั้น จึงจ าเป็นที่ต้องส่งเสริม
เทศกาลและงานประเพณีที่ส าคัญอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ (1) ประเพณีบายศรีสู่ขวัญข้าวเขาสามสิบ (2) งานสืบ
สานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาด (3) งานชมพู่หวานและของดีคลองหาด (4) ประเพณีบุญผะเหวดเทศน์
มหาชาติ (5) วันแคนตาลูป และของดีเมืองอรัญฯ (6) ประเพณีสงกรานต์วันไหลสระแก้ว (7) เทศกาลดูผีเสื้อปางสี
ดา (8) ประเพณีสมโภชศาลหลักเมือง และ (9) ประเพณีอาหารอร่อย 5 ชนเผ่า อ าเภออรัญประเทศ ซึ่งการจัดงาน
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เทศกาลและประเพณีดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในพ้ืนที่ได้ เช่น ร้านส้มต า
ในช่วงเทศกาล 3-5 วัน สามารถสร้างรายได้วันละประมาณ 1 หมื่นบาท ซึ่งเท่ากับการท างานรับจ้างตลอดทั้งเดือน 
เป็นต้น (ข้อเสนอจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว) 

(2.2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชน รวมถึงกิจการที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และ
บ้านพัก (Homestay) โดย Home Lodge คือ ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ได้ไม่เกิน 20 คน และแยกอยู่กับ
เจ้าของที่พักอาศัย ส่วน Homestay คือ ที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวที่อาศัยรวมอยู่กับเจ้าของที่พักอาศัย ซึ่งการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชุมชนและกิจการที่พักส าหรับนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเภทดังกล่าว เหมาะสมส าหรับ
นักท่องเที่ยวแบบสะพายเป้หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ ยว และ
นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวต้องการเที่ยวอย่างเป็นอิสระ ไม่เหมือนกับการท่องเที่ยวโดยอาศัยมัคคุเทศก์ ซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของจังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน ควรสนับสนุนการจัดท าโปรแกรม
ส าเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในกลุ่มดังกล่าว 
(ข้อเสนอจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว) 

(2.3) การส่งเสริมคุณภาพและยกระดับมาตรฐานโรงแรมในจังหวัดสระแก้ว ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดสระแก้ว ได้ให้ความส าคัญกับการรักษา
คุณภาพและยกระดับมาตรฐานโรงแรมในจังหวัดสระแก้ว โดยมีการออกประกาศนียบัตรและให้รางวัลกับโรงแรม
อย่างต่อเนื่องทุกปี เพ่ือกระตุ้นให้ทางโรงแรมในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดกลางถึงขนาดเล็กได้
รักษาคุณภาพมาตรฐานของโรงแรม รวมถึงสร้างความประทับใจให้ผู้เข้าพักให้อยากมาเที่ยงจังหวัดสระแก้วซ้ าอีก 
(ข้อเสนอจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว) 

(2.4) การยกระดับจังหวัดสระแก้วในการให้บริการทางสาธารณสุข (Medical Hub) จังหวัด
สระแก้วมีจุดเด่นในการมีวัตถุดิบสมุนไพร โดยเฉพาะสมุนไพรไพล ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบในการส่งให้กับโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นอกจากนี้ อุปสงค์ความต้องการบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนของชาวกัมพูชา
มีสูงมาก ซึ่งปัจจุบันยังมีเพียงโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มีรายได้สูง
จากประเทศกัมพูชาได้ (ข้อเสนอจากส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว) 

1.6 ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว  

การเกษตรในจังหวัดสระแก้ว ท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร ในจังหวัดสระแก้ว อาทิ ข้อมูล
เกษตรกรจากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และข้อมูลการผลิตพืช เป็นต้น โดยจากข้อมูลการผลิตพืชพบว่า พืช
ที่ปลูกมากที่สุดของจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ข้าว และยังมีพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ได้แก่ อ้อย มันส าปะหลัง ล าไย ข้าวโพด 
ชมพู่ แคนตาลูป และมะม่วง โดยพบว่า แรงงานผู้เก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนใหญ่ คือ แรงงานชาวกัมพูชา ซึ่งมีค่าแรง
ประมาณ 300 บาท/วัน 



10 

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค ปัญหาด้านการเกษตรที่พบในจังหวัดสระแก้ว มีดังนี้  

(1.1) อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีโรงงานท าแป้ง โดยใช้วัตถุดิบจากมันส าปะหลังสด 
และพบปัญหาความไม่เพียงพอของวัตถุดิบเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตแป้ง จึงมีการลักลอบน าเข้ามันส าปะหลังสดจาก
ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาด้วย นอกจากนั้นได้มีการน าเข้ามันส าปะหลังเส้น เนื่องจากผลผลิตขาดแคลนในประเทศ
และราคาถูก 

(1.2) โรงงานน้ าตาล มีปัญหาเรื่องกลิ่น เนื่องจากมีการท าไบโอก๊าซควบคู่ด้วย 

(1.3) จังหวัดสระแก้วเป็นแหล่งเพาะปลูกอ้อย จึงพบปัญหาเรื่องควันจากการเผาไร่อ้อย ในกรณี
ของราคาอ้อยไม่ประสบปัญหามากนักจากสาเหตุภายในประเทศ เนื่องจากราคาขึ้นลงตามราคาตลาดและความ
หวานของน้ าอ้อย ราคาอ้อยตันละ 3 บาท โดยมีสมาคมชาวไร่อ้อยของจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ดูแล 

(1.4) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา ท าให้ต้องงดการจัดงาน
แคนตาลูปของดีเมืองอรัญประเทศเหมือนเช่นในทุกปี ท าให้เกิดปัญหาผลผลิตส่วนเกิน 

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา 

(2.1) ส านักงานเกษตรจังหวัดไม่มีปัญหาในการจัดตั้งและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจาก
เป็นความต้องการของส านักงานในการส่งเสริมภาคการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น แต่ในมุมมองของชาวบ้านมีการตั้งค าถาม
กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นมีความพิเศษอย่างไร 

(2.2) ผังเมืองมีข้อจ ากัดในการก่อสร้างเพ่ือการลงทุน ดังนั้นการเปลี่ยนสีผังเมืองในบางจุดก็เป็น
สิ่งที่สามารถท าได้ ซึ่งในโซนของการท าอุตสาหกรรมทางส านักงานเกษตรจังหวัดมีความต้องการให้เน้น
อุตสาหกรรมรูปแบบโรงงานแปรรูปการเกษตรที่มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านและเกิดประโยชน์แก่
ชาวบ้านไปพร้อมกันด้วย 

(2.3) ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งในพ้ืนที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนี้ (1) ไร่ดี
ต่อใจ ชุมชนหนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว เน้นนวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชนและวัฒนธรรม 
นวัตกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ข้าวหอมอินทรีย์มะลิแดง จักสาน หม่อนไหม นวัตกรรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร เช่น สมุนไพร นวัตกรรมด้านปศุสัตว์ เช่น กระบือไทย (2) โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว 
เป็นโครงการธนาคารโคกระบือเพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ (3) แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดสระแก้ว คือ 
เครือข่าย Young Smart Farmer Sakaeo ชวนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแนวใหม่ เรียนรู้กับธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบ
ใกล้ชิด ณ สวนเกษตรทุ่งนาตาล อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
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1.7 การวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วบนพื้นฐานของข้อมูลสถิติเชิงพื้นที่  

วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว คือ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืช
พลังงาน อาหารปลอดภัย และกลยุทธ์ในการพัฒนาที่ส าคัญ คือ (1) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพ้ืนที่
ชายแดน (2) พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน (3) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และ (4) พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องน าข้อมูลสถิติเชิงพ้ืน
ที่มาใช้ประกอบการวางแผนในการพัฒนา ซึ่งส านักงานสถิติจังหวัดสระแก้วได้มีการจัดท าชุดข้อมูลการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ (Data Management for Area Based) ในเบื้องต้นไว้แล้ว 

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า  

(1.1) จากข้อมูลสถิติเชิงแผนที่ของจังหวัดสระแก้ว พบว่า อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็น
อ าเภอที่มีลักษณะสัณฐานการตั้งหมู่บ้านเป็นวงกลม หากไม่ได้มีการใช้ข้อมูลเชิงสถิติแผนที่ประกอบการวิเคราะห์
แล้วก็จะไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ได้ เนื่องจากลักษณะพิเศษของภูมิประเทศที่เป็นเอก
ลักษณะเฉพาะ ดังนั้น เมื่อพิจารณาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วก็เช่นเดียวกัน หากต้องการที่จะพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว จะต้องเริ่มพิจารณาจากว่าประชาชนในพ้ืนที่จะได้ประโยชน์อะไร ทรัพยากรพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่ รวมถึงปัจจัยส าคัญที่เป็นปัญหาในการพัฒนาในพื้นที่  

(1.2) ในข้อมูลเชิงสถิติแผนที่ และข้อมูลพ้ืนฐานจังหวัดสระแก้ว พบว่า ( 1) วัตถุดิบทาง
การเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดสระแก้ว คือ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน ขม้ิน ล าไย และพืชสมุนไพร (2) ระบบ
การคมนาคมขนส่งมีความพร้อม แต่มีศักยภาพในการขยายถนนจาก 2 ช่องทางการจราจรเป็น 4 ช่องทาง
การจราจรขึ้นไป เพ่ือลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งระบบโลจิสติกส์ยังไม่สมบูรณ์  
(3) จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ชายแดนจึงมีความอ่อนไหวทางด้านความมั่นคงค่อนข้างสูง (4) จังหวัดปราจีนบุรีและ
จังหวัดนครนายก เป็นจังหวัดที่อาจเป็นคู่แข่งขันหรือคู่ค้าที่ส าคัญในการประกอบการลงทุนในจังหวัดสระแก้ว 
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงและมีความพร้อมในการลงทุน ประกอบกับมีธุรกิจเกี่ยวเนื่องตลอดห่วงโซ่
อุปทาน ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะข้อมูลสถิติเชิงพ้ืนที่  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูล
สถิติจากหลายหน่วยงาน ซึ่งพบข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากข้อมูลที่มีลักษณะพลวัตรหรือการเคลื่อนย้าย 
เช่น ประชากร เป็นต้น จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงช่วงเวลาและความถ่ีในการจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย 

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

เมื่อพิจารณาข้อมูลสถิต และข้อมูลสถิติเชิงแผนที่ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว พบว่า ไม่ได้มี
ความเหมาะสมเป็นอุตสาหกรรมหนัก แต่มีโอกาสในการพัฒนาที่เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดสระแก้ว คือ 
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย ซึ่งประชาชนใน
จังหวัดสระแก้วจะได้รับประโยชน์ด้วย ดังนั้น กรอบของการพัฒนาจะต้องให้ความส าคัญกับ (1) การพัฒนาระบบ
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แปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและเน้นการใช้วัตถุดิบพ้ืนที่ (2) ระบบโลจิสติกส์ที่จะอ านวยความ
สะดวกในการขนถ่ายและการเก็บรักษา เพ่ือลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการสินค้าไปยังต่างประเทศ (3) การสร้างความ
มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน ให้มีความปลอดภัยและเป็นจุดผ่านแดนในการน าเข้าและส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ 
และ (4) การพัฒนาตลาดโรงเกลือ โดยยกระดับคุณภาพตลาดและคุณภาพสินค้า รวมถึ งการจัดท าระบบการซื้อ
ขายออนไลน์รองรับ เพ่ือให้ตลาดโรงเกลือเป็นตลาดที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสระแก้ว (ข้อเสนอจากส านักงาน
สถิติจังหวัดสระแก้ว) 

1.8 แรงงานจังหวัดสระแก้ว  

จังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา ท าให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างสอง
ประเทศจ านวนมาก อีกทั้งการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ในพ้ืนที่ต าบลป่าไร่ เป็นปัจจัยที่ที่มีนัยยะส าคัญ
ต่อสถานการณ์แรงงานของจังหวัดสระแก้ว ซึ่งส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว และส านักงานจัดหางานจังหวัด
สระแก้ว มีบทบาทส าคัญในการให้บริการด้านแรงงาน เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่งานด้านแรงงาน รวมทั้งการบริหารจัดการแรงงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย  

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า มีการเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสระแก้วและกัมพูชา 
ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไม่มีฝีมือ ในภาคเกษตรและภาคบริการ เข้ามาท างานในลักษณะของการข้ามมาเช้าเย็น
กลับ โดยในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด 2019 และมีการปิดด่านบริเวณชายแดน ส่งผลต่อจ านวนแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยลดลง โดยเฉพาะในภาคบริการบริเวณตลาดโรงเกลือ ส่วนการก่อตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก้วส่งผลต่อภาคแรงงาน ดังนี้ 

(1.1) การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ไม่ได้ส่งผลต่อจ านวนแรงงานภายในจังหวัดสระแก้ว 
เนื่องจากค่าเช่าพ้ืนที่เพ่ือก่อตั้งโรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีราคาแพง ท าให้ปัจจุบันมีการตั้งโรงงาน
จ านวน 3 โรงงาน เปิดด าเนินการแล้วจ านวน 2 โรงงาน ซึ่งโรงงานทั้งสองเป็นโรงงานที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ามือสอง 
มีการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และมีความต้องการแรงงานไม่มาก ซึ่งแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าวชาว
กัมพูชา  ขณะที่แรงงานคนไทยในพ้ืนที่ก็ออกไปท างานในนิคมที่ตั้งอยู่จังหวัดอ่ืนๆ อาทิ ปราจีนบุรี ชลบุรี เป็นต้น 
ท าให้ไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานภายในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว และด้วยจ านวนแรงงานที่มีน้อย ท าให้เศรษฐกิจ การค้า
ขายโดยรอบเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่เติบโตตามไปด้วย โดยมีการคาดการณ์ว่าหากเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วมีการตั้งโรงงานเต็มพ้ืนที่ จะส่งผลให้เกิดการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรอบของเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วได้ 

(1.2) การก่อตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่แรงงาน เดิมจังหวัด
สระแก้วมีการให้สิทธิพิเศษแก่แรงงานต่างด้าวอยู่ก่อนแล้ว โดยพระราชบัญญัติการท างานของแรงงานต่างด้าว 
พ.ศ. 2551 ส่วนที่ 2 ใบอนุญาตท างาน มาตรา 14 ก าหนดให้คนต่างด้าวซึ่งภูมิล าเนาและเป็นคนสัญชาติของ
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ประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางตาม
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับอนุญาตให้ท างานบางประเภทหรือลักษณะงานในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวในช่วงระยะเวลาหรือตามฤดูกาลที่ก าหนดได้ ทั้งนี้ เฉพาะการท างานภายในท้องที่ที่อยู่ติดชายแดนหรือ
ท้องที่ต่อเนื่องกับท้องที่ดังกล่าว ซึ่งส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้วออกใบอนุญาตท างานให้แรงงานต่างด้าวที่
เข้ามาด้วยบัตรผ่านแดน Border Pass ให้สามารถท างานในประเทศไทยได้ 90 วัน ขณะเดียวกันส านักงานตรวจ
คนเข้าเมืองออกใบอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่อาศัยในประเทศไทยได้ 30 วัน และเมื่อมีการก่อตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษขึ้นการอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวยังคงเป็นไปตามข้อก าหนดเดิม และไม่ได้มีมาตรการ 
หรือข้อสนับสนุนอ่ืน มีเพียงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกในการขออนุญาตแก่แรงงานเท่านั้น  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

ปัจจุบันการออกใบอนุญาตท างานของแรงงานต่างด้าวของส านักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว และ
ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว ก าหนดระยะเวลาแตกต่างกัน ท าให้แรงงานต่างด้าวต้องกลับไปยังด่าน
ชายแดนเพ่ือประทับตราขออนุญาตอาศัยอยู่ในประเทศไทยทุกๆ 3 เดือน ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานควรก าหนด
ระยะเวลาให้สอดคล้องกัน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว และควรมีมาตรการ
ส่งเสริมการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว เพ่ือดึงดูดให้แรงงานเข้ามาท างานในประเทศไทย รวมถึงควรมี
มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ปรับข้อก าหนดด้าน EIA เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุน การจ้างงาน และการเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว 

1.9 สาธารณสุขในจังหวัดสระแก้ว  

พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วที่พ้ืนที่ติดต่อกับชายแดนประเทศกัมพูชา มีการเดินทางผ่านแดนของแรงงานจ านวน
มาก จึงมีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อข้ามพรมแดน ซึ่งนอกเหนือจากการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโควิด 2019 ในปัจจุบันแล้ว จังหวัดสระแก้วยังมีโรคติดต่อที่พบได้บ่อยครั้ง อาทิ โรคพิษสุนัขบ้า ไข้เลือดออก 
โรควัณโรค โรคเท้าช้าง เป็นต้น ซึ่งส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นหน่วยงานหลักในการวางแผน และ
รับมือการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วฅมีการประสานกับ
ส านักแรงงานจังหวัดให้มีการตรวจโรคดังกล่าวกับแรงงานที่อยู่ในระบบทุกประเภทแรงงาน เพ่ือเฝ้าระวัง และ
ป้องกันการแพร่ระบาด รวมทั้งมีการจัดตั้งเครือข่ายต ารวจชายแดนในพ้ืนที่ และส านักงานสาธารณสุขประเทศ
กัมพูชา ให้ตรวจสอบ และการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งมีระบบเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการเฝ้าระวังโรคตามแนวชายแดน  
มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เฝ้าระวังในระดับหมู่บ้าน ชุมชน 
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ต าบล เพ่ือรับมือการระบาดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมีการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1.1) สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมีศักยภาพในการรองรับการก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
จากการประกาศให้มีการก่อเขตเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่สระแก้ว สาธารณสุขได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพ่ือ
รองรับการขยายตัว และการเติบโตในด้านต่างๆ อาทิ การก่อสร้างอาคาร ขยายพ้ืนที่ให้บริการด้านสาธารณสุข 
การเพ่ิมและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ การจัดตั้งศูนย์บริการส าหรับแรงงานต่างด้าว เป็นต้น ท าให้สาธารณสุข
มีศักยภาพ และความพร้อมในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว แต่ปัจจุบันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้ผู้ใช้บริการยังคงมีอัตราคงเดิม ไม่ได้เพ่ิมข้ึนตามที่คาดการณ์ไว้ 

(1.2) เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณสุขของประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาโดยมีบัตรผ่านแดน หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอ่ืนตามที่
กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ประเทศต้นทางออกให้ กฎหมายก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพและต้องซื้อประกัน
สุขภาพตามระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ท างาน โดยให้เข้ารับบริการตามโรงพยาบาลที่ก าหนดไว้ ประกอบกับ
แรงงานต่างด้าวที่ไม่ลงทะเบียนและไม่มีหลักประกันสุขภาพ โรงพยาบาลสามารถเรียกเก็บค่ารักษาได้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และมีอัตราแรงงานต่างด้าวในกลุ่มดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ท าให้ไม่กระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที่ที่จะเข้ารับบริการ อีกทั้งการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ จ านวน
แรงงานต่างด้าวจึงไม่เพ่ิมข้ึนจากเดิมมากนัก  

(1.3) อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเสมอ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว
จะช่วยสนับสนุนการด าเนินงานด้านสาธารณสุขในพ้ืนที่ ในการติดต่อประสานงาน เฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆที่เกิดขึ้นในกลุ่มแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นอัตราก าลังที่ส าคัญในการสนับสนุนการควบคุมและ
ติดตามข้อมูลการเกิดโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าว มักมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่ตามนายจ้าง ท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง  

(1.4) ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางและงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จังหวัด
สระแก้วเป็นพ้ืนที่ติดต่อกับแนวชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งในโรงพยาบาลของรัฐมีข้อจ ากัดในการขอสนับสนุน
แพทย์เฉพาะทางจากส่วนกลาง และงบประมาณที่ส่วนกลางสนับสนุนให้ส่วนใหญ่เป็นงบด าเนินการ ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการใช้ ไม่สามารถน าไปซื้ออุปกรณ์ได้ ซึ่งการรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพด้านบุคลากร และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมมากยิ่งข้ึน 

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

ปัจจุบันในประเทศไทยมีนักเรียนทุนแพทย์ชาวกัมพูชาจ านวนมาก ซึ่งหากในอนาคตเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้วมีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมาย จ านนวนแรงานจะเพ่ิมขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพ่ือไม่ให้ขาดแคลน
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บุคลากรทางการแพทย์ จึงควรมีการเปิดคลินิกพิเศษส าหรับแรงงานต่างด้าว และให้นักศึกษาแพทย์ชาวกัมพูชา 
ท างานในคลินิกดังกล่าว โดยอาจจะก าหนดข้อตกลง หรือเงื่อนไขพิเศษในการให้ทุนแก่นักศึกษาชาวกัมพูชา เพ่ือ
สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว 

1.10 คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว  

คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้วตามเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) และเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (กชช. 2 ค.) อยู่ในค่ามาตรฐาน ปานกลาง ถึง ดี ขณะที่ค่ าความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ) 
ของเด็กในจังหวัดสระแก้ว และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชาชนในจังหวัดต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มภาค
ตะวันออก ซึ่งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วมีอ านาจหน้าที่หลักในการผลักดัน พัฒนาคุณภาพชีวิต และ
พัฒนาคนในจังหวัดให้เข้มแข็ง  

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค  

(1.1) การก่อตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
ในแง่ของ โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และด้านสาธารณูปโภคที่มีความพร้อม และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น 
ขณะที่ในด้านอ่ืน ๆ ทั้งในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมถึงความ
สะอาด มลพิษ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

(1.2) การพัฒนาเพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีความตื่นตัวในระยะแรก แต่เมื่อ
ต่อมาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ความตื่นตัวในการพัฒนาจังหวัดก็ลดลง ส่งผลให้ไม่มี
งบประมาณในการลงทุนเพ่ือจัดท าโครงการรองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว การพัฒนาโดยส่วน
ใหญ่จึงเป็นการพัฒนาตามแนวทางของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาตามแนวทางโคก หนอง นา การมุ่งเน้นพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากส่งเสริม ส่งเสริมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นต้น 

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา   

ปัจจุบันประชาชนในพ้ืนที่ยังคงมีความคาดหวังให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ โดยประชาชนมองว่าจังหวัดสระแก้วมีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค เพ่ือรองรับ
การเติบโตไว้พร้อมแล้ว จึงอยากให้มีการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือดึงดูดใจนัก
ลงทุน พร้อมทั้งให้มีการพัฒนาชุมชนเพ่ือรองรับการเติบโตด้วย ทั้งการพัฒนาอาชีพ การพัฒนาการศึกษาให้
ตอบสนองต่อบริบทพื้นที่ และการส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็ง 

1.11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสระแก้ว 

จังหวัดสระแก้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติมีลักษณะ
พืชพรรณตามนิเวศวิทยาของป่าไม้เด่น คือ ไม้รัง เต็ง ประดู่แดง ไม้พ้ืนล่างเป็นจ าพวกไผ่ ได้แก่ ไผ่ป่า ไผ่เพ็ก 
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บางส่วนเป็นทุ่งหญ้าและมีไม้เบิกน าขึ้น ได้แก่ สีเสียด กระถินยักษ์ เป็นตัน และประเภทของป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 
(อุทยานแห่งชาติ) เป็นป่าดิบชื้น มีไม้เด่นเป็นไม้วงศ์ยาง ไม้วงศ์ก่อ ป่าดิบแล้งมีไม้เด่นเป็นไม้วงศ์ยาง วงศ์พลอง ป่า
เต็งรัง และทุ่งหญ้า โดยประเภทของป่ากระจายตัวตามความสูงจากระดับน้ าทะเลของภูมิประเทศ สัตว์ป่าในพ้ืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดสระแก้ว จะพบในกลุ่มนก กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน และกลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เนื่อง
ด้วยสภาพเป็นป่าโปร่ง ค่อนข้างเปิดโล่ง จะไม่พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหรือพบได้น้อย สัตว์ป่าในพ้ืนที่ป้อนุรักษ์
จังหวัดสระแก้ว(อุทยานแห่งชาติ) สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ กลุ่มคือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม นก สัตว์เลื้อยคลาน 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และปลาน้ าจืด โดยมีสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด ที่วัดความอุดมสมบูรณ์ของปา 
เช่น เสือโคร่ง ช้างปา เสือดาว กระทิง นกกระสาแดง เป็นต้น ส่วนชนิดพันธุ์อ่ืนๆเป็นสัตว์ป่าที่สามารถพบได้ทั่วไป
พ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศไทย ยกเว้น จระเข้น้ าจืด ซึ่งปัจจุบัน พบว่ามีสถานภาพจัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์อย่างยิ่ง จังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ที่คงสภาพป่า จ านวน 440.966.30 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 22.02 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด (กรมป่าไม,้ 2562) มีบางส่วนที่เป็นป่าตามกฎหมาย แต่ไม่มีสภาพป่า และมีราษฎรเข้าท ากิน 

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค พบว่า พื้นที่จังหวัดสระแก้ว มีปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม มีปัญหา 5 ด้าน ประกอบด้วย 

(1.1) ปัญหาขยะมูลฝอย โดยจังหวัดสระแก้วมีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยทั้งหมด จ านวน 14 แห่ง 
โดยแบ่งกลุ่มการจัดการขยะมูลฝอยตามความเหมาะสมและความสมัครใจของพ้ืนที่ในการรับบริการ 4 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มวัฒนานคร กลุ่มเมืองสระแก้ว กลุ่มวังน้ าเย็น และกลุ่มอบต. วังใหม่ ส่วนอีก 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองอรัญ
ประเทศ ด าเนินการเพียงแห่งเดียว (Stand Alone) การจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มี
การจัดการขยะแบบจัดกลุ่มการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ (Cluster) ดังนี้ กลุ่มวัฒนานคร เจ้าภาพหลักคือ เทศบาล
ต าบลวัฒนานคร มี อปท. ที่เข้าร่วมจ านวน 40 แห่ง (คลอบคลุมพ้ืนที่ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่ ต าบลท่าข้าม 
อ าเภออรัญประเทศ) โดยแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยให้ศูนย์ก าจัดขยะ
แบบครบวงจร ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านจิก ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร เนื้อที่ 10 ไร่ โดยใช้กระบวนการแปรรูป
ขยะเป็นแท่งเชื้อเพลิง (RDF) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ส่วนขยะมูลฝอยใน
พ้ืนที่ต าบลผักชะ อ าเภอวัฒนานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีการเก็บขน โดยเป็นการจัดการขยะแบบ
ภายในครัวเรือน และน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และเนื่องจากจังหวัดสระแก้วมีพ้ืนที่โล่งทางธรรมชาติมาก
จึงมีปัญหาการลักลอบน าขยะจากพ้ืนที่อ่ืนมาท้ิง  

(1.2) ปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้า จังหวัดสระแก้วมีโรงไฟฟ้าตามฐานข้อมูลส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ที่มีการท าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ซึ่งผลกระทบส่วนใหญ่ที่
เกิดจากโรงไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ก่อให้เกิด (1) มลพิษทางอากาศ การฟุ้งกระจายของ ฝุ่นละอองรวม 
(TSP) จากพ้ืนที่ลานกองเก็บ เชื้อเพลิงกลางแจ้ง และการล าเลียงเชื้อเพลิงจากลานกองมายังห้องเผาไหม้   
(2) ปัญหาการจัดการน้ าทิ้งของโรงงานไม่ให้มีการระบายออกสู่ภายนอก เพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนที่การเกษตรหรือ
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ผลผลิตทางการเกษตรในบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งประสิทธิภาพในการรองรับน้ าของบ่อกักเก็บน้ าและบ่อพักน้ าทิ้ง 
(3) เสียงรบกวน จากเครื่องก าเนิดไฟฟ้าในกระบวนการผลิต  

(1.3) ปัญหาผลกระทบจากเหมืองหิน จังหวัดสระแก้วมีโรงโม่และย่อยหิน จ านวน 2 แห่ง 
ผลกระทบส่วนใหญ่ที่พบจากโรงโม่และย่อยหิน ดังนี้ มลพิษทางอากาศ ได้แก่ (ฝุ่นละอองรวมในพ้ืนที่ ลานกอง
ทราย และการขนส่งของรถ)  

(1.4) ปัญหาด้านคุณภาพน้ า คุณภาพน้ าคลองพรมโหด อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม เมื่อเทียบกับดัชนี
คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน (WO) มีค าออกซิเจนละลายน้ า (DO) และค่าความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการน าน้ ามาใช้ในการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรม ในบาง
พ้ืนที่ในต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร  

(1.5) ปัญหาผลกระทบด้านอากาศ จังหวัดสระแก้วมีค่ามาตรฐานดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกิน
ค่ามาตรฐาน ในช่วงระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี โดยมีสาเหตุมาจากการเผาในที่โล่งซึ่งเกิดจาก  
3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การเผาเศษพืช เศษวัสดุทาการเกษตรในที่ดินท ากิน เช่น ฟางข้าว ชังข้าวโพด และไร่อ้อย 
(ฤดูตัดอ้อย) เป็นตัน (2) การเผาป่า และ (3) การเผาขยะมูลฝอยจากชุมชนที่มีการก าจัดอย่างไม่ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล เช่น ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีมักจะเกิดอัคคีภัยในพ้ืนที่บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยของเทศบาล 

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา  

จังหวัดสระแก้วมีการเฝ้าระวังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของจังหวัด นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการเฝ้าระวังปัญหาจากความเสี่ยงมลพิษที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ซึ่งได้มีการอบรมคนในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งปลูกฝังจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในพื้นที่ 

1.12 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดสระแก้ว  

จากการเพ่ิมขึ้นของก๊าซเรือนกระจกซึ่งก่อให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกท าให้จังหวัดสระแก้วเป็น
จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ ร้ายแรง ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพ้ืนที่ให้มีความยากล าบากในการด าเนินชีวิต โดยมีความเสี่ยง 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความเสี่ยงภัยดินถล่ม
และน้ าป่าหลาก จังหวัดสระแก้วมีปัญหาเรื่องดินโคลนถล่ม ซึ่งพบเจอในส่วนพ้ืนที่ติดแนวเขาแต่ไม่รุนแรง 
เช่นเดียวกับปัญหาน้ าป่าที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ทางน้ า ส าหรับพ้ืนที่ที่มี
ปัญหา จะเป็นพ้ืนที่ริมน้ า เช่น พ้ืนที่ในอ าเภอโคกสูง อ าเภอตาพระยา ซึ่งเกิดขึ้นแต่ไม่หนักจนกลายเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 
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(2) ความเสี่ยงวาตภัย ได้แก่ พ้ืนที่ที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง โดยทางจังหวัดมีหอแจ้งเตือนภัย จึงส่งผลต่อทรัพย์สิน
เท่านั้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนในจังหวัด (3) พ้ืนที่เสี่ยงอัคคีภัย ได้แก่ บริเวณตลาดโรงเกลือ (4) พ้ืนที่เสี่ยง
ต่อการเกิดไฟป่าและฝุ่น PM 2.5 ปี 2562 มีพ้ืนที่เกิดไฟป่าที่จังหวัดสระแก้วประมาณ 1,000 ไร่ แต่ไม่รุนแรงมาก
นัก โดยใช้เวลาในการบรรเทาภัยประมาณ 3 – 4 วัน เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนมีความลาดชันและมีกับระเบิด 
ส าหรับปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปี 2562 เกือบอยู่ในสถานะสีแดง แต่ไม่ต่อเนื่อง มีสาเหตุมาจากการเผาอ้อยในพื้นที่และ
ผลกระทบการเผาอ้อยจากประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ มีการจัดการแก้ปัญหาด้วยการประกาศห้ามเผาจากหน่วยงาน
ท้องถิ่น การจัดรถพ่นน้ า และการจัดโซนพื้นท่ีเผารวมทั้งสับหลีกวันเผา 

(1) ผลการด าเนินการและปัญหาอุปสรรค  

(1.1) ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการสัญจรจ านวนมาก
จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง  

(1.2) ปัญหาการเพ่ิมขึ้นของขยะ เนื่องจากในปัจจุบันพ้ืนเขตเศรษฐกิจพิเศษยังไม่มีบ่อขยะของ
หน่วยงานท้องถิ่น ท าให้การจัดการขยะยังไม่ดีพอและยังมีปัญหายืดเยื้อกับภาคประชาชนที่ต่อต้านการสร้างบ่อ
ขยะ 

(1.3) ปัญหารถดับเพลิงไม่เพียงพอ เนื่องจากจ านวนรถดับเพลิงในปัจจุบันมีน้อย และหน่วยงาน
ขาดแคลนรถดับเพลิงชนิดหอน้ า นอกจากนี้รถดับเพลิงที่สามารถใช้ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีเพียง 2 คัน ซึ่ง
เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นรถดับเพลิงทั่วไป  

(2) ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นกรอบของการพัฒนา ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดว่าจะมี
ปัญหาและความท้าทายที่อาจเกิดข้ึนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังนี้ 

(2.1) การตอบสนองต่ออัคคีภัย ควรจัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพ้ืนที่
อุตสาหกรรมของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือการด าเนินงานป้องกันภัยอย่างทันท่วงที เนื่องจากเขตนิคมอุตสาหกรรม
เป็นเขตการประกอบการอุตสาหกรรมซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย  

(2.2) การแก้ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณภัย ควรมีการบูรณาการกันระหว่างการวางผังเมืองและการ
ป้องกันภัย ควรเชิญชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล ประยุกต์ใช้กลไกประชารัฐใน 

การวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และจัดท ามาตรการเชิงรุก รวมถึงก าหนดเป้าหมายร่วมกันในทุก
ภาคส่วน ในการน าสังคมไปสู่ความผาสุกแบบมั่งค่ังและยั่งยืน 

(2.3) การจัดเก็บข้อมูล ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสระแก้วควรจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบของ GIS เพ่ือสามารถระบุพิกัดและความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ 

(2.4) การจัดหาแหล่งน้ า ควรขุดลอกคลองพ้ืนที่ต าบลป่าไร่ เพ่ือเป็นการเก็บกักน้ า ซึ่งจะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัยในพื้นท่ีได้ 
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รายชื่อหน่วยงานที่ด าเนินการเข้าพบและประชุมหารือโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายจรูญ  ประกอบผล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผกัขะ 080-6421133/063-8267833 
2 นายศรายุทธ เริกหริ่ง หัวหน้าส านักปลัด 0890986196 
3 นายชิติพัทธ์ แก่นจันทร์ นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลบ้านด่าน 081-4446063 
4 นายวิสุทธิ์ศักดิ์ จันที ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 095-9489786 
5 นายมรงชัย พงษ์โตร ี นิติกร 098-286894 
6 นางพัฒนา รัตนธรรม นายก อบต.ท่าข้าม 092-1879999 

7 นางธาราทิพย์ นาคสกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต.ท่าข้าม 081-4365572 
8 นายวรวัฒน์ เกตุเพชร ปลัด อบต. ท่าข้าม 092-8103816 

9 นายราวี บุญวิทย ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 091-5828279 
10 นายนิกร อินทบาล ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต าบลท่าข้าม 086-8438445 
11 นายชาติชาย ศรสีุข ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ต าบลท่าข้าม 093-6083282 

12 นายอนุสรณ์ อุ่นส าราญ ปลัดเทศบาลต าบลป่าไร ่ 081-8622492 
13 นายสมพล รั้งกลาง ประธานสภาเทศบาลต าบลป่าไร ่ 086-1220928 

14 นายเทพพร รั้งกลาง ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต าบลป่าไร ่ 099-1963553 
15 นายสุพจน์ เขียนโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต าบลป่าไร ่ 081-3549842 

16 นางสาวนงเยาว์ ศรีฉันทะมิตร พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 065-7310493 
17 นายสุมติร มงคลยงค ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมฯ  

18 นางสาวรัตนา รักพวกกลาง เจ้าหน้าท่ีศูนย์ข้อมลูเศรษฐกิจการค้า 087-9310435 
19 นางสาวกิ่งกาญจน์ เกียรตดิ ารงวงศ ์ รองเลขาธิการสภาหอการค้าจังหวัดสระแก้ว 081-8055456 
20 นายสาโรจน์ ทองพรหม กรรมการสภาหอการคา้จังหวัดสระแก้ว 093-9949329 

21 จ.ส.อ. ชริน อยู่ถาวร กรรมการสภาหอการคา้จังหวัดสระแก้ว 089-7984666 
22 นางณัฐปภัสร์ จันทร์หอม ผจก.หอการคา้จังหวัด 081-5130006 
23 นายนฤพล สังเกต ุ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 089-2450097 
24 นางสาวฐิตารยี์ พิมพ์รัตน์  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา

และนันทนาการ 
087-4710045 

25 นางสาวจันดารา ปัญญานุวัฒน์ แรงงานจังหวัดสระแก้ว  
26 นางสุพัตรา ปรีชาศลิป ์ นักวิชาการแรงงานช านาญการ  

27 นางสาวจิตตมิา พยุพา นักวิชาการแรงงาน  
28 นายจ านงค์ ทรงเคารพ จัดหางานจังหวัดสระแก้ว  

29 นายถวิล ยี่สุ่นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

30 คุณนิสา  037-425-020-1 
31 นายถวิล ยี่สุ่นแสง พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว  
32 นายพีร ฤทธ์ิเดช หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชน  
33 นายเฉลมิเกียรติ แผนกิจเจรญิ ห้วหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
34 คุณสภุาพร (ป้อม) 081-458-6219 037-425-057 

35 ผช. ทรัพย์สิน 086-727-2051  
36 นายสมเกียรติ์ ทองเล็ก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  

37 นายสมบตัิ สมบตัิวงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
38 นายสมบตัิ พึ่งเกษม หัวหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ  

39 นายประวิทย์ ค านึง หัวหน้ากลุ่มงานอนามยั สิ่งแวดลอ้ม และอา
ชีวอนามัย 

 

40 นายสมโภชน์ เจรญิยิ่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 037-425-141 ต่อ 100 
089-748-8205 

41 นางสาวนารีรตัน์ ประเสริฐศร ี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

42 นางสาววราภรณ์ ตะบุตร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   
43 นายจีระศักดิ์ บุญด้วง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและปฏิบตัิการ 098 2701843 
44 นายธีรพล  ศรโีมรา ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว 
 

45 นายสัญญา  ว่องไวอมรเวช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 

081 8572163 

46 นางสาวพรนภสั วงศ์แสนสุข
เจริญ 

นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 089 4075204 

47 นายพิศุทธิ์ มิกาศ ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว 061 156 6999 
48  ผู้อ านวยการการนิคมอุตสาหกรรมในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
095 3745057 (พี่อ้อย) 

49 นายออน  อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศลุกากรอรญัประเทศ  
50 นายธนากร เกิดสวัสดิ ์ นักวิชาการศุลกากรช านาญการ 0857185240 

51 นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดสระแก้ว  
52 นายสุรชัย ตันชัชวาล ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมลู

เพื่อการพัฒนาจังหวัด 
 

53 นางสาวสุนสิา จาตูม เจ้าหน้าท่ีธุรการ 081 0011465 
54 นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว  
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 

55 นางศรีวรรณ อนันตผล 
 

นักวิเคราะหผ์ังเมืองช านาญการพิเศษ 089 9181121 (พ่ีปิ๋ม) 

56 นายพงศกร กัลยานุกลู นักผังเมืองช านาญการ  

57 นางสาวปาริฉัตร นัคเรศ นักวิเคราะห์ช านาญการ  
58 นายอนุพงษ์ ช่ือเพราะ วิศวกรโยธาปฏบิัติการ  
59 นายเกรียงกมล ผิวด า พนักงานวิศวกรโยธา  
60 นายศุภวิชญ์ ศรไีทคู  วิศวกรโยธาปฏบิัติการ  
61 นายนพพร ทองสุข วิศวกรโยธาช านาญการ  
62 นางแสงอรุณ บุญศร ี สถิติจังหวัดสระแก้ว  

63 นางสาวกชกร อาจต้น เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป 080 0277153 
64 นายจงสวัสดิ์ มณจีอม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และสารสรเทศ  
65 นายส าเริง วงษ์ป้อม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร 086 1593882 
66 นางสาวนุศรา หิ้นเตี้ยน  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
67  นายด ารง โอกาศ อุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว  
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สรุปประเด็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 1 (หน่วยงานราชการ) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 
“โครงการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

สรุปประเด็นส าคัญ 
1. ประโยชน์ โอกาส ความท้าทาย ปัญหา/อุปสรรค/ข้อห่วงกังวล ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

สระแก้ว 

ประโยชน์  
(Benefits) 

โอกาส  
(Opportunities) 

ความท้าทาย* 
(Challenges/Risks) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วง
กังวล (Problems / Barriers 

/ Concerns) 
1.1 ด้านเศรษฐกิจ 
การลงทุน: เกิดความชัดเจน
ในการพัฒนาการลงทุน มีการ
ลงทุนในพื้นที่ กระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาที่ดินเพื่อการลงทุน 
สร้างรายได้ให้คนในพ้ืนที่: 
เป็นการสร้างโอกาสในการ
เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที ่
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น 
( Infrastructure): เกิดการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับ SEZ ซึ่งประชาชนได้
ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น นั้ น ๆ  อี ก ทั้ ง ยั ง
สามารถพัฒนาให้เป็นจุดรวม 
(Hub) เช่ือมโยงการคมนาคม
ในภูมิภาคได้ โดยการส่งเสริม
ระบบ logistics ทางรางเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งทาง
ถนน ให้มีวงแหวนล าเลียง
สินค้า  

ท า เ ล / ที่ ต้ั ง : ส า ม า ร ถ
เ ช่ือมโยงตลาดสู่ภูมิภาค 
ASEAN ได้ เนื่องจากพื้นที่
อยู่ใกล้เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
EEC และใกล้ตลาดกัมพูชา 
จึงสามารถขนส่งสินค้าออกสู่
ด่านพรมแดนคลองลึกและ
กระจายสู่ภาคตะวันออกได้
ง่าย  
ตลาดโรงเกลือ: เป็นจุดขาย
ส าคัญที่มีการค้าขาย การ
ลงทุน เช่น การขายส่งสินค้า
มือสอง 
การเกษตรของจั งหวัด : 
เป็นเมืองเกษตรที่ผลิตผลไม้ 
(เช่น ชมพู่ มะม่วง เมล่อน) 
และสมุนไพร จึงมีโอกาสใน
ก า ร พัฒน า ต ล า ด สิ น ค้ า
เกษตรสมุน ไพร  รวมถึ ง
อุตสาหกรรมสินค้าเกษตร
แปรรูป 

ท าเล/ที่ต้ัง: การเช่ือมโยงกับ
ตลาดใน ASEAN  
แรงจู งใจ : สิทธิประโยชน์  
ระหว่าง EEC กับ SEZ (SEZ 
ต้องดีกว่า EEC) ปรับเง่ือนไข
การลงทุนและสิทธิประโยชน์ 
ข้อจ ากัดของอุตสาหกรรมใน
นิคม หากเป็นอุตสาหกรรมสี
เขียวในรูปแบบที่ผ่อนปรน 
(เพื่อลดข้อจ ากัดของประเภท
อุตสาหกรรมที่จะมาลง) ต้อง
สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมให้
ดีได้ตามความเสี่ยงที่เพิ่มมาก
ขึ้ น ด้ ว ย  จึ ง ต้ อ ง เ ป็ น
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
ภาคการเกษตรของจังหวัด : 
ก า ร พัฒน า อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เกษตร 
การมีส่วนร่วม: ทุกภาคส่วน
ในพื้นที่ต้องเห็นความส าคัญ

ความไม่สมดุล/ครอบคลุม
การพัฒนา : เกิ ดจากการ
พัฒนาที่ไม่สมดุล เช่น ราคา
ที่ดินที่ เพิ่มสูงเกินจริง การ
พัฒนาพื้ นที่ ภ าค ธุ ร กิ จ ไ ด้
ประโยชน์ แต่ภาคประชาชน
ยังไม่ได้รับการดูแลในหลายๆ 
ด้าน รายได้ประชาชนยังคง
เท่าเดิม ผลประโยชน์ที่คน
ภายนอกและคนภายในได้รับ
ไม่เท่าเทียมกัน (เกิดความ
เ ห ลื่ อ ม ล้ า )  โ ค ร ง ส ร้ า ง
เ ศ รษฐกิ จที่ พัฒนาขึ้ น ไ ม่
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ 
ราคาที่ดินที่สูงเกิน: เกิดการ
หาประโยชน์ทางที่ดิน ส่งผล
ให้การพัฒนาในพื้นท่ีไม่คุ้มค่า 
(ที่ดินแพงเกินจนคนไม่มา
ลงทุน) 
ร ะ บ บ  logistics ยั ง ไ ม่
ครอบคลุม  (ถนน รถไฟ 
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ประโยชน์  
(Benefits) 

โอกาส  
(Opportunities) 

ความท้าทาย* 
(Challenges/Risks) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วง
กังวล (Problems / Barriers 

/ Concerns) 
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง
เศรษฐกิจ: หน่วยงานภาครัฐ
ให้ความส าคัญในการพัฒนา
มากขึ้น เกิดการเจริญเติบโต
ในพื้นที่ ท าให้เกิดรายได้ มี
โอกาสทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
มูลค่าที่ดินสูงขึ้น 
การค้า: การขนส่งค้าขายเพิ่ม
มากขึ้น มีสินค้าหลากหลาย
ขึ้น 
ระบบการจัดการ : มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
และมีการด าเนินงานที่เป็น
ขั้นตอน 

ภาคประชาชน: การตื่นตัว
ของภาคประชาชน ชุมชน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
 

และช่วยกันขับเคลื่อนให้ทั้ง
จังหวัดยอมรับใน SEZ 
ผังเมือง/พ้ืนที่สีเขียว: มีพื้นที่
สี เ ขี ย ว น้ อ ย ใ น ก า ร ท า
อุตสาหกรรม (มีคนลงทุนน้อย 
=> ขอปรับสี ผังเมือง ก าลัง
ปรับสีอยู่ ต้องคิดวิธีที่จะท าให้
ประชาชนยอมรับได้) ปกติจะ
ก าหนดว่าอยากให้มีโรงงาน
ประเภทไหนก่อน แล้วจึงค่อย
ก าหนดสีภายหลัง 
การตลาด: การสร้างตลาดให้
เกษตรกร 

ขนส่งสาธารณะ): การพัฒนา
เส้นทางยังไม่เหมาะสมในการ
รองรั บ  SEZ ร ะบบขนส่ ง
สาธารณะยังไม่ทั่วถึง ราง
ล าเลียงสินค้าไม่สะดวกและ
ขาดประสิทธิภาพ ถนนในการ
ล าเลียงยังไม่เช่ือมต่อ  
ไม่มีการลงทุนที่เกิดขึ้นจริง: 
มีโรงงานเข้ามาลงทุนน้อย 
เ พ ร า ะ ข า ด แ ร ง จู ง ใ จ  มี
ข้อจ ากัดของประเภทการ
ลงทุน ราคาที่ดินแพง จึงไม่มี
คนมาลงทุน  
รัฐจัดสรรการลงทุน : การ
ลงทุน เป็นการลงทุนโดย
รัฐบาล ซึ่งโดยปกติการลงทุน
ภาครัฐนั้นต้องรองบประมาณ 
มีขั้นตอนมาก ต้องเป็นล าดับ
ขั้น ท าให้เกิดความล้าช้าใน
การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน : การใช้
ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานใน
เ ข ต นิ ค ม ฯ  ยั ง ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
การค้า: มีตลาดประชารัฐใน
พื้นที่นิคมฯ แต่ไม่มีคนสนใจ 
ไม่ มี ลู กค้ า  ไม่ มี คน เข้ า ไป
ค้าขาย อาจเพราะท าเลที่ตั้ง 
จึ ง ไม่ประสบความส า เ ร็ จ 
รวมถึงข้อจ ากัดด้านนโยบาย 
logistics แ ล ะ ก ฎ ห ม า ย
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ประโยชน์  
(Benefits) 

โอกาส  
(Opportunities) 

ความท้าทาย* 
(Challenges/Risks) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วง
กังวล (Problems / Barriers 

/ Concerns) 
การค้ าระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง 
ก า ร เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ท า ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ร า ก : 
ประชาชน ไม่ ไ ด้ มี ร า ย ไ ด้
เพิ่มขึ้นอย่างที่คาดหวังไว้ตาม
การพัฒนาของ SEZ 
ระบบการบริหารจัดการ : 
การบริการจัดการยังไม่เป็น
ระบบระเบียบเท่าท่ีควร 

1.2 ด้านสังคม 
คุณภาพชีวิต: มีโรงงานเข้า
มาด า เนินกิ จการในพื้นที่  
ส่งผลให้พื้นที่เกิดการพัฒนา 
มีแนวโน้มสร้างคุณภาพชีวิต
คนในพื้นที่ให้ดีขึ้นเนื่องจากมี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
คนในพื้นที่มีงานท า มีธุรกิจ
ใหม่ๆ เกิดขึ้น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากการ
จั ด เ ก็ บ ภ า ษี ไ ด้ ม า ก ขึ้ น 
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ
ป ร ะ ก อบ อ า ชีพ ต่ า ง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปสงค์-
อุ ป ท า น  เ ช่ น  ค้ า ข า ย 
ท่องเที่ยว เป็นต้น 
ก า ร ส ร้ า ง ง า น ใ น พ้ื น ที่ : 
แรงงานได้ท างานในพื้นที่  
ประชาชนมีทางเลือกในการ
ท างานและสร้างรายได้เพิ่ม

ก าลั งแรงงาน : แรงงาน
ไ ด้ รั บ ก า ร พัฒน า ทั ก ษ ะ
แรงงานเพื่อรองรับการจ้าง
งานท่ีจะเกิดขึ้น 
ประชาชน : ในพื้นที่ได้รับ
โอกาสและประโยชน์จาก
การพัฒนา  
 

ระบบการบริหารจัดการ: การ
สร้างระบบบริหารจัดการเพื่อ
สร้างความมั่นใจ 
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น 
( Infrastructure):  ก า ร
เตรียมพร้อมด้านสังคมเพื่อ
รองรับการพัฒนาในพื้นที่ เช่น 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข 
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น ต่ า ง ๆ 
จ านวนของเด็ก ผู้สูงอายุ  ที่
เพิ่มมากข้ึน 
การมีส่วนร่วม : การเข้าใจ
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ของคนในพ้ืนท่ี การสร้างกลไก
การมีส่วนร่วมของสังคม ต้อง
มีทุกปัจจัยในการรองรับ SEZ 
มีองค์กรเจ้าภาพ ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมได้
มากขึ้น (เช่น หน่วยงานด้าน
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ก็ เ น้ น ห นั ก

การจ้างงานของแรงงานใน
พ้ืนที่ :  มีการจ้างงานน้อย 
แรงงานยังคงอพยพถิ่นฐานไป
ท างานท่ีจังหวัดใกล้เคียง 
ขาดแรงงานฝีมื อ : ก าลั ง
แรงงานขาดฝีมือ หรือทักษะ
เฉพาะทาง ประชาชนในพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ท าให้
เกิดการเรียนรู้ค่อนข้างจ ากัด 
เ ช่น การสร้างองค์ความรู้
ต่ างๆ ในด้านการค้า การ
ลงทุน นอกจากน้ันคนไทยเอง
ยังค่อนข้างเลือกงาน 
ความขัดแย้ง/ประโยชน์ทับ
ซ้อน: เกิดความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ในพื้นที่ ชุมชน
ดั้งเดิมที่อยู่อาศัยอาจได้รับ
ผลกระทบจากการสูญเสีย
อาชีพ วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไป  การ เปลี่ ยนแปลง เ ชิ ง
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ประโยชน์  
(Benefits) 

โอกาส  
(Opportunities) 

ความท้าทาย* 
(Challenges/Risks) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วง
กังวล (Problems / Barriers 

/ Concerns) 
มากขึ้น คนในพื้นที่อยากอยู่
ในพื้นที่มากขึ้นเนื่องจากมี
แหล่งงาน (ลดการอพยพย้าย
ถิ่นฐาน) 
ความ เป็ น ร ะ เบี ยบข อ ง
สังคม: พื้นที่สามารถก าหนด
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ได้ 
โอกาสในการเรียนรู้: คนใน
พื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเรื่ องของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมากขึ้น เนื่องจากส่งผล
กระทบต่อตนเองโดยตรง 

มากกว่าปกติ สร้างกลไกการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา พัฒนา
กลไกให้เกิดการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง) 
แรงงาน : ต้องพัฒนาฝีมื อ
แ ร ง ง า น ใ ห้ เ ท่ า ทั น
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

วัฒนธรรม ความขัดแย้งของ
การใช้ที่ดิน 
ความ เป็ น ร ะ เบี ย บ ข อ ง
สังคม/ปัญหาทางสังคมทับ
ซ้อนเพ่ิมมากขึ้น: ผลจากการ
เข้ามาของแรงงานต่างด้าว 
อาจก่อให้เกิดปัญหายาเสพ
ติด โรคติดต่อข้ามแดน การ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ชุมชน
แออัด การลักลอบเข้าเมือง 
ชุมชนเดิมต่อต้าน อีกทั้งยัง
ขาดความเข้าใจระหว่างธรรม
เนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันใน
แต่ละเช้ือชาติ 
ประชาชนถูกละเลยและ
ผิดหวัง: ประชาชนในพื้นที่
อาจถูกละเลยหรือถูกมองข้าม
เพราะภาครัฐมุ่ งแต่พัฒนา
เศรษฐกิจระดับมหภาคใน
ระบบของนายทุน ชุมชนเกิด
ความผิดหวังเพราะคาดหวัง
สูงว่าจะได้รับประโยชน์ ยังไม่
เห็นข้อดีของ SEZ ที่ชัดเจน
และก่อเกิดผลดีต่อคนในพื้นที่
โดยตรง 
คุณภาพชีวิต: คุณภาพชีวิต
ของคนในพื้นที่อาจไม่ได้ดีขึ้น
เท่ าที่ ค วร  เนื่ อ งจากการ
พัฒนายังไม่ตอบโจทย์คนใน
พื้นที่มากเท่าไหร่ รวมถึงมีข้อ
กังวลด้านความปลอดภัยใน
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ประโยชน์  
(Benefits) 

โอกาส  
(Opportunities) 

ความท้าทาย* 
(Challenges/Risks) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วง
กังวล (Problems / Barriers 

/ Concerns) 
เ รื่ อ ง โ ร ค ติ ด ต่ อ แ ล ะ
อาชญากรรม 
โอกาสการเรียนรู้ของคนใน
พ้ืนที่: การสร้างกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังมีไม่มาก
เท่าที่ควร 
การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่
เข้มแข็ง: ประชาชนยังขาด
ความเคารพในกฎจราจร 
เพราะกฎหมายยังไม่เข้มงวด 

1.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 
อุตสาหกรรมสี เขียว : เป็น
มิ ต ร ต่ อ สั ง ค ม  ชุ ม ช น 
สิ่งแวดล้อม หากมีระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีเข้มงวด  
มี ม าต รก า รก า รจั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อม :ภาครัฐมีความ
พยายามในการวางแผนการ
จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ภ า ย ใ น พื้ น ที่ แ ล ะ พื้ น ที่
ใกล้เคียง มีความชัดเจนใน
มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในพื้ นที่  ส ามารถควบคุม
สภาพแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์
ของความปลอดภัย สามารถ
ก าหนดมาตรการและบังคับ
ใช้กฎหมายได้อย่างชัดเจน 

 มาตรการและการจัดการ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม : มี ค ว า ม
ค ร อ บ ค ลุ ม  ก า ร ติ ด ต า ม
ประเมินผลโรงงานใน SEZ 
ห น่ ว ย ง า น รั บ ผิ ด ช อ บ : 
หน่วยงานติดตามสิ่งแวดล้อม 
ระบบการบริหารจัดการ: การ
จัดวางระบบการดูแล ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ การวาง
ระบบ เผยแพร่ใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้รับทราบ 
การพิจารณาเอกสารสิทธิ์ : 
ก า ร ใ ช้ /ถื อ ค ร อ ง ที่ ดิ น 
ประชาชนเรียกร้องให้มีการ
พิจารณาเอกสารสิทธ์ิ 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ถูกท าลาย: เนื่อง
ด้วยพื้นที่ท ามาหากินเดิมของ
ช า ว บ้ า น ไ ด้ ถู ก น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในการพัฒนา SEZ 
จึงท าให้ชาวบ้านบุกรุก (รุก
คืบ) พื้นที่ป่าไม้ ลักลอบใช้
สอยพื้นที่ป่าทีละนิด เกิดการ
เข้าถึงง่าย อันเป็นการท าลาย
สภาพแวดล้อมเดิม ท าให้ป่า
ไม้เกิดความเสื่อมโทรม พื้นที่
ป่าไม้ลดลง ต้องใช้เวลาใน
การฟื้นฟ ู
เกิดมลภาวะและมลพิษ : 
ด้วยระบบขนส่ง การจราจร 
โครงสร้างพื้นฐาน โรงงาน
อุตสาหกรรม เหล่านี้ล้วนแต่
เป็นแหล่งก่อเกิดมลพิษ ทั้ง
ทางอากาศและทางน้ า อีกทั้ง
ยังไม่มีเขตกันชนสิ่งก่อสร้าง 
ท าให้เกิดมลพิษทางเสียงและ
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ประโยชน์  
(Benefits) 

โอกาส  
(Opportunities) 

ความท้าทาย* 
(Challenges/Risks) 

ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วง
กังวล (Problems / Barriers 

/ Concerns) 
อากาศ เช่น ฝุ่นละออง ควัน 
ในระยะของเขตก่อสร้าง SEZ 
ซึ่ ง ห ลั ง จ า ก  SEZ ไ ด้ เ ปิ ด
ด าเนินการอย่างเป็นทางการ 
ก็ ยั ง เ กิ ด ม ล ภ า ว ะ จ า ก
ก า ร จ ร า จ ร แ อ อั ด  เ สี ย ง 
อ า ก า ศ แ ล ะ น้ า เ สี ย จ า ก
กระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมในล าดับต่อไป 
ปริมาณขยะ: ปริมาณขยะที่
เพิ่มมากขึ้น ทั้งจากสินค้ามือ
สองที่ขนข้ามฝั่งมาขายจาก
ป ร ะ เ ท ศ กั ม พู ช า  ข ย ะ
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  แ ล ะ ข ย ะ
ครัวเรือน 
ความชัดเจนของการบริหาร
จัดการ: หน่วยงานที่ดูแลด้าน
สิ่ ง แ วดล้ อมยั ง ไ ม่ ชั ด เ จน 
โดยเฉพาะโรงงานที่จัดตั้ ง
นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม 
ขาดหน่วยงานกลางที่ดูแล 
SEZ ในภาพรวม:  ศูนย์รวม
ที่จะให้ข้อมูล การติดตาม
ประเมินผล (หน่วยบริหาร
จัดการ SEZ) จึงควรมีกลไก
การติดตามตรวจสอบโดย
ชุมชนเข้ามาช่วยเสริม 
ป ร ะ เ ภ ท อุ ต ส า ห ก ร ร ม
เป้าหมาย: เป็นอุตสาหกรรม
สีเขียวแท้หรือเทียม 
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*ความท้าทายในภาพรวม => ไม่มีหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการ SEZ 
2. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ความกังวล 

2.1  ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนตลอดทั้งกระบวนการ 
2.2  ประสบการณ์การรับรู้จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่อ่ืนว่า SEZ นั้นจะก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย 
2.3  การประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ยังไม่มีความจริงจังเท่าที่ควร ท าให้ขาดแรงขับเคลื่อน จึงไม่สามารถไปต่อได้ 
2.4 มีการต่อต้าน เนื่องจากก าหนดเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว แต่แท้จริงแล้วสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสีม่วง

ได ้เช่น โรงไฟฟ้าชีวมวล เนื่องจากความคาดเคลื่อนในการเข้าใจ 
3. วิสัยทัศน์ 

“เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว มั่นคง มั่งคั่ง ปลอดภัย ยั่งยืน” 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งผู้มีส่วนร่วมหลักในการพัฒนาแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

แนวคิด ผู้มีส่วนร่วมหลัก / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.1  การพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร 
มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และศนูย์กลางการแปรรูปสินค้า
เกษตรแบบครบวงจร ในพื้นที ่SEZ 

ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เกษตรกร กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 

4.2  การพัฒนาอุตสาหกรรม 
เนื่องจากโรงงานมีก าลังการผลิตไฟฟ้า แต่ไม่มีแหล่งที่จะส่งไป
ขาย จึงควรหาตลาดการผลิตไฟฟ้าเพื่อจ าหน่ายไปยังประเทศ
เพื่อนบ้าน และเพื่อปลดล็อคอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า 
(จากขยะอิเล็กทรอนิกส์) ให้สังคมยอมรับ มุ่งเน้นไปท่ี
โรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมสีเขยีวท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส านักงานพลังงานจังหวัด 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4.3  การพัฒนาฝีมือแรงงาน 
แรงงานไทยไดร้ับการฝึกทักษะดา้นอาชีพ ภาษา มีการศึกษา 
และมีงานท า 

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด สถาบันการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

4.4  การจัดการแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
แรงงานต่างด้าวท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานแรงงานจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 
4.5  การพัฒนาระบบสาธารณสุข ระบบความปลอดภัย 
การควบคุมโรคตดิต่อ (ท้ังคน พืช และสตัว์) และการบังคับใช้
กฎหมายให้ปลอดอาชญากรรม ปลอดยาเสพตดิ การค้า
มนุษย ์

สถานตี ารวจภูธรจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม 

4.6  การจัดการระบบสาธารณูปโภค 
มีการบรหิารจดัการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทีเ่พียงพอ การ
บริหารจดัการสิ่งแวดล้อมในการจดักิจกรรมในพ้ืนท่ี SEZ ให้
ปราศจากมลพิษ มีการจัดสรรน้ าที่เท่าเทียมทุกภาคส่วน เพื่อ
ลดปัญหาการแย่งน้ ากันระหว่างผู้ใช้น้ า 

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค การประปาส่วนภูมภิาค ส านักงานขนส่ง
จังหวัด กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
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แนวคิด ผู้มีส่วนร่วมหลัก / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.7  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในภาพรวมด้วยระบบเศรษฐกิจหมนุเวียน 
พัฒนา SEZ ใหป้ราศจากมลพิษ โดยใช้ระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) 

ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวดั 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ชุมชน 

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1  ควรมีความชัดเจนในประเภทอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุน  
5.2  ระบบ Logistics ขนส่งสาธารณะ ควรแยกระหว่างการขนส่งสินค้าเพ่ือการพาณิชย์ และขนส่งคนเพ่ือ

การท่องเที่ยวหรือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ เพ่ือลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ โดยน าสินค้าเกษตรขนส่งในระบบ
ราง โดยรถไฟใน จ.สระแก้วยังไม่ค่อยพัฒนาเท่าที่ควร 

5.3 ถนนช่วงปราจีน-นครนายก มีลักษณะที่ค่อนข้างแคบ อีกท้ังยังมีสี่แยกไฟแดงหลายจุด ส่งผลให้การจราจร
ติดขัดในบางช่วง จึงควรมีวงแหวนให้ส่งสินค้าโดยเฉพาะ ถนนควรตัดอ้อมนอกเมือง ไม่ตัดเข้ามาในเขต
เมือง เพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัด 
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สรุปประเด็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 2 (หน่วยงานราชการ) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 
“โครงการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

1. ประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อห่วงกังวล ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ประโยชน์ (Benefits) ปัญหา / อุปสรรค / ข้อห่วงกังวล (Problems / Barriers / Concerns) 

1. โครงสร้างพื้นฐานดีขึ้น 1. ที่ดินใช้ประโยชน์ส่วนมากเป็นที่ดินท่ีไม่มีกรรมสิทธ์ิ (ส.ป.ก.) 
2. การประชาสมัพันธ์ของภาครัฐยังไม่ทั่วถึงประชาชนและไมม่ีความต่อเนื่อง 
3. งบประมาณในการจัดการขยะไม่เพียงพอ 
4. เกิดการเก็งก าไรที่ดิน 
5. นักลงทุนไม่เข้ามาลงทุน จากการเก็งก าไรที่ดิน 
6. มาตราการของภาครัฐไม่ดึงดดูนักลงทุน 
7. การผลติไฟฟ้าเกินความต้องการ ท าให้เกิดการเหลือท้ิง 
8. ข้อจ ากัดด้านการสร้างตึกสูงบรเิวณชายแดน 
9. ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างไทย-กัมพูชายังไม่พร้อม  
10. เกิดปัญหาด้านการขนส่งสินคา้ระหว่างประเทศ 

2. สาเหตุของปัญหา/อุปสรรค/ความกังวล 
2.1) ท าเลที่ตั้งของจังหวัด ไกลจากจุดขนส่งส าคัญ 
2.2) สิทธิประโยชน์ไม่ดึงดูดนักลงทุน เมื่อเทียบกับการลงทุนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
2.3) นักลงทุนไม่เข้ามาลงทุนจากการเก็งก าไรที่ดิน 
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สรุปประเด็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 3 (ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 
“โครงการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 

1. ประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อห่วงกังวลของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
1. ประโยชน์ 
1. ราคาที่ดินเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่ดิน
ที่มีเอกสารสิทธิและตั้งอยู่ใกล้ถนนหรือ
ใกล้พื้นที่เศรษฐกิจ แต่พบว่าที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิที่ซื้อขายได้มีเป็นส่วนน้อย 
(ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ี สปก. ) ท าให้เจ้าของ
ที่ดินท่ีมีเอกสารสิทธิสามารถขายที่ดินได้
ราคาสูงขึ้น 
2 .  มี ก า ร จ้ า ง ง า น ใน ท้ อ ง ถิ่ น เ พิ่ ม 
ประชาชนมีงาน มีรายได้เพิ่มขึ้น 
3. โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนา
(เส้นทางคมนาคม) 
4. การค้าขายดีขึ้น 

1. ท าให้สังคมเกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น 
และเกิดการสร้างสังคมสมัยใหม่ 
2.  ประชากรเพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะ
ประชากรจากภายนอกพื้ นที่ ทั้ งจาก
ภายในประเทศและแรงงานข้ามชาติ (ทัง้ที่
ถูกกฎหมายและประชากรแฝง) 
3. มีการพัฒนาให้สังคมมีรายได้ 
4. ประชาชนท่ีออกไปท างานท่ีอื่น มีโอกาส
กลับมาท างานในบ้านเกิด 
5. สังคมที่ดี จะต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจ
ให้มาก 

1. มลพิษทางอากาศในปัจจุบันดีขึ้น
มาก 
2.  ประชาชนตระหนักรู้ เ กี่ ย วกับ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
3. มีการรวมกลุ่มกันช่วยดูแลและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน  
4. มีการปรับปรุงพื้นที่บริ เวณเขต
เศรษฐกิจพิเศษให้เป็นระเบียบมากขึ้น 

2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อห่วงกังวล 
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เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

1. สินค้าอุปโภค-บริโภคราคาสูงขึ้น 
2. การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่
ชัดเจน การลงทุนในพื้นที่ยังมีน้อย 
3. มีการใช้เครื่องจักรในกิจการใหม่ๆ ท า
ให้ไม่เกิดการจ้างงานมากเท่าท่ีควร 
4. ค่าแรงแพงขึ้น มีการหาแรงงานต่าง
ด้าวเข้ามาท างาน ท าให้การหางานยาก
ขึ้น  
5. โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลงบางส่วน บางพื้นที่เท่านั้น
(เส้นทางคมนาคม)  ในส่วนอื่นยังไม่ได้
รับการพัฒนาเท่าท่ีควร 

1. พบปัญหายาเสพติดมากขึ้น 
2. พบปัญหาเด็กแว๊น รถบนถนนวิ่งเร็วมากขึ้น 
3. ประชาชนมีความหวาดระแวงและขัดแย้งกับ
ผู้น าชุมชนที่มีส่วนรู้เห็นและสนับสนุนการ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมในชุมชน 
4. คนในสังคมเห็นแก่ตัวมากขึ้น 
5. สั งคมมี ความซับซ้ อนมากขึ้ น มี การ
กระทบกระทั่ งกันระหว่ างคนในชุมชน 
เนื่องจากมีประชากรที่มาจากหลายพื้นที่ มี
พื้นฐานวัฒนธรรมที่หลากหลาย(ไทยและ 
ต่างด้าว) 

1 .  มี ก า ร เปลี่ ยนแปลงจากนิ คม
อุตสาหกรรมสีเขียว เป็นนิคมอุตสาหกรรม
ขยะ 
2. งบประมาณในการจัดการสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มของจ านวนประชากร 
3. มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศจากการ
แอบเผารองเท้าขยะมือสอง 
4. มีปัญหาด้านมลพิษทางอากาศจากการ
เผาอ้อย 
5. มีความกั งวลด้านการน าเข้าขยะ 
ข้ามแดน 

6. ประชาชนในพื้นที่ยังได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาน้อย การสนับสนุนท่ีผ่าน
มานักลงทุนได้รับประโยชน์มากกว่า 
7. ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการการพัฒนา
อย่างชัดเจน 
8. ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ าลง
(ราคาผันผวน) 
9. เศรษฐกิจจะถดถอยลง เนื่องจาก
รายได้หลักของจังหวัดคือการเกษตรแต่
ก า รพัฒนาอุ ต ส าหกร รมยั ง ไ ม่ ต่ อ
ยอดจากการเกษตร 
10. คนส่วนใหญ่ไม่มีกรรมสทิธิที่ดิน เป็น
ข้อจ ากัดต่อการลงทุน 

6. เกิดการแตกแยกของประชาชนที่มี
ความคิดเห็นต่างกัน 
7. ขาดการประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มี
ส่วนได้-เสียไม่รับรู้ข่าวสารการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 
8. ไม่เคยมีหน่วยงานเข้ามารับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
9. ขาดการประชาสัมพันธ์ ประชาชนผู้มี
ส่วนได้-เสียไม่รับรู้ข่าวสารการพัฒนาอย่าง
แท้จริง 

6 .  มี ความกั งวลเรื่ องการแย่ ง ชิง
ทรัพยากรในพื้นที่ 
7. ขาดแคลนน้ าบนดิน,ใต้ดินมากขึ้น 
8. ช่วงก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
9. การจัดการขยะ น้ าเสียมีระบบที่ไม่ดี 

2.  ประเด็นปัญหาส าคัญและสาเหตุ 
ปัญหาส าคัญ สาเหตุของปัญหา 

1. ปัญหาน้ าท่วมในบางพื้นที่มากข้ึน  1. มีการก่อสร้างถนน/คมนาคมปดิกั้นทางน้ า เช่น ??? 
2. ขาดการวางแผนแบบบรูณษการด้านการก่อสร้างและการผันน้ าท าให้ระบายน้ าได้
ไม่สะดวก 
3. ขาดการพัฒนาด้านโครงสร้างเพื่อการกักเก็บน้ าให้เพียงพอ/เหมาะสม เช่น อ่างเก็บ
น้ า แก้มลิงฯลฯ 
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ปัญหาส าคัญ สาเหตุของปัญหา 

2. ปัญหาการจดัการขยะมือสอง
(เสื้อผ้า,รองเท้า) ในพื้นทีต่ าบลป่าไร่ 
อรัญประเทศ และตลาดโรงเกลือ 
  
  
  
  
  

1. สาเหตุหลักคือไม่มีการจัดการนโยบายน าเขา้ขยะ  
2. ไม่มีแผนงาน/มาตรการจัดการขยะน าเข้าอย่างเหมาะสม ท าให้มปีริมาณขยะสะสม
มากเกินความสามารถในการจดัการ (มีการคดัแยกขยะทิ้ง 80% ใช้ได้เพียง 20%) 
3. ศักยภาพของเทศบาลไม่สามารถจัดการขยะได้ทั้งหมด และพื้นท่ีจัดเก็บขยะมีจ ากัด
เพียง 20ไร่ ซึ่งปัจจุบันเตม็แล้ว-ใหผู้้ขายน าไปจ ากัดที่วัฒนานคร -> สถานท่ีไกล+
ค่าใช้จ่ายสูง ->เกิดอาชีพผู้รวบรวมขยะส่งโรงงาน 
3.2.4)เครื่องคัดแยกขยะเสียหาย/ช ารุด ท าให้มีปริมาณขยะสะสมจนล้น 
3.2.5) ไม่มีรูปแบบ/มาตรการการจัดการขยะที่เหมาะสม และกฎหมายเกี่ยวกับการ
น าเข้าและการจัดการขยะขา้มแดนไม่ชัดเจน  
3.2.6)ประเทศไทยเป็นเส้นทางน้ าเข้าสินค้ามือสอง 
โดยทิ้งขยะไว้และน าส่วนท่ีดสี่งออกไปยังประเทศท่ีสาม 

2. ขยะครัวเรือน  1. การขยายตัวของชุมชน (ทั้งที่อยู่อาศัย ร้านค้า และโรงพยาบาล) บ้านพัก และบ้าน
เช่า 
2. เทศบาลไม่มีพื้นท่ีและงบประมาณเพียงพอในการก าจดัขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น 
รวมทั้งมีขยะอันตรายมากข้ึน 
3. ขาดกฏกติกา/มาตรการในการจัดการขยะที่ชัดเจน (เช่น การคัดแยกขยะโดย
ครัวเรือนแตไ่มม่ีการแยกเก็บ แยกจัดการที่ชัดเจน) 
4. ชุมชนและหน่วยงานยังขาดจิตส านึก ไม่ปฎิบัตติามกฏกติกา 
5. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดการส ารวจข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร/ครัวเรือน และประเภท ปรมิาณขยะในพ้ืนท่ีที่ชัดเจน 
ส าหรับการออกแบบส่งเสรมิการจดัเก็บและการจดัการขยะที่เหมาะสมกับปัญหา 
6. การเมืองท้องถิ่นแทรกแซงการท างาน มีการเอาใจฐานเสียง ท าให้ประชาชนไม่
ปฏิบัติตามกฎกติกาต่าง ๆ 
7. ถังขยะไม่เพียงพอ ไม่ทั่วถึง 
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ปัญหาส าคัญ สาเหตุของปัญหา 

3. ขยะอุตสาหกรรมในนิคม 
- โรงงานเสื้อผ้ามือสอง 
- น้ ามัน 
- กากอุตสาหกรรม 
- โรงไฟฟ้า RDF 

1. ข้อมูลไมต่รงตามที่ขออนุญาต หรือท่ีมาจัดประชาคมว่าจะขอพ้ืนที่ป่าชุมชนเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว แต่กลบัไปท าโรงงานขยะ 
2. การจัดการขยะไม่เหมาะสม คอื ครั้งแรกเป็นแบบเก็บแยก แต่สดุท้ายน าไปกอง
รวมกัน 
3. ผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนจากต่างประเทศ(จีน) ชาวบ้านไม่ไว้วางใจในความ
โปร่งใสและความรับผดิชอบเรื่องผลกระทบต่อท้องถิ่น 
4. มีช่องว่างในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจและการสนบัสนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
5. พื้นที่ไม่เพียงพอในการก าจัด/จดัการขยะทีเ่พิ่มขึ้น 

4. ไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อยอด
ศักยภาพด้านการเกษตรของพื้นที่
ตามที่ก าหนดในพันธกิจและเป้าหมาย
ของ SEZ สระแก้ว 

1. ไม่มีโรงงานท่ีต่อยอดด้านการเกษตร (ในปัจจุบันมีแค่ชนิดเดียวคือ อ้อยที่ก าลัง
เตรียมด าเนินการ) 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับผลกระทบต่าง ๆ เช่น ปัญหาค่าเช่าที่ดินราคาสูงจากการเก็ง
ก าไร ขณะที่ชาวบ้านส่วนใหญไ่มไ่ด้ประโยชน์เนื่องจากไมม่ีกรรมสิทธิในที่ดิน 

5. ความเชื่อมโยงระบบlogistics 
ระหว่างประเทศ 

1. ขาดความเช่ือมโยงในการพัฒนาระบบ เช่น ถนน รางรถไฟ 

3) ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนา SEZ สระแก้ว 
3.1) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงวงจร 
3.2) เร่งรัดการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับขยะข้ามแดน ได้แก่ ห้ามน าเข้าขยะข้ามแดนทั้งหมด และการ

สนับสนุนท้องถิ่นในการจัดการขยะในพ้ืนที่ SEZ สระแก้วอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
3.3) จัดเก็บภาษีกับผู้ประกอบการขยะมือสอง 
3.4) การก าหนดไม่ให้จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ า(ผักขะ) 
3.5) จัดท านโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบขนถ่ายสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือความสะดวกการขนถ่าย

สินค้าข้ามแดนออกจากไทย 
3.6) ส่งเสริมการพัฒนาสังคมที่ดี โดยต้องมีการพัฒนาด้านจิตใจให้มากควบคู่กับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4) สิ่งท่ีอยากเห็น/ให้เป็น 
4.1) ได้รับข้อมูลการพัฒนาที่ครบถ้วนและทั่วถึงทุกภาคส่วน ประกอบด้วย รายละเอียดการพัฒนาโรงงาน

อุตสาหกรรม(ระยะสั้น,ยาว) และแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม" 
4.2) เร่งรัดการพัฒนาด้านการเกษตรแปรรูปอย่างจริงจัง ได้แก่ ข้าวโพด ข้าว มันส าปะหลัง ล าไย ข้าว ปาล์ม 

ยางพารา และเห็ด" 
4.3) ปรับเงื่อนไขค่าเช่าพ้ืนที่ลดลงและเพ่ิมเงื่อนไขการลงทุนในพ้ืนที่ (เพ่ือสร้างแรงจูงใจไม่ให้ไปลงทุนใน

พ้ืนทีS่EZของกัมพูชา) 
4.4) โรงงานที่จะจัดตั้งต้องไม่ตั้งในพื้นที่ลุ่มน้ าหรือรุกล้ าพ้ืนที่เกษตรดั้งเดิม 
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4.5) ให้มีการรับฟังความเห็นและประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรม เช่น ต าบล
ป่าไร่ต้องการโรงงานสีเขียว โดยต าบลผักขะไม่ต้องการโรงงานขนาดใหญ่ แต่ต้องการโรงงานสีเขียว
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เก่ียวเนื่องกับการแปรรูปผลผลิตการเกษตร" 

4.6) ส่งเสริมให้ต าบลอรัญประเทศเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานใน SEZ  
4.7) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอุตสาหกรรม เพ่ิมเติมจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีอยู่ 
4.8) ไม่ต้องการการพัฒนาโรงไฟฟ้า RDF 
4.9) จุดยืนของ SEZ  ที่มีความสมดุลทั้งหน่วยงานภาครัฐ,เอกชน,ประชาชน 
4.10) ผู้ว่าควรนั่งหัวโต๊ะ/มีบทบาทในการเร่งรัดพัฒนา SEZ ให้ชัดเจน 
4.11) ขอรับทราบความคืบหน้าในการท าร่างผังเมืองสระแก้ว(SEZ) 

5) ข้อเสนอแนะในการจัดประชุมครั้งต่อไป 
5.1) การใช้สีของ Power Point ( PPT ประกอบการประชุมครั้งนี้สีและตัวอักษรบาง slide มองเห็นไม่ชัด) 

และปรับเทคนิคการน าเสนอให้น่าสนใจ 
5.2) ควรพิจารณาเพ่ิมจ านวนผู้แทนภาคประชาชนและให้มีความครอบคลุมของ Stakeholders   
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สรุปประเด็นการระดมความเห็นกลุ่มย่อย กลุ่มที่ 4 (ภาคเอกชนและสถานบันการการศึกษา) 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 

เรื่อง การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และผู้มีส่วนได้เสีย 
“โครงการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
1. ประโยชน์ ปัญหา/อุปสรรค/ข้อห่วงกังวลของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

1. ประโยชน์ 

1) มีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
จะมีการเพิ่มจ านวนงานภายในพื้นที่มาก
ขึ้น 
2) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจะดี
ขึ้ น  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคภายในพื้นที่เพื่อรองรับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3) การคมนาคมจะมีความสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากการพัฒนาเส้นทางการ
เดินทางในรูปแบบต่างๆเพื่อรองรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
4) การค้ าขายภายในพื้ นที่ จ ะดี ขึ้ น 
เนื่องจากการมีผู้คนเข้ามาในพื้นที่มาก
ขึ้น 

1) เกิดการจ้างงานภายในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
ท าให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
2) มีการพัฒนาฝีมือแรงงาน เนื่องจากการ
พัฒนาศักยภาพของแรงงานเพื่อให้รองรับ
กับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
3) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากการมี
เขตเศรษฐกิจพิเศษท าให้ประชาชนมีงาน
มากขึ้นมีรายได้ที่มากขึ้น 
4) มีการศึกษาที่ดีขึ้น เนื่องจากการพัฒนา
ในพื้นที่มีความเจริญมากขึ้นก็จะที่ให้มี
โรงเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้มีทีคุณภาพ
มากขึ้นตาม 
5) มีผู้มาลงทุนทางด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการพัฒนาภายในพื้นที่มีมากขึ้น 
ก็จะท าให้เกิดการลงทุนสร้างโรงพยาบาล 
คลีนิค ในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อลด
ปัญหาการขาดแคลนโรงพยาบาล และ 
เรื่องสาธารณสุขท่ีไม่เพียงพอ 

1) มีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น เนื่องจากเขต
เศรษฐกิจพิเศษจะช่วยแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหา
ขยะ,ปัญหามลพิษด้านต่าง ๆ 
2) ประชาชนมีความตื่นตัวและให้
ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ผ ล ก ร ะ ทบ ด้ า น
สิ่ งแวดล้อมมากขึ้น  เนื่องจากการ
พัฒนา ในด้ านต่ า ง  ๆ  ของ ชุมชน 
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และสามารถรับรู้ และตระหนักถึง
ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

2. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อห่วงกังวล 
1) ปัญหาประชากรแฝงทั้งไทยและเทศ 
มีจ านวนมากขึ้น ท าให้เกิดการแย่งระบบ
สาธารณูปโภค 
 

1) ผั ง เมื อง เป็ นรู ปแบบ เก่ า ไม่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดข้อจ ากัดต่าง ๆใน
การใช้พื้นที่และข้อจ ากัดในการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ 

1) ปัญหาขยะ เนื่องจากการน าเข้า
ขยะมือสอง และขาดการจัดการดูแลที่
ดีที่ให้เกิดมลพิษ ทางด้านต่าง ๆ เช่า 
มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ า 
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เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

2) ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานยังไม่
เพียงพอกับความต้องการภายในพื้นที่  
ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้าดับ
บ่อย น้ าประปาไม่ไหล 
3) ปัญหาราคาเ ช่าที่ ดินมีราคาแพง 
เนื่องจากเป็นที่ดินของ สปก. และ
หน่วยงานอื่นๆ เช่น การรถไฟ กรมธนา
รักษ์ เป็นต้น ท าให้ไม่มีคนสนใจลงทุน 
และ ประชาชนไม่มีสิทธิในพื้นที่ 
ปัญหาแรงงานมีมากกว่าความต้องการ
ในพื้นที่ เนื่องจากจ านวนงาน(โรงงาน)มี
น้อยกว่าจ านวนแรงงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
4) ปัญหาสิ่งเร้ารอบตัวดึงดูดให้คนไม่
สนใจงานในพื้นที่เนื่องจากมีรายได้น้อย 
เช่น คนเลือกที่จะข้ามฝั่งไปท างานที่
คาสิโนมากกว่าเลือกที่จะท างานในพื้นที่
เพราะได้รายได้ที่สูงกว่า 
5) การขาดการบูรณาการกันระหว่าง
ภาคการเกษตรกับSEZ 
6) ขาดการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยว
ในพื้นที่ ท าให้ไม่เกิดการกระจายรายได้
ให้กับชุมชน 
7) ปัญหาขาดความชัดเจนในการดึงดูด
ภาคเอกชนให้มาลงทุนในพื้นที่ 
8) ปัญหาการลักลอบน า เข้ าสินค้ า
การเกษตรที่ผิดกฎหมาย เ ช่น ข้าว
,ข้าวโพด 
9) ปัญหาการคมนาคม เนื่องจากรถไฟท่ี
ปรับปรุงรางใหม่ยังไม่มีขบวนรถที่วิ่งถึง
สระแก้ว 

2) ไม่มีเอกสารสิทธ์ิในการครอบครองพื้นที่ 
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดิน สปก.และ
เป็นพื้นที่สี เขียวไม่สามารถท าอะไรได้
นอกจากการเกษตร ท าให้ไม่สามารถน า
พื้นที่ไปใช่ในการท ากิจกรรมอื่น ๆ  นอกจาก
การเกษตร 
3) การข้ามชายแดนท าได้ล าบากขั้นตอน
เยอะกว่าการข้ามชายแดนอื่น ๆ เพราะ
เนื่องจากการข้ามชายแดนทางฝั่งนี้ต้องใช้
พาสปอร์ทในการข้ามชายแดนและเข้าพื้นที ่
4) อปท.มีบทบาทน้อยและประชาชนขาด
การมีส่วนร่วม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายไม่
เช่ือมโยงหากัน 
5) ขาดระเบียบการจัดการบนท้องถนนที่ดี 
มีรถผิดกฎหมายสัญจรในพื้นที่มากขึ้น 

2) ปัญหาฝุ่นละอองเนื่องจากการเผา
ขยะ ควันเสียจากรถยนต์ขนาดใหญ่ 
และการก่อสร้างในพื้นที่ 
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2. ประเด็นส าคัญ/ทิศทางการพัฒนา(จากคะแนนโหวตภายในกลุ่ม) 
แนวคิด ผู้มีส่วนร่วมหลัก / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1. สิทธิประโยชน์และการลงทุน 
1. สิทธิประโยชน์ขาคความชัดเจนและไม่ดึงดูดนักลงทุน
ให้มาลงทุนในพื้นที่ เนื่องจาก สิทธิประโยชน์ได้เทียบเท่า
กับสิทธิประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัด
ใกล้เคียง เช่น ปราจีนบุรี ชลบุรี เป็นต้น และยังขาดความ
ชัดเจนในเรื่องสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนท าให้นักลงทุน
ไม่สนใจที่จะมาลงทุนในพื้นที่  (มีกรณีของอุตสาหกรรม
ประมงอยากมาลงทุนในพื้นที่  เพราะสิทธิประโยชน์ของ
การลดหย่อนภาษีแต่ขาดความชัดเจนของสิทธิประโยชนใ์น
ข้อนี้จึงยกเลิกโครงการ) 
2. ท าเลที่ตั้งไม่ดึงดูดนักลงทุนเนื่องจากที่ดินส่วนใหญ่เป็น
ที่ดิน สปก.,นส.4 ท าให้ไม่มีสิทธิในการครอบครองหรือใช้
พื้นทีในการท าอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องเช่าท่ีดินของการ
รถไฟ,กรมธนารักษ์ หรือซื้อที่ดินของประชาชนในพื้นที่เพื่อ
ใช้ในการท าอุตสาหกรรม แต่ราคาเช่า/ซื้อที่ดินนั้นมีราคา
แพงมากจึงไม่คุ้มแก่การลงทุน 
3. การข้ามชายแดนขาดความเสรี เนื่องการข้ามชายแดน
มีความยุ่งยากเพราะต้องใช้พาสปอร์ตในการข้ามชายแดน
เข้าเมืองเท่านั้น ซึ่งต่างจากเขตชายแดนอ่ืน ๆที่ สามารถใช้
บัตรประชาชนเดินเรื่องในการข้ามชายแดนและเข้าเมือง
ท าให้ขาดโอกาศในการเพิ่มจ านวนการซื้อขายภายในพ้ืนท่ี 

ภาครัฐ 
• ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(นิคมสระแก้ว) 
• กระทรวงพาณิชย ์
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
• BOI (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน) 
• กระทรวงแรงงาน 
• ส านักงานจังหวัดสระแก้ว 
• กรมศุลกากร(สระแก้ว) 
ภาคเอกชน 
• หอการค้า(จังหวัดสระแก้ว) 
• สภาอุตสหกรรม(จังหวัดสระแก้ว) 
• ประธาน Young Smart Farmer 
• เจ้าของโรงงานแปรรูปข้าวโพด 
• เจ้าของโรงส ี
ภาคประชาชน 
• เกษตรกรผู้ปลูกข้าว/ข้าวโพด 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.7) 

2. การท่องเท่ียว 
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดยังขาดการ
สนับสนุนให้เข้าถึง เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นเส้นทาง
ผ่านขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) ซึ่งเป็น
โอกาสที่ดีในการชักจูงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ แต่ยังขาดการสนับสนุนจากผูม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
2. สินค้าขึ้นช่ือและสินค้าการเกษตรภายในพื้นที่ไม่ถูก
สนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก เช่น พื้นที่ปลูกไพรได้ดีที่สุดใน
ประเทศจากโครงการของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม เนื่องจากปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบนี้ยังขาด
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์
การท่องเที่ยวเพราะในจังหวัดสระแก้วมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญ  เ ช่น อุทยาน
ประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม  

ภาครัฐ 
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
• ส านักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว - กระทรวงวัฒนธรรม 
• กรมศิลปากร (ส านักงานศลิปากรที่ 5 ปราจีนบุรี) 
• หัวหน้าอุทยานประวตัิศาสตรส์ด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว 
ภาคเอกชน 
• ประธานอุตสหกรรมการท่องเที่ยว/นายกสมาคมการท่องเที่ยว 
• ผู้ประกอบการโรงแรม/ร้านอาหาร 
• ผู้ประกอบการรถขนส่งสาธารณะ 
• มัคคุเทศก์ 
ภาคประชาชน 
• กลุ่มผู้ประกอบการ/ผู้ผลิตสินค้าOTOP 
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แนวคิด ผู้มีส่วนร่วมหลัก / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) การคมนาคม 
1. การเช่ือมโยงไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)ยงั
ไม่สะดวกเท่าที่ควร(ช่องเขาตะโก) 
2. การขยายการขนส่งออกต่างประเทศ  เพราะการ
คมนาคมในพื้นที่ยังไม่เอื้อกับการน าเข้า /ส่งออกจาก
ต่างประเทศ 
3. การคมนาคมด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่อการ
ท่องเที่ยว เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะ(รถไฟ)ไม่
สามารถใช้ได้เนื่องจากไม่มีขบวนรถ 
 
 

ภาครัฐ 
• กระทรวงคมนาคม 
• แขวงทางหลวง(จังหวัดสระแก้ว) 
• ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• ส านักงานทรัพยากรจังหวัด 
• การรถไฟแห่งประเทศไทย 
• หัวหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ 
• การท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว 
• กรมศุลกากร (จังหวัดสระแก้ว) 
• กรมการขนส่ง (จังหวัดสระแก้ว 
ภาคเอกชน 
• หอการค้า(จังหวัดสระแก้ว) 
• ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า/รถโดยสารสาธารณะ 
ภาคประชาชน 
• ประชาชนผู้ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะ/รถยนตส์่วนบุคคล 

 
3.  ข้อเสนอแนะ 

3.1  สิทธิประโยชน์ 
• สร้างความชัดเจนโดยการจัดประชุมหาแบบข้อเสนอที่ชักชวนให้นักลงทุนสนใจเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่ 
• เสนอให้ลดค่าเช่าที่ดินของการรถไฟ/กรมธนารักษ ์หรือ อยู่ฟรี 3-5ปี 
• เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายการผ่านชายแดน ไทย-กัมพูชา ให้เหมือนกับชายแดน ไทย-ลาว เพราะ

เนื่องจากการผ่านชายแดนทุกวันนี้ต้องใช้พาสปอร์ทในการข้ามชายแดนเท่านั้น เพ่ือช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
การค้าขายในพ้ืนที ่

3.2 การท่องเที่ยว 
• สร้างRootการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เพ่ือดึงดูดผู้ที่ผ่านทางมาแวะเวียนภายในพ้ืนที่  เช่น 

การสร้างแหล่งเขตเศรษฐกิจพิเศษ,เอาท์เลทสินค้าราคาถูก เป็นต้น 
• เสนอให้ อปท. ช่วยเป็นคนกลางในการประสานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและ

ประชาสัมพันธ์สินค้าภายในพื้นที่ เพ่ือช่วยให้คนนอกหรือนักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงสินค้าข้ึนชื่อประจ าจังหวัด 
• เสนอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยสนับสนุนรถไฟปรับอากาศเพ่ือน านักท่องเที่ยวจากต่างแดนเข้า

มาในพื้นที่โดยเน้นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
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3.3 การคมนาคม 
• เสนอให้พัฒนาการเดินทางเส้นทางช่องเขาตะโกเพราะเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
• เสนอให้มีหัวรถจักรมาลากขนถ่ายสินค้า/หัวรถปรับอากาศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• เสนอให้มีการเชื่อมโยนการน าเข้า/ส่งออก(สร้างการเชื่อมต่อ สระแก้ว - วัฒนานคร) 

3.4 เศรษฐกิจ 
• เสนอให้ภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ เพ่ือเพ่ิมรายได้

และช่วยกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
• เสนอให้ภาครัฐส่งเสริมการให้ภาคประชาชนและภาคเอกชนสามารถมีกรรมสิทธิ์ในพ้ืนที่  เพ่ือให้ 

นักลงทุนกล้าที่จะมาลงทุนและประชาชนสามารถใช้พ้ืนที่ท ากินในด้านต่าง ๆ ได้นอกเหนือจากการเกษตร 
3.5 สังคม 

• เสนอให้ อปท. .และประชาชนร่วมมือและแบ่งปันข่าวสาร เพ่ือเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างสอง 
ภาคฝ่ายและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

• เสนอให้แก้ไขกฎหมายผังเมือง เนื่องจากผังเมืองในปัจจุบันมีข้อจ ากัดเยอะและเอ้ือต่อการพัฒนา 
เพ่ือให้สามารถก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างให้สามารถรองรับกับการพัฒนาของSEZ 

3.6 สิ่งแวดล้อม 
• เสนอให้ อปท. ช่วยกระจายข่าวสารเมื่อมีการประชุมเกี่ยวกับโครงการสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้ 

ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมและรับรู้เนื้อหาของการประชุม 



ภาคผนวก ง-7 
รายงานการก าหนดขอบเขตโครงการติดตามและ

ประเมนิผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแก้ว  
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  



รายงานการกําหนดขอบเขต
(Scoping Report)
รายงานการกําหนดขอบเขต
(Scoping Report)
โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ภายใตโครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร

โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ภายใตโครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร

 สิงหาคม 2564



ภาคผนวก ง-8 
สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์  

(Online Focus Group) โครงการติดตามและประเมินผล
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  

































สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group) โครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วันที่ 14 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00-12.00 น. 
ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 

นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อค าชัย
ส านักงานสภาเกษตรกร จังหวัด
สระแก้ว 

-เพ่ิมการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ SEZ ด้านประโยชน์ของเกษตรเป้าหมาย  
-มีสิทธิประโยชน์ของเกษตรในพื้นที่เพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 
เช่น ให้โรงงานรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ก่อน หรือให้ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ที่สูงขึน้ 
-พันธุ์พืชใดที่เหมาะสมในการพัฒนา SEZ เช่น โรงงานที่มาตั้งจะรับซื้อ
ผลผลิตชนิดใด, พืชท้องถิ่นใดจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 

นายวรเชษฐ์ สุริยะหน่อค าชัย
ส านักงานสภาเกษตรกร จังหวัด
สระแก้ว 

-หากมีการตั้งโรงงานในพ้ืนที่ควรรับซื้อพืชไร่ก่อน อย่างไรก็ตามยังคงมี
ช่องโหว่ทางกฎหมายในการกดราคาสินค้าทางการเกษตรอยู่ 

นายอุกฤษฎ์  อินทาภรณ์ 
ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม 

-การพัฒนาเกษตรกรรมสามารถท าร่วมกับการท่องเที่ยวไดเ้พราะมีสินค้า
เกษตรกรรมอยู่ที่เด่นชัดอยู่ แต่ไม่แน่ใจทิศทางของนิคมอุตสาหกรรมไป
ทางไหนเป็นไปได้ไหมว่าเป็นการแปรรูปเกษตรเพราะข้อจ ากัดของ
ทรัพยากร 
-ทิศทางของนิคมอุตสาหกรรมควรให้ประโยชน์กับการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
-เห็นด้วยกับการจัดการขยะ แต่อย่างไรก็ตามควรค านึงถึงขยะ
อุตสาหกรรรม เพราะอาจเกิดมลพิษแก่ชุมชนในภายหลัง  
-ควรพัฒนาควบคู่กัน ทั้ง 3 ทางเลือก แต่อาจมุ่งไปทางใดทางหนึ่งขึ้นอยู่
กับการหารือและแนวโน้มความต้องการ 
- การจัดการน้ าในระดับอุตสาหกรรมอาจไม่เพียงพอ 
- การจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมยังไม่มีแผนที่ชัดเจน 

นายบุญญาฤทธิ์ วงษ์อุดม 
โครงการชลประทานสระแก้ว 

-แนวทางพัฒนาอ่างเก็บน้ าได้มีการพัฒนาแก้มลิงในพ้ืนที่ แต่ติดปัญหา
เรื่องการส่งน้ าเพราะเป็นพ้ืนที่ สปก และขอบเขตพ้ืนที่จึงเข้าในพ้ืนที่ไม่ถึง 



-ในปัจจุบันน้ ายังเพียงต่อการส่งในพ้ืนที่ SEZ อยู่ ถ้าอีก 5 ปีต้องคาดการ
ต่อการขึ้นอุตสาหกรรมและประเมิน water demand รวมถึงก าหนด
พิกัดการใช้น้ า เพ่ือคาดการณ์ปริมานในการสนับสนุนในพ้ืนที่  
-แนวทางเห็นด้วยกับเกษตรแปรรูป แตจ่ะต้องท าให้พ้ืนที่เป็นช่องทางการ
สร้างงานก่อน ซึ่งท าให้สร้างความม่ันใจต่อผู้ลงทุน  
-เกษตรกรต้องพ่ึงพาตัวเองได้ 
-ระบบขนส่งต้องอ านวยความสะดวกเพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ลงทุน 

นายสังข์ ทองแท่งใหญ่ 
ส านักงานเกษตรอ าเภออรัญ
ประเทศ 

-ทางเกษตรอ าเภออรัญญประเทศได้ส่งเสริมพืชสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ 
ฟ้าทะลายโจร และไพร แต่ไม่สามารถส่งเสริมพืชชนิดอื่นได้ เพราะน้ าไม่
เพียงพอต่อการเกษตร ชลประทานเข้าไม่ถึงในพ้ืนที่ อีกทั้งช่วงฤดูฝน ถ้า
ฝนตกหนักน้ าท่วมหนัก และช่วงหน้าแล้ง จะแล้งจัด การตัดถนนใหม่ท า
ให้ทางน้ าเปลี่ยน และการใช้สารเคมีในการผลิตพืชไร่  
-ด้านเกษตรแปรรูปโดยกลุ่ม ผ่านศึก กับ ทับพริกได้จดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจแล้ว และส่งผลผลิตทางการเกษตรโรงงานให้โรงงานแปรรูป เช่น
กลุ่มวิสาหกิจทับพริกปลูกพืชเท่านั้น และส่งไปแปรรูปที่เครือข่ายของวัง
น้ าเย็น แต่มีบางที่ท าเป็นแคปซูลเอง อย่างไรก็ตามในอนาคตสามารถต่อ
ยอด พัฒนาเป็นเกษตรแปรรูปเองได้หาก โดยสร้างกลุ่มวิสาหกิจให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน เพราะค่อนข้างเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจมี
เป้าหมายให้เกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ผ่าน GIP ในระยะเวลาประมาน 1-3 ปี 
-ในพ้ืนทีม่ีกลุ่มเกษตรที่รวมกลุ่มเป็น Zone อยู่ สามารถควบคุมได้ แต่
บางคนท าในพ้ืนที่ส่วนตัวซึ่งควบคุมยาก 
-การท ากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ได้ จะต้องรวบรวมสมาชิกขั้นต่ าอย่างน้อย 
30 คนข้ึนไปแต่เป็นไปได้แน่นอนโดยต้องรวบรวมผู้ที่สนใจ 

นายสุมิตร มงคลยงค์ 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว 

-สระแก้วมีสมุนไพรหลายตัว เช่น มะขามป้อม กรระเจี๊ยบแดง และเป็น
พืชที่ส่งแปรรูปหลายที่ เกษตรที่น่าสนใจคือกัญชงกับกัญชา อย่างไรก็ตาม
ควรปลูกอย่างผสมผสานเพราะสามารถทดแทนกันได้ 
-กัญชงกับกัญชา ยังเป็นเรื่องที่อยู่ในมติประชุม สนับสนุน supply 
demand matching ส่วนพื้นที่ใดต้องขึ้นอยู่กับเกษตรจังหวัด 
-จากประกาศห้ามน าเข้าข้าวเปลือกจากต่างประเทศเพราะมีผลต่อราคา
ผลิตภัณฑ์ข้าวเปลือกในประเทศ ส่วนข้าวโพดและมันสับปะหลัง ถ้า 10 



ตันขึ้นไปต้องขออนุญาต แต่สามารถส่งออกอยู่แล้ว แต่ต้องแข่งขันราคา
กับประเทศที่มีราคาถูกกว่า 
-เห็นด้วยอย่างยิ่งหากน าข้าวเปลือกมาส่งเสริม SEZ เพราะจังหวัดรอบ
ข้างปลูกข้าวอยู่แล้ว เสนอให้รวบรวมผลผลิตจากจังหวัดใกล้เคียง 
-เห็นด้วยกับการสร้างแรงจูงใจสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนทางด้าน
การเกษตรแปรรูป เช่น ลดภาษี ลด cost ต้นทุนให้แก่นักลงทุน อัตรา
ภาษี เงื่อนไขการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือในการผลิตทางการเกษตร และการ
แปรรูป เงื่อนไขท่ีช่วยในการลดต้นทุนในการผลิต สนับสนุนให้มี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้าน 

วันที่ 14 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30-16.30 น. 
ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 

นายชาญชัย คุณาพรพิทักษ์ 
บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก 
จ ากัด (มหาชน) 

- การจัดตั้ง SEZ พบปัญหาและข้อจ ากัด ซึ่งการประชุมไม่ตอบสนอง
ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง เช่น เรื่องประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในการถือ
ครองที่ดิน เพราะประกาศ สปก ก าหนดพ้ืนที่เขตสีม่วง ท าให้ไม่สามารถ
สร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยายพ้ืนที่ได้ ควรแก้ระเบียบทางเลือกให้มี
การครอบคลุมพ้ืนที่ ควรส ารวจพื้นที่อุตสาหกรรม และส ารวจความ
ต้องการขยายพ้ืนที่ของโรงงานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนการ
จ้างงาน ต้องให้สิทธิประโยชน์ทัดเทียมกับพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ โดย
อุตสาหกรรมเน้นไปทิศทางของชีวมวล เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไม่ปล่อย
มลพิษสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน  
- ระบบชลประทานเข้าไม่ถึงพ้ืนทีท่ าให้ผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควร ความมั่นคง
ผลผลิตไม่แน่นอนเพราะแล้งจัด และมีน้ าท่วม 
- การศึกษาได้มีการส่งเสริมแล้ว สถาบันการศึกษาในสระแก้วมีการตอบ
โจทย์แล้วแต่ไม่มีแรงจูงใจให้คนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นรัฐต้องส่งเสริม 
สนับสนุน ด้านอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายให้เพียงพอ โดยระบุการศึกษาที่
ตอบสนองความต้องการต่ออาชีพในพ้ืนที ่เช่น สนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้
การศึกษาท่ีถูกกว่าที่อ่ืนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
- การให้สิทธิประโยชน์นอก SEZ ไม่สามารถท าได้แต่ถ้า SEZ ปลดล็อคให้
ลงทุนได้จะท าหรือไม่ 



ในกรณีที่ SEZ ปลดล็อคให้ลงทุนในพ้ืนที่ได้ ยังไม่ถ้าสามารถแก้ปัญหา 
เนื่องจากไม่คุ้มทุน เพราะหากลงทุนในที่ใหม่ท าให้ต้นทุนสูงขึ้น และ
กรรมสิทธิ์ที่ดินไม่มีท าให้ไม่คุ้มการลงทุน และระยะเวลาสัญญาสั้นเกินไป 
ดังนั้นจึงควรขยายพ้ืนที่ในแหล่งอุตสาหกรรมแต่ไม่ควรบุกรุกในแหล่ง
ชุมชนมากเกินไปเพราะเกิดอันตรายกับแหล่งชุมชนได้ อีกทั้งควรสร้าง
แรงจูงใจด้วยการเอ้ือไฟฟ้า การเข้าถึงสาธารณูปโภคแก่ผู้ประกอบการ
ลงทุนให้เพียงพอ เมื่อมีการลงทุนการสร้างอุตสาหกรรมจะท าให้เกิดการ
สร้างส่งเสริมการช่วยเหลือชาวเกษตรกร เช่นการน าซากอ้อยไปท าชีวมวล
น าไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

นางสาวรัฐรินทร์ สว่างสาลีรัฐ 
เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัด
สระแก้ว (YSF SAKAEO) 

- สร้างสิทธิประโยชน์แก่ผู้ลงทุนโดยการจัดตั้ง academe hub ผลิต
แรงงานที่หลากหลาย ท าให้คน เพ่ือตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความ
ต้องการแรงงานของผู้ประกอบการแต่ละภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ชายแดนที่ต้องการแรงงานหลากหลายอาชีพ 
-อยากให้สร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือขยายโรงงานที่น าผลผลิตทางการ
เกษตรเพ่ิมเติม  
-แนวทางการท าเกษตรอย่างยั่งยืน คือ ชาวบ้านในพื้นที่ปลูกพืชที่ตรงกับ
ความต้องการโรงงาน 
-ด้านนิคมอุตสาหกรรม ไม่อยากให้ใช้พ้ืนที่มากแต่ใช้เทคโนโลยีขั้นสุดและ
รองรับเกษตรในพ้ืนที่ ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเล็ก ผลิตสินค้า
ขนาดเล็กที่ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า 
-ด้านพืชสมุนไพร สระแก้วเป็นบานอภัยภูเบศ เกษตรกรปลูกพืชเยอะ 
ได้แก่ ขม้ินทับทมิสยาม 
-ด้านการจัดการขยะควรเริ่มต้นยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ก่อน 

นายรุ่งเพชร พิมอ่อน 
วิสาหกิจบ้านคลองหว้าใหม่ 

-ผลตอบรับผลผลิตทางการเกษตร(ฟ้าทะลายโจร)ดีมากท าให้สินค้าขาด
ตลาด โดยในพื้นท่ีปลูกฟ้าทะลายโจรเป็นหลักและรับซื้อพืชสมุนไพรจาก
ชุมชนอ่ืนเข้ามา และพืชอ่ืน ๆ แบ่งชุมชนอ่ืนรับผิดชอบ 
-ในขณะนี้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า และเอกสารสิทธิถือครองที่ดิน 
ท าให้ขอชลประทานไม่ได้ แต่เบื้องต้น อ.บ.จ.ได้อนุมัติ การขุดน้ าบาดาล 
และโรงตากแห้ง ซึ่งตอบโจทย์ต่อความต้องการมาก 



นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอยู่เป็นสุข
และภาคตะวันออก 

-เห็นด้วยกับแนวคิดการพัฒนา BCG จากประสบการณ์เมื่อเกิดวิกฤต
ปรากฏว่าปัญหาและอุปสรรคกรณีท่ีเกิดวิกฤตค าตอบอยู่หน่วยเล็กท่ีสุด
คือระดับครัวเรือน จากการส่งเสริมการเข้ามาคนที่อยู่ในทุนใหญ่และ
ต่างประเทศ ดังนั้นการพัฒนา BCG เป็นสิ่งที่น่าสนใจให้เป็น BCG องค์
รวมเป็นสิ่งที่ถูกต้องหากท าคู่ขนานกับ SEZ แต่ต้องขยาย SEZ ทั้งจังหวัด 
หมายความว่าระดับครอบครัวเกษตรจะมีทางเลือกใหม่ที่มีสิทธิเท่าเทียม
กับผู้ประกอบการ สามารถเกิดความยั่งยืนกับประชากรสระแก้ว เป็น
เศรษฐกิจฐานราก จากวิสาหกิจชุมชนไปสู่การสร้างมูลค่าจากการ
ท่องเที่ยวไปสู่ระดับจังหวัด ดังนั้นควรตั้งเป้าหมายเป็นธงเป็นเมือง
สมุนไพร การก าหนดแนวทางการพัฒนาควรน าเชิงโครงสร้างแนวทางการ
พัฒนาใหม่ เพ่ือแก้ปัญหากฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ที่เป็นอุปสรรคในการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เช่นแนวทางพืชเศรษฐกิจใหม่แทนพืชเศรษฐกิจ
เก่า เช่น ปลูกอ้อย ยังเป็นกลไกท่ีใช้การได้อยู่ พืชเศรษฐกิจฐานรากยัง
เป็นโครงสร้างที่ใช้อยู่แต่ไม่ได้ท าเป็น demand size ท าให้พืชเศรษฐกิจ
เชิงเดี่ยวเมื่อท าไประยะสั้นอาจท าให้เกิดการเรียกร้องท าให้รัฐต้อง
รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาพืชเศรษฐกิจเก่า เมื่อมองมูลค่าของพืช
สมุนไพรรวมถึงพืชเศรษฐกิจใหม่ที่นโยบายของรัฐสนับสนุน เช่น พืชกัญ
ชง กัญชา กระท่อม โกโก้ แต่ปัญหาคือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ความ
พร้อมของเกษตรกร เช่น อย ที่ท าให้การเข้าถึงกัญชง กัญชา ไม่ได้มีการ
สนับสนุน demand size ตั้งแต่ต้น ดังนั้นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก
คือการกระจายอ านาจ ตั้งแต่ระดับครัวเรือนและควรท าเป็นภาพกว้าง
ไม่ใช่เฉพาะจุด 
-สร้างความเข้าใจให้ตรงกันในภาคประชาชนและภาครัฐ เปิดโอกาสให้
ปลูกพืชสมุนไพรที่มีแนวโน้มสร้างรายได้และตอบโจทย์พื้นที่ เช่นกัญชงมี
สร้างรายไดใ้นระยะสั้น เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน  
-ในสระแก้วมีพืชนี้อยู่ไหมต้องขยายหรือปลูกใหม่ เป็นความเข้าใจไม่
เท่ากันเกิดความสับสน มีกลุ่มเกษตรขอแล้วแต่อนุมัติช้า ท าให้กลุ่มลงทุน
มีความเสียหาย แต่กลุ่มที่อยู่ใต้ดินได้มีการปลูกแล้ว ทั้งนี้กลุ่มที่มีแนวคิด
เดิมไม่มีการส่งเสริม ท าการจับกลุ่มพืชใต้ดินเพ่ือรักษาตนเองเพียงไม่ก่ีต้น 
ดังนั้นจึงควรสร้างการเรียนรู้ความเข้าใจให้เท่าเทียมกัน อย่างรวดเร็วและ



ทั่วถึง ดังนั้นถ้า demand size ได้มากขนาดนี้รัฐควรสนับสนุนให้ชุมชน
ปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ในทันที รัฐควรกระจายอ านาจให้ทั่วถึง 

นายชาญชัย คุณาพรพิทักษ์ 
บริษัท น้ าตาลและอ้อยตะวันออก 
จ ากัด (มหาชน) 

-ส่วนใหญ่รับผลผลิตภัณฑ์มาจากสระแก้วและรับจากเขตพ้ืนที่ติดกับ
จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากผลผลิตยังไม่เพียงพอแต่มุมมองการลงทุนยังไม่
คุ้มค่าซึ่งเกิดจากปริมาณผลผลิตยังไม่คงที่ และยังไม่คุ้มค่าต่อการใช้
เทคโนโลยีและก าลังการผลิต สิ่งที่บริษัทต้องท าทั้งทางตรงทางอ้อมคือ
การให้ความรู้ของการผลิตเนื่องจากเกษตรกรมีพ้ืนที่น้อย ต้องมีการเช่า
ที่ดินในระยะสั้น ท าให้เกิดปัญหาจึงต้องสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เช่นการใช้โดรนบินในการให้ปุ๋ยพืช ช่วยท าให้
เกิดก าไรให้เกษตรกรจนเกิดเกษตรที่ยั่งยืนและมั่นคงขึ้นมาด้วย 
-การสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ของภาครัฐ เกิดการร่วมมือกันของกลุ่ม
เกษตรกร โดยการใช้เครื่องมือร่วมกัน เช่นการซื้อรถตัดอ้อย เพราะขาด
แรงงาน อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องตัดเป็นการใช้เทคโนโลยีและลดมลพิษ
เกิดจากการเผา ใบอ้อยสามารถน าไปเป็นเชื้อเพลิง 

นายสมเกียรติ เวชการ บริษัท อี 
เอส วิจัยและพัฒนา จ ากัด 

-ปัจจัยส าคัญหลักในพ้ืนที่คือการขาดแคลนน้ า ใช้ประโยชน์จากชลประทา
น้อย 
-ปรับปรุงดินให้รองรับการเพาะปลูก 
-การพัฒนาสร้างทักษะแรงงานคนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ให้รองรับการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง 
-การสร้างอุตสาหกรรมไร่อ้อยเป็นต่อยอดไปได้หลายทางและวนกลับสู่ไร่
ได้ ซึ่งในสระแก้วมีพ้ืนที่ปลูกเยอะแต่ผลผลิตน้อย ท าให้นักลงทุนต้อง
ค านึงว่าจะเพ่ิมผลผลิตอย่างไรให้เพียงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการวิจัยเพ่ือหา
แนวทางการเพ่ิมผลผลิต 

วันที่ 15 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00-12.00 น. 

ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 

นายสุรชัย ตันชัชวาล 
ส านักงานจังหวัดสระแก้ว 

- สิทธิประโยชน์ไม่ดึงดูดนักลงทุน 

นายสุเมธ คันธใส 
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ 

- ควรวางแผนการจัดการที่เป็นรูปธรรมและมีพ้ืนที่การจัดการขยะ 
เนื่องจากเมื่อเป็นพื้นที่ SEZ ท าให้จ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นและปริมาณ
ขยะแปรผันตามจ านวนประชากร 



- ปัจจุบันพื้นที่อ าเภออรัญญประเทศมีการจัดการขยะแบบเทกอง 
ในอนาคตมีแนวทางให้เอกชนมารับซื้อขยะเพ่ือจัดการน าไปจัดการต่อ 
โดยเอกชนรับแต่ขยะพลาสติกเท่านั้น ส่วนขยะอินทรีย์ได้น าไปฝังกลบ 
อย่างไรก็ตามการรองรับขยะจากพ้ืนที่ SEZ ได้หรือไม่ จะต้องส ารวจ 
loading ก่อน 

นายชิษณุพงศ์ ประทุม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

-จากการวิจัยหาแนวทางการจัดการขยะในพ้ืนที่สระแก้วได้มีการประเมิน
พ้ืนที่โดยใช้ระบบ GIS เพ่ือหาพ้ืนที่สร้างคลัสเตอร์การจัดการขยะแบบ
องค์รวม โดยสร้างพ้ืนที่บ่อขยะ พบว่า บริเวณพ้ืนที่อ าเภออรัญญประเทศ
ไม่สามารถสร้างบ่อขยะได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่เมือง นอกจากนี้ผลที่ได้จาก
การสอบถามคนในชุมชน มีข้อห่วงกังวลเรื่องกลิ่นจากขนส่ง และบ่อขยะ 
ทางชุมชนจึงเสนอให้ท าบ่อขนาดเล็ดซึ่งสอดคล้องกับการแยกขยะ เช่น 
ขยะอินทรีย์น าไปท าปุ๋ย และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช แต่ขยะติด
เชื้อและขยะอันตรายยังไม่มีปริมาณมาก ซึ่งหากมีการจัดการตามม
ค าแนะน าชุมชนมีความพร้อมในการร่วมมือการจัดการขยะดี  
-ส่วนในพื้นท่ีวัฒนนครมีการทิ้งขยะเป็นจ านวนและมีพ้ืนที่เพียงพอต่อการ
จัดการขยะ ทางทีมงานจึงได้รับการรอนุเคราะห์จาก อปท ชุมชน ในการ
รองรับขยะ เพื่อจะท าระบบ RDF  
-อาจจะชูประเด็นเรื่องธนาคารขยะ แลกเป็นเงินควบคู่กับการท าคลัส
เตอร์การจัดการขยะ 

นายเชิดชาย ท่าประสาน 
เทศบาลต าบลป่าไร่ 

-ปัจจุบันชุมชนสามารถการคัดแยกขยะ 100% อาทิ ขยะเศษผ้าส่ง
โรงงานน าไปเผาแล้วไฟฟ้า และขยะอินทรีย์น าไปผลิตปุ๋ย  
-มีแนวทางจะจัดตั้งโรงงานคัดแยกขยะ แต่ก าลังรอหนังสืออนุญาตจาก
กรมอนามัยและกรมโรงงาน เรื่องการจัดตั้ง และหากไม่ท าเป็นต้องท าการ
มีส่วนร่วม ถ้าผ่านอาจจะด าเนินการได้ทันที 
-ในอนาคตมีแนวทางให้เอกชนท าโรงไฟฟ้า RDF แต่ติดปัญหาระยะ
ทางการขนส่งขยะ ข้อห่วงกังวลควันที่มาจากการเผาขยะ อาจส่งผลให้
เกิดมลพิษในชุมชน เพราะเป็นพื้นที่สีเขียว  
-มีปัญหาที่โรงงานในการจัดการขยะค่อนข้างไกล 



นางสาวดาราพร  นิพนธ์วงศ์เลขา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 

-อบจ.สระแก้ว จ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะโดยไม่มีการคัดแยก ส่งไป
จัดการที่เทศบาลด้วยการเทกองรวมกัน และจ้างเอกชนท าความสะอาด
พ้ืนที่ที่ปะปนน้ าชะขยะ  
-ปัญหาที่พบคือการปะปนกันของขยะ ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและได้ไม่
ถูกต้องตามสุขลักษณะ จึงได้ขอความร่วมมือการขนย้ายขยะระหว่าง 
อปท ให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน 

นายสัญญา ว่องไวอมรเวช 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว 

-เทศบาลอ าเภออรัญญประเทศได้สนับสนุนงบประมาณแก่อปท ใน
บริเวณใกล้เคียง เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง  
-รวบรวมขยะไปเทกองรวมกัน 
-เรียกเก็บค่าใช้จ่าย การเก็บขนขยะ ค่าจัดการ โดยเก็บในค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนตามนโยบายของรัฐ 
-การจัดการเรื่องการเกษตร ในสถานที่การท าการเกษตรที่ขาดแคลนน้ า
จากการชลประทาน สามารถท าเรื่องขออนุญาตเจาะน้ าบาดาลเพื่อใช้ใน
การเกษตรได้ แต่ต้องมีโฉนดเพ่ือน ามาขออนุญาตเจาะน้ าบาดาล 

นายณรงค์ชัย ทันบุตรภา 
ที่ท าการก านันต าบลท่าข้าม 
 

-การขนส่งขยะไม่คุ้มทุน 
-กระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานท าได้ยาก ท าให้ไม่คุ้มค่าต่อการ
ลงทุน เดิมในชุมชนมีโรงงานบดขยะอยู่แล้ว แต่มีหน่วยงานไปตรวจสอบ
และปิดโรงงานของชมชุนลง เพราะการไม่เข้าใจการด าเนินการและ
กระบวนการขออนุญาตจัดตั้งโรงงานของผู้ลงทุน ดังนั้น อปท ควรที่ท า
หน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน เพ่ือลดปัญหาการขัดแย้งระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานราชการ 
-ควรมีแหล่งรองรับการจัดการขยะอย่างเต็มรูปแบบและสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะที่ผ่านมาต าบลท่าข้ามเคยมีแหล่งคัดแยกขยะ แต่ไม่ได้
ด าเนินการต่อเนื่องท าให้ เกิดปัญหาการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้อง เกิด
ปัญหากลิ่น และถูกก่อให้เกิดความร าคาญจากแมลง เช่นเดิม  
-ต้นทุนในการแยกขยะไม่เท่ากัน เอกชนเก็บส่วนที่น าไปขายและใช้
ประโยชน์ได้ ท าให้เหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์มาถึงชุมชนน้อย 
-อยากให้หน่วยงานรัฐมามีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

นายณรงค์ชัย ทันบุตรภา 
ที่ท าการก านันต าบลท่าข้าม 

ถ้ามีศูนย์ใหญ่รวบรวมขยะมาคัดแยกอย่างที่เป็นมาตรฐานจะเป็นไปได้
หรือไม่ 



 เป็นไปได้จัดท ากระบวนการหากให้มาตรฐาน โดยมาตรฐานของชุมชนคือ  
1 ประชาชนต้องยอมรับได้ 
2.แก้ปัญหาขยะให้ชุมชนได้ 

นายชัยวรวัช พุ่มบรรเทา 
ส านักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว 
สาขาอรัญประเทศ 

- มีข้อห่วงกังวลการจัดการขยะในระดับครัวเรือน หากระดับมีการจัดการ
ขยะที่ดีจะส่งผลให้รการจัดการในระดับท้องถิ่นดีขึ้นเช่นกัน 
- ควรให้ความรู้และงบประมาณในการสนับสนุนการจัดการระดับ
ครัวเรือน 
- สร้างความตระหนักให้ชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างถูกสุขลักษณะ 
-หากต้องการเปลี่ยนพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่สีม่วง ต้องท าการติดต่อ
สอบถามจากทาง ศปก ที่ท าการดูแลพื้นที่สีเขียว 

นายฉัฐวัฒน์ อิทธิพงศ์ภักดี 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่หนองไทร 

การจัดการขยะมูลฝอยที่เพ่ิมขึ้นตามล าดับ ตามจ านวนประชากร ควรมี
ศูนย์กลางการในการบริหารจัดการ 

วันที่ 15 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30-16.30 น. 

ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 

นายนิด สมบูรณ์ 
เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

การส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยโปรโมทล าดับความส าคัญ
และประวัติของแหล่งท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใน
แต่ละจุดที่ส าคัญ  

นางสาวรุ่งนภา ไท้เชียง 
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
จังหวัดสระแก้ว 

-ส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตร เช่นโรงเรียนกสิวิทย์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวการเกษตรครบวงจร ซึ่งเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยว มีกิจกรรม
อาทิ การท านา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร 
-ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และบรรจุแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในแผนจังหวัดเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืน โดยใน
พ้ืนที่สระแก้วมีจุดเด่นที่สามารถดึงดูกนักท่องเที่ยวได้ อาทิ มีชาติพันธ์
เยอะ อัตลักษณ์ท้องถิ่นชัดเจน ทั้งทางเครื่องแต่งกายและอาหารของ
ท้องถิ่น และสินค้าราคาถูก 
-ชาวบ้านไม่กล้าท ากิจกรรมนอกเหนือจากที่ราชการก าหนด  
-ท าตลาดน้ าบริเวณชุมชนเมืองย้อ เนื่องจากเกิดประโยชน์ทั้งฝ่ายชุมชน
และจังหวัด เกิดการซื้อขายระหว่างชายแดน 
-ส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร เช่นการซื้อขายผลไม้ ได้แก่ อินทผาลัม 
ปัจจุบันเป็นสินค้าท่ีขายดีมาก โดยเฉพาะกลุ่มกัมพูชา 



-ควรยืดหยุ่นกฎการเข้า-ออก ของกัมพูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือลดการเสียโอกาส  
-ควรมี outlet ในบริเวณพ้ืนที่ SEZ ที่อยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว 
- ควรพัฒนาเมืองโบราณให้เป็นรูปธรรม เพราะมีอัตลักษณ์ที่ไม่ซ้ ากับ
พ้ืนที่ชายแดนอ่ืน 
-พัฒนาอุตสาหกรรมบริการ เป็นเรื่อง demand supply ท าให้ถูกสังคม
เปรียบเทียบในด้านราคา และความหลากหลายบางกิจการระหว่างจังหวัด
สระแก้วและกัมพูชา 
-ผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นคนต่างถิ่นไม่ใช่คนในพ้ืนที่  จึงอาจไม่มีความ
ตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่มากนัก 
-ปัญหาพื้นที่เอกสารสิทธิ ท าให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
-สร้างเสน่ห์ในการดึงดูดการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้วให้เพียงพอ 
-ควรมี Disneyland เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวจากความได้เปรียบของการที่
สระแก้วมีความใกล้กรุงเทพมหานคร และเป็นทางผ่านเพื่อไปนครวัดของ
กัมพูชา หรือทางผ่านไปทะเลของชาวอีสาน 

นางสาวจีรนันท์  คนป้อม 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สระแก้ว 

-จัดท าแนวทางการท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น จองล่วงหน้าจ ากัด
จ านวนคนเข้าสถานที่ท่องเที่ยว พ่นแอลกอฮอล์ทางเข้าและทางออก  
-ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย 

นางสมฤดี ปางสมฤทธิ์ 
สมาคมรักษ์ปางสีดา 

-สมาคมรักษ์ปางสีดาได้ผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่วมกับการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว 
-เอ้ือสิทธิประโยชน์การลงทุนแก่ผู้ประกอบการมากกว่าให้สิทธิประโยชน์
กับชุมชนคนรากหญ้า 
-เน้นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
-ท าโปรแกรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว โดยเชื่อมโยงจุดท่องเที่ยวที่
ส าคัญในแต่ละอ าเภอ 
-ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หรือก าหนดให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสี
เขียว โดยความคุมมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
-ควรส่งเสริมเครือข่ายชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
-ปัญหาเรื่องสถานการณ์โควิดท าให้กระตุ้นเศรษฐกิจล าบาก 

นายอรุณ แสงจันทร์ -สร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนเกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 



กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สระแก้ว 

-โปรโมทสถานท่ีท่องเที่ยวใกล้บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม เพื่อดึงดูด 
พนักงานระดับสูง ระดับรากหญ้า และนักลงทุนเดิน ทางท่องเที่ยว โดย
ท าเป็นแนะน าว่าเลิกงานไปไหนได้บ้าง ระยะห่างจากท่ีท างาน 
-พัฒนาขนส่งสาธารณะโดยผ่านร้านอาหาร หรือจุดท่องเที่ยว 
-จัดท า 1day trips โดยส่งเสริมขนส่งรถสาธารณะเดินทางในเส้นทางท่ี
ผ่านแหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกให้พนักงานที่ไม่มี
ยานพาหนะเดินทาง 

นางสาวธนพร สังขรัตน์ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สระแก้ว 

-ส่งเสริมชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยสร้างอัตลักษณ์และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่นจัดท าแพ็คเกจท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม ซึ่ง
ส่วนใหญ่แต่ละหมู่บ้านได้วางแผนจุดเด่นของแต่ละชุมชนอยู่แล้ว สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้จากบวรออนทัวร์สระแก้ว เว็บไซต์ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดสระแก้ว 
-ส่งเสริมเกษตรพอเพียงเป็นหลัก  

นายสานนท์ เพ็ญแสง 
การทอ่งเที่ยวและกีฬาจังหวัด
สระแก้ว 

-ส านักงานได้มีการท างานโดยบูรณาการกับหลายภาคส่วน 
-ส านักงานได้จัดท าโครงการบูรณาการกับสมาคมท่องเที่ยว พัฒนาตลาด
น้ าวัดเกาะร่วมกับเทศบาลต าบลฟากห้วยและเทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ 

นางสาวธวัลรัตน์ ชัยนราพิพัฒน์ 
ส านักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี กรม
ศิลปากร 
อุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม 

-ส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมและเชิงประวัติศาสตร์  
- ควรมีสถานที่อ านวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยว เนื่องจากสระแก้วเป็น
จังหวัดทางผ่าน 

นายธีรพงษ์ ทรัพย์ธานินทร์ 
ส านักงานสหกรณ์จังหวัด 

-ส่งเสริมการปศุสัตว์ และการเกษตร ซึ่งจังหวัดสระแก้วมีผลผลิตจ านวน
มาก ถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและปัญหา เนื่องขาดโอกาสในการแปรรูป
ผลผลิต เช่นด้านการขนส่งโลจิสติกต์ที่ดีเพ่ือการเชื่อมโยงกับการกระจาย
สินค้าสู่ตลาดภายนอก 
-ส่งเสริมระบบสาธารณูโภค สามารถพัฒนาขีดจ ากัดทางการเกษตร 
-ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในกลุ่มวิสาหกิจ เพื่อสร้างรายได้ให้
เกษตรกรเพ่ิมขึ้น 
-พัฒนาให้เป็นอ าเภอพ้ืนที่เกษตรกร เพ่ือท าให้รายได้เพ่ิมขึ้น มีเงิน
หมุนเวียนมากข้ึน  



-สนับสนุนเกษตรกรผ่านระบบสหกร ท าให้ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแก่
เกษตรกรได้ตรงประเด็น 
-ส่งเสริมโครงการพระราชด าริ ร 9  

วันที่ 16 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00-12.00 น. 
ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 

นางสาวจิตติมา พยุพา 
ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

-ควรการพัฒนาการก าจัดขยะ เนื่องมีพ้ืนที่การก าจัดขยะน้อยแต่มีปริมาณ
ขยะเพ่ิมข้ึน 
-ไม่สามารถดึงดูดแรงงานไทยให้กลับมาท างานในพ้ืนที่ได้เพราะไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  
-ส่วนแรงงานต่างด้าวยังมีเพียงพอต่อความต้องการต่อการจ้างงาน 
-แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาไม่ถูกกฎหมาย มีมติ ครม ให้มาสามารถเข้ามา
ท างานได้ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ ทั้งที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้าง  
-นายจ้างต้องด าเนินการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามองค์การจัดหา
งานก าหนด 
-แรงงานมีนายจ้าง 13562 ราย ไม่มีนายจ้าง 12479 ราย 

พันต ารวจโทเรืองเดช ธรรมนันท์ 
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว 

-ปัจจุบันภาครัฐและส่วนจังหวัดมีการจัดการแรงงานที่เข้ามาท างานทั้งท่ี
ถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย 
-ส่งเสริมแรงงานทางการเกษตร 
-กรณีท่ีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานชั่วคราวใน 1 วัน สามารถด าเนินการ
ขอใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเช้าเย็นกลับได้ 
-การข้ามผ่านแดนของแรงงานต่างด้าวไม่เป็นอุปสรรคเพราะมีความ
ยืดหยุ่น ด าเนินการง่ายและสะดวก ไม่ว่าจะเป็นการท าบัตรผ่านแดน และ
บัตรผ่านแดน การลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 
-มีข้อตกลงไม่เพียงพอในมิติของการข้ามแดน ท าให้มีการลักลอบข้าม
ชายแดนผ่านทางธรรมชาติ อาจมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นมากข้ึน
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
-ผลักดันนโยบายสกัดก้ันและป้องกันการลักลอบเข้าเมือง มีอัตราโทษการ
จับกุมตามกฎหมาย แต่ยังมีช่องโหว่ของกฎหมายอยู่ 



นายธีรวัฒน์ สหุนาฬุ 
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 

-การส่งออกสินค้าข้ามชายแดนมีการส่งสินค้าประเภทเครื่องยนต์ สินค้า
บริโภคท่ัวไป มากกว่าส่งสินค้าที่ผลิตจากจังหวัดสระแก้ว ท าให้ค่อนข้าง
ไม่ตอบโจทย์จุดประสงค์ของการจัดตั้งพื้นที่ SEZ  
-ส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าอุปโภค บริโภค พลังงาน เครื่องยนต์ และสุกร 
-จุดเด่นของสระแก้วคือตลาดโรงเกลือ ควรเชื่อมโยงและพัฒนาด้าน
การเกษตรและการท่องเที่ยว  
-ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดท าได้ยากเพราะไม่มีการส่งออก
สินค้าท่ีผลิตจากสระแก้วโดยตรง 
-ไม่ม่ันใจเรื่องการส่งออก Ethanol ที่ได้จากการเกษตรหรือสมุนไพรของ
จังหวัดเพราะขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของประเทศเพ่ือนบ้าน 
-ควรพัฒนาเป็นแหล่งดูแลสุขภาพเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุ 

นานศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว 
กลุ่มนโยบายและแผน ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 

-ควรส่งเสริมให้มีฝึกทักษะแรงงานแก่แรงงานต่างด้าว ซึ่งในจังหวัด
สระแก้วมีศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพอยู่ภายใต้สังกัดส านักงานการศึกษา
นอกระบบ 
-ควรก าหนดกรอบบูรณาการแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนาชายแดน
ร่วมกัน 
-ปัญหาความยากจน เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ท าให้เยาวชนมีระดับ
การศึกษาท่ีไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน  
-จากการส ารวจ Demand supply ของการศึกษาพบว่าเยาวชนต้องการ
ศึกษาระดับ ปวช ปวส เนื่องจากสามารถฝึกการประกอบอาชีพได้จริง 
และต้องการท างานที่โรงงานในจังหวัด 

ว่าที่ร้อยตรีกิตติวัฒน์ ยิ้มย่อง 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดสระแก้ว 

-ในเขตพ้ืนที่ SEZ มีสถานประกอบการเป็นรูปแบบ SMEs และภาค
ครัวเรือนเป็นหลัก ซึ่ง SEZ ควรเป็นแบบการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม 
โดยพื้นที่ท่ีเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบพบเพียง พ้ืนที่ต าบลป่าไร่ มี
อุตสาหกรรมการท าที่นอน แต่เป็นการแปรรูปธรรมดาไม่ได้มีการส่งเสริม
เทคโนโลยีมากนัก 
-มีข้อห่วงกังวลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จากอุตสาหกรรมที่
ใช้สารเคมีอันตราย ควรควบคุมพ้ืนที่จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ควร
จัดตั้งใกล้กับบริเวณแหล่งชุมชน และควรมีเจ้าหน้าที่ช านาญเฉพาะด้าน
ดูแลความปลอดภัย 



-ควรมีเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญแต่ละด้านในองค์กรทั้งภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรม 
-ควรพัฒนาการศึกษาให้ตอบสนองต่อต้องการของสถานประกอบการ 
-สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมประชาชนและผู้น าชุมชน
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา BCG.เพ่ือสร้างการยอมรับมากข้ึน 
-กฎหมายยังไม่เปิดช่องทางการพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว ต้องแก้ไข
กฎหมายของกรมแรงงาน  
-ส่วนใหญ่แรงงานอยู่ในระดับ labor ท างานด้านการบริการ ไม่ใช่ระดับ 
scale  
-สร้างแรงจูงใจให้มีแรงงานของเด็กรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ ด้วยการสร้าง
อุตสาหกรรม 

นายพูนศักดิ์ รอดไธสง 
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
สระแก้ว 

-ปัจจุบันส่งเสริมการฝึกอบรมแรงงานในพ้ืนที่ SEZ โดยด าเนินงานภายใต้
มาตรการโควิด ซึ่งส่วนใหญ่การฝึกอบรมอาชีพแรงงานด้านช่าง ส่งเสริม
ให้ประชาชนสามารถน าไปประกอบอาชีพได้เลย เช่น ช่างเชื่อม ช่างแอร์ 
ช่างติดตั้งโซล่าเซลล์ 
-ควรพัฒนาแรงงานระดับรากหญ้าให้มีรายได้มากข้ึนและอยู่ได้ด้วยตนเอง 
-ไม่สามารถด าเนินการฝึกอบรมแรงงานต่างด้าวได้โดยตรงแต่สามารถ
เขียนหนังสือขอการรับรองและร่วมมือองค์กรระหว่างประเทศในการ
สนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมฝีมือแรงงานต่างด้าวได้ 
-มีการตั้งสถาบันพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานระหว่างประเทศจะสามารถฝึก
ต่างด้าวได้โดยตรง โดยฝึกด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า และการเย็บจักร  
-ฝึกทักษะแรงงานหลักสูตรอุตสาหกรรมข้ันสูง ให้เฉพาะแรงงานพื้นท่ี
อุตสาหกรรม 
-ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระดับภาค มีการจัดอบรมใช้เทคโนโลยี
ชั้นสูง แต่ในระดับจังหวัดยังไม่มีศูนย์ฝึกที่เก่ียวกับเทคโนโลยี เพื่อฝึก
แรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรม 

นางสาวธนภรณ์ วิรุฬราช 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว 

-เกิดปัญหาจากการผูกขาดราคาสินค้าของโรงงาน ท าให้สินค้าทางด้าน
เกษตรต่ า เช่นข้าวโพด ข้าว มันส าปะหลัง ท าให้คนในพ้ืนที่ไม่นิยมท างาน
ทางด้านการเกษตร 
-อยากให้พัฒนาสินค้าการเกษตร  



-บางพ้ืนที่ปลูก ข่า ขม้ิน ตะไคร้ ส่งให้โรงงานอุตสาหกรรม 

นายพิสิษฐ์ บึงบัว 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

-เห็นด้วยกับการพัฒนา BCG ควรหาแนวทางยกระดับการเกษตรของ
จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากนิคมอุตสาหกรรมอาจไม่ตอบโจทย์ต่อพ้ืนที่ 
-การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ต้องสร้างความสมดุลด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม โดยการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิด
โอกาสในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 
-ควรอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่ 
-นโยบายภาครัฐเรื่องการก าหนดพื้นที่การพัฒนาเป็นพ้ืนที่ SEZ เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา เนื่องจากเลือกพ้ืนที่การพัฒนาเป็นแหล่ง
อุตสาหกรรมไม่เหมาะสม  
-พ้ืนที่ที่ได้ระบุเป็นแหล่งสร้างอุตสาหกรรมสีเขียว มีข้อจ ากัดด้านแรงจูงใจ
การลงทุน สิทธิประโยชน์ที่ดิน จึงท าให้ดึงดูดความสนใจได้น้อย ท าให้ 
กนอ ต้องทบทวนแผนการด าเนินการใหม่เพราะมีการลงทุนไปแล้ว ใน
การสร้างอุตสาหกรรม ท าให้มีแผนสร้างโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าข้ึนมา
ทดแทน ท าให้เกิดการขัดแย้งกับความเข้าใจของในชุมชน 
-ขาดความรู้ความเข้าใจรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
-ประชาชนมีข้อห่วงกังวลความเพียงพอด้านสาธารณูปโภค หากมี
อุตสาหกรรมเข้ามาลงทุนในพ้ืนที่  
-สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดจุดหมายเดียวกัน 
-สระแก้วได้มีค าสั่งตั้งคณะกรรมการสมุนไพร มีข้อมูลเบื้องต้นการปลูกแล
ละส่งสมุนไพรไปที่ใดและชนิดใด 
-ค าสั่งตั้งคณะกรรมการสมุนไพร ผู้ว่าราชการลงนาม โดยมีสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้วเป็นหลักในการขับเคลื่อน และกรรมการแบ่งเป็น3ด้าน 
เป็นต้นน้ ากลางน้ าปลายน้ า 
-ต้องมีการทบทวน/ติดตามอุตสาหกรรมที่เข้ามาด าเนินการ หลังจากมี
การลงทุนไป เริ่มมีอุตสาหกรรมหนักเข้ามาในพ้ืนที่ เช่น โรงผลิตไฟฟ้า
จากขยะ 

อ.คณิต  เรืองขจร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว 

-ควรยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
-ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ผู้สูงอายุ 
-พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกต์ในพื้นที่ 



-พ้ืนที่สระแก้วเป็นพื้นที่แล้ง ท าให้มีการผลักดันให้ปรับเปลี่ยนการปลูก
ชนิดพืชอื่น ได้แก่ พืชเศรษฐกิจใหม่ สมุนไพร แต่ติดปัญหาการหมุนเวียน
เงินทุน 
-ระบบการขนส่ง ซึ่งขณะนี้เป็นของบริษัทเอกชน แต่การด าเนินการโดย
หน่วยงานในพื้นท่ียังไม่มี 

วันที่ 16 กรกฎาคม 64 เวลา 13.30-16.30 น. 
ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 

นายนันทวุฒิ อักษรแก้ว 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

-ข้อสรุปด้านสิทธิประโยชน์ของ BOI ที่ทางทีมงานสรุปเปรียบเทียบ 
ระหว่าง SEZ กับ นอก SEZ อาจไม่ถูกต้อง 
-สระแก้วเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวน้อยจึงมีสิทธิพิเศษอยู่แล้ว  
-พ้ืนที่เป็น SEZ มีสิทธิประโยชน์ด้านอุตสาหกกรรมทั่วไปไม่แตกต่างกัน
กับพ้ืนที่อ่ืน ๆ แต่แตกต่างที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
-พัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมสิทธิประโยชน์ 
-สิทธิประโยชน์ EEC กับ SEZ เท่ากัน 
-สระแก้วได้เสนอโครงการเพ่ือสิทธิขอส่งเสริมการลงทุนประมาณ 90 
โครงการ แต่อยู่ในพ้ืนที่ SEZ ประมาณ 10 โครงการ ถ้าเทียบกับพ้ืนที่
ตะวันออกถือเป็นจังหวัดที่ได้สิทธิการลงทุนสูง 
-กรณีการปรับสิทธิโยชน์เกษตรกรรมหรือสมุนไพร มีประเภทการส่งเสริม
สิทธิประโยชน์ทางด้านการแปรรูปทางเกษตร ส่งเสริมสารสกัดทาง
ธรรมชาติ เข้าข่าย A1 A2 ซึ่งมีสิทธิประโยชน์สูงอยู่แล้ว 
-กรณีมีการก าหนดทางเลือกเป็น BCG Model สามารถขอสิทธิประโยชน์
ทางเกษตรตั้งแต่ต้นทางได้หรือไม่ แบ่งเป็น 2 กรณี 
1. ถ้าท าเป็นกลุ่ม Smart Farmer ตามกรอบที่ก าหนดสามารถขอได้ 
อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ท าว่าเข้าข่ายการส่งเสริมหรือไม่ อาทิ 
-ประเภทการส่งเสริมสิทธิประโยชน์  
-ขอบข่ายเงื่อนไข  
-เงินทุนขั้นต่ า  
-ประเภทเครื่องจักร  
-สัดส่วนเงินกู้ 
2.ถ้าเกษตรทั่วไปไม่สามารถขอ 



-ไม่สามาถเพ่ิมสิทธิประโยชน์ทางการเกษตรด้านระยะเวลาได้เนื่องจาก
ปัจจุบันให้สิทธิสูงสุดแล้ว หากต้องการเพ่ิมสิทธิประโยชน์เพ่ิมข้ึนเป็น 13 
ปี อาจจะต้องท าการวิจัยเทคโนโลยีเป้าหมาย เช่น Bio Advance Bio 
Techniquegy เป็นต้น  
-แต่สามารถลดวงเงินภาษี 2 เท่า ส าหรับกิจกรรมประเภท SME  

-การส่งเสริม ท า smart farming เกษตรอินทรีย์ จะต้องปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดและเงื่อนไขได้ เช่น การติดตั้งเครื่องมือ การติดตั้งระบบ
ควบคุมการดูแล แสง ความชื้น อุณหภูมิ เป็นต้น หากไม่สามารถปฏิบัติได้ 
BOI ไม่สามารถการส่งเสริมสิทธิประโยชน์ได้เช่นกัน  
-แต่ส่งเสริมการน าเข้าอุปกรณ์ให้กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ได้ 
การสืบค้นข้อมูลเว็บไซต์ BOI 
-การส่งเสริมเกษตร กอง1 
-ผู้ที่ขอรับการส่งเสริมด้านการเกษตร จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท 
มูลนิธิ หรือสหกรณ์ 
-ส่วนที่ได้ส่งเสริมของสรรพากร การลดภาษี กิจการส่งออกเพ่ือลดการ
น าเข้าสินค้านอกเหนือจากที่ BOI ส่งเสริม 
-BOI ได้การส่งเสริม 90 โครงการที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ คือการจัดท า
พลังงานทดแทน แต่พ้ืนที่มีเอกสารสิทธิน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

เรืออากาศโทณัฐวุฒิ เติมทรัพย์ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สระแก้ว 

-การตั้งโรงงานในพ้ืนที่ขึ้นอยู่กับประกาศกระทรวงมหาดไทย  
-จัดตั้งโซนเพื่อก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ 10 โซน เช่น 
1.โซนตั้งโรงงาน 1 2 3 มีตั้งทุกชนิดข้อจ ากัด ไม่เกิน 300 ตารางเมตร 
หากมีการอนุมัติอนุญาตพ้ืนที่อาจจะไม่ใช่ตัวแปรส าคัญ ตัวแปรส าคัญคือ
การก ากับดูแล 
2.พ้ืนที่โซนที่ 8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร 
3.พ้ืนที่โซนที่ 7 เกษตรเท่านั้น 
-การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องควบคุม
คุณภาพสิ่งแวดดล้อมให้ได้ตามมาตรฐาน 
-การจัดตั้งโรงงานบดตัดขยะในชุมชน จัดกิจการเข้าข่ายโรงงาน จะต้อง
ด าเนินการขอใบอนุญาตตามข้อก าหนดของกฎหมาย 



นางศรีวรรณ อนันตผล 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

-การพัฒนาขึ้นอยู่กับข้อจ ากัดและศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งการพัฒนา
พ้ืนที่จังหวัดสระแก้วต้องไม่ขัดกับสิทธิประโยชน์กับการใช้ที่ดิน 
-การวางผังเมืองมีการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือป้องกันภัย
พิบัติและสวัสดิภาพของประชาชน 
-ต้องทราบความต้องการการพัฒนาของคนในชุมชนคืออะไร และต้องชี้
แจ้งให้ชัดเจนหากเกิดเหตุขัดแข้งของการพัฒนา 
-ถ้าเป็นพ้ืนที่สีเขียวสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมได้ แต่ต้องไม่
กระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
-การประกาศใช้ผังเมืองใหม่ อยู่ระหว่างการฟังความคิดเห็นประชาชน
ใหม่อีกครั้ง และในปัจจุบันการรับฟังประชาชนต้องมีใบสงวนสิทธิ์เพื่อยื่น
ค าร้องต่อประกาศภายใน 90 วัน 

วันที ่20 กรกฎาคม 64 เวลา 09.00-12.00 น. 

สรุปผลภาพรวมหลังจากรับฟังความคิดเห็น 

ชื่อ-นามสกุล/หน่วยงาน ประเด็นค าถามการหารือ 
นายนันทวุฒิ อักษรแก้ว 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4  
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

-ควรส่งเสริม การจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือก เช่น ประเภทขยะ ของเสียจากทางการเกษตร ของเสีย
จากการผลิตหรือการแปรรูปต่างๆ  
-การแบ่งโซน (Zone) แต่ละพ้ืนที่แบ่งตามประเภทของกิจการ โดยจังหวัด
สระแก้วอยู่ในกลุ่มมีรายได้ต่อหัวต่ าจึงได้สิทธิประโยชน์ค่อนข้างมาก 
-ธุรกิจของจังหวัดสระแก้วภายนอก SEZ มีการได้สิทธิประโยชน์มากกว่า 
แต่ธุรกิจนั้นต้องเป็นนิติบุคคล 
-รัฐวิสาหกิจชุมชนไม่ได้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
เช่นเดียวกับธุรกิจที่เป็นนิติบุคคล แต่มีการได้ประโยชน์ในเรื่องการได้รับ
การส่งเสริมจากกิจการขนาดใหญ่ เพราะกิจการขนาดใหญ่จะได้สิทธิ
ประโยชน์เรื่องภาษีในกรณีส่งเสริมรัฐวิสาหกิจชุมชน 
-กิจการทั่วไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่างกัน ยกเว้น 14 กิจการที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายจึงจะได้รับการส่งเสริมที่มากกว่าจาก BOI 
-โครงการที่ได้รับการส่งเสริมในจังหวัดสระแก้วมีถึง 95 โครงการ แต่เป็น
โครงการที่อยู่ ใน SEZ แค่เพียง 12 โครงการ แต่ภายนอกมีถึง  83 
โครงการ 



-BOI ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้ง 4 ต าบล โดยเฉพาะปัญหาเรื่อง
แหล่งน้ า 
-การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมีโครงการพ่ีช่วยน้อง โดยกิจการใหญ่จะให้
ความช่วยเหลือด้านเครื่องมือแก่รัฐวิสาหกิจชุมชน 
-รัฐวิสาหกิจชุมชนอาจร่วมมือกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือรับการ
ส่งเสริมได้ 

นางสาวกิ่งกาญจน์ เกียรติด ารงวงศ์ 
หอการค้าจังหวัดสระแก้ว 

-การท า SEZ ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน จาก
การที่ฝ่ายเอกชนมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ แต่ภาครัฐมุ่งเน้นด้านสิ่งแวดล้อม 
-การพัฒนาต้องอยู่บนความสมดุลของทุกด้าน ต้องหาจุดตรงกลางที่ทุก
ฝ่ายพอใจเพ่ือการยอมรับ 

นางศรีวรรณ อนันตผล 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสระแก้ว 

-สนง.โยธาธิการและผังเมือง จะมีการจัดงานรับฟังความคิดเห็นในอนาคต 
เรื่อง การใช้พ้ืนที่ตามผังเมือง จึงมีความประสงค์ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วม
หารือเพ่ือหาจุดร่วมที่ทุกฝ่ายเข้าใจและยอมรับ 
-ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียวในผังเมือง เนื่องจากบาง
พ้ืนที่ไม่ได้หมายความว่าสามารถท ากิจกรรมได้เพียงแต่เกษตรกรรม
เท่านั้น 
-คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าพ้ืนที่สีเขียวให้ท าเกษตรกรรม พ้ืนที่สีม่วงให้
ท าอุตสาหกรรม แต่ตามกฎหมายจริงๆแล้วจะมีการก าหนดกิจกรรมที่ท า
ได้ ท าไม่ได้ และท าได้แต่มีเง่ือนไข  
-พ้ืนที่เขียวเป็นพ้ืนที่ในการเน้นการอนุรักษ์ส่วนหนึ่ง เน้นการพัฒนาเพ่ือ
รองรับชานเมืองส่วนหนึ่ง และเน้นการอนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ือประกอบอาชีพ 
การท ากิจกรรมอย่างอ่ืนนอกเหนือจากเกษตรกรรมบางกิจกรรมตาม
กฎหมายถูกระบุให้กระท าได้แต่ต้องมีเงื่อนไข พ้ืนที่สีเขียวจึงเป็นกึ่งกลาง
ของพ้ืนที่ที่สามารถท าอุตสาหกรรมบางอย่างได้ที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
แต่การปรับพ้ืนที่สีเขียวให้เป็นสีม่วงท าได้ยากเนื่องจากไม่สามารถ
ก าหนดให้ทุกพ้ืนที่เป็นสีม่วงได้ อาจต้องมีหน่วยงานอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานเพ่ือก าหนดสีของพ้ืนที่ให้เป็นจุดกึ่งกลางเพ่ือลดความ
ขัดแย้งในเรื่องของพ้ืนที่ได้ 
-การจัดงานรับฟังความคิดเห็นจะมีที่ปรึกษาที่ก าลังจัดท าเรื่องผังเมืองมา
ด าเนินการ โดยจะมีการเพ่ิมผังน้ า ผังสาธารณูปโภค และการใช้ประโยชน์



เพ่ิมเติม ทุกหน่วยงานสามารถเข้าฟังเพ่ือแสดงความเห็นได้ โดยหากมี
ก าหนดวันจัดงานแล้วเสร็จจะท าการส่งหนังสือเวียนและประชาสัมพันธ์
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 

นายพิสิษฐ์ บึงบัว 
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบู รพา วิทยาเขต
สระแก้ว 

-การพัฒนาต้องมีการก าหนดทิศทางให้ชัดเจน 
-ต้องให้ความส าคัญกับการรับรู้ของคนในพื้นที่ 

นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

-มีความเห็นด้วยในการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 
-พ.ร.บ. เน้นส่งเสริม 3 ส่วน คือ มูลนิธิ สหกรณ์ และบริษัท 
-ทาง สนง.คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เห็นความส าคัญของเศรษฐกิจ
ฐานราก โดยจะน าข้อเสนอการให้สิทธิประโยชน์แก่รัฐวิสาหกิจชุมชนไป
พิจารณา  

นางสาวจิตติมา พยุพา 
ส านักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว 

-พัฒนาการรับรู้ของคนในพืน้ที่ด้านความเข้าใจในการพัฒนาว่าพวกเขาจะ
ได้รับประโยชน์จาก SEZ 

นายสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ 
ส ม า พั น ธ์ เ ก ษ ต ร ก ร ร ม ยั่ ง ยื น
สระแก้ว 

-มีความกังวลเรื่องการพัฒนาอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของคนในพื้นที ่
-ผลผลิตที่ถูกน าไปแปรรูปใน SEZ ควรมีการตรวจสอบคุณภาพและมีการ
รับรองคุณภาพสินค้าโดยผู้ที่ท าการตรวจอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ เอกชน 
หรือสถาบันการศึกษาก็ได้ แต่งบประมาณในส่วนนี้ต้องได้รับการ
สนับสนุนจากทางภาครัฐ 
-ควรเก็บภาษีจากผู้ประกอบการใน SEZ เพ่ือน ามาเป็นกองทุนในการ
พัฒนา แก้ไข ป้องกัน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในจังหวัดสระแก้ว 
รวมทั้งอาจน าเงินกองทุนนี้ไปพัฒนาการศึกษา 
-ส่งเสริมวิทยาลัยชุมชน เพ่ือพัฒนาความรู้ของคนในพ้ืนที่ เช่น สามารถให้
ความรู้กับเกษตรกรเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาแรงงานได้ 
แต่การด าเนินงานในส่วนนี้ต้องได้งบประมาณจากทางภาครัฐหรือกองทุน
ที่เก็บจากผู้ประกอบการใน SEZ  
-ควรส่งเสริมผู้ประกอบการฐานราก รัฐวิสาหกิจชุมชนและรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้ประกอบการใน SEZ หรือ
ผู้ประกอบการภายนอกของสระแก้วที่เป็นนิติบุคคล เช่น ยกเว้นการเก็บ



ภาษี มีกองทุนสนับสนุน เป็นต้น เพราะสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ได้มากกว่า เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตัวฐานรากจะเป็นตัวแก้ปัญหาจึงควร
พัฒนา 

ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน -จากข้อเสนอแนะของทางหอการค้าเรื่องการหาจุดตรงกลางที่พอใจ
ร่วมกัน เป็นที่มาของโครงการนี้โดยการใช้ SEA เข้ามาช่วยเพื่อมองหาทาง
เลือกที่จะสามารถท าให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 
-อยากเรียนถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในปัจจุบันว่ามีส่วนไหนควรเพ่ิมเติม
หรือไม ่

รศ. ดร. วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ -การที่ทาง สนง.โยธาธิการและผังเมือง จะมีการจัดงานรับฟังความคิดเห็น
ในอนาคต เรื่อง การใช้พื้นท่ีตามผังเมือง เป็นสิ่งที่ดีมากจึงมีความประสงค์
จะเข้าร่วมเพ่ือได้ข้อมูลมาประกอบการจัดท ารายงานก าหนดขอบเขตให้
ชัดเจน 
-อยากเรียนถามการใช้พ้ืนที่ต่างๆ พ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สีม่วง สามารถมีการ
ปรับเปลี่ยนได้ไหม 
-การด าเนิน SEA จะค านึงถึง 3 ด้าน คือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
และมีการก าหนดทางเลือกว่าทางไหนจะก่อให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ร่วมทั้งมีการส่งเสริมการเข้าถึงของประชาชน 

 



ภาคผนวก ง-9 
ท าเนียบรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ 

(Online Focus Group) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(Video Conference) โครงการติดตามและประเมินผลเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ 
โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA) ปีงบประมาณ 2563) 

  



ท ำเนียบรำยช่ือผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงกำรติดตำมและประเมินผลเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้ โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด / หน่วยงำน 

1 นำยสุมติร มงคลยงค ์ นักวิชำกำรพำณิชย์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสระแก้ว 

2 นำยจีรำยุทธ ส่องส ี นักวิชำกำรพำณิชย์ปฏิบตัิกำร กลุ่มส่งเสรมิกำรประกอบธุรกิจกำรค้ำและกำรตลำดส ำนักงำนพำณชิย์
จังหวัดสระแก้ว 

3 นำยธีรพงษ ์ทรัพย์ธำนินทร ์ หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป ฝ่ำยบรหิำรทั่วไป ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

4 นำยสังข ์ทองแท่งใหญ ่ เกษตรอ ำเภออรัญประเทศ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภออรญัประเทศ 

5 นำยอุกฤษฎ์  อินทำภรณ ์ ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดสระแก้ว ส ำนักงำนกำรปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

6 นำยบุญญำฤทธิ ์วงษ์อุดม วิศวกรชลประทำนปฏิบัติกำร โครงกำรชลประทำนสระแก้ว 

7 นำยประวิทย์ ค ำนึง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร กลุ่มงำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและอำชีวอนำมัย ส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดสระแก้ว 

8 นำยวรเชษฐ์ สุรยิะหน่อค ำชัย หัวหน้ำส ำนักงำนสภำเกษตรกร จงัหวัดสระแก้ว ส ำนักงำนสภำเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว 

9 นำงค ำปอง อินทร์ทึก ปรแกนน ำกลุ่มอยู่ดีมีแฮงบ้ำนซับตะเคียน 
เครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนอยู่เป็นสุขและภำคตะวันออก 

อิสระ/รับกำรสนับสนุนจำกสสส. 

10 นำงสำวรัฐรินทร์ สว่ำงสำลีรัฐ ประธำนเครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสระแก้ว (YSF 
SAKAEO) 

เครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดสระแก้ว (YSF SAKAEO) 

11 นำยชำญชัย คุณำพรพิทักษ ์ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ ่ บริษัท น  ำตำลและอ้อยตะวันออก จ ำกัด (มหำชน) 

12 นำยสมบรูณ์ ดวงแสนโย ประธำนเครือข่ำยแปลงใหญ่ระดับจังหวัดสระแก้ว เครือข่ำยแปลงใหญ่ระดับจังหวัดสระแก้ว /วิสำหกิจชุมชนผลิตและ
พัฒนำมันส ำปะหลังต ำบลหนองหว้ำ 



ท ำเนียบรำยช่ือผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงกำรติดตำมและประเมินผลเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้ โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด / หน่วยงำน 

13 นำยรุ่งเพชร พิมอ่อน ประธำนวิสำหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้ำนคลองหว้ำใหม่ ฟ้ำ
ทะลำยโจร 

วิสำหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้ำนคลองหว้ำใหม่ ฟ้ำทะลำยโจร 

14 นำงสำวช่ืนจิต ปัญจนุวัฒน์   ศูนย์พัฒนำกำรเมืองภำคพลเมือง สถำบันพระปกเกล้ำ จังหวัดสระแก้ว 

15 นำยสมเกียรติ เวชกำร ผู้อ ำนวยกำร บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนำ จ ำกัด บริษัท อี เอส วิจัยและพัฒนำ จ ำกัด 

16 นำยสุรชัย ตันชัชวำล ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนศูนยด์ ำรงธรรมจังหวัด รักษำกำรใน
ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร ์

ส ำนักงำนจังหวัดสระแก้ว 

17 นำยสัญญำ ว่องไวอมรเวช นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว 

18 นำยวุฒิชัย สมสอำงค ์ นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อมปฏิบัติกำร ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวดัสระแก้ว 

19 นำยชัยวรวัช พุ่มบรรเทำ นักวิชำกำรที่ดินช ำนำญกำร ส ำนักงำนท่ีดินจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ 

20 นำยอำณุภำพ ปรีชำ ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลผักขะ 

21 นำยณรงค์ชัย ทันบุตรภำ ก ำนันต ำบลท่ำข้ำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำข้ำม 

22 นำยฉัฐวัฒน์ อิทธิพงศ์ภักดี เลขำนุกำรนำยกเทศมนตร ี เทศบำลต ำบลบ้ำนใหม่หนองไทร 

23 นำงสำวขนิษฐำ ผ่องแผ้ว ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรีต ำบลบ้ำนด่ำน เทศบำลต ำบลบ้ำนด่ำน 

24 นำยเชิดชำย ท่ำประสำน นิติกรช ำนำญกำร เทศบำลต ำบลป่ำไร่  

25 นำยสุเมธ คันธใส นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำร เทศบำลเมืองอรัญญประเทศ 

26 นำงสำวดำรำพร  นิพนธ์วงศ์ หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสระแกว้ 

27 นำงสำวภัสนันท์ จันทนำ หัวหน้ำฝ่ำยกำรเงิน บริษัท โกลเด้นเกตพร็อพเพอร์ตี  จ ำกัด 

28 นำงสำวพรพรรณ สุขสมจติต ์ เจ้ำหน้ำท่ีบุคคลอำวุโส บริษัท ศูนย์กำรค้ำอินโดจีน (อรัญประเทศ) จ ำกัด 



ท ำเนียบรำยช่ือผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงกำรติดตำมและประเมินผลเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้ โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด / หน่วยงำน 

29 นำงสำวรัตติกำญจน์ พันจันทึก   สนง.สหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

30 นำยสำนนท์ เพ็ญแสง ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดสระแก้ว กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวดัสระแก้ว 

31 นำงสำวจีรนันท์  คนป้อม เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ส ำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว 

32 นำงรำตรี แสงรุ่งเรือง ประธำนสมำคมธรุกิจท่องเที่ยวและบริกำรจังหวัดสระแก้ว สมำคมธรุกิจท่องเที่ยวและบริกำรจังหวัดสระแก้ว 

33 นำยอรุณ แสงจันทร ์ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร กลุ่มยุทธศำสตรฯ์ ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

34 นำงสำวธวัลรตัน์ ชัยนรำพิพัฒน์ หัวหน้ำอุทยำนประวตัิศำสตรส์ด๊กก๊อกธม ส ำนักศิลปำกรที่ 5 ปรำจีนบุรี กรมศิลปำกร อุทยำนประวตัิศำสตรส์ด๊ก
ก๊อกธม 

35 นำงสำวธนพร สังขรัตน ์ นักวิชำกำรวัฒนธรรมปฏิบัติกำร ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว 

36 นำยนิด สมบรูณ ์ ประธำนคณะกรรมกำรเครือข่ำยปำ่ชุมชนจังหวัดสระแก้ว เครือข่ำยป่ำชุมชนจังหวัดสระแก้ว 

37 สมฤดี ปำงสมฤทธ์ิ  ผู้แทนนำยกสมำคมรักษป์ำงสีดำและผูส้ื่อข่ำวประชำชำติธุรกิจ 
จ.สระแก้ว 

สมำคมรักษ์ปำงสดีำ 

38 ธีรพงษ ์ทรัพย์ธำนินทร์    ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

39 นำงสำวจิตตมิำ พยุพำ นักวิชำกำรแรงงำน ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดสระแก้ว 

40 พันต ำรวจโทเรืองเดช ธรรมนันท์ รองผู้ก ำกับกำรตรวจคนเข้ำเมืองจงัหวัดสระแก้ว ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสระแก้ว 
41 นำยธีรวัฒน์ สหุนำฬ ุ ผู้อ ำนวยกำรส่วนควบคุมทำงศลุกำกร ด่ำนศุลกำกรอรัญประเทศ 

42 นำนศุภเศรษฐ ์พึ่งบัว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร ์ กลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักงำนศกึษำธิกำรจังหวัดสระแก้ว 

43 ว่ำท่ีร้อยตรีกติติวัฒน์ ยิ มย่อง สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสระแก้ว สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดสระแก้ว 

44 นำยพูนศักดิ์ รอดไธสง นักวิชำกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนปฏบิัติกำร ส ำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสระแก้ว  



ท ำเนียบรำยช่ือผูเ้ข้ำร่วมกำรประชุมกลุ่มย่อยแบบออนไลน์ (Online Focus Group)ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference)โครงกำรติดตำมและประเมินผลเขตพฒันำเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืนภำยใต้ โครงกำรขับเคลื่อนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ปีงบประมำณ 2563 
ล ำดับที ่ ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง สังกัด / หน่วยงำน 

45 นำงสำวธนภรณ์ วิรุฬรำช นักพัฒนำสังคมช ำนำญกำรพเิศษ ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมัน่คงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว 

46 นำยอัครเดช เจริญสุข ครูผู้ช่วย ศูนย์ฝึกและพัฒนำอำชีพรำษฎรไทยบริเวณชำยแดนสระแก้ว 

47 อ.คณิต  เรืองขจร รองผู้อ ำนวยกำร มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
สระแก้ว 

มหำวิทยำลยัรำชภฎัวไลยลงกรณ์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว  

48 นำงศรีวรรณ อนันตผล นักวิเครำะหผ์ังเมืองช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจงัหวัดสระแก้ว 

49 เรืออำกำศโทณัฐวุฒิ เติมทรัพย ์ หัวหน้ำกลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดสระแก้ว 

50 นำงสำววรรณนิภำ พิภพไชยำสิทธ์ิ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุน ระดบัช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

51 นำงสำวประภัสสร วุฒิชัยถำวร นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุน ระดบัปฏิบัติกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

52 นำยนันทวุฒิ อักษรแก้ว นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุน ระดบัช ำนำญกำร ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 4 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน 

53 วีรพล จันโททัย พนักงำนส่งเสรมิกำรลงทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

54 นำยภักดี ภักดีจันทร ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

55 นำงสำวธนัดดำ ปัทมเกต ุ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

56 นำยภักดี ภักดีจันทร ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 

57 นำงสำวธนัดดำ ปัทมเกต ุ นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดสระแก้ว 

 



ภาคผนวก จ 

• สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
• สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 
• สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

กลุ่มย่อย ครั้งที่ 3 
• สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

กลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 
• สรุปผลการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม

สัมมาฯ ครั้งที่ 1 
• เอกสารประกอบการประชุมสัมมาฯ ครั้งที่ 2 

  



ภาคผนวก จ-1 
สรุปผลการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 1 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 1 
 

รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งท่ี 1 
เรื่อง หลักสูตรและการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดา้น  

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ 

วันอังคารท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม กทว. อาคาร 1 ชั้น 5 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

1 ปัจจัยความส าเร็จการขบัเคลื่อนและใช้ SEA ในประเทศไทย (Key Success Factor) 

เมื่อวิเคราะห์จากการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทย ในการด าเนินงาน การศึกษาและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการใช้ SEA ตามนโยบายของรัฐบาลและตามแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับการทบทวน บทเรียน ความรู้และประสบการณ์ของประเทศต่าง ๆ  
ที่ได้มีความพยายามในการใช้ SEA พบว่าการขับเคลื่อน SEA มีทั้งโอกาสและอุปสรรค และต้องใช้เวลา 
หลาย ๆ ปี ในการเรียนรู้ ทดลอง ศึกษาวิจัย ปรับปรุง เพิ่มเติมแก้ไข จน SEA ได้รับการยอมรับในประเทศ 
และประเมินว่ามีความพร้อมไปใช้เป็นกระบวนการควบคู่กับการจัดท าแผน แผนงานการพัฒนา บทเรียนหลาย
ประเทศ ที่มีบริบทแวดล้อมที่คล้ายคลึงและแตกต่างกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ส าหรับประเทศ
ไทย วิเคราะห์ได้ว่าปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนและใช้ SEA ของประเทศไทย ที่ต้องวางแผน (Plan)  
ต้องปฏิบัติ (Do) ต้องตรวจสอบ (Check) และต้องปรับปรุงแก้ไข (Act) ในการขับเคลื่อนอย่างเป็นวงจร  
สรุปได้ดังนี ้

1.1 ความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ  

ถึงแม้ว่า SEA ไม่ใช่เครื่องมือใหม่ในการประเมินผลกระทบ และส่วนใหญ่รู้จักหรือเคยได้ข้อมูล
ความส าคัญของการน าไปใช้ในประเทศไทย มานานแล้ว แต่เนื่องจากหลักการ แนวคิด ข้ันตอนปฏิบัติตลอดจน
เครื่องมือสนับสนุนทางวิชาการ มีความยืดหยุ่นและพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยพัฒนาด้าน
ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานได้อย่างค่อยเป็นค่อยไป นักวิจัยและนักวิชาการด้าน SEA ยังมีไม่เพียงพอ ส่งผลให้
การขับเคลื่อนขาดองค์ความรู้และขาดประสบการณ์ที่ถูกต้องส าหรับทุกระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารประเทศ 
ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เอกชนและประชาชน และขาดการเรียนรู้จากการน าไปปฏิบัติ 
ขาดการทดลองใช้ การสาธิตใช้ยังมีน้อย และยังไม่มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนระหว่างกัน ซึ่งเป็นสาเหตุของความไม่
มั่นใจ และไม่เช่ือมั่น (Untrust) ต่อประโยชน์ของการใช้ควบคู่กับการวางแผนพัฒนา ความรู้ความเข้าใจหลาย
เรื่องยังไม่ถูกต้อง สับสน และยังไม่ชัดเจน กลายเป็นอุปสรรคของการไม่ตัดสินใจใช้แนวทางการขับเคลื่อนโดย
นโยบาย กฎหมายและไม่ได้ให้ความส าคัญและความเป็นเจ้าของของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และท าให้ ไม่เห็น
ประโยชน์ (Benefits) ที่จะได้รับ ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่เล็งเห็นว่า SEA จะสร้างประโยชน์ต่อ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) รายละเอียดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 2 
 

การปฏิบัติงานในภารกิจหลักของหน่วยงานให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างไร เช่น ช่วยให้การใช้ทรัพยากรของ
หน่วยงานในการวางแผนพัฒนามีประสิทธิภาพข้ึน ช่วยสร้างบริบทแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ/ ชีวภาพ สังคม
และเศรษฐกิจในการพัฒนาตามแผน เป็นต้น การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย จึงยังไม่เห็นประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม อีกทั้งยังไม่เช่ือมั่นและตระหนักว่า หากไม่จัดท า SEA เพื่อการวางแผนพัฒนาตามวิสัยทัศน์แล้ว 
จะเกิดผลเสียหายในระยะยาว และไม่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสที่จะเห็นอนาคตที่ปรารถนา
ร่วมกันก็เป็นไปไม่ได้ส าหรับคนรุ่นต่อไป และจะสายเกินไปหากไม่วางแผนให้มีเส้นทางในทางเลือกที่เหมาะสม 
ณ ปัจจุบัน ส่งผลให้ขาดการใช้ความคิดเชิงระบบ (Systematic) แบบองค์รวม และขาดการมีมุมมองอนาคต 
(Holistic and future perspective) นอกจากการขาดความเข้าใจเรื่องประโยชน์ที่ได้รับแล้ว ยังขาดความ
มั่นใจเรื่องประสิทธิผลการใช้ (Effectiveness) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของการใช้ SEA ในเกือบทุกประเทศ 
คือ SEA จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่ ซึ่งก็เป็นค าถามสงสัยในหมู่
นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปในประเทศไทยเช่นกัน ความซับซ้อนของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างขวาง ส่งผลให้การใช้ SEA ในระยะเริ่มต้นมีความเสี่ยงต่อการไม่
บรรลุประสิทธิผลตามเป้าหมาย 

1.2 การบังคับใช้กฎหมาย (Laws enforcement)  

SEA เป็นภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลักซึ่งจัดท าและ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาต่าง ๆ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้เป็นเจ้าของแผนพัฒนาต่าง ๆ จึงควรต้องใช้
กระบวนการ SEA ในการบูรณาการกับแผนและแผนงานพัฒนานั้น ปัจจุบันบางหน่วยงานได้รับการจัดท า SEA 
ไว้เป็นภารกิจความรับผิดชอบแล้ว แต่บางหน่วยงานยังไม่ถือว่า SEA เป็นบทบาทภารกิจที่ต้องรับน าไปปฏิบัติ 
(Accountability) ในความรับผิดชอบของหน่วยงานเพิ่มเติม และอาจยังไม่พร้อมเป็นเจ้าของ (Ownership) 
ในทันที เนื่องจากเหตุผลต่าง ๆ กัน ซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบส่วนใหญ่ ยังไม่ก าหนดให้ SEA เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือที่ต้องใช้ในการบูรณาการวางแผนการพัฒนา แต่ยังเป็นเครื่องมือทางเลือกในการสนับสนุนภารกิจ
หลักในการจัดท าแผนพัฒนาตามความรับผิดชอบเท่านั้น ด้วยเหตุของการขาดความเป็นเจ้าของและรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยมีสาเหตุหลักจากการขาดสภาพบังคับใช้ตามกฎหมายกับ
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของแผนการพัฒนาต่าง ๆ นอกจากนี้ บทเรียนในต่างประเทศพบว่า การมีกฎหมาย 
SEA ทั้งที่ เป็นพระราชบัญญัติด้าน SEA โดยเฉพาะ หรือเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่มีอยู่แล้ว  
เช่น พระราชบัญญัติด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น เป็นสิ่งจ าเป็นในการขับเคลื่อน SEA ให้ด าเนินงานได้ทันเวลา  
ทันสถานการณ์ และกระตุ้นให้เกิดความเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ โดยปัจจุบันมีประมาณไม่น้อยกว่า 
40 ประเทศ ที่ได้ออกกฎหมาย SEA ซึ่งท าให้การใช้ SEA ขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากมีสภาพบังคับใช้ตาม
กฎหมาย บทเรียนในต่างประเทศยังมีประจักษ์พยานที่แสดงถึงความจ าเป็นต้องออกกฎหมายบังคับใช้ 
เนื่องจาก SEA เป็นภารกิจของหน่วยงานภาครัฐเป็นหลัก ซึ่งมีภารกิจหลักตามกฎหมายอื่นที่ให้ความส าคัญ
ก่อน ดังนั้นหาก SEA ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย จะไม่เกิดแรงจูงใจให้น าไปใช้  
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1.3 สถาบันองค์กรและกลไกรับผิดชอบ (Institution and mechanism)  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและแผนงานที่ควรจะต้องจัดท า SEA ยังขาดผู้น าทาง 
(Leadership) ตัดสินใจการใช้ SEA ในระดับหน่วยงาน เนื่องจากการด าเนินงานและกระบวนการ SEA ต้องใช้
ทรัพยากร งบประมาณ บุคคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดในประเทศ
ไทยที่น าทางและตัดสินใจก าหนดการใช้ SEA ควบคู่กับภารกิจการจัดท าแผนและแผนงานพัฒนาของ
หน่วยงาน และยังไม่มีการสร้างกลไกในหน่วยงานให้มีการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่สนับสนุน
การใช้ SEA ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับความไม่ต่อเนื่องและไม่ชัดเจนของ
ล าดับความส าคัญของนโยบายการใช้ SEA ของภาครัฐ และภาคสาธารณะด้วย อีกทั้งกลไกการขับเคลื่อนและ 
บูรณการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ยังไม่สมบูรณ์ ก าลังมีการพัฒนาและเรียนรู้ อีกทั้งยังขาดการเช่ือมโยงและ
บูรณาการกับกลไกที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ ระบบ EIA กระบวนการวางแผนรายสาขา (Sectoral plan) และเชิงพื้นที่ 
(Area-based plan) การวางผั ง เมือง  (Urban plan) การวางแผนการจัดการ (Management plan)  
การจัดการแผนเชิงบูรณาการ (Integrated plan) เป็นต้น  

1.4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (Public Participation)  

ข้ันตอนของกระบวนการ SEA ที่เป็นหัวใจส าคัญให้ SEA ประสบความส าเร็จ คือ การตัดสินใจ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนั้น  ผู้เล่นส าคัญของ SEA มิใช่เพียง
หน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว แตก่ารขับเคลื่อน SEA ควรมาจากผู้มีส่วนได้เสียในภาคประชาชน ที่ต้องการ
เห็นการพัฒนาที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของสาธารณะไปประกอบกับการตัดสินใจของภาครัฐด้วย ดังนั้น  
การสร้างช่องทางให้ภาคประชาชนมีส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเรื่อง SEA จะเป็นแรงสนับสนุนให้
พบกับนโยบายภาครัฐที่มีจุดร่วมสนใจคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นการส่งเสริมแรงขับเคลื่อนของภาค
ประชาชนเป็นอีกหนึ่งตัวเร่งการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จ  

1.5 ข้อสรุปปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนและใช้ SEA ในประเทศไทย 

ปัจจัยความส าเร็จข้างต้นนั้น ต้องขับเคลื่อนให้เกิดเป็นวงจร ท าซ้ าต่อเนื่อง (PDCA cycle) ทั้งสี่
ปัจจัยแห่งความส าเร็จควรมีการวางแผน (Plan) เริ่มจากการสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ  
เพื่อปฏิบัติ (Do) โดยสนับสนุนให้เกิดสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย ผ่านการตรวจสอบ (Check) โดยการ
ด าเนินงานของสถาบันองค์กรและกลไกและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน แล้ว ปรับปรุงแก้ไข (Act) 
เพื่อประเมินประโยชน์และประสิทธิผลของ SEA เมื่อครบวงจรการบริหารงานการขับเคลื่อน SEA แล้ว ก็เข้า
วงจรของการทบทวนนโยบาย SEA ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของหน่วยงาน
รับผิดชอบการจัดท าแผนและคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
ต่อไป  
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2 การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง 

การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ข้ันสูงในครั้งนี้ มีแนวคิดส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาจัดท า
เนื้อหาและหลักสูตร คือ การพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรที่ สศช. ได้พัฒนาข้ึนและได้มีการทดลองใช้ฝึกอบรม
จริงในปี พ.ศ. 2562 โดยน าเอาปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนและใช้ SEA ในประเทศไทยมาประกอบ 
การพิจารณาด้วย  

2.1 การจัดท าเนื้อหาหลักสูตร SEA ขั้นสูง จากปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนและใช้ SEA  
ในประเทศไทย 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จการขับเคลื่อนและใช้ SEA ในประเทศไทยข้างต้น พบว่า 
ปัจจัยส าคัญที่ถือเป็นพื้นฐานของทุกปัจจัยความส าเร็จได้แก่  ปัจจัยความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ (SEA 
Knowledge) ซึ่งหากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ในระดับผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนหรือ
แผนงานที่ต้องมีการจัดท า SEA ไปจนถึงระดับผู้บริหารที่มีอ านาจในการตัดสินใจต่อแผนหรือแผนงานพัฒนา
นั้น มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับ SEA เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ในการใช้ SEA เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการจัดท าแผนหรือแผนงานที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จะช่วยให้เกิดการขับเคลือ่น SEA 
อย่างเป็นรูปธรรม ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงช่วยให้มีการจัดท า SEA ที่มี
ประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน
และใช้ SEA ถือเป็นหัวใจส าคัญ เพื่อให้การขับเคลื่อนและใช้ SEA เป็นไปตามแนวทางและหลักการที่ถูกต้อง 
เหมาะสม มีเป้าหมายของการพัฒนามุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ ยั งช่วยสร้างความเช่ือมั่นต่อ
การบูรณาการ SEA เข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน สร้างความเช่ือมั่นในประสิทธิผลการใช้ 
(Effectiveness) เล็งเห็นถึงประโยชน์ (Benefits) ที่จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรม และผลเสียหายที่จะเกิดข้ึนใน
ระยะยาวหากไม่มีการจัดท า SEA รวมถึงเป็นการปรับเปลี่ยนและสร้างมุมมองแบบองค์รวมในอนาคต 
(Holistic and future perspective) และมีแนวคิดเชิงระบบ (Systematic) ด้วย 

จากความส าคัญของปัจจัยความส าเร็จข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมควรจะต้องตระหนัก
และเข้าใจในรายละเอียดด้วย จึงน าไปสู่การก าหนดบทเรียนให้มีเนื้อหาเชิงลึก ทั้งในส่วนของประเด็น
ความส าคัญที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน SEA และในส่วนของเทคนิควิธีการที่ส่งผลต่อ
การจัดท า SEA ในหลักสูตรการฝึกอบรม SEA ข้ันสูงในครั้งนี้ 

2.2 การพัฒนาต่อยอดจากหลักสูตรฝึกอบรม SEA ปี พ.ศ. 2562 

การจัดท าเนื้อหาและหลักสูตร SEA ข้ันสูง ในครั้งนี้ ได้พิจารณาต่อยอดและพัฒนาจากหลักสูตร
ที่ สศช. ได้พัฒนาข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2562 และได้มีการทดลองใช้ในการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ซึ่งเป็น
หลักสูตรระยะยาว 5 วันแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการ SEA 
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ที่ถูกต้อง แต่อาจยังไม่ได้เน้นในเนื้อหาที่มีความลึกซึ้ง เป็นจุดส าคัญต่อการตัดสินใจ รวมไปถึงการเน้นใน
รายละเอียดเชิงเทคนิคและวิธีการที่มีความเฉพาะเจาะจงมากนัก  โดยเนื้อหาและหลักสูตร SEA ข้ันสูงนี้มี
แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นเสริมเติมเนื้อหาให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน ทั้งในส่วนของประเด็น
ความส าคัญที่ เกี่ยวข้องในการตัดสินใจ และในส่วนของเทคนิควิธีการที่ใช้ในกระบวนการ SEA เพื่อให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการตัดสินใจต่อแผน
หรือแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ในการตัดสินใจและน าทางการขับเคลื่อน SEA ได้แก่ การอนุมัติ
แผนหรือแผนงาน การพัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงาน การให้แผนที่น าทาง วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
หน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรจะมีจุดเน้นของเนื้อหาที่แตกต่างกัน เน้นก่อเกิดประโยชน์โดยตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้บริหารและผู้จัดท าแผนหรือแผนงาน  

นอกจากการวิเคราะห์จากความส าเร็จและการทดลองใช้ในการฝึกอบรมจริงข้างต้น ที่ปรึกษาจะ
ด าเนินการสอบถามความเห็นไปยังผู้ผ่านารอบรมเมื่อปี พ.ศ. 2562 ที่ได้มีการน าเอาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA จริงของหน่วยงานที่ได้สังกัดอยู่ด้วย ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความเพียงพอของชุด
องค์ความรู้ที่ได้พัฒนาข้ึนเมื่อปี พ.ศ. 2562 ต่อการน าไปปฏิบัติใช้จริง พร้อมหาช่องว่างในการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อเติมเต็มให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการอบรมในหลักสูตร SEA ข้ันสูงนี้ สามารถน าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA ได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น คลายข้อสงสัยในข้ันตอนปฏิบัติบางขั้นตอนให้ลดลง 
ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้จริง ถูกต้องตามหลักวิชาการ และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
โดยที่ปรึกษาจะด าเนินการสอบถามความคิดเห็นผ่านการจัดประชุมกลุ่มย่อยในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 
พ.ศ. 2563 นี้  

3 หลักสูตรการฝึกอบรม SEA ขั้นสูง 

จากแนวคิดส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาจัดท าเนื้อหาและหลักสูตรข้างต้น ที่ปรึกษาได้ แบ่งหลักสูตร
ออกเป็น 2 หลักสูตรหลัก ได้แก่ 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง ที่เน้นผลลัพธ์ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านการปรับมุมมอง วิสัยทัศน์ 
สร้างความรู้ความเข้าใจ และความเช่ือมั่นต่อกระบวนการ SEA ภาพรวมของหลักการและแนวทางในการใช้ 
SEA เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในระยะยาว และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น  

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ที่เน้นผลลัพธ์ต่อผู้บริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการ ในด้าน
ข้ันตอนและวิธีการ เทคนิคและเครื่องมือของกระบวนการ SEA สามารถบูรณาการกระบวนการ SEA กับ
กระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงาน และการติดตาม ประเมินผลและก ากับการจัดท า SEA ได้ และเข้าใจใน
ความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น  

ทั้งนี้ได้รับความเห็นและความคาดหวังจากคณะกรรมการก ากับการศึกษาของโครงการ ก่อนการจัดท า
รายงานฉบับต้น ที่เน้นว่าเนื้อหาหลักสูตรที่จะพัฒนาข้ึน ควรมีกรณีศึกษาให้ผู้บริหารระดับสูงได้ท าความเข้าใจ
และเรียนรู้ และมีเนื้อหาส าหรับผู้น าองค์กรที่ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญและจ าเป็นต้องสนับสนุนให้น า
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เครื่องมือ กระบวนการ SEA ไปใช้ในการจัดท าแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องได้ และท าให้ SEA เป็นหนึ่งใน
เครื่องมือในการบริหารงานของหน่วยงานในก ากับการดูแล เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ดังนั้น การจัดการฝึกอบรม SEA ข้ันสูง จึงเป็นโอกาสในการพิจารณาออกแบบรูปแบบ วิธีการ และ
เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม SEA เป็นชุด (Training Modules) โดยก าหนดไว้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีความ
สนใจและความต้องการแตกต่างกัน และต่างต้องมีจุดเน้นที่ต้องเรียนรู้และน าไปใช้ในงานการจัดท าหลักสูตร 
SEA ข้ันสูง 

3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

• เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในประโยชน์ของ SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือระดับกลยุทธ์ (Strategic 
Tool) และช่วยสนับสนุนเป้าหมายความยั่งยืนของการพัฒนา (SEA for Sustainability) 

• เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจภาพรวมของหลักการและแนวทางในการใช้ SEA ให้เกิดการ 
บูรณาการกับการจัดแผนหรือแผนงาน และการใช้ SEA ให้เกิดประสิทธิภาพ (Effectiveness) 

• เพื่อปรับมุมมอง วิสัยทัศน์ และสนับสนุนการใช้กระบวนการ SEA ในการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว (Long-Term Vision) ของการพัฒนา 

• เพื่อเป็นผู้น าทางขับเคลื่อนการน า SEA ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า พัฒนาและปรับปรุง
นโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมสนับสนุนระบบและกลไกการด าเนินงาน
และขับเคลื่อน SEA ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

• เพื่อแนะน าการใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ส าหรับกระบวนการ SEA 
• เพื่อสร้างความตระหนักว่ากระบวนการ SEA ท าให้เกิดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Preferred 

Alternative) บนฐานการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วมกับสาธารณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(Top-down and Bottom-up Decision) 

• เพื่อสนับสนุนการมองฉากทัศน์ (Scenarios) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมองอนาคตที่คาดหวัง 
(Desirable Future) โดยใช้ SEA 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง 

• เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้ันตอนและวิธีการของกระบวนการ SEA (SEA 
Guideline) อย่างถูกต้อง 

• เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และเข้าใจการใช้
เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA (SEA Techniques and tools) 

• สามารถบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานกับ กระบวนการ SEA ได้ (SEA and 
Planning integration) 
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• เข้าใจความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA (Participation and 
communication in SEA) 

• สามารถด าเนินงานการตรวจติดตาม ประเมินผล และก ากับการศึกษา SEA (Monitoring, 
evaluation and oversight of SEA) 

• เข้าใจความส าคัญของกระบวนการ SEA และสามารถก าหนดขอบเขตงาน (TOR) ได้
สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการในแนวทาง SEA และได้ผลลัพธ์ตามหลักการและ
ประสิทธิภาพของการศึกษา SEA ที่ดี 

3.2 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ที่ปรึกษาได้พิจารณาและวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับแผนหรือ
แผนงานที่จะต้องจัดท า SEA ที่ได้ระบุไว้ใน ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... โดยได้จัดกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง ที่มีบทบาทและอ านาจในการตัดสินใจก าหนดแผนและแผนงาน 
เช่น กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดแผนพัฒนาของประเทศ โดยเฉพาะ 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผู้จัดท าแผนหรือแผนงาน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองฯ ของ สศช. และของหน่วยงานต่าง 
ๆ ซึ่งเป็นผู้จัดท าแผนหรือแผนงาน อาทิ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา ในคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ท างาน ที่เกี่ยวข้องกับ 
SEA 

กลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวจะถูกแบ่งออกตามหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ 2 หลักสูตร ได้แก่ 

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  

หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้จัดท าแผน
หรือแผนงาน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา 

ทั้งนี้ จากแผนหรือแผนงานที่จะต้องจัดท า SEA ที่ได้ระบุไว้ใน ร่าง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ทั้งรายสาขาและเชิงพื้นที่ รวมทั้งหมด 7 ประเภท
แผนหรือแผนงาน ที่ปรึกษาวิเคราะห์และจ าแนกแผนหรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ประเภทแผนหรือ
แผนงานในรายสาขาและเชิงพื้นที่ เพื่อหาความเช่ือมโยงของแผนหรือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มี
บทบาท ภารกิจหลัก ในการรับผิดชอบตามแผนหรือแผนงานดังกล่าว ซึ่งสามารถระบุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ดังนี ้
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ประเภทแผน/แผนงาน แผนหรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

รายสาขา 

1. คมนาคม  แผนยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. 2560 - 2564 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
 ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
ของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

3) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร กระทรวงคมนาคม 

2. พลังงานและส ารวจ
แ ล ะ พั ฒ น า
ปิโตรเลียม 

 แผนพัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้า 

 แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง 

 แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 

 แผนพลังงานทดแทน 

1) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
2) กรมธุรกิจพลังงาน 
3) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
4) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

3. การบริหารจัดการแร่  แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 - 2564 กองทรัพยากรแร่ กรมทรัพยากรธรณี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4. การบ ริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2580) 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
(พ.ศ. 2558 - 2569) 

กองนโยบายและแผนแม่บท 
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
 

เชิงพื้นที่ 

5. ผังเมือง  แผนแม่บทของการพัฒนาเมือง 1) ส านักผังประเทศและผังภาค 
2) ส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
3) ส านักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง  
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย 

6. ชายฝั่งทะเล  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (พ.ศ. 2560 - 2579) 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7. พื้นท่ีเฉพาะหรือพื้นท่ี
พิเศษ 

  

 เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC) 

 แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. 2560 - 2565 

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (กพอ.) 

 เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พิเศษชายแดน 

- สศช. 
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3.3 “ร่าง” เนื้อหาหลักสูตร SEA ขั้นสูง 

จากวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมข้างต้น ที่ปรึกษาได้ออกแบบและพัฒนาเนื้อหา
ออกเป็น 7 บทเรียนพร้อมกรณีศึกษา โดยจะคัดเลือกบทเรียนเพื่อประกอบเป็นเนื้อหาหลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

บทเรียน หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

หลักสูตรส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง 

บทเรียนท่ี 1 : กรอบแนวคิด SEA เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SEA for Sustainable 
Development) 

√ √ 

บทเรียนท่ี 2 :  การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA √ √ 

บทเรียนท่ี 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA √ √ 

บทเรียนท่ี 4 : การประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและ
ลักษณะ 

- √ 

บทเรียนท่ี 5 : แนวทาง SEA (SEA Guideline) - √ 

บทเรียนท่ี 6 : เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ใน SEA - √ 

บทเรียนท่ี 7 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ ของ SEA - √ 

ทั้งสองหลักสูตร จะใช้กรณีศึกษาจากการศึกษาและด าเนินงาน SEA ทั้งจากประเทศไทย และ
ต่างประเทศประกอบการฝึกอบรมด้วย โดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ร่วมกับผู้สอน 
ผู้เช่ียวชาญและวิทยากรด้วย ในข้ันตอนและวิธีการฝึกอบรม ที่ปรึกษาจะออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบ
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แนวคิดในการออกแบบและวางแผนฝึกอบรม ซึ่งเป็นการน าเอาแนวคิดใหม่ ( Innovative method)  
มาผสมผสานร่วมในการออกแบบข้ันตอนและวิธีการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พูดคุยหารือและแลกเปลี่ยน
หาวิธีการหรือแนวทางการศึกษา SEA ที่เหมาะสม ทั้งในแนวคิดเรื่อง การเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและ
ตอบสนอง (Active learning), การสร้างกระบวนการเรียนเป็นกลุ่ม (Group work), การใช้กรณีศึกษาในการ
เรียนรู้และฝึกฝน (Casework methodology), การเน้นการฝึกปฏิบัติประกอบทฤษฎี (Practical approach), 
การใช้กระบวนการคิดตีความปัญหาอย่างสร้างสรรค์จนได้ต้นแบบที่เหมาะสม (Design Thinking) 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาได้น าความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และได้ร่วมออกแบบกับผู้เช่ียวชาญระดับ
นานาชาติที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานด้าน SEA มาอย่างยาวนาน ตลอดจนความเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้เช่ียวชาญในประเทศมาประกอบการพัฒนาหลักสูตรในครั้งนี้ด้วย 

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรมีความชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้  
ที่ปรึกษาจึงได้จัดท าตารางความเช่ือมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและบทเรียนที่ได้พัฒนาข้ึน โดย
สรุปรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ส าหรับเนื้อหาของแต่ละบทเรียน ที่ปรึกษาได้จัดท าเป็น “ร่าง” รายละเอียดเนื้อหาไว้ดัง 
เอกสารแนบ ก 
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ตารางท่ี 1 ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมและบทเรียน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร บทเรียนที ่ รูปแบบวิธีการฝึกอบรม 

1 2 3 4 5 6 7 Plenary Session Group Session 

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (บทเรียนท่ี 1 – 3) 

 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประโยชน์ของ SEA เป็นหนึ่งในเคร่ืองมือระดับ 
กลยุทธ์ (Strategic Tool) และช่วยสนับสนุนเป้าหมายความย่ังยืนของ 
การพัฒนา (SEA for Sustainability) 

√ √ - - - - - √ - 

 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจภาพรวมของหลักการและแนวทางในการใช้ 
SEA ให้เกิดการบูรณาการกับการจัดแผนหรือแผนงาน และการใช้ SEA ให้
เกิดประสิทธิภาพ (Effectiveness) 

√ √ - - - - - √ √ 

 เพื่อปรับมุมมอง วิสัยทัศน์ และสนับสนุนการใช้กระบวนการ SEA ในการ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว (Long-Term Vision) ของการพัฒนา 

√ √ - - - - - √ √ 

 เพื่อเป็นผู้น าทางขับเคลื่อนการน า SEA ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า 
พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แผนและแผนงานการพัฒนาท่ีย่ังยืน  พร้อม
สนับสนุนระบบและกลไกการด าเนินงานและขับเคลื่อน SEA ท่ีเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทย 

- - √ - - - - √ - 

 เพื่อแนะน าการใช้แนวคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ส าหรับ
กระบวนการ SEA 

√ √ - - - - - √ √ 

 เพื่อสร้างความตระหนักว่ากระบวนการ SEA ท าให้ เกิดทางเลือก 
ท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Preferred Alternative) บนฐานการตัดสินใจแบบ 
มีส่วนร่วมกับสาธารณะ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (Top-down and 
Bottom-up Decision) 

- √ √ - - - - √ - 

 เพื่อสนับสนุนการมองฉากทัศน์ (Scenarios) สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนและมอง
อนาคตท่ีคาดหวัง (Desirable Future) โดยใช้ SEA 

√ - - - - - - √ √ 
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ตารางท่ี 1 ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการฝึกอบรมและบทเรียน 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร บทเรียนที ่ รูปแบบวิธีการฝึกอบรม 

1 2 3 4 5 6 7 Plenary Session Group Session 

หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง (บทเรียนท่ี 1 – 7) 

 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ ข้ันตอนและวิธีการของกระบวนการ 
SEA (SEA Guideline) อย่างถูกต้อง 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรียนรู้และ
เข้าใจการใช้เทคนิค วิธีการและเคร่ืองมือต่าง ๆ ของ SEA (SEA Techniques 
and tools) 

- - - - √ √ √ √ √ 

 สามารถบูรณาการกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานกับ กระบวนการ SEA 
ได ้(SEA and Planning integration) 

- √ - √ √ - √ √ √ 

 เข้าใจความส าคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA 
(Participation and communication in SEA) 

- - - - √ √ √ √ √ 

 สามารถด าเนินงานการตรวจติดตาม ประเมินผล และก ากับการศึกษา 
SEA (Monitoring, evaluation and oversight of SEA) 

- - √ - √ √ - √ √ 

 เข้าใจความส าคัญของกระบวนการ SEA และสามารถก าหนดขอบเขตงาน 
(TOR) ได้สอดคล้องและถูกต้องตามหลักการในแนวทาง SEA และได้
ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการศึกษา SEA ท่ีด ี

√ √ √ √ √ √ √ √ - 

 
หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

บ ท เ รี ยน ท่ี  1  :  SEA กั บ ก า ร พั ฒ น า ท่ี ย่ั ง ยื น  ( SEA for Sustainable 
Development) 

กรอบแนวคิดให้ความส าคัญและจ าเป็นของการใช้ SEA เพื่อเป็นเคร่ืองมือและกระบวนการในการน าแผนการพัฒนาของ
ประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

บทเรียนท่ี 2 : การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA การใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการท่ีเสริมสนับสนุนในการจัดท านโยบาย แผนและแผนงานท่ี
มุ่งสู่การพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน 
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หมายเหตุ วัตถุประสงค์ของบทเรียน 

บทเรียนท่ี 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA การใช้กลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ ประกอบด้วย นโยบาย กฎหมาย องค์กรและเคร่ืองมือ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน SEA 
เพื่อความก้าวหน้าและปฏิบัติได้จริง 

บทเรียนท่ี 4 : การประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและ
ลักษณะ 

เปิดมุมมองประโยชน์ของการใช้ SEA เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาหลากหลายสาขา และลักษณะ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้แผน
ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดจากการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ 

บทเรียนท่ี 5 : แนวทาง SEA (SEA Guideline) เพื่อน าแนวทาง SEA ของประเทศไทยไปใช้ โดยเน้นความเข้าใจข้ันตอน วิธีการ และสาธิต การทดลองใช้แนวทาง SEA ใน
ข้ันตอนท่ีรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร 

บทเรียนท่ี 6 : เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ใน SEA เรียนรู้เทคนิคและเคร่ืองมือท่ีใช้ในข้ันตอนของกระบวนการ SEA ต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับ การก าหนดขอบเขต การพัฒนา
ทางเลือก การประเมินทางเลือก การสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และอื่น ๆ 

บทเรียนท่ี 7 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ ของ SEA เรียนรู้ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์การด าเนินงานกระบวนการ SEA ในประเทศต่าง ๆ เพื่อใช้เป็น
บทเรียนในการแก้ไขและปรับปรุงการขับเคลื่อนในประเทศไทย ให้กว้างขวาง 
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3.4 “ร่าง” กรณีศึกษา 

“ร่าง” กรณีศึกษาประกอบการฝึกอบรม SEA ข้ันสูง ที่ปรึกษาได้พิจารณาคัดเลือกน า กรณี
ตัวอย่างที่ได้มีการจัดท า SEA ข้ึนจริงในปี พ.ศ. 2562 ของประเทศไทย มาประกอบการฝึกอบรม โดยพิจารณา
เลือก กรณีตัวอย่าง “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้ าชี ของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)” เป็นกรณีศึกษา โดยสรุปรายละเอียดของกรณีศึกษาดังเอกสารแนบ ก 

3.5 การจัดฝึกอบรม (Training) 

วิธีการจัดฝึกอบรม ได้ออกแบบให้ผสมผสานข้ันตอนต่าง ๆ  ให้เหมาะสมกับระยะเวลาและความรู้
พื้นฐานของผู้เข้ารับการอบรมตามกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุตามความ
ต้องการฝึกอบรมให้ได้มากที่สุด โดยยึดหลักการออกแบบตามคู่มือ MOVE Manual (Oepen M., 2003) ที่
เน้นรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในลักษณะที่เคยใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ในการฝึกอบรม
วิชาการ SEA ทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2562 แตไ่ด้ปรับปรุงการให้น้ าหนักของเนื้อหา ระยะเวลาการเรียนรู้และ
กระบวนการกลุ่มให้เหมาะสมกับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และนักวิเคราะห์แผนหรือแผนงาน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่  

1) การเรียนรู้ร่วมกัน (Plenary session) ผ่านการอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของบทเรียนต่าง 
ๆ โดยวิทยากรผู้เช่ียวชาญไทยและต่างประเทศ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดจะได้เรียนรู้ไปด้วยกัน (ส่วนน้ีจะ
ให้น้ าหนักเนื้อหาและเวลามากกว่าในหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) 

2) การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมกลุ่ม (Group session) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย โดย 
ที่ปรึกษาจะแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้มีจ านวนผู้เข้ารับการอบรมต่อกลุ่มน้อยลง เปิด
โอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้อย่างใกล้ชิดกับวิทยากรประจ ากลุ่ม และมีโอกาสในการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติกันในกลุ่มอย่างทั่วถึง (ส่วนน้ีจะให้น้ าหนักและเวลามากกว่าในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง)  

3) การเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง (Casework) โดยที่ปรึกษาจะจัดเตรียมกรณีศึกษา เพื่อให้
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติจัดท า SEA ในแต่ละข้ันตอนได้จริง โดยมอบหมายให้ด าเนินการร่วมกัน
ภายในกลุ่ม เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติงานกันเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจได้มาก
ยิ่งขึ้น (ส่วนน้ีจะให้น้ าหนักและเวลามากกว่าในหลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง) 

เนื่องจากมีความต้องการให้การฝึกอบรม SEA สมบูรณ์และได้ประโยชน์สูงสุด การจัดการ
ฝึกอบรมจะใช้เวลาเต็มอย่างน้อย 3 วันส าหรับหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง และ 5 วันส าหรับหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับกลาง โดยมีรายละเอียดของการจัดฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ 

1) ก่อนการฝึกอบรม (Pre–Training support) เป็นการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
วิทยากรให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้จัดอบรมและ 
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ผู้ฝึกอบรม โดยจะมีการช้ีแจงรายละเอียดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับของการจัดฝึกอบรมให้เข้าใจและรับทราบ 

2) ระหว่างการฝึกอบรม (Training support) เป็นการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสาร
ต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยอาจมีสื่อที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งสื่อเอกสารประกอบ สื่อ  
การน าเสนอ (Power Point) ที่มีการออกแบบเพื่อสื่อสารให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจเนื้อหาได้
โดยง่าย รวมไปถึงการจัดเตรียมกรณีศึกษาที่เหมาะสมสามารถเข้าใจได้โดยง่าย  

3) หลังจบการฝึกอบรม (End–of–Training support) เป็นข้ันตอนส าคัญที่ช่วยให้สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพหรือความส าเร็จในการฝึกอบรมได้ ซึ่งจะมีการจัดเตรียมแบบประเมินผลการฝึกอบรม
ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ข้อคิดเห็นและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรมด้วย 

3.6 การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 

การประเมินผลฝึกอบรมจัดท าข้ึนเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าการฝึกอบรมได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการจัดฝึกอบรม โดยการประเมินผลจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 

• ระยะสั้น (Short Term) 

จะเป็นการประเมินผลทันทีในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็น  

(1) การประเมินผลระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งที่ปรึกษาจะให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการประเมินความ
พึงพอใจต่อการอบรมทุกวันภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้เทคนิคการประเมินรอยยิ้ม (Smiling face) เพื่อบ่ง
บอกถึงสถานภาพของผู้เข้ารับการอบรมในภาพรวมว่ามีความรู้สึกต่อการฝึกอบรมในวันน้ันอย่างไร  

(2) การประเมินผลก่อน – หลัง การฝึกอบรม โดยที่ปรึกษาจะจัดท าแบบทดสอบก่อน – หลังการ
ฝึกอบรม (Pre – Post test) เพื่อใช้ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และที่ปรึกษาจะ
จัดเตรียมแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) ซึ่งจะให้ผู้เข้ารับการอบรมประเมินความรู้ความสามารถ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA และจัดท า แผนและแผนงานก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วย ซึ่งจะ
ช่วยประเมินแนวโน้มการพัฒนาของผู้เข้ารับการอบรม และวัดผลส าเร็จของหลักสูตรที่ได้พัฒนาข้ึนนี้ด้วย อีก
ทั้งที่ปรึกษาจะจัดเตรียมแบบประเมินผลความพึงพอใจในการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประเมินผล
การอบรมตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการน าไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาหลักสูตรต่อไปได้ไว้ด้วย 

• ระยะยาว (Long Term) 

เป็นการประเมินภายหลังที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้กลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง หรือกลับไป
เริ่มด าเนินการจัดท า SEA ภายในองค์กรหรือภายในพื้นที่แล้ว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
ประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรมว่าสอดคล้องหรือสามารถน าไปปฏิบัติจริงได้หรือไม่  
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3.7 “ร่าง” ตารางการฝึกอบรม 

“ร่าง” ตารางการฝึกอบรม หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง สามารถแบ่งได้เป็น 3 วัน ดังนี้ 

วันท่ี 1 

บทเรียนท่ี 1 :  SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development) 

บท เ รี ยน ท่ี  2 :  การบู รณาก ารกา รวาง แผนพัฒนากั บ  SEA ( SEA Integration with 
Development Planning Process) 

กระบวนการฝึกอบรม 

• Set a scene speech by Prof. Maria - Strategic-based approach for Sustainable 
Development  

• Defining expected outcomes for Executive   
• SEA-related questions to be answered  
• Active learning process for SEA key messages   
• Thai Guest presentation on (topic to be considered)  

วันท่ี 2 

บทเรียนท่ี 3 :  กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA (Mainstreaming SEA into Practice) 

กระบวนการฝึกอบรม 

• Day 1 Recap  
• Remark speech by Dr. Jeremy C. R. - Integrating SEA into Planning Process  
• Scenarios planning for SEA Executive Team Collaboration 
• SEA case studies to engage executive's buy-in  
• Thai Guest presentation on (topic to be considered) 
• Executive note for follow-up with department/agency action after training   

วันท่ี 3 

บทเรียนเพ่ิมเติม : การคิดเชิงระบบและการมองอนาคตแบบองค์รวม (System thinking and 
Future Perspective) (วิทยากรพิเศษ) 
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“ร่าง” ตารางการฝึกอบรม หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง สามารถแบ่งได้เป็น 5 วัน 
ดังนี้ 

หลักสูตรส ำหรับผู้บริหำรระดับกลำง ระยะเวลำ 5 วัน 

เวลา กิจกรรม 

วันที่ 1 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.15 น. พิธีเปิดการอบรม 

09.15-09.45 น. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม/ แนะน าวิทยากร/ การประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม 

09.45-10.15 น. Plenary Session 1.1 
บทเรียนท่ี 1: SEA กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SEA for Sustainable Development) 

10.15-10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.45-11.15 น. Plenary Session 1.2 
บทเรียนท่ี 2: การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA 

11.15-12.00 น. Group Session 1.1 (บทเรียนท่ี 1 และ 2) 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนในกลุ่มย่อยเพ่ือเข้าใจกรอบแนวคิด SEA เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน และ
การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ 

14.00-14.30 น. Plenary Session 1.3 
บทเรียนท่ี 3: กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA 

14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00 น. Group Session 1.2 (บทเรียนท่ี 3) 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA 

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

วันที่ 2 

08.30-09.00 น. Start day session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึงไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

09.00-09.45 น. Plenary Session 2.1 
บทเรียนท่ี 4: การประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและลักษณะ 

09.45-10.30 น. Group Session 2.1 (บทเรียนท่ี 4) 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์รูปแบบการประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาต่าง ๆ  

10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

11.00-12.00 น. Plenary Session 2.1 
บทเรียนท่ี 5: แนวทาง SEA (SEA Guideline) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ 
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13.00-14.00 น. Plenary Session 2.2 
บทเรียนท่ี 6: เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ใน SEA 

14.00-14.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.30-15.30 น. Group Session 2.2 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขต)  

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

วันที่ 3 

08.30-09.00 น. Start day session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึงไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

09.00-10.00 น. Group Session 3.1 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขต) 

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. Group Session 3.1 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) (ต่อ) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขต) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ 

13.30-14.30 น. Group Session 3.1 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) (ต่อ) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขต) 

14.30-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.00-16.00 น. Group Session 3.1 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) (ต่อ) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก) 

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

วันที่ 4 

08.30-09.00 น. Start day session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึงไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

09.00-10.00 น. Group Session 4.1 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก) 

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
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10.30-12.00 น. Group Session 4.1 (บทเรียนท่ี 5 และ 6) (ต่อ) 
ฝึกและทดลองใช้เคร่ืองมือในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตผ่านกรณีศึกษา (โดยเฉพาะข้ันตอนการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก) 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น. Plenary Session 4.1 
บทเรียนท่ี 7: ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ ของ SEA 

13.30-14.00 น. การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนันทนาการ 

14.00-14.45 น. Group Session 4.2 (บทเรียนท่ี 7) 
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค จากการน า SEA ไปใช้ ในบริบทของประเทศไทย  

14.45-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 

15.15-16.00 น. Group Session 4.2 (บทเรียนท่ี 7) (ต่อ) 
ร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค จากการน า SEA ไปใช้ ในบริบทของประเทศไทย  

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

วันที่ 5 

08.30-09.00 น. Start day session:  
รายงานและทบทวนการเรียนรู้เมื่อวานนี้ เราเรียนรู้ถึงไหนแล้ว มีอะไรท่ีต้องการบอกเล่า และสอบถาม 

09.00-10.00 น. เตรียมความพร้อมการน าเสนอผลผลิตจากการเข้าร่วมฝึกอบรม 

10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30-12.00 น. Plenary Session 5.1 
การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละกลุ่มย่อย  

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-13.30 น. การประเมินหลังการฝึกอบรม (Self-assessment) และท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 

13.30-15.00 น. Plenary Session 5.1 (ต่อ) 
การน าเสนอผลผลิตจากการอบรมของแต่ละกลุ่มย่อย  

15.00-15.30 น. สรุปผลการฝึกอบรม 

15.30-16.00 น. พิธีปิดการอบรม 
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“ร่าง” หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ข้ันสูง 
 

บทน า 

 “ร่าง” หลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ข้ันสูงนี้ จัดท าข้ึนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน SEA ให้แก่ ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนและแผนงานการพัฒนารายสาขาและเชิงพื้นที่ ในระดับราชการ
ส่วนกลาง กระทรวง กรม และผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักวิจัย นักวิชาการ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรนี้จะน าไปใช้ในการฝึกอบรมและการเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไป 

เนื้อหาของหลักสูตร SEA ข้ันสูง ได้พัฒนาเนื้อหาโดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง และ
หลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งออกแบบและพัฒนาเนื้อหาออกเป็น 7 บทเรียน ได้แก่ 

บทเรียนท่ี 1 : SEA กับการพัฒนาท่ียั่งยืน (SEA for Sustainable Development)  

วัตถุประสงค์ :  

กรอบแนวคิดให้ความส าคัญและจ าเป็นของการใช้ SEA เพื่อเป็นเครื่องมือและกระบวนการ 
ในการน าแผนการพัฒนาของประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

หัวใจหลักของบทเรียน :  

ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญว่าการพัฒนาและใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่
ยุคแรกในช่วงปี 1970s มาถึงปัจจุบัน 2020s เพื่อเช่ือมโยงกับการสนับสนุนให้การด าเนินงานพัฒนาด้าน 
ต่าง ๆ ที่เน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นแกนหลัก ได้เห็นความส าคัญของด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิด
ดุลยภาพสู่ความยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และร่วมกันสร้างฉากทัศน์สู่ความยั่งยืน 
และน าไปสู่การพัฒนาจากภาครัฐสู่การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (From government to 
governance)  

บทเรียนท่ี 2 : การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA  

วัตถุประสงค์ : 

การใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่เสริมสนับสนุนในการจัดท า
นโยบาย แผนและแผนงานที่มุ่งสู่การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   
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หัวใจหลักของบทเรียน :  

เข้าใจทฤษฎีและวิธีการในการเช่ือมโยง ผสานและปฏิสัมพันธ์ระหว่างการจัดท าแผนหรือแผนงาน 
กับ SEA รวมถึงข้ันตอนและวิธีการในการบูรณาการผลของกระบวนการ SEA กับการจัดท าแผน ความหมายของ
การบูรณาการในบริบทของแผนกับ SEA   ปัจจัยเงื่อนไขและตัวช้ีวัดส าหรับการบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิผล 
ข้ันตอนและช่องทางโอกาสในการบูรณาการผลของ SEA ให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเห็นชอบของแผน
ลักษณะต่าง ๆ  

บทเรียนท่ี 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA  

วัตถุประสงค์ : 

การใช้กลไกการขับเคลื่อนต่าง  ๆ ประกอบด้วย นโยบาย กฎหมาย องค์กรและเครื่องมือ 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน SEA เพื่อความก้าวหน้าและปฏิบัติได้จริง  

หัวใจหลักของบทเรียน :  

เรียนรู้กลไกด้านนโยบาย กฎหมาย องค์กร สถาบัน ตลอดจนเครื่องมือต่าง  ๆ ที่ประเทศต่าง ๆ 
เลือกใช้และพัฒนาข้ึนเพื่อสนับสนุนและรองรับการน า SEA ไปใช้ ในบริบทที่เหมาะสมกับประเทศ กลไกการขับ
เคลื่อนที่ผลบังคับใช้ที่ใช้เป็นการก าหนดการเริ่มกระบวนการ SEA และทั้งที่เป็นการส่งเสริมให้เลือกใช้ตามความ
สมัครใจและตามความต้องการ หรือความจ าเป็น การปรับปรุงและแก้ไขกลไกต่าง  ๆ ให้เหมาะสมและปฏิบัติได้
ส าหรับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จนน าไปสู่การปฏิบัติได้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเรียนรู้ความแตกต่าง
ของกลไกการขับเคลื่อนต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และซึ่งสอดคล้องกับความพร้อม ขีดความสามารถและ
ระดับความต้องการที่แตกต่างกัน ของประเทศต่าง ๆ  

บทเรียนท่ี 4 : การประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและลักษณะ  

วัตถุประสงค์ : 

เปิดมุมมองประโยชน์ของการใช้ SEA เพื่อการจัดท าแผนพัฒนาหลากหลายสาขา และลักษณะ  
ที่มีเป้าหมายเพื่อให้แผนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน และสร้างการมีส่วนร่วมและเกิดจากการตัดสินใจระดับ
กลยุทธ์  

หัวใจหลักของบทเรียน :  

เรียนรู้ตัวอย่างการศึกษาและประยุกต์ใช้ SEA ในหลากหลายสาขาการพัฒนา ซึ่งมากกว่าที่ใช้ 
ในประเทศไทย ได้แก่ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหล่งน้ า  
การจัดการการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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เป็นต้น ท าความเข้าใจและประโยชน์ของการประยุกต์ใช้ SEA ที่กว้างขวางและยอมรับเป็นกระบวนการที่
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยเป้าหมายให้แผนการพัฒนาที่หลากหลายมีการตัดสินใจทางเลือกที่เหมาะสม และเป็นกรอบ
ส าหรับการบรรจุโครงการและกิจกรรมการด าเนินงานต่าง ๆ เข้าไปให้สอดคล้องกับแผน  

บทเรียนท่ี 5 : แนวทาง SEA (SEA Guideline)   

วัตถุประสงค์ :  

เพื่อน าแนวทาง SEA ของประเทศไทยไปใช้ โดยเน้นความเข้าใจข้ันตอน วิธีการ และสาธิต 
การทดลองใช้แนวทาง SEA ในข้ันตอนที่รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตัดสินใจ ส าหรับผู้บริหาร   

หัวใจหลักของบทเรียน :  

บทเรียนที่ 5 แนวทาง SEA จะเน้นการเรียนรู้ข้ันตอนกระบวนการ SEA ตามแนวทางฯ ของ
ประเทศไทย ที่ สศช. ได้ปรับปรุงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะน ามาทดลองใช้ในการฝึกอบรมทุกข้ันตอนตั้งแต่  
การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  
การมีส่วนร่วม ตลอดจน การจัดท ารายงาน การติดตามประเมินผล และเสริมตัวอย่างของรายละเอียด  
การด าเนินงานในข้ันตอนส าคัญเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจได้มากข้ึน จากกรณีแนวทางที่ใช้ในประเทศอื่น ๆ ด้วย 
ได้แก่ การก าหนดตัวช้ีวัด การสร้างการมีส่วนร่วม การประเมินทางเลือก เป็นต้น 

บทเรียนท่ี 6 : เทคนิคและเครื่องมือท่ีใช้ใน SEA 

วัตถุประสงค์ : 

เรียนรู้ เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในข้ันตอนของกระบวนการ SEA ต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับ 
การก าหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก การสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และอื่น ๆ  

หัวใจหลักของบทเรียน :  

การเลือกเทคนิคและเครื่องมือในข้ันตอนกระบวนการ SEA ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา เทคนิคเชิงคุณภาพ เทคนิคเชิงปริมาณ ส าหรับการประเมินมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
เทคนิคและเครื่องมือทางวิชาการและสถิติของผู้เช่ียวชาญ และเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม และน าสูผ่ล
ที่ใช้ในการตัดสินใจ ให้น้ าหนักและความถูกต้องแม่นย าในการประเมินทางเลือกที่เหมาะสม  

บทเรียนท่ี 7 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ ของ SEA 

วัตถุประสงค์ : 

เรียนรู้ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค และประสบการณ์การด าเนินงานกระบวนการ SEA ในประเทศ
ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการแก้ไขและปรับปรุงการขับเคลื่อนในประเทศไทย ให้กว้างขวาง   
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หัวใจหลักของบทเรียน :  

สรุปประสบการณ์และบทเรียนการใช้ SEA ในประเทศทั่วโลก ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ยังอยู่
ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาปรับปรุง ประกอบด้วยประเทศในลาตินอเมริกา อเมริกากลาง เอเชีย รวมมากกว่า 
15 ประเทศก าลังพัฒนา 

ทั้งนี้ บทเรียนทั้ง 7 บทเรียนจะด าเนินการอบรบควบคู่ไปกับกรณีศึกษาประกอบด้วย โดยที่ปรึกษาจะ
คัดเลือกบทเรียนเพื่อประกอบเป็นเนื้อหาหลักสูตรส าหรับผู้บริหารระดับสูง และหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง ซึ่งจะค านึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยจัดบทเรียนตามหลักสูตรดังนี้ 

บทเรียน หลักสตูรส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

หลักสตูรส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง 

บทเรียนท่ี 1 : SEA กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SEA for Sustainable Development) √ √ 
บทเรียนท่ี 2 :  การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA √ √ 
บทเรียนท่ี 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA √ √ 
บทเรียนท่ี 4 : การประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและลักษณะ - √ 

บทเรียนท่ี 5 : แนวทาง SEA (SEA Guideline) - √ 
บทเรียนท่ี 6 : เทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ใน SEA - √ 
บทเรียนท่ี 7 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ ของ SEA - √ 

 

รายละเอียดเนื้อหาบทเรียนทั้ง 7 บทเรียน มีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 
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บทเรียนที่ 1 : SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEA for Sustainable Development) 

 

การขับเคลื่อน SEA ในยุคปัจจุบัน ที่ประชาคมโลก มีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืน เปิดโอกาส สร้างความมุ่งมั่นและเหตุผลที่ต้องใช้เครื่องมือและกระบวนการ SEA ให้เกิดผลลัพธ์ที่สนับสนุน
พัฒนาที่ยั่งยืน และมีอิทธิพลให้กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาใด ๆ บรรลุสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ในระดับยุทธศาสตร์ 

1) ความสัมพันธ์ระหว่าง SEA กับ เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในปี พ.ศ 2515 องค์การสหประชาชาติได้ประกาศวาระแก่ประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda 
for Sustainable Development เรื่อง Transforming our World ซึ่งมีเจตนารมณ์โดยระบุเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) จ านวน 17 ตัวช้ีวัดและมีเป้าหมายจ านวน 169 เป้าหมาย 
ซึ่งครอบคลุมมิติการพัฒนาทั้งสามส่วน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ได้สมดุล และสร้างความท้าทายเพื่อ
สร้างสมดุลในระยะยาวและในขณะที่วิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกทวีความ
รุนแรงและมากข้ึน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 สนับสนุนให้ประชาคมโลกพยายามร่วมกันเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายนั้น ต้องอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ  ในการด าเนินงานในกรอบเวลาให้ทันและแก้ไขวิกฤติการพัฒนาและ
สิ่งแวดล้อม หนึ่งในเครื่องมือนั้น คือการใช้แนวทางการประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ซึ่งเป็น
เครื่องมือแถวหน้า (Front line) เนื่องจากได้มีการใช้มาก่อนหน้าการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว 
การส่งเสริมการใช้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีกรอบเวลาตามวิสัยทัศน์
ไกล ต้องอาศัยเครื่องมือที่เหมาะสมกับการวางแผนระยะยาว หนึ่งในเครื่องมือกลุ่มนี้คือ การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึ่งใช้ในการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมในการจัดท าและใช้นโยบาย แผน และแผนงาน 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน SEA มีผลและอิทธิพลต่อนโยบาย แผนและแผนงานสู่ความยั่งยืน ด้วยลักษณะการ
ด าเนินงานที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบและประชาธิปไตย และ
การส่งเสริมความเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนา ลักษณะของการด าเนินงาน
กระบวนการของ SEA เหล่านี้เหมือนและสอดคล้องกับการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ยังมี
ค าถามที่ต้องศึกษาต่อไปว่า SEA จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ส าเร็จได้มากน้อยเพียงไร และในข้ันตอน
และแนวทางปฏิบัติอย่างไร เช่น การใช้ความคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking) ของ SEA ในการสนับสนุนให้
เกิดการบูรณาการการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย SDGs ได้อย่างไร  

ทั้งกระบวนการ SEA และ การด าเนินงานสู่เป้าหมาย SDGs นั้นสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้
เอง ไม่ต้องข้ึนต่อกัน เป็นอิสระกัน แต่กรอบงานการวางแผนนโยบายและวางแผนเชิงพื้นที่ที่ได้ศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ 
พบว่าทั้งสองเครื่องมือสามารถเช่ือมโยงเข้าหากันและกันได้ โดย SDGs เป็นเป้าหมาย “ends” และ SEA เป็น
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กระบวนการ วิธีการ “means” UNEP (2018) เพิ่งรายงานและเน้นให้เข้าใจถึงความส าคัญของ SEA (และ EIA) 
ในการ เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้บรรลุวาระประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda for Sustainable 
Development และ เป้าหมาย SDGs ด้วย สมาพันธ์นานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA, 2019) เพิ่งอธิบายให้
ตระหนักว่า SEA (และเครื่องมือการประเมินผลกระทบอื่น ๆ ) สามารถน าไปใช้และมีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนความยั่งยืนของการวางแผนและการตัดสินใจการพัฒนา และในทางกลับกัน การด าเนินงานเพื่อมุ่งบรรลุ
เป้าหมาย SDGs จะสนับสนุน SEA ซึ่งเป็นการประเมินผลกระทบที่ยึดวัตถุประสงค์ (Objectives-driven) ซึ่งก็คือ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะท าให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs เป็นฐานอยู่ในกระบวนการวางแผน
พัฒนาด้วย อย่างไรก็ตามเนื่องจากกรอบการใช้ SEA มีมาก่อนการด าเนินงานสู่เป้าหมาย SDGs จึงท าให้มีเพียง
บางส่วนของ SEA เท่านั้นที่สามารถสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ SDGs ได้โดยตรง แต่ที่ส าคัญคือการประยุกต์ใช้ 
SEA สามารถสนับสนุนในการบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการจัดท าแผน และช่วยให้การตัดสินใจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยสนับสนุนดังนี้ 

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

2) สร้างกรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการ เป็นระบบและสมเหตุสมผล และให้เกิดการเช่ือมโยง 
SEA กับ SDGs กับการตัดสินใจแผนการพัฒนา: มีกรอบในการด าเนินงานการก ากับติดตามและการตรวจสอบ ซึ่ง
ท าให้การใช้เครื่องมือทั้งสองมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรคุ้มค่า   SEA สร้างกรอบกฎหมายส าหรับการติดดาม
ตรวจสอบความก้าวหน้าและความส าเร็จของ SDGs ขณะที่ประสิทธิภาพของ SEA ที่ดีเกิดข้ึนได้จากการมุ่ง
เป้าหมายตามกรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กา รด า เ นิน ง านให้บ รร ลุ  SDGs ได้ นั้ น  จ า เ ป็ นต้ อ งมุ่ ง ใ ห้ เ กิ ด กา ร เ ปลี่ ยนแป ล ง 
(Transformations) ต่าง ๆ  ที่ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ทั้งด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ความท้าทาย
ด้านสิ่งแวดล้อม และระดับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  
1) การปรับปรุงพัฒนาการศึกษาและการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกัน 2) การคุ้มครองสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชน 3) การใช้พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 4) การจัดการอาหาร ดิน น้ าและมหาสมุทร ที่ยั่งยืน 
5) การจัดการเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 6) การปฏิรูปสังคมดิจิตอลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะช้ีว่ามีความก้าวหน้าและความส าเร็จของความยั่งยืนหรือไม่และระดับใด และช่วยให้เห็นบทบาทของ SEA ต่อ
การพัฒนาที่ ยั่ งยืนซึ่ ง วัดได้ ด้วยลักษณะ คือ  ความสมบูรณ์ (Comprehensiveness)  การบู รณาการ 
(Integratedness) และ การมียุทธศาสตร์ (Strategicness) หากการใช้ SEA ท าให้ได้ทั้งความสมบูรณ์ มีการบูรณา
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การและใช้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในเรื่องการใช้ทรัพยากร การจัดโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างองค์กรสถาบัน  
การใช้เทคโนโลยีและการสร้างสังคม ก็จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ดังกล่าวและน าไปสู่เป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น มีผลให้เห็นว่า SEA อาจมีส่วนสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน  
การมีอาหาร ดิน น้ าที่ยั่งยืน และสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ในการวางแผนเชิงพื้นที่  และช่วยให้เกิด  
ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและแผนงานของสาขาการพัฒนาต่าง  ๆ ท าให้เกิดความโปร่งใสและ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

2) การด าเนินงานสนับสนุนกันระหว่าง SEA กับ SDGs 

จากการทบทวนวรรณกรรมล่าสุดในปี 2019 พบว่านักวิชาการและนักวิจัยในวงการ
ประเมินผลกระทบได้สนใจการพัฒนาที่ยั่งยืนและทราบว่าการประเมินผลกระทบมีศักยภาพในการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังมีน้อยมากที่เช่ือมโยง SEA กับ SDGs โดยตรง ซึ่งพบเอกสารวิชาการที่
เช่ือมโยงทั้งสองเรื่องนี้น้อยมากในเอกสารเผยแพร่ระดับนานาชาติ แต่ก็เริ่มมีงานวิจัยที่เผยแพร่หลังปี 2015  
มากขึ้นเล็กน้อยซึ่งสะท้อนความสนใจมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาพันธ์นานาชาติการประเมินผลกระทบ (IAIA) 
(2019) ล่าสุดได้เผยแพร่ข้อแนะน าการใช้การประเมินผลกระทบเพื่อช่วยบรรลุเป้าหมาย SDGs ซึ่งจะสนับสนุนให้
มีการอธิบายศักยภาพของ SEA ในการขับเคลื่อน SDGs เช่น กรณีของการใช้ SEA ในการจัดท าแผนการใช้ที่ดิน  
ว่ามีการศึกษาที่เช่ือมโยงกับการบรรลุ SDGs มากน้อยและอย่างไรนั้น ประเทศที่สาธิตการด าเนินงานสู่เป้าหมาย 
SDGs ควบคู่กับ SEA ได้แก่ ไอร์แลนด์ อิตาลี และเคนยา เป็นต้น  

IAIA (2019) แนะน าว่า การประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ทุกรูปแบบรวมถึง 
SEA ด้วย สามารถมีส่วนช่วยและมีบทบาทสนับสนุนการบรรลุวาระประชาคมโลกเรื่อง 2030 Agenda for 
Sustainable Development (2015) ประกอบด้วย 17 วัตถุประสงค์ 169 เป้าหมาย 230 ตัวช้ีวัด และล่าสุด IAIA 
แนะน าว่าสิ่งส าคัญที่ต้องพิจารณา ประกอบด้วย 

(1) กรอบเป้าหมาย SDGs ระหว่างประเทศจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบาย แผนและ
แผนงานระดับชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(2) หลายประเทศก าลังตีความเพื่อการด าเนินงานและน าเข้าเป้าหมาย SDGs ในกรอบ
การพัฒนาของประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสส าหรับเครื่องมือประเมินผลกระทบจะถูกผนวกในแผนของประเทศ  

(3) การพิจารณาใช้เป้าหมาย SDGs ร่วมในการประเมินผลกระทบจะมีผลักดันให้ SEA 
บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนได้ชัดเจนข้ึน และจะช่วยแก้ปัญหาการแยกกันด าเนินงานเป็นส่วน  ๆ 
(Fragmented) ของการวางแผนและการตัดสินใจการพัฒนาด้วย  
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(4) การประเมินผลกระทบจะมีผลต่อการด าเนินงานเป้าหมาย SDGs ให้เห็นผลเป็น
รูปธรรมและในทางปฏิบัติมากข้ึน เช่น การประเมินระดับยุทธศาสตร์ การประเมินความยั่งยืน และการติดตาม
ตรวจสอบแผน แผนงาน เป็นต้น 

(5) ภาคเอกชนสามารถน ากรอบการด าเนินงานเป้าหมาย SDGs ในการประเมินผล
กระทบ เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและพันธะต่าง ๆ เช่น ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น 

และ IAIA (2019) แนะน าสิ่งที่ต้องท า ดังนี้ 

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

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

(3) สนับสนุนการใช้และปรับปรุงแนวทางการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) เพื่อ
ผนวกหลักการและแนวคิดเป้าหมาย SDG เพื่อให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกัน  

(4) แปลและตีความเป้าหมาย SDGs เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ความเสี่ยง ข้อจ ากัดและการ
เปลี่ยนแปลงที่ยอมรับได้ของการด าเนินงานแผนการพัฒนา ที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม   

(5) หลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบ (รวมทั้ง SEA) ที่มีลักษณะตายตัวหรือไม่ยืดหยุ่น 
และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศและท าให้ง่าย   

3) ความหมายของความยั่งยืน 

ทั้งนี้มี โอกาสที่ทั้ ง  SEA และ SDGs จะเอื้อประโยชน์กัน สนับสนุนและเ ช่ือมโยงกัน 
(Mutualistic relationship) อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ในทางปฏิบัติแล้ว ยังพบการเอื้อประโยชน์กันน้อย ในช่วงหลัง 
ปี 2015 มีการรายงานการสนับสนุนกันบ้างแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นความเช่ือมโยงที่อ่อนแอ ทั้งทางทฤษฎีและการน าไป
ปฏิบัติงานจริง ข้อจ ากัดมาจากสาเหตุประกอบด้วย การให้ความหมายของความยั่งยืนในขอบเขตของ SEA  
การก าหนดวัตถุประสงค์ความยั่งยืนใน SEA ที่มีเกณฑ์และตัวช้ีวัด การด าเนินงานของผู้มีอ านาจตัดสินใจว่าความ
ยั่งยืนของ SEA นั้นเป็นอย่างไร การปรับปรุงให้นโยบาย แผนและแผนงานจากกระบวนการตัดสินใจที่รวมประเด็น
ความยั่งยืน White and Noble (2013) เคยเสนอว่า เพื่อให้มีความก้าวหน้าและความส าเร็จให้ SEA ช่วยบรรลุ
ความยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องให้นิยามของความยั่งยืนในการด าเนินงาน SEA 

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 ด้วย  
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ว่าเป็นแนวคิดทางทฤษฎีแต่ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ กลายเป็นเพียงแนวคิดมากกว่าการปฏิบัติ ถึงแม้ว่ามีความ
ยุ่งยาก การโต้แย้งกันของนิยาม แต่แนวคิดที่เป็นที่ยอมรับกันซึ่งอธิบายความยั่งยืน คือ แนวทางแยกเสาการพัฒนา 
(Pillars-based approach) ที่แสดงด้วยวงกลมซ้อนกันสามวง ซึ่งแทน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แนวคิดน้ี
มีข้อดีแต่ก็มีข้อเสียด้วย การแยกวงกลมกันท าให้แต่ละประเด็นแยกกันชัดเจน ท าให้เห็นความส าคัญของทั้งสาม แต่
อาจท าให้ละเลยการพึ่งพากัน (Interdependence) ของทั้งสามมิติและอาจเห็นว่ามันมีความขัดแย้งกันมากกว่าจะ
เห็นว่าเสริมกันและกัน หากความยั่งยืนให้ความส าคัญของการเช่ือมโยงและพึ่งพากันและกัน การแยกออกจากกัน 
อาจท าให้ความส าคัญของการได้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงการให้เกิดสมดุลหรือยอมได้ยอมเสียระหว่างกัน แต่
มันควรเป็นการบูรณาการและหลีกเลี่ยงการยอมได้ยอมเสียให้มากเท่าที่ด าเนินงานได้  

มีการเสนอแนวคิดความยั่งยืนอีกแบบหนึ่ง โดยให้ความส าคัญของหลักการของความยั่งยืน
(Principles-based approach) โดยพิจารณาแนวคิดการบูรณาการซึ่งอธิบายประเด็นหรือการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืน Gibson et al (2005) เสนอหลักการของความยั่งยืน 6 ประเด็นซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ช้ีกล
ยุทธ์ส าหรับความเป็นอยู่ที่ดีในอนาคตและเป็นข้อก าหนดให้การวางแผนพัฒนา ต้องทบทวนประเด็นเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน เพื่อเน้นความเช่ือมโยงและพึงพากันและกัน 

หลักการ (Principles) เง่ือนไข ข้อก าหนด (Requirements) 

1) ความปกติสุขของระบบความ
เชื่อมโยงสังคมกับนิเวศ (Socio-
ecological system integrity)  

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับนิเวศ เพื่อจัดให้มีและรักษาความปกติสุขของระบบ
สังคมและกายภาพ/ชีวภาพ และปกป้องสิ่งท่ีมีหน้าท่ีสนับสนุนการด ารงชีวิตซึ่งมนุษย์ต้อง
อาศัยและพึ่งพิงไว้  

2) ความมีเพียงพอและโอกาสในการ
ด ารงชีวิต (Livelihood sufficiency 
and opportunity)  

ท าให้มั่นใจว่าทุกคนและทุกชุมชนมีสิ่งที่ช่วยให้ด ารงชีวิตอยู่ได้ เพียงพอ และทุกคนมีโอกาส
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวิถีไม่รบกวนต่อรุ่นลูกหลานในอนาคต ให้ยังมีเพียงพอและมี
โอกาส  

3) ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ใน
รุ่น เดียวกัน  ( Intragenerational 
equity)  

ท าให้มั่นใจว่าทุกคนในรุ่นเดียวกันมีทางเลือกท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ด ารงชีวิต
ในลักษณะท่ีลดช่องว่างในด้านความเพียงพอและโอกาส ระหว่างคนรวยและคนจน เช่น 
สุขภาพ ความปลอดภัย การยอมรับของสังคม อิทธิพลทางการเมือง เป็นต้น  

4) ความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์คน
ล ะ รุ่ น  ไ ป ถึ ง รุ่ น ต่ อ ไ ป 
(Intergenerational equity)  

 ใช้ทางเลือกและการด าเนินงานในปัจจุบันซึ่งจะสงวนรักษาและส่งเสริมโอกาสและ
สมรรถนะให้แก่ชนรุ่นถัดไปได้มีการด ารงชีวิตท่ีย่ังยืนต่อไป  

5) การเก็บรักษาและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Resource 
maintenance and efficiency)  

จัดหาสิ่งสนับสนุนซึ่งเป็นพื้นฐานส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ให้ย่ังยืนส าหรับทุกคน ขณะท่ีลด
ภัยคุกคามความปกติสุขของระบบสังคมและนิเวศ ด้วยการลดความเสียหาย หลีกเลี่ยงของ
เสียและอัตราการได้ประโยชน์จากการใช้พลังงานและวัตถุท้ังหมด 

6) ( Socio- ecological civility and 
democratic governance)  

สร้างขีดความสามารถ แรงผลักดัน และ ความยอมรับของทุกคนและทุกชุมชนและกลุ่มท่ี
ตัดสินใจ ในการน าข้อก าหนดความย่ังยืนไปใช้ โดยความตั้งใจผ่านกระบวนการท่ีโปร่งใส
และให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความใส่ใจในการบ่มเพาะความตระหนักและความ
รับผิดชอบร่วมกัน และการใช้แนวทางปฏิบัติส าหรับการตัดสินใจแบบบูรณาการมากข้ีน    
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หลักการ (Principles) เง่ือนไข ข้อก าหนด (Requirements) 

7) การระมัดระวังล่วงหน้าและการ
ป รั บ ตั ว  ( Precaution and 
adaptation)  

เคารพและเข้าใจความไม่แน่นอน หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อความเสียหายท่ีรุนแรงและไม่อาจ
ท าแทนใหม่ได้หากเสียหายไปแล้ว ถึงแม้ว่ายังไม่เข้าใจความเสี่ยงนั้นดีก็ตาม หากความ
เสียหายนั้นมีผลต่อความย่ังยืน และวางแผนรองรับสิ่งที่ไม่คาดคิดและจัดการโดยการปรับตัว  

8) การบูรณาการระยะยาวและทันที 
( Immediate and long term 
integration) 

น าหลักการท้ังหมดเพ่ือความย่ังยืนไปใช้ทันที และเสาะหาประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่าย ให้ได้
ผลประโยชน์หลายหลาย  

 

4) แนวทางการส่งเสริมให้ SEA สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 

Partidario (2015) เสนอปัญหาการใช้ SEA ว่ายังไม่สามารถใช้ไปเพื่อวัตถุประสงค์ให้บรรลุ
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ เนื่องจากไม่ได้ใช้แนวคิดแบบ System thinking ในการตัดสินใจของนโยบาย แผนหรือ
แผนงาน  เนื่องจากการใช้ SEA มีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่การตีความตามความต้องการใช้ และการตัดสินใจ 
แต่พบว่าส่วนใหญ่มักใช้ SEA ในการตีความที่แคบ โดยใช้แนวทาง EIA-based approach มากกว่า โดยเป็นการ
ส่วนขยายของ EIA ส าหรับนโยบาย แผน และแผนงาน จากที่เคยจ ากัดส าหรับโครงการ ซึ่งมีผลท าให้วัตถุประสงค์
ของการใช้ SEA ผิดไป ไม่ใช่การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ และส่งผลให้การใช้ SEA ขาดประสิทธิภาพที่จะช่วย
บรรลุความยั่งยืน  SEA ไม่ได้ใช้เพื่อช่วยการตัดสินใจในระดับที่สูงข้ึนกว่าระดับโครงการ ท าให้ SEA ไม่เป็น 
Strategic nature อย่างที่ตั้งใจไว้ นักวิชาการประสบปัญหาการใช้ SEA ให้มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุความยั่งยืน 
และจ าเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดการใช้ SEA ให้เป็นการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ และให้เกิดจาก system thinking 
ไม่ใช่เพียงแค่ Operational thinking หากต้องการท าให้ SEA มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในระดับที่สูงข้ึน และมี
ส่วนในการสร้างด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อท าให้เกิดแนวคิด Strategic thinking for sustainability จริงจัง 
หากพิจารณารูปแบบของ SEA ที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ Partidario (2009) อธิบายไว้ 3 รูปแบบ คือ 

(1) Marginal approach : แนวทางแบบเดิมซึ่ง SEA ท าหน้าที่ให้ข้อมูลและประเมินผล
กระทบ แต่ไม่ได้มีผลหรือมีผลน้อยมากต่อกระบวนการตัดสินใจ และไม่น าและพิจารณาความต้องการของ
ผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจ ดังนั้นจึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการตัดสินใจสุดท้าย 

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

(3)  Constructive approach :  แนวทางที่สร้างสรรค์และหวังผล  ซึ่ ง  SEA สนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ช่วยในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อการบูรณาการให้เกิดประโยชน์บรรลุความยั่งยืน มี วิธีการที่ช่วย
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อ านวยสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ ท าให้เกิดความเข้าใจในความซับซ้อนของการตัดสินใจ และช่วยให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทุกฝ่าย มีผลลัพธ์ของ SEA เข้าบูรณาการในวัฏจักรการตัดสินใจ มีการให้ข้อมูลใน
ช่วงเวลาและโอกาสที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลที่แตกต่างและมีคุณค่าจริง ๆ  

ส่วนใหญ่แล้ว SEA ที่ใช้งานกันเป็นแบบ Marginal และ Compliance approach ดังนั้นจึง
ไม่ท าให้ผลลัพธ์สนับสนุนบรรลุความยั่งยืน หากจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ส าคัญของ SEA ควรต้องใช้แนวทาง 
Constructive approach เพื่อสร้างและเพิ่มโอกาสในการบูรณาการบริบทสิ่งแวดล้อมการพัฒนาและน าสู่
กระบวนการตัดสินใจสู่ความยั่งยืนได้มากขึ้น SEA ที่มีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุความยั่งยืน ต้องมีส่วนสนับสนุนให้
เกิดยุทธศาสตร์และท าให้เกิดการมีส่วนร่วมกันในการจัดท าบริบทสิ่งแวดล้อม โดยการหลอมรวม SEA กับการ
จัดท ายุทธศาสตร์ ด าเนินงานในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อปัญหา เพื่อให้ SEA 
ช่วยกระบวนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ และท าให้เกิดความตระหนักของความส าคัญของความยั่งยืน เพื่อท าให้
ส าเร็จได้ ต้องปรับแนวทาง SEA ให้เกิดจาก System thinking และ มองไปข้างหน้า มองไปในอนาคต (forward 
looking)  

Partidario (2020) เพิ่งจะอธิบายและวิเคราะห์ความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ
ประเมินผลกระทบ (Impact assessment) ในการสนองรองรับปัญหาของโลกที่เร่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในขณะนี้ การใช้การประเมินผลกระทบในระยะประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ถึงจุดและเวลาเปลี่ยนแปลงที่อาจไม่
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ แนวทางเดิมจะไม่สามารถแก้ไขและตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของโลกได้แล้ว  ทฤษฎีและแนวคิดของการประเมินผลกระทบจ าเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไปการใช้แนวทาง
ความร่วมมือ (Collaborative) เชิงรุกอย่างสร้างสรรค์และจริงจัง (Constructive) และเป็นระบบ (Systematic) 
มากข้ึน และยกระดับการประเมินให้สนองการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนและรวดเร็วของโลก อีกทั้งใช้เครื่องมือที่
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ให้ได้อย่างจริงจัง  
หนึ่งในเครื่องมือนั้นคือ SEA และ SA (Sustainability assessment) Partidario แนะน าหนทางการใช้การ
ประเมิน ให้เหมาะสมกับความท้าทายของโลก ณ ปัจจุบัน ที่สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องเผชิญอยู่ ควรต้องพิจารณา 

- การตระหนักว่าสังคมมีสเกลใหญ่และซับซ้อนและไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงแบบตรงไปตรงมา 
(non-liner complex systems) ซึ่งจ าเป็นต้องหาแนวทางใหม่มาแก้ไข 

- การเปลี่ยนแปลงระบบข้ันพื้นฐาน และนวัตกรรมในสังคมได้เร่งการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  

- ยุทธศาสตร์ความร่วมมือรับผิดชอบ (Governance strategies) ซึ่งต้องน ามาใช้เพื่อ
หลีกเลี่ยงการติดกับรูปแบบที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลง 
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- การสร้างการมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์และ
ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

- การปฎิรูปเพื่อรับมือและต้านกระบวนการที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ทั้งนี้ต้องอาศัย Strategic และ Systematic thinking เพื่อแก้ไขและตอบสนองความซับซ้อน
ของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก การแก้ปัญหาแนวเดิม ๆ  จะไม่ทันกาลและไม่เหมาะสม หนึ่งในแนวทางการ
ใช้ SEA เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืน  

5) ประโยชน์ของ SEA ต่อการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน 

การใช้ SEA ได้ขยายและบังคับใช้ในกฎหมายต่าง ๆ ทั่วโลก รูปแบบการใช้ SEA มีแตกต่าง
มากมาย ทั้งได้มีการพัฒนาทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาและท าให้เกิดความเข้าใจใหม่  ๆ ข้ึนอย่าง
ต่อเนื่องและยังพัฒนาต่อไป แต่วัตถุประสงค์หลักของการใช้ SEA กไ็ม่เปลี่ยนแปลงนัก คือ SEA ต้องสนับสนนุและ
อ านวยให้เกิดการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมในสร้างกรอบแนวคิด การออกแบบ การเห็นชอบและการด าเนิน
นโยบาย แผนและแผนงานและการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ SEA ต้องช่วยให้การตัดสินใจมีความ
โปร่งใส เปิดกว้างและน่าเช่ือถือ ขณะเดียวกันต้องช่วยในการบริหารจัดการประเด็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนา 
และปรับปรุงคุณภาพของการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพด้วย ที่เป้าหมายสูงสุดคือ การสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปได้หลายรูปแบบ และสามารถใช้เพื่อบรรลุความยั่งยืน  
ช่วยเพิ่มความตระหนักและความใส่ใจทั้งด้านสิ่งแวดล้อม หรือบริบทเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนในการวางนโยบาย 
แผนและแผนงาน และน าประเด็นความยั่งยืนเข้ามาในระดับพื้นที่หรือรายสาขา SEA ท าให้สามารถบริหารจัดการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นความห่วงกังวลและปัญหาที่ซับซ้อน หลากหลายมิติ และขอบเขตที่กว้างขวาง 
โดยเฉพาะในเรื่องผลกระทบสะสมจากการพัฒนาต่าง ๆ  หลายกิจกรรม หลายโครงการ หลายพื้นที่ และมีทางเลือก
และเป้าหมายที่กว้างข้ึน อีกทั้งช่วยจัดการความขัดแย้งเชิงนโยบายและทางเลือกในระยะยาว ตลอดจนช่วยแก้ไข
ข้อจ ากัดของการประเมินระดับโครงการซึ่งแคบกว่าและช้าเกินไปในการตัดสินใจการพัฒนาซึ่งอาจไม่เพียงพอ ไม่
ทันกาลและขาดประสิทธิภาพ ดังนั้นหากมีการใช้ SEA อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะท าให้เราบริหารจัดการประเด็น
ส าคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์ได้โดยตรง ท าให้เกิดเงื่อนไขการปฏิบัติที่มั่นคง มีความมั่นใจที่ช่วยบูรณาการประเด็น
สิ่งแวดล้อม มีกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และด าเนินงานได้ ณ 
เวลาและระดับที่เหมาะสมในการวางแผนโครงการที่ตามมาภายหลัง และเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ใน
ระยะยาวของการพัฒนา  

ประโยชน์ที่ส าคัญซึ่งเราจะได้รับจากการใช้ SEA อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืน คือ  
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1) เป็นการให้ข้อมลูข่าวสาร ที่น่าเช่ือถือกว่า และท าให้มีการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตรท์ี่กว้างกว่า 

2) ส่งผลให้มีแนวทางการด าเนินงานที่ทันเวลา ชัดเจนกว่า และมั่นคงกว่า  

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดจะได้รับประโยชน์ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน 
แผนงานก็จะสามารถใช้ SEA เพื่อลดบรรเทาผลกระทบเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินงานนโยบาย แผน และ
แผนงาน ให้เกิดความน่าเช่ือถือต่อสาธารณะและยืนยันขีดความสามารถในการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ช่วยสนับสนุน
ให้การพัฒนาทันเวลาและมีการตัดสินใจในการประเมินและอนุมัติแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเปิด
โอกาสให้เกิดความตระหนัก การปรึกษาหารือกัน และการสร้างความร่วมมือกันของผู้มีส่วนได้เสีย อีกนัยหนึ่ง SEA 
มีผลดีในเรื่องความโปร่งใส การตอบสนองเชิงสร้างสรรค์ ทางบวกให้เกิดผลลัพธ์การด าเนินงานแผนและแผนงาน
ซึ่งมีความยั่งยืน เนื่องจากได้ประเมินผลกระทบสะสม ได้บูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ในมุมมองที่กว้างและระยะยาว 

6) กรณีศึกษา SEA เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ประเทศอังกฤษ 

การใช้ เครื่ องมือ  Sustainability Appraisal (SA)  ในประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจจัดท าแผนพัฒนาให้บรรลุความยั่งยืน SA เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของ SEA เป็นการประเมินแบบ
บูรณาการด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของปฏิบัติการ (Actions) ใด ๆ ที่เสนอ ให้มีการตัดสินใจในทุก
ระดับ กฎหมายของสหราชอาณาจักร Planning and Compulsory Act (2004)  ได้ก าหนดให้หน่วยงาน
รับผิดชอบใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ในประเทศ ซึ่งได้ก าหนดให้สอดคล้องกับ EU SEA Directive (2005) 
หลังจากการบังคับใช้ SA ในประเทศสหราชอาณาจักร ท าให้มีจ านวนแผนที่ศึกษา SA จ านวนมาก ซึ่งต่อมามีการ
ประเมินประสิทธิภาพของ SA ว่าสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือไม่ ในกระบวนการจัดท าแผนเชิงพื้นที่ พบว่า SA  
จะสัมฤทธ์ิผล ข้ึนกับประเด็นเหล่าน้ี 

- การส่งมอบผลลัพธ์ที่น าสู่ความยั่งยืน 

- ความช านาญและการอบรม  

- ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประจักษ์พยาน 

- การปรึกษาหารือที่มีประสิทธิภาพ 

- การประเมินความมีนัยส าคัญ 

- การบูรณาการข้ันตอนการประเมิน 

- การใช้ในกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ   
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การใช้ SA ให้ได้บรรลุความยั่งยืน ของประเทศอังกฤษ ไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน เพราะขาด
หลายเรื่องดังกล่าวข้างบน ตั้งแต่ความช านาญ จนถึงการใช้ในกระบวนการตัดสินใจ สาเหตุพบว่า SA ไม่ประสบ
ความส าเร็จเนื่องจาก การประเมินเน้นให้ได้ผลบวกต่อเศรษฐกิจและสังคม มากกว่าให้ความส าคัญของสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน การประเมินความยั่งยืน (SA) ต้องใช้ตัวช้ีวัดความยั่งยืน (Sustainability indicators) ที่ประเมิน
สถานะของความยั่งยืนว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ความยั่งยืน (Sustainability objectives) หรือไม่  

Short, M et al (2004) สรุปแนวทางปฏิบัติ การใช้ SEA ส าหรับการจัดท าแผนการพัฒนา
ของประเทศอังกฤษ โดยการศึกษา Environmental Appraisal เป็นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของแผนการพัฒนาต่าง ๆ  ที่เสนอข้ึน เพื่อรองรับการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ European Directive 
on strategic environmental assessment  การด าเนินงานของประเทศอังกฤษช้ีว่า มีการใช้ SEA และพัฒนา
เป็น Sustainability Appraisal (SA) นอกจากนี้พบว่าเกิดประโยชน์อื่น ๆ จากกระบวนการในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของแผนพัฒนา อย่างไรก็ตาม มีความชัดเจนว่ายังมีจุดอ่อนและความกังวล
ในการใช้ SEA ดังนั้น การส ารวจสอบถามพบว่า สองในสามของผู้ตอบแบบส ารวจว่า Sustainability Appraisal 
ไม่ค่อยมีอิทธิพลให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนการพัฒนา และเกือบสองในสามเห็นว่าแผนการพัฒนา
ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร โดยปราศจากการใช้ Appraisal ก็ตาม และพบว่ามีความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการ
ประเมิน (Appraisal processes) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development) มีผลท าให้เกิดการ
พิจารณาการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในการจัดท าแผนพัฒนามากข้ึน ความเช่ือมโยงนี้เข้มแข็งข้ึน อย่างไรก็ตามก็มี
ความท้าทายว่ากระบวนการ SA สามารถสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้หรือไม่ มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ 
และประสบความส าเร็จในการใช้สนับสนุนหรือไม่ 

Smith, S.P.  and W.  R.  Sheate (2001)  อ ธิบายข้ันตอนวิธีการของการด า เนินงาน 
Sustainability appraisal ของประเทศอังกฤษ ที่ได้ด าเนินงานให้สอดคล้องตามพันธะ ของ EU Directive 
2001/42/EC on Strategic environmental assessment  ทีมวิจัยอธิบายว่าสหราชอาณาจักร ตอบสนองการ
จัดตั้งหน่วยงาน Regional Development Agency (RDA) และ Regional Chamber ในแต่ละภูมิภาคและ
ปรับปรุง Regional Planning Guidance (RPG)  DETR ของสหราชอาณาจักร ได้แนะน าแนวทาง Guide และให้
นิยาม SA ว่า “กระบวนการอย่างเป็นระบบและเป็นวงจรทบทวนใหม่ได้ ในการจัดท าแผน หรือ ยุทธศาสตร์ซึ่งบ่งช้ี
และรายงานการด าเนินของแผนหรือยุทธศาสตร์ ที่จะท าให้วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และปรับปรุงผลลัพธ์ของการใช้ยุทธศาสตร์หรือนโยบายนั้น” (มีข้ันตอนของ SA 7 ข้ันตอน) 
ความแตกต่างของ SA และ SEA อธิบายไว้ว่า SEA เป็น Advocative approach ซึ่งให้ความส าคัญของการ
พิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมในกระบวนการตัดสินใจ ส่วน SA นั้น เป็น Integrated approach ซึ่งมุ่งสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและท าให้เกิดความเป็นกลาง  
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ประเทศแคนาดา 

ตัวอย่างและประสบการณ์ของการขับเคลื่อน SEA ของรัฐบาลแคนาดา ได้ด าเนินงานมากว่า
สองทศวรรษ โดยสร้างเงื่อนไขเชิงนโยบายต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มมีแนวทางปฏิบัติ (Guidelines Order) การประเมิน
ระดับยุทธศาสตร์ไว้ในกระบวนการทบทวนและประเมินสิ่งแวดล้อม ในปี 1984 แบบง่าย ๆ และต่อมาในปี 1990 
ก็ย้ าไว้ในการปฏิรูปการประเมินสิ่งแวดล้อม เป็นประกาศคณะรัฐมนตรี (Cabinet announcement) จนปี 1993 
Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program Proposals แล ะ
ปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่อยมา ในปี 1999 และ 2004 การประเมินผลการใช้ Cabinet Directive ดังกล่าวต่อมาในปี 
2008 ก็พบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จ ยังมีความรับผิดชอบอ่อนแอ และยังมีการไม่ปฏิบัติตามให้สอดคล้องและ
โปร่งใส และมีข้อเสนอแนะให้มีกฎหมายบังคับใช้ SEA อย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ยังไม่พิจารณาว่าจะออกกฎหมาย ณ 
เวลาน้ัน แต่ยอมรับว่ามีเป้าหมายให้มีการประเมินที่ดีข้ึนที่ระดับยุทธศาสตร์ และต้องปรับปรุงกระบวนการ SEA 

การทบทวนประสบการณ์การใช้ SEA ต่างประเทศ พบว่าการใช้ SEA ให้มีประสิทธภาพ มี
ปัจจัยและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- กระบวนการ SEA ต้องน ามาใช้เร็ว ล่วงหน้าก่อนการจัดท าแผนเพื่อให้สามารถพิจารณา
ประเด็นความยั่งยืน ตั้งแต่ช่วงต้น ๆ ในการก าหนดการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ 

- การประเมินต้องบูรณาการปัจจัยและประเด็น กายภาพ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจและ
ความสัมพันธ์ของประเด็นเหล่านี้ ให้เกิดประสิทธิภาพเข้าในข้ันตอนการวางแผน กระบวนการตัดสินใจเชิง
ยุทธศาสตร์ น าประเด็นปัจจัยต่อความยั่งยืนเข้ามาในการวางแผน  

- การประเมินต้องพิจารณาการเช่ือมโยง การประสานและสนับสนุนกันของการตัดสินใจใน
ระดับต่าง ๆ ระดับนโยบาย แผน แผนงาน และโครงการ ในที่สุด มีการออกแบบความเช่ือมโยงของหลายระดับที่
สัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลการตัดสินใจต่อเนื่องและสอดคล้องกัน  

- โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการใช้ SEA ต้องออกแบบให้การประเมินระดับยุทธศาสตร์ให้มีผล
แนะน าไปถึงการด าเนินงานในระดับโครงการให้ชัดเจนและทันเวลา โดยบังคับเป็นกรอบในการตัดสินใจระดับล่าง 
โครงการที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนด้วย  

- มีการบังคับใช้ มีนโยบายและทิศทางซึ่งเป็นท าให้เกิดมาตรฐานการประเมิน ท าให้เกิด
ความสม่ าเสมอและสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการ โดยการสร้างความเข้มแข็งและท าให้เกิดความชัดเจน 

- กระบวนการต้องมีความยืดหยุ่น และปรับปรุงได้ทั้งในด้านประเภทและบริบทที่สนับสนุน
การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ 

- กระบวนการต้องมีความโปร่งใส 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) “ร่าง” หลักสูตรการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสงู 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 16 
 

- กระบวนการต้องสร้างโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของสาธารณะตลอดเวลา และต้อง
ตระหนักถึงกฎหมายด้วย 

- กระบวนการต้องด าเนินงานอย่างรอบคอบและด้วยค ามั่นสัญญา โดยมีแรงจูงใจหรือ
แรงผลักดันที่มีประสิทธิภาพ  

- การประเมินต้องมีการก ากับติดตามผลในภายหลัง เพื่อทราบผลสัมฤทธ์ิและเรียนรู้การ
ปรับปรุงแผน แผนงานในอนาคต 

- ประสิทธิภาพของ SEA ต้องมีการดึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งได้รับผลกระทบ 
หรือเกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และผลกระทบ   

ประสบการณ์ของประเทศแคนาดาในการประเมินระดับยุทธศาสตร์ มีประวัติการพัฒนาการ
ใช้ที่ยาวนานและแตกต่างหลากหลายลักษณะและกระบวนการ แต่ประสบการณ์เหล่าน้ันก็ไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคล้องสนับสนุนที่พบจากประสบการณ์ในประเทศต่าง ๆ ประเทศแคนาดา มีความท้าทายเฉพาะเรื่อง ที่
ส าคัญคือลักษณะและประเภทของกฎหมายระดับรัฐ ระดับแขวงและพื้นที่ ซึ่งมีทั้งที่สนันสนุนส่งเสริมกัน ที่เหมือน
ร่วมกัน และที่ซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นระบอบการประเมินระดับยุทธศาสตร์จึงจ า เป็นต้องพิจารณาระดับช้ัน ลักษณะ
เหล่านี้ที่ซ้อนทับความรับผิดชอบร่วมกัน ความท้าทายเฉพาะอีกเรื่อง คือเรื่องสิทธิเสรีภาพของชนพื้นเมือง 
(Aboriginal rights) ซึ่งต้องพิจารณาว่าการด าเนินงานพัฒนาพื้นที่อาจมีผลเสียหายต่อวิถีชีวิต วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ดังนั้นการพัฒนาแผนต้องให้โอกาสการมีส่วนร่วมและการตัดสินใจต้องเหมาะสมทันเวลา ให้เวลาในการ
จัดการข้อห่วงกังวล การตอบสนองและมีความเสี่ยง และลดความขัดแย้ง  

ประสบการณ์ของประเทศแคนาดาต่าง ๆ เหล่านี้ ท าให้ทราบพื้นฐานเพื่อบ่งช้ีว่าเงื่อนไขที่
จ าเป็นส าหรับการท าให้ระบบกลไกของรัฐที่ต้องการความเข้มแข็งมากข้ึน และพบว่ายังมีความไม่แน่นอน และไม่
สมบูรณ์บ่างส่วนที่จ าเป็นต้องปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ อย่างไรก็ตามต้องการให้มีความยืดหยุ่น มพีืน้ที่
เรียนรู้และการปรับปรุงต่อไป  

กลไกทางเลือกส าหรับการใช้ SEA ของประเทศแคนาดา ได้มีการเสนอกลไกทางเลือกในการ
ใช้ SEA จากประสบการณ์ของแคนาดาและประเทศต่าง ๆ ใน 3 กลไกทางเลือกดังนี้ 

- การใช้เครื่องมือกฎหมาย 

ไม่ว่าจะใช้การออกกฎหมายเฉพาะใหม่ หรือ การปรับปรุงผนวกในกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้อง 
การใช้เครื่องมือกฎหมายจะท าให้มีกฎเกณฑ์และสร้างความคาดหวังผลการใช้ได้ แน่นอนมากข้ึน มีข้อดีคือการ
บังคับใช้ด าเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งท าให้เกิดแรงผลักดันในการด าเนินงาน SEA จริงจัง มีประสิทธิภาพทั้งใน
มาตราเรื่องความโปร่งใส ซึ่งจะสนับสนุนความรับผิดชอบและจัดการแรงกดดันของสาธารณะในการด าเนินงานได้ 
ให้มีความยืดหยุ่นและปรับปรุงได้ มากกว่าการใช้ SEA เพียงเชิงนโยบาย มีจุดแข็งที่ท าเกิดเงื่อนไขพันธะที่ต้อง
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ด าเนินงานชัดเจน แต่ก็มีจุดด้อยในกรณีที่มีความไม่แน่นอนและหลากหลายซึ่งกฎหมายอาจใช้ไม่ได้ดี การใช้
กฎหมายต้องสนับสนุนการด าเนินงานการใช้ SEA ในลักษณะและการประยุกต์ต่าง ๆ กันได้ ตามที่คาดหวังและ
ยังคงใช้หลักการพื้นฐาน SEA ที่ถูกต้อง  

- การใช้เครื่องมือนโยบาย 

การใช้ Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and 
Program Proposals ของแคนาด ไม่ใช้กฎหมายแต่เป็นเครื่องมือด้านนโยบายในการแนะน าให้ด าเนินงานใช้ SEA  
มีข้อดีคือ มีความยืดหยุ่น มีการปรับปรุงได้ต่อเนื่อง กว่าการใช้กฎหมาย แต่ต้องให้แรงผลักดันที่น้อยกว่าในการที่
จะท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

- การใช้รวมกันท้ังกฎหมายและนโยบาย 

ความท้าทายที่ใช้เพียงเครื่องมือใดอาจไม่เหมาะสมที่สุด และการใช้รวมกันทั้งกฎหมาย
และนโยบายอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมกว่า กฎหมายจะท าให้เกิดการบังคับใช้เงื่อนไขต่าง  ๆ ได้แน่นอนกว่า  
แต่อาจไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างยืดหยุ่นส าหรับทุกลักษณะและกรณี ขณะเดียวกันการใช้ Cabinet Order ก็
อาจไม่สามารถท าให้เกิดค ามั่นสัญญาในการด าเนินงานไดอย่างรอบคอบ ตลอดเวลา และสม่ าเสมอ ดังนั้นการใช้ทั้ง
สองเครื่องมือร่วมกันน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยได้  

ประเทศแคนาดาได้พิจารณาจัดท าออกแบบการประเมินยุทธศาสตร์ โดยการคัดเลือก การ
ประเมินค่าและการก าหนดแนวทางเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยพิจารณาออกแบบจากหลักการแนวทาง ดังนี้ 

1) การทบทวนวรรณกรรมประสบการณ์จากประเทศต่าง ๆ 

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

3) ใช้หลักการที่ใช้ในการออกแบบการประเมินความยั่งยืน เสนอไว้โดย Gibson el al (2005)  

4) ใช้เกณฑ์ส าหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศแคนาดา เสนอไว้
โดย Noble and Branson, 2007)  

แคนาดา ได้พิจารณาใช้เงื่อนไขและข้อก าหนด ในการออกแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1) ระบุวัตถุประสงค์ของกระบวนการให้ชัดเจน เน้นที่ค ามั่นเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
เทียบเท่ากัน โดยมีการก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจและการประเมินที่เหมาะสม โดยเฉพาะความชัดเจนและความ
น่าเช่ือถือขององค์ประกอบของกระบวนการซึ่งเน้นด้านบริบทแวดล้อม วิธีการบูรณาการกับประเด็นความยั่งยืน  
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2) มีข้อก าหนดและกฎเกณฑ์ซึ่งครอบคลุมกรณีที่มีนัยส าคัญที่ใช้ในการอนุมัตินโยบาย แผน
และแผนงาน และท าให้เกิดการตัดสินใจที่ได้จากการประเมินที่เน้นไปสู่ความยั่งยืน และการประเมินนั้น ๆ  เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อพิจารณาให้ได้ตามวัตถุประสงค์และทางเลือก หรือในช่วงเวลาก่อนที่จะอนุมัติแผน  

3) ท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างนโยบาย แผนและแผนงานกับการพัฒนา การทบทวนและ
อนุมัติตามระดับช้ันของยุทธศาสตร์และโครงการ ให้เห็นว่านโยบาย แผนและแผนงานนั้นให้ทิศทางและกรอบของ
การตัดสินใจตามล าดับช้ัน หลายระดับ 

4) มีลักษณะของกระบวนการที่ยืดหยุ่น หลากหลายและเพียงพอ สามารถครอบคลุมความ
จ าเป็นของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันได้ ทั้งระดับนโยบาย แผนและแผนงานที่มีล าดับช้ันของ
ความเช่ือมโยง  

5) มีวิธีการท าให้กระบวนการได้มีการเรียนรู้ มีการประสานและร่วมมือกัน กับการด าเนินงาน
ระดับยุทธศาสตร์ 

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

7) มีความตั้งใจและพิจารณาผลกระทบสะสม ประเด็นตลอดวงจรชีวิตตั้งแต่ต้นจนปลายทาง
ของการด าเนินงาน  

8) จับคู่ให้การใช้ก าลังในการประเมินให้เหมาะสมกับนัยส าคัญของกรณีส าคัญนั้น เน้นการ
ประเมินประเด็นส าคัญที่สุด  

9) มีการพิจารณาเรื่องบทบาทและความรับผิดชอบในการประเมิน กับกลไกเพื่อให้การ
ประเมินมีความเป็นอิสระและน่าเช่ือถือ 

10) การเปิดโอกาสสร้างความร่วมมือกับกระบวนการอื่น 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  
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15) ข้ันตอนปฏิบัติส าหรับการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรู้และการบ่งช้ีความ
ต้องการในการด าเนินงาน 

16) การบริหารจัดการที่เป็นกลาง 

17) มีทรัพยากรและแรงผลักดันที่เพียงพอ 

18) ความเช่ือมโยงกับบริบทแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่กว้างขวาง 

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) “ร่าง” หลักสูตรการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสงู 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 20 
 

บทเรียนที่ 2 : การบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA  
 

SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือการประเมินผลกระทบและเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้รับ
การยอมรับอย่างดี อีกทั้งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขส าคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากช่วยในการบูรณาการด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในขณะมีการวางแผนพัฒนาอนาคต SEA ได้รับการยอมรับว่าสนับสนุนให้เราเข้าใจ
และพิจารณาประเด็นการประเมินสิ่งแวดล้อมสะสมในขนาดพื้นที่ที่กว้างขวางกว่า เพื่ อท าให้บรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืนได้ เนื่องจากสามารถใช้การตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์  ดังนั้นจึงมีความส าคัญต่อการบูรณาการการวางแผน
เชิงพื้นที่ และเหมาะสมที่จะใช้ในการบูรณาการแผนระดับภูมิภาค เหตุผลส าคัญในการใช้ SEA คือการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าโดยการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลข่าวสารและที่น าไปสู่ความยั่งยืน SEA ได้รับการยอมรับมากขึ้นใน
หลายประเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบูรณาการประเด็นสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการตัดสินใจโดยค านึงถึง  
การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นกระบวนการส าหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนื่องจากแผน แผนงานการ
พัฒนา ประเทศต่าง ๆ ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น พลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การใช้
พื้นที่ดิน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนเชิงพื้นที่ระดับภูมิภาค 

1) ความส าคัญและรูปแบบของการบูรณาการใน SEA 

การบูรณาการเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ
ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน SEA เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการบูรณาการ ถึงแม้ว่าเป็น
เรื่องที่ซับซ้อนและด าเนินงานให้สมบูรณ์ได้ยาก เนื่องจากยังขาดวิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน และความยาก
ในการสื่อสาร การแก้ความขัดแย้งของผู้มีส่วนได้เสีย โดยหลักการทั่วไป การบูรณาการก็เกิดข้ึนตลอดเวลา เช่น 
เมื่อมีผู้เกี่ยวข้องสองคนมีความคิดและความเห็นแตกต่างกัน แต่ต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องเดียวกัน และต้อง
พยายามแก้ไขร่วมกัน ก็เป็นวิธีการบูรณาการแล้ว หลักการที่ยอมรับกันก็คือ การรวมกันของส่วนต่าง ๆ อาจไม่
เท่ากับทั้งหมด หมายความว่าหากเรารวมแต่ละส่วนของแต่ละคนที่ให้มา ผลรวมสุดท้ายไม่ใช่ส่วนต่าง ๆ เดิมจาก
แต่ละคนมาประกอบกันเท่านั้น แต่การบูรณาการจะท าให้เกิดสิ่งใหม่ แนวทางใหม่ ผลลัพธ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม
ของแต่ละคน แต่ยังคงมีลักษณะของส่วนเดิมที่เคยแยกกันอยู่ แต่เมื่อรวมกันแล้วมีลักษณะใหม่เกิดข้ึน  

ความท้าทายส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนา คือการประสานระหว่างนโยบายต่างสาขาของการ
พัฒนาเพื่อท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนเชิงพื้นที่ เพื่อท าให้ชนะความท้าทายนี้  
การจัดท าแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ต้องท าให้เกิดการบูรณาการอย่างสมบูรณ์และการประเมินประเด็นทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม การเช่ือมโยงการจัดท าแผนเชิงพื้นที่กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
จะสร้างเงื่อนไขส าคัญให้เกิดการพัฒนาที่เหมาะสมและสร้างโอกาสส าคัญเพื่อบรรลุความยั่งยืนผ่านกระบวนการ
ตัดสินใจ รูปแบบของการบูรณาการ มี 5 ลักษณะ ดังนี้ 
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(1) ด้านเนื้อหา (Substantive) 

- การบูรณาการประเด็นปัจจัยด้านกายภาพและชีวภาพกับประเด็นด้านเศรษฐกิจและ
สังคม  

- การบูรณาการประเด็นส าคัญ เช่น สุขภาพ ความเสี่ยง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

- การบูรณาการประเด็นระหว่างประเทศและท้องถ่ิน 

(2) ด้านวิธีด าเนินงาน (Methodological) 

- การบูรณาการแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เช่น การประเมิน
ผลกระทบสะสม การประเมินความเสี่ยง การประเมินทางเทคนิค การประเมินค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ 
(Cost/benefit analysis) การประเมินแบบหลากหลายทาง (Multi-criteria analysis) 

(3) ด้านขั้นตอนกระบวนการ (Procedural)  

- การบูรณาการการวางแผนและการประเมินด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม กับ
การวางแผนเชิงพื้นที่และ SEA  

(4) ด้านองค์กรสถาบัน (Institutional) 

- การสร้างความสามารถองค์กรในการจัดการประเด็นต่าง ๆ และการมีหน้าที่รับผิดชอบ 

- การก าหนดโครงสร้างองค์กรภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

- การก าหนดหน่วยงานหลักและสนับสนุนให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(5) ด้านการเมือง (Political) 

- การบูรณาการการพัฒนาที่ยั่งยืนในการวางแผนและ SEA 

- การบูรณาการข้อบังคับ ระเบียบปฏิบัติของการพัฒนาสาขาต่าง ๆ  

- การบูรณาการยุทธศาสตร์ของการพัฒนาสาขาต่าง ๆ 

เมื่อพิจารณาการบูรณาการในการประเมินสิ่งแวดล้อม จากรูปแบบต่าง ๆ ของการบูรณาการ
ทั้ง 5 รูปแบบ รูปแบบการบูรณาการด้านเนื้อหา (Substantive) ก็น่าจะด าเนินงานได้ ว่าควรจะบูรณาการเพียง
ด้านสิ่งแวดล้อมกายภาพและชีวภาพ หรือขยายไปถึงด้านสังคมและเศรษฐกิจ อย่างเช่นใช้ใน SEA แต่รูปแบบของ
การบูรณาการอื่น ๆ เช่นการบูรณาการการวางแผนพัฒนากับ SEA การบูรณาการองค์กรและสถาบันการ
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รับผิดชอบ นั่นเป็นสาเหตุที่ SEA จะช่วยสนับสนุนปรับปรุงความสามารถในการบูรณาการ ณ ระดับการตัดสินใจ 
และมีอิทธิพลต่อการบูรณาการประเด็นความยั่งยืนไว้ในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงานได้ 

2) การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจ 

การบูรณาการ SEA กับกระบวนการตัดสินใจเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จของการใช้ SEA 
ส่วนใหญ่การใช้ SEA มีสมมุติฐานว่าจะให้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลเพื่อช่วยในการตัดสินใจต่อแผนการพัฒนา แต่ก็
พบว่ามีปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายประการที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ รวมถึง ข้อจ ากัดการรับรู้ (Cognitive 
limitations) ความเอนเอียงเนื่องจากพฤติกรรม (Behavioral biases) และความคลุมเครือ (Ambiguity) อีกทั้ง
การเปลี่ยนแปลงความชอบและบรรทัดฐาน และการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
ให้ทันเวลา อนึ่งกระบวนการตัดสินใจเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และการเจรจาต่อรองระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้อง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจดังกล่าวมีความส าคัญเกี่ยวข้องในทั้งระดับการวางแผนและนโยบาย 
และการสนับสนุนให้ SEA เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบเปิดและกว้างขวาง  

ลักษณะกระบวนการตัดสินใจมี 2 ระดับคือ ระดับบุคคล และ เป็นกลุ่ม (Multi-actor) 
ลักษณะกระบวนการตัดสินใจระดับบุคคลนั้นมักใช้เหตุผล (Rationality) และข้อมูลจากการประเมินเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินใจ ส่วนลักษณะกระบวนการตัดสินใจเป็นกลุ่มส าหรับ SEA นั้นต้องใช้ใช้เหตุผลอย่างเต็มที่และลึกกว่า 
และข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนทั้งจากทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าความเข้าใจและประสบการณ์ต่าง ๆ  อาจช่วยให้
การตัดสินใจใน SEA มีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งส าคัญมากได้แก่ ประเภทของข้อมูลที่ให้ การใช้แนวทางที่เปิดเผย
และเป็นผลร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ความจ าเป็นที่ต้องรวมลักษณะและความสนใจของทุกคนในการ
วิเคราะห์ และความต้องการและความตั้งใจที่จะเลือก  

ทฤษฎีการตัดสินใจเพื่อใช้ในกระบวนการ SEA มีดังนี ้

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

การประเมินผลกระทบส่วนใหญ่มีพื้นฐานหรือสมมุติฐานว่าใช้ข้อมูลหรือความรู้ที่ถูกต้อง มี
เหตุผลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เป็นวิธีที่น าไปสู่การตัดสินใจที่มีเหตุผลและมีตรรกะ ดังนั้นการตัดสินใจนั้นจึง
ข้ึนกับความเข้าใจอย่างดีต่อผลลัพธ์ของทางเลือกต่าง ๆ และการคัดทางเลือกที่เหมาะสมก็จะน าไปสู่เป้าหมายและ
บรรลุวัตถุประสงค์ มีขั้นตอนในการพิจารณาและประเมินเป็นล าดับจนได้ทางเลือกที่ดีที่สุด มีข้อสังเกต 3 ประการ 
ดังนี ้

- การใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ แบ่งได้เป็น ความมีเหตุผลของกระบวนการ ซึ่งก็คือ
ข้ันตอนมีความสมเหตุผล และความมีเหตุผลของผลลัพธ์จากกระบวนการ ซึ่งหมายถึงว่าสุดท้ายแล้ว จะเลือกที่ดี
ที่สุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  
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- การใช้ข้อมูลความรู้เป็นประจักษ์พยาน (objective) ทางหนึ่ง กับอีกทางหนึ่ง ใช้
มาตรฐานและคุณค่าซึ่งผู้ตัดสินใจยึดถือเป็นหลักในการตัดสินใจ (subjective) ซึ่งท าให้เกิดการยอมได้ยอมเสีย 
(trade-off) ระหว่างทางเลือกต่าง ๆ  

- รูปแบบของการตัดสินใจนี้ เช่ือว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม ในการใช้เหตุผล ตรรกะ 
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพบว่า ในการตัดสินใจจริงอาจไม่เป็นไปทฤษฎีเหตุผลนี้เสมอไป  

จากข้อสังเกตเหล่านี้ ท าให้ต้องท าความเข้าใจอย่างดีว่า การตัดสินใจบ่อยครั้งไม่เป็นไป
ตามทฤษฎีของการใช้ตรรกะเหตุผลเสมอไป ต้องท าความเข้าใจข้อจ ากัดของ Rationale model และหารูปแบบ
การตัดสินใจอื่นเป็นแนวทางที่ใช้ในการตัดสินใจเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ ต้องพิจารณาแยกระดับการตัดสินใจ 
ระดับบุคคล และเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกัน (Collective) ด้วย การตัดสินใจรายบุคคลมีข้อจ ากัด
เนื่องจาก 1) ขีดจ ากัดเรื่องการรับรู้และทรัพยากร (Cognitive and resource limitations) และ 2) ความเอน
เอียงและผันแปรของพฤติกรรม (Behavioral variations and biases)  

(2) การตัดสินใจแบบกลุ่ม (Multi-actor decision making)   

เป็นการตัดสินใจโดยหลาย ๆ คน พร้อมกัน ประเด็นส าคัญคือ การข้ึนแก่กันและกัน (Mutual 
dependencies) และการกระจายอ านาจระหว่างผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจ กรณีการตัดสินใจของกระบวนการ 
SEA นั้นเป็นการกระจายอ านาจและอิทธิพลไปให้หลายภาคส่วน หลายองค์กร การตัดสินใจแบบกลุ่มมี 2 รูปแบบ 
คือ 1) รูปแบบอุดมคติ (Normative or ideal model) มีลักษณะประหนึ่งว่าการตัดสินใจนั้นเป็นแบบมีตรรกะเป็น
หนึ่งเดียว เสมือนการตกลงเห็นร่วมกันของทั้งกลุ่ม และ 2) รูปแบบการตัดสินใจตามเวลาและโอกาส (Rounds 
model) มีลักษณะที่การตัดสินใจที่ช่วงเวลาหนึ่งก่อน และการตัดสินใจอาจถูกทบทวนและตัดสินใจในรอบใหม่  
ได้อีก การตัดสินใจยอมรับความไม่แน่นอนและปรับปรุงได้ แก้ไขได้ตามจังหวะและโอกาส (Policy window)  
เพื่อสามารถแก้ปัญหา หาทางออกและบรรลุวัตถุประสงค์ ให้เข้ากับสถานการณ์และบริบทใหม่  

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

การตัดสินใจในกระบวนการ SEA ส่วนใหญ่ ใช้ทฤษฎีตามหลักการว่าจะการตัดสินใจอย่างไร
ข้ึนกับการให้ข้อมูลผลกระทบของการด าเนินงานแผนการพัฒนานั้น ซึ่งได้พิจารณาทางเลือกซึ่งพิจารณาบูรณาการ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน และใช้การตัดสินใจแบบกลุ่ม เนื่องจากปัจจุบันมีแนวโน้มที่
ให้ความส าคัญกับการใช้แนวทางการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA อีกนัยหนึ่ง SEA มีบทบาทด้านการสนับสนุน 
(Advocative) ในการตัดสินใจแบบกลุ่ม ในกรณีซึ่งผู้มีส่วนได้เสียมีความเห็นแตกต่างกัน และจ าเป็นต้องโต้แย้งกัน 
ต้องสร้างดุลยภาพระหว่างประเด็นการพัฒนาที่หลากหลายด้าน ดังนั้นเกณฑ์วัดความส าเร็จของ SEA จึงวัดได้จาก
ระดับที่สามารถน าประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้ามาพิจารณาในการตัดสินใจได้มากน้อยเพียงไร  
การตัดสินใจแบบบูรณาการซึ่งใช้ใน SEA เกิดข้ึนเนื่องจากข้อจ ากัดของ EIA ในการประเมินทางเลือกและ 
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การพิจารณาผลกระทบสะสมของการพัฒนาต่าง ๆ และจ าเป็นต้องมีการประเมินในระดับยุทธศาสตร์มากข้ึน จึง
ท าให้ SEA กลายเป็นเครื่องมือทางออกในการสนับสนุนให้มีการประเมินและตัดสินใจในระดับนโยบาย แผนและ
แผนงานได้ และหาโอกาสที่ด าเนินงานแผนการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนได้ SEA จึงได้รับการยอมรับว่าเป็น
กระบวนการส าคัญให้เกิดการตัดสินใจแบบบูรณาการ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน
และศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ SEA ยังสามารถมีโอกาสในการตัดสินใจ ณ จุดเข้า 
(Entry point) ที่เหมาะสมเข้าในการจัดท าแผนพัฒนา และเพื่อการประเมินสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ การตัดสินใจ
แบบบูรณาการ ใน SEA จะส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการในการพิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนใน
กระบวนการตัดสินใจ 

กระบวนการตัดสินใจมีลักษณะเป็นการเรียนรู้และเจรจาต่อรองที่ต่อเนื่อง ระหว่างผู้มีบทบาท
และเกี่ยวข้องต่าง ๆ ก่อนจะใช้กระบวนการตัดสินใจ สิ่งที่ต้องให้ความสนใจ ประกอบด้วย ลักษณะและบริบทของ
การตัดสินใจ รวมถึงความเป็นประชาธิปไตยของกระบวนการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ ด้วย มีทฤษฎีการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวพันกับ SEA ได้แก่ ความซับซ้อน (Complexity) ความแตกต่าง (Divergences) ความไม่แน่นอน 
(Uncertainties) การขาดความรู้ (Lack of knowledge) และข้อจ ากัดในการรับรู้ (Cognitive limitations)  

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

- มีผู้ตัดสินใจหลักและคนเดียวเท่านั้น ในการกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีการระบุมอบใหเ้ปน็ผู้
ตัดสินใจอย่างชัดเจนในล าดับข้ันที่เป็นโครงสร้างและจัดการไว้อย่างเห็นชัด 

- มีความเป็นไปได้ในการคาดการณ์ผลลัพธ์จากการตัดสินใจ โดยมีระดับความแน่นอนที่
สมเหตุสมผล ดังนั้นจึงตัดสินเลือกปฏิบัติการที่ดีที่สุดบนฐานของการคาดการณ์  

- ประเด็นการตัดสินใจส่วนใหญ่ข้ึนกับการวิเคราะห์ผลที่ตามมา การให้ข้อมูลด้านผลที่
ตามมาของการตัดสินใจนั้นเพียงพอที่จะท าให้การตัดสินใจ “ดีข้ึน”  

- องค์ความรู้ที่สร้างประโยชน์ต่อให้การสนับสนุนการตัดสินใจ ต้องเป็นมาจากข้อมูลวิชาการ
เชิงเหตุและผล  

มีนักวิชาการ เช่น Nilsson and Dalkmann (2001) โต้แย้งว่า ไม่ควรใช้เพียงแนวทางการ
ตัดสินใจแบบเหตุผล การตัดสินใจต้องพิจารณาค่านิยม (Values) ในสังคมด้วย SEA ควรจะมีความยืดหยุ่นและมี
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ความหลากหลายของบริบทการตัดสินใจและควรมีอิทธิพลต่อ กระบวนการ ล าดับความส าคัญ ค่านิยม วิสัยทัศน์
และพฤติกรรม 

ความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มก้าวหน้าแข็งแรงข้ึน ก่อนหน้านี้ SEA 
แสดงว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการด าเนินงานของนโยบาย แผน แผนงาน และ
ทางเลือกต่าง ๆ และยังมีแนวทางปฏิบัติที่มีมุมมองเพียงเท่านั้น ต่อมามีการขยายขอบเขตของการใช้ SEA ให้ใช้ใน
การประเมินผลที่ตามมาของการใช้นโยบาย แผนและแผนงานให้ได้สมดุลกับประเด็นเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
มุมมองที่เปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เกิด “การบูรณาการเต็มรูปของประเด็นกายภาพ/ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง และท าให้ SEA กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้แนวทางเชิงรุก (Proactive approach) ที่มุ่งเพื่อแก้ไขปัญหาใน
อนาคตและต้องหา “อนาคตที่ปรารถนามากที่สุด” (Most desirable end) และเพื่อท าความเข้าใจและค้นหา
ทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาและบรรลุวัตถุประสงค์ทีต่ัง้
ไว้ด้วย หรือ ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุความยั่งยืน ด้วยทางเลือกเชิงกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังใช้
เป็นเครื่องมือในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันเพื่อบรรลุการตัดสินใจที่มุ่งสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีและความยั่งยืน 

4) กรณีศึกษา การบูรณาการแผนกับ SEA 

การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการวางแผนพัฒนาพื้นที่ York region ประเทศ Canada 

ประเทศแคนาดา มีแนวทางการบูรณาการแผนการพัฒนากับ SEA ที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกับ
ประเทศอื่น ๆ เรียกแนวคิดนี้ ว่า Policy windows เป็นแนวทางการบูรณาการที่ใช้โอกาส (Windows) ในช่วง
เวลาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดท 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 ตั้งแต่น้ันก็เกิดความต้องการและสนใจให้น าไปใช้ในระดับสูงกว่าโครงการ 
ได้แก่ ระดับนโยบาย แผนและแผนงาน ท าให้ SEA ได้รับความสนใจเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุนการบูรณา
การประเด็นสิ่งแวดล้อมเข้ามาในการพัฒนา การอนุมัติและการด าเนินนโยบาย แผน แผนงาน แรงผลักดันหลักใน
การพัฒนา SEA ประกอบด้วย การแก้ไขข้อจ ากัดของ EIA และการส่งเสริมหลักการแนวทางปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หากความยั่งยืนต้องมีแนวทางแนะน าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้ว จ าเป็นต้องมี การใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic approach) ซึ่งสามารถเช่ือมโยงวิสัยทัศน์ระยะยาว เป้าหมายระยะกลางและปฏิบัติการระยะสั้น 
ประกอบด้วยการเช่ือมโยงแนวนอน (Horizontal) ระหว่างสาขาการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือต่อการพัฒนา และเช่ือมโยงเชิงพื้นที่ในแนวดิ่ง (Vertical) เพื่อให้เกิดการสนับสนุนต่อกันของนโยบาย
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ระดับประเทศ ภูมิภาคและท้องถ่ิน และท าให้เกิดภาคีพันธมิตรระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชนและ
องค์กรอิสระ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากไม่สามารถแก้ไขโดยภาคส่วนในภาคส่วนหนึ่งเท่านั้นได้  SEA เกิด
ข้ึนมาเพื่อเป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะจัดการโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ในวิถีทางที่ดีกว่าการใช้กระบวนการ 
EIA ในแง่ต่าง ๆ เช่น การสร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกัน การบูรณาการความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจ
และการวางแผนพัฒนา การสร้างกระบวนการที่โปร่งใสและเปิดกว้าง เป็นต้น และช่วยสนับสนุนให้การประเมินมี
ขอบเขตและความรับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดและอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  นอกจากนี้ SEA มีจุดประสงค์ให้เข้าไปมี
ส่วนในกระบวนการและในขอบเขตซึ่งสามารถให้ข้อเสนอแนะต่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งต่อการวางแผน
ระดับโครงการด้วย อีกนัยหนึ่ง SEA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การตัดสินใจแผนพัฒนามีการบูรณาการ (Integrated) 
มองไกล (Farsighted) เปิดกว้าง (Open) มีประสิทธิภาพ (Efficient) มีความน่าเช่ือถือ (Credible) มีความ 
สมเหตุผลและอธิบายได้ (Defensible) และที่ส าคัญที่สุด ท าให้เกิดประโยชน์อย่างสม่ าเสมอและไม่หมดไป  
จากการพัฒนาเชิงกลยุทธ์  

เนื่องจากการตระหนักถึงและความกังวลเรื่องผลกระทบเหล่าน้ี ท าให้สนับสนุนการใช้ SEA 
มากข้ึน ทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าได้ให้ความใส่ใจต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการพัฒนานโยบาย แผนและ
แผนงาน และเพื่อพิจารณาประเด็นความยั่งยืนในการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ ดังนั้น SEA 
จึงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในหลายระดับ ทั้งระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เช่น แผนการใช้ที่ดิน แผนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ นโยบายด้านสังคม และในหลากหลายสาขาการพัฒนา เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การใช้ที่ดิน พลังงาน และน้ าและน้ าเสีย เป็นต้น จากประสบการณ์การใช้ SEA ทั่วโลกที่ผ่าน
มากว่า 20 ปี เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ประกอบด้วย มีการพิจารณาผลลัพธ์ของทางเลือกการพัฒนา การปรับปรุงให้ใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การอ านวยให้เกิดการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรับ
ฟังปัญหาและความกังวล การสร้างกรอบการพิจารณาการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับบริ บทการพัฒนา  
เป็นต้น มีการสรุปประโยชน์ของ SEA ว่า “ช่วยสนับสนุนให้บรรลุการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนกว่า เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และได้รับการยอมรับจากสาธารณะมากข้ึนซึ่งท าให้การเห็นชอบเป็นไปได้รวดเร็วข้ึน” 

- แนวทางการบูรณาการ Policy windows 

แนวคิด Policy windows เป็นการเปิดโอกาสช่องทางการบูรณาการให้สามารถน า
นโยบายหรือระเบียบใหม่มาใช้ ซึ่งเปิดไม่บ่อย เป็นครั้ง  ๆ และไม่นานเหมือนหน้าต่างที่เปิดเป็นครั้งคราว  
เมื่อต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ เช่น การน านโยบายสาธารณะมาใช้เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมและเปิดรับ
ได้ องค์ประกอบของนโยบายที่สามารถรวมเข้าหากัน (Converge) ประกอบด้วย ปัญหา การเมือง และนโยบาย 
เพื่อท าให้วาระนโยบายสาธารณะมีโอกาสเข้าไปในวาระของรัฐบาล เรื่องแรก ปัญหา (Problem) จะท าอย่างไรให้
ผู้ตัดสินใจเรียนรู้ประเด็นใหม่และท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของประเด็นนั้น แล้วตามด้วยการหาทางแก้ไข 
(Policy stream) และสุดท้ายท าให้เกิดสภาพการเมืองและความเห็นสาธารณะต่อประเด็นน้ัน โดยการผสานให้ทั้ง
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สามประเด็นรวมกันและรอใช้โอกาส Policy windows ทันทีเมื่อเกิดมาถึงช่วงเวลาและบริบทแวดล้อมที่เหมาะสม 
เช่น ภาวะวิกฤติ ภัยพิบัติ ความเร่งด่วน เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้  

กรณีศึกษา York Region นี้ ได้ด าเนินงานใช้กระบวนการตัดสินใจแผนการพัฒนาพื้นที่โดย
การใช้กระบวนการ SEA บางส่วน ประกอบด้วย การวางแผนพื้นที่แบบบูรณาการ ซึ่งไม่เพียงการให้ข้อมูลเพื่อ
กระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ มีความพยายามที่จะใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของ SEA มาใช้ในการวางแผนการ
จัดการ รวมถึงในกระบวนการวางแผนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การทบทวนและปรับปรุงทั้งแผน Transportation 
and Water and Wastewater Master Plans และยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของพื้นที่ เพื่อท าให้ York Region  
มีพันธะสัญญามุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การด าเนินงานวางแผนพัฒนาพื้นที่ของ York Region ได้เน้นการเปิด 
Window of opportunity หรือ Policy window ซึ่งน าทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในพื้นที่นี้ เนื่องจาก
อยู่ในสถานการณ์วิกฤติที่ต้องย้ายพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหา และพบว่าการน ากระบวนการ SEA มาใช้ในการพัฒนา
แผนดังกล่าว ท าให้เกิดการปรับปรุงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ท าให้เกิดประโยชน์ตามที่คาดไว้ ท าให้รับทราบและ
เกิดความน่าเช่ือถือว่าแผนจะเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง และให้แนวทางแนะน าที่ชัดเจนและทันเหตุการณ์เพื่อ
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่ตั้งใจ ดังนั้นแนวคิดการใช้ Policy window แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องมือที่เกิดประโยชน์ในการ
บ่งช้ีหาโอกาสที่เหมาะสมส าหรับการบูรณาการแผนกับผลลัพธ์ของการใช้ SEA 

กรณีศึกษา การจัดท าแผนการพัฒนาและ การใช้ SEA ของประเทศเดนมาร์ก 

ประเทศเดนมาร์กมีเนื้อที่ 43,093 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเทศบาลจ านวน 275 แห่ง
และเขต (County) จ านวน 14 แห่ง ตามกฎหมายการใช้ที่ดินในภูมิภาค บังคับให้ทุกเขตต้องจัดท าแผนการใช้ที่ดิน
ระดับ เขตเพื่ อ เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองในอนาคต รวมถึงโครงสร้ างการคมนาคม การอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้เพื่อสุนทรีภาพและการพักผ่อน การท่องเที่ยวและ การก าหนดบริเวณของการก่อสร้าง
และกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยให้มีระยะเวลา 12 ปี และให้ทบทวนทุกระยะ 4 ปี การจัดท าแผนดังกล่าวเป็น 
การบังคับตามกฎหมายที่ก าหนดให้การวางแผนการใช้ที่ดินในระดับเทศบาล ตั้งแต่ปี 2000 ตัวอย่างกรณีศึกษาน้ี 
เป็นการวางแผนของเขต Northern Jutland โดยทั่วไปแผนการใช้ที่ดินของเขตด าเนินงานเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศร่วมกัน และสร้างแนวทางหลักในการใช้ที่ดินและการสร้างโครงสร้างต่าง  ๆ ในพื้นที่นอกเชตเมือง 
กระทรวงสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศเดนมาร์ก ให้ค าช้ีแนะแก่หน่วยงานระดับเขตต่าง ๆ ให้จัดท าและ
เผยแพร่รายงาน 2 ฉบับคือ รายงานการวางแผน (Planning report) 
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บทเรียนที่ 3 : กลไกการขับเคลื่อนการใช้กระบวนการ SEA  

 

การใช้ SEA ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต้องอาศัยแรงจูงใจให้เห็นความส าคัญของประโยชน์ที่
ได้รับจากขับเคลื่อน จากทั้งสภาพบังคับใช้ และแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดพันธสัญญา ความมุ่งมั่นในการด าเนินงาน
บูรณาการกับการจัดท าแผน แผนงานการพัฒนา เหตุผลของการใช้ SEA ต้องได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐและผู้มีบทบาท ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นเงื่อนไขให้เกิดการรับเครื่องมือและน ากระบวนการไป
ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ความจ าเป็นที่ต้องมีกลไกการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน SEA เป็นเหมือนพาหนะน าพาให้การพัฒนาระบบ SEA ก้าวหน้าและส าเร็จได้ 

1) สถานการณ์ปัจจุบันการขับเคลื่อน SEA ในระดับโลก 

UNEP (2018) เพิ่งทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง  ๆ ในด้าน
กฎหมาย ทั้งเครื่องมือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) เครื่องมือเหล่าน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท าให้ข้อมูลส าคัญใช้ในการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึน
ในอนาคต แก่กระบวนการตัดสินใจ โดย SEA มีเป้าหมายที่ระดับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ของนโยบาย แผนและ
แผนงาน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเสียหายที่มีนัยส าคัญและส่งเสริมผลกระทบด้านบวกด้วย  การพัฒนาและ
ด าเนินงานของระบบ EIA/SEA มีความส าคัญให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นทั้ง EIA และ SEA 
จึงมีความเกี่ยวข้องมากเพื่อบรรลุ 2030 Agenda for Sustainable Development และกรอบนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ด้วย เช่น แผนยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น ความสามารถของประเทศต่าง ๆ และประชาคม
โลกในการด าเนินงานให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ข้ึนกับการบังคับใช้และด าเนินงาน EIA/SEA ที่มีประสิทธิภาพ
และเหมาะสม ซึ่งจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้สามารถเอาชนะช่องว่างและปัญหาการด าเนินงานในปจัจบุนัและบรรลุ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม  

รายงานของ UNEP (2018) มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ SEA ดังนี้ 

(1) ถึงแม้ว่ามีการใช้ SEA ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัดเจน แต่การยอมรับและการ
ด าเนินงานเงื่อนไขด้านการบังคับใช้ตามกฎหมาย ก็ค่อนข้างช้าในหลายประเทศ ปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับ
ความจริงที่ว่า ตรรกะการบังคับใช้ SEA มักยึดตามระบบ EIA และไม่ค่อยได้พิจารณาความเฉพาะเจาะจงของ
กระบวนการจัดท าแผนระดับยุทธศาสตร์ หรือขาดข้อก าหนดบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

(2) ถึงแม้ว่ามีความตระหนักถึง SEA มากขึ้นทั่วโลก ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สร้างความเข้มแข็ง
ของการควบคุมการมีประชาธิปไตย แต่พบว่ามีแนวทางเรื่องการมีส่วนร่วมของสาธารณะ (Public participation) 
และเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในกฎหมาย SEA ของประเทศต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย  
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(3) การพิจารณาผลกระทบสะสมของ EIA มีการบังคับใช้ในกฎหมายหลายประเทศ อย่างไรก็
ตามมาตราที่ใช้อยู่มักได้รับการวิพากย์ว่าไม่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะชนะอุปสรรคใน EIA ในเรื่องผลกระทบสะสม 
และทางเลือก ความส าคัญของ SEA จึงเพิ่มมากขึ้น  

(4) เพื่อเช่ือมโยงกับการพัฒนาในวาระนโยบายระหว่างประเทศ กฎหมาย SEA ที่ใช้กัน  
ได้เพิ่มการเน้นประเด็นต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ สุขภาพของมนุษย์ และมีแนวทางปฏิบัติ
เพิ่มเติม เช่น การบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศกับ SEA  

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

2) ประเภทของกลไกการขับเคลื่อน SEA  

กลไกส าหรับการขับเคลื่อน SEA มี 3 กลไกพื้นฐาน จากประสบการณ์ทั่วโลก ดังนี้ 

(1) เครื่องมือกฎหมาย (Legal instrument)  

เครื่องมือกฎหมายจะก าหนดการบังคับใช้ SEA ในระดับประเทศ กฎหมายจะท าให้เกิด 
ความแน่นอน มีกฎระเบียบปฏิบัติที่บังคับใช้ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ข้อบังคับเรื่องความโปร่งใสที่ช่วยให้เกิดการยอมรับของสาธารณะ และลดแรงกดดันของสาธารณะ แต่เครื่องมือ
กฎหมายโดยทั่วไปก็จะยืดหยุ่นน้อย และปรับได้น้อยกว่าแนวทางการใช้นโยบาย มีจุดแข็งคือมีพันธะต้องปฏิบัติ
ตามชัดเจนและแน่นอน แต่มีจุดอ่อนในกรณีที่มีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง กฎหมาย SEA จ าเป็นต้อง
ออกแบบให้เหมาะกับการประยุกต์ที่กว้างขวางแตกต่างกัน และยอมรับต่อข้อยกเว้นและการปรับเปลี่ยนซึ่งข้ึนกับ
หลักการ SEA การประยุกต์ใช้กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐ ก็ยากกว่าการบังคับใช้กฎหมายกับเอกชน มีความ
จ าเป็นต้องส่งเสริมให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคู่กับวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในเรื่อง
อ านาจและการแปลผล  

(2) เครื่องมือนโยบาย (Policy instrument)  

ระเบียบของหน่วยงานราชการ เป็นหนึ่งในเครื่องมือเชิงนโยบายซึ่งน ามาใช้ข้ึนกับพันธสัญญา
ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ แต่ไม่ใช้กฎหมาย ระเบียบดังกล่าว สามารถแก้ไข ปรับปรุงได้เพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและการยอมรับของสาธารณะ มีความยืดหยุ่นกว่าเครื่องมือกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แ รงจูงใจให้
ปฏิบัติตามก็จะน้อยกว่า  

(3) การใช้ร่วมกันท้ังเครื่องมือกฎหมายและนโยบาย  

ข้อจ ากัดการใช้เครื่องมือกฎหมายและนโยบายบางส่วนจะแก้ไขได้เมื่อมีการใช้ร่วมกัน ขณะที่
การใช้เครื่องมือกฎหมายจะประสบความส าเร็จในการบังคับให้ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแต่ก็อาจไม่ตอบโ จทย์
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ความต้องการและบริบทส าหรับการประยุกต์ใช้ SEA ที่มีลักษณะหลากหลายและขาดความยืดหยุ่นในการน าไปใช้  
แต่เครื่องมือนโยบาย เช่น ระเบียบของหน่วยงานราชการ อาจไม่ท าให้เกิดความมั่นใจว่าการใช้ SEA สม่ าเสมอ 
และเช่ือถือได้ อีกทั้งแนวทางการใช้นโยบายอาจจะไม่สามารถให้แนวทางเชิงบริหารจัดการอย่างเพียงพอ เพื่อการ
ประเมินโครงการซึ่งมีการใช้กฎหมายในระดับต่ ากว่า การใช้ทั้งสองแนวทางร่วมกันมีผลให้มีเครื่องมือหลายอย่าง
และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติ ตลอดจนช่วยปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ กระบวนการหลัก
และข้อก าหนดส าคัญของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ของภาครัฐ อาจก าหนดไว้เป็นกฎหมาย และมีข้อก าหนด
เพิ่มเติมที่ยืดหยุ่น รวมถึงแนวทางปฏิบัติไว้ในเครื่องมือนโยบาย 

3) การประเมินผลการใช้กลไกการขับเคลื่อน SEA  

การประเมินผลการใช้เครื่องมือกฎหมาย เครื่องมือนโยบาย และการใช้ทั้งกฎหมายและ
นโยบายร่วมกัน ภายใต้เกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อประเมินว่าระบบกลไกมีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร ตัวอย่างการ
ประเมินฯ ของประเทศแคนาดา ได้ผลลัพธ์ดังนี้ 

(1) เพื่อให้นโยบาย แผนและแผนงาน ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์ ต้องมีการก าหนด
เป้าหมายกระบวนการ ที่มุ่งไปสู่ความมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการก าหนดเกณฑ์การตัดสินใจและการ
ประเมินที่เหมาะสม  

(2) ต้องออกแบบกฎและระเบียบการประยุกต์ใช้ เพื่อแน่ใจว่า  

- ครอบคลุมกรณีที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 

- การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและระดับยุทธศาสตร์ต้องให้ข้อมูบเพื่อการอนุมัติและการ
ตัดสินใจต่อนนโยบาย แผนและแผนงาน 

- เริ่มด าเนินงานการประเมินล่วงหน้าก่อนการพิจารณาก าหนดเป้าหมายและทางเลือก
เบื้องต้น หรือก่อนการทบทวนแผนที่มีอยู่ก่อนแล้ว 

(3) ระบุความหมายของการเช่ือมโยงระหว่างนโยบาย แผนและแผนงาน/SEA กับการพัฒนา 
การทบทวน และการอนุมัติโครงการในระดับช้ันรองลงไป โดยมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนว่า นโยบาย แผนและ
แผนงานช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการให้เกิดผลลัพธ์ที่ตามมา หรือ ให้แนวทางแนะน าที่แยกออกมา  

(4) มีกระบวนการที่ยืดหยุ่น หลากหลายและเพียงพอให้สามารถครอบคลุมความต้องการใน
การประเมินระดับยุทธศาสตร์หลายลักษณะ หลายขอบเขต เช่น นโยบาย และแผนงาน ที่มีหลายระดับช้ันที่
เช่ือมโยงสัมพันธ์กัน การประเมินในเชิงพื้นที่ ภูมิภาคและสาขาต่าง ๆ ของการพัฒนา เป็นต้น 
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(5) วิธีการให้มั่นใจว่าการประยุกต์ใช้กระบวนการมีการประสานและสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกับกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาคและท้องถ่ิน  

(6) การประเมินอย่างละเอียดว่าเป้าหมายของนโยบาย แผนและแผนงาน และการประเมิน
ทางเลือกที่สมเหตุสมผลส าหรับการสนองเปา้หมายใหบ้รรลเุกณฑค์วามยั่งยืน เพื่อบ่งช้ีและพัฒนาทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุ  

(7) ให้ความใส่ใจกับผลกระทบสะสม ประเด็นวงจรชีวิตของการพัฒนาและ ผลระยะยาวต่อ
คนรุ่นถัดไป  

(8) ด าเนินงานการประเมินในระดับให้เหมาะสมกับนัยส าคัญของกรณี ในการจัดสรรก าลังและ
ทรัพยากรที่เหมาะสม  

(9) ก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินและมีกลไกในการทบทวนการ
ประเมินอย่างเป็นอิสระและเช่ือถือได้  

(10) เปิดกว้างมีความร่วมมือกับกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนกัน เช่น การ
ทบทวนและการรับฟังความเห็นสาธารณะ เป็นต้น 

(11) เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมที่ตั้งใจเปิดกว้าง  

(12) ด าเนินการตัดสินใจที่น่าเช่ือมั่น เชือถิอได้ และโปร่งใส 

(13) กระบวนการท าให้เกิดการตัดสินใจซึ่งได้บูรณาการผลลัพธ์ของ SEA ในการตัดสินใจของ
นโยบาย แผนและแผนงาน  

(14) เปิดโอกาสในการร้องเรียน หากว่ากระบวนการ SEA ไม่เป็นที่พอใจ 

(15) มีขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการติดตามตรวจสอบ การทบทวน การเรียนรู้ทวนซ้ า และการช้ีบ่ง
ความจ าเป็นในการแก้ไขและการด าเนินงาน 

(16) มีการบริหารจัดการการรักษาความเป็นกลาง  

(17) มีทรัพยากรและแรงจูงใจในการด าเนินงานที่เพียงพอ 

(18) มีความเช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน และใช้เกณฑ์การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4) SEA ในกรอบกฎหมายและองค์กร  

(1) การบริหารจัดการ SEA  

1.1) กลไกการใช้งาน SEA (Triggering SEAs)  

จุดเริ่มต้นส าหรับ SEA คือ เป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องการเห็นชอบและ
ปฏิบัติการแผน แผนงานหรือนโยบาย  ความแตกต่างของทางกฎหมายของ SEA กับ EIA คือพันธะกับหน่วยงาน
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ของรัฐ ไม่ใช่เอกชน ดังนั้น SEA จึงมักถูกน าไปใช้โดยหน่วยงานเดิม ดังนั้นพันธะความรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติของ 
SEA รวมทั้งกระบวนการ ตามกฎหมายเป็นองค์ประกอบส าคัญของประสิทธิภาพของ SEA  

ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการเริ่มน า SEA มาใช้และองค์ประกอบส าคัญของกระบวนการ 

- โดยทั่วไป SEA ด าเนินงานโดยองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และมีเพียงบางกรณีเท่านั้น ที่
ก ากับดูแลโดยหน่วยงานอื่น  

- องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการ SEA ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย พันธะ
สัญญาการเมือง (political commitment) ความรู้สึกเช่ือมั่นในกระบวนการ 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 บูรณาการเข้าใจกระบวนการจัดท าแผน 

- ในหลายประเทศที่มีปัญหาของ EIA  ความจ าเป็นต้องมีการบังคับใช้กฎหมาย SEA  

มีความท้าทายในการแยก SEA ออกจากกระบวนการวางแผน ในบางกรณีหลักการและ
องค์ประกอบของ SEA จะถูกบูรณาการเข้าในกระบวนการวางแผน และในบางกรณี อาจจะเป็นประโยชน์จากสิ่งที่ 
SEA ท าให้เกิดข้ึนในกระบวนการจัดท าแผน แนวทางที่ใช้ข้ึนกับประเภทของแผน แผนงานซึ่งข้ึนก าหนดของ SEA 
ระดับนโยบายที่สูงกว่าหรือต่ ากว่า หรือทั้งสอง  รวมถึงขั้นตอนวิธีการจัดท าแผน ในกรณีนี้ เป็นการใช้ SEA แบบไม่
เป็นทางการ (Para-SEA) ในประเทศที่ใช้ SEA แบบไม่เป็นทางการ จะใช้ในกรณี ที่ประเด็นความยั่งยืนได้รับการ
พิจารณาอย่างจริงจัง และไม่มีความจ าเป็นต้องแยกแยะระหว่าง SEA และการวางแผน ทั้งสองได้บูรณาการอย่างดี
อยู่แล้ว ซึ่งเป็น Ideal scenario ที่แนวคิด SEA เข้าไปในการวางแผนอยู่แล้ว มีผลให้ได้รับการบูรณาการและเป็นที่
ยอมรับของนักวางแผนและผู้มีอ านาจตัดสินใจ แต่โดยส่วนใหญ่ SEA ที่ใช้ทั่วโลกเป็นแบบ Formal SEA  
ในประเทศที่ยังมีการบังคับการใช้ SEA ตามกฎหมาย และมีปัญหาข้อจ ากัดของ EIA มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
กฎหมายส าหรับ SEA  

1.2) การจัดต้ังองค์กรส าหรับ SEA (Institutional set-up)  

เป็นที่ยอมรับกันว่าหากต้องการให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA มีประสิทธิภาพ 
SEA แบบทางการจ าเป็นต้องมีความเช่ือมต่อตามล าดับช้ัน (Tiering) โดยตรงกับเงื่อนไขของการพัฒนาโครงการ
และการติดตามตรวจสอบของพื้นที่ อีกนัยหนึ่ง SEA และ EIA ควรมีการพิจารณาตามล าดับ หลังจากที่มีการ
ประเมินทางเลือกการพัฒนาโดย SEA รวมทั้งการประเมินผลกระทบสะสมของแต่ละฉากทัศน์ (Scenario) แล้ว 
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EIA ของโครงการก็จะเริ่มได้ (Triggered) เพื่อจะประเมินในรายละเอียดของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากวิถีการ
ด าเนินงาน (Option) อย่างไรก็ตามในอุดมคติแล้ว SEA ควรด าเนินงานก่อน การอนุมัติโครงการ แต่หากท า
ภายหลังการอนุมัติโครงการ ก็ยังมีความส าคัญส าหรับผู้พัฒนาและผู้ก ากับดูแล ในการติดตามตรวจสอบและ
ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการ 

นอกเหนือจาก Tiering แล้ว SEA ที่มีประสิทธิภาพต้องมีความร่วมมือข้ามสาขา (Cross-
sectoral cooperation) เพื่อประเมินผลกระทบสะสมและข้ามสาขา เช่น การตั้งคณะกรรมการบูรณาการข้าม
สาขา มีบทบาทในการก าหนดขอบเขต (Scoping) รวมถึงในข้ันตอนการทบทวน หรือ บังคับให้มีการปรึกษาหารือ
หน่วยงานหลัก ในกรณีที่หน่วยงานหนึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อน การใช้แนวทาง Multi-sectoral จะสนับสนุนให้เกิดการ
พิจารณาประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างถ่ีถ้วนในการวางแผนระดับยุทธศาสตร์ ประเทศต่าง ๆ ได้น า SEA มาใช้โดยการ
บังคับตามกฎหมายและมีแนวทางที่แตกต่างกันไป บางประเทศได้น ากฎหมาย SEA รวมกับกฎหมาย EIA เช่น 
เคนยา แทนซาเนีย แต่ในบางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย แคนาดา แยกกฎหมายของ SEA จาก EIA  ในบางกรณีใช้
การบูรณาการกฎหมาย SEA เข้ากับกฎหมายรายสาขา เช่น นิวซีแลนด์  มีความแตกต่างอย่างมากในขอบเขตของ
ล าดับข้ัน (Tier) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ว่าครอบคลุมนโยบาย แผนและแผนงานหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA 
แล้ว มีจ านวนประเทศที่ใช้ระบบ SEA เพียงประมาณ 40 ประเทศ ซึ่งได้บังคับใช้เป็นกฎหมายที่ต้องท า มีตัวอย่าง
ประเทศหนึ่งที่ใช้ SEA แบบสมัครใจ (Voluntary SEA) คือประเทศแอฟริกาใต้ และใช้เฉพาะกรณี และบังคับใช้ 
นอกจากนี้มีการใช้แนวทาง SEA (Guidance) และมีการใช้แนวทาง SEA หลากหลาย   

ประเด็นส าคัญเรื่องการจัดต้ังองค์กรและสถาบันด้าน SEA (และความเช่ือมโยงกับ EIA) 

- เมื่อเปรียบเทียบกับ EIA แล้ว มีจ านวนประเทศที่ใช้ SEA ตามกฎหมาย ประมาณ 40 
ประเทศ  

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

- มีแนวทางการใช้ EIA โดยการเช่ือมโยงกับการด 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 าหรับหน่วยงานรัฐที่ เป็นหลัก ก าหนดให้มีการทบทวนการ
กลั่นกรองการตัดสินใจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับทั้งแผน แผนงานและนโยบาย  

- ปกติแล้ว มีกฎหมาย SEA น้อยมากซึ่งรวมมาตราชัดเจนเรื่องข้ันตอนการกลั่นกรอง 
หรือไม่มีเลย แต่เน้นส่วนใหญ่เรื่องข้ันตอนก าหนดขอบเขต (scoping) การทบทวน (review) และการตัดสินใจ 
(decision making)  

- เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญา Aarhus  หลายประเทศก าหนดให้มีหน่วยงานมีอ านาจ
รับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องการกลั่นกรองโดยสาธารณะ รวมทั้งเหตุผลที่ไม่ใช้ SEA ในกรณีที่การตัดสินใจนั้นมี
ผลทางลบ  

(2) การก าหนดขอบเขต (scoping)  

- กฎหมายจ านวนมาก ได้รวมข้อก าหนดเรื่องเนื้อหาของ SEA แตกต่างกันในรายละเอียด 
แต่ มีแค่เพียงบางส่วนที่แยกเรื่องการก าหนดขอบเขตเป็นข้ันตอนแยกจากกระบวนการ  

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

- วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ มักเป็นความท้าทายหนึ่งที่พบ 
โดยเฉพาะสมดุลระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจ สังคม มักจะไม่ชัดเจน 

- กฎหมายระดับประเทศ จะระบุการประเมินทางเลือก (Alternatives) แต่มักขาดการ
ด าเนินงานของทางเลือก  

- บางกรณี กฎหมายเฉพาะสาขา (Sectoral laws) ก าหนดเนื้อหาเฉพาะไว้ เพื่อสาขา
เฉพาะนั้น  

(3) การมีส่วนร่วม (public participation)  

- การมีส่วนร่วมของสาธารณะเป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญของกระบวนการ SEA ซึ่ง
เหมือนกับ EIA กฎหมายระดับประเทศมีกลไกการมีส่วนร่วมของสาธารณะ จ ากัดเพียงในข้ันตอนการกลั่นกรอง 
หรือ ข้ันตอนการติดตามประเมินผล มีน้อยที่พบว่ามี  

- มีความแตกต่างของข้ันตอนการบริหารจัดการที่ต้องด 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 เพิ่มข้อก าหนดการทบทวน SEA โดยมีแนวทางปฏิบัติส าหรับ
การอนุมัติแผน แผนงาน และบังคับว่าต้องท าตามข้อเสนอแนะนั้น  

- หลายประเทศมีข้อก าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าต้องยื่นรายงาน SEA แยกออกมา และหรือ 
บูรณาการผลลัพธ์ของ SEA เข้าในแผนยุทธศาสตร์ที่เสนอด้วย  

4) การติดตามประเมินผลและการบริหารจัดการภายหลัง (Foll0w-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
เห็นผลสัมฤทธ์ิของการเปลี่ยนแปลง 

- บอ่ยครั้ง ที่พบว่าไม่มีมาตราของกฎหมายใดของประเทศ เกี่ยวกับกระบวนการติดตาม
กรณีที่ไม่ได้ด าเนินงาน หรือละเมิดที่ระบุไว้ในรายงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ไม่ด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนด
หรือไม่มีประสิทธิภาพ  

- หลายประเทศไม่ท าให้สาธารณะสามาระเข้าถึงผลการติดตามตรวจสอบ SEA และการ
ประเมินผลในกฎหมายระดับประเทศ จึงขาดความโปร่งใส ท าให้หน่วยงานของรัฐขาดความน่าเช่ือถือ  

6) การขับเคลื่อนกลไกการมีส่วนร่วมใน SEA 

- การปรึกษาหารือ (consultation)  

การสื่อสารระหว่างภาคส่วนและระหว่างระดับของการบริหารจัดการต่าง  ๆ หรือ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูลช่าวสารระหว่างหน่วยงานจัดท าแผนและสาธารณะ  การปรึกษาหารือเป็นการสอบถาม
ผู้เช่ียวชาญและสาธารณะ ไม่ว่าเป็นบุคคลหรือผู้แทนองค์กร เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง  
ซึ่งเน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารมากกว่าการเสวนาระหว่างกัน 
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- การประสานงาน (coordination)  

การสื่อสาร การปรึกษาหารือและการร่วมมือกัน ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการวางแผน 
การประเมินและการตัดสินใจ  

- การมีส่วนร่วม (participation)  

การดึงสาธารณะเข้ามา เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ที่
ไม่ใช่ภาครัฐ ในกระบวนการจัดน านโยบาย แผนและแผนงาน เสมือนเป็นพันธมิตร   

- ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือและการประสานงาน 

เพื่อท าให้ เกิดความเข้มแข็งในประสิทธิภาพและ legitimacy  ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ SEA สามารถวัดได้ด้วยขีดความสามารถในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ในการ
ตัดสินใจระดับกลยุทธ์ การมีส่วนร่วมของสาธารณะ ช่วยให้ความรู้และ legitimacy เพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
ปรับปรุงแผนการพัฒนาที่เสนอ เพื่อให้เหมาะสมเข้ากับความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อจัดให้มีการมีส่วนรว่มอยา่ง
เหมาะสมและเป็นระบบแล้ว จะช่วยความ legitimacy ของกระบวนการตัดสินใจและสร้างความน่าเชือถือและ
ความรับผิดขอบต่อทางเลือกการพัฒนา นอกจากนี้ช่วยสร้างความไว้ใจกันและแก้ไขความขัดแย้งระหว่างผู้มีความ
สนใจแตกต่างกันไป  

- การจัดการความซับซ้อนและลดความไม่แน่นอน  

กระบวนการ SEA มีแนวโน้มที่ประยุกต์ใช้กับนโยบาย แผนและแผนงานซึ่งอยู่ในระดับกล
ยุทธ์และมีความซับซ้อน เกี่ยวพันการความไม่แน่นอนแตกต่างกัน  ลักษณะของการวางแผนและการตัดสินใจซึ่งมี
ลักษณะเป็นกลยุทธ์ ท าให้ SEA ต้องจัดการ กับเรื่องดังนี้ 

- ภาคส่วนและประเด็นการพัฒนาหลากหลายเรื่อง และมีมุมมอง ความสนใจ และ
ล าดับความส าคัญหลากหลายด้วย 

- ปัจจัยและผลกระทบต่าง ๆ ที่ยาก และบางครั้งเป็นไปไม่ได้ โดยมีความไม่แน่นอน  

ดังนั้น การมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ และความร่วมมือ สามารถช่วยจัดการความ
ซับซ้อน ความสนใจที่แตกต่าง และมีความไม่แน่นอนสูงได้ ดังนี้ 

- การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของสาธารณะช่วยให้ข้อมูลข่าวสารและ
ข้อเท็จจริงใหม่ รวมทั้งเข้าใจภาพรวมของคุณค่าและความคาดหวังของพลเมืองที่สนใจในเรื่องการพัฒนาที่เสนอ 
การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังช่วยสร้างพื้นที่ส าหรับการตอบสนองกลับและให้ข้อมูลเข้าไปในข้อเสนอการพัฒนา 
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- การปรึกษาหารือช่วยดึงหน่วยงานภาครัฐ ผู้เช่ียวชาญ และผู้มีส่วนได เสียส าคัญ 
รวมทั้งช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาคส่วนของรัฐ หน่วยต่าง ๆ ด้วย  

- การประสานงาน มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน 
(Good governance)  

- การมุ่งให้เกิดการร่วมรับผิดชอบของทุกภาคส่วน (Contributing towards good 
governance) 

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

- มิติด้านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ข้ันตอนการสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย  

- ตกลงเรื่องเป้าหมาย ความหมาย และความคาดหวังของ SEA ในกระบวนการ
วางแผนและการตัดสินใจ 

- ช้ีแจงให้ตรงกัน เรื่องขอบเขตและข้อจ ากัดของ SEA 

- บ่งช้ีประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีนัยส าคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

- บ่งช้ีประเภทและขอบเขตของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการ ให้เพียงพอส าหรับการ
ประเมินข้อมูลพื้นฐานที่จะท าตามมา 

- บ่งช้ีผู้มีบทบาทส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนของภาค
ประชาชน เป็นต้น  

- บ่งช้ีข้ันตอนส 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 การ
ก าหนดผลผลิตหลักและกรอบเวลาการมีส่วนร่วม 

- กฎพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 

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

การสื่อสารกับสาธารณะควรเกิดข้ึนต้ังแต่เริ่มต้นเนิ่น ๆ  และควรอยู่บนพื้นฐานของพื้นที่
ติดต่อซึ่งเปิดกว้างตลอดเวลา เพื่อให้และรับข้อมูลข่าวสาร กับสาธารณะ การสื่อสารควรท าให้เช่ือมโยงกับทุกคนให้
มากเท่าที่ท าได้ ทุกคนได้รับการบ่งช้ีและติดต่อ ไม่มีโดยตรงหรือผ่านพื้นที่ติดต่อ ควรใช้ภาษาที่ง่ายและชัดเจนใน
การสอบถามและให้ค าตอบ รายงานและสรุปผลทางวิชาการ ควรใช้วิธีแสดงสื่อสารด้วยกราฟฟิก แผนที่ และ
แผนผัง มากกว่าข้อความยาว ๆ  

สิ่งที่ควรและไม่ควรท าเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ 

DOs DONTs 
ก าหนดขอบเขตของการพัฒนาในแผน สร้างความคาดหวังที่ไม่สามารถท าให้ส าเร็จได้ 
เริ่มต้นกระบวนการวางแผนหรือประเมินเมื่อผลที่คาด
ว่าจะได้รับ เปิดกว้างเท่านั้น  

ใช้การวางแผนเพื่อบรรลุวาระซ่อนเร้น ไม่เปิดเผย 

ดึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้ามาในกระบวนการ ยอมให้มีการรบกวนในกระบวนการที่ตกลงกันแล้ว 
รวม ข้ันตอนการประเมินผลไ ว้อย่า ง ชัด เจนใน
กระบวนการ 

ยอมให้รัฐบาลเป็นตัวแทนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

รักษากรอบเวลาที่ตกลงกัน เริ่มกระบวนการโดยไม่ได้เตรียมการดีพอ 
รักษาข้อมูลน าเข้าในกระบวนการให้เป็นตรงตามจริง  ผสมผสานข้ันตอนที่แตกต่างในกระบวนการ 
แสดงข้อมูลน าเข้าให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นเอกสาร จ ากัดการสื่อสารเพียงการน าเสนอผลการประเมิน

เท่านั้น 
ดึงคนออกจากรูปแบบความคิดเดิมที่ยึดติด  ใช้ทางออกที่ใช้กันแล้วเสมอ ๆ 
สื่อสารในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจ รวมกันของกลุ่มที่ไม่มีตัวตนขนาดใหญ่  
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7) ก า ร พั ฒ น า แล ะ ก า ห น ด ทา ง เ ลื อ ก  ( Development and identification of 
alternatives)   

การพัฒนาทางเลือกเป็นความรับผิดชอบของนักวางแผน และไม่ใช่ของผู้ประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าผู้ประเมินด้านสิ่งแวดล้อมต้องสามารถบ่งช้ีและประเมินทางเลือกของแผนได้ แต่นักวางแผนซึง่
มีความเช่ียวชาญการพัฒนาในสาขานั้นอยู่ในฐานะที่ต้องควรพิจารณาหาทางเลือกต่าง ๆ เพื่อใช้ในการประเมิน
หาทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้เช่ียวชาญ SEA มีหน้าที่เหมาะสมกว่าในการพิจารณาว่าทางเลือกเหล่านั้น มีผลกระทบ
อย่างไร ดังนั้นการใช้ SEA ให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทางเลือกต้องมาจากนักวางแผน ทางเลือกต่าง  ๆ ควร
แตกต่างกันชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอส าหรับผู้เช่ียวชาญ SEA จะพิจารณาตัดสินว่ามีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะไร 
อย่างไร นักวางแผนต้องบ่งช้ี อธิบายและประเมินผลกระทบของทางเลือกเพื่อเป็นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
ทางเลือกไม่ควรคลุมเครือ ควรจะเป็นไปได้จริง (realistic) ทางเลือกต้องอยู่ในขอบเขตความสามารถในแง่กฎหมาย
และภูมิศาสตร์ พื้นที่ของหน่วยงานทีมีอ านาจในการด าเนินงาน การประเมินทางเลือกจะมีคุณค่าหากว่า SEA ให้
ข้อมูลน าเข้าในการจัดท าแผนได้ทันเวลา เพื่อท าให้มั่นใจว่าผลของการด าเนินงานตามแผนและแผนงานได้น า
ทางเลือกเข้าไปพิจารณาระหว่างการเตรียมร่างแผนและก่อนการอนุมัติแผน  

สิ่งที่ควรท าและไม่ควรท าในการพัฒนาทางเลือก สรุปได้ดังนี้  

(1) หลักการแนะน าส าหรับการบ่งชี้ทางเลือก 

- ทางเลือกต้องพัฒนาจากนักวางแผน ไม่ใช่จากผู้เช่ียวชาญ SEA  

- SEA มีส่วนในการท าให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพโดยการพัฒนาและ 
คัดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

- การคาดการณ์ความต้องการมีความส าคัญในการแก้ไขปัญหาให้ได้และเพียงพอ และ
น ามาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาทางเลือก 

- การปรึกษาหารือสามารถช่วยบ่งช้ีทางเลือกต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณะ 

- ทางเลือกต่าง ๆ ต้องเป็นไปได้จริง ไม่เพ้อฝัน ต้องสมเหตุสมผลและต้องเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และต้องมีความแตกต่างเพื่อให้ประเมินเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกต่าง ๆ ได้  

- ในการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ต้องเกิดจากการประสานงานระหว่างสาขาต่าง ๆ เพื่อ
เสนอและประเมินทางเลือกร่วมกัน บางทางเลือกที่เป็นไปได้ อย่างน้อยในระดับแผน อาจจะเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาในหลายสาขาการพัฒนาที่เกี่ยวโยงกัน 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 การประเมินประเภทอื่น ๆ อาจประเมินประเด็นสังคม เศรษฐกิจ เทคนิคและการประเมิน
ตามล าดับเหล่านั้น ไม่ควรตัดสินไปก่อน เช่นการประเมินด้านเศรษฐกิจ หรือ ด้านเทคนิค เบื้องต้น ไม่ควรจะ
ปฏิเสธ ตัดทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการมากกว่า 

- ควรใช้กลุ่มของตัวช้ีวัดต่าง ๆ ที่มีความเช่ือมโยงกับประเด็นทางเลือกประเภทนั้น ในการ
ประเมินทางเลือก  

(3) ประเภทของทางเลือก 

ระดับของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจะช้ีแนวทางของทางเลือกส าหรับแผน แผนงาน  
ที่แตกต่างกัน การก าหนดทางเลือกจึงได้รับอิทธิพลจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนาของสาขานั้น ซึ่ งถูกบ่งช้ีใน
กระบวนการจัดท าแผน 

4) แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการประเมินผลกระทบของทางเลือกของ SEA  

การประเมินทางเลือกซึ่งต้องมีอย่างน้อยสองทางเลือก เนื่องจากวิธีการประเมินนั้น ต้องมี
ทางเลือกหลายทางมาเปรียบเทียบกัน การประเมินทางเลือก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

- การประเมินทางเลือก อาจตีความว่าเป็นทั้งการประเมินความเป็นไปได้ (feasibility) 
และศักยภาพในการท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การตรวจสอบความเป็นไปได้ (viability) ต้องช่วยให้ผู้ตัดสินใจ
สามารถสรุปว่า ทางเลือก (0ption) นั้นใช้ได้ ‘generally sound’ หรือไม่ และสอดคล้องกับกรอบนโยบายหรือไม่  
การประเมินมีความหมายแม้ว่าจะมีทางเลือกเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น 

- ในทางตรงกันข้าม ขณะที่การประเมินตรวจสอบเพียงแค่ทางเลือก option เดียวได้ 
และสามารถให้และบ่งช้ีว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ แต่ก็ไม่สามารถสรุปได้ว่าทางเลือกนั้นควรด าเนินงานหรือไม่ 
เพราะแผนหรือแผนงานอื่น ๆ อาจเหนือกว่า ดีกว่าได้  

5) จ านวนทางเลือก 

ในทางอุดมคติ จ านวนทางเลือกที่มากที่สุดและเป็นไปได้ ควรได้ช้ีไว้ในข้ันตอนการก าหนด
ขอบเขตของ SEA แล้วยื่นเข้าในกระบวนการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกในข้ันตอนการประเมินผลกระทบของ
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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 
4/5 ก็จะไม่มีความแตกต่างระหว่างทางเลือกชัดเจนและไม่น่าจะเหมาะสมในแง่ของกลยุทธ์  นอกจากนี้หากมี
จ านวนมากไป ก็จะหลีกเลี่ยงความจ าเป็นต้องมีข้อมูลมากเกินไป ซึ่งมักเป็นไปไม่ได้หรือไม่เหมาะสม  

6) ประเด็นส าคัญในการคัดทางเลือก 

- ข้อมูลฐาน (Baseline) 

- การคาดการณ์ความต้องการ (Demand forecasts)  

- การพัฒนาโครงสร้างกับทางเลือก  

- โครงสร้างพื้นฐานใหม่ กับ การขยายโครงสร้างเดิม  

8) เกณฑ์การพิจารณาคุณลักษณะของ SEA ท่ีมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการ SEA ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้นักวางแผน ผู้ตัดสินใจ
และสาธารณะที่ได้รับผลกระทบ สามารถตัดสินใจและบรรลุความยั่งยืน พัฒนาหาทางเลือกการพัฒนาที่ดีที่สุด 
และมีกระบวนการที่โปร่งใสและมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดความน่าเช่ือถือของการตัดสินใจและท าให้เกิดความคุ้มค่าทั้ง
ค่าใช้จ่ายและเวลา SEA ที่มีคุณภาพ ควรผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้  

(1) การบูรณาการ (integrated)  

ใช้การประเมินการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมและเช่ือมโยงเพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านกายภาพ/ชีวภาพ สังคม และเศรษฐกิจ และต่อเนื่องเป็นล าดับสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่นโยบายของภาคส่วน พื้นที่ และโครงการ กับการตัดสินใจ  

(2) น าไปสู่ความยั่งยืน (sustainability-led)  

ช่วยสนับสนุนการบ่งช้ีวิถีทางการพัฒนา (development options) และข้อเสนอทางเลือก 
(alternatives) ซึ่งสู่ความยั่งยืนมากขึ้น   

(3) มีจุดเน้น (Focused) 

ให้ข้อมูลที่เพียงพอ น่าเช่ือถือและน าไปใช้ได้ ส าหรับการวางแผนการพัฒนาและการตัดสินใจ 
ให้ความใส่ใจต่อประเด็นหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของกระบวนการตัดสินใจ และ
คุ้มค่าทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา  

(4) มีความรับผิดชอบ (accountability)  
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มีหน่วยงานหลักที่มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ด าเนินการศึกษาด้วย
ความเป็นมืออาชีพ (professionalism)  ความใส่ใจ  ( rigor)  ความยุติธรรม ( fairness)  ความเป็นกลาง 
(impartiality) และความสมดุล (balance)  ต้องมีการตรวจสอบและทวนสอบโดยอิสระ มีหลักฐานเพื่อยืนยันว่า
ประเด็นความยั่งยืนได้ถูกผนวกไว้ในกระบวนการตัดสินใจด้วย  

(5) การมีส่วนร่วม (participative)  

มีการให้ข้อมูลและดึงภาคประชาชนที่สนใจและได้รับผลกระทบ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ 
เข้ามาในกระบวนการตัดสินใจ  มีการพิจารณาข้อมูลและความกังวลอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและใน
กระบวนการตัดสินใจ มีข้อก าหนดที่เข้าใจได้ง่าย และท าให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

(6) มีการทบทวนซ้ า (iterative)  

ผลการประเมินมีพร้อมใช้ก่อนกระบวนการตัดสินใจ และการวางแผนอนาคต  มีการให้ข้อมูล
ที่เพียงพอในเรื่องผลกระทบของการด าเนินงานจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อประเมินว่าการตัดสินใจนั้นควรมี
การปรับปรุงและใช้เป็นฐานในการตัดสินใจใหม่ในอนาคตหรือไม่ 

- การขับเคลื่อนให้ SEA มีประสิทธิภาพ ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) น ามาใช้ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดท าแผน (Early application)  

2) มีการบูรณาการ (Integration)  

3) สร้างกระบวนการตัดสินใจเป็นล าดับช้ัน (Tiering) ต่อเนื่องเช่ือมโยงกับระหว่างนโยบาย 
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 แล ะ แร ง ผ ลั ก ดั น เ พื่ อ ใ ห้ ด า เ นิ น ง านอ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิภา 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 ท่ีมีประสิทธิภาพ  

การท าให้ SEA มีประสิทธิภาพจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง มีความตั้งใน
มุ่งมั่นของการน าไปใช้อย่างจริงจัง ต้องสร้างปัจจัยภายนอกและให้มีองค์ประกอบในการประเมิน ดังนี้  

- ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 

- สร้างความตระหนักรู้ของนักการเมืองและสาธารณะ 

- ให้การศึกษาในประเด็นด้านบริบทสิ่งแวดล้อม 

- สร้างความโปร่งใสในการตัดสินใจ 

- องค์ประกอบในการประเมินสิ่งแวดล้อม  

- ให้รวมโปรแกรมติดตามตรวจสอบ 

- ดึงผู้มีอ านาจในการตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในกระบวนการประเมิน 

- สร้างความเข้าใจให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ความต้องการ วัตถุประสงค์และการเช่ือมโยง
ในกระบวนการ 

- การใช้หลักเกณฑ์และแนวทางที่ดีที่สุด (benchmarking) 

- การสร้างความเช่ือมโยงการประเมินสิ่งแวดล้อมกับการประเมินอื่น ๆ เช่น การ
ประเมินแบบบูรณาการองค์รวม 

- ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้การบูรณาการมีความหมายคุณค่า 

- ปรับปรุงการสื่อสาร ตั้งเป้าหมายการน าเสนอให้ง่ายและชัดเจน 

- ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวมความเห็นของสาธารณะ  

- หลักการและเกณฑ์การด าเนินงาน SEA ท่ีมีประสิทธิภาพ (IAIA, 2002)  

หัวข้อ (Theme) เกณฑ์การด าเนนิงาน (Performance criterion) 
การบูรณาการ (integrated)  ประกันว่าการประเมินเพื่อตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ สนับสนุนและ

เกี่ยวโยงสู่ความส าเร็จเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 แสดงความสัมพันธ์กันของประเด็นกายภาพ/ชีวภาพ (สิ่งแวดล้อม) 
สังคมและเศรษฐกิจ 
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หัวข้อ (Theme) เกณฑ์การด าเนนิงาน (Performance criterion) 

 เกี่ยวโยงกันเป็นระดับช้ัน (tiering) ของนโยบายต่าง ๆ ในสาขาการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง และระหว่างพื้นที่ ข้ามต่างพื้นที่ และไปเช่ือมโยง
กับระดับโครงการ กับการตัดสินใจในระดับต่าง ๆ  

การมุ่งบรรลุความยั่งยืน 
(sustainability-led) 

  ช่วยบ่งช้ีทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้น 

การมีจุดเน้น (focused)  ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ ถูกต้อง เช่ือถือได้และน าไปใช้ได้จริง ใน
การวางแผนและเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

 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 ชัดเจนและ
ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเพียงพอ 

การด าเนินงานเป็นวงจรและ
ซ้ าใหม่ (iterative)  

  ประกันว่ามีผลการประเมินให้ทันเวลาตั้งแต่เริ่มต้น เพียงพอที่จะ
ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจและสร้างแรงสนับสนุนในการวางแผน
ต่อไป 
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หัวข้อ (Theme) เกณฑ์การด าเนนิงาน (Performance criterion) 

 ให้ข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องผลกระทบของการตัดสินใจเชิงกล
ยุทธ์ และพิจารณาช่ังน้ 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 

เราจะเลือกตัวช้ีวัดอย่างไร มีผู้เสนอว่าตัวช้ีวัดที่เหมาะสมควรสามารถเช่ือมโยงวัตถุประสงค์
เพื่อวความยั่งยืนกับตัวช้ีวัดซึ่งสามารถติดตามความก้าวหน้าได้ หากชุดข้อมูลที่มีอยู่ไม่สามารถติดตามการไปสู่
เป้าหมายได้ ก็ต้องพิจารณาว่าจะพัฒนาตัวช้ีวัดนั้น และตัวช้ีวัดที่เป็นการตอบสนอง (Response indicator) จะ
ดีกว่าตัวช้ีวัดสภาพการเปลี่ยนแปลงหรือตัวช้ีวัดผลกระทบ เช่น วัตถุประสงค์ตั้งไว้ว่าต้องลดแรงขับเคลื่อนและ
กดดันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวช้ีวัดอาจเป็น ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของบ้านเรือนที่สร้างใหม่ 
มากกว่า ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากปล่องระบายของบ้านเรือน  

วิธีการก าหนดและเลือกตัวช้ีวัดควรเป็น Workshop approaches ซึ่งเสนอแนะโดยผู้มีส่วนได้
เสีย โดยเฉพาะผู้ที่จะได้รับผลกระทบ วิธีนี้สร้างกลไกป้องกันการเอนเอียง ใน SA ของประเทศอังกฤษ พลเมือง
ส่วนใหญ่ได้รับการปรึกษาหารือในการก าหนด SA framework มากกว่าการอนุมัติและตัดสินใจ เมื่อมีการตกลงกัน
เรื่องตัวช้ีวัดความยั่งยืน ผลลัพธ์ของความยั่งยืนที่คาดไว้ ยังข้ึนกับทั้งทางเลือกที่ ถูกประเมิน ( Predicted 
alternatives) และการประเมินข้อมูลฐาน (Baseline) 
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9) กรณีศึกษา กลไกการขับเคลื่อน SEA  

(1) การขับเคลื่อนการใช้ SEA ในประเทศแคนาดา  

มีประวัติของการด าเนินงานและความพยายามยาวนานกว่า 30 ปี รัฐบาลให้ค ามั่นกับการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ของนโยบาย แผนและแผนงานที่มีความส าคัญ การด าเนินเริ่มอย่างหลวม ๆ 
ในปี 1984 โดยมีค าสั่ง Environmental Assessment and Review Process Guidelines Order SOR/84-467 
แล ะย้ า อี ก เ ป็ น  Cabinet Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and Program 
Proposals ในปี 1999 และ 2004 อย่างไรก็ตามกระบวนการภายใต้ Cabinet Directive ไม่โปร่งใสเพียงพอ
ส าหรับผู้สังเกตการณ์จากภายนอก การทบทวนของคณะกรรมการฯ พบว่ายังมีความรับผิดชอบอ่อนแอ มีการไม่
ปฏิบัติตามข้อก าหนดเรื่องความโปร่งใส และยังขาดประสิทธิภาพ ระหว่างการทบทวนพระราชบัญญัติ Canadian 
Environmental Assessment Act ในปี 2003  คณะกรรมาธิการรัฐสภาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้พิจารณาการด าเนินงาน SEA และสรุปว่า Cabinet Directive ไม่เพียงพอให้เกิดค ามั่นสัญญา และเสนอแนะให้
มีกรอบกฎหมายบังคับใช้ SEA ก่อนปี 2010 ให้รัฐสภาพิจารณา ถึงแม้ว่าขณะนั้นรัฐบาลแคนาดายังไม่สัญญาว่าจะ
ออกกฎหมาย SEA แต่ก็ยอมรับว่าต้องมีการประเมินในระดับยุทธศาสตร์และต้องมีแนวทาง (Guidance)  
จากEnvironment’s multi-stakeholder Regulatory Advisory Committee ของกระทรวงสิ่ งแวดล้อม  
เพื่อปรับปรุงระบบ SEA ระดับประเทศ ในปลายปี 2008 คณะกรรรมการฯ ดังกล่าวได้มติเสนอทางเลือกทั้ง
กฎหมายและนโยบายส 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 าไปใช้บ่อยครั้งเพื่อ
ทบทวนแผน แผนงานและนโยบายที่มีอยู่แล้วหรือที่ผ่านมาซึ่งมีปัญหาและข้อห่วงกังวล หรือ ใช้ในการตรวจสอบ
ปัญหาและโอกาสที่ผุดใหม่หรือที่ละเลยก่อนหน้า ตลอดจนใช้หาทางเลือกการตอบสนองและสนับสนุนการริเริ่ม
ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์  

ในการประยุกต์ระดับสูง SEA ตั้งใจให้ข้อมูลเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการลดบรรเทาผลเสียหาย
ด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการเปิดเผยและความน่าเช่ือถือของการตัดสินใจระดับกลยุทธ์ 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 าไปใช้ก่อนและเชิงรุกเพื่อให้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เริ่มเข้าไปใน
การจัดท าแผน แผนงานและนโยบายที่ระดับยุทธศาสตร์ 

- ต้องประเมินโดยบูรณาการด้านกายภาพ/ ชีวภาพ สังคมและเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์
ของทั้งสามด้าน และท าให้การประสานเข้าไปในกระบวนการจัดท าแผนและการตัดสินใจส าหรับการด าเนินงาน
ระดับยุทธศาสตร์  อีกทั้งต้องให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิเวศวิยา สังคมและเศรษฐกิจและ
ปัจจัยด้านความยั่งยืน  

- ต้องพิจารณาระดับช้ันของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ หลายระดับ และมีผลต่อกันและกัน 
เช่น นโยบายภาพรวม แผนเฉพาะด้าน แผนรายละเอียด และออกแบบให้แนวทางแนะน าส าหรับระดับโครงการ  มี
แนวทางส าหรับการวางแผนและตัดสินใจในระดับช้ันที่รองลงมาได้  

- ต้องแนะน าให้กระบวนการโดยรูปแบบต่าง ๆ ตามระเบียบบังคับใช้ ตามนโยบาย เพื่อให้
เกิดมาตรฐานการประเมิน และส่งเสริมการปรับปรุงและความสม่ าเสมอของแนวทางแนะน า 

- ต้องเป็นกระบวนการที่ยืดหยุ่น และปรับปรุงได้ส าหรับประเภทและบริบทส าหรับการ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  

- ต้องมีความโปร่งใสและต้องสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของสาธารณะตลอดทั้ ง
กระบวนการ แต่ก็ต้องตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้องรักษาความลับ หากจ าเป็นด้วย  

- ต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดในกระบวนการ ด้วยความระมัดระวัง เอาใจใส่และค ามั่น
สัญญา 

- ต้องมีการติดตามประเมินผลและบังคับใช้เพื่อหาผลลัพธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์กบัคาดการณ์ 
และสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงแผน 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 
มากข้ึน  Ministry of Environmental Protection และกระทรวงอื่น ๆ ได้ออกกฎหมายและข้อระเบียบพิเศษ
เพื่อสนับสนุนการใช้ 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] 

โดยเฉพาะเครื่องมือท้ายสุดในปี 2009 Planning environmental impact assessment 
ordinance เป็นก้าวส าคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับ SEA ซึ่งในประเทศ
จีน เรียกว่า Plan environmental impact assessment (PEIA)  มีการให้อ านาจและความรับผิดชอบแต่
หน่วยงานที่ต้องจัดท า SEA  

ประสบการณ์การใช้ SEA มากข้ึนเรื่อย ๆ โดยสถาบันการศึกษา และการน าไปใช้น าร่อง 
การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วย รวมทั้งมีกิจกรรมการสร้างขีดความสามารถมากด้วย เมื่อเริ่มบังคับใช้
ตามกฎหมาย ในปี 2002 มีการท า SEA แล้วเสร็จเพียง 15 รายงานและเอกสารวิชาการตีพิมพ์จ านวน 50 เรื่อง
เท่าน้ัน 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 าหรับพื้นที่เหมืองถ่านหิน เครือข่ายระบบรางและถนน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  กระทรวงคมนาคมได้ใช้ 
PEIA ในการวางแผนแม่บทท่าเรือ 29 แห่ง รวมถึงท่าเรือเซียงไฮ้  ในปี 2009 กระทรวงป้องกันสิ่งแวดล้อมได้
ด าเนินงานโครงการน าร่องในพื้นที่พัฒนาที่ส าคัญหลายแห่ง ใน 15 เมือง เทศบาลต่าง ๆ คาดการณ์ว่าในระยะเวลา
ประมาณ 8 ปี ตั้งแต่เริ่มใช้ PEIA มีการด าเนินงานทั้งหมดประมาณ 500 รายงาน ซึ่งมากอย่างชัดเจนและมีบทบาท
ในการวางแผนพัฒนาของจีนสู่ความยั่งยืน  

มีการจัดสัมนาระดมความคิดของนักวิชาการและผู้ด าเนินงานเพื่อหารืออนาคตของการใช้ 
SEA ในจีนในปี 2008 โดยกระทรวงป้องกันสิ่งแวดล้อม  และมีการจัดฝึกอบรมหลายครั้งเรื่องการบริหารจัดการ 
PEIA และวิธีการศึกษาทางวิชาการของ SEA มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 6,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้ SEA และในปี 
2009 มีการจัดประชุมระดับชาติในปี 2009 หลายครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการศึกษาวิจัยและ
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 ความไม่แน่นอนของการ
จัดสรรงบประมาณส าหรับ PEIA ขีดความสามารถที่จ ากัดของหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การ
กระจายความรับผิดชอบ 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) เพื่อให้การด าเนินงาน PEIA 
ส าเร็จได้ ความยุ่งยากในเรื่องแหล่งเงินทุน ค่าใช้จ่ ายและการเข้าถึงข้อมูล ความต้องการผู้เช่ียวชาญมากกว่า
ความเห็นของสาธารณะ และความอ่อนแอของข้ันตอนการมีส่วนร่วมของสาธารณะ เรื่องเหล่านี้เป็นสาเหตุของ
ปัญหาการใช้ในประเทศจีน ผู้น าไปใช้ได้เน้นการวิเคราะห์และหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี อีกปัญหาคือ
การขาดการเช่ือมต่อระหว่างกระบวนการจัดท าแผนของหน่วยงาน เนื่องจากการศึกษา SEA ในประเทศจีน ส่วน
ใหญ่ด าเนินงานโดยสถาบันการศึกษาและวิจัย ไม่ใช้หน่วยงานเจ้าของแผน 

2) ประสิทธิภาพ (Effectiveness)  

ประเด็นเรื่องประสิทธิภาพการใช้ SEA ได้รับการวิเคราะห์ทั้งในประเทศจีนและทั่วโลก มี
ตัวอย่างทั้งที่มีและไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ของประเทศ มีการวิเคราะห์สาเหตุของความไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
เกณฑ์ในการทบทวน PEIA ยังขาดข้ันตอนปฏิบัติการทบทวนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งไม่เพียงมีผลต่อขีด
ความสามารถในการทบทวนประสิทธิภาพแล้ว ยังมีผลต่อกระบวนการประเมินทั้งหมดด้วย ควรมีการปรับปรุง
เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามก็พบว่ามีความท้าทายในเรื่องประสิทธิภาพ สรุปได้ว่าความไม่มี
ประสิทธิภาพมีสาเหตุจาก ความโปร่งใสและความรับผิดชอบน่าเช่ือถือของกระบวนการวางแผนและการตัดสินใจ
ยังมีจ ากัดไม่เพียงพอ การประสานงานระหว่างและภายในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งต่างสาขา ต่างพื้นที่ ต่างระดับมี
ข้อจ ากัด ความอ่อนแอของหน่วยงานรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานระดับสูง และการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะมีจ ากัด นอกจากนี้ความท้าทายด้านประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน คือ ขาดการบูรณาการ การ
พัฒนาและความเข้าใจคุณค่าของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดีเพื่อความยั่งยืน 

3) แนวทางปฏิบัติและวิธีการ (Approaches and methods)  

การใช้แนวทางปฏิบัติและวิธีการศึกษาในประเทศจีน ทั้งแนวทางเดิมและค้นหาแนวทางฯ 
ใหม่ ๆ ต่อไป เรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างคือ การใช้ทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องของ การวิเคราะห์ฉากทัศน์ (Scenarios) 
ส าหรับการศึกษา PEIA โดยใช้ร่วมกันกับการประเมินแบบหลากหลายทางในเชิงพื้นที่ (Spatial multi-criteria 
assessment) เพื่อใช้ในการเช่ือมโยงการวางแผนสิ่งแวดล้อม การวางแผนพัฒนารายสาขาและ PEIA เข้าด้วยกัน 
การปรับปรุงวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม การใช้วิธีการศึกษาด้านสังคม เป็นต้น  

4) กฎหมายและแนวทาง (Legislation and guidance)   

ความจ าเป็นที่ต้องมีข้อก าหนดระเบียบบังคับใช้ที่เข้มแข็งส าหรับ PEIA มีข้อเสนอแนะให้มีการ
ทบทวนและเพิ่มเติมในระบบการควบคุมก ากับดูแล ให้ชัดเจนและพันธะที่ต้องปฏิบัติตาม 
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บทเรียนที่ 4 : การประยุกต์ใช้ SEA ในแผนการพัฒนาหลากหลายสาขาและลักษณะ  

 

เนื้อหาของบทเรียนนี้เน้นการศึกษาจากตัวอย่างการศึกษาและประยุกต์ใช้ SEA ในหลากหลาย
สาขาการพัมนา โดยเฉพาะ แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาเมืองและชนบท การจัดการแหล่งน้ า  
การจัดการการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและการพัฒนาเมือง
และชนบท (Ingrid Belþáková, 2016) 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการแสดงถึงระบบที่กว้างข้ึนของเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
การวางแผนที่เกี่ยวกับแผนการกระจายหรือการจัดสรรพื้นที่/  ที่ดิน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ในอาณาเขตและพื้นที่ที่เคยมีบทบาทส าคัญในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน ส าหรับเรื่อง
ความยั่งยืนถือเป็นแนวคิดการพัฒนาใหม่ในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีเป้าหมายในการ
บรรลุไปสู่ความยั่งยืนหรืออย่างน้อยสามรถเข้าใกล้การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างหนึง่ 
และ SEA จะเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญอย่างมากในกรณีนี้ ทั้งนี้ความยั่งยืนถือเป็นวัตถุประสงค์ร่วมกันส าหรับ
ทั้งการวางแผนการใช้ประโยชน์มที่ดิน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และเป็นเครื่องมือในการประเมิน 

SEA เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยท าให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการ
อยู่และช่วยสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีศักยภาพในการลดผลเสียและเพิ่มผลดีต่อสิ่งแวดล้อม  
ในการด าเนินการตามแผนที่เกี่ยวข้อง 

การใช้ SEA ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจะต้องน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและผลที่จะเกิดข้ึนของสิ่งแวดล้อมในกระบวนการวางแผนในหลาย ๆ ประเทศส่วนใหญ่ มีการทดลอง/
ฝึกฝนการใช้ SEA ในด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับภูมิภาคขนาดเล็ก
หรือการตั้งถ่ินฐานในระดับเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความส าคัญท้องถ่ินกับสภาพแวดล้อมที่เป็นเรื่องที่เราสนใจ 
จากแง่มุมของช่วงเวลาต่าง ๆ และมุมมองเชิงบวก 

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

องค์ประกอบส าคัญที่ส าคัญคือ ผู้แทนทางการเมืองของ Brindisi เรียกร้องให้มีโครงสร้าง
วิธีการประเมินในการสนับสนุนกระบวนการ SEA ที่เกี่ยวข้องส าหรับเมือง พวกเขาช้ีให้เห็นถึงการสะท้อนจุดหลัก
ส าคัญบางประการโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดการสนทนาโดยน ากรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมของกิจกรรม  
ที่ก่อมลพิษในเมืองท่าอุตสาหกรรมหลักทางตอนใต้ของอิตาลี ในอดีตความต้องการของระดับท้องถ่ินถูกท าลาย
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เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เปราะบางของสมาชิกสภาเมืองกับสถาบันอื่น ๆ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปกป้องนโยบาย
พลังงานระดับชาติและระดับท้องถ่ินมากกว่าความมั่งค่ังของประชาชนในเมือง 

ในอดีตหน่วยงานต่าง ๆ ในมือง Brindisi ยังมีการตีความต่าง ๆ ในข้อก าหนดหรือแนวทางที่
ยังขัดแย้งกัน และยังไม่ได้ร่วมกันสร้างแนวคิดหรือแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกัน ซึ่ง เป็นเรื่องยากที่จะหาวิธี
แก้ปัญหาอย่างทันทีทันใด เช่นเดียวกับการเริ่มต้นนโยบายที่ชัดเจนโดยมีพื้นฐานทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและ
สังคมที่สอดคล้องกัน ความตั้งใจของเทศบาลคือหยุดกิจกรรมของโรงไฟฟ้าพลังงานเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของพื้นที่ช้ันในของเมืองและในพื้นที่กว้างของชนบทที่เต็มไปด้วยมลพิษของเมือง Brindisi ซึ่งเป็นเมืองที่เป็น 
ทางแยก/ ทางผ่านที่ส าคัญส าหรับความขัดแย้งด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันสามข้อซึ่งท าให้เกิดค าถามเกี่ยวกับ
ความเท่าเทียมด้านสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาค Apulia ซึ่งได้มีการใช้ SEA เพื่อประเมินทั้ งความซับซ้อนของ 
ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1: การก าหนดผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาท่าเรือและผู้มีส่วนได้เสีย
ในพื้นที่โครงการและระบุความขัดแย้งภายในและภายนอก (รูปท่ี 1) 

ข้ันตอนที่ 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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รูปท่ี 1 ความขัดแย้ง 3 ระดับในพ้ืนท่ีเมือง Brindisi 

 

ข้ันตอนที่ 3: การประเมินสถานการณ์โดยการค้นหาส าหรับการบูรณาการการประเมินผล
กระทบชุมชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและท าการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (SWOT) 

ข้ันตอนที่ 4: การสรุปข้อเท็จจริง โดยในส่วนแรกของการประเมินเป็นเรื่องของต้นทุนและ
ความขัดแย้งซึ่งจะถูกประเมินเป็นตัวช้ีวัดความน่าเช่ือถือ / ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอนาคตที่สามารถถูก
น าร่างได้ใช้ได้ ในส่วนที่สองส่วนผลประโยชน์ จะแสดงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวก / เชิงลบที่เป็นตัวก าหนด
ความส าคัญของผลประโยชน์ 

ความไว้วางใจในพลังการสื่อสารเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมซึ่งเป็นหนึ่งในข้ันตอนการ
จัดท ารายงาน SEA ซึ่งจนถึงขณะนี้ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมสาธารณะของหน่วยงานเพียงอย่าง
เดียวที่ก่อให้เกิดให้เกิดการปรึกษาหารือทางสังคม ดังนั้นเทศบาลเมือง Brindisi จึงพิจารณาในข้อเท็จจริงแล้วว่า
การประเมินแบบมีโครงสร้างเป็นเครื่องมือส าหรับชุมชนที่จะช่วยให้เกิดการต่อรองในระดับนโยบาย และเกิดการ
ยอมรับในระดับสาธารณะมากที่สุด 

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

การประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดการน้ าส่วนใหญ่ด าเนินการในประเทศที่พัฒนาแล้ว แม้ว่าจะมี
บางกรณีเกิดข้ึนในประเทศก าลังพัฒนาก็ตาม ซึ่งลักษณะทั่วไปและแนวทางการจัดการของ SEA และ IWRM มีดังนี้ 
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- ระบุ และสนับสนุนการจัดล าดับความส าคัญ และบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไปสู่
การตัดสินใจในระดับที่สูงข้ึน (รูปที่ 2) 

- สามารถประยุกต์ใช้ในระดับชาติ บริเวณอ่างเก็บน้ า และบริเวณเขตชายแดน 

- ให้ความส าคัญกับแนวทางการมีส่วนร่วมและการให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจ 

- ใช้แนวทางที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงปริมาณที่มีความเป็นไปได้ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการด าเนินการศึกษา 

- รวมการตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ 

- แสวงหามุมมองของนักวางแผน นอกเหนือจากประเด็นปัญหาเฉพาะส่วน 

- มีส่วนช่วยในการปรับปรุงการก ากับดูแลให้ดีข้ึน ผ่านการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม 
และการตัดสินใจบนพื้นฐานขององค์ความรู้ 

นอกจากนี้ยังมีความแตกต่างระหว่าง SEAs และ IWRM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตมุ่งเน้นไปที่
การพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ภายหลังมีการรวมภาคส่วนและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้ าหลายประเด็น 
รวมถึงประเด็นที่ไม่มีมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น 

ข้อดีของการประยุกต์ใช้ SEA ในแหล่งน้ า 

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

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

- ในการด าเนินการในแหล่งน้ ามักมีผลกระทบแฝงอยู่ เช่น การให้น้ าส าหรับผู้ปลูกราย
ย่อย บ่อน้ าบาดาล การเก็บน้ าฝนในพื้นที่แหล่งก าเนิด และมลพิษจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ ซึ่งท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบทีละน้อย แต่สะสมผลกระทบนั้นเรื่อย  ๆ ดังนั้น จึงมีการใช้ SEAs ในการแก้ไข
ผลกระทบสะสมเหล่าน้ันในภาพรวม 

- การเปลี่ยนมุมมองการจัดการโดยใช้ SEAs ซึ่งเป็นการสนับสนุนการก าหนดกรอบการ
วิเคราะห์นโยบาย และการตัดสินใจที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ าแบบกระจายอ านาจ ให้มาก
ข้ึนในการจัดการทรัพยากรน้ าที่ระดับอ่างเก็บน้ าหรือสมาคมผู้ใช้น้ า ผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการกระจายอ านาจ 
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คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนซึ่งจ าเป็นต้องมีกรอบนโยบายที่
ชัดเจน ดังนั้น SEAs จึงถือเป็นเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมส าหรับการพัฒนากรอบแนวคิดน้ี 

การออกแบบ และด าเนินการของ SEAs 

- ต้องมีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถจากหลายหลายสาขาวิชาชีพซึ่งสามารถบูรณา
การความรู้เข้าด้วยกันได้ เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ SEAs ประสบความส าเร็จ นับเป็นการจัดการทรัพยากรน้ าเป็นแบบ
หลายภาคส่วนโดยแท้จริง และสมาชิกในทีมจ าเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ และ
ความเช่ือมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันระหว่างกันต้ังแต่เริ่มต้นการศึกษา 

- ผู้น าของทีมมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับหัวข้อเกี่ยวกับน้ าของงาน SEAs ผู้น าของทีม 
SEA จ าเป็นต้องมีประสบการณ์ที่กว้างขวาง สามารถยอมรับมุมมองแบบสหสาขาวิชาชีพ มีความเข้าใจที่ชัดเจน
เกี่ยวกับกระบวนการและเครื่องมือของ SEA มีความเข้าใจในหลักการและแนวทางการวิเคราะห์ IWRM ซึ่งหาได้
ค่อนข้างยากแม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 

- เงื่อนไขการอ้างอิงที่ชัดเจนเป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะในเงื่อนไขการอ้างอิงส าหรับ SEA 
ต้องมีการให้เหตุผลส าหรับ SEA, รายงานที่มีความเฉพาะต่อวัตถุประสงค์, ขอบเขตเชิงพื้นที่, ขอบเขตช่ัวคราวและ
เชิงสถาบันของ SEA, วิธีการที่ต้องปฏิบัติ, ความกว้างขวางและกลไกของการปรึกษาหารือที่จ าเป็น, โครงร่างของ
ข้ันตอนที่จะปฏิบัติตาม 

- ให้ความส าคัญกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับน้ า จากประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับ SEAs ที่มี
สถาบันเป็นศูนย์กลาง ส่วนส าคัญของ SEA ควรมุ่งเน้นไปที่การประเมินปัจจัยด้านสถาบันและการก ากับดูแลข้ัน
พื้นฐาน ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในสถานที่เหล่านี้ต้องใช้เวลา และ
โดยทั่วไปมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เพิ่มข้ึน และสิ่งจูงใจพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง การประเมินปัจจัยเชิง
สถาบันจะช่วยให้เข้าใจ และค านึงถึงประเด็นเหล่าน้ีในข้อเสนอแนะของ SEA  

- ระมัดระวังเรื่องแผนการมีส่วนร่วม ควรมีการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เฉพาะเจาะจง 
และข้ันตอนการมีส่วนร่วมที่พิจารณากลุ่มที่เป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจที่ถูกอ้างถึง และระบุว่าพวกเขาจะมสีว่น
ร่วมอย่างไร 

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

กรณีศึกษาการวางแผนเข่ือนของเกาหลีใต้น าเสนอรายละเอียดของกระบวนการ และแสดง  
ให้เห็นว่า SEA สามารถใช้ในบริบทของการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าของประเทศได้อย่างไร ในเกาหลีใต้ 
LPDC เป็นแผนการบริหารระดับสูงสุดเพื่อควบคุมแผนปฏิบัติการส าหรับการสร้างเข่ือนในภูมิภาคที่คาดว่าจะมกีาร
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ขาดน้ า ซึ่งเป็นการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการสร้างเข่ือน และเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ แต่ไม่เฉพาะเจาะจงราย
พื้นที่ 

ทั้งนี้ ในส่วนของความขัดแย้งที่เกิดข้ึน ได้แก่ (1) ความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ความจ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรน้ า และขอบเขตและวิธีการพัฒนา (2) ความขัดแย้งเกี่ยวกับความเหมาะสม
ด้านสิ่งแวดล้อมของสถานที่ก่อสร้างเข่ือน และ (3) ความขัดแย้งที่เกิดข้ึนในกระบวนการตัดสินใจ ส าหรับแผน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ตามแนวคิดน้ี SEA จะถูกผนวกรวมเข้ากับกระบวนการการวางแผน ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งสรุป
กระบวนการการวางแผนแบบคู่ขนาน และข้ันตอนการเตรียม SEA การตรวจสอบ และการตัดสินใจ 

ข้ันตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขตของรายการการประเมิน: รายการ EA ส าหรับการน าไปใช้
งานใน SEA ถูกก าหนดโดยการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมที่จ าเป็น การทบทวนกรณีที่คล้ายคลึงกัน และการให้
ค าปรึกษาโดยคณะกรรมการ SEA 

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

ข้ันตอนที่ 3 การตรวจสอบความต้องการในการสร้างเข่ือน: ทางเลือกหลายทางที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างเข่ือนได้รับการพิจารณาอยู่ในแผนเบ็ดเสร็จส าหรับการจัดหาน้ า และการควบคุมน้ าท่วม ตัวอย่างเช่น 
การจัดหาน้ าจากนอกลุ่มน้ า การด าเนินการร่วมกันกับเข่ือนที่มีอยู่ การพัฒนาปรับปรุงใหม่ของเข่ือนที่มีอยู่ และ
การพัฒนาแหล่งน้ าเสริม (การกลั่นน้ าทะเล เข่ือนใต้ผิวดิน การใช้น้ าฝน และอื่น ๆ) ในกรณีที่ไม่มีทางเลือกอื่นแต่มี
วิธีการเชิงโครงสร้างอยู่ การก่อสร้างเข่ือนจะได้รับการพิจารณาด้วยวิธีการบรรเทาผลกระทบเพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะห์สถานที่ก่อสร้างเข่ือนที่มีศักยภาพ: มีการเสนอแนะพื้นที่สร้างเข่ือน
จ านวนหนึ่ง และมีการด าเนินการประเมินพื้นที่ที่เป็นไปได้อย่างครอบคลุม โดยพิจารณาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี สังคม และการรวบรวมข้อมูลภาคสนาม พื้นที่ที่มีศักยภาพจะได้รับการประเมินโดยใช้แผนที่การ
ประเมินมูลค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ECVAM) และการส ารวจสภาพระบบนิเวศ 
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รูปท่ี 2 กระบวนการวางแผน LPDC และ SEA 

กระบวนการ SEA น าไปสู่การประเมินวัตถุประสงค์และแผนการสร้างเข่ือนซ้ าอีกครั้ง  
โดยหน่วยงานที่บริหารจัดการ สู่แผนการสร้างเข่ือนแห่งชาติแบบบูรณาการที่ครอบคลุม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้มี 
การก าหนดเป้าหมายนโยบาย และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในระหว่างขั้นตอนการวางแผน พร้อมกับ
วิธีการรักษามาตรฐาน นอกจากนี้ยังน าไปสู่วิธีการบรรเทาความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการทบทวน และ  
การโต้ตอบข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ในระดับภูมิภาค SEA ได้ช่วยปรับปรุงการประเมินทางเลือกในการจัดหาน้ า และสถานที่
ก่อสร้างเข่ือน มีการพิจารณาทางเลือกในการจัดหาน้ าแบบครบวงจร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาปรับปรุงเข่ือนที่มีอยู่  
การกลั่นน้ าทะเล และเข่ือนใต้ดิน การสร้างเข่ือนใหม่จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ 
ดังที่แสดงให้เห็นจากประสบการณ์ของเกาหลีใต้ SEA มีศักยภาพอย่างมากในการปรับปรุงการวางแผนเข่ือน และ
โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าอื่น ๆ เมื่อมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงต้นของกระบวนการ
วางแผน 
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3) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดการด้านการเกษตร และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

เกษตรกรรมมีบทบาทในการก าหนดและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของภูเขาผ่านการ
จัดการที่อยู่อาศัย ชนิดพันธ์ุ และภูมิประเทศมาอย่างยาวนาน 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานโยบายการปรับตัวและการชะลอตัวทางการเกษตรเป็นสิ่งส าคัญในการ
ก าหนดการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายทางชีวภาพบนภูเขา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างอาจส่งผล
กระทบที่เป็นอันตราย เช่น การสูญพันธ์ุของบางสายพันธ์ุในท้องถ่ิน และแหล่งที่อยู่อาศัยกึ่งธรรมชาติ แต่ยังมี
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น เส้นทางใหม่ที่ให้โอกาสในการฟื้นฟูสัตว์นักล่าขนาดใหญ่บางชนิดที่เกิดข้ึนในพื้นที่ก่อน
เกษตรกรรม 

ในโครงการมีโครงสร้างที่ใช้วิธีการที่แตกต่างกัน 3 ข้ันตอน ดังนี ้

(1) วิธีการทางนิเวศวิทยา โดยอาศัยการศึกษาพื้นฐานรูปแบบการจ าลองชนิดและถ่ินที่อยู่  

(2) แนวทางเศรษฐกิจสังคมบนพื้นฐานของการพัฒนาเรื่องการบรรยาย การวิเคราะห์นโยบาย 
สถานการณ์และการแสดงให้เห็นภาพ รวมถึงการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย  

(3) แนวทาง SA ตาม 2 ข้อก่อนหน้าเพื่อพัฒนาสาเหตุ พิจารณามุมมองของผู้มีส่วนได้เสียและ
ระบุการมีส่วนร่วมที่อาจเกิดข้ึนหรือความขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนของสถานการณ์ทางเลือก 

กระบวนการประเมินความยั่งยืน (SA) เกี่ยวข้องกับข้ันตอนพื้นฐาน 3 ข้ันตอน โดยการ
ประเมินระดับกลยุทธ์เน้นวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

(1) ก าหนดกรอบวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน 

(2) การประเมินความยั่งยืนของสถานการณ์ที่เสนอ 

(3) การรายงานเกี่ยวกับความยั่งยืนของสถานการณ์ 

ข้ันตอนกระบวนการ SA ถูกบูรณาการในภาพรวมของโครงการ (รูปท่ี 8) แสดงการสรุปความ
เช่ือมโยงและความสัมพันธ์ระหว่าง SA (ขวา) กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กลาง) และอีก 2 
กิจกรรมหลักรวมถึงผลลัพธ์ของ BioScene (ซ้าย) 
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รูปท่ี 3 วิธีการประเมินสถานการณ์ของ BioScene 

 

กรณีศึกษาในยุโรป (Maria Rosario Partidario, William R. Sheate, Olivia Bina, Helen 
Byron, and Bernardo Augusto, 2009) 

ข้ันตอนที่ 1: การตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและก าหนดประเภทของผู้มีส่วนได้เสีย - ศึกษา
เอกสารการทบทวนเบื้องต้นเกี่ยวกับกระแสเศรษฐกิจและสังคมของ BioScene ภายใต้การด าเนินการทบทวน
แนวโน้มนโยบายด้านการเกษตร การพัฒนาชนบท การใช้ที่ดิน และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
ซึ่งถือเป็นพื้นฐานส าหรับการสัมภาษณ์รายบุคคลและการสนทนากลุ่มกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม 

ข้ันตอนที่ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินในการประเมินอย่างยั่งยืน - ส าหรับ
วัตถุประสงค์ของ SA แต่ละสถานการณ์ที่น าเสนอในส่วนเบื้องหลังที่ถูกจัดกรอบเป็นชุดของผังงานโดยละเอียด  
ที่แสดงให้เห็นถึงสาเหตุที่เช่ือมโยงตัวขับเคลื่อนส าคัญเข้ากับผลกระทบและผลพวงจากการใช้ที่ดิน: ตัวขับเคลื่อน> 
ผลกระทบข้ันต้น> ผลกระทบรอง> ผลกระทบจากการใช้ที่ดิน 

ข้ันตอนที่ 3: การประเมินสถานการณ์ในรูปแบบเมทริกซ์  โดยวิธีการของ SA จะระบุว่า
สถานการณ์ของ BioScene ได้รับการประเมินในแง่ของการมีส่วนร่วมหรือขัดแย้งกับวิธีการจัดโครงสร้าง
วัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนดังที่ได้แนะน าไว้ก่อนหน้านี้ โดยเช่ือมโยงยุโรปกับนานาชาติ และวัตถุประสงค์ของพื้นที่
ศึกษา ซึ่งวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืนที่ใช้ในพื้นที่การศึกษาและการอภิปรายในภายหลังระหว่างผู้มีส่วนได้เสียมีทั้งที่
เกี่ยวข้องในท้องถ่ินอาจเกี่ยวข้องกับเป้าหมายระดับชาติและยุโรป 
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ตารางท่ี 1 การประเมินเมทริกซ์ SA ส าหรับสถานการณ์การเปิดเสรีการเกษตรใน 6 พ้ืนท่ีการศึกษา 

 
 

4) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการจัดการของเสีย 

การจัดการของเสียมีวิวัฒนาการจากการขนส่งของเสียแบบง่ายของการฝังกลบไปจนถึงระบบ
ที่ซับซ้อน รวมถึงการป้องกันของเสีย และการรีไซเคิลของเสียให้ดีพอกันกับเทคโนโลยีการบ าบัดของเสียและ  
การฝังกลบต่าง ๆ  ในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมต่อระบบการจัดการขยะได้มี  
การพัฒนาเครื่องมือหลายอย่าง การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ (SEA) เป็นแนวทางส าหรับการประเมินแบบ
บูรณาการเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมในการวางแผนของกระบวนการสนับสนุนการตัดสินใจ 
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ในเรื่องการจัดการขยะ กลุ่มที่มีความคิดเห็นต่างมักจะมีความพยายามอย่างไม่ลดละ ตัวแทน
จากเทศบาลที่ช่ืนชอบการแก้ปัญหาทางเทคนิค จะมีความขัดแย้งกับตัวแทนจากภาคประชาชนหรือองค์กรพัฒนา
เอกชนที่เน้นระบบนิเวศที่เน้นการป้องกันของเสีย และการรีไซเคิลเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา นอกจากนี้ตามกฎ
ทั่วไปผู้อยู่อาศัยมักจะคัดค้านการวางแผนและการสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการจัดการขยะ กระบวนการ
มีส่วนร่วมอาจช่วยในการลดปัญหาเหล่านี้ในกระบวนการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น และมีส่วนร่วมในการก าหนด 
แนวทางแก้ไขที่ยอมรับได้ส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

SEA เป็นแนวทางที่ค่อนข้างใหม่ ส าหรับการออกแบบกระบวนการที่ยังไม่เป็นไปในทาง
เดียวกัน และระบุข้ันตอนต่อไปนี้ในกระบวนการ 

- นิยามวัตถุประสงค์ 

- การก าหนดทางเลือก 

- การวิเคราะห์สถานการณ์ 

- การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (ข้ึนอยู่กับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) 

- การประเมินมูลค่า (รวมถึงวิธีการรวม และคุณค่าทางการเมือง และจริยธรรม) 

- สรุป, ทบทวนคุณภาพ และติดตามมาตรการ 

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

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

ข้ันเริ่มต้น : ก าหนดผู้เข้าร่วม 

การมีส่วนร่วมเป็นการเพิ่มข้อมูลโครงการให้กว้างขวางมากข้ึน ช่วยช้ีแจง และการสื่อสาร
อย่างสม่ าเสมอ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในมุมมองของข้อเท็จจริงที่ว่าการตัดสินใจที่จะรวม  
ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในกระบวนการ ตลอดจนประเภทของการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องแสดงถึงประเด็นส าคัญที่ผู้มี 
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในข้ันตอนการตัดสินใจทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวมไว้ด้วยการให้ความเห็นที่เท่า
เทียมกัน ภารกิจหลักของกลุ่มหลักคือการเตรียมกระบวนการ เพื่อจัดเตรียมและน าการประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
จัดท ารายงานสิ่งแวดล้อม จุดมุ่งหมายของกระบวนการนี้คือการระบุข้อดีข้อเสียของสถานการณ์ต่าง ๆ แทนที่จะ
ระบุ "ทางออกที่ดีที่สุด" ข้ันตอนส าคัญในกระบวนการนี้แสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4 ขั้นตอนส าคัญในกรณีศึกษา Salzburg 

 

ข้ันตอนที่ 1: การก าหนดขอบเขตของ SEA และมีการระบุทั้งกฎทั่วไปและรหัสพฤติกรรม
ส าหรับกระบวนการต่อไปนี้ที่ได้ระบุไว้ 

ข้ันตอนที่ 2: ก าหนดนิยามและการเลือกสถานการณ์ และการก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
รูปท่ี 8 แสดงตัวอย่างการเรียงล าดับ 4 สถานการณ์พื้นฐาน เพิ่มเติมด้วยสถานการณ์พื้นฐาน 0 ซึ่งสร้างขึ้นโดยการ
รวมการรีไซเคิลได้มากหรือน้อย (เช่น เศษกระดาษ หรือแก้ว) กับตัวเลือกการบ าบัด (MBP, MSWI) ส าหรับ
ประเภทของเสีย เช่น ขยะตกค้าง 

 
รูปท่ี 5 กรอบสถานการณ์ท่ัวไป, MSWI, เตาเผาขยะมลูฝอยของเทศบาล, MBP, ชีวภาพเชิงกลก่อนการ

บ าบัด (Binner, 2002) 
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ข้ันตอนที่ 3: 8 สถานการณ์ซึ่งได้รับการพัฒนาและประเมินในกระบวนการ 

ข้ันตอนที่ 4: เพื่อระบุเกณฑ์และตัวช้ีวัดที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน รายการที่ครอบคลุมของ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับกิจกรรมที่เป็นไปได้ โดยวิธีการของการวัดการจัดการของเสีย และมีระดับศักยภาพของ
ผลกระทบต่อเรื่องที่ก าหนดของการป้องกันที่ถูกระบุโดยกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

ข้ันตอนที่ 5: ท าการประเมิน 8 สถานการณ์ให้สมบูรณ์ ส าหรับการเรียงล าดับ มีการ
เปรียบเทียบคู่กับสถานการณ์พื้นฐาน ส าหรับเกณฑ์เชิงปริมาณช่วง _10% ถือว่าเป็นกลาง ในขณะที่ความแตกต่าง
ที่มากข้ึนได้รับการประเมินเป็นค่าบวก (+) หรือค่าลบ (-) ส าหรับเกณฑ์เดียว ซึ่งถือว่ามีความอ่อนไหวมากจะใช้ค่า
ขีดจ ากัด ที่ต่ ากว่า 

ข้ันตอนที่ 6: การหารือเกี่ยวกับผลการประเมิน ในระหว่างกระบวนการ มีหลักฐานส าคัญ
หลายประการในกรณีศึกษาของ Salzburg ไม่มีการรวบรวมเกณฑ์เพิ่มเติม การตัดสินใจนี้ได้รับอิทธิพลจาก
จุดมุ่งหมายของกระบวนการ SEA เพื่อระบุประเด็นส าคัญของสถานการณ์แทนที่จะระบุ “ทางออกที่ดีที่สุด” อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

สรุปการเปรียบเทียบกรณีศึกษา "Salzburg" กับกระบวนการ SEA อื่น ๆ หรือกระบวนการ
แบบมีส่วนร่วมอื่น ๆ มีความแตกต่างที่ส าคัญแสดงให้เห็นในระดับของการรวบรวมเกณฑ์และผลลัพธ์ ในกรณีนี้  
การออกแบบกระบวนการมุ่งเน้นไปที่การระบุข้อดีข้อเสียของทางเลือกอื่น นอกเหนือจาก “วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด” 
เนื่องจากข้อเสียของวิธีนี้ท าให้ได้ค าตอบเดียว สิ่งนี้ท าให้ยากต่อการตีความผลลัพธ์และในตอนท้ายของ
กระบวนการยังไม่ชัดเจน ว่าผลที่ตามมา (ทางการเมือง) จะมาจากผลลัพธ์ใด หากเจตนาของกระบวนการคือ   
การระบุ “วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด” ก็จ าเป็นต้องมีการรวบรวมผลลัพธ์ที่สูงข้ึน ซึ่งจะบ่งบอกถึงสิ่งต่อไปนี้ 

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

- เพื่อใช้วิธีการที่เหมาะสมส าหรับการรวมเกณฑ์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

5) ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ SEA กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กรณีศึกษาประเทศเดนมาร์ก (Sanne Vammen Larsen and Lone Kørnøv, 2008) 

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

การเช่ือมโยงข้ันตอนระหว่าง WFD และ SEAD แสดงข้อก าหนดทั่วไปรวมถึงการรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน การประเมิน การบรรเทา การติดตามและการให้ค าปรึกษา และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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จากรูปท่ี 6 รูปแบบสาเหตุของผลกระทบเชิงลบที่เป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางน้ าในเดนมาร์ก รูปแบบแสดงการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอื่น ๆ ผลกระทบทางน้ า ผลที่ตามมาของสภาพแวดล้อมของน้ า และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
พื้นฐานที่แสดงโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

 
รูปท่ี 6 รูปแบบผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศตอ่สภาพแวดล้อมทางน้ า 

 

เมื่อเช่ือมโยงกับข้อมูลในรูปท่ี 6 ปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัยส าคัญ
ใน SEA ของ RBMPs ซึ่งผลกระทบของการปฏิบัติตาม SEA ของ RBMPs จะพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ 3 วิธี ดังแสดงในรูปท่ี 7  
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รูปท่ี 7 การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศใน SEA ของ RBMPs 

 

จากรูปที่ 7 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 ด้วยเหตุน้ีมาตรการปรับตัว 
เช่น การกักเก็บน้ าท่วมตามธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐานการป้องกันชายฝั่ง  สามารถรวมเข้ากับแผนกิจกรรม
การจัดการน้ าและท าให้สังคมมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดีข้ึน 

ส าหรับวิธีที่สาม เมื่อด าเนินการตาม SEA ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
บนพื้นฐานของการประเมินใน SEA โดยรวมควรได้รับการพิจารณา ดังแสดงในรูปท่ี 6 การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อปัจจัยแวดล้อมเกือบทั้งหมดในข้ันพื้นฐาน เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปลี่ยนสภาวะพ้นฐานได้อย่างไร หรือสถานะทางนิเวศวิทยาและความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้ าและออกซิเจนละลาย การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ าและพืช และการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ า เป็นต้น  
สิ่งเหล่าน้ีจะส่งผลต่อการตั้งค่าและความส าเร็จของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของแผน ดังนั้น การตั้งค่าพื้นฐานใน 
SEA ส าหรับ RBMPs จึงเป็นงานที่ซับซ้อนและจ าเป็นต้องปรับพื้นฐานให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและ
มีพลวัต 
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ลูกศรที่ช้ีไปทางซ้ายในรูป แสดงให้เห็นถึงว่ามีความรู้และประสบการณ์มากที่สุดในการจัดการ
กับการลดก๊าซเรือนกระจกที่มากตาม ในขณะที่มีความรู้และประสบการณ์ในการปรับตัวน้อยกว่าและมีการปรับตัว
ตามพื้นฐานน้อย 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถส่งผลกระทบหลายอย่างต่อ
สภาพแวดล้อมของน้ า และมีอิทธิพลต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นฐานของ SEA โดยสรุปได้ว่า 3 วิธีเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน SEA ของ RBMPs ถูกช้ีให้เห็นถึงการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปรับตัวข้ันพื้นฐาน (สถานะทางนิเวศวิทยา) 
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บทเรียนที่ 5 : แนวทาง SEA (SEA Guideline)   

 

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

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ (Systematic)  ซึ่งจะ
ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบตั้งแต่ข้ันตอนแรก เพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินการตามทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการประเด็นทางด้านชีวภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเข้าสู่กระบวนการพิจารณาผลกระทบด้วย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ในแต่ละ
พื้นที่ และน าไปสู่การตัดสินใจการก าหนดนโยบาย แผนหรือแผนงานในการพัฒนาพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 

ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2563 (SEA Guideline) 

ในกระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงาน SEA มีข้ันของการด าเนินงาน 2 ข้ัน ได้แก่  
1) ข้ันการจัดท า SEA และ 2) ข้ันการติดตามและตรวจสอบ โดยสรุปรายละเอียดได้ดังกล่องข้อความท่ี 1 

กล่องข้อความท่ี 1 กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน SEA 

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

2.1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
2.2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
2.3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา* 
2.4) การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์*  

(1) การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด* 
(1) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(2) การก าหนดตัวชี้วัด 

2.6) การประเมินข้อมูลฐาน*  
2.7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 
2.8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร* 
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2.9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต*  
3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives development and assessment) 

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

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

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

*การมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนที่ควรสอดแทรกอยู่ในทุกขั้นตอน  
แต่อย่างน้อยต้องอยู่ในขั้นตอนที่ 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 

(6) การกลั่นกรอง (Screening) 

การกลั่นกรองเป็นข้ันตอนแรกที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาว่า แผนหรือแผนงานนั้นมี
ความจ าเป็นต้องจัดท า SEA หรือไม่ โดยพิจารณาจาก 

- เป็นประเภทของแผนหรือแผนงานที่ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ก าหนดไว้ว่าต้องจัดท า SEA หรือไม่ 

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

การก าหนดขอบเขต เป็นข้ันตอนที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากผลลัพธ์ของการก าหนด
ขอบเขต คือ กรอบแนวทางในการจัดท า SEA ซึ่งการก าหนดกรอบที่ถูกต้องเหมาะสมจะช่วยให้การจัดท า SEA  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยประกอบด้วยข้ันตอนย่อยต่าง ๆ ดังนี้ 

การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน และการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นข้ันตอน
ที่ท าควาเมข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ และเนื้อหาส าคัญของแผนหรือแผนงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับแผนหรือ
แผนงานที่ก าลังจัดท า SEA รวมถึงการพัฒนาในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องวิเคราะห์หาความเช่ือมโยงและช่องว่างการพัฒนาของ
นโยบาย แผน และแผนงานในระดับต่าง ๆ ดังกล่าว ในขณะเดียวกัน ให้ทบทวนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแผน
หรือแผนงาน เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจทั้งในเชิงพื้นที่และระยะเวลาของแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับแผนหรือ
แผนงาน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการก าหนดขอบเขตในข้ันตอนถัดไป 

การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตว่าจะด าเนินการใน
พื้นที่ใด ครอบคลุมขนาดพื้นที่เท่าไหร่ หรือพื้นที่ส าคัญใดบ้าง รวมถึงการก าหนดกรอบระยะเวลาในการจัดท า SEA 
ที่สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนหรือแผนงาน และการก าหนดอนุกรมเวลาที่เหมาะสมของข้อมูลที่ใช้ใน
ข้ันตอนการประเมินข้อมูลฐานและการประเมินทางเลือก 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุต้นตอของการ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งในทางบวกและทางลบ (โอกาสและความท้าทาย) เข้าใจความเช่ือมโยง
ของสาเหตุและผลกระทบของการพัฒนา ซึ่งการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนจะท าให้เห็นช่องว่างและโอกาสในการ
พัฒนาตามแผนหรือแผนงานที่มีอยู่ และก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และพัฒนาทางเลือกได้ 

การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง
วิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญต่าง ๆ ทั้งจากปัญหา และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์
ที่ได้ก าหนดข้ึน โดยการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันวิเคราะห์และ 
แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาและโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของแผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ จนสามารถระบุเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องน ามาพิจารณา 
ใน SEA ได ้

การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด เป็นการก าหนดกรอบ
เป้าหมายและตัวช้ีวัดต่าง ๆ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเช่ือมโยงกัน เพื่อให้บรรลุ เป้าหมายการ
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พัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาได้จากทั้งนโยบาย แผน และแผนงานในระดับต่าง ๆ 
ที่ เกี่ ยวข้อง และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ (Target) ของ เป้ าหมายการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การก าหนดวัตถุประสงค์ควรได้รับความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย ในส่วน
ของการก าหนดตัวช้ีวัด เป็นการก าหนดเพื่อใช้เป็นสิ่งบ่งช้ีถึงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตัวช้ีวัด
อาจเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นตัวช้ีวัดโดยตรง (Direct) หรือโดยอ้อม (Proxi)/ ตัวแทนตัวช้ีวัด 
(Proxy Indicator) โดยต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครอบคลุม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและความพร้อมของข้อมูล สามารถติดตาม
ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว ไม่ซับซ้อนทางสถิติเรียบง่าย และสามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้ 

การประเมินข้อมูลฐาน เป็นการทบทวนข้อมูลของตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับการก าหนดขอบเขตและระยะเวลา เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด
ต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผลลัพธ์ของการประเมินข้อมูลพื้นฐานจะใช้เป็นสภาพตามปกติ เพื่อเป็นฐานเปรียบเทียบในการ
พัฒนาทางเลือกต่อไป รวมทั้งน าไปประกอบการประเมินทางเลือก ทั้งนี้ ในกรณีที่มีแผนหรือแผนงานที่ได้มีการ
ด าเนินงานมาก่อนหน้า การประเมินข้อมูลฐานจะต้องรวมผลที่เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานเดมิ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย และจะต้อมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น เป็นการระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพฒันา
ของแผนหรือแผนงานเบื้องต้น ซึ่งพัฒนาโดยหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน กลุ่มผู้เช่ียวชาญ หรือผู้จัดท า SEA  
เพื่อน าไปใช้เป็นกรอบในการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย และน าไปพัฒนาทางเลือกต่อไป 

การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เป็นการก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม 
ที่เช่ือมโยงกับกระบวนการในแต่ละข้ันตอนของ SEA สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของกระบวนการ และตาม
ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส โดย
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  1) ระดับการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 
(Information and engagement) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือสนใจทุกระดับรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการ SEA อย่างครบถ้วน ทั่วถึง และต่อเนื่อง 2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) 
เป็นระดับที่ต้องการได้รับความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย จึงจ าเป็นต้องมีรูปแบบหรือวิธีการที่เข้มข้นมากกว่าระดับ
การให้ข้อมูล โดยอาจด าเนินการในข้ันตอนที่มีความส าคัญโดยเฉพาะการก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก และการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน และ 3) ระดับการร่วมตัดสินใจ (Decision 
influence) เป็นระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส าคัญเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และส่งผลต่อการก าหนด
แผนหรือแผนงาน อาจด าเนินการในรูปแบบการประชุมภาคีที่เกี่ยวข้อง การประชุมระดับผู้บริหาร ทั้งนี้ การร่วม
ตัดสินใจอาจด าเนินการในช่วงสุดท้ายของกระบวนการ SEA โดยน าผลจากกระบวนการ SEA เสนอเข้าในแผนหรือ
แผนงาน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียที่รับผิดชอบการตัดสินใจได้เข้ามารับรอง 
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การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต เป็นการสรุปผลการด าเนินงานภายใต้
ข้ันตอนการก าหนดขอบเขตทั้งหมด เพื่อน าไปรับฟังความคิดเห็นและน ามาปรับปรุงผลการก าหนดขอบเขตให้
สมบูรณ์ และน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ SEA ในข้ันตอนถัดไป 

(8) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก ถือเป็นหัวใจหลักส าคัญของการจัดท า SEA ซึ่งจะ
แตกต่างจากกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานโดยทั่วไป โดยจะยึดกรอบจากผลการก าหนดขอบเขตในข้ันตอน
ก่อนหน้า ซึ่งแบ่งเป็นข้ันตอนย่อย 2 ข้ันตอน ได้แก่ 

การพัฒนาทางเลือก เป็นการก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการด าเนินงาน
ตามแผนหรือแผนงานที่ส่งผลให้การพัฒนาเกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการบูรณาการเข้ากับการจัดท าแผนหรือแผนงาน ซึ่งการพัฒนาทางเลือกจะ
ประกอบด้วย 1) การหาสภาพตามปกติ หรือ Business as usual (BAU) คือ การท าความเข้าใจสภาพพื้นฐาน
ของบริบทหรือสถานการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ โดยสามารถพิจารณาได้จากผลของ 
การประเมินข้อมูลฐานของแต่ละตัวช้ีวัดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ สภาพตามปกติไม่จัดเป็นทางเลือก  
2) การพิจารณาความจ าเป็นของทางเลือก เป็นการพิจารณาว่า ในการพัฒนานั้นจ าเป็นต้องมีทางเลือกใหม่
หรือไม่ เพื่อให้แผนหรือแผนงานสามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ หาก
พิจารณาแล้วว่าทางเลือกใหม่มีความจ าเป็นจะเข้าสู่ข้ันตอนในล าดับถัดไปคือ 3) การพิจารณาทางเลือก 
ไม่ด าเนินงาน หรือ No action alternative เป็นทางเลือกที่ปล่อยให้เป็นไปตามสภาพตามปกติ ตั้งแต่ปัจจุบัน
และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยังอนาคตโดยไม่มีการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานใหม่ เพื่อใช้
เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้ทราบว่าผลลัพธ์ของการไม่ใช้ทางเลือกที่พัฒนาข้ึนใหม่หรือไม่มี  
การปรับปรุงใด ๆ จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์อย่างไร 4) การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  
เป็นการเสนอความเป็นไปได้ของการพัฒนา เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
วิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ อาจเสนอ 3 – 4 ทางเลือก เพื่อไม่ให้มีจ านวนมากจนเกินไป โดยการพัฒนาทางเลือก 
ควรใช้ทั้งวิธีการจากบนลงล่าง (Top-down approach) และจากล่างข้ึนบน (Bottom-up approach) กล่าวคือ 
ควรมีการระบุความต้องการทางเลือกทั้งจากกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูง และจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชนผสมผสานกัน 

การประเมินทางเลือก เป็นการวิเคราะห์หาทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Preferred 
alternative) ซึ่งการประเมินทางเลือกประกอบด้วย 1) การประเมินผลกระทบท่ีเกิดจากทางเลือกต่าง ๆ คือ  
การวิเคราะห์ผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามทางเลือก เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด และ 
ความห่วงกังวล รวมไปถึงระบุสมมติฐานและความไม่แน่นอนของทางเลือก ขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบ



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) “ร่าง” หลักสูตรการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสงู 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 72 
 

จากทางเลือกทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยพิจารณาครอบคลุมทั้ง ผลกระทบทางตรง ผลกระทบทางอ้อม 
ผลกระทบสะสม ผลกระทบขอบเขตกว้างใหญ่ และผลกระทบข้ามพรมแดน ซึ่งการประเมินผลดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้ โดยพิจารณาผลกระทบจากทางเลือกต่อตัวช้ีวัดด้านต่าง ๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
จากข้อมูลฐานที่ได้มีการจัดท าไว้ในข้ันตอนก่อนหน้า 2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เป็นการน า 
แต่ละทางเลือกมาเปรียบเทียบโดยการให้คะแนนและเรียงล าดับคะแนนของแต่ละทางเลือกเปรียบเทียบกับ
ทางเลือกไม่ด าเนินงาน ซึ่งจะได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Preferred alternative) สามารถด าเนินการได้ด้วย
หลายวิธี เช่น การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) การให้คะแนนอย่างง่าย (Rating)  
การพิจารณาโดยผู้เช่ียวชาญ (Expert judgement) เป็นต้น ทั้งนี้ การให้คะแนนทางเลือกต่าง ๆ ควรด าเนินการใน
หลากหลายกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเป็นการรวมความคิดเห็นและการวิเคราะห์ร่วมกัน ( Collective 
assessment) ซึ่งจะท าให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับการพัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ 
มากที่สุด 

(9) การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิธีการด าเนินงาน 
เพื่อช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
ควรก าหนดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการด าเนินงานตามทางเลือกด้วย โดยมาตรการเพื่อความยั่งยืน มีรูปแบบ
ที่เน้นให้ความส าคัญกับการส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้ความส าคัญกับการ
หลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือบรรเทา (Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินงานตามทางเลือก ทั้งนี้ ในการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ต้องระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนว่า 
มาตรการแต่ละด้านจะเริ่มด าเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลาด าเนินการเท่าไหร่ เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะ
กลาง หรือระยะยาว และต้องระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนด้วย 

(10) การจัดท ารายงาน SEA 

การจัดท ารายงาน SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกข้ันตอน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานและการติดตามประเมินผลของแผนหรือแผนงาน และเพื่อสื่อสารต่อประชาชน โดยรายงาน SEA ที่ดี 
ควรแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของประเทศ เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้ว ควรน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนเสนอหน่วยงาน
เจ้าของแผนหรือแผนงานต่อไป เพื่อให้ได้รายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเช่ือถือ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ ซึ่ง
รายงานควรประกอบด้วย 2 ระดับ คือ 1) รายงานวิชาการ (Technical report) ที่รวบรวมผลจากทุกขั้นตอน
ของกระบวนการ SEA โดยให้ความส าคัญกับแนวทางต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในมาตรการเพื่อความยั่งยืนตามทางเลือก
ที่เหมาะสมที่สุด รวมทั้งแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล หลังก ารด าเนินงานตามแผนหรือ
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แผนงานด้วย 2) รายงานฉบับประชาชน (Non-technical report) เพื่อใช้ส าหรับสื่อสารให้ข้อมูลและช้ีแจงผล
ของการจัดท า SEA กับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานมีประเด็นส าคัญที่คล้ายกับรายงาน
วิชาการ แต่เน้นสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการจัดท า SEA และผลจากการมีส่วนร่วม โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น 

(11) การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม เป็นข้ันตอนส าคัญและจ าเป็นของกระบวนการ SEA ซึ่งจะท าให้เกิดการ
ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย ในทางปฏิบัติการด าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมต้องสอดแทรกอยู่ตลอดกระบวนการ 
SEA เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดขอบเขต ทั้งการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา การก าหนดวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวช้ีวัด การประเมินข้อมูลฐาน การจัดท า
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และการจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต รวมไปถึงการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน ตลอดจนการจัดท ารายงาน SEA ด้วย ซึ่งการด าเนินการมี
ส่วนร่วมควรจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า มีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใดที่ เกี่ยวข้อง มีความส าคัญระดับใด และควรเข้ามามี
ส่วนร่วมในข้ันตอนใดบ้าง ผ่านการจัดท าการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Analysis) โดยพิจารณาจาก
ประเด็นค าถาม 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความสนใจและด้านอิทธิพล รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง
ผลของการจัดล าดับความส าคัญจะถูกน าไปประกอบการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และสามารถระบุ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะเกี่ยวข้องในกระบวนการมีส่วนร่วมของแต่ละข้ันตอน SEA ได้ ส่งผลให้แผนการมีส่วนร่วม
และการสื่อสารมีประสิทธิภาพและด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

- ขั้นการติดตามและตรวจสอบ 

(1) การควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA 

การควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA เป็นข้ันที่อยู่ภายหลังการจัดท า SEA แต่สามารถ
ด าเนินการสอดแทรกในทุกข้ันตอนของการจัดท า SEA เพื่อให้การจัดท า SEA มีความครบถ้วนสมบูรณ์และมี
คุณภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละข้ันตอน โดยอาจจัดท าเป็นบัญชีรายการ (Checklist) เพื่อสะดวก
ต่อการตรวจสอบควบคุม หากพบประเด็นที่อาจส่งผลกระทบในอนาคต หรือมีประเด็นที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
จะช่วยให้สามารถทบทวนและด าเนินการซ้ าได้ โดยการควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA สามารถด าเนินการได้
ด้วยผู้จัดท า SEA เอง (Internal) หรืออาจให้หน่วยงานภายนอก (External) เป็นผู้ตรวจสอบควบคุมก็ได้ 

(2) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล  เป็นการด าเนินงานที่เกิดข้ึนภายหลังจาก
กระบวนการและข้ันตอน SEA ซึ่งเป็นการด าเนินงานเพื่อให้ทราบถึงผลของการด าเนินงานตามแผนหรือแผนงาน
และประเมินผลการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ก าหนดไว้ รวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัด
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ของการน า SEA ไปบูรณาการร่วมกับกระบวนการจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 
โดยแบ่งระดับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ 2 ระดับ 1) การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
ระดับแผนหรือแผนงาน เป็นการติดตามฯ การด าเนินงานตามแผนหรือแผนงานและประเมินผลการบรรลุตาม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ เนื่องจากการด าเนินงานตามทางเลือกอาจมีความไม่แน่นอน  
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. เพื่อพิจารณา และเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศ
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ตัวอย่างแนวทาง SEA ท่ีใช้ในประเทศอ่ืน ๆ 

จากการศึกษาทบทวนการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศที่ผ่านมา พบว่า มีแนวทาง 
การด าเนินการ SEA ที่แตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทพื้นที่ โดยในบทเรียนนี้จะศึกษาทบทวนแนวทางการ
ด าเนินการ SEA ในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะการด าเนินการ SEA ที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สามารถสรุปลักษณะส าคัญของการด าเนินการ SEA ในต่างประเทศได้ ดังนี้ 

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 การ
ทดสอบทางสิ่งแวดล้อม (Environmental test: E-test) ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้ระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์มีประสิทธิภาพ คือ การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันในระดับต่าง ๆ แต่ยังคงมี
โครงสร้างและการท างานที่เช่ือมโยงกัน 

ขอบเขตในการประยุกต์ใช้ :  ส าหรับการประเมินผลกระทบของแผนหรือแผนงาน  
จะประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินที่เรียกว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic 
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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 ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Commission) แต่ส าหรับการประเมินผลกระทบแบบ E-test จะเป็นไป
ตามประกาศของกระทรวงเศรษฐกิจและกระทรวงสิ่งแวดล้อม (Ministry of Economy and Ministry of 
Environment) 

เทคนิคและวิธีการ: วิธีการในการประเมินแบบ E-test จะมีการประยุกต์ใช้รายการตรวจสอบ 
(Checklist) ดังแสดงในกล่องข้อความท่ี 2 แต่ส าหรับการด าเนินการ SEIA จะมีเทคนิคและวิธีการที่คล้ายคลึงกับ 
EIA ซึ่งอาจใช้การวิเคราะห์สถานการณ์และเทคนิคการวางแผนอื่น ๆ ร่วมด้วย ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปท่ี 8 

 

กล่องข้อความท่ี 2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (E-test) ในระดับนโยบายของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

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

หรือคุณภาพน้ าหรือไม่ 
4. มีผลกระทบต่อข้อก าหนดหรือกฎหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ 
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รูปท่ี 8 ขั้นตอนหลักของกระบวนการ SEIA ของประเทศเนเธอร์แลนด์  

ส าหรับการประเมินแผนหรือแผนงาน 
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2) ก า ร ป ร ะยุ ก ต์ ใ ช้  SEA ใ นป ร ะ เ ทศจี น  ( Jingjing Gao, Lone Kørnøv and Per 
Christensen, 2010) 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส าหรับแผนหรือแผนงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
(Planning-EIA) เป็นเครื่ องมือที่ เน้นการประเมินผลกระทบหลายมิติ  ( Multi-dimensional tool) โดย 
การประยุกต์ใช้ตัวช้ีวัด ( Indicators) เพื่อให้การด าเนินการ SEA มีประสิทธิภาพ แนวทาง SEA (Technical 
guideline) จึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ด้วย ซึ่งในแนวทาง SEA ได้กล่าวถึงหลักการในการก าหนดและคัดเลือกตัวช้ีวัด
ในการศึกษา SEA ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดข้ันตอนที่เสนอในแนวทางปฏิบัติ แสดงดังรูปท่ี 9 

 
รูปท่ี 9 ขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดในการประเมินดา้นสิ่งแวดล้อมของสาธารณรบัประชาชนจีน 
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แนวทาง SEA ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย อย่างน้อย 9 ข้ันตอน ได้แก่ 
การก าหนดขอบเขต ข้อมูลด้านนโยบาย แผนหรือแผนงาน การประเมินข้อมูลฐานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผล
กระทบการพัฒนาทางเลือกและการก าหนดมาตรการ การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม การติดตามตรวจสอบ 
การพิจารณาความไม่แน่นอน และการบูรณการ ซึ่งข้ันตอนดังกล่าว เป็นข้ันตอนมาตรฐานในการด าเนินการศึกษา 
SEA ของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากนี้ ตัวช้ีวัดที่ได้ถูกพัฒนาข้ึนจากการศึกษา SEA จ าเป็นจะต้องเปิดเผย
และรายงานให้สาธารณะรับรู้ข้อมูลด้วย อย่างไรก็ตาม แนวทาง SEA ไม่มีการก าหนดตัวช้ีวัดในการศึกษา SEA ที่
ตายตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ หรือสาขาที่ศึกษาได้ ซึ่งมีตัวย่างตัวช้ีวัดของแผนในแต่
ละสาขา ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาระดับภูมิภาค (27 ตัวช้ีวัด) 

2. แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน (19 ตัวช้ีวัด) 

3. แผนด้านอุตสาหกรรม (31 ตัวช้ีวัด) 

4. แผนด้านพลังงาน (19 ตัวช้ีวัด) 

5. แผนด้านการเกษตรกรรม (17 ตัวช้ีวัด) 

6. แผนด้านผังเมือง (53 ตัวช้ีวัด) 

จากการศึกษาการด าเนินการ SEA ในสาธารณรัฐประชาชนจีน พบความท้าทายในการ
ด าเนินการ SEA ในแต่ละภาคส่วนที่แตกต่างกัน เช่น ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจต้องการเพียงข้อมูลของตัวช้ีวัดที่
ส าคัญในการตัดสินใจ ในขณะที่ผู้เช่ียวชาญมุ่งเน้นให้ความส าคัญในด้านการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ า
ประเด็นอื่น ๆ ความยืดหยุ่นของแนวทาง SEA ที่อาจท าให้ผู้ด าเนินการ SEA หลีกเลี่ยงการใช้ตัวช้ีวัดที่ส าคัญใน 
การประเมิน รวมถึงประเด็นทางด้านการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสและการยอมรับของสังคมด้วย 
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บทเรียนที่ 6 : เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ใน SEA 

 

เครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ได้นั้น มีอยู่หลากหลายประกอบด้วย เทคนิคเชิงคุณภาพและการมีส่วนร่วม แผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 
การคาดการณ์ผลกระทบ การประเมินผลกระทบ และการวางแผนที่เหมาะสม  ทั้งนี้การใช้เครื่องมือและเทคนิค 
ต่าง ๆ เหล่านี้มีข้อดีข้อเสียต่างกันออกไป ดังนั้น เมื่อจะน าไปประยุกต์ใช้กับข้ันตอนต่าง ๆ ของ SEA จึงต้อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้วย ตัวอย่างเช่น ในข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน รายการตรวจสอบ 
เป็นเครื่องมืออย่างง่ายที่จะช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ถูกเก็บรวบรวมหรือได้รับการพิจารณาแล้ว หรอื
ในข้ันตอนการประเมินจัดล าดับความพึงพอใจทางเลือก เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนักเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยยืนยัน
ความสอดคล้องในการประเมินความพึงพอใจทางเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น รายละเอียดการใช้เครื่องมือและ
เทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการของ SEA แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการของ SEA 
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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) 
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ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในกระบวนการของ SEA 

ประเภท เครื่องมือ/ เทคนิค 

ข้ันตอน SEA 
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ูลฐ
าน

 การพัฒนาและประเมินทางเลือก 
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กา
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ทีย

บ 

แผนที่และ 
การวิเคราะห ์

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) 

     

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: เคร่ืองหมาย : เคร่ืองมือและเทคนิคนั้นสามารถใช้ได้กับข้ันตอนดังกล่าว 
 เคร่ืองหมาย : เคร่ืองมือและเทคนิคนั้นเป็นท่ีนิยมใช้กับข้ันตอนดังกล่าว 
ท่ีมา: สศช., 2560 
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ในบทเรียนนี้จะขอยกตัวอย่างเครื่องมือและเทคนิคที่สามารถน ามาใช้ในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งกรณีศึกษาที่เป็นที่นิยม 3 วิธี ดังนี ้

การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation) 

เป็นแนวคิดส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการให้ตัวแทนประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เอกชน นักการเมือง หรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นผ่านมุมมองของกลุ่มต่าง  ๆ 
เทคนิคนี้จะมีประสิทธิภาพมากหากเริ่มด าเนินการตั้งแต่ข้ันตอนแรกของกระบวนการ SEA (Therivel, 2004) ท า
ให้สามารถน าเอาองค์ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีมาร่วมในกระบวนการตัดสินใจ อีกทั้งยังท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของการตัดสินใจ ซึ่งจะท าให้การมีส่วนร่วมนั้นมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เกิดความ
โปร่งใส และลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ แต่บางครั้งในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติหรือทางออกร่วมกันได้จะ
ท าให้สิ้นเปลืองเวลามากข้ึน 

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

FoPIA ออกแบบให้สามารถประเมินผลกระทบเชิงนโยบาลที่มีความอ่อนไหวต่อความยั่งยืน
ระดับชาติ ภูมิภาค หรือชุมชน โดยควบคุมองค์ความรู้ และผู้เช่ียวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับชาติ ภูมิภาค และ
ชุมชน ซึ่งมีบทบาทในส่วนกลางในกระบวนการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ปัญหาด้านความยั่งยืนที่เฉพาะเจาะจง
ก่อให้เกิดนโยบายในระดับประเทศกับระดับภูมิภาค และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ที่เป็นจริง 

การวิจัยของผู้มีส่วนร่วมหลักใน FoPIA แบ่งเป็น 2 ระยะ: 

- ระยะที่ 1 - ก าหนดนโยบายสถานการณ์ ในระยะนี้เกี่ยวข้องกับการใช้การสัมภาษณ์ 
กึ่งโครงสร้างกับผู้มีส่วนได้เสียแบบรายบุคคล 

- ระยะที่ 2 - ด าเนินการ SIA ของแต่ละสถานการณ์ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียจะถูกเชิญมาร่วมกัน
เพื่อเข้าวร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของ SIA 
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รูปท่ี 10 โครงสร้างของ Framework for Participatory Impact Assessment (FoPIA) 

 

ร ะย ะ ท่ี 1  : ก า หนด
นโยบายสถานการณ์
ส าหรับ มอลต้า 

การหยิบยกประเด็นความยั่งยืนและตัวช้ีวัดส าหรับมอลต้าถูกอธิบายโดยการ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับบุคคล 32 คนจากสถาบันสาธารณะ พรรคการเมือง สหภาพ
การค้า มหาวิทยาลัย ธุรกิจ และสมาคมธุรกิจต่าง ๆ บทสัมภาษณ์ถูกใช้เพื่อกระตุ้น
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนที่มอลต้า
ต้องเผชิญ 

ระยะท่ี 2 การระบุและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ก ณ ฑ์
ส าหรับมอลต้า 

การตกลงเรื่องเกณฑ์ความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การหารือในเรื่องของการ
ท างานของการใช้ที่ดิน (LUF) และการน าเสนอชุดของเกณฑ์การท างานของการใช้
ที่ดินโดยผู้ด าเนินการ และเมื่อผู้เข้ารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการเห็นด้วยกับรายการใน 
LUFC จากนั้นจะร่วมกันให้คะแนนและค านวณค่าเฉลี่ยของคะแนนของ LUFC เพื่อ
หาข้อสรุป และน าไปสู่ผลลัพธ์ 

ระยะ ท่ี 2 การเลือก
ตัวชี้วัดส าหรับมอลต้า 

ประชุมหาข้อสรุปเพื่อคัดเลือกตัวช้ีวัดที่เหมาะสม การให้ค าจ ากัดความของตัวช้ีวัดจะ
ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถระบุการวัดการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด โดยเฉพาะ
กรณีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความยั่งยืนที่ส าคัญในมอลต้า ตัวอย่างเช่น การเข้าถึง
สาธารณสุขในชนบท สถานะของแหล่งน้ าใต้ดินของมอลต้า 

ระยะท่ี 2 การวัดผล
กระทบส าหรับมอลต้า 

ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ LUFCI เพื่อประเมินผลกระทบต่อนโยบายสถานการณ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของแต่ละกรณี 
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ระยะ ท่ี 2 วิ เคราะห์
ข้อจ ากัดของความ
ยั่งยืนส าหรับ มอลต้า 

แสดงข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานะปัจจุบันของแต่ละ LUF ในมอลต้า เพื่อใช้
เป็นภาพประกอบขีดจ ากัดความยั่งยืนในแต่ละ LUFCI และตามมาด้วยข้ันตอนของ
การให้คะแนนโดยแต่ละบุคคล การสรุปคะแนนเฉลี่ย ผลลัพธ์คะแนนที่ทุกคนยอมรับ 

ระยะท่ี 2 การระบุผู้มี
ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย
ส าหรับมอลต้า 

แบบฝึกหัดการจัดอันดับ LUFC ถูกใช้เพื่อน าข้อมูลการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกมา
แสดงโดยเปิดเผยศักยภาพของแต่ละเหตุการณ์ในด้านเกณฑ์ล าดับความส าคัญของ
ความสามารถในความยั่งยืนของการประโยชน์จากพื้นที่ในมอลต้า 

ระยะ ท่ี  2  ผลลัพธ์  
FoPIA และ การตอบ
กลับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในมอลต้า 

การประชุมสุดท้ายจะเริ่มด้วยผู้ด าเนินรายการแสดงข้อมูลสรุปของผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ซึ่งแสดงคู่กับคะแนนผลกระทบส าหรับแต่ละ LUFCI ภายใต้สถานการณ์
นั้น ๆ คะแนนผลกระทบสามารถเปรียบเทียบกับขีดจ ากัดในความสามารถของความ
ยั่งยืนของแต่ละ LUFCI โดยพิจารณาจากเส้นแนวโน้ม 

 

จากกรณีนี้พบว่าผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมากได้ให้การลงนามในเชิงบวกส าหรับการปรับใช้การ
วิเคราะห์เกณฑ์ความสามารถในความยั่งยืนภายในกระบวนการ SIA ซึ่งถูกมองว่าเป็นวิธีการที่มีพลังในการสร้าง
ความตระหนักถึงประเด็นส าคัญด้านความยั่งยืนในระดับภูมิภาค นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกว่าการวิเคราะห์
ขีดจ ากัดจะช่วยสนับสนุนการตีความหมายของผลการประเมินและการตัดสินใจทางการเมืองได้ ในกรณีของมอลตา้ 
ยกตัวอย่างเช่น สถานการณ์จ าลองการใช้พื้นที่ที่มีระดับมาตรการการป้องกันในระดับต่ าและปานกลาง ส่วนใหญ่
จะเป็นที่ยอมรับไม่ได้ในแง่ของความยั่งยืน 

แผนท่ีและการวิเคราะห์เชิงพ้ืนท่ี 

- การซ้อนทับแผนท่ี (Overlay mapping) 

เป็นวิธีการวิเคราะห์และระบุการกระจายตัวของผลกระทบในเชิงพื้นที่ ซึ่งใช้วิธีการน าเอา
แผนที่ที่โปร่งใสและแสดงข้อมูลหลายประเภท (เช่น พื้นที่อ่อนไหว เขตอนุรักษ์ หรือพื้นที่ส าคัญอื่น ๆ) มาซ้อนทับ
กันเพื่อระบุว่าพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่ต่อการพัฒนา วิธีนี้ยังสามารถใช้ระบุพื้นที่ที่อาจเกิดผลกระทบสะสม
หรือพื้นที่ที่ผลกระทบอาจมีปฏิกิริยาต่อกันได้ด้วย (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) วิธีนี้
แสดงผลที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะพื้นที่ทุกขนาด สามารถท าได้โดยบุคคลทั่วไปไม่จ าเป็นต้องผู้เช่ียวชาญ ยิ่งไปกว่าน้ัน
หากเป็นกรณีแผนที่ที่เขียนเอง ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งต่ าลดลงและสามารถด าเนินการได้รวดเร็ว 

- การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land use partitioning analysis) 

เป็นวิธีการวิเคราะห์ขนาดและคุณภาพของพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน ( Non-
fragmentation) ก่อนและหลังแผนงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแบบเส้นตรง (Linear infrastructure 
construction) (เช่น ถนน ทางด่วน รางรถไฟ และสายส่งกระแสไฟฟ้า เป็นต้น) เนื่องจากหลังจากการด าเนินการ
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พัฒนาแล้วพื้นที่ดังกล่าวอาจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จึงท าให้ต้องมีการประเมินเพื่อเปรียบเทียบทั้งก่อนและ
หลังการพัฒนาโดยการให้ระดับคะแนน (Grading) ทั้งนี้การเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อนและหลังการพัฒนานั้น
จะช้ีให้เห็นถึงผลกระทบของโครงสร้างพื้นฐานต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบสามารถแสดงโดยกราฟของ
จ านวนหน่วยพื้นที่ (Area unit) ต่อพื้นที่สะสม (Cumulative area) ซึ่งท าให้เห็นว่าพื้นที่สะสมประเภทเดียวกัน
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อพื้นที่หน่วยย่อยเปลี่ยนแปลงไปหลังจากการด าเนินตามแผนหรือแผนงาน (Therivel, 
2004; OECD, 2006) วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพื้นที่และแผนที่ที่ต้องอาศัยข้อมูลจ านวนมาก จึงจ าเป็น
จะต้องใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 

- ระบบภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System: GIS) 

เป็นเครื่องมือทางระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้างและแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดย
การเช่ือมโยงกันระหว่างข้อมูลตาราง (Attribute data) และข้อมูลแผนที่ (Map data) นับเป็นเครื่องมือวิเคราะห์
ที่มีประโยชน์มาก เนื่องจากระบบภูมิสารสนเทศสามารถค านวณระยะทางและพื้นที่ สร้างพื้นที่กันชน เขียนเส้นช้ัน
ความสูง  และซ้อนทับแผนที่ ได้  (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) เครื่องมือนี้ เป็นระบบ
คอมพิวเตอร์จึงท าให้สามารถสร้างแผนที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีข้อมูลจ านวนมากข้ึนมาได้อย่างรวดเร็วและ
แม่นย า อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสามารถแสดงผลที่เป็นที่เข้าใจได้ง่ายและเห็นได้ชัดเจนใน
รูปแบบแผนที่ ซึ่งคุ้มส าหรับการลงทุนในระยะยาว 

ตัวอย่างกรณีศึกษา 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 นั้นจัดเป็นเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพื้นที่มีประโยชน์อย่างมากในการตรวจสอบและ
ประเมินความยั่งยืนของเขตเมือง GIS มีความสามารถที่จะเช่ือมโยงข้อมูลต าแหน่งกับลักษณะรวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์เชิงพื้นที่กับข้อมูลเหล่าน้ันได้ การประเมินความยั่งยืนของเขตชุมชนเมืองนั้นจะเกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินค่าข้อมูลเชิงพื้นที่ที่สามารถค่อนข้างที่จะจัดการได้ด้วยของระบบ GIS นอกเหนือจากการจัดการ  
การประสาน และวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนั้น GIS ยังสามารถใช้ส าหรับแสดงให้เห็นความแตกต่างของสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ของตัวช้ีวัดความยั่งยืน ดังนั้นแล้ว GIS จึงเป็นเครื่องมือที่มีความส าคัญในการประเมินความยั่งยืนของเขต
ชุมชนเมือง 

วิธีการ ส าหรับการท างานนี้คือการประเมินความยั่งยืนของเมืองดัมมัน โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี GIS และชุดตัวช้ีวัดความยั่งยืน การประเมินจะข้ึนกับการเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ปฐมภูมิ และ
ข้อมูลการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองดัมมัมซึ่งรับผิดชอบในการจัดการปรับปรุงโครงการแผนแม่บท 
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(กลุ่ม I) และตัวแทนของ บริษัทที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาและตรวจสอบ (กลุ่ม II) ที่ก าลังด าเนินการ
และตรวจสอบโครงการ 

 
รูปท่ี 11 กรอบงานเชิงวิเคราะห์ส าหับการประเมินความยั่งยืนของเมือง  

(ปรับปรุงจาก Lautso et al. 2002; Munda, 2001). 
 

 
รูปท่ี 12 แผนท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนท่ีศึกษา 
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รูปท่ี 13 การซ้อนทับสถานท่ีด้านสุขภาพบนแผนท่ีการใช้ประโยชนท่ี์ดิน 

 

กรณีศึกษาน้ีได้พยายามพัฒนากรอบงานแบบองค์รวมส าหรับการประเมินความยั่งยืนของ
เมือง กรอบงานนี้ประกอบไปด้วย การประเมินแผนการด าเนินงาน ผลของการวางแผนการด าเนินงาน และ ผลของ
การด าเนินงาน (การใช้ประโยชน์จากพื้นที่) กรณีศึกษาเพื่อประเมินความยังยื่นของเมืองดัมนัมด้วยวิธีการทาง GIS 
ได้ใช้กรอบงานดังที่กล่าวมาข้างต้น วิธีในการประเมินความยั่งยืนของเมืองนั้นได้ยึดตัวช้ีวัดเชิงพื้นที่และตัวเลข  
เป็นหลัก นอกจากนั้นแล้วการวางแผนการด าเนินงานและแผนแม่บทนั้นจ าเป็นต้องถูกประเมินด้วยซึ่งแสดงให้  
เห็นว่า การบรูณการความยั่งยืนในเมืองดัมนัมยังคงอยู่ในระดับเดิมและมีความร่วมมือของภาคประชาชนที่  
ค่อนข้างจ ากัด 

การประเมินทางด้าน GIS แสดงให้เห็นว่าในด้านของความยั่งยืนของเขตชุมชนเมืองนั้น
จ าเป็นที่จะต้องมีการพูดถึงส าหรับเมืองดัมนัม โดยที่หัวข้อที่เกี่ยวกับด้านความยั่งยืนทางเศรษฐกิจถู กกล่าวถึง
มากกว่าหัวข้อทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis: MCA) 

เป็นวิธีการที่ใช้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ และระบุทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
MCA ช่วยจัดการความซับซ้อนโดยการแปลงผลการประเมินรูปแบบต่าง  ๆ ให้เป็นค่าคะแนนบนฐานเดียวกัน 
วิธีการนี้เริ่มจากการก าหนดเกณฑ์การประเมินที่จะใช้ในการให้คะแนนทางเลือกต่าง ๆ แต่ละเกณฑ์จะได้รับการ
ถ่วงน้ าหนักตามความส าคัญ ทางเลือกที่มีค่าคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด การให้ค่าน้ าหนัก
นั้นสามารถกระท าได้โดยผู้เช่ียวชาญหรือผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน MCA สามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประเมินผลกระทบ และการพัฒนาและการเปรียบเทียบทางเลือก (Therivel, 2004; ส านักงานนโยบายและแผน
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552) วิธีการนี้ท าให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และง่ายต่อการตรวจสอบ 
อย่างไรก็ตามความเที่ยงของข้อมูลและผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับผู้ที่ให้คะแนนและก าหนดค่าน้ าหนัก 

ข้ันตอนในการท า MCA (UNECE 2006) มีดังนี้ 

- ระบุเกณฑในการประเมินที่สามารถวัดผลลัพธส าคัญของทางเลือก ที่ถูกน าเสนอได โดยอยู
บนพื้นฐานของวัตถุประสงคที่เกี่ยวของ หรือความเปนไปไดของ ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน ขอควรระวังในการก าหนด
เกณฑ ไดแก การตั้งเกณฑนั้นควร จะมีความสมบูรณ ไมควรใชค าซ้ํากันในเกณฑ เกณฑตองสามารถท าการวัดได 
เกณฑแตละเกณฑจะตองเปนอิสระตอกัน  

- การวิเคราะหความสัมพันธที่ส าคัญของเกณฑ (ใหคาน้ าหนัก) เทคนิคการ วิเคราะหหลาย
แบบหลักเกณฑนั้น สามารถอธิบายการใหคาน้ าหนักความสัมพันธของ แตละเกณฑในการตัดสินใจได โดยวิธีการ
ในการใหคานํ้าหนักนั้นจะเริ่มจากวิธีการที่งายไปสูวิธีการที่ซับซอน  

- ด าเนินการวิเคราะห (หรือใหคาคะแนน) กอนการใหคะแนน ควรอธิบาย นัยส าคัญของ
ระดับคะแนน ซึ่งการใหคะแนนอาจจะท าโดยวิธีพื้นฐาน 3 วิธี คือ  

(1) การประเมินโดยตรง โดยใหผู เช่ียวชาญท าการประเมิน และใหคาคะแนนแตละ 
ความคิดเห็น (เชน 0-100)  

(2) ท าการเปรียบเทียบเกณฑเพื่อท าการตัดสินใจ โดยก าหนดเกณฑในการพัฒนาเฉพาะ
ด้าน จากต่ าที่สุดจนถึงดีที่สุด 

(3) ตัดสินใจด าเนินการในทางเลือกที่เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ โดย วิธีการก็จะ
เปลี่ยนจากการจัดล าดับโดยการอธิบายอยางงาย สูการ ค านวณที่ซับซอน  

- ใหคาน้ าหนักหลายครั้ง และใหคะแนนในแตละทางเลือก และหารดวย คะแนนทั้งหมด  
แตละทางเลือกในการด าเนินการในแตละเกณฑ ทุกเกณฑ ผลรวม ทั้งหมดมาสัมพันธกับคะแนนในแตละทางเลือก 
น าผลทั้งหมดของแตละทางเลือกมา ท าการวิเคราะห เปรียบเทียบและอภิปราย  

- วิเคราะหความออนไหวของการเปลี่ยนแปลงในการใหคาคะแนน หรือ การใหคาน้ าหนัก 
โดยความออนไหวนั้นแสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีกระทบ ตอผลของ MCA ซึ่งการวิเคราะหนั้นอาจจ า 
เปนจะตองมีตัวแปรที่ไมทราบ หรือ ทราบไมแนชัดอยางมาก และมีความส าคัญตอการด าเนินการของบางทางเลอืก
ที่ เปรียบเทียบกับเกณฑที่ถูกเลือก หรือถาผูตัดสินใจหรือผูมีสวนได้ส่วนเสียโตแยงเกี่ยวกับการใหคาน้ าหนักของ
เกณฑที่ใชในการประเมิน 
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ตัวอย่ างกร ณีศึกษา 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 วิธีการนี้ได้รับการ
สร้างข้ึนบนความต้องการที่จะพัฒนาการตรวจสอบผลกระทบในเชิง EIA เพื่อการขอใบอนุญาติโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศบราซิล 

ส าหรับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ (MCDA) ที่รวมทั้งเกณฑ์เชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ นั้นมีปลายประเภท โดนทั่วไปเป้าหมายหลักคือการเลือกหรือจัดอันดับตัวเลือกที่ดีที่สุดตามเกณฑ์และ
ความสนใจในหลายประการ 

วิธีการ ส าหรับวิธีการที่ใช้นี้จะยึดตามวิธีการ SAMAMBAIA ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อน
ข้อก าหนดของEIA ของบราซิล และก าหนดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดและการเกิดข้ึนช่ัวคราวของผลกระทบ
ที่ส าคัญ วิธีการนี้ได้รับการทวนสอบในการปรึกษาและการวิจัยในสถานบันการศึกษา โดยมีโครงสร้างทั่วไป
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การกระท าเชิง
พ้ืนท่ีและชั่วคราว 

การเสนอของการปรับใช้กิจกรรมแบบช่ัวคราว คือ การก่อสร้าง (รวมถึง การ
เตรียมและติดตั้งสิ่งต่าง ๆ ในที่ดิน) การด าเนินการและการบ ารุงรักษา (Q&M) 
และการรื้อถอน การจ าแนกประเภทนี้คือมาตรฐานในการประเมินผลกระทบ 

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

จุดก าเนิดของส่วนน้ีคือการเลือกเกณฑ์หลักในการประเมินผลกระทบของ LSPV 
และการสร้างโครงสร้าง AHP ตามเทคโนโลยีทั่วไป (แบบภาคพื้นและแบบ
ลอยตัว) และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกเกณฑ์
ในการประเมิน ช่วงของการ
ให้คะแนน และฟังก์ชันค่า 

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

ส าคัญต่อการสมัคร MAVT ล่าสุด 
2. ระบบ ระบุคุณสมบัติหลักของโครงการประเภทนั้น และผลสมรรถภาพ

โดยรวม (เช่น สิ่งแวดล้อม สังคม และ เศรษฐกิจ) 
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3. ความสอดคล้อง วัตถุประสงค์และเกณฑ์จะต้องสอดคล้องและเกี่ยวข้องกัน 
4. สามารถวัดได้ เกณฑ์จะต้องสามารถอธิบายเป็นเชิงปริมาณหรือเชิง

คุณภาพได ้
5. สามารถเปรียบเทียบได้ เกณฑ์จะต้องถูกท าให้เป็นมาตรฐานและสามารถ

เปรียบเทียบกันได้ 
ขั้นตอนท่ี 4 การวัดผลเชิง
เมทริก 

ในข้ันตอนน้ีประกอบไปด้วยการสร้างเมทริกของคอลัม ซึ่งเป็นตัวแทนของพื้นที่ 
กิจกรรม และระดับข้ันของวัตถุประสงค์ ตามล าดับ 

ขั้นตอนท่ี 5 การก าหนด
น้ าหนัก 

ส าหรับเกณฑ์สุดท้าย ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจะคูณกับน้ าหนักสุดท้ายและ
ค่าจากฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (หรือกลุ่ม) สามารถไม่เห็นด้วยกับน้ าหนักที่ ก าหนดข้ึน โดยสามารถให้
ความเห็นตามความสนใจหรือมุมมองของแต่ละคน 

ขั้นตอนท่ี  6 การรวมผล
คะแนน 

การรวมคะแนนข้ันสุดท้ายสามารถใช้ประมาณผลกระทบของโครงการได้ โดย
หากคะแนนเข้าใกล้ 1 มาก ๆ หมายถึง โครงการนั้นมีโอกาสท าลายสิ่งแวดล้อม
และเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งได้มาก 

 

จากการพิจารณาถึง การประเมิณผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
ใหญ่ในบราซิล งานนี้ได้ช้ีถึงความจ าเป็นในการใช้แนวทางหลายเกณฑ์ที่รวมสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนของการติดตั้ง
และการด าเนินโครงการเข้ากับการวัดขนาดผลกระทบและความส าคัญที่ก าหนดโดย EIA 

ตัวอย่างกรณีศึกษา 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) 

การศึกษาแสดงตัวอย่างของการใช้ การประเมินหลายเกณฑ์แบบมีส่วนร่วมของทางเลือก 
ในการจัดหาน้ าในภาคตะวันออกของเมือง คอสตา เดล โซล ในมาลากา (สเปน) การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์และ
เทคนิคการวิจัยทางสังคมถูกรวมเข้าด้วยกันโดยการอาศัยการมีส่วนรวบของสังคมตลอดงานวิจัยเพื่อค้นหาแนวคิด
และการผสมเครื่องมือที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้ประเมินผลแบบบูรณาการและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม
เพื่อจัดต้ังใน WFD 
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รูปท่ี 14 แผนผังวิธีการกระบวนการประเมิน 

 

จากกระบวนดังข้างต้น ผลลัพธ์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

- การประเมินแบบหลายเกณฑ์ช่วยให้สามารถหาความไม่สอดคล้องระหว่างมุมมองและ
ความสนใจของกลุ่มตัวแทนทางสังคมกับการตัดสินใจในขณะนั้น 

- การประชุมกลุ่มที่สนใจถูกจัดข้ึนส าหรับการปรับทางเลือกที่ ถูกเสนอส าหรับกรณี 
ธรรมาภิบาลน้ าของ คอสตา เดล โซล เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ร่วมกันในขณะนั้นซึ่งสามารถได้รับ
การส ารวจเพิ่มเติมภายหลังได้ 

- การประเมินแบบหลายเกณฑ์ช่วยยืนยันว่าในแง่มุมหนึ่งกระบวนการนั้นมีการพัฒนา  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนากรอบของปัญหาธรรมาภิบาลน้ า และในอีกทางหนึ่งได้เน้นว่าประเภทของการวางแบบวิธี
วิจัยทางสังคมเพื่อการจัดโครงสร้างประเด็นการก ากับดูแล โดยการศึกษาแบบหลายเกณฑ์มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการ
ก าหนดกรอบของประเด็นนั้น 

- การประเมินผลรูปแบบหลายเกณฑ์แบบมีส่วนร่วมสามารถประนีประนอมได้อย่างมากใน
บริบทที่มีความขัดแย้งสูง หากมีความขัดแย้งสูงจะท าให้การสนทนาเป็นเรื่องยาก และยังลดความร่วมมือของกลุ่ม
ตัวแทนทางสังคมในการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงได้ส าหรับการประเมิน 
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บทเรียนที่ 7 : ความท้าทาย ปัญหาอุปสรรค ประสบการณ์การใช้ ของ SEA 

 

ความยั่งยืนจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อค านึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกประเด็นการตัดสินใจที่ส าคัญ  
ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจในระดับนโยบาย แผนและแผนการ (PPP) กลยุทธ์ EA (Strategic EA; SEA) ก าลังได้รับการ
ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อบรรลุการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวข้อส่วนนี้
น าเสนอหลักการส าคัญ ความท้าทาย ข้อจ ากัด และลักษณะเฉพาะบางประการที่ควรสนับสนุนกระบวนการของ 
SEA หาก SEA มีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบายและกลยุทธ์ที่ยั่ งยืนยิ่งข้ึน 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 ดีของ 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 าได้จริง  
และ 

(4) มีการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องน้อยมากและไม่มีประสิทธิผล 

ปัจจุบัน มีโครงการตัวอย่างที่ SEA ถูกน าไปใช้อย่างเป็นทางการเพียงสามกรณี สิ่งนี้สะท้อน 
ให้เห็นถึงประสบการณ์ที่จ ากัด ด้วยการผสมผสานความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและหลักการด้านความยั่งยืน  
ในการตัดสินใจ ในไต้หวัน เหตุผลที่ท าให้การด าเนินการ SEA ในไต้หวันค่อนข้างช้า ซึ่งมีการหารือกันในการประชุม
เชิงปฏิบัติการของ SEA เรื่องการจัดตั้งระเบียบวิธีการของ SEA ในไต้หวันซึ่งจัดข้ึนโดย EPA Taiwan ในปี  
พ.ศ. 2545 (EPA Taiwan, 2002) ผู้เข้าร่วมประชุมได้สรุปถึงสาเหตุของการด าเนินงานที่ล่าช้าของ SEA ในไต้หวัน
ดังนี ้

  



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) “ร่าง” หลักสูตรการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสงู 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 92 
 

(1) ไม่คุ้นเคยกับข้ันตอนและวิธีการของ SEA 

(2) ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินกระบวนการก าหนดขอบเขต 

(3) การขาดข้อมูลหรือมีข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกต้อง 

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

จากประสบการณ์และปัญหาที่พบจากกรณีศึกษาในไต้หวันทั้งสามกรณี และเพื่อส่งเสริมให้มี
การใช้งาน SEA ได้มากยิ่งข้ึน จึงไดแ้นะน าให้มีการด าเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี ้

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

(2) เตรียมกรณีศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และ 

(3) เปรียบเทียบและทบทวนระบบ SEA ของไต้หวันทั้งที่เหมือนและต่างจากประเทศ 
อื่น ๆ เพื่อเรียนรู้จากประสบการณ์ของประชาคมโลก 

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

ส านักงานเพื่อการพัฒนาและความร่วมมือแห่ง Swiss (SDC) ในเวียดนามได้ให้การสนับสนุน
การพัฒนาแนวทาง CDS ในเวียดนามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการปกครอง ความสามารถและการ
พัฒนาที่ประสานกัน DC ริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการใช้ศักยภาพของ SEA เพื่อช่วยบูรณาการปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้า
กับ CDS การวิเคราะห์ของหลักการ แนวคิดหลักและการส่งมอบที่เป็นไปได้ของ SEA และ CDS แสดงให้เห็นถึง
พื้นฐานทั่วไปในการปรับปรุงแนวทางบูรณาการในการพัฒนาที่ยั่งยืนของเมือง 

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

(1) ทั้งปัจจัยก าหนดเบื้องต้นและเกณฑ์การประเมินที่มุ่งเน้นความยั่งยืน 

(2) การอภิปรายผลเรื่องสิ่ งแวดล้อมและความยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
สาธารณชน 

(3) ความยืดหยุ่นของข้ันตอนในการปรับให้เข้ากับความยืดหยุ่นของ CDS; 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) “ร่าง” หลักสูตรการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขั้นสงู 

 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 93 
 

(4) การอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบและการประเมินทางเลือกที่สามารถเพิ่ม
คุณภาพของ CDS ภายในสถานที่ที่จัดต้ังไว้เพื่อความยั่งยืน และ 

(5) การจัดต้ังโปรแกรมติดตามผลที่จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลหลังการใช้งาน 
CDS และการประเมินผลที่ด าเนินการภายใน SEA 

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

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

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

กรอบนโยบายสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติในซาอุดีอาระเบียในปัจจุบันมีอ 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 ไม่มีสัญญาณใดที่บ่งช้ีว่า SEA ได้รับการพิจารณาในการประเมินผลกระทบของนโยบายการพัฒนา
ประเทศ นักวิจัยบางคนแนะน าให้ใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมในข้ันตอนการตัดสินใจ  (Alshuwaikhat and Aina, 
2004). Alshuwaikhat and Aina (2004) โดยเสนอว่าในฐานะที่เป็นคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยสิ่งแวดล้อม 
(MCE) และคณะกรรมการเตรียมการส าหรับ MCE อยู่ในระดับสูงสุดของการก าหนดนโยบาย แนวทางระดับ SEA 
ควรเริ่มต้นจากระดับนี้ ส าหรับในซาอุดิอาระเบีย แนวทางนี้จะสามารถรวม SEA ไว้ในระดับที่สูงข้ึนของการ
ตัดสินใจ และเสริมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เกิดข้ึนในข้ันตอนต่อไปของกระบวนการ
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 เพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการการพัฒนาที่ยั่งยืน
ถูกน าไปใช้ในระดับท้องถ่ิน และการประเมินผลกระทบถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรจดัตัง้ 
SEA ในเขตเทศบาลท้องถ่ิน และน าไปใช้โดยหน่วยงานท้องถ่ินอย่างเป็นประจ า อย่างไรก็ตามระบบ SEA ส าหรับ
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ระดับเทศบาลไม่สามารถแยกออกจาก SEA ได้ในระดับชาติ รัฐบาลกลางและ/ หรือระดับภูมิภาค เนื่องจากมีการ
ประกาศใช้นโยบายในระดับประเทศ กระบวนการในการน า SEA ไปใช้ในระดับเทศบาลควรสะท้อนให้เห็นถึง
ลักษณะของ PPP แบบแบ่งช้ันและหลายระดับ 

ในระดับท้องถ่ินมีความจ าเป็นในการฝึกอบรม SEA ระบบ SEA ที่เรียบง่ายและยืดหยุ่น และ
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม จ านวนกรณีศึกษาที่มีจ ากัด และการขาดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธี SEA 
อาจน าไปสู่ความล้มเหลวในการน าแนวคิด SEA ไปใช้กับการปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิผล จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาข้ันตอน SEA ให้ง่ายข้ึน ซึ่งจะสอดคล้องกับความพร้อมของทรัพยากร กรอบแผนงาน และนโยบายที่
มีอยู่ภายในประเทศ 

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

ในบริบทของบังคลาเทศข้ันตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมได้ยังมีข้อจ ากัด โดยเฉพาะการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับโครงการ ซึ่งยังไม่มีการน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ Ahammed and 
Harvey (2004) ได้ประเมินระบบ EIA ในบังกลาเทศและได้ข้อสรุป ดังนี้ 

- จ าเป็นต้องมีแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน 

- การเสริมสร้างขีดความสามารถควรมีความส าคัญทั้งภายในและภายนอกรัฐบาลในหลาย
ระดับ 

- จ าเป็นต้องเสริมสร้างกลไกการบังคับใช้ของกรมสิ่งแวดล้อม (DOE) 

- กระทรวงสิ่ งแวดล้อมและป่าไม้  MOEF/ DOE ควรจัดตั้งอย่างเป็นทางการ ให้มี 
การเช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัย องค์กรวิจัยและองค์กรพัฒนาเอกชนภายในเมือง เพื่อแบ่งปันความเช่ียวชาญ 

ในการแก้ปัญหาการด าเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจึงได้น า SEA มาใช้เป็นวิธี
กระตุ้นให้เกิดความสนใจในเรื่องที่ถูกละเลยในการตัดสินใจแบบเดิม ๆ  เป็นกระบวนการประเมิน ซึ่งสามารถเริม่ตน้
เพื่อเสริมการตัดสินใจแบบเดิมที่แคบและกระจัดกระจาย ให้สามารถปฏิรูปและแทนที่แนวทางเดิมได้ กระบวนการ
ตัดสิ นใจที่ โป ร่ ง ใส เป็ นอง ค์ประกอบส า คัญอย่า งหนึ่ ง ในความส า เ ร็จ ของความพยายามที่ น า ไปสู่  
ความยั่งยืน ผลการศึกษาของผู้เช่ียวชาญแสดงให้เห็นถึงความกังวลเกี่ยวกับระบบการปกครองที่เสียหาย การน า 
SEA ไปใช้ร่วมกับ IB จะช่วยเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการตัดสินใจ เสริมสร้างกระบวนการท า PPP และ
สุดท้ายให้แน่ใจว่าการปกครอง/ ระบบการจัดการได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน การจัดตั้ง IB ควรรวมถึง
องค์กรพัฒนาเอกชนการวิจัยและการคิดเชิงนโยบายหน่วยงานผู้บริจาคระหว่างประเทศ ฯลฯ เพื่อช่วยในการรักษา
ความยั่งยืนของนโยบายโครงการหรือแผน (PPPs) ที่เสนอ อย่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนนี้ควรอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดทางกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่โปร่งใสนั้นถูกน าโดยแนวคิดความยั่งยืน 
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การอภิปรายในส่วนน้ีและก่อนหน้านี้ยังไม่สรุปว่าการด าเนินการตาม SEA จะช่วยแก้ปัญหา
ทั้งหมดของ EIA ที่แพร่หลายในบังกลาเทศ แต่ SEA จะมีส่วนส าคัญในการปฏิบัติตามหลักการปกครอง/ ระบบการ
จัดการ เพิ่มความตระหนักในหมู่ผู้มีอ านาจตัดสินใจระดับสูง และบังคับให้รั ฐบาลยึดมั่นในกระบวนการก าหนด
นโยบายที่โปร่งใสและยั่งยืน การออกแบบอย่างเหมาะสมของ SEA รับรองกระบวนการตัดสินใจที่ยั่งยืนโดยการ
แจ้งผู้มีอ านาจ ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับความยั่งยืนของการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ การช่วยเหลือใน
การระบุทางเลือกที่ดีที่สุดและการสร้างกระบวนการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตย ( IAIA, 2545). การปรับปรุง
กระบวนการก าหนดนโยบายที่ช่วยให้มั่นใจได้ในที่สุด จากแนวทางปฏิบัติ EIA ที่ดีข้ึนในบังคลาเทศ 

5) ประสบการณ์การใช้ SEA ในอินโดนีเซีย (Miguel Fredes, 2000) 

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

ค าจ ากัดความที่ชัดเจนของ PPP ซึ่ง SEA เป็นข้อบังคับนั้นเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางวัฒนธรรมที่ไม่เปิดเผยของชาวอินโดนีเซีย ซึ่งมักพบปัญหาในโครงการการพัฒนา
ขนาดใหญ่ และการวางแผนเชิงพื้นที่ ซึ่งมีแนวโน้มที่ต้องหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ที่จะก้าวไปอีกข้ัน 
โดยต้องมี SEA ส าหรับ PPP ทั้งหมดที่มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวกหรือทางลบ 
ซึ่งเป็นแนวทางเชิงรุกที่ไม่เพียงแต่จะป้องกัน และบรรเทาผลกระทบเชิงลบของ PPP เท่านั้น แต่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในเชิงบวก แต่ผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดข้ึนก็คือ เมื่อเพิ่มจ านวน SEAs ที่บังคับ ทั้งค่าใช้จ่าย 
ทางการเงิน และเวลาที่มีอยู่ในการด าเนินการจะถูกเพิ่มเข้าไปด้วย 

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

นอกจากนี้หากได้รับการจัดการอย่างไม่เป็นธรรม กิจกรรมภายในภาคส่วนเหล่านี้จะมี
ศักยภาพสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและเศรษฐกิจเชิงลบ การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การสูญพันธ์ุของสิ่งมีชีวิต การตัดไม้ท าลายป่า การพังทลายของดิน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เป็นเพียงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากนโยบายการพัฒนาที่ไม่น่าเช่ือถือ 

ในทางสังคม สิ่งเหล่าน้ีสามารถน าไปสู่ความยากจนมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ประชากร
ในชนบทที่ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต นอกจากนี้อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร
ของผู้อยู่อาศัย 
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ประการสุดท้าย ในด้านเศรษฐกิจ หากไม่มีอย่างหลัง อาจเกิดการสูญเสียรายรับทางการเงิน 
เช่นเดียวกับการประเมินราคาต่ าเกินไป และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนหมด และการลดการเติบโต และการ
พัฒนา 

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

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

ในทางตรงกันข้าม ผลเสียของการกระจายอ านาจยังไม่ชัดเจนนัก ในแง่หนึ่ง การกระจาย
รายได้ใหม่เพื่อประโยชน์ของชุมชนท้องถ่ิน และการมอบหมายหน้าที่ใหม่ระหว่างหน่วยงานการบริหารระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับท้องถ่ิน สามารถเสริมสร้างความรับผิดชอบของการบริหารท้องถ่ินต่อองค์ประกอบต่าง ๆ 
การกระจายอ านาจยังสามารถท าให้การตัดสินใจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบมากขึ้น 

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

ประการสุดท้ายคือยังไม่มีข้อก าหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน SEA นิยมใช้แนวทางที่
ยืดหยุ่นเมื่อออกแบบความสัมพันธ์ระหว่าง ระบบ PPP กับระบบ SEA แม้ว่า SEAs จะถูกรวมเข้ากับ PPP ที่
เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ 09 ก็ตระหนักถึงความส าคัญของบริบทในการออกแบบการบูรณาการ  เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งให้กับกรอบกฎหมายและนโยบาย SEA ของชาวอินโดนีเซีย ควรให้ความส าคัญกับการน าความรับผิดชอบ
และการควบคุมคุณภาพมาใช้ในระบบมากข้ึน ข้ันตอนปฏิบัติที่จะด าเนินการตั้งแต่การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
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อย่างต่อเนื่องของ SEA และกฎหมายต่อต้านการทุจริต และความโปร่งใส การเพิ่มประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูล
ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน และการรวบรวมข้อมูลอย่างขยันขันแข็ง และการจัดท าเอกสารที่เป็นกลาง  
ซึ่งจะมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ ภาคประชาสังคม ด้วยความช่วยเหลือของสื่อที่เข้มแข็งมากข้ึน ควรมีบทบาท
ส าคัญในการสนับสนุนความโปร่งใส 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ เมื่อพิจารณาจากบริบททางวัฒนธรรมของชาว
อินโดนีเซีย เงื่อนไขที่ส าคัญส าหรับการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพคือสิ่งแรก และส าคัญที่สุดในการเพิ่มโอกาสในการ
เรียนรู้ และการเสริมสร้างขีดความสามารถระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน แผนกช่วยเหลือและศูนย์ของ 
SEA สร้างข้ึนเพื่อให้ข้อมูล 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 เช่นเดียวกับในประเทศอื่น ๆ ระบบของ 
SEA ในประเทศจีนได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างข้ึนด้วยการเกิดข้ึนของข้อจ ากัดในทางปฏิบัติและเชิงสถาบัน นักวิจัยและ
ผู้ปฏิบัติงานได้ให้ความสนใจอย่างมากกับปัญหาและความท้าทายในการน า SEA ไปใช้ในจีน การวิจารณ์ส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ เช่น ความไม่เพียงพอของการมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามการขาดความโปร่งใสใน 
การตัดสินใจ การพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกที่ไม่เพียงพอ และการขาดข้อมูลพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงในกระบวนการ 
SEA ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิผลของการใช้งาน SEA ในประเทศจีนและกลายเป็นประเดน็
หลักที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา SEA ของจีน 

การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนาแสดงให้เห็นว่า อิทธิพลหลักที่มีผลต่อการน า SEA มาใช้
เป็นปัจจัยตามบริบท เช่น กฎหมายและข้อบังคับการจัดการ SEA และข้ันตอนการตัดสินใจ การที่ SEM พัฒนาข้ึน
ในการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นว่า SEA เกี่ยวข้องโดยตรงในเชิงบวกกับกระบวนการตัดสินใจเช่นเดียวกับกฎหมายและ
บริบททางการเมือง ผลการวิจัยยังช้ีให้เห็นปัญหาที่พบในประเทศจีน ดังต่อไปนี้ 

- ขาดกลไกบางอย่างในการเผชิญกับความไม่แน่นอน 

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

- หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมมีปัญหาในการเข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเมื่อเทียบกับภาค
ส่วนที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและป้องกันผลประโยชน์ของรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน รวมถึงการท างาน
ร่วมกันข้ามภาคส่วนเพื่ออ านวยความสะดวกให้ SEA มีประสิทธิภาพ 

SEM ระบุว่ากระบวนการและวิธีการมีความเกี่ยวข้องกันในเชิงบวก ส าหรับความเช่ียวชาญ
และสถาบัน SEA เทคนิคการแนะน าสามารถปรับปรุงได้โดยผู้เช่ียวชาญและสถาบัน SEA การค้นพบนี้มีเหตุผล
เนื่องจากความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน SEA มีผลโดยตรงต่อเทคนิค SEA เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ SEA 
สะสมประสบการณ์และบทเรียน ในทางปฏิบัติระบบ SEA ของจีนยังคงพัฒนาอยู่โดยผ่านการปรับแต่งและ
ปรับปรุงด้วยวิธีต่อไปนี้ 

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

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

- สร้างแพลตฟอร์มข้อมูล SEA ผ่านการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อส่งเสริมประสิทธิผลของ SEA ส่วนข้อมูลที่เปิดเผยควรมีความกว้างและละเอียด ควรจัดต้ังหน่วยงานการสือ่สาร
และการประสานงานระหว่างฝ่าย เพื่อเสริมสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างกันและเพื่อสร้างฐานข้อมูลพื้นฐานที่ดี 
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“ร่าง” กรณีศึกษา  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี 

 

กรณีศึกษานี้ใช้ข้อมูลประกอบจากรายงานการศึกษาสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี 
(มกราคม พ.ศ. 2563) ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลจาก
การศึกษา และพ้ืนที่ศึกษาจริงของลุ่มน้ าชี เพ่ือสาธิต ทดลอง เรียนรู้กระบวนการศึกษา SEA โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือบูรณาการผลของ SEA กับแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าชี ในรอบของการจัดท าแผน
ถัดไป   

ทั้งนี้ก าหนดวัตถุประสงค์ ของ กรณีศึกษา ให้ใช้ในการเรียนรู้กระบวนการศึกษา SEA ตาม ร่าง แนวทาง 
SEA ของประเทศไทย (สศช., 2563) 

1 วิธีการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา 

1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

1) แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 5 ทีมศึกษา จ านวนผู้เข้าอบรม เท่า ๆ กัน  

2) ใช้วิธีการอบรมแบบมีส่วนร่วม แต่ละทีมศึกษา โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่ม ช่วยแนะน าและให้
ความรู้กระบวนการ SEA  

3) แต่ละทีมใช้ข้อมูลจริงของกรณีศึกษาเรียนรู้กระบวนการ SEA ทุกขั้นตอน และผลิตรายงาน
การศึกษาในหัวข้อส าคัญของทุกขั้นตอน (ตามผลผลิตในหัวข้อ 1.3)  

4) ทีมศึกษาน าเสนอผลและแลกเปลี่ยนกับทีมศึกษาอ่ืน ๆ ในช่วงสุดท้ายของการฝึกอบรม 

1.2 การแบ่งกลุ่มทีมศึกษา 

ทีมศึกษารับผิดชอบการศึกษาโดยแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ตามลุ่มน้ าย่อย ดังนี้ 

• ทีมศึกษาที่ 1 พื้นที่ต้นน้ าน้ าชีและน้ าพอง   
• ทีมศึกษาที่ 2 พื้นที่เกษตรที่สูงด้านตะวันตกของน้ าชี   
• ทีมศึกษาที่ 3 พื้นที่เศรษฐกิจกลางน ้าชี   
• ทีมศึกษาที่ 4 พื้นที่ต้นน ้าล าปาว   
• ทีมศึกษาที่ 5 พื้นที่ปลายน ้าชี 

1.3 ผลผลิตจากการศึกษา 

ผลผลิตที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน ของแต่ละทีมศึกษา ประกอบด้วย 
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1. การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2. การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 

3. การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 

4. การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

5. การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 

6. การประเมินข้อมูลฐาน 

7. การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น 

8. การวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสีย  

9. การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย  

10. การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

11. การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต 

11. การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  

12. การประเมินทางเลือก  

13. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 

14. สรุปผลการศึกษา  

ข้อเสนอที่ได้จากผลของการศึกษา SEA น าไปสู่การทบทวนปรับปรุงและจัดท าแผนบริหารจัดการ
ลุ่มน้ าชี (พ.ศ. 2566-2570) และแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าชี (พ.ศ. 256x-25xx) ได้ 

ทั้งนี้ การรายงานผลตามผลผลิตข้างต้น สามารถรายงานผลผ่าน Flip Chart และบัตรค าต่างๆ 
โดยไม่ต้องจัดท าเป็นรูปเล่มรายงาน 
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2 ข้อมูลประกอบกรณีศึกษา 

2.1 ความเป็นมา 

ลุ่มน้ าชี ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 49,132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 30.71 ล้านไร่ อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร 
ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวล าภู อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยพ้ืนที่ลุ่มน้ าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ตามลดับ ลุ่มน้ าชีประสบปัญหาเรื่องน้ าตลอดมา โดยเฉพาะ ปัญหาขาดแคลน
น้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคบริโภค ปัญหาน้ าท่วมชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตร รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ า
ที่เกิดจากการปล่อยน้ าทิ้งของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม การชะล้างของสารเคมีทางการเกษตรลงแหล่ง
น้ า และสภาพพ้ืนที่ที่เป็นดินเค็ม  

จากสภาพปัจจุบันของลุ่มน้ าชีดัง ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.) จึงเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นของการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พ้ืนที่ลุ่มน้ าชี เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจ ากัด
ของสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี ที่สามารถน าไปสู่ความสมดุลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทียบทางเลือกในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าในพื้นที่ลุ่มน้ าชี เพ่ือให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
ประชาชน สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ เพ่ือเพ่ิมความม่ันคง
ด้านน้ าของประเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยทางเลือกที่พัฒนาขึ้น จะน ามาจัดท าแผนพัฒนาลุ่มน้ า
ชีแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 1) การจัดการน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 2) การสร้าง  
ความม่ันคงของน้ าภาคการผลิต 3) การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 4) การจัดการคุณภาพน้ าอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ า 5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพงทลายของดิน และ 6) การบริหารจัดการ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม การเพ่ิมรายได้และสร้างโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีให้มีความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  

2.2 ที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ศึกษา  

ลุ่มน้ าชี อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 20 ลุ่มน้ าสาขา มีแม่น้ าที่ส าคัญคือ 
แม่น้ าชีเป็นแม่น้ าสายหลัก และมีล าน้ าสาขาต่าง ๆ อีกหลายสาย เช่น น้ าพรม น้ าเชิญ น้ าพอง ล าน้ าปาว และ
น้ ายัง เป็นต้น มีอาราเขตติดต่อ ได้แก่ 

ทิศเหนือ  ติดต่อกับลุ่มน้ าโขง 

ทิศใต ้  ติดต่อกับลุ่มน้ ามูล 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ ามูล 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับลุ่มน้ าป่าสัก 
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สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้ าชีประกอบไปด้วยเทือกเขาสูงทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือ
เทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือเทือกเขาเพชรบูรณ์และป่าดงพญาเย็น ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าชีและแม่น้ า
สาขาที่ส าคัญหลายสาย ส่วนพ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้ของลุ่มน้ า 
ล าน้ าสายหลักคือ แม่น้ าชี ซึ่งมีต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูเขียว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ต ายบนางแดด 
อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอจัตุรัส และอ าเภอเมืองชัยภูมิ 
แล้วไหลย้อนขึ้นไปทางทิศตะวัยออกเฉียงเหนือผ่านอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอ
เมืองขอนแก่น และไหลย้อนกลับมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเมืองมหาสารคาม 
อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และ
อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ไหลลงมาบรรจบกับแม่น้ ามูลที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว
ประมาณ 830 กิโลเมตร รายละเอียดดังรูปที่ 1 และ รูปที่ 2 

 
ที่มา : สทนช., 2562 

รูปที่ 1 สภาพพื้นที่และล้าน้้าสาขาลุ่มน้้าชี 
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ที่มา : สทนช., 2562 

รูปที่ 2 ขอบเขตลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าชี 

 

2.3 แผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบ 

การพัฒนาด้านน้้า 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ 2) ได้ค านึงถึงประเด็นการประสานเชื่อมโยง
เป้าหมายของแต่ละแผนให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การพัฒนาในระดับภาคและพ้ืนที่ 
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร ให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิม
ไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม โดยอาศัยเทคโนโ,ยีและนวัตกรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได ้

ประเด้นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต โดยเน้นการสร้างรากฐาน ทั้งด้านบุคลากร 
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง และเป็นผู้น าของ
อุตสาหกรรมและบริหารที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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ประเด็นที่ 5 การท่องเที่ยว ให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวระดับโลก โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ แต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เพ่ือเป็นศุนย์เศรษฐกิจ
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถื่น โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่ดี รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล มุ่งเน้นการพัมนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตและยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมขั้นสูง 
ยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าเพื่อสร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  

2.3.2 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ 12 ในระยะ 5 ปีแรก มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

• เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคน
เก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริหารทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้ 

•  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

• เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

• เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง  
บูรณาการ 

• เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพ่ือรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริหารเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 
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• เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริหาร และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติ 

ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สรุปได้ดังนี้ 

เป้าหมาย : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ “เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

ปัญหาและประเด็นท้าทาย : 

• ขาดแคลนน้ าทั่วทั้งภาค 
• มีคนจนมากที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ไม่สามารถหลุดพ้นความยากจนได้ 
• มีปัญหาไอคิวต่ าในเด็ก 
• ความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและท่อน้ าดี 
• เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ า 
• ภาคเกษตรเป็นแบบดั้งเดิม พ่ึงธรรมชาติ มีผลิตภาพต่ า และมีการใช้สารเคมีสูง 
• อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปเกษตรขั้นต้น มูลค่าเพ่ิมต่ า การลงทุนใหม่ ๆ มีน้อย  
•  การค้าชายแดน สินค้าส่งออกผลิตจากนอกภาค ไม่สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้กับภาค

อีสาน 
• ทรัพยากรการท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการพัฒนา ขาดสิ่งอ านวยความสะดวก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา : 

• บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
• แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทาง

สังคม 
• สร้ า งคว าม เข้ มแข็ ง ของฐ าน เศรษฐกิ จภาย ใน  ควบคู่ กั บการแก้ ไขปัญหาด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง และ

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของ
ภาค 

• พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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2.3.3 สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี 

สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีจากประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาต่าง ๆ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาภาคท่ีเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
ลุ่มน้ า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (5 กลุ่มจังหวัด) สรุปได้ดังนี้ 

1) ทิศทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีประเด็นการพัฒนาหลัก 5 ประเด็น คือ 

• เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
• พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
• การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
• การลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจ 
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจ 

2) ทิศทางการพัฒนาด้านสังคม มีประเด็นการพัฒนาหลัก 6 ประเด็น คือ 

• ปรับเปลี่ยนค่านิยมประชาชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค ์

• พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
• ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
• พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
• กระจายการให้บริหารทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุม

และท่ัวถึง 
• เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดีดิน
และทรัพยากรภายในชุมชน 

3) ทิศทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีประเด็นการพัฒนาหลัก 6 ประเด็น คือ 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
• ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่

ต้นน้ าของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา 
• ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ 

เป็นธรรม 
• ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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• บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 

2.4 สภาพพื้นที่ลุ่มน้้าชี 

2.4.1 สภาพทั่วไปของลุ่มน้้า 

1. ที่ตั้ง ลุ่มน้ าซีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ของประเทศไทย มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 
30,706,154 ไร่ (ประมาณ 49,130 ตร.กม.) มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขต 13 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา  
เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล าภู ชอนแก่น มหาสารคาม อุดรธานี กาฬสินธุ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี (จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสกลนคร เป็นพื้นที่ ต้นน้ าเพียงเล็กน้อย)  

2. สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าชี ประกอบด้วย เทือกเขาสูงทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือ 
เทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกคือ เทือกเขาเพชรบูรณ์และป่าดงพญาเย็น ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของแม่น้ าชีและแม่น้ า
สาขาที่ส าคัญหลายสาย ส่วนพ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบและมีเนินเล็กน้อยทางตอนใต้ของลุ่มน้ า แม่น้ าชีมีต้น
ก าเนิดมาจากเทือกเขาภูเขียว ในเขตรักษาพันธุสัตว์ป่าภูเขียว ที่บ้านโหล่น ต าบลนางแดด ในเขตอ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิไหลลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านอ าเภอจัตุรัส และอ าเภอเมืองชัยภูมิ แล้วไหลย้อน
ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านอ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อ าเภอมัญจาคีรี อ าเภอเมืองขอนแก่น 
และวกลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านอ าเภอโกสุมพิสัย อ าเภอเมืองมหาสารคาม อ าเภอเสลภูมิ อ าเภอ
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอเมืองยโสธร อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี ไหลงลงมาบรรจบกับแม่น้ ามูลที่อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ความยาวประมาณ 830 
กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของลุ่มน้ าชี ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 สภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้าชี 
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2.4.2 อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา 

สภาพภูมิอากาศ เขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้เกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว มีอุณภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 
27.0 องศาเซลเซียส มีค่าความชื้อสัมพันธ์เฉลี่ยทั้งปีมีค่าประมาณร้อยละ 73.8 และมีปริมาณการระเหยเฉลี่ย
ทั้งปีประมาณ 1,566.2 มม. 

ปริมาณน้้าฝน ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในลุ่มน้ าชี 1,188 มม.ต่อปี ซึ่งทุกจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีมี
ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศไทย และในพ้ืนที่ลุ่มชีประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงเป็นระยะ
เวลานานในช่วงฤดูฝน ส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 

ปริมาณน้้าท่า พ้ืนที่ลุ่มน้ าชีมี พ้ืนที่รับน้ า 49,130 ตร.กม. ซึ่งมีปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย 
11,993.64 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ าท่าในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม) 10,449.55 ล้าน ลบ.ม. คิด
เป็นร้อยละ 87 ชองปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ย ปริมาณน้ าท่า ในฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน) 
1,544.08 ล้าน ลบ.ม. ดังนั้น อ่างเก็บน้ าในลุ่มน้ ามีความจ าเป็นในการพัฒนา เพ่ือเก็บกักน้ าส่วนเกินในช่วง 3 
เดือน ไปใช้ในฤดูแล้ง เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ทั้ง 27 ลุ่มน้ าสาขา มีค่าระหว่าง 
4.26 ถึง 12.36 ลิตรต่อวินาทีต่อตร.กม. 

ปริมาณน้้าหลาก จากลักษณะทางกายภาพชองแม่น้ าชี เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ค่าอัตราน้ าหลาก
สูงสุดฉับพลันของสถานีวัดน้ าท่าในแม่น้ าซีมีความไม่สอดคล้องกัน น้ าหลากในสถานีวัดน้ าท้ายน้ าอาจต่ ากว่า
สถานีวัดน้ าเหนือน้ า เนื่องจากปริมาณน้ าหลากที่ไหลผ่านสถานีต้นน้ า ไหลเอ่อล้นตลิ่งท่วมที่ราบน้ าท่วมถึง 2 
ฝั่งแม่น้ าท าให้ปริมาณน้ าหลากท่ีไหลผ่านสถานีท้ายน้ ามีอัตราการไหลลดลง  

2.4.3 อุทกธรณีวิทยาและน้้าใต้ดิน 

ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุ่มน้ าชี ส่วนใหญ่เป็นชั้นหินอุ้มน้ า คิดเป็นร้อยละ 86.82 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ า ชั้นหินอุ้มน้ าในตะกอนหินร่วน คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของพื้นที่ลุ่มน้ า และส่วนที่เหลือคือ แหล่งน้ า โดย 
ความลึกของชั้นน้ าบาดาลในลุ่มน้ าซีอยู่ในข่วง 10-50 เมตร และในชั้นหินร่วน บางช่วงอาจลึกได้ถึง 50-100 
เมตร ความสามารถในการให้น้ าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั้วโมง 

ทิศทางการไหล่ของน้ าบาดาลหลักๆ จะเริ่มจากบริเวณพ้ืนที่ ด้านทิศตะวันตกที่มีสภาพภูมิ
ประเทศสูงกว่าจะไหลลงสู่พ้ืนที่ต่ าตามล าน้ าสาขา และไหลจากทิศตะวันตกไปสู่ ทิศตะวันออกตามทิศทางการ
ไหลของแม่น้ าชี 

2.4.4 คุณภาพน้้า 

ลุ่มน้ าชีมีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าชี แม่น้ าพอง คุณภาพน้ าในแม่น้ าซี แม่น้ าพอง และ
แม่น้ าล าปาว ส่วนใหญ่อยู่ในมาตรฐานน้ าผิวดินประเภทที่ 3 คือ เป็นแหล่งน้ าที่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือ 
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การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไป
ก่อน และเพ่ือการเกษตรได้โดยแม่น้ าซี และแม่น้ าพอง มีคุณภาพน้ าเป็นไปตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
แต่ส าหรับล าปาว มีคุณภาพน้ าไม่เป็นไปตามประกาศ กรมควบคุมมลพิษซึ่งก าหนดไว้เป็นแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 2 

2.4.5 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินในลุ่มน้ าซีส่วนใหญ่มีการพัฒนาของดินค่อนข้างสูงซึ่งจะส่งผลให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมซาติต่ า ซ่ึงประกอบด้วย ดินในพ้ืนที่ราบลุ่มหรือพ้ืนที่ราบ 6.37 ล้านไร่ ดินบริเวณ
พ้ืนที่ดอนที่อยู่ในเขตดินแห้ง 17.40 ล้านไร่ และดินบริเวณที่สูง 4.98 ล้านไร่ กระจายอยู่ใน จังหวัดต่าง ๆ ใน
ลุ่มน้ าชี 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักได้ 5 ประเภท ประกอบด้วย 
พ้ืนที่เกษตรกรรม 20.44 ล้านไร่ (ร้อยละ 66.56 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า) พ้ืนที่ป่าไม้ 5.90 ล้านไร่ (ร้อยละ 19.21) 
นอกจากนี้ เป็นพ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พ้ืนที่แหล่งน้ า และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 

การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง พ้ืนที่แหล่งน้ า มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น ในขณะที่พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่ป่าไม้ และพ้ืนที่เบ็ดเตล็ดมีแนวโน้ม
ลดลง 

2.4.6 ทรัพยากรป่าไม้และช้ันคุณภาพลุ่มน้้า 

ทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ลุ่มน้ าซีมีพ้ืนที่ป่าไม้รวม 5,091,486 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 16.58 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้ า(ส านักจัดการที่ดินป่าไม้กรมป่าไม้,2561) โดยมีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษา พันธุสัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกชชาติ และพ้ืนที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ คิด
เป็นร้อยละ 12.70 ของพ้ืนที่ลุ่มน้ า (3,899,675 ไร่)  

ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า พบว่าพ้ืนที่มากกว่าครึ่งหนึ่งชองลุ่มน้ าซีอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 5 คือ ร้อยละ 
57.82 มีลักษณะเป็นที่ราบหรือที่ลุ่ม หรือเนินลาดเอียงเล็กน้อยและส่วนใหญ่มีการใช้พ้ืนที่ส าหรับท า
เกษตรกรรม เช่น ท านา และปลูกพืชไร่ นอกจากนี้ อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 4 ร้อยละ 25.36 และพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้น
ที่ 3 ร้อยละ 3.32 ส่วนพ้ืนที่ลุ่มน้ าชั้นที่ 1A 1B และ 2 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าส าธารมี ร้อยละ 9.69 0.85 และ 
2.96 ตามส าดับ 

2.4.7 ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

พ้ืนที่ลุ่มน้ าซี มีพ้ืนที่ทางการเกษตรประมาณ 48.01 ล้านไร่ ส่วนใหญ่ด าเนินกิจกรรมทาง 
การเกษตร คือ ท านา ประมาณ 11.24 ล้านไร่ รองลงมาคือ ท าไร่ ประมาณ 7.17 ล้านไร่ โดยมีรายได้เฉลี่ย 
ครัวเรือนเกษตรเฉลี่ย 89,829 บาท/ครัวเรือน/ปี เป็นต้น 
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ประชากร พ้ืนที่ลุ่มน้ าซีมีประชากรทั้งสิ้น 5,953,334 คน จังหวัดที่มีอ าเภอเมืองอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ า
ชีที่มีประชากรมากกว่าล้านคน คือ จังหวัดชอนแก่น รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่ลุ่มน้ าชีมีความหนาแน่น
ประชากรเฉลี่ย 121.18 คนต่อ ตร.กม. สูงสุดคือ จังหวัดมหาสารคาม 179.45 คนต่อ ตร.กม. รองลงมาคือ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 177.20 คนต่อ ตร.กม. 

เศรษฐกิจ ประชากรส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จะเป็น
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักในแต่ละจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนสูงสุด 105 ,618 
บาทต่อคนต่อปี รองลงมาคือ จังหวัดขอนแก่น 112,038 บาทต่อคนต่อปี จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อคนน้อยที่สุดคือ จังหวัดหนองบัวล าภู 49,443 บาทต่อคนต่อ ประชากรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชีมีรายได้ค่อนข้างต่ า
และเมื่อพิจารณาความแตกต่าง ระหว่างชุมชนเมืองกับชนบท มีความแตกต่างกันมากคือ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ประชากรมีรายได้มากกว่า เกณฑ์เฉลี่ย 1.25 เท่า ในขณะที่ประชากรในชนบท (อ าเภอโนนศิลา) มี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย 0.79 เท่า เมื่อเปรียบเทียบในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูกับจังหวัดขอนแก่น ประชากร
ในอ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู มีรายได้ต่ ากว่า 0.76 เท่า ของรายได้อ าเภอเมืองขอนแก่น และรายได้ประ
ซาขนในเขตชนบท (อ าเภอโนนลัง) ของ จังหวัดหนองบัวล าภูสูงกว่า 1.11 เท่า ของรายได้ในเขตชนบท (อ าเภอ
โนนศิลา) ของจังหวัดขอนแก่น 

2.5 โครงการแหล่งน้้าในปัจจุบัน 

2.5.1 แหล่งน้้าต้นทุนในปัจจุบัน 

โครงการแหล่งน้ าและโครงการชลประทานในปัจจุบันที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี มี
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จ านวนโครงการรวม 2 ,765 โครงการ ความจุเก็บกักโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมประมาณ 
7,139.72 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานรวมประมาณ 3,446,187 ไร่ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์ 1,154,992 ไร่ 
สรุปดังนี้ 

ล าดับ โครงการ จ านวนโครงการ ความจุเก็บกัก (ล้าน 
ลบ.ม.) 

พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) พื้นท่ีรับประโยชน์ 
(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 โครงการสูบน ้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. 
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2.5.2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

ลุ่มน้ าาซีมีแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความจุของอ่างเก็บน้ ามากกว่า 20 ล้าน 
ลบ.ม. รวมฝายปิดกั้นแม่น้ าซีอีก 6 แห่ง ความจุ 164 ล้าน ลบ.ม. รวม 14 แห่ง มีความจุรวม 5,026.45 ล้าน 
ลบ.ม. ที่เหลืออีก จ านวน 142 โครงการมีความจุรวม 660.81 ล้านลบ.ม.  

ลุ่มน้ าซีมีเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง มีความจุรวม 4,575.05 ล้าน ลบ.ม. แต่เป็นความจุใช้งานเพียง 
3,871.16 ล้าน ลบ.ม. ท าให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ าในลุ่มน้ า การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มีข้อจ ากัดใน
สภาพภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ รวมทั้งมีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมาก 

จังหวัดขอนแก่นมีความจุอ่างเก็บน้ ารวมมากที่สุดคือ 1,946.63 ล้าน ลบ.ม. มีแหล่งเก็บน้ าฃนาด
ใหญ่คือ เขื่อนอุบลรัตน์ รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์มีความจุอ่างเก็บน้ ารวม 1,928 ล้าน ลบ.ม. มีแหล่งเก็บ
น้ าขนาดใหญ่คือ เขื่อนล าปาว และจังหวัดชัยภูมิมีความจุอ่างเก็บน้ ารวม 230.93 ล้าน ลบ.ม. มีแหล่งเก็บน้ า
ขนาดใหญ่คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนล าปะทาวตอนบน ล าคันอู และเข่ือนห้วยลุ่ม  

2.5.3 การพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล 

จากข้อมูลบ่อน้ าบาดาลของกรมทรัพยากรน้ าบาดาล ปี พ.ศ. 2562 บริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้ าซีมีจ านวน
บ่อน้ าบาดาล ที่ใช้ได้รวม 15,423 บ่อ โดยบ่อน้ าบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น จ านวน 3,641 
บ่อ รองลงมาอยู่ใน พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จ านวน 3,263 บ่อ และจังหวัดกาฬสินธุ จ านวน 2,048 บ่อ โดยจ าแนก
ประเภทบ่อ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การเกษตรกรรม เซ่น เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 2) การธุรกิจ เซ่น การค้า 
บริการ อุตสาหกรรม และ 3) การอุปโภค-บริโภค 

2.6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 

การวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ าชีในอนาคต จ าเป็นต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนและน้ าท่าในอดีตของพ้ืนที่ศึกษา รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศและอัตราการระเหย โดยการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ผลกระทบต่อปริมาณน้ าท่าของลุ่มน้ าซีในอนาคตด้านต่าง ๆ สรุปดังนี้ 

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ผลการศึกษาค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุดและ
ต่ าสุด มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น 0.12 °c ต่อทศวรรษ และค่าอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น 0.24 °c ต่อ
ทศวรรษ 

• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน พบว่าปริมาณฝนสะสมรายปีมีแนวโน้มลดลง 
• แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าท่าในสุ่มน้ าชี สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

• ปริมาณน้ าท่าสะสมรายปีมีแนวโน้มลดลง 
• ปริมาณน้ าท่าเดือนสิงหาคม เดือนน้ ามากมีปริมาณเพ่ิมข้ึน 
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• ปริมาณน้ าท่าเดือนอื่น ๆ มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

2.7 การคาดการณ์ประชากรและด้านเศรษฐกิจในอนาคต 

2.7.1 การคาดการณ์ประชากรและนักท่องเที่ยวในอนาคต 

การคาดการณ์ประชากรของลุ่มน้ าชีในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2561-2580) พบว่า ประชากรที่
อาศัยอยู่ในลุ่มน้ าชีปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 5,953,334 คน ปี พ.ศ. 2565 (ปีที่ 5) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 
6,045,476 คน ปี พ.ศ. 2570 (ปีที่ 10) มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 6,147,215 คน ปี พ.ศ. 2575 (ปีที่ 15) มีจ านวน
รวม ทั้งสิ้น 6,260,145 คน และจากการคาดการณ์ประชากรในปี พ.ศ. 2580 (ปีที่ 20) พบว่าจะมีจ านวน
ประชากร รวมทั้งสิ้น 6,386,218 คน ตามล าดับ โดยในปี พ.ศ. 2580 หรือปีที่  20 จังหวัดในลุ่มน้ าชีที่คาดว่า
จะมีจ านวนประชากรเพ่ิมขึ้นมากที่สุด 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 

ด้านอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน้ าชีรวม 16,055 โรงงาน จากสถิติการ 
ขยายตัวของ GPP คาดว่าจะมีการเติบโตชองภาคอุตสาหกรรมในอัตราร้อยละ 3.4 ต่อปี 

2.7.2 แนวโน้มของการพัฒนาเศรษฐกิจอนาคต 20 ปี 

จากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของลุ่มน้ าชีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ถึง 12 
(พ.ศ. 2538-2561) พบว่า จังหวัดที่มีระดับฐานเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่ง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
รองลงมาได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และอุดรธานี ตามล าดับ และระดับฐานเศรษฐกิจ ต่ าสุด ได้แก่ จังหวัด
หนองบัวล าภู ยโสธร และมหาสารคาม ตามล าดับ แต่ในช่วงแผนฯ 9 ถึงแผนฯ 12 จังหวัดเหล่านี้ มีอัตรา 
การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น ส าหรับจังหวัดนครราชสีมา และขอนแก่นในช่วง
แผนฯ 12 อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่ าร้อยละ 1.80 และ 1.15 ตามล าดับ แต่
การเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดนครราชสีมาสูงเป็นอันดับสองของจังหวัดในลุ่มน้ าชี  เพ่ิมขึ้น 
6,000 ล้านบาท (จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอันดับ 1 เพ่ิมขึ้น 6,027 ล้านบาท) และจังหวัด ขอนแก่น เพ่ิมขึ้น 
3,100 ล้านบาทในช่วง พ.ศ. 2560-2561 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึนต่ าสุดได้แก่ จังหวัดอุดรธานี เพ่ิมข้ึน 
1,575 ล้านบาท จังหวัดยโสธร เพ่ิมขึ้น 1,668 ล้านบาท และจังหวัดหนองบัวล าภู เ พ่ิมขึ้น 2,041  
ล้านบาท 

อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของลุ่มน้ าชีในภาพรวม (ตั้งแต่ พ.ศ. 2539-2561) ช่วง
แผนฯ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 เป็นช่วงที่อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดต่าง ๆ ต ่าสุด ช่วงแผนฯ 9 และแผนฯ 10 (พ.ศ. 2545-2554) อัตราการ
เจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสูงขึ้นมาก และลดต ่าลงในช่วงแผนฯ 11 (พ.ศ. 2555-2559) และ
แผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2561) 
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จากการศึกษาใน 2 เงื่อนไข คือ 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมเติบโตตามแนวโน้มปัจจัยปัจจุบันที่เกิดขึ้น 
ซึ่งคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเติบโตเพียงร้อยละ 1.80 ต่อปี 2) การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
คาดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจะเติบโตร้อยละ 3.00 ต่อปี 

2.8 ความต้องการใช้น้้าในปัจจุบันและอนาคต 20 ปี 

2.8.1 กรณีศึกษา 

การใช้น้ าในปัจจุบันและในอนาคตได้พิจารณาศักยภาพพ้ืนที่การเกษตรที่จะพัฒนาเป็นพ้ืนที่ 
ชลประทาน การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม การเพ่ิมขึ้นชองประชากร นักท่องเที่ยว และการเลี้ยงสัตว์ โดยมี
กรณี การศึกษาดังนี้ 

• ความต้องการใช้น้ าในสภาพปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) 
• ความต้องการใช้น้ าในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2582) กรณีพัฒนาโครงการแหล่งน้ าในลุ่มน้ าชีเต็ม

ศักยภาพ 
• ความต้องการใช้น้ า ในอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2582) กรณีพัฒนาโครงการแหล่งน้ าในลุ่มน้ าซี

เต็มศักยภาพและการผันน้ าโขง 
• ความต้องการใช้น้ าภาคเกษตรมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ 97 โดยในลุ่มน้ าชีมีพ้ืนที่เกษตร 20.44 

ล้านไร่ ในปัจจุบันมีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 4.60 ล้านไร่ เป็นพื้นที่เกษตร
น้ าฝน 15.84 ล้านไร่ ในลุ่มน้ าชี พ้ืนที่เกษตรที่มีศักยภาพพัฒนาในพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่
รับประโยชน์ 9.55 ล้านไร่ (รวมพ้ืนที่ 4.60 ล้านไร่) 

2.8.2 ความต้องการใช้น้้าผิวดินในกิจกรรมต่าง ๆ 

ความต้องการน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินในลุ่มน้ าชี แยกเป็น กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

• ด้านการเกษตร เป็นการใช้น้ าชองพ้ืนที่เกษตรในพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์  
โดยพ้ืนที่ ที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตพิจารณาจากการพัฒนาโครงการแหล่งน้ าในลุ่มน้ าชี เต็ม
ศักยภาพการเพ่ิมพ้ืนที่จ าเป็นต้องมี การเพ่ิมน้ าต้นทุนโดยผันนี้าจากแม่น้ าโชงมาช่วยการใช้
น้ าในลุ่มน้ าชี 

• ด้านอุปโภคบริโภค พิจารณาจากการขยายตัวของประชากรและอัตราการใช้น้ าเขตเมืองและ
เขตชนบท 

• ด้านอุตสาหกรรม พิจารณาจากจ านวนอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอัตราการใช้น้ าฃอง
อุตสาหกรรม แต่ละประเภท และพิจารณาการขยายตัวชองอุตสาหกรรมจากสถิติ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม 

• ด้านท่องเที่ยว พิจารณาจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและอัตราการใช้ น้ าฃอง
นักท่องเที่ยวแต่ละประเภท 
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• ด้านปศุสัตว์ พิจารณาจากการขยายตัวชองสัตว์เลี้ยงและอัตราการใช้น้ าฃองสัตว์เลี้ยงแต่ละ
ประเภท 

• ด้านรักษาระบบนิเวศท้ายน้ า เน้นปริมาณน้ าต่ าสุดที่ต้องระบายท้ายอ่างเก็บน้ าฃนาดใหญ่ 
ปริมาณ น้ าในส่วนนี้สามารถน ากลับมาใช้ได้ใหม่โดยจุดใช้น้ าที่อยู่ท้ายน้ าของอ่างเก็บน้ านั้น ๆ 

2.8.3 ความต้องการใช้น้้าบาดาล 

พบว่าความต้องการใช้น้ าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคมีปริมาณสูงที่สุด โดยคิดเป็นปริมาณ
ความต้องการใช้น้ าบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคประมาณ 494.11 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี (ร้อยละ 44.25) รองลงมา
ได้แก่ ความต้องการใช้น้ าบาดาลเพ่ือการอุตสาหกรรม 331.70 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี (ร้อยละ 29.70) และสุดท้าย
คือความต้องการใช้น้ าบาดาล เพ่ือเกษตรกรรม 290.91 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี (ร้อยละ 26.05) ตามล าดับ 

2.9 การวิเคราะห์การใช้น้้าในลุ่มน้้าชี 

สามารถวิเคราะห์สมดุลน้ าในลุ่มน้ าซี แยกตามลักษณะการพัฒนาโครงการแหล่งน้ าในลุ่มน้ าชี ได้ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 : การใช้น้ าในปัจจุบัน 

กรณีท่ี 2 : การใช้น้ าในอนาคต กรณีพัฒนาโครงการในลุ่มน้ าซีเต็มศักยภาพ 

กรณีท่ี 3 : กรณีที่ 2 และเพ่ิมน้ าต้นทุนโดยการผันน้ าโขง 

ผลการวิเคราะห์การใช้น้ าในลุ่มน้ าซีในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) และอนาคต 20 ปี (พ.ศ. 2582) สรุปได้
ดังนี้ 

กรณ ี
พื้นที่เกษตร 

(ไร่)* 
พื้นที่เกษตร
น้้าฝน (ไร่) 

พื้นที่
ชลประทาน
และพื้นที่รับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

ความจุใช้
งานอ่างฯ 

ขนาด
ใหญ่-
กลาง 

ความ
ต้องการน้้า 
(ล้านลบ.ม.) 

ขาดแคลนน้้า (ล้าน ลบ.ม.) 

มิ.ย.-พ.ย. 
ธ.ค.-
พ.ค. 

ทั้งปี 

1 ส ภ า พ
ปัจจุบัน 

20,423,463 

15,822,284 4,601,179 4,850.78 5,068.67 79.05 449.56 528.61 

2. อ น า ค ต
พั ฒ น า
โครงการ
แหล่งน้้า
เ ต็ ม
ศักยภาพ 

12,934,904 7,488,559 6,091.80 8,025.48 699.20 905.16 1,604.36 

3 กรณีที่ 2 
แ ล ะ ผั น
น้้าโขง 

10,873,148 9,550,315 6,091.80 12,396.44 
ต้องผันน้ าโขงมาช่วย 5,020.87 

ล้าน ลบ.ม. ต่อปี 

หมายเหตุ * ยังไม่รวมพ้ืนท่ีเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร 28,638 ไร่ 
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พ้ืนที่เกษตรชลประทานในปัจจุบันพัฒนาได้เพียง 4.60 ล้านไร่ หรือร้อยละ 22.50 ของพ้ืนที่
เกษตร มีการขาดแคลนน้ ามากในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดกาฬสินธุ บริเวณเหนือน้ าฃองเขื่อนล าปาว 
พบว่าในสภาพ ปัจจุบันลุ่มน้ าชีมีปริมาณน้ าท่ารวม 11,993.63 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยการขาดแคลนน้ าส่วนใหญ่
เกิดในการใช้น้ าด้านการเกษตรชลประทาน เนื่องจากมีความต้องการน้ าสูงถึงร้อยละ 42.80 ของปริมาณน้ าท่า 
ประกอบกับมีความจุใช้งานของอ่างเก็บน้ าฃนาดใหญ่และขนาดกลางเพียงร้อยละ 40.90 ของปริมาณน้ าท่า 

การวิเคราะห์การใช้น้ าในลุ่มน้ าชี สรุปไดด้ังนี้ 

• ในปัจจุบันมีพ้ืนที่เกษตรน้ าฝน 15.84 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.50 ของพ้ืนที่เกษตร ท าให้
เสี่ยงต่อ การเกิดภัยแล้งเนื่องจากอาศัยปริมาณฝนเป็นหลัก โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝน
เฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 มม.ต่อปี ในบริเวณรอยต่อของจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่น พ้ืนที่อับฝน
ในจังหวัดหนองบัวล าภู และบางส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ และมหาสารคาม ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรน้ าฝนมาเป็นพ้ืนที่ชลประทาน 

• กรณีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ าเต็มศักยภาพจะสามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ ไต้อีก 2.89 ล้านไร่ รวมเป็น 7.49 ล้านไร่ หรือร้อยละ 36.64 ของพ้ืนที่เกษตร มี
ความต้องการน้ า 8,025.48 ล้าน ลบ.ม. มีการขาดแคลนน้ า 1,604.36 ล้าน ลบ.ม. แสดงให้
เห็นว่าเริ่มมีปัญหาการใช้น้ าในลุ่มน้ า และการขาดแคลนน้ า เพราะมีความต้องการน้ ามากถึง
ร้อยละ 66.91 ของปริมาณน้ าท่า จึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มน้ าต้นทุนในลุ่มน้ าชี 

• การผันน้ าโขงมาช่วยการใช้น้ าในลุ่มน้ าซี 5,100.00 ล้าน ลบ.ม. รวมกับการพัฒนาโครงการ 
แหล่งน้ าเต็มศักยภาพ จะท าให้มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์เพิ่มเป็น 9.55 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 46.72 ของพ้ืนที่เกษตรมีความต้องการน้ ารวม 12,396.44 ล้าน ลบ.ม. โดยต้อง
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าเพิ่มเติมให้มีความจุเก็บกักในฤดูแล้งคือ 3,729 ล้าน ลบ.ม. 

2.10 การแบ่งพื้นที่ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 

พ้ืนที่ลุ่มน ้าชีมีพ้ืนที่ 30.71 ล้านไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่การเกษตร 20.44 ล้านไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
10.20 ล้านไร่ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 3.29 ล้านไร่ บริเวณพ้ืนที่ที่มีปัญหาน ้าเสีย ได้แก่ บริเวณในแม่น ้าพอง ล าปาว 
และแม่น ้าชี ตอนกลาง และตอนล่าง จากสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันยังแบ่งพ้ืนที่ลุ่มน ้าซีออกเป็น 

พ้ืนที่ต้นน ้าฃองลุ่มน ้าชีที่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาเพชรบูรณ์และป่าดงพญาเย็นซึ่งเป็นสันปันน ้าฃ
องลุ่มน ้าชี กับลุ่มน ้าป่าสัก เป็นพ้ืนที่อยู่ตอนบนลุ่มน ้า มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ภูเขาหรือพ้ืนที่สูง เป็น
พ้ืนที่ให้น ้าและเก็บกักน ้า ประกอบด้วย พ้ืนที่ต้นน ้าชีบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ต้นน ้าพองบริเวณ
จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น ต้นน้ าพวยบริเวณจังหวัดเลย ต้นน ้าล าพะเนียงบริเวณจังหวัดหนองบัวล าภู ต้นน้ าล า
ปาวและต้นน้ ายังที่มีต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นสันปันน ้าของลุ่มน้ าชีกับลุ่มน้ าสงครามบริเวณจังหวัด
อุดรธานี และกาฬสินธุ์ 



โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) “ร่าง” กรณีศึกษาประกอบการฝึกอบรม SEA ขั้นสูง 
 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 19 
 

พ้ืนที่กลางน้ าฃองลุ่มน้ าชีเป็นพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร ประกอบด้วย พ้ืนที่กลางน้ า
แม่น้ าพอง พ้ืนที่กลางน้ าแม่น้ าชี พ้ืนที่กลางน้ าล าปาว และพ้ืนที่กลางน้ าน้ ายัง 

พ้ืนที่ปลายน้ าฃองลุ่มน้ าชีเป็นพ้ืนที่ราบน้ าท่วมถึง เป็นพ้ืนที่การเกษตรแต่มักเกิดอุทกภัยเป็น
ประจ า แมน่้ าชีไหลมารวมกับน้ ายังก่อนไหลไปบรรจบกับแม่น้ ามูล 

จากสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่างดังกล่าว ในการศึกษาจึงได้ท าการแบ่งกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้ าชี
ออกเป็น 5 พ้ืนที่ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพในด้านทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ า  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ภัยพิบัติด้านน้ า (น้ าท่วม ภัยแล้ง) และสภาพเศรษฐกิจและสังคม  

พืน้ที่ 1 พื้นที่ต้นน้้าน้้าชีและน้้าพอง ครอบคลุมพ้ืนที่ 13.10 ล้านไร่ ประกอบด้วย พื้นที่ป่ากว่า 
4 ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตร 7 ล้านไร่ โดยเป็นพ้ืนที่ส าหรับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีพ้ืนที่
อยู่ใน 5 จังหวัด คือ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เลย หนองบัวล าภู และขอนแก่น จ านวน 34 อ าเภอ 242 ต าบล 

พื้นที่ 2 พื้นที่เกษตรที่สูงด้านตะวันตก มีความเสี่ยงด้านภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 3.03 ล้านไร่ 
เป็นพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงภัยแล้งระดับปานกลางถึงมาก (4-10 ครั้ง/ปี) ประมาณ 1.30 ล้านไร่ และพ้ืนที่เกษตร 
2.50 ล้านไร่ พื้นที่ 2 อยู่ใน 4 จังหวัด คือ ชัยภูมิ นครราชสีมา ชอนแก่น และมหาสารคาม จ านวน 23 อ าเภอ 
116 ต าบล 

พื้นที่ 3 พื้นที่เศรษฐกิจกลางน้้า ครอบคลุมพ้ืนที่ 6.21 ล้านไร่ เป็นศูนย์กลางที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ ของลุ่มน ้าซี อยู่ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ และร้ อยเอ็ด จ านวน 28 
อ าเภอ 220 ต าบล  

พื้นที่ 4 พ้ืนที่ต้นน้้าล้าปาว ครอบคลุมพ้ืนที่ 4.29 ล้านไร่ มีพ้ืนที่เกษตร 3.13 ล้านไร่ อยู่ในพ้ืนที่  
2 จังหวัด คือ อุดรธานี และกาฬสินธ์ จ านวน 19 อ าเภอ 104 ต าบล 

พื้นที่ 5 พื้นที่ปลายน้้า มีความเสี่ยงด้านอุทกภัย ครอบคลุมพ้ืนที่ 4.05 ล้านไร่ มีพ้ืนที่เกษตร 
3.13 ล้านไร่ และมีพ้ืนที่เสี่ยงภัยน ้าท่วม 0.91 ล้านไร่ ใน 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานีจ านวน 20 อ าเภอ 155 ต าบล 

2.11 การวิเคราะห์ SWOT และ SOAR 

จาการวิเคราะห์ SWOT ภาพรวมของลุ่มน ้าชีและการวิเคราะห์ SOAR ในแต่ละพ้ืนที่ สรุปผลได้ดังนี้ 

• พ้ืนที่ป่าต้นน้ า มีสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 16.58 ของพื้นที่ลุ่มน้ า ควรมีการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที ่
ป่าต้นน้ า และพ้ืนที่ สปก. ในการปลูกป่าเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้มากข้ึน 

• ลุ่มน ้าชี มีพ้ืนที่การเกษตรขนาดใหญ่ แต่มีปัญหาน ้าแล้งและน ้าไม่เพียงพอต่อการเกษตรต้อง
มีการพัฒนาอ่างเก็บน ้าฃนาดเล็ก ขนาดกลาง การฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมซาติและการผันแม่น้ า
โขงเพ่ือเพ่ิมน ้าและสร้างเสถียรภาพความมั่นคงของน ้าในพ้ืนที่ลุ่มน ้าชี 
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• พ้ืนที่ปลายน ้าของลุ่มน ้าชี เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพต้องมีการจัดหาน ้าให้
เพียงพอในการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ 

• พ้ืนที่เศรษฐกิจกลางน ้า เป็นพ้ืนที่มีความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจที่สามารถเชื่อมโยงกับ
ประเทศอ่ืน ในภูมิภาคแม่น ้าโขง และแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในลุ่มน ้า 

• การรวมกลุ่มของประชาชนและกลุ่มเกษตรกรในหลายพื้นที่ในลุ่มน ้าชี เพ่ือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เพ่ิม มูลค่าทางเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าการเกษตร 

• พ้ืนที่เกษตรด้านตะวันตกลุ่มน ้าชี  เป็นพ้ืนที่สูงมีความแห้งแล้งและปัญหาขาดแคลนน ้า
จ าเป็นต้องมีการจัดหาน ้าโดยการฟ้ืนฟูแหล่งน้ าขนาดเล็ก การกระจายการพัฒนาแหล่งน ้า 
การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินเพ่ือการปลูกพืชการเกษตร เพ่ิมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร 

• การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะตลิ่งที่ท าให้เกิดปัญหาน ้าท่วมและการพังทลายของตลิ่ง ท าให้
กระทบต่อ ทรัพย์สินและการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

• การแก้ไขปัญหาน้ าเสียที่เกิดจากน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่ชุมชนและน ้าเสียจาก
พ้ืนทีก่ารเกษตร 

• มีความแตกต่างรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่เกษตร น ้าฝนจะต้องมี 
การจัดหาน ้า เพ่ือใช้ปลูกพืชเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร 

ทั้งนี้ รายละเอียดการวิเคราะห์ SWOT แสดงดังต่อไปนี้ 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ท่ีตั้งของลุ่มน้ าชีเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงระหว่างลุ่มน้ าโขง
อีสาน 

2. ลุ่มน ้ามูล และอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง เป็นพื้นท่ีมีแนวโน้มการ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต 

3. มีพื้นท่ีการเกษตรจ านวนมากคิดเป็นร้อยละ 55.68 ของ
พืน้ท่ี ลุ่มน ้า ท่ีสามารถน ามาใช้ในการปลูกพืชพลังงาน 

4. เป็นพื้นท่ีปลูกข้าวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดของประเทศ 
5. มีพื้นท่ีการเกษตรท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เป็นพื้นท่ี

ชลประทาน หากมีน ้าต้นทุนเพิ่มขึ้น ท าให้สามารถเพิ่ม
ผลผลิตดา้นการเกษตรได้มากขึ้น 

6. มีแหล่งน ้าธรรมชาติและป่าบุ่งป่าทามกระจายในหลายพื้นท่ี 
7. มีพื้นท่ีตอนบนของลุ่มน ้าหลายแห่งท่ีสามารถพัฒนา อ่าง

เก็บน้ าขนาดกลางได้ 
8. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็ว

สูง และถนนท่ีเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงท่ีส าคัญกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

1. มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,188 มม. ต ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของ
ประเทศ มีปริมาณน้ าท่าและแหล่งเก็บกักน้ าไม่เพียงพอต่อ
การเกษตร 

2. พื้นท่ีป่าต้นน้ า ซ่ึงเป็นป่าอนุรักษ์เพียงร้อยละ 16 ของพื้นท่ี
ลุ่มน ้า ซ่ึงเป็นลัดส่วนท่ีน้อย มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าต้นน้ าและ
แหล่งน้ าธรรมชาติป่าบุ่งป่าทาม เป็นต้น 

3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ สภาพพื้นท่ีดินเป็นดินทรายไม่อุ้ม
น้ า บางพื้นท่ีมีปัญหาดินเค็มท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากที่ดินอย่างเต็มท่ี 

4. ล าน้ าชีมีความคดเค้ียวมาก ปัญหาการกัดเซาะสูง 
5. ล้ าน้ าแคบกว้างแตกต่างกันมาก ท าให้เกิดน้ าท่วมพื้นท่ีต่าง ๆ 
6. ระบบชลประทานครอบคลุมพื้นท่ีเกษตรเพียงร้อยละ 10.0 

เกษตรกรส่วนใหญ่ ยังท าการผลิตท่ีพึ่งพาน้ าฝน 
7. รายได้ เฉลี่ยต่อครัวเรือนต ่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 

เกษตรกรมีรายได้น้อย 
8. การเพิ่มขึ้นของประชากรในลุ่มน้ า ท าให้มีปัญหาท่ีจะต้อง

จัดหาน ้าเพ่ือการพัฒนาการเกษตร 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. สามารถผันน ้าโขงมายังอ่างเก็บน ้าเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนล า
ปาว และแหล่งน ้าต่าง ๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพในการใช้น ้า 
และขยายพื้นท่ีชลประทานในพื้นท่ีเกษตรน ้าฝน 

2. ในปัจจุบันตลาดมีความต้องการข้าวหอมมะลิ พืชพลังงาน 
ซ่ึงลุ่มน ้าชี เป็นแหล่งผลิตท่ีส าคัญ 

3. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเชื่อมโยงพื้นท่ี
เศรษฐกิจหลักของประเทศสู่ภาค อาทิ โครงข่ายรถไฟทางคู่ 
รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นการลด
ต้นทุนการขนส่งและมีการพัฒนาพื้นท่ี เศรษฐกิจใหม่ตาม
เส้นทางการคมนาคม 

4. กระแสของสังคมโลกให้ความส าคัญต่อการดูแลสุขภาพ 
ประกอบกับโครงสร้างประชากรสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท า
ให้มีความต้องการสินค้าและบริการด้านสุขภาพสูงขึ้น เข่น 
อาหารมาตรฐานอินทรีย์ พืชสมุนไพร ซ่ึงลุ่มน ้าชีมีความ
พร้อมในดา้นการผลิด 

5. จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผน Thailand 4.0 ท า
ให้โอกาสสร้างงานในเมืองมากขึ้น โอกาสแรงงานจาก
ชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้น รวมถีงเครื่องจักรการเกษตรจะเข้า
ไปแทนท่ีแรงงานมากขึ้น ท้ังน้ีแรงงาน ภาคการเกษตรจะมี
ผู้สูงอายุมากขึ้น  

6. เ น่ืองจากขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร โอกาสท่ีเพื่อนบ้านจะเข้ามาใช้บริการ
ด้านน้ีจะมีมากขึ้น 

7. การเชื่อมโยงคมนาคมจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า
จากภายในประเทศ สู่เพื่อนบ้านและสู่ประเทศจีน ในทาง
ตรงกันข้ามสินค้าจากจีนก็จะผ่านเพื่อนบ้านมาไทยได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท าให้เกิดภัยแล้ง น้ าท่วม
รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อการผลิตด้านการเกษตรและรายได้
เกษตรกร 

2. การแข่งขันด้านสินค้าการเกษตร จากประเทศเพื่อนบ้าน 
เข่น เวียดนาม สปป.ลาว และจีน 

3. ต้นทุนการผลิตด้านเกษตรสูง และผลผลิตต ่า ท าให้เสีย
โอกาสในการแข่งขัน 

4. ขาดการส่งเสริมในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปลูกพืช
และการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมท้ังการเชื่อมโยงโครงข่าย
ระหว่าง กลุ่มเกษตรและตลาดสินค้าเกษตร 
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การวิเคราะห์ SOAR ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ในลุ่มน้ าชี 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

1) การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม
ทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

1) เสนอให้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 
ที่ต้องการสื่อสารไปยังผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน เพื่อใช้ในออกแบบหัวข้อ หรือ 
Key Massage และรูปแบบวิธีการในการอบรมของแต่ละหัวข้อ  
2) เสนอให้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมฯ ผู้บริหารระดับสูง แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ SEA และ (2) เพื่อน า 
SEA ไปใช้ปฏิบัติ 
3) เสนอให้วัตถุประสงค์หลักของการฝึกอบรมฯ ผู้บริหารระดับกลาง แบ่งออกเป็น 
2 ประเด็น ได้แก่ (1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการและขั้นตอน SEA 
และ (2) เพื่อพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ SEA 
4) เสนอให้ออกแบบหัวข้อฝึกอบรมและเทคนิควิธีในการอบรมจากวัตถุประสงค์ของ
การอบรมผู้บริหารระดับสูง เช่น วัตถุประสงค์การสร้างความเชื่อมั่นใน SEA ควรท า
อย่างไรให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่น และใครควรเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ 
5) School of Thought ของ SEA ที่น ามาประยุกต์ใช้ในหลายประเทศท่ัวโลก เป็น
แบบใด จ าเป็นต้องพิจารณาเลือก School of Though หลักส าหรับในการอบรม
หรือไม่ 
6) ควรพิจารณาปัญหาที่พบจากการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ โดยเฉพาะในส่วนของ
การก ากับการด าเนินงาน SEA 

2) การออกแบบกรณีศึกษา 1) ควรออกแบบกรณีศึกษา ให้มีลักษณะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจ สามารถอ่านท า
ความเข้าใจได้ง่าย และแบ่งกรณีศึกษาออกเป็นตอนย่อยตามเนื้อหาของบทเรียน 
โดยทยอยแจกให้ผู้เข้ารับการอบรมทีละตอนตามบทเรียนเพื่อเดินเรื่องกรณีศึกษาให้
สอดคล้องกับเนื้อหาบทเรียนนั้น 
2) ควรออกแบบกรณีศึกษาให้ครอบคลุมการสื่อสาร ทั้งในเชิงการประนีประนอม
และการโน้มน้าวให้ผู้ที่เสียประโยชน์เห็นถึงความส าคัญของ SEA  
3) ควรออกแบบกรณีศึกษาให้เห็นถึงสภาพแวดล้อม (Circumstance) และปัญหา
ของกรณีศึกษา แต่ไม่ควรระบุข้อเสนอแนะ 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เรื่อง การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

3)  รูปแบบ/ วิ ธีการฝึกอบรม และ
กลุ่มเป้าหมาย 

1) ควรค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายในการอบรม เช่น ผู้เข้าอบรมเป็นผู้ที่เคยเข้าอบรม 
SEA ในปี พ.ศ 2562 ที่ผ่านมา หรือไม่เคยเข้าร่วมอบรม SEA ในปีที่ผ่านมา ซึ่งจะมี
ความรู้ความเข้าใน SEA พื้นฐานของผู้เข้าอบรมแตกต่างกัน เพราะจะท าให้วิธีการ
ฝึกอบรมแตกต่างกัน 
2) วิทยากรที่จะเชิญมาน าเสนอในการฝึกอบรม อาจไม่ใช่ผู้เช่ียวชาญหรือเข้าใจ 
SEA แต่สามารถสื่อสารและโน้มน้าวให้ผู้เข้าอบรมเห็นความส าคัญของ SEA ได้ โดย
เน้นสอน/อธิบายรายละเอียดขั้นตอนการกลั่นกรอง เนื่องจากผู้เข้าอบรมบางท่าน
อาจจะยังไม่เข้าใจในข้ันตอนดังกล่าว 

1)  



ภาคผนวก จ-2 
สรุปผลการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 2 
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โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร� (SEA) ป. 2563

โดย  ดร. พรวิภา  คลังสิน
หัวหน�าโครงการ

1

Strategic Environmental Assessment
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วัตถุประสงค�ของโครงการ

เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนEวยงาน
ตEาง ๆ ที่ดําเนินการในป. 2562 ตลอดจนวิเคราะห�ปHญหา อุปสรรค

เพื่อพัฒนาองค�ความรู%ด%าน SEA และระบบข%อมูลสําคัญสําหรับ
การจัดทํา SEA เพื่อใช%เปLนข%อมูลประกอบการจัดทํา SEA ของ
หนEวยงานที่เกี่ยวข%อง

1

2

3

4

เพื่อเสริมสร%างศักยภาพผู%บริหารและบุคลากรที่มีสEวนเกี่ยวข%อง
กับการจัดทําแผนและแผนงานในระดับตEางๆ ให%มีความรู%ความ
เข%าใจ SEA ที่ถูกต%องตามหลักวิชาการ และสามารถนํา SEA 
ไปใช%ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได%อยEางมีประสิทธิภาพ

2

เพื่อปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� 
(SEA Guideline) ของประเทศให%มีความเหมาะสมและพัฒนากลไก
การขับเคลื่อน SEA ของไทย
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กิจกรรมของโครงการ

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพรEประชาสัมพันธ�และระดม
ความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA จํานวน 2 ครั้ง

การฝTกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA จํานวน 3 ครั้ง

การประชุมกลุEมยEอยระดมความคิดเห็นจากหนEวยงานที่เกี่ยวข%อง 
จํานวน 4 ครั้ง

3

การประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนEวยงานตEาง ๆ 
ที่ดําเนินการในป. 2562

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนจังหวัดสระแก%ว

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1 วันอังคารที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 
2563 ที่ผ�านมา

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห&ความต�องการ ความคาดหวัง ต�อ
เป)าประสงค&ของหลักสูตรการอบรมทางวิชาการขั้นสูงด�าน SEA 
ทั้งในผู�บริหารระดับสูงและระดับกลาง

หลักสูตรการฝ3กอบรมทางวิชาการ
ขั้นสูงด�านการประเมินสิ่งแวดล�อม
ระดับยุทธศาสตร& (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 
24 กันยายน
พ.ศ. 2563

เพื่อประเมินผลการฝ3กอบรมทางวิชาการด�าน SEA ทั่วประเทศ
ป: 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝ3กอบรมทางวิชาการ
ขั้นสูงด�าน SEA

3 วันจันทร&ที ่
28 ของเดือน

กันยายน  
พ.ศ. 2563

เพื่อแลกเปลี่ยน กรอบแนวคิด คํานิยาม และประโยชน&ของ SEA

4 ช�วงสัปดาห&ที่ 
3 ของเดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563

เพื่อรับฟ@งความคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อแนวทางการจัดทํา 
SEA ในพื้นที่นําร�อง การติดตาม และประเมินป@ญหาอุปสรรค
ของการดําเนินการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการพัฒนา 
SEA ของประเทศ รวมทั้งข�อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA 
ของไทยและปรับปรุงแนวทาง SEA

ข�อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล� อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร&ที่ปรับปรุงแล�ว

วัตถุประสงค� ผลลัพธ�วันดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่

4

การประชุมกลุEมยEอยระดมความคิดเห็นจากหนEวยงานที่เกี่ยวข%อง 
จํานวน 4 ครั้ง



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 5

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก%ว

วัตถุประสงค�
 เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดสระแก�ว 
 เพื่อนําแนวทางการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร& (SEA Guideline) มาประยุกต&ใช�ในการจัดทํา SEA 

ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ และใช� SEA ในการวางแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแบบบูรณาการ
 เพื่อจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขตการศึกษาในขั้นตอน SEA พร�อมทั้งให�ข�อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนในระยะต�อไป

ขั้นตอนการดําเนินงาน : โครงการติดตามและประเมินผลเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนสระแก�ว 
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในป: 2563 จะดําเนินการในส�วนของขั้นตอนการกําหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA 

มี 9 ขั้นตอนยEอย ดังนี้

1) การวิเคราะห�และทบทวนแผนหรือแผนงาน 
และการทบทวนข%อมูลที่เกี่ยวข%อง

2. การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา

3) การวิเคราะห�แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
(Driving force) 4) การกําหนดวิสัยทัศน�และประเด็นยุทธศาสตร�

5) การกําหนดวัตถุประสงค�เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด

6) การประเมินข%อมูลฐาน

7) การกําหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต%น 8) การจัดทําแผนการมีสEวนรEวมและการสื่อสาร

9) การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขต บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

6

การฝTกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA จํานวน 3 ครั้ง

การพัฒนาตEอยอดจาก
หลักสูตร SEA ป. พ.ศ. 2562

• เน�นการสร�างความรู�ความเข�าใจใน
หลักการและกระบวนการ SEA

• เปSนหลักสูตรระยะยาว 5 วันแบบ
มีส�วนร�วม

หลักสูตร SEA ขั้นสูง
ป. พ.ศ. 2563

• เน�นในเนื้อหาและกระบวนการซึ่ง
ช�วยการตัดสินใจและได�การนําทาง

• เน�นในรายละเอียดเชิงเทคนิคและ
วิธีการที่มีความเฉพาะเจาะจง

หลักสูตรสําหรับผู%บริหารระดับสูง

หลักสูตรสําหรับผู%บริหารระดับกลาง

1

2

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
7

กลุEมเป]าหมาย : ผู�บริหารระดับกลาง ซึ่งเปSนกลุ�มหน�วยงานที่ต�องจัดทําแผนหรือแผนงาน SEA ตามที่กําหนดไว�ใน 
ร�าง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร& พ.ศ. .... และหน�วยงานที่มี
บทบาทหน�าที่ เ กี่ยวข�องกับการประเมินสิ่ งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร& กลุ�มผู�ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา ใน
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/ทํางาน ที่เกี่ยวข�องกับ SEA 

การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA 
สําหรับผู%บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 

(5วัน/35 คน) 

การจัดฝTกอบรมทางวิชาการการจัดฝTกอบรมทางวิชาการ
ด%าน SEA สําหรับกลุEมผู%บริหาร

ระดับสูง (2วัน/10 คน) 

ผู�บริหารระดับกลางที่ มีบทบาทและ
อํานาจในการตัดสินใจกําหนดแผนและ
แผนงาน  โดย ผู� ท ร ง คุณวุ ฒิ ระดั บ
นานาชาติและระดับประเทศ

การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA 
สําหรับผู%บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 

(5วัน/35 คน) 

การฝTกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA จํานวน 3 ครั้ง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8

การคัดเลือกโครงการในการประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA

โครงการที่จะดําเนินการประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ทั้งหมด 5 โครงการ โดยเปSนโครงการ
ที่ได�นําแนวทาง SEA ของประเทศไทยที่ได�พัฒนาและปรับปรุงในช�วงป: พ.ศ. 2561–2563 ซึ่งมีความ
ทันสมัยมาปรับประยุกต�ใช% ได�แก� 

การประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหนEวยงานตEาง ๆ 
ที่ดําเนินการในป. 2562

โครงการ เจ%าของแผนหรือแผนงาน
1) โครงการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด%านการใช%ประโยชน�ที่ดิน

สํ านั กงานนโยบายและแผน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล%อม

2) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ลุEม
น้ําชี

สํานักทรัพยากรน้ําแหEงชาติ

3) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ลุEม
น้ําสะแกกรัง

สํานักทรัพยากรน้ําแหEงชาติ

4) โครงการศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล%อมเชิงยุทธศาสตร� 
โครงการพัฒนาน้ําต%นทุนลุEมน้ําปราจีนบุรี – บางปะกง

สํานักทรัพยากรน้ําแหEงชาติ

5) โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�พื้นที่ลุEม
น้ําภาคใต%ฝHbงตะวันออก

สํานักทรัพยากรน้ําแหEงชาติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ครั้งที่ 2 : ชEวงสัปดาห�ที่ 3 ของเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

1
2

ครั้งที่ 1 : วันศุกร�ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค�…
 เพื่อประชาสัมพันธ&กระบวนการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ

ยุทธศาสตร&ของโครงการ และแนวทางการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร&ในป: พ.ศ. 2563 และระยะต�อไป รวมถึง
สรุปผลการดําเนินงานของโครงการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร&

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม...

9

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพรEประชาสัมพันธ�และระดม
ความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อน SEA จํานวน 2 ครั้ง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 10

23 กันยายน พ.ศ. 2563

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 11

 เ พื่อ ติดตามประเมินผลการฝTกอบรมทางวิ ชาการด% าน SEA 
ทั่วประเทศ ป. พ.ศ. 2562

 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการจัดทํา SEA ทั้งในด%านองค�ความรู% 
ประโยชน�ที่ได%รับ และปHญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

 เพื่อรับฟHงข%อเสนอแนะตEอการขับเคลื่อนและจัดทํา SEA ในระยะ
ตEอไป

วัตถุประสงค�ของการประชุมครั้งนี้

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 12

สรุปผลการฝTกอบรมทางวิชาการ
ด%าน SEA ทั่วประเทศ ป. 2562



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 13

วัตถุประสงค�อบรม ป. 62

 เพื่อเสริมสร�างความรู� ความเข�าใจ ทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห&
ด�าน SEA ให�กับผู�ที่เกี่ยวข�องกับการกําหนดนโยบาย แผน และ
แผนงาน และผู� ที่ เกี่ยวข�องกับการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับ
ยุทธศาสตร& 

 เพื่อให�กลุ�มเป)าหมายที่เข�ารับการอบรมได�ทดลองพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร& (SEA)

 เพื่อให�กลุ�มเป)าหมายที่เข�ารับการอบรมมีความรู� ความสามารถใน
การออกแบบการศึกษา การดําเนินการศึกษา และการนํา SEA ไป
ประยุกต&ใช� 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 14

ระยะเวลาและสถานที่จัดฝTกอบรม

ภาคเหนือ
(เชียงใหมE)

ภาคใต%
(สงขลา)

ภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
(ขอนแกEน)

ภาคกลาง
(อยุธยา)

กรุงเทพ
และ

ปริมณฑล
(กรุงเทพฯ)

14

ระยะเวลาการฝTกอบรม 5 วัน/ครั้ง จํานวน 150 คน/ครั้ง 
โดยแบEงจํานวนการจัดฝTกอบรมออกตามภูมิภาคตEางๆ 

ทั้งหมด 5 ภูมิภาค ประกอบด%วย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 15
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66

77

88

99

บทเรียนที่ 1 : ความเข%าใจพื้นฐาน การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�

บทเรียนที่ 2 : หลักการและกระบวนการของ SEA ที่ดี

บทเรียนที่ 3 : การกลั่นกรอง (Screening) และการเตรียมงานการศึกษา SEA

บทเรียนที่ 4 : การกําหนดประเด็นและขอบเขตการศึกษาที่เหมาะสม (Scoping)

บทเรียนที่ 5 : การประเมินแนวโน%มของ Baseline กEอนมีการพัฒนา (Baseline assessment)

บทเรียนที่ 6 : การใช%กระบวนการมีสEวนรEวมใน SEA อยEางมีประสิทธิภาพ (Public Participation)

บทเรียนที่ 7 : การพัฒนาและประเมินทางเลือกเพื่อความยั่งยืน (Alternative Development and Assessment for Sustainability)

บทเรียนที่ 8 : เครื่องมือในการประเมินทางเลือก (Tools for Alternative Assessment)

บทเรียนที่ 9 : การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for Sustainability)

1010 บทเรียนที่ 10 : การนําผลการศึกษา SEA ไปมีผลตEอการพัฒนา (SEA Integration)

1111 บทเรียนที่ 11 การควบคุมคุณภาพ และการรายงาน (Quality Control and Reporting)
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สรุปเนื้อหาของหลักสูตร

 บทเรียนที่ 1 และ 2 เพื่อปรับพื้นฐานและสร%างความเข%าใจ SEA 
ที่ตรงกัน

 บทเรียนที่ 3-11 เพื่อเรียนรู%ขั้นตอนการศึกษาประเมิน SEA ควบคูE
กับนโยบาย แผน และแผนงาน ผEาน Caseworks

 เนื้อหาเน%นการศึกษา Impact-centered SEA และสอดแทรก 
Strategic SEA ตามความเหมาะสม

 เน%นการเรียนรู%แบบมีสEวนรEวมของผู%อบรมให%ผู%เรียนเปLนศูนย�กลาง 
เพื่อให%เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมุมมอง มากกวEา
ความรู%จากผู%สอน
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สรุปผู%ผEานการฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ทั่วประเทศ 

17

ครั้งที่ ภูมิภาค ผู%เข%ารEวมอบรม 
(ราย)

ผู%ผEานการอบรม 
(ราย)

% ผู%ผEาน
การอบรม

1 ภาคกลาง  
(พระนครศรีอยุธยา)

84 60 71.4%

2 กรุงเทพฯ และปริมณฑล
(กรุงเทพฯ)

157 115 73.2%

3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ขอนแก�น) 

125 67 53.6%

4 ภาคใต� (สงขลา) 160 67 41.9%

5 ภาคเหนือ (เชียงใหม�) 166 53 31.9%

6 กรุงเทพฯ 208 165 79.3%

รวม 900 527* 58.6%
*เปLนผู%เข%ารEวมการอบรมไมEน%อยกวEา 4 วัน (80%)
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 ได�ความรู�ความเข�าใจเพิ่มพูนองค&ความรู�และประสบการณ&
 เกี่ยวกับหลักการและแนวทางกระบวนการปฏิบัติที่ดีในการศึกษา SEA
 เพื่อเตรียมการในอนาคตสาหรับจัดทําข�อเสนอจัดจ�างที่ปรึกษา กํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบการจัดทํา SEA ต�อไป
 การนําเทคนิควิธี/ เครื่องมือ/ กลไกการดําเนินงาน SEA มาปรับใช�และพัฒนา

งานให�เกิดประสิทธิภาพและได�ผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
 สามารถนําไปปรับใช�ในการวางแผน และปรับแนวคิดในการทํางาน

 จัดทําโครงการ/ แผนงานต�างๆ ตามที่ได�รับมอบหมาย ได�อย�างรอบครอบทุกด�าน 
โดยมีทางเลือกสําหรับการดําเนินกิจกรรมนั้นๆ เพื่อลดผลกระทบต�อผู�มีส�วนได�เสีย 
(Stakeholder)

 ถ�ายทอดความรู�ในกระบวนการคิดและวิธีการให�บุคลากรในสํานักงานได�รับทราบ
และนําไปปฏิบัติได�

1. สําหรับตนเอง ได%แกE

การนําไปใช%ประโยชน�ของผู%เข%ารับการฝTกอบรม
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 เปSนแนวทางในการดําเนินงาน SEA หรือเข�าร�วมในกระบวนการ SEA
 นําความรู�ที่ได�รับมา

 ประยุกต&ใช�ในการวางแผนการดําเนินแผนพัฒนาของหน�วยงาน
 ปรับใช� และกํากับการจัดทํา SEA ได�อย�างถูกต�อง
 นําความรู�และทักษะไปใช�วิเคราะห&และดําเนินงานให�เปSนระบบชัดเจน 
 ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และแผนงานของหน�วยงานที่เน�นให�เกิดประโยชน&

สูงสุด และมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน
 การเผยแพร�ความรู�ในหน�วยงาน เพื่อให�เกิดความตระหนักและทราบถึงแนว

ทางการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล�อมระดับยุทธศาสตร&

2. สําหรับหนEวยงาน ได%แกE

การนําไปใช%ประโยชน�ของผู%เข%ารับการฝTกอบรม
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 การสร�างความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับ SEA ให�กับผู�บริหารระดับสูงและถ�ายทอดจนถึง
ผู�ปฏิบัติงาน

 การกําหนดหน�าที่ชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนให�บุคลากรเข�ารับการอบรมอย�างต�อเนื่อง
 การสนับสนุนให�นําความรู�ที่ได�จากการอบรมมาปฏิบัติจริง เน�นการมีส�วนร�วม
 การจัดทําแผนที่พิจารณาถึงศักยภาพของแต�ละพื้นที่ว�ามีความแตกต�างกัน นําไปสู�การ

ขับเคลื่อนภารกิจของหน�วยงานที่สามารถตอบสนองความต�องการของประชาชนในแต�ละ
พื้นที่ได�อย�างแท�จริง

 ส�งเสริมให�เกิดเรียนรู�จากกรณีศึกษา เช�น การมีส�วนร�วมในการรับฟ@งการประเมิน SEA 
การเชิญเข�าร�วมประชุม การอบรมต�างๆ เกี่ยวกับ SEA เพื่อเปSนการเพิ่มทักษะ ความรู� 
ความเข�าใจ และนํามาปรับใช�ให�เกิดประโยชน&อย�างสูงสุดกับองค&กร

 การขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อจัดทํา SEA ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด

3. ข%อเสนอการขอรับการสนับสนุนจากผู%บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน%าที่ให%สัมฤทธิ์ผล ได%แกE

การนําไปใช%ประโยชน�ของผู%เข%ารับการฝTกอบรม
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การจัดฝ3กอบรมทางวิชาการด�าน SEA ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)

การจัดฝ3กอบรมทางวิชาการด�าน SEA ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร)

การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
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การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 4 (ภาคใต%)

การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ)

การจัดฝTกอบรมทางวิชาการด%าน SEA ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร
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ชEวงระดมความคิดเห็นตEอหลักสูตรการฝTกอบรม

 การนําไปปฏิบัติใช%
- ได�นําความรู�ความเข�าใจที่ได�รับไปจัดทํา SEA หรือไม� อย�างไรเช�น 

การนําไปกําหนด TOR หรือเปSนคณะกรรมการกํากับ
- ประโยชน&ที่ได�รับจากการนําไปปฏิบัติใช� คืออะไร
- การนําไปปฏิบัติใช�มีป@ญหาและอุปสรรค หรือไม� อย�างไร

 ข%อเสนอแนะ
- องค&ความรู�ใดที่ต�องการได�รับเพิ่มเติมเพื่อนําไปประกอบการจัดทํา 

SEA ในระยะต�อไปให�มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- หากจะนํา SEA ไปใช�ในการวางแผนจําเปSนต�องได�รับการสนับสนุน

จากผู�บริหารของหน�วยงานท�านอย�างไร เพิ่มเติม

...ประเด็นคําถาม... สําหรับผู%ที่เคยผEานการฝTกอบรมฯ 
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ชEวงระดมความคิดเห็นตEอหลักสูตรการฝTกอบรม

 องค�ความรู%
- มีความเข�าใจและมุมมองต�อ SEA อย�างไร

 การนําไปปฏิบัติใช%
-  SEA จะสามารถเส ริมการดํ า เ นินงานของหน�วยงานให�มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นได�หรือไม�
 ข%อเสนอแนะ

- จะสามารถขับเคลื่อนให� SEA เปSนเครื่องมือหนึ่งในการช�วยจัดทํา
แผนของหน�วยงานได�หรือไม� อย�างไร

...ประเด็นคําถาม... สําหรับผู%ที่ไมEเคยผEานการฝTกอบรมฯ 
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ขอบคุณครับ/คEะ
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แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลประกอบการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 

********************************************************************  

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย ลงใน  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์ 

1. ข้อมูลผู้ตอบประเมิน  

1.1 ชื่อ-นามสกุล ................................................................................................................................................................... 

1.2 หน่วยงานและต าแหน่ง .................................................................................................................................................. 
 

2 ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พ.ศ. 2562 ของส านักงาน

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือไม่ 

 ไม่เคย (ข้ำมไปข้อ 4) 

 เคย ครั้งที่............................................... วันที่.................................................................. 

สถำนที่....................................................................................................................... 
 

3. ท่านได้มีโอกาสน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

พ.ศ. 2562ไปประยุกต์ใช้หรือไม่ 

 มีโอกำสกำรน ำควำมรู้ไปใช้  

 ไม่มีโอกำส เน่ืองจำก............................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 
 

3.1. ท่านมีโอกาสได้น าองค์ความรู้ SEA ไปประยุกต์ใช้ในโครงการใด 

  โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ด้ำนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื้นที่ลุ่มน้ ำชี 

  โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื้นที่ลุ่มน้ ำสะแกกรัง 

  โครงกำรศึกษำเพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำน้ ำต้นทุนลุ่มน้ ำปรำจีนบุรี – 

บำงปะกง 

  โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื้นที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก 

  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................................ 
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3.2. ท่านมีโอกาสได้น าองค์ความรู้ SEA ไปประยุกต์ใช้ในโครงการ อย่างไร 

  น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรก ำหนดขอบเขตงำน (TOR) 

  น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนของหน่วยงำน 

  น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในฐำนะ คณะกรรมกำรก ำกับโครงกำร 

  น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในฐำนะ ฝ่ำยเลขำฯ ของโครงกำร 

  น ำองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในฐำนะ ทีมงำนที่เก่ียวข้อง 

  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................................ 
 

4. ท่านเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SEA หรือไม่ 

  ไม่เคย 

  เคย ระบุ................................................................................................................................................................ 

4.1 ท่านเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ SEA อย่างไร 

  มีบทบำทหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำและขับเคลื่อน SEA 

  เคยเข้ำร่วมกำรอบรม SEA อ่ืนๆ 

  มีควำมสนใจและศึกษำเก่ียวกับองค์ควำมรู้ด้ำน SEA 

  อ่ืนๆ ระบุ................................................................................................................................................................ 

ขอบพระคุณอยา่งยิ่งท่ีให้ความร่วมมือ  
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แบบประเมิน 
การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น ครั้งท่ี 2 

เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันพฤหัสบดทีี่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บุษบา 1 ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 

********************************************************************  

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำเข้ำร่วมกำรประชุมใน

วันน้ี และเพื่อให้ผลกำรประชุมครั้งน้ี สำมำรถน ำไปใช้กำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมทำงวิชำกำรขั้นสูงด้ำน SEA ต่อไป 
จึงขอควำมกรุณำท่ำนตอบ แบบประเมินผลในหัวข้อต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้นกำร
ประชุม 

ค าชี้แจง : โปรดท ำเครื่องหมำย ลงใน  ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ์ 

1. ข้อมูลผู้ตอบประเมิน  
1.1 หน่วยงำน/

องค์กร 
ที่สังกัด 

 1) ผู้แทนจำกภำคหน่วยงำนรำชกำร 
ต ำแหน่ง..............................................หน่วยงำน.......................................................... 

 2) รัฐวิสำหกิจ 
ต ำแหน่ง..............................................หน่วยงำน.......................................................... 

 3) ผู้แทนจำกภำคเอกชน  
ต ำแหน่ง..............................................หน่วยงำน.......................................................... 

 4) สถำบันกำรศึกษำ/นักวิชำกำร 
ต ำแหน่ง..............................................หน่วยงำน.......................................................... 

 5) องค์กรพัฒนำเอกชน/นักวิชำกำรอิสระ   
ต ำแหน่ง..............................................หน่วยงำน.......................................................... 

 6) อ่ืนๆ ระบุ...................................................................... ........................................... 

 
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน าเสนอ    
(1) ควำมเหมำะสมของสถำนที่จัดประชุม    
(2) ควำมเหมำะสมของสื่อประกอบกำรประชุม    
(3) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรประชุม    
(4) ควำมเหมำะสมของอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม    
(5) กำรบริกำรและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมประชุม ในวนันี ้    
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3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการขับเคลื่อน SEA ในอนาคต 
3.1 ด้านองค์ความรู้ 
............................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................... .............................. 
3.2 แนวทางในการปฏิบัต ิ
............................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................... .............................. 
3.3 กลไกเชิงสถาบัน 
............................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................... .............................. 

3.4 อื่นๆ 
............................................................................................................................................................................... ...................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................... .............................. 

ขอบพระคุณอย่างย่ิงที่ให้ความร่วมมือ และโปรดน าส่งที่กล่องรับแบบสอบถามความคิดเห็น หรือส่งที่เจ้าหน้าที่โครงการ 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการ 
ด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

1) ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ SEA 

1.1) ความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ • SEA ถูกน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนของหน่วยงานภาครัฐ เช่น แผนบริหาร
จัดการลุ่มน  า แต่ส าหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน ยังไม่มีการบูร
ณาการ SEA เข้าสู่การจัดท าแผนขององค์กร เนื่องจากแผนงานส่วนใหญ่ของ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนเป็นแผนในเชิงธุรกิจ 

• เนื่องจากผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ยังไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับ SEA จึงท าให้ไม่สามารถสื่อสารภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง 

• ควรสื่อสารให้หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานเข้าใจว่า SEA ไม่ใช่เครื่องมือแก้ไข
ความขัดแย้ง แต่เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการจัดท าแผนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

1.2) การบังคับใช้กฎหมาย • การจัดท าแผนหรือแผนงานของหน่วยงาน ถูกน าไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณ แต่
แผน SEA เมื่อท าเสร็จแล้ว ไม่ได้มีการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

1.3) กลไกเชิงสถาบันและองค์กร • ควรอบรมหน่วยงานท่ีจ าเป็นต้องใช้ SEA เป็นหลัก 

• สศช. ควรเป็นพ่ีเลี ยง (Coaching) ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องท า SEA 

• ผู้บริหารระดับสงู หรือ Policy Maker ของหน่วยงานยังไม่เล็งเห็นถึงความส าคัญของ SEA 

• งบประมาณ/KPI/Priorities ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน ไม่สอดคล้องและ
ไม่รองรับกับการด าเนินการ SEA 

• เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนของระดับแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท า SEA ท าให้บาง
หน่วยงานยังสับสน และไม่ได้น า SEA มาประยุกต์ใช้ 

• Platform ของการพัฒนาประเทศ อาจไม่สอดรับและเอื ออ านวยต่อการจัดท า SEA 

• ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักในการจัดท า SEA ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้เกิด
ความสับสนว่า ใครจะรับเป็นผู้ด าเนินการ 

• ต้องมีการควบคุมมาตรฐานในการจัดท า SEA โดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรบุคคลที่จะ
จัดท า SEA และการก ากับงาน SEA 

• ปัญหาหลักในการด าเนินการ SEA คือ ความไม่เพียงพอของข้อมูลเชิงพื นที่  
โดยเฉพาะข้อมูลในระดับอ าเภอ และต าบล 

• การจัดท า SEA เชิงพื นที่ มีประเด็นที่ต้องพิจารณาที่หลากหลาย ส่งผลให้ต้อง
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นจ านวนมาก 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการ 
ด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

• ความไม่ชัดเจนในการติดตามตรวจสอบ (Follow-Up) และข้อมูลที่น ามาใช้ใน 
การวิเคราะห์ ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงไม่มีหลักเกณฑ์ในการก ากับท่ีชัดเจน 

1.4) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน • การสื่อสารให้ประชาชนและสาธารณะเข้าใจถึง SEA เป็นเรื่องยาก เนื่องจาก SEA 
คือการมองไกล และการพัฒนาทางเลือก ซึ่งเป็นการวางแผนในระดับยุทธศาสตร์
เป็นภาพกว้างของการพัฒนา แต่ โครงการ (Project) เป็นการพัฒนาที่ชัดเจน 
มีความเป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่ายกว่าการจัดท าแผน และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ประชาชน
และสาธารณะมองเห็นภาพของการพัฒนาและผลกระทบได้ชัดเจนกว่า 

• การไม่เช่ือถือและยอมรับข้อมูลของภาครัฐ ท าใหผลการศึกษา SEA ที่ได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถน าไปใช้ต่อได้ 

• ปัญหาในการประยุกต์ใช้แนวทาง SEA คือ เนื อหาของแนวทาง SEA ปี พ.ศ. 2561 
ค่อนข้างกว้าง ยากต่อการน าไปปฏิบัติ เช่น ก าหนดว่าควรรับฟังความคิดเห็นต่อ  
การก าหนดตัวชี วัดและการพัฒนาทางเลือก ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ประชาชนและ
สาธารณะเข้าใจได้ยาก 

• การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะมีช่วงระยะห่างระหว่างแต่ละกิจกรรม
เป็นเวลานาน ส่งผลให้ไม่เกิดความต่อเนื่องของกระบวนการและความคิดเห็นที่
ได้รับ อีกทั ง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั ง มักมีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ใช่กลุ่มเดิม จึงก่อให้เกิดความไม่ต่อเนื่องของความคิดเห็นท่ีได้รับ 

• ประชาชนไม่เช่ือมั่นในการด าเนินการ SEA เพราะเข้าใจว่า SEA ท าไปเพื่อเป็นแค่
ข้อเสนอให้รัฐบาลเท่านั น ไม่ได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ นจากการจัดท า 
SEA 

2) ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key success factors) 
2.1) ความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ • ควรมีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA โดยเชิญบุคคลส าคัญใน

วงการ SEA (Key Performance) มาให้สร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงาน
เจ้าของแผนหรือแผนงาน และบริษัทท่ีปรึกษา 

• การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายในแต่ละหน่วยงาน 

• ควรมีการระบุเรื่อง SEA ไปในหลักสูตรการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

• การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคประชาชนเกี่ยวกับ SEA เพื่อให้เข้าใจ
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการจัดท า SEA 



3 

ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการ 
ด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

• การท าความเข้าใจระหว่างความแตกต่าง และความเชื่อมโยงของ SEA กับ EIA 

• การสร้างความเชื่อมมั่นด้าน SEA ให้ภาคประชาชน โดยอาจต้องมีตัวอย่างท่ีประสบ
ความส าเร็จในการน า SEA ไปประยุกต์ใช้ 

• เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องให้แก่หน่วยงานที่จะต้องเป็นผู้จัดท า SEA ต่อไป
ในอนาคต ทั ง หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน และบริษัทท่ีปรึกษา 

2.2) กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ • ควรมีร่างระเบียบฯ ออกมาบังคับใช้ในระยะเริ่มต้นก่อน และควรพิจารณากรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการ SEA ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดท าแผนด้วย 

• ควรมีการก าหนดคุณสมบัติของบริษัทที่ปรึกษาท่ีจัดท า SEA หรือควรมี license 

• ควรมีกฎหมายหรือระเบียบในการก ากับคุณภาพของการจัดท า SEA 

• ต้องมีหน่วยงานก ากับหรือติดตามตรวจสอบการจัดท า SEA ที่ชัดเจน 
2.3) กลไกเชิงสถาบันและองค์กร • สศช. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท า Guideline ส าหรับการประยุกต์ใช้ SEA 

ตามรายสาขาและเชิงพื นที่ 

• ควรมีความชัดเจนของหน่วยงานหลักที่จะขับเคลื่อน SEA และการประสานความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องจัดท า SEA 

• ควรมีความชัดเจนของหน่วยงานท่ีต้องจัดท า SEA เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เร่ง
เตรียมตัวและเตรียมพร้อมในอนาคต 

• ควรมีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล SEA ที่ได้มีการจัดท าไว้ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับผู้ที่ต้องการจัดท า SEA ต่อไปในอนาคต เช่น ข้อมูล Data Base 
ในด้านต่าง ๆ กฎหมาย/ ระเบียบ/ แนวทางที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต้องพิจารณา 
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกให้หน่วยงานท่ีสนใจในการจัดท า SEA ได้ 

• จ าเป็นต้องมีงบประมาณสนับสนุน  

• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรในหน่วยงานที่ต้องจัดท า SEA เพื่อรองรับการจัดท า 
SEA ในอนาคต และมีส่วน/กอง ท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการ 

2.4) การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน • ควรมีการระบุหรือยกตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมที่ ชัดเจน เช่น Conflict 
management หรือ Deep Listening Dialogue เป็นต้น ในแนวทาง SEA 

• กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA จะต้องท าให้ผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกได้ว่าเป็น
เจ้าของแผนร่วมกับหน่วยงาน 

• การน าความคิดเห็นที่ได้รับจากกระบวนการมีส่วนร่วมไปปรับประยุกต์ใช้อย่าง
แท้จริง และควรมีการจัดท าสรุปการน าความเห็นที่ได้รับไปใช้/ไม่ใช้ ในการพิจารณา 



4 

ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการ 
ด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

พร้อมให้เหตุผลประกอบส่งกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียด้วย ซึ่งเป็นการแสดงความ
โปร่งใสและจริงใจในการรับฟังความคิดเห็น 

3) ข้อเสนอแนะต่อการฝึกอบรม SEA ขั นสูง 
3.1) ข้อเสนอแนะต่อการฝึกอบรม 
SEA ขั นสูง 

• กลุ่มเป้าหมายในการอบรม ควรเป็นหน่วยงานหรือคนที่จะได้น า SEA ไปใช้จริง ๆ 

• ควรสอน อธิบาย หรือยกตัวอย่างเทคนิคเครื่องส าหรับ SEA ให้เห็นแนวทางปฏิบัติ
ชัดเจน 

• ควรอธิบายขั นตอนการประเมินผลกระทบสะสม ซึ่งอาจท าได้โดยการยกตัวอย่าง
ตัวเลข เป็นต้น และการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน คืออะไร จุดไหนคือความ
ยั่งยืน ควรอธิบายเพิ่มเติมให้ชัดเจน ให้เห็นเป็นรูปธรรม 

• เสนอว่าควรน า SEA ที่ ได้มีการศึกษามาแล้วก่อนหน้า มาเป็นตัวอย่างใน 
การฝึกอบรมด้วย 

• ควรสอน/อธิบายเทคนิคในการวิเคราะห์เชิง Issues และการคัดเลือกประเด็นส าคัญ 

• เสนอว่า ควรอบรมโดยใช้บทบาทสมมติ (Role Play) เพื่อให้เห็นกระบวนการมีส่วน
ร่วมที่ชัดเจน รวมถึงอาจมีการลงพื นที่ไปท าการมีส่วนร่วมในพื นที่จริง 

 



ภาคผนวก จ-3 
สรุปผลการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ 3 

  



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อม
ระดับยุทธศาสตร� (SEA) ป. 2563

การประชุมกลุ4มย4อยครั้งที่ 3 
การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (SEA Guideline)

วันจันทร�ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ ห%องประชุมพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ�พาเลซ กรุงเทพมหานคร

1

Strategic Environmental Assessment

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 2

รายละเอียดโครงการ

โดย : ดร.พรวิภา คลังสิน
ผู%จัดการโครงการ

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

วัตถุประสงค�ของโครงการ

เพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหน4วยงาน
ต4าง ๆ ที่ดําเนินการในป. 2562 ตลอดจนวิเคราะห�ปVญหา อุปสรรค

เพื่อพัฒนาองค�ความรู%ด%าน SEA และระบบข%อมูลสําคัญสําหรับ
การจัดทํา SEA เพื่อใช%เปYนข%อมูลประกอบการจัดทํา SEA ของ
หน4วยงานที่เกี่ยวข%อง

1

2

3

4

เพื่อเสริมสร%างศักยภาพผู%บริหารและบุคลากรที่มีส4วนเกี่ยวข%อง
กับการจัดทําแผนและแผนงานในระดับต4าง ๆ ให%มีความรู%ความ
เข%าใจ SEA ที่ถูกต%องตามหลักวิชาการ และสามารถนํา SEA 
ไปใช%ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได%อย4างมีประสิทธิภาพ

3

เพื่อปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� 
(SEA Guideline) ของประเทศให%มีความเหมาะสมและพัฒนากลไก
การขับเคลื่อน SEA ของไทย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลลัพธ�ของโครงการ

4

มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร�อย4างต4อเนื่อง และการนําการ
ประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� มาใช%กับ
การวางแผนพัฒนาของประเทศไทยอย4างเปYน
รูปธรรม



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

กิจกรรมของโครงการ

การประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร4ประชาสัมพันธ�และระดมความคิดเห็น
เรื่อง การขับเคลื่อน SEA จํานวน 2 ครั้ง

การฝ[กอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA จํานวน 3 ครั้ง

การประชุมกลุ4มย4อยระดมความคิดเห็นจากหน4วยงานที่เกี่ยวข%อง จํานวน 4 ครั้ง

5

การประเมินผลกระบวนการจัดทํา SEA ของหน4วยงานต4าง ๆ ที่ดําเนินการในป. 2562

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก%ว

ทบทวนการศึกษา องค�ความรู% และการขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข%อง

จัดทําเนื้อหาและหลักสูตร SEA ขั้นสูง ตลอดจนกําหนดรูปแบบและวิธีการ
ฝ[กอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA 

จัดทําระบบข%อมูลสําคัญที่สนับสนุนการจัดทํา SEA

จัดทําข%อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA และปรับปรุงแนวทาง SEA ของประเทศไทย
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ผลผลิตของโครงการ

ผลการประเมินการจัดทํา SEA ของหน4วยงานต4างๆ 
ที่ดําเนินการในป. 2562

หลักสูตรการฝ[กอบรมทางวิชาการขั้นสูงด%าน SEA

6

ระบบข%อมูลสําคัญสําหรับการจัดทํา SEA 

1
2
3

4 รายงานผลการศึกษา SEA ในขั้นตอนการกําหนดขอบเขต 
(Scoping) ของพื้นที่นําร4องร4วมกับหน4วยงานเจ%าของแผน
หรือแผนงาน

ข%อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA ของไทย และแนวทาง
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� (ฉบับปรับปรุง)5

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

1 วันอังคารที่ 22 
กันยายน พ.ศ. 
2563 ที่ผ�านมา

เพื่อรวบรวมและวิเคราะห!ความต#องการ ความคาดหวัง ต�อ
เป&าประสงค!ของหลักสูตรการอบรมทางวิชาการขั้นสูงด#าน SEA 
ทั้งในผู#บริหารระดับสูงและระดับกลาง

หลักสูตรการฝ1กอบรมทางวิชาการ
ขั้นสูงด#านการประเมินสิ่งแวดล#อม
ระดับยุทธศาสตร! (SEA) 

2 วันพฤหัสบดีที่ 
24 กันยายน
พ.ศ. 2563

เพื่อประเมินผลการฝ1กอบรมทางวิชาการด#าน SEA ทั่วประเทศ
ป8 2562 เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝ1กอบรมทางวิชาการ
ขั้นสูงด#าน SEA

3 วันจันทร!ที ่
28 ของเดือน

กันยายน  
พ.ศ. 2563

เพื่อแลกเปลี่ยน กรอบแนวคิด คํานิยาม และประโยชน!ของ SEA

4 ช�วงสัปดาห!ที่ 
3 ของเดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563

เพื่อรับฟ?งความคิดเห็นและข#อเสนอแนะต�อแนวทางการจัดทํา 
SEA ในพื้นที่นําร�อง การติดตาม และประเมินป?ญหาอุปสรรค
ของการดําเนินการขับเคลื่อน SEA และแนวทางการพัฒนา 
SEA ของประเทศ รวมทั้งข#อเสนอแนะในการขับเคลื่อน SEA 
ของไทยและปรับปรุงแนวทาง SEA

ข#อเสนอแนวทางการพัฒนาการ
ป ร ะ เ มิ น สิ่ ง แ ว ด ล# อ ม ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร!ที่ปรับปรุงแล#ว

วัตถุประสงค� ผลลัพธ�วันดําเนินการจัดกิจกรรมครั้งที่

7

การประชุมกลุ4มย4อยระดมความคิดเห็น
จากหน4วยงานที่เกี่ยวข%อง จํานวน 4 ครั้ง

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 8

(ร4าง) แนวทาง SEA 
(สศช. 2563)



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 9

เนื้อหาของ ร4าง แนวทาง SEA (กพย., 2563)
บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความหมายของ SEA
1.2 พัฒนาการของระบบ SEA ของประเทศไทย
1.3 วัตถุประสงค�
1.4 กลุ4มเปbาหมาย
1.5 โครงสร%างของแนวทางฯ
บทที่ 2 ความเข%าใจพื้นฐาน
2.1 ขอบเขตและระดับการใช% SEA
2.2 หลักการ SEA ที่ดี
2.3 ประโยชน�ที่ได%รับจาก SEA
2.4 ความเชื่อมโยงของ SEA กับแผนหรือแผนงาน
2.5 พัฒนาการของวิธีการศึกษา SEA
บทที่ 3 ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน
3.1 การกลั่นกรอง (Screening)
3.2 การกําหนดขอบเขต (Scoping)
3.3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives development and assessment)
3.4 การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability)
3.5 การจัดทํารายงาน SEA (SEA report)
3.6 การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
3.7 การบูรณาการกระบวนการ SEA เข%าสู4กระบวนการแผนหรือแผนงาน (Integration of SEA and Plan/Program)
3.8 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล (Follow-up, monitoring and evaluation)
3.9 การมีส4วนร4วม (Participation)
บทที่ 4 กลไกการบริหารจัดการ
4.1 องค�กรและกลไก รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข%องในการขับเคลื่อน SEA (ณ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒) บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 10

ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินงาน SEA

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 11

ความเชื่อมโยง
ของ SEA กับ 
การจัดทําแผน
(SEA integration with
Planning) 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 12

ประเด็นแลกเปลี่ยนและหารือ
จากการใช% SEA ในทางปฏิบัติ



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

แลกเปลี่ยนหารือความชัดเจนในประเด็นต4างๆ และการ
ตีความหมาย คํานิยาม และความเข%าใจเกี่ยวกับ SEA  

13

นําผลการหารือไปพิจารณาปรับปรุงและแก%ไขรายละเอียด
เพิ่มเติมในร4าง แนวทาง SEA ของประเทศไทย   

วัตถุประสงค�ของการประชุม
ระหว4าง ผู%ทรงคุณวุฒิ SEA 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 14

ประเด็นแลกเปลี่ยนและหารือในการประชุม

1) ชื่อและนิยามของ SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
2) การตีความหมายทางวิชาการของทางเลือกต4าง ๆ ใน 

SEA (eg. BAU, No Action and Preferred 
alternatives)

3) คําจํา กัดความของ พื้นที่พิ เศษและพื้นที่เฉพาะ 
(Special Economic Zone, Special Exclusive Zone) 
กับ SEA

4) ประโยชน�ของ SEA เพื่อการสื่อสารทุกระดับ 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชื่อและนิยามคําว4า SEA
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1) ชื่อและนิยามของ SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ข%อเท็จจริง :
ป?จจุบันประเทศไทยได#กําหนดชื่อและความหมายของคําว�า SEA ไว#ใน ร�าง แนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล#อมระดับยุทธศาสตร! พ.ศ. 2563 (กพย., 2563) ดังนี้
Strategic Environmental Assessment : SEA คือ 
การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� หมายถึง กระบวนการที่เปFนระบบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยให#ความสําคัญ
กับการมีส�วนร�วม และการบูรณาการด#านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล#อมอย�าง
สมดุล ซึ่งต#องนําผลไปใช#ในการวางแผนเพื่อให#เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นหารือ : 
การใช#ชื่อ “การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�” อาจทําให#เกิดความสับสน
ในความหมายของคําว�า “สิ่งแวดล%อม” เนื่องจาก นิยามคําว�า สิ่งแวดล#อม ตาม พรบ. 
ส�งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล#อมแห�งชาติ พ.ศ. 2535 ระบุว�า “สิ่งต4าง ๆ ที่มี
ลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู4รอบตัวมนุษย� ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษย�ได%ทําขึ้น” ซึ่งแตกต�างจากความหมายของคําว�า สิ่งแวดล#อม ใน คําว�า 
Strategic Environmental Assessment บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ความหมายที่ถูกต%องของคําว4า “สิ่งแวดล%อม” ใน SEA ? 
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1) ชื่อและนิยามของ SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

คําว4า สิ่งแวดล%อม ใน SEA 
แตกต4างกับความหมายที่ใช%กัน
อยู4ในประเทศไทย ทําให%การ
ตีความและกรอบการประเมิน
คลาดเคลื่อนไป



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ชื่อไทยของ SEA ที่เหมาะสม?
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1) ชื่อและนิยามของ SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

คําถาม : 
เพื่อให%ความเข%าใจ SEA ในประเทศไทย อย4างถูกต%อง การใช%ชื่อภาษาไทยว4า การประเมิน
สิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� อาจทําให%เกิดความเข%าใจผิด เราควรเปลี่ยนชื่อเครื่องมือนี้ 
หรือไม4 
• ชื่อไทยของ SEA ว4า การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร� ที่ใช#ในขณะนี้มีความ

เหมาะสมหรือไม4
• ควรเปลี่ยนชื่อไทยเปYนชื่ออื่นหรือไม4  เพื่อสื่อสารให%เข%าใจ SEA ได%ถูกต%อง เช�น

1. การประเมินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Assessment)
2. การประเมินเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Assessment/Sustainability appraisal)  
3. การประ เมินบ ริบทการพัฒนาระ ดับ ยุทธศาสตร!  (Strategic Assessment of 

Development Context)
4. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล#อมสําหรับแผน (Plan Environmental Impact 

Assessment)
5. อื่นๆ (เสนอคําใหม�) 
หรือ ท4านคิดว4า จะใช%คําเดิม “การประเมินสิ่งแวดล%อมระดับยุทธศาสตร�” ?  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 18

การตีความหมายของทางเลือกต4าง ๆ

2. การตีความหมายทางวิชาการของทางเลือกต4าง ๆ ใน SEA

ข%อเท็จจริง :
ขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการ SEA คือ การพัฒนาทางเลือก (Alternative development) 
มีวิธีการกําหนดทางเลือกหลายลักษณะ โดยมีหลักการว�า ต#องกําหนด Baseline หรือ 
“Do nothing” ซึ่งเปFนกรณีซึ่งใช#เปFนฐานเปรียบเทียบว�า หากไม�มี actionsใดๆ เพื่อนําไปสู�การ
บรรลุวัตถุประสงค!และเป&าหมายที่แตกต�างจากการเปลี่ยนแปลงตามสภาพปกติ แล#วจะเปFน
อย�างไร เมื่อเทียบกับ “Do something” ซึ่งคือ ทางเลือกต�างๆ (multiple alternatives)
• ป?จจุบันในแนวทาง SEA (กพย., 2563) ได#การระบุ Baseline หรือ “Do nothing” 2 นิยาม 

คือ 
- Business-As-Usual (BAU) = สภาพปกติ 
- No-action alternative = ทางเลือกไม4ดําเนินงาน 
- Preferred alternative = ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (ซึ่งได#รับการประเมิน

และเลือกสุดท#าย) 

ประเด็นหารือ : 
ขณะนี้ผู#ศึกษากระบวนการ SEA บางส�วน มีความสับสนในการตีความหมายและการใช%
ลักษณะทางเลือกต4าง ๆ ดังกล�าว

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 19

ทางเลือกต4างๆ แตกต4างกันอย4างไร ?

2. การตีความหมายทางวิชาการของทางเลือกต4าง ๆ ใน SEA

คําถาม : 
• Business-As-Usual (สภาพปกติ) และ No-action alternative (ทางเลือกไม4

ดําเนินงาน) เหมือนหรือแตกต4างกัน หรือไม� อย�างไร 
• BAU และ No-action alternative ท�านคิดว�าต%องนํามาเปYนหนึ่งในทางเลือกที่ต%อง

ประเมินในขั้นตอนการประเมินทางเลือก หรือไม�  ขณะนี้ผู#ศึกษามีความเห็นแตกต�าง
กัน

• กรณีที่ก�อนศึกษา SEA  ได#มีการดําเนินงาน action ตามแผนหรือแผนงานแล#ว ระยะ
หนึ่ง การพิจารณา BAU หรือ No-action ซึ่งเปFน “Do nothing” ต%องพิจารณา
ผลกระทบของ action ที่ได%ดําเนินงานแล%วต4อเนื่องมา หรือ ไม4ต%องพิจารณา
ผลกระทบของ action นั้นแล%ว  

• ควรใช%คําไทยของ Preferred alternative ว4าอะไร ระหว4าง ทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด หรือ ทางเลือกที่เหมาะสมกว4า  เพื่อทําให#เข#าใจว�า เปFนทางเลือกซึ่งมี
ผลกระทบที่ต#องการมากกว�าทางเลือกอื่นๆ ที่ได#รับการประเมินเปรียบเทียบกัน 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 20

ทางเลือกต4างๆ แตกต4างกันอย4างไร ?

2. การตีความหมายทางวิชาการของทางเลือกต4าง ๆ ใน SEA

หลักการ คือ ต%องประเมิน
เปรียบเทียบผลกระทบของ
การใช%ทางเลือกต4าง ๆ 
โดยพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของดัชนี ว4าทํา
ให%บรรลุวัตถุประสงค�ที่
ต%องการ มากน%อยเพียงไร 
ทางเลือกไหนเหมาะสมกว4า 
หรือ ดีที่สุด  เปYน Preferred 
alternative ?



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การบังคับใช% SEA กับแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ ?
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3. คําจํากัดความของ พื้นที่พิเศษและพื้นที่เฉพาะ 
(Special Economic Zone, Special Exclusive Zone) กับ SEA

ข%อเท็จจริง :   
• เนื่องจากมีความจําเปYนต%องตีความหมายของคําว�า พื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ นี้ให%

ชัดเจนใน ร4างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว4าด%วยการประเมินสิ่งแวดล%อมระดับ
ยุทธศาสตร� พ.ศ. .... เพื่อใช#ในขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) ของ SEA

• ไม4มีการระบุนิยามของคําว�า พื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ ในประเทศไทย
ประเด็นหารือ :
การจัดทําแผนหรือแผนงานการพัฒนาพื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ ควรต#องจัดทํา SEA แต�
ในขณะนี้ หากบรรจุไว#ใน ร�างระเบียบสํานักนายกฯ ไม�มีหน�วยงานเจ#าของแผนฯ โดยตรง 
ทําให#ยังไม�ชัดเจน ว�าจะมีผลทางปฏิบัติได# 

คําถาม :  
• ท�านคิดว�าควรระบุคําจํากัดความว4า พื้นที่พิเศษหรือพื้นที่เฉพาะ ใน ร�างระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีว�าด#วยการประเมินสิ่งแวดล#อมระดับยุทธศาสตร! พ.ศ. .... ให%
ชัดเจน หรือไม4 อย4างไร 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

การสื่อสารประโยชน�ของการใช% SEA ให%ทุกระดับเข%าใจได%และมั่นใจ ?
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4. ประโยชน�ของ SEA เพื่อการสื่อสารทุกระดับ 

ข%อเท็จจริง :   
หนึ่งในป?จจัยความสําเร็จของการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย คือ การสร#าง
ความรู#ความเข#าใจในทุกระดับ เนื่องจากเปFนเรื่องที่ค�อนข#างใหม� แตกต�าง ทําให#ถึงแม#
จะพยายามสร#างความรู#มาอย�างต�อเนื่อง แต4ส4วนใหญ4ยังไม4มั่นใจในประโยชน�ของ 
SEA ว4าจะสร%างความแตกต4าง จากการใช%เครื่องมือที่เคยใช%อยู4แล%ว และจากการ
ดําเนินงานจัดทําแผนซึ่งใช%งานประจําอยู4แล%ว
  

ประเด็นหารือ :
การปรับปรุงเนื้อหาหัวข#อ ประโยชน!ของ SEA ในแนวทาง SEA เพื่อให#ผู#ใช#และ
ผู#มีส�วนได#เสียทุกระดับ เชื่อมั่น และนําไปสื่อสารต�อได#  
 คําถาม :  
• อะไร ที่จะใช%เปYน key messages ของประโยชน�ของ SEA ที่เข#าใจง�าย และ

เหมาะสมใช#ในการสื่อสารกับทุกระดับ  

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 23

4. ประโยชน�ของ SEA เพื่อการสื่อสารทุกระดับ 

 

ประโยชน�ของ SEA ในร4างแนวทาง SEA พ.ศ. 2563

SEA เปYนเครื่องมือประกอบกระบวนการวางแผนหรือแผนงาน ทําให#เกิดการบูรณาการด#านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล#อมได#อย�างสมดุล รวมถึงการมองการพัฒนาในอนาคต โดยให#ความสําคัญกับการพัฒนา
ทางเลือกและการมีส�วนร�วมอย�างเหมาะสมและโปร�งใส ซึ่งนําไปสู�การลดความขัดแย#ง ก�อให#เกิดประโยชน!
ร�วมกันของผู#มสี�วนได#เสียกับการพัฒนาในพื้นที่ ทําให#การวางแผนหรือแผนงานมีความรวดเร็ว รวมทั้ง

เกิดการใช#ทรัพยากรอย�างคุ#มค�าและการใช#งบประมาณเปFนไปอย�างมีประสิทธิภาพ นําไปสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน�ของ SEA ที่จะมีผลลัพธ�
ตามมาที่เปYนรูปธรรม

• ช�วยบูรณาการการวางแผนพัฒนา
• ช�วยให#การวางแผนมีความเชื่อมโยง

และพิจารณาไปถึงอนาคตข#างหน#า 
(Looking forward)

• ช�วยประสานประโยชน!ระหว�างภาค
ส�วนที่เกี่ยวข#องกับการพัฒนา

ประโยชน�ที่แต4ละภาคส4วนจะได%รับ

• หน4วยงานเจ%าของแผนหรือแผนงาน ใช# SEA เปFนเครื่องมือสนับสนุน
การดําเนินงาน และสนับสนุนให#แผนหรือแผนงาน

• ประชาชนผู%มีส4วนได%เสีย มีโอกาสและช�องทางเสนอความคิดเห็น 
มีส�วนร�วมในการพัฒนาตามแผนหรือแผนงานกิดกลไกการดําเนินงาน
ร�วมกัน เกิดความโปร�งใสในการตัดสินใจ

• ภาคเอกชน องค�กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาใช#
กระบวนการในการจัดทํา SEA เสริมสร#างขีดความสามารถ ความรู#ความ
เข#าใจ และสร#างความตระหนักรู#ถึงความสําคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน

• รัฐบาล ใช#เปFนเครื่องมือช�วยในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และ
ดําเนินการตามแผนหรือแผนงานที่เหมาะสม บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด
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1

Backup
ข&อมูลเพิ่มเติมประกอบการประชุม

การประชุมกลุ-มย-อยครั้งที่ 3 
การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล&อมระดับยุทธศาสตร� (SEA Guideline)
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SEA คือ?

2

นิยามความหมาย

“Strategic environmental assessment (SEA) is the term used to describe the 
environmental assessment process for policies, plans and programmes
which are approved earlier than the authorisation of individual projects” 
(Lee and Walsh, 1992, p.126).

SEA must address the strategic component of any decision instruments in
a way that is practical and responsive to integrated approaches towards
sustainability goals. (Partidário 1994, 1996), 

“Environmental impact assessment for policies, plans, and programs – also 
known as strategic environmental assessment (SEA) – (...)” (Therivel, 1998, 
p.39).
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SEA คือ?

3

นิยามความหมาย

Strategic Environmental Assessment is being introduced as a method and 
approach for conducting environmental assessment of program loans, sector 
development program loans, and sector loans (Asian Development Bank: 
ADB, 2003)

Strategic environmental assessment consists of a range of analytical and 
participatory approaches that aim to integrate environmental considerations 
into policies, plans and programmes and evaluate the inter-linkages with 
economic and social considerations. (OECD, 2006)

“The term “Strategic Environmental Assessment” (…) refers to a process that 
integrates sustainability considerations into the formulation, assessment and 
implementation of policies, plans and programme (PPPs)” (DEAT, 2007, p.1).
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SEA คือ?

4

Strategic Environmental Assessment is a process designed to systematically 
assess the potential environmental effects, including cumulative effects, of 
alternative strategic initiatives, policies, plans, or programs. (Canadian Council 
of Ministers of the Environment: CCME, 2009)

SEA is a means to judge the likely impact of a public plan on the 
environment and to seek ways to minimise that effect, if it is likely to be 
significant. (Scottish Government, 2013)

An analytical and participatory process that aims to integrate environmental 
and social considerations into strategic planning and decision-making to 
enhance its sustainability. (NESDC, 2019)

นิยามความหมาย
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SEA คือ?

5

กรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะหKประเมินศักยภาพและขTอจํากัดของ
สิ่งแวดลTอมในระดับการพัฒนานโยบายแผน/แผนงานและโครงการขนาดใหญ_
ในรายสาขา (Sectoral based) หรือในเชิงพื้นที่ (Area based) โดยใหTความสําคัญกับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลTอม และเทคโนโลยี 
มีการเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจเพื่อใหTการตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ 
รอบคอบโปร_งใสและมีส_วนร_วมจากทุกภาคส_วน (สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลTอม, 2552)

กระบวนการที่เปmนระบบเพื่อใชTสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย แผนหรือ
แผนงาน โดยคํานึงถึงปpจจัยทางดTานสิ่งแวดลTอม ร_วมกับปpจจัยทางดTานเศรษฐกิจ 
สังคม และปpจจัยอื่น ๆ โดยเปrดโอกาสใหTทุกภาคส_วนที่เกี่ยวขTองเขTามามีส_วนร_วมเพื่อใหT
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย., 2561)

นิยามความหมาย
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SEA คือ?

6

กระบวนการที่เปmนระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน โดยใหTความสําคัญกับการมีส_วนร_วม และการบูรณาการดTานเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลTอมอย_างสมดุล ซึ่งตTองนําผลไปใชTในการวางแผนเพื่อใหTเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย., 2563)

นิยามความหมาย

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด 7

สภาพปกติ (Business as usual: BAU)

‘Business as Usual’ scenarios were considered as part of the environmental 
assessment and baseline sections, in accordance with the precautionary 
principle. (Scottish Government, 2013)

A “business as usual” alternative represents how things would develop if existing 
policies continue and “the plan” is not implemented. A BAU scenario should be 
regarded as the benchmark or status quo reference against which the plan and 
other alternative strategies are compared. “The Plan” itself is assessed as a 
strategic option or alternative.  If no plan is in place or in process. (NESDC, 2019)

สภาพพื้นฐานของตัวชี้วัดต_าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรK ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต_อดีตจนถึง
ปpจจุบัน ทั้งนี้ สภาพตามปกติไม_จัดเปmนทางเลือก (กพย., 2563)

หมายเหตุ : ส_วนใหญ_จะเปmนการอธิบายเชื่อมโยงกับคําว_า No-action alternative

นิยามความหมาย
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ทางเลือกไม-ดําเนินงาน (No-action alternative)

8

“No action” can mean continuing with the present course of action with no 
changes. It can also mean discontinuing the present course of action by 
phasing-out operations in the near future. (McCold and Saulsbury, 1998)

The ‘no-go’ alternative is sometimes referred to as the ‘no-action’
alternative (Glasson et al., 1999) and at other times the ‘zero-alternative’. It 
assumes that the activity does not go ahead, implying a continuation of the 
current situation or the status quo. The ‘no-go’ alternative is also regarded 
as a type of alternative, but is described separately to emphasize its 
importance in EIA. (Department of Environmental Affairs and Tourism, 2004)

นิยามความหมาย



บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต� แอนด� เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท� จํากัด

ทางเลือกไม-ดําเนินงาน (No-action alternative)

9

It is best not to consider the business as usual scenario as “no action” 
scenario.  In fact it is best not to use the term “no action” at all in SEAs. It is 
not an EIA of a project where “no development” or no action means that the 
proposed project will not proceed. At the strategic level the goal of an SEA is 
to facilitate the preparation and implementation of a development plan in 
ways which improve its sustainability performance. The concept of no action 
does not sit well with a proactive strategic planning process. (NESDC, 2019)

นิยามความหมาย
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ทางเลือกไม-ดําเนินงาน (No-action alternative)

10

ทางเลือกไม_ดําเนินงาน หรือ ทางเลือกขั้นพื้นฐาน (Baseline option) หรือการ
ดําเนินการเปmนปกติ (Business as usual : BAU) ซึ่งในระดับการวางแผนยุทธศาสตรK
แลTว คือ ทางเลือกที่เกิดจากการดําเนินตามแผนยุทธศาสตรKเดิม โดยไม_มีการ
เปลี่ยนแปลง (สผ., 2554)

ทางเลือกที่ไม_ไดTมีการดําเนินการใด ๆ ตามขTอเสนอของนโยบาย แผน และแผนงาน
นั้น ๆ หรือไม_ดําเนินการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางหรือแนวทางเดิมที่กําหนดไวT ซึ่ง
ทางเลือกนี้จําเปmนจะตTองถูกกําหนดขึ้นมาเปmนหนึ่งในทางเลือกของทางเลือกทั้งหมดที่
เกิดขึ้น (กพย., 2561)

ทางเลือกที่เปmนไปตาม สภาพตามปกติ ตั้งแต_ปpจจุบันและคาดการณKการเปลี่ยนแปลงที่
ต_อเนื่องไปยังอนาคตซึ่งไม_มีการดําเนินงานตามแผนหรือแผนงาน เพื่อใชTเปรียบเทียบ
กับทางเลือกอื่น ๆ (กพย., 2563)

นิยามความหมาย
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ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Preferred alternative)

นิยามความหมาย

Once all the alternatives are identified, it may be necessary to focus on a 
few and to eliminate others. The elimination process should be well 
documented and substantiated, with an explanation of why certain 
alternatives are not being considered in detail. It is usually possible in 
consultation with stakeholder groups to eliminate some alternatives. A 
detailed analysis of potential environmental impacts should be given for each 
of the remaining preferred alternatives, as well as a consideration of 
technical and financial aspects as they also have potential impacts. 
(Department of Environmental Affairs and Tourism, 2004)
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ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด (Preferred alternative)

นิยามความหมาย

Consult with all relevant stakeholders extensively. Adopt a participatory 
approach to the development and assessment of alternatives, with statutory
consultees, stakeholders and, ideally, the public. Provide them with an 
opportunity to suggest alternatives and give their views on the possible 
impacts of alternatives before selecting the preferred alternative, for example 
by convening a multi-disciplinary stakeholder workshop at an early stage in 
the SEA process. (González et al., 2015)

ทางเลือกที่ไดTรับการคัดเลือกจากผูTมีส_วนไดTเสียว_าเหมาะสมที่สุด และมีความเปmนไปไดT 
เมื่อเปรียบเทียบกับทุกทางเลือก (กพย., 2563)
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พื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ 

13

นิยามความหมาย

• เปmนแผนหรือแผนงานที่ตTองมีการจัดทํา SEA ซึ่งถูกระบุไวTในร_างระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว_าดTวยการประเมินสิ่งแวดลTอมระดับยุทธศาสตรK พ.ศ. .... 

• ที่มาจาก ขTอสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่ งใหTพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อน SEA มาใชT
ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือโครงการสําคัญของประเทศใหTเกิดผลอย_างเปmน
รูปธรรม เช_น แผนบริหารจัดการลุ_มน้ํา แผนพัฒนาการจราจรและขนส_ง 
แผนพัฒนาระบบป}องกันการกัดเซาะชายฝp�งในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท_าอากาศ
ยาน โครงการพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก ---------> แผนพัฒนา
พื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช-น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปgนต&น
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3  
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

1) ชื่อและนิยามของ SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
- ชื่อ SEA 
คุณจักรกริช ธรรมศิริ • เสนอให้ใช้ช่ือเดิม แต่ควรไปเน้นการสื่อสารและท าความเข้าใจในที่มา ความส าคัญ 

ขอบเขตการวิวัฒนาการ 

• การเปลี่ยนช่ือ SEA อาจท าให้คนที่เคนเข้าใจ SEA อยู่แล้วเกิดความเข้าใจผิดได้เช่นกัน 
และหากไม่มีการท าความเข้าในหรือสื่อสาร ก็จะไม่ช่วยให้สร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ • เห็นด้วยกับการใช้ช่ือ SEA เหมือนเดิม เนื่องจากความหมายของ SEA จ าเป็นจะต้องใช้ 
การสื่อสารและสร้างความเข้าใจ จึงจะช่วยให้เกิดความเข้าใจได้ มากกว่าการเปลี่ยนแปลง
ช่ือเพื่อสื่อความให้ครอบคลุม 

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • เห็นด้วยกับการใช้ช่ือ SEA เดิม เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนแปลงอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ 

• ปัญหาหลักคือการสร้างความเข้าใจ และระบุเนื้อหาให้ชัดเจน เช่น การระบุในหนังสือเชิญ
เข้าร่วมประชุม อาจต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนและยุทธศาสตร์ 

• แนวคิดที่ว่าใช้ช่ือ SEA เดิม แต่เปลี่ยนช่ือภาษาไทย (ซึ่งไม่ตรงกัน) จะก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิดได้อย่างมาก จึงขอให้คงใช้ช่ือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ให้เหมือนกัน 

คุณสุภัทรา เชิดชูไชย • เห็นด้วยกับการใช้ช่ือเดิม 

• ประเด็นส าคัญคือการถ่ายทอด และการวางกลยุทธ์ในการสื่อสาร 
ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน • เห็นด้วยกับการใช้ช่ือเดิม แต่นิยามจะต้องมีความชัดเจน และสื่อความถึงการจัดท าแผน

หรือแผนงานด้วย เนื่องจากหน่วยงานในพื้นท่ี พอเห็นค าว่าสิ่งแวดล้อม ก็จะส่งเรื่องไปยัง
หน่วยงานท่ีท างานด้านสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว หน่วยงานท่ีจัดท าแผนจะไม่ได้รับเรื่อง 

นายภัทราวุธ พุสิงห ์ • เห็นด้วยกับการใช้ช่ือเดิม เนื่องจาก จะเป็นไปตามหลักสากลและช่วยให้เกิดการสื่อสารที่ง่าย 

• นิยามค าว่าสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
ความเป็นจริงมีความหมายที่ครอบคลุมทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 
แต่อาจจะเป็นความหมายโดยนัย  

• การท าความเข้าใจค าว่าสิ่งแวดล้อม อาจต้องเน้นในเรื่องการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ 
ซึ่งนิยามที่ได้มีการก าหนดและระบุไว้แล้วในประเทศไทย ก็ครอบคลุมความหมายโดยนัย
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3  
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ดร.ชญาทัต เนียมแสวง • เสนอแนะให้ใช้ค าว่า เชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่เป็นกระบวนการคิดก าหนด
กรอบการพัฒนา หากใช้ค าว่าระดับยุทธศาสตร์ จะมีความเฉพาะเจาะจงในระดับของแผน
เกินไป ซึ่ง SEA มีหลายระดับ 

คุณสมิต จิระมงคล • เห็นด้วยกับการใช้ช่ือเดิม 

• เห็นด้วยกับการใช้ค าว่า เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้ครอบคลุมในภาพรวมของระดับแผนต่าง ๆ  

• จ าเป็นต้องเน้นการสื่อสารความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 
คุณสมบัติ เหสกุล • SEA มีการถกเถียงเรื่องช่ือมานาน ความหมายและช่ืออาจไม่ใช่ประเด้นหลัก แต่การสื่อ

ความและอธิบายเนื้อหาให้เกิดความชัดเจน คือประเด็นส าคัญ 

• หากจะใช้ค าว่าเชิงยุทธศาสตร์ ก็ต้องมองในเชิงนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้วย  

• ควรพิจารณาก่อนว่าโครงสร้าง SEA ที่เหมาะสมกับประเทศไทยควรเป็นแบบใด เพื่อให้
สามารถก าหนดนิยามความหมายได้จัดเชนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศได้มาก
ยิ่งข้ึน 

• การสร้างหลักคิดของแต่ละบุคคลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องส าคัญและจะช่วยให้
การสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

- นิยาม SEA 
คุณสุภัทรา เชิดชูไชย • นิยาม SEA ควรสื่อความว่า เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่

ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

คุณจักรกริช ธรรมศิริ • ควรมีข้อความส าคัญ ได้แก่ กระบวนการ/ การพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง/ ระบบ/ 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง/ กระบวนการมีส่วนร่วม/ น าผลไปใช้ในการตัดสินใจ
วางแผน  

• องค์ประกอบของนิยามอาจพิจารณาถึง เป้าหมาย กระบวนการ ทรัพยากรน าเข้า ผลผลิต 
และผลลัพธ์  

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • เสนอใหม้ีค าว่า ระบบ หรือแนวคิดเชิงระบบ เป็นองค์ประกอบ แต่อาจไม่ใช่จุดเน้นแรก  
ดร.ชญาทัต เนียมแสวง • ค าว่าเชิงระบบ และ เป็นระบบ มีความหมายแตกต่างกัน ซึ่งค าว่า เชิงระบบ จะแสดงถึง

ความเชื่อมโยงมากกว่า และอาจเหมาะสมกับบริบทของ SEA  

ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน • เสนอให้สื่อความหมายถึง กระบวนการเพื่อน าไปสู่การตัดสินใจ/ ระบบหรือกระบวนการที่
ช่วยในการวางแผน/การคิดเชิงกลยุทธ์ 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3  
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

นายภัทราวุธ พุสิงห์ • เสนอนิยามว่า “เครื่องมือที่สนับสนุนการตัดสินใจในการวางแผน และก าหนดนโยบาย 
แผน แผนงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยกระบวนการประเมินและวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบจากการพัฒนาในเชิงระบบ โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม” 

รศ.ดร.วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ • เห็นควรให้ใช้ค าว่า เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม 

• เสนอนิยามว่า “กระบวนการประเมินเชิงระบบ ที่ใช้ในกระบวนการวางแผน เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจด้านนโยบาย แผน และแผนงาน โดยให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมและการ
บูรณการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

ดร.วิเทศ ศรีเนตร • นิยามของ SEA อาจต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง SEA และ EIA ด้วย 
ดร.ชญาทัต เนียมแสวง • เสนอนิยามว่า “กระบวนการประเมินที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจใน

การวางแผน อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการ
บูรณการด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” 

2) การตีความหมายทางวิชาการของทางเลือกต่าง ๆ ใน SEA (ได้แก ่BAU, No Action and Preferred Alternatives) 
- BAU และ No-action 
คุณสมบัติ เหสกุล • BAU ถือเป็นทางเลือก (Normal growth) และสามารถประเมินได้ 
คุณจักรกริช ธรรมศิริ • แผนที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะไม่มี BAU ใช่หรือไม่ 

• BAU ไม่ถูกจัดเป็นทางเลือก 
ดร.ชญาทัต เนียมแสวง • BAU เป็น term แต่ก็สามารถน ามาพิจารณาเป็นทางเลือกได้เหมือนกัน หากสามารถ

น าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ (สามารถประเมินได้ หากประเมินแล้วพบว่าไม่บรรลุตาม
เป้าหมาย ก็ไม่จ าเป็นต้องน ามาเป็นทางเลือก) 

• แผนเชิงพื้นที่ ที่เป็นการพัฒนาแผนใหม่ จะมี BAU เสมอ โดย BAU อาจเป็นผลมาจาก 
การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นอ่ืน ๆ ที่อยู่ในพ้ืนท่ีการพัฒนานั้น  

• BAU ควรจะเป็นหนึ่งในทางเลือก 

• No Action จะถูกระบุอยู่ในส่วนของการประเมิน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ 

• No-Action alternative เป็น กรอบใหญ่โดยมี BAU เป็นองค์ประกอบย่อย และมี No-
Action (ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเร่งเวลา แต่ไม่มีกิจกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้น) เป็น
องค์ประกอบย่อยด้วย 

ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน • BAU คือแผนเดิม แต่หากประเมินแล้วว่าไม่สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ได้จะต้องมีทางเลือกใหม่ 
อาจารย์จิรนนท์ พุทธา • BAU ที่ใช้ในโครงการ SEA พลังงานภาคใต้ เป็นเพียงแค่ฐานเปรียบเทียบ ไม่จัดเป็นทางเลือก 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3  
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

คุณสุภัทรา เชิดชูไชย • ผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ (Jeremy) เคยเสนอว่า BAU และ No-Action มีความหมาย
เดียวกัน อาจเรียกแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบท 

ดร.วิเทศ ศรีเนตร • BAU ใช้เป็นฐานในการเปรียบเทียบผลที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ  ในทางบวกหรือลบ มากน้อยขนาดใด 

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • BAU คือ No-Action 
- Preferred alternative 

คุณสมบัติ เหสกุล • อาจไม่ต้องมี Appropriate หรือ Preferred Alternative เนื่องจากทางเลือกสามารถ
เปลี่ยนแปลงในการเลือกได้ 

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • จะใช้ค าว่า Appropriate หรือ Preferred ก็ได้ แต่การสื่อความภาษาไทยจ าเป็นจะต้องชัดเจน 
ดร.ชญาทัต เนียมแสวง • Preferred Alternative เป็นทางเลือกที่ถูกเลือกโดยผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Decision 

Maker) ในขั้นตอนการตัดสินใจ แต่ตอนที่เสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Decision Maker) 
จะเป็น Appropriate Alternative 

• Appropriate คือ ทางเลือกที่ SEA น าเสนอเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Decision Making) 

คุณสุภัทรา เชิดชูไชย • เสนอให้ใช้ภาษาไทยของค าว่า Preferred alternative ว่า ทางเลือกที่เหมาะสม 
3) ค าจ ากัดความของ พ้ืนที่พิเศษและพ้ืนที่เฉพาะ (Special Economic Zone, Special Exclusive Zone) กับ SEA 

คุณจักรกริช ธรรมศิริ • อาจยังคงไว้ใน สนร. แต่ต้องมีบทเฉพาะกาลเรื่องผ่อนปรนระยะเวลาให้ครบตามรอบของ
แผนที่มีอยู่แล้ว (180 วัน หรือ การเริ่มต้นแผนใหม่) 

• นิยามค าว่าพื้นที่พิเศษ อาจก าหนดเฉพาะเจาะจงส าหรับการจัดท า SEA หรือเป็นการ
ยกตัวอย่าง เช่น ครอบคลุมพื้นท่ี ..... 

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • นิยามค าว่าพื้นที่พิเศษตาม พรบ.ผังเมือง ให้นิยามว่า พื้นที่พัฒนาพิเศษซึ่งเป็นพื้นที่เพื่อ
ด าเนินการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลตามที่รัฐจัดให้มีขึ้น 

ดร.วิเทศ ศรีเนตร • หากยังไม่สามารถให้นิยามได้ อาจตัดออกจาก สนร. ก่อน 

• เสนอใหต้ัดพื้นที่เฉพาะออกจากสนร. ก่อน ใหเ้สนอเฉพาะพื้นที่พิเศษ 
คุณภัทราวุธ พุสิงห ์ • พื้นที่พิเศษ/พื้นที่เฉพาะ อาจเป็นพ้ืนท่ีด้านสิ่งแวดล้อม 
4) ประโยชน์ของ SEA เพ่ือการสื่อสารทุกระดับ 
คุณจักรกริช ธรรมศิริ • ควรพ ิจารณาให้ชัดเจนว่าจะสื่อสารประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายใด 

• ประโยชน์ส าหรับหน่วยงาน คือ เป็นการสร้างการยอมรับส าหรับประชาชน ลดการ
เผชิญหน้า เป็นเกราะป้องกันให้หน่วยงานในการตัดสินใจด าเนินแผนหรือแผนงาน ซึ่งจะมี
ความเห็นสนับสนุนท่ียอมรับได้ 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3  
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

• ผลประโยชน์ในระดับการพัฒนาอาจเห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรมได้ไม่ชัดเจนนัก แต่อาจ
เห็นภาพท่ีชัดเจนจากการพัฒนาโครงการภายใต้แผนท่ีท า SEA ทีไ่ม่มีการต่อต้านได้ 

• ประโยชน์ของ SEA จะช่วยให้โครงการได้รับการยอมรับ มีการขับเคลื่อนที่ดี  และ SEA 
เป็นเรื่องที่ต้อง Trade-Off 

• ควรมีกรณีศึกษาในต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จในเชิงประจักษ์ 
ดร.วิเทศ ศรีเนตร • ต้องสร้างความเข้าใจว่า SEA เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ซึ่งเป็นการ

มองไกล อาจยังไม่เห็นผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้น 
- มาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

คุณจักรกริช ธรรมศิริ • จะเป็น Passive หรือ Proactive (เป็น Flagship) หรือไม่ 

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • เดิมเป็น Precautionary Principle 
- การก ากับคุณภาพ SEA 

คุณจักรกริช ธรรมศิริ • ควรมีกรรมการผู้เชี่ยวชาญที่มาคอยก ากับ ตรวจสอบมาตรฐานการท า SEA 

- ภาพรวมของแนวทาง SEA 
คุณจักรกริช ธรรมศิริ • แนวทาง SEA จ า เป็นจะต้องเขียนให้ เห็นจุดร่วมระหว่าง Strategic Based และ  

EIA Based 

• แนวทาง SEA ไม่ควรเหมือน คู่มือการปฏิบัติ แต่ควรอธิบายในภาพรวม ที่ไม่เฉพาะเจาะจง 
อาจเป็นแค่ค าแนะน าหรือการบอกทิศทางเท่านั้น และเน้นให้ความส าคัญในจุดเน้น 
(Tailor Made) 

ผศ.ดร.เรวดี โรจนกนันท์ • การพัฒนา SEA ของประเทศไทยอาจต้องพยายามปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ให้มากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและแผนงาน อาจเป็นรูปแบบผสมก็ได้ 
(Hybrid) 

คุณสุภัทรา เชิดชูไชย • ปัจจุบันแนวทาง SEA พยายามปรับให้เป็นรูปแบบผสม (Hybrid) ระหว่าง EIA Based 
และ Strategic based แต่อาจต้องพิจารณาเรื่อง ฐานของแนวคิด (School of Thought) 
ให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน • แนวทาง SEA อาจต้องพิจารณาว่าจะใช้ เป็นเครื่องมือส าหรับคนปฏิบัติหรือไม่ การมี
หลายแนวทาง อาจก่อให้เกิดความสับสน 

คุณสมบัติ เหสกุล • หากแนวทาง SEA จะต้องถูกไปสนับสนุน สนร. จะต้องค านึงถึงการตีความด้านกฎหมาย
ด้วย โดยต้องพิจารณาค าให้สอดคล้องกับ พรบ. ด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจาก แนวทาง 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุกลุ่มย่อย ครั้งที่ 3  
เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) 

ประเด็น ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

SEA จะต้องถูกจัดเข้าไปอยู่ ในหมวดหมู่เดียวกับ พรบ.สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องมีความ
สอดคล้องกัน (ค า/ นิยาม ต่าง ๆ ต้องไม่ขัดกัน) 

 



ภาคผนวก จ-4 
สรุปผลการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมกลุ่มย่อย 

ครั้งที่ 4 
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สรุปผลการประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมาฯ ครั้งที่ 1 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรส์ู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

1) ช่วงถาม-ตอบ International Strategic Environmental Development for Planning 
ดร.พลภัทร พฤกษานานนท์  
ประธานบริษัท คลีน-ไบโอออร์แกนิค 
โซน (ประเทศไทย) จ ากัด 

• บริบทของอาเซียนไม่มีความสมดุลทั้งในแง่ของ เศรษฐกิจ ทรัพยากร 

• จะมีวิธีการอย่างไรให้บริบทของอาเซียนเกิดความสมดุล เพื่อเอื้อต่อการจัดท า 
SEA ในอาเซียน 

นายพอ บุณยรัตพันธ์ุ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• เราจะท าอย่างไรให้การศึกษา SEA มีความน่าเช่ือถือ ตัวอย่างเช่น SEA กับการ
บริหารจัดการน้ า มีความจ าเป็นต้องใช้โมเดลและข้อมูลเป็นจ านวนมาก ทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ  

• ประเทศไทยมีข้อมูล Baseline ไม่เพียงพอ จะมีเกณฑ์ตัดสินใจอย่างไรว่า SEA มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปประกอบการตัดสินใจได้ 

ศ.นพ. สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• การเมืองจะส่งผลกระทบต่อการจัดท า SEA หรือไม่ อย่างไร 

2) ช่วงเสวนา เร่ือง SEA: ความหวังใหม่ของการจัดท าแผน? 
2.1) หน่วยงานของท่าน และตัวท่านเองมีประสบการณ์ ภารกิจในการจัดท าแผนหรือเกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในองค์กร
และสังคม อย่างไร ขอให้ช่วยยกตัวอย่างโครงการที่ผ่านมา หรือโครงการที่วางแผนจะด าเนินการในระยะต่อไป และ ท่านคิดว่า
การจัดท าแผนดังกล่าว มีปัญหา อุปสรรค ความท้าทาย เรื่องใดบ้าง และมีประเด็นใดที่คิดว่าจะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ใน
การจัดท าแผนที่มีประสิทธิภาพ จากการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ อันจะ
น าไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

คุณนันทวัน สุวรรณสถิต 
ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ. 

• สทนช. ได้เริ่มจัดท า SEA ตอนท่ียังไม่มีแนวทาง SEA ที่ชัดเจน ซึ่งให้ความส าคัญ
ในระดับโครงการมากกว่าระดับแผน และมีความสับสนระหว่างการจัดท า SEA 
และการจัดท าแผน  

• โดยหน่วยงานเริ่มจัดท า SEA จากลุ่มน้ าท่ีมีความขัดแย้งบางส่วน 

• SEA มีความใหม่ส าหรับหน่วยงาน และประชาชน เป็นความยากและท้าทาย 
ส าหรับการเริ่มท า ผู้มีส่วนได้เสียทุกสว่นเริม่เรยีนรู้ใหมไ่ปดว้ยกัน ทั้งภาครัฐ และ
ประชาชน 

• ความท้าทายส าคัญต่อไปคือ ทุกหน่วยงานที่อยู่ในแผนพร้อมจะเช่ือแผนที่ถูก
จัดท า SEA มาหรือไม่ 

ดร.วชิราภรณ์ ก าเนิดเพ็ชร  
ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ. 

• มีการจัด sector ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้าน sea ร่วมกัน มีขั้นตอน
อย่างไร สิ่งส าคัญคืออะไร 
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หน่วยงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

• ประเด็นท้าทายที่ส าคัญคือ การมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้องคิดว่าใครบ้างที่จะเข้ามามี
ส่วนร่วม เป็นตัวจริงหรือไม่  

• ความเข้าใจของหน่วยงาน ที่ปรึกษา และประชาชน ในเรื่อง SEA ซึ่งยังมีความ
สับสน (SEA คือ การจัดท าแผนอย่างมีส่วนร่วม เอาระดับ Bottom-Up มาเจอ
กับ Top-Down)  

• ตัวช้ีวัดไหนที่จะเกี่ยวข้องจริง กับแผนบริหารจัดการน้ า ซึ่ง สทนช. ได้มีการยก
ร่างตัวช้ีวัดด้านน้ าไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้จัดท า 

• การคัดเลือกภาคประชาชนท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมมีความซับซ้อน ซึ่งเมื่อเชิญแบบ
กระจาย ไม่ชัดเจน ประชาชนยังเข้าไม่ถึงระดับนโยบาย เข้าถึงแต่ระดับโครงการ 

• การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเป็นเรื่องส าคัญและท้าทายเป็นอย่างมาก 
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 
มหาวิทยาลัยเนรศวร 

• ต้องได้ Key Active Player ต่อกลไกการพัฒนา และต้องได้รับการยอมรับให้
เป็นตัวแทน 

• ใช้วิธีการ Overlay Stakeholder เพื่อ ค้นหาตามพื้นที่และประเด็นที่ส าคัญ 

• ต้องมองเรื่องการเมืองเข้ามาด้วย 

• การวิเคราะห์ประเด็นโดย PESTEL 

• ใช้ Future Search ..... เพื่อหาอนาคตร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม  

• ใช้วิธีการปูพรมสร้างความเข้าใจ เน้นการให้ความรู้ ข้อมูล โดยเฉพาะประโยชน์
ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม 

• มีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมหลากหลายทาง 

• มีการทบทวนแผนท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่แล้ว และได้มีการเข้าไปหารือว่า ประเด็นท่ี
อยู่ในแผนนั้น ๆ มีประเด็นใดที่จ าเป็นและไม่จ าเป็น 

• SEA ของทั้งลุ่มน้ าต้องมีวิสัยทัศน์เดียว 

• การมีส่วนร่วมต้องลงทุนเยอะ 

• คนท่ีเสียสละจะได้รับการดูแลอย่างไร เค้าไปช่วยส่วนไหนอย่างไร 
ผศ.ชล บุนนาค 
ผู้อ านวยการโครงการ SDG Move 

• SEA เป็นเครื่องมือที่ บน และ ล่าง มาเจอกัน 

• SEA อาจจะมีศักยภาพที่มากกว่าการท าให้บนและล่างมาเจอกัน 

• SEA อาจจะช่วยให้นโยบายด้านหนึ่งจะไปมีผลกระทบกับนโยบายอื่น ๆ หรือการ
บรรลุเป้าหมายด้านอื่น ๆ อย่างไร มีความบูรณาการระหว่างหน่วยงานกันมากขึ้น 
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ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  
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หน่วยงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

• SDG เป็นกรอบของตัวช้ีวัด ประเด็นส าคัญคือ SEA จะน าไปสู่ความยั่งยืนอย่างไร 
บูรณาการอย่างไร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
o การด าเนินงานข้ามภาคส่วน (อาจจะต้องการโมเดลที่ให้เห็นความเช่ือมโยง

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ) หากแต่ละหน่วยงานมีเครื่องมือน้ีร่วมกันจะช่วยให้
หน่วยงานเข้าใจถึงความเช่ือมโยงกันมากขึ้น เกิดการบูรณาการข้ามหน่วยงาน 
มีหลักฐานทางวิชาการมากขึ้น 

o การพัฒนาที่ครอบคลุม หากซึ่งมาในช่วงหลังมีปัญหา จะมีความยากมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งมีความซับซ้อนกับ แผนระดับ 1 และ 2 ที่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

o การเปลี่ยนแปลงรากฐาน ระดับความส าคัญของแผนต่าง ๆ มีไม่เหมือนกัน 
และอาจขัดแย้งกัน ซึ่งจะเป็นความท้าทายส าคัญที่จะท าให้เกิดการ 
บูรณาการขึ้น 

คณุศุภกิจ นันทะวรการ  
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ  
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

• SEA มีประเด็นส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ เนื้อหา การมีส่วนร่วม ความขัดแย้ง 
การเมือง การตัดสินใจนโยบาย 

• เรื่องแรกที่ต้องให้ความส าคัญ คือ การตัดสินในนโยบาย (ตัวโครงการเป็น
ตัวก าหนดนโยบายและแผน ไม่ใช่ นโยบายและแผนเป็นตัวก าหนดโครงการ) ซึ่ง
เมื่อเป็น Public Policy จะมีหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมาก 

•  ความท้าทายที่ 1 การตัดสินใจนโยบายแผน จะเช่ือมโยงและเกี่ยวข้องกับหลาย
ประเด็น แต่บทบาทของแต่ละหน่วยงานมีความแยกส่วนกัน 

• ความท้าทายที่ 2 ความแยกส่วน และ ธรรมาภิบาล SEA จะสามารถมาแตะถึง
ธรรมาภิบาลในระดับนโยบายและแผนได้หรือไม่ (ผู้มีอ านาจในเรื่องนั้น  ๆ ไม่
อยากให้มายุ่ง) จะโปร่งใส จะมีส่วนร่วมมากขึ้นมั้ย 

• ความท้าทายที่ 3 ปญัหาธรรมาภิบาล การผูกขาดการพัฒนา จากทุนขนาดใหญ่ 

• การรวมศูนย์ของประเทศไทย อ านาจอยู่ที่รัฐส่วนกลาง SEA จะช่วยกระจาย
ศูนย์อ านาจ (พื้นที่จะมีสิทธิในการก าหนดอนาคตของตนเอง) ลดอ านาจจาก
ศูนย์กลางได้มากขึ้น 

2.2) ส าหรับท่านที่มีประสบการณ์จัดท า SEA: ท่านคิดว่า การจัดท า SEA และการขับเคลื่อนงาน SEA เข้าสู่การวางแผน จะท า
ให้แผนให้มีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับ ได้จริงหรือไม่ และประเด็นใดที่ควรให้ความส าคัญหรือเพิ่มเติม เพื่อน าไปสู่การจัดท า
แผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คุณนันทวัน สุวรรณสถิต  
ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ

• การขับเคลื่อนและท าให้ SEA มีความน่าเช่ือถือ มีความศักดิ์สิทธ ิ
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• ในระดับนโยบายต้องมีผู้ตัดสินใจและน า SEA ไปใช้จริง 

• หน่วยปฏิบัติต้องปรับทัศนคติ ที่เปิดใจยอมรับภาระที่อาจต้องมากเกินกว่าหน้าที่ของ
หน่วยงาน 

• ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความเข้มแข็ง ต้องมีเข้าใจในภาพรวมของการพัฒนา ไม่ใช่เพียง
ระดับการแก้ไขปัญหาเล็ก ๆ  

• การจัดท า SEA ต้องมีการทบทวน เพื่อให้ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับบริบท ณ ปัจจุบัน 
ดร.วชิราภรณ์ ก าเนิดเพ็ชร  
ส านักทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

• SEA ที่ศึกษา จะต้องบอก Key Recommendation และแผนงานการ 

• การใหค้วามรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อน 

• อาจต้องมีการทบทวนทุก 5 ป ี
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ 
มหาวิทยาลัยเนรศวร 

• รูปแบบ SEA ที่ใช้คือ รูปแบบที่ 2 แบ่งเป็นทีม PPP  ทีม PAR (Participation) 
ทีม SEA และทีม Expert 

• แต่ตอนที่จะเชื่อมเข้าสู่ Project จะเปลี่ยนเป็นรูปแบบท่ี 3 (ขนานไปด้วยกัน)  

• ทีม Expert ใช้รูปแบบที่ 4 เพื่อน า finding ไปผนวกและเป็นประเด็น 

• ประชาชนสร้าง KPI ในการก ากับ SEA และ SDGs 

• การมีส่วนร่วมแบบฉันทามติและมีกิจกรรมและโครงการที่เกิดจากชุมชน 

• การท างานโดยไม่มีธง และฟังจากทุกภาคส่วนอย่างตั้งใจ 

• เอาผู้หวังประโยชน์มาเป็นผู้เล่น 
คุณศุภกิจ นันทะวรการ  
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ 
 มูลนิธินโยบายสุขภาวะ 

• SEA ติดกับวิธีคิด และข้อมูล ณ ปัจจุบันมาก จึงไม่กล้าคิดถึงอนาคต 

• ข้อมูลที่เลือกใช้ ท่ีจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ 

• การจ ากัดการรับรู้และการมีส่วนร่วม และจ ากัดคนตอบ 

• การท าข้อสรุปที่ไม่สอดคล้องกับกระบวนการที่ท ามาทั้งหมด ก่อให้เกิดข้อสงสัย
ว่า มีธงอยู่แล้ว 

• การเปิดโอกาสให้ภาคส่วนอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่รัฐส่วนกลาง เช่น หน่วยงานระดับพื้นที่ 
องค์กรอิสระ ภาคประชาชน แล้วให้ภาครัฐเข้าไปมีส่วนร่วม 

2.3) ส าหรับท่านที่ไม่เคยท างานด้าน SEA: หลังจากที่ท่านได้รับฟังแนวทางการจัดท า SEA ในช่วงเช้าแล้วนั้น ท่านจะเห็นว่า
กระบวนการจัดท า SEA นั้นจะให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วม และประเด็นเรื่องความสามารถในการรองรับของ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการบูรณาการเข้ากับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท่านคิดว่ากระบวนการจัดท า SEA ดังกล่าวนี้



5 

ตารางสรุปข้อคิดเห็นการประชมุสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1  
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรส์ู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

จะน าไปสู่การจัดท าแผนให้มีประสิทธิภาพได้จริงหรือไม่  และประเด็นใดที่ควรให้ความส าคัญหรือเพิ่มเติม เพื่อน าไปสู่การจัดท า
แผนที่มีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ผศ.ชล บุนนาค 
ผู้อ านวยการโครงการ SDG Move 

• ประเด็นท่ีจะบูรณาการ SDGs และ SEA ผนวกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย  
o ต้องมีกรอบการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่บนฐาน SDGs คือการน ากรอบ SDGs ไป

ชวนคนในพื้นที่คุยถึงการพัฒนาในอนาคตร่วมกัน ซึ่งจะใช้เป็นกรอบอ้างอิง
การพัฒนาได้ 

o ขาด platform ที่จะให้คนหลากหลายภาคส่วนมาร่วมก าหนดอนาคต
ด้วยกัน ทั้งในระดับชาติ และพื้นท่ี 

o การท าให้ SEA อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการมากขึ้น การท าให้เห็นภาพ
ของความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายของภาคส่วนต่าง ๆ (สศช. ควรท า) 

3) ช่วงถามตอบแรกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) 
ดร.วิจารณ์ สิมาฉายา  
ผู้อ านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

• SEA จะไปอย่างไรต่อ ท าเสร็จแล้วใครจะน าไปใช้  

• เขตประกอบการจ าเป็นต้องท า SEA? 

• EIA และ SEA จะสร้างความชัดเจนได้อย่างไร 

• ข้อมูลเชิงวิชาการ ของประเทศไทย มีไม่เหมือนกัน ฐานข้อมูลที่ใช้ไม่เหมือนกัน 
หากยอมรับในฐานข้อมูลเดียวกันได้ จะช่วยให้ SEA ประสบความส าเร็จ 

• ต้องมีคนก ากับ ความพร้อมของคนก ากับ จะต้องเป็นกฎหมายหรือไม่ (คนอ่าน
รายงาน ใครตรวจรายงาน) 

• การเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการวางแผนและจัดท า SEA 
คุณกัมปนาท ชีวะปรีชา  
ผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น แพลน จ ากัด 

• SEA จะเป็นทางเลือกเดียวของการจัดท าแผนหรือไม่ 

• การมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่มีปัญหาอย่างมากของประเทศไทย (ความเห็นต่างของ
กลุ่มต่าง ๆ)  

• อะไรจะเป็นหลักประกันว่าจะท าตาม SEA นั้นได้ 

• SEA จะเป็นเพียงเครื่องใหม่ท่ีน ามาทดลองใช้หรือไม่ 

• SEA ท า 2 ปี โครงการท า 2 ปี แล้วจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมหรือไม่ 
นายพอ บุณยรัตพันธ์ุ  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

• SEA ต้องมีการอัพเดตตลอดเวลา educate ตลอดเวลา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

• Information Data เป็นเรื่องส าคัญและเป็นจุดอ่อนของการตัดสินใจ 

• ตัวอย่าง พระราชด าริปากพนัง เป็นตัวอย่างที่ดีมาก อาจจะเป็น Best Practice ที่ด ี
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หน่วยงาน ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

ดร.พลภัทร พฤกษานานนท์  
ประธานบริษัท คลีน-ไบโอออร์แกนิค 
โซน (ประเทศไทย) จ ากัด 

• SOL (Standard of Living)  

• มาตรฐานการครองชีพท่ีแตกต่างกัน จะส่งผลต่อการจัดท า SEA 

 



ภาคผนวก จ-6 
เอกสารประกอบการประชุมสัมมาฯ ครั้งท่ี 2 

  









































ภาคผนวก ฉ 

การทบทวนกรณีศึกษาเปรียบเทียบ การ

ขับเคลื่อน SEA ประเทศเวียดนาม  

(ทดแทนการศึกษา SEA ในต่างประเทศ) 

  



ประสบการณ์การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของต่างประเทศ 

1.1 ความเป็นมาของ SEA 

- เริ่มต้นใน USA เมื่อปี 1969 โดยการประกาศใช้ National Environmental Policy Act (NEPA) มีเจตนารมณ์
ส าคัญในหมวด 1(ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ)  

“…นโยบายนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลกลาง โดยร่วมมือกับมลรัฐ และรัฐบาลท้องถิ่น และองค์กรภาครัฐและเอกชน
ที่มีความเกี่ยวข้อง เพ่ือใช้วิธีการและมาตรการที่เป็นไปได้ทั้งหมด งบประมาณและด้านวิชาการที่เหมาะสมในการ
คุ้มครอง ดูแล และความอยู่ดีมีสุขทั่วไป เพ่ือสร้างและรักษาสถานการณ์ที่มนุษย์และธรรมชาติสามารถด ารงอยู่
ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน และเติมเต็มสังคม เศรษฐกิจ และอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของคนอเมริกันทั้ง
ในรุ่นปัจจุบันและอนาคต…”  

- ปี 1985 85/337/EEC Directive of European Council ได้ประกาศระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมในยุโรป 
และก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Report-EIR) 

- ปี 1996 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้พิจารณาข้อผูกพันในการประเมินสิ่งแวดล้อมใน
การจัดท าแผนและแผนงานที่เรียกว่า Strategic Environmental Assessment (SEA)  

- ปี 2001 EU Council อนุมัติ EU SEA Directive 2001/42EC และให้เป็นข้อผูกพันส าหรับประเทศสมาชิก EU 
ตั้งแต่ปี 2004 เป็นต้นไป 

-ปี 2003 มีประเทศสมาชิก EU 35 ประเทศจาก 46 ประเทศลงนามใน UNECE Espoo Protocol on Strategic 
Environmental Assessment (SEA Protocol) ในการประชุมที่เมืองเคียฟ ประเทศยูเครน 

1.1.1 ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 

1) กฎหมาย/ข้อก าหนด 

ลักษณะกฎหมาย/ข้อก าหนด ประเทศท่ีท าการศึกษา 

มีกฎหมาย/ข้อก าหนดในการขับเคลื่อน SEA โดยเฉพาะ แคนาดา เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 
โปรตุเกส และสวีเดน 

มีข้อก าหนด SEA เพิ่มเติมในกฎหมายสิ่งแวดล้อมเดิม สาธารณรัฐเช็ก เนเธอร์แลนด์ สโลเวเนีย และเวียดนาม 

มีกฎหมายคุ้มครองสิ่งแวดล้อม/ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
การวางแผนตั้งแต่ต้น 

สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจนี 

 

  



2) การจัดท าค าแนะน า (Guidance) 

ลักษณะของค าแนะน า ประเทศท่ีท าการศึกษา 

มีการจัดท าค าแนะน าการจัดท า SEA ทั่วไป (1) แคนาดา (2) เดนมาร์ก (3) สหราชอาณาจักร (4) สาธารณรัฐเชค (5) 
เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (6) เนเธอร์แลนด์ (7) แอฟริกาใต้ (8) 
สาธารณรัฐประชาชนจีน (9) โปรตุเกส และ (10) สวีเดน   

มีรายละเอียดค าแนะน าในกฎหมายหลักเพียง
พอที่จะสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดท า SEA 

นิวซีแลนด์ สโลเวเนีย และเวียดนาม 

มีค าแนะน าเป็นรายสาขาหรือเชิงพื้นที่หรือราย
ประเด็น 

แคนาดา เดนมาร์ก สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา 

3) การบังคับใช้ 

ลักษณะการบังคับใช้ ประเทศท่ีท าการศึกษา 

ก าหนดประเภทการวางแผนที่ต้องจัดท า SEA 
ชัดเจน 

(1) เดนมาร์ก (2) สหราชอาณาจักร (3) สาธารณรัฐเชค (4) สโลเวเนีย (6) 
แอฟริกาใต้ (7) สาธารณรัฐประชาชนจีน (8) เวียดนาม (9) โปรตุเกส และ 
(10) สวีเดน 

ใช้เกณฑ์ (Criteria) ในการก าหนดประเภทแผนที่
ต้องจัดท า SEA 

(1) แคนาดา (2) เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (3) สหรัฐอเมริกา และ (4) 
นิวซีแลนด์ 

ระบุประเภทแผนชัดเจนและใช้เกณฑ์ในการ
ก าหนดแผนที่ต้องจัดท า SEA 

เนเธอร์แลนด์ 

4) การขับเคลื่อน/ก ากับดูแลการจัดท า SEA 

(1) การจัดท า SEA: หน่วยงานเจ้าของแผน 

(2) การก ากับและส่งเสริมคุณภาพ SEA และการตรวจสอบประสิทธิผล 

- อาศัยกฎหมาย/ระเบียบ/ค าแนะน า ที่เป็นทางการ 

- อาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม/การเผยแพร่สู่สาธารณะ 

- อาศัยคณะกรรมการเฉพาะ 

- อาศัยกลไกการอนุมัติแผน/กลไกทางการบริหาร/กลไกทางการเมือง  



1.2 กระบวนการจัดท า SEA 

1. การกลั่นกรอง (น าเสนอแล้วในการบังคับใช้) 

2. การก าหนดขอบเขต 

2.1 ไม่มีรูปแบบเฉพาะสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละประเทศ 

2.2 สาระส าคัญที่ท าให้สามารถจ าแนกความแตกต่างของประเทศต่างๆได้ คือ การปรึกษาหารือ 
(Consultation) และ ขอบเขตประเด็นทีบ่ังคับให้ต้องมีการวิเคราะห์ 

(1) การปรึกษาหารือ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศที่บังคับให้ต้องมีการปรึกษาหารือในขั้น
การก าหนดขอบเขต (ทุกประเทศในกลุ่ม EU และ USA) กับ ประเทศท่ีไม่มีข้อบังคับ 

(2) การก าหนดขอบเขตขั้นต่ าที่ต้องมีการวิเคราะห์ในระเบียบกฎหมาย อาทิ แคนาดา นิวซีแลนด์ 
สวีเดน สหราชอาณาจักร เวียดนาม เป็นต้น 

3. การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

3.1 ทุกประเทศไม่มีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับวิธีการก าหนดทางเลือกหรือจ านวนทางเลือกข้ันต่ าหรือ
ขั้นสูง 

3.2 มีข้อก าหนดที่คล้ายคลึงกัน คือ (1) การจัดท าทางเลือกศูนย์ (Zero Alternative) หรือ ทางเลือกที่
เป็น “สถานะปัจจุบัน (Current State)” หรือ “ไม่ท าอะไร (Do Nothing)” 

3.3 การจัดท าทางเลือกที่สมเหตุสมผล (Reasonable Alternative) ประเทศที่กล่าวถึง อาทิ  
สาธารณรัฐเชค เนเธอร์แลนด์ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง (ใช้ค าว่า Preferred Options) สโลเวเนีย แอฟริกาใต้ (ใช้
ค าว่า a best practicable environmental option) เป็นต้น 

3.4 การวิเคราะห์ Baseline Analysis: กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นหากไม่มีแผนและแผนงานไปสู่การปฏิบัติทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอธิบาย
ผลกระทบของแผนหรือแผนงานและทางเลือกต่างๆ  

3.5 ความครอบคลุมของขอบเขตทางเลือก : เกือบทุกประเทศมีการก าหนดขอบเขตทางเลือกที่
ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3.6 บางประเทศท่ีให้ความส าคัญกับบางประเด็นในการประเมินผลกระทบของทางเลือกต่างๆ เช่น ด้าน
สุขภาพ (อาทิ แคนาดา สาธารณรัฐเชค สหรัฐอเมริกา) ความยั่งยืน (อาทิ แคนาดา ฮ่องกง สหราชอาณาจักร) 
ชายฝั่งทะเล (อาทิ นิวซีแลนด์) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (อาทิ เวียดนาม)  



4. การบรรเทาผลกระทบและการติดตาม 

4.1 ทุกประเทศระบุถึงการบรรเทาผลกระทบและการติดตาม แต่ใช้ภาษาแตกต่างกัน 

4.2 สาระส าคัญ ประกอบด้วย (1) มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงประสงค์ (2) 
มาตรการเพ่ิมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวก (3) การติดตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์การ
พัฒนา อาท ิ

แคนาดา  

(1) ต้องมีการวิเคราะห์และพิจารณาความจ าเป็นในการก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่สามารถ
ลดหรือขจัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากข้อเสนอ และโอกาสในการเพ่ิมผลประโยชน์ด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึน  

(2) มาตรการบรรเทาผลกระทบหรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสควรอยู่ด้วยกันหรือเป็นมาตรการ
เดียวกัน 

ฮ่องกง  

(1) ต้องก าหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและมาตรการบรรเทาผลกระทบของทางเลือกที่ต้องการ 
(Preferred Option (s))  

(2) กรณีที่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหลืออยู่ (Residual Environmental Implications) และต้อง
มีการตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามผลการพัฒนาในอนาคต 

แอฟริกาใต ้ 

(1) ต้องระบุมาตรการเพ่ือหลีกเลี่ยง ลด และชดเชยผลกระทบหลัก 

(2) ควรหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ก่อน จากนั้นจึงท าการลดและ การแก้ไขเป็นวิธีสุดท้าย ด้วย
การใช้มาตรการที่เหมาะสม  

(3) หากข้อมูลไม่ครบถ้วนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ที่ร้ายแรงหรือไม่สามารถ
ฟ้ืนคืนสภาพได้ควรใช้แนวทางป้องกันไว้ก่อน (precautionary approach)  

(4) ต้องมีการก าหนดความส าคัญของผลกระทบที่เหลืออยู่ (Determine the importance of the 
residual impacts) เมื่อมีก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบแล้วและก าหนดความส าคัญของผลกระทบที่
คาดการณ์ไว้เพ่ือด าเนินการติดตามตรวจสอบ 

สหรัฐอเมริกา  

(1) ถ้อยแถลงด้านผลกระทบควรครอบคลุมมาตรการหลีกเลี่ยง ลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมให้
เหลือน้อยที่สุด รวมถึงการคุ้มครอง การฟ้ืนฟู และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม  



(2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการบรรเทาผลกระทบ มาตรการควรก าหนดเทคนิคที่เหมาะสมและมี
แนวโน้มที่จะสามารถปฏิบัติได้จริง 

เวียดนาม  

(1) ต้องมีการก าหนดมาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก และการควบคุมและบรรเทา
แนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการน ายุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  

(2) ต้องระบุประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพ่ิมเติมในขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ไปสู่การ
ปฏิบัติ และข้อเสนอแนวทางด าเนินการ 

5.การจัดท ารายงาน 

5.1 หลายประเทศบังคับให้หน่วยงานที่ขออนุมัติในการน านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน แผนงาน หรือ
ข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ จะต้องน าเสนอถ้อยแถลงด้านสิ่งแวดล้อม (ES) หรือถ้อยแถลงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(EIS) แนบมากับข้อเสนอนโยบาย แผน หรือแผนงาน 

5.2 ทุกประเทศท่ีท าการศึกษามีการก าหนดสาระส าคัญที่จะต้องมีการรายงาน  

5.3 บางประเทศก าหนดในกฎหมายบางประเทศก าหนดในค าแนะน า (Guidance) 

5.4 ประเทศที่ก าหนดขอบเขตสาระส าคัญในรายงานอยู่ในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ กลุ่มประเทศ
สมาชิก EU สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศเวียดนาม 

5.5 ส่วนใหญ่ระบุให้มีการจัดท ารายงานที่ไม่ใช่เทคนิค (Non-technic Report) หรือรายงานส าหรับ
ประชาชนทั่วไป  

5.6 มีหลายประเทศที่มีข้อก าหนดให้มีการจัดท ารายงานในขั้นการก าหนดขอบเขต (Scoping Report) 
แต่มักเป็นรายงานส าหรับเป็นเครื่องมือในการปรึกษาหารือ 

5.7 ทุกประเทศบังคับให้รายงาน SEA หรืออาจเรียกในชื่ออ่ืน (ขึ้นกับข้อกฎหมาย) อาทิ ES หรือ EIS 
จะต้องน ารายงานเข้าสู่กระบวนการปรึกษาหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและรับฟังความคิดเห็นของสาธารณะ  

5.8 จะต้องน าผลหรือข้อแนะน าในรายงานไปใช้ประโยชน์ในการจัดท านโยบาย แผน หรือแผนงาน 

6.การมีส่วนร่วม 

6.1 การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuing process) ที่มีความส าคัญต่อการจัดท า SEA 
ระดับสูงมาก 

6.2 การมีส่วนร่วมมีบทบาทอย่างเป็นทางการมักก าหนดอยู่ 2 ขั้นตอนหลัก คือ การก าหนดขอบเขตการ
ประเมิน (Scoping) และการจัดท ารายงาน (Reporting) 

6.3 หลายประเทศมีข้อแนะน าให้ด าเนินการปรึกษาหารือหรือการมีส่วนร่วมในกระบวนการ Screening 
การประเมินและวิเคราะห์ทางเลือก และการก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบรรเทาผลกระทบ 



6.4 เครื่องมือที่มักน ามาใช้ คือ การปรึกษาหารือ การส ารวจความคิดเห็น และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

6.5 การก าหนดกรอบเวลาในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมนั้นมักพบในกลุ่มประเทศสมาชิก EU 
รวมถึง USA 

6.6 มีความแตกต่างกันในด้านจ านวนวันที่ก าหนดส าหรับการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆและ
สาธารณชน อาทิ สาธารณรัฐเชค 20 วัน, เดนมาร์ก 8 สัปดาห์, เนเธอร์แลนด์ 6 สัปดาห์, สโลเวเนีย 30 วัน สวีเดน
และ UK ไม่ก าหนดอย่างเป็นทางการ แต่พบว่า เวลล์ ประมาณ 28 วัน สก๊อตแลนด์ ประมาณ 60 วัน ส่วน USA 
ก าหนดในขั้นก าหนดขอบเขต 90 วัน และข้ันการรายงาน 30 วัน เป็นต้น 

6.7 กลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปให้ความส าคัญอย่างสูงกับการรับฟังความคิดเห็นข้ามพรมแดน 

1.3 เทคนิคที่สามารถประยุกต์ใช้การจัดท า SEA 

1.3.1 ขั้นตอน Scoping 

1. Understanding/Review อาทิ Content Analysis, Framework Analysis 

2. พัฒนากรอบปัญหา/กรอบการวิเคราะห์ อาทิ PESTEL, Matrices 

3. พั ฒ น า ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  อ า ทิ  RCA, Driving Force Analysis, Compatibility 
Assessment 

4. ก าหนดวิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนา อาทิ Preferred Transforming and Backcasting, 
Scenario Analysis และตรวจสอบด้วยหลักคุณสมบัติวิสัยทัศน์/เป้าหมายที่ดี 5 ประการ คือ  

1) กล้าหาญ (Audacious)               

2) มองเห็นอนาคต (Futuristic)  

3) ชัดเจน (Clear)             

4) ระบุขอบเขตเวลาที่จะบรรลุ (Time Bound) และ  

5) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational)      

5. ก าหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย ควรใช้เทคนิค Expert Judgement และ Brainstorming 
และตรวจสอบด้วยหลักการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ประกอบด้วย  

1) ยิ่งน้อยยิ่งดี (Less Is More)  

2) ผูกมัดการวัดตัวขับเคลื่อนความส าเร็จที่ส าคัญเอาไว้ (Tie Measures to Drivers of 
Success) 

3) ไม่ควรก าหนดบนพื้นฐานของอดีตที่ผ่านมาเท่านั้น (Don’t Just Measure the Past) 

4) ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Take Stakeholders into Account)  



5) ส่งเสริมวิสัยทัศน์ (Cascade Goals into Vision) 

6) ไม่ซับซ้อน (Simplify) 

7) ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง (Based on Fact) 

6. ก าหนดตัวชี้วัด ควรใช้เทคนิค Expert Judgement และ Brainstorming และตรวจสอบด้วย
หลักการก าหนดตัวชี้วัดที่ดี หรือ ROARS ประกอบด้วย 

1) ความเกี่ยวข้อง (Relevant) วัดส่วนส าคัญของวัตถุประสงค์หรือผลลัพธ์ หรือ OKRs 

2) จับต้องได้ (Objective or Measurable) หากคนสองคนวัดตัวชี้วัดเดียวกัน โดยใช้
เครื่องมือเดียวกัน ควรได้ผลลัพธ์เดียวกัน 

3) พร้อมใช้งาน (Available) ตัวชี้วัดควรอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่หรือข้อมูลที่สามารถ
รวบรวมได้ด้วยความพยายามท่ีสมเหตุสมผล 

4) สมจริง (Realistic) ไม่ควรยากหรือมีค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลแพงเกินไป 

5) จ าเพาะเจาะจง (Specific) การเปลี่ยนแปลงที่วัดได้ควรเกิดจากการพัฒนาและควรสะท้อน
อย่างแม่นย า 

7. การวิเคราะห์พ้ืนฐานส าหรับการพัฒนา (Baseline Analysis)  

1)  เทคนิคที่ ส ามารถใช้ ได้  อาทิ  Trend Analysis, Gap Analysis, Carrying Capacity 
Analysis, Geographic Information System (GIS) , Land Use Partitioning Analysis, Modeling, Quality 
of Life Assessment (QoLA), Expert Judgement เป็นต้น  

2) ผู้เชี่ยวชาญรายสาขาจะมีบทบาทในขั้นตอนนี้ร่วมกับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 

1.3.2 ขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกและประเมินทางเลือก 

1. การพัฒนาทางเลือก/ตัวเลือก (Alternative/Option Development) 

1) เทคนิคที่สามารถใช้ได้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือส าหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ อาทิ SWOT, 
TOWS Matrix, Five Force Model, Diamond Model, SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, Result), 
SPACE Matrix (Strategic Position and Action Evaluation Matrix) เป็นต้น 

2) ผู้เชี่ยวชาญ. และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเชี่ยวชาญเชิงยุทธศาสตร์จะมีบทบาทส าคัญใน
ขั้นตอนนี้ 

2. การประเมินทางเลือก/ตัวเลือก (Alternative/Option Assessment) 

1) เทคนิคที่น ามาใช้ในการประเมินทางเลือก/ตัวเลือกได้ อาทิ Multi-Criteria Analysis 
(MCA), Network Analysis, Overlay Mapping, Quality of Life Assessment (QoLA), Sensitivity Analysis, 



Vulnerability Analysis, Cost-Benefit Analysis ( CBA), Ecological Footprint Analysis, Geographic 
Information System (GIS), Modeling, Cumulative Effects, Risk Assessment เป็นต้น 

2) ผู้เชี่ยวชาญรายสาขา และผู้มีส่วนได้เสียที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่มีบทบาทส าคัญ
ในขั้นตอนนี้ 

1.3.3 ขั้นตอนการจัดท ามาตรการความย่ังยืน 

- เทคนิคที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ เป็นเทคนิคเดียวกันกับการพัฒนาทางเลือก/ตัวเลือก  

- การจัดการความเสี่ยง และเทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เข้าร่วม 

1.3.4 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

1) การติดตามการน า SEA ไปสู่การปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค Logical Framework 

2) การติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เทคนิคที่
เฉพาะเจาะจงกับประเด็นที่ก าลังติดตาม อาทิ การวิเคราะห์รายได้ หนี้สิน การว่างงาน คุณภาพชีวิต คุณภาพน้ า 
คุณภาพอากาศ เป็นต้น 

3) การประเมินผลการพัฒนา อาทิ เทคนิค Outcome mapping, Result chain analysis, 
Impact Evaluation, Sustainability Evaluation เป็นต้น 

1.3.5 ขั้นตอนการจัดท ารายงาน 

1) การตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักการ Good SEA โดยอาศัยเทคนิค Expert Judgement 
โดยหลักการ Good SEA (OECD,2006) ประกอบด้วย 

(1) มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

(2) มีการบูรณาการกับโครงสร้างนโยบายและการวางแผนที่มีอยู่เดิม 

(3) มีความยืดหยุ่น ด าเนินการซ้ าเพ่ือให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และประยุกต์ให้สอดคล้องกับแต่
ละบริบท 

(4) วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและความเสี่ยงของ PPP ที่เสนอ และทางเลือกต่างๆ
เทียบกับกรอบวัตถุประสงค์ หลักการ และเกณฑ์ความยั่งยืน 

(5) มีการให้เหตุผลที่ชัดเจนส าหรับการเลือกทางเลือกที่ต้องการ (preferred options) และ
ส าหรับการยอมรับเกี่ยวกับการยอมได้ยอมเสียที่ส าคัญ (acceptance of significant trade-offs) 

(6) มีการระบุโอกาสและข้อจ ากัด ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่น ๆ 

(7) มีการพิจารณาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงและการยอมได้ยอมเสียระหว่างด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ  



(8) มีการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ และมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

(9) มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลให้ความส าคัญกับมีเป็นอิสระ และมีระบบประกัน
คุณภาพ 

(10) มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ และการสื่อสารผลลัพธ์ 

(11) มีความคุ้มค่า 

(12) มีการสนับสนุนให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดท า SEA หลังจากแล้วเสร็จอย่างเป็น
ทางการและมีการติดตามตรวจสอบผลลัพธ์ของ PPP และ 

(13) สร้างขีดความสามารถทั้งในการด าเนินการและการใช้งาน SEA 

2) การตรวจสอบโดยกระบวนการปรึกษาหารือ (Consultation) และรับฟังความคิดเห็นจากการ
ประชุมสาธารณะ (Public meeting) และการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ 

3) การใช้กรรมการเฉพาะส าหรับการตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA และรายงานสิ่งแวดล้อม 

1.3.6 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม (ขั้นตอนต่อเนื่อง) 

1) กลุ่ม Top management/หน่วยงานก ากับคุณภาพ สามารถใช้เทคนิค การปรึกษาหารือ และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก 

2) กลุ่มหน่วยงานขับเคลื่อนแผน/พันธมิตร/ผชช. สามารถใช้เทคนิค Brainstorming, Seminar, 
Focus Group, Group interview และ Lab เป็นต้น 

3) กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์/ได้รับผลกระทบ สามารถใช้เทคนิคการประชุมสาธารณะ การประชุมกลุ่ม
เล็ก การส ารวจ เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็น 

1.4 SEA Effectiveness 

1.4.1 Fischer, T. B., & Gazzola, P. (2006). SEA effectiveness criteria—equally valid in 
all countries? The case of Italy. 

1.มีข้ันตอนที่เข้มงวดและชัดเจนและข้อบัญญัติส าหรับการจัดท า SEA ของรัฐบาล 

2.ก าหนดความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท า SEA พร้อมทั้งมีการควบคุม
และการตรวจสอบที่เข้มงวดโดยหน่วยงานอิสระ 

3.มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงการที่เข้มงวดขึ้น 

4.นิยามบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนรวมถึงการแยกหน่วยงานผู้จัดท าแผนและผู้ประเมินด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน 



5.ใช้แนวทาง “สิ่งแวดล้อมขั้นพ้ืนฐาน” ส าหรับการจัดท า SEA โดยใช้ “เกณฑ์ความเหมาะสมด้าน
สิ่งแวดล้อมข้ันต่ า” 

6.มีข้อก าหนดอย่างเป็นทางการในการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงทางเลือก “ไม่ต้องท าอะไรเลย” 
ก่อนจะมีการจัดท า SEA 

7.จัดสรรทรัพยากรให้มากขึ้นและจัดให้มีการฝึกอบรมที่ดีข้ึน 

1.4.2 Zhang, J., Christensen, P., & Kørnøv, L. (2013). Review of critical factors for 
SEA implementation. 

1.ปัจจัยขั้นตอน มีปัจจัยส าคัญ จ านวน 65 ความคิด ถูกระบุอยู่ใน 18 บทความจากทั้งหมด 30 
บทความ ประกอบด้วย  

1) “การระบุทางเลือก” จ านวน 11 บทความ  

2) “การคาดการณ์” จ านวน 9 บทความ และ  

3) “การมีส่วนร่วมของประชาชน” จ านวน 24 บทความ 

2.ปัจจัยทั่วไป ปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ 

1) ปัจจัยด้านความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA  

2) ปัจจัยด้านเจตจ านงและความเชื่อมั่นต่อ SEA  

3) ปัจจัยด้านการพัฒนาเครือข่าย  

4) ปัจจัยด้านการพัฒนาองค์กรขับเคลื่อน และ  

5) ปัจจัยด้านการบูรณาการ 

1.5 ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อค้นพบในวรรณกรรมเพื่อพัฒนา SEA ของประเทศไทย 

1.5.1 ข้อเสนอแนะเกี่ยวระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA 

1) ด้านระเบียบกฎหมาย ควรมีระบบกฎหมายหรือระเบียบที่ส่งเสริมความเป็นทางการของระบบ 
SEA โดยในระยะแรกควรจัดท าเป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และอาจพัฒนาเป็นพระราชบัญญัติในภายหลัง   

2) การจัดท าค าแนะน า (Guidance) ควรมีการจัดท าค าแนะน าครอบคลุมทั้ง ค าแนะน าการจัดท า 
SEA ทั่วไป และค าแนะน าเป็นรายสาขาหรือเชิงพ้ืนที่หรือรายประเด็น  

3) การบังคับใช้ SEA ควรก าหนดประเภทแผนหลักที่ต้องจัดท า SEA ชัดเจน แต่อาจมีการเกณฑ์ 
(Criteria) หรือ เช็คลิสต์ ส าหรับการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนหรือแผนงานดังกล่าวต้องจัดท า SEA หรือไม ่

4) หน่วยงานขับเคลื่อน/ก ากับดูแลการจัดท า SEA  



(1) หน่วยงานที่มีอ านาจจัดท า SEA คือ หน่วยงานที่มีอ านาจในการจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผน หรือข้อเสนอ  

(2) “คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)” เป็นกลไกหลักในการส่งเสริมและการควบคุม
คุณภาพโดยการสนับสนุนของ สศช.และสผ. 

1.5.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า SEA 

1) ขั้นตอนพื้นฐานของการจัดท า SEA  

ควรประกอบด้วย การกลั่นกรอง (Screening) ขอบเขต (Scoping) ทางเลือก (Alternative) การ
ประเมิน/ป้องกัน (Assessment/Protect) การจัดท ารายงานสิ่งแวดล้อม (Environmental Statement) และ
การติดตาม (Follow Up) โดยมีองค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม (Public Participation) เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง 

2) ขั้นตอนการกลั่นกรอง  

(1) ควรระบุแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท า SEA อย่างชัดเจน และใช้เกณฑ์ (Criteria) หรือเช็คลิสต์ส าหรับ
ให้หน่วยงานเจ้าของแผนได้ตรวจสอบด้วยตัวเอง  

(2) ใช้กลไกอนุกรรมการภายใต้ กพย.ในการให้ค าแนะน าหรือช่วยตรวจสอบให้เกิดความแน่ใจอีกครั้งหนึ่ง  

(3) อาจใช้กลไก preliminary scan เพ่ือลดจ านวนแผนหรือแผนงานที่ต้องท า SEA เนื่องจากบางแผน
หรือแผนงานอาจไม่ได้ส่งผลกระทบที่ส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

3) ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต  

(1) ควรมีการก าหนดให้การก าหนดขอบเขตต้องมีการปรึกษาหารืออย่างเป็นทางการกับอนุกรรมการ
ภายใต ้กพย. ที่ท าหน้าที่เป็นองค์กรให้ค าปรึกษา (Consultation body)  

(2) อาจมีการจัดท ารายงาน Scoping อย่างไม่เป็นทางการเพื่อใช้ประกอบการปรึกษาหารือ  

(3) ควรมีการการก าหนดขอบเขตประเด็นที่บังคับให้ต้องมีการวิเคราะห์และคาดการณ์ เพ่ือบรรจุไว้
รายงานสิ่งแวดล้อม 

4) การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

(1) ควรมีการการก าหนดให้มีการระบุทางเลือก “ไม่ท าอะไร (Do Nothing)” และทางเลือกที่ต้องการ 
(Preferred Alternative)  

(2) ต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนฐาน (Baseline Analysis) เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายเพ่ือ
เปรียบเทียบผลกระทบของแผนหรือแผนงานและทางเลือกต่างๆ รวมทั้งทางเลือกท่ีต้องการ  

(3) มีการก าหนดขอบเขตทางเลือกที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และประเด็นที่
ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษตามบริบทของแผน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 



5) การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนและการติดตาม  

(1) ควรมีการก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย  

- มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีไม่พึงประสงค์  

- มาตรการเพิ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวก  

- แผนการติดตามสถานการณส์ิ่งแวดล้อมและสถานการณ์การพัฒนา  

- มาตรการบรรเทาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเหลืออยู่ (Residual Environmental Implications) 

6) การจัดท ารายงาน  

สาระส าคัญในรายงาน SEA อย่างน้อยควรประกอบด้วย  

(1) รายงานสรุปส าหรับประชาชนทั่วไป (Non-Technical Summary) ควรประกอบด้วย  

- สรุปกระบวนการ SEA  

- สรุปผลกระทบส าคัญท่ีเกิดจากแผนหรือแผนงาน  

- สรุปค าชี้แจงเกี่ยวกับความแตกต่างของทางเลือกต่าง ๆ ภายใต้แผนหรือแผนงาน และ 

- สรุปผลการปรึกษาหารือ การรับฟังความเห็นของประชาชน และการตอบสนองต่อความคิดเห็นและ
ข้อกังวลใจที่ได้รับ 

(2) ระเบียบวิธีที่ใช้ ควรประกอบด้วย  

- แนวทางท่ีน ามาใช้ในการจัดท า SEA การปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

- ความยากล าบากหรือข้อจ ากัดในการรวบรวมข้อมูลหรือการประเมิน 

(3) ความเป็นมาและความส าคัญ ควรประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของ SEA และวัตถุประสงค์ของแผนหรือ
แผนงาน 

(4) วัตถุประสงค์ของ SEA และสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ควรประกอบด้วย  

- การเชื่อมโยงของแผนที่จัดท า SEA ไปยังแผน แผนงาน และบริบทอ่ืนในระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาคและ ระดับท้องถิ่น และวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิธีการพิจารณาสิ่งต่ างๆ
ดังกล่าวข้างต้น  

- ค าอธิบายลักษณะสถานการณ์พ้ืนฐาน (Baseline) และการคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต  

- ประเด็นและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  

- ข้อจ ากัดด้านข้อมูล และสมมติฐานต่าง ๆ ที่ใช้ และ   

- วัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นส าคัญที่ด าเนินการวิเคราะห์ 



(5) ประเด็นและทางเลือกภายใต้แผน/แผนงาน ควรประกอบด้วย  

- การพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญและวิธีการ การเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าคัญ
ของทางเลือกต่าง ๆ  

- วิธีการพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือใช้ในการเลือกทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
ทางเลือกต่าง ๆ ที่พิจารณาและ 

- สาเหตุที่ไม่เลือกทางเลือกเหล่านี้ และ  

- มาตรการความยั่งยืนที่เสนอ 

(6) การน า SEA ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย แผนหรือแผนงาน ควรประกอบด้วย  

- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญของ นโยบาย แผน หรือแผนงาน  

- วิธีการพิจารณาปัญหาสิ่งแวดล้อมในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน  

- มาตรการความยั่งยืนที่เสนอ และ 

- ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง 

(7) การน านโยบาย แผน หรือแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ควรประกอบด้วย  

- การเชื่อมโยงไปยังแผนและแผนงานและระดับโครงการอ่ืน ๆ (การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการออกแบบ เป็นต้น) และ  

- ข้อเสนอในการติดตามประเมินผล 

7) การจัดท ารายงาน  

1.ควรก าหนดให้มีการมีส่วนร่วมอย่างน้อย 2 กระบวนการ คือ การก าหนดขอบเขตการประเมิน (Scoping) 
และการจัดท ารายงาน (Reporting)  

2.กระบวนการอ่ืนๆเช่น ขั้นตอนการประเมินและวิเคราะห์ทางเลือก การก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการ
บรรเทาผลกระทบ อาจใช้วิธีการส่งเสริมและสนับสนุน  

3.กรอบเวลาในการรับฟังความคิดเห็นต่อเนื่องในขั้นการก าหนดขอบเขตไม่ควรน้อยกว่า 45 วัน และขั้นการ
รายงานผลไม่ควรน้อยกว่า 30 วันต่อเนื่องนับจากวันที่มีการจัดประชุมสาธารณะหรือการรับฟังความคิดเห็น  

1.5.3 ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมประสิทธิผลในการจัดท า SEA 

1) ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ได้ SEA ที่มีคุณภาพด ี

(1) ความเป็นทางการที่รองรับโดยกฎหมาย/ข้อบังคับ 

(2) คุณภาพของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(3) มาตรฐานการจัดท าทางเลือกและการประเมินผลกระทบของแต่ละทางเลือก 



2) ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีการน า SEA ไปใช้ในการตัดสินใจในการจัดท านโยบาย แผน และแผนงาน 

(1) ข้อบังคับให้มีการน าผลจากการจัดท า SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผน 

(2) ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA ของภาคส่วนต่างๆ 

(3) เจตจ านงและความเชื่อม่ันต่อระบบ SEA 

(4) การพัฒนาเครือข่ายและองค์กรการขับเคลื่อน และ 

(5) การบูรณาการในกระบวนการจัดท า SEA 

3) ปัจจัยส าคัญที่ท าให้นโยบาย แผน และแผนงานที่น า SEA ไปใช้ในการตัดสินใจ ได้น าไปสู่การน าไปปฏิบัติที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืน หรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) มีการก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบหรือมาตรการความยั่งยืน 

(2) มีการติดตามและประเมินผลระดับผลลัพธ์และผลกระทบของแผน หรือ แผนงาน และมีการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขการตัดสินใจหรือแผนหรือแผนงาน 

1.6 Focus on Việt Nam 

1.6.1 ระบบและกลไกการด าเนินงาน SEA เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติ 

1) กฎหมาย/ข้อก าหนด 

1.Law on Environmental Protection (No. 55/2014/QH13; Hanoi, June 23, 2014) 

2.Chapter II Planning for Environmental Protection, Strategic Environment Assessment, 
Environmental Impact Assessment and Environmental Protection Plan 

3. Section 2 Strategic Environment Assessment มาตรา 13-17 

2) ค าแนะน าในการจัดท า SEA 

ค าแนะน าในการจัดท า SEA ของเวียดนามถูกระบุอย่างละเอียดใน Law on Environmental Protection 
2014 หมวดที่ 2 ส่วนที่ 2 ดังนี้ 

1. มาตรา 13 ว่าด้วยขอบเขตของแผนที่จะต้องมีการจัดท า SEA  

2. มาตรา 14 ว่าด้วยการด าเนินการเพ่ือจัดท า SEA ซึ่งจะระบุถึงหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการจัดท า SEA 
การระบุถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดท า SEA การน า SEA ไปใช้ประโยชน์ และหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดท า
รายงาน SEA 

3. มาตรา 15 ว่าด้วยสาระส าคัญของรายงาน ซึ่งประกอบด้วย  

(1) ความจ าเป็น บทบัญญัติทางกฎหมายพื้นฐาน ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ  

(2) ระเบียบวิธีในการจัดท า SEA  



(3) สรุปสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ  

(4) พ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบเมื่อมีการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  

(5) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ กับมุมมองและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

(6) การประเมินและคาดการณ์ผลกระทบด้านบวกและด้านลบ ที่อาจเกิดจากยุทธศาสตร์ แผน และ
ข้อเสนอ  

(7) ประเมินและคาดการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนที่
เชื่อมโยงกับการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ  

(8) การปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดท า SEA  

(9) มาตรการความยั่งยืนทั้งในการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกและบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่เกิดจาก
กระบวนการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ และ  

(10) ประเด็นส าคัญที่ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในกระบวนการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอไป
ปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

4. มาตรา 16 ว่าด้วยการตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA ประกอบด้วย  

- บทบาทในการตรวจสอบรายงานของหน่วยงานแต่ละระดับ  

- การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพรายงาน (Inspection Council) และ 

- การส่งรายงานให้กับหน่วยก ากับดูแล หน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องให้ความเห็น 

5. มาตรา 17 ว่าด้วยการรับความเห็นและรายงานผลสรุปของการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย  

- การจัดท ารายงาน SEA ฉบับสมบูรณ์ การยกร่างยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอที่อยู่บนพื้นฐานของ SEA 
และ การตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ  

- หน่วยงานก ากับที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน SEA จะต้องเขียนผลการตรวจสอบส่งให้กับหน่วยงานที่มี
อ านาจในการอนุมัติยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ  

- ผลสรุปของการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จะถูกใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การอนุมัติยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจ 

3) ค าแนะน าในการจัดท า SEA 

มาตรา 13 ได้ระบุถึงขอบเขตของแผนที่จะต้องมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ก) ยุทธศาสตร์และการวางแผนทั่วไปส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค ภูมิภาคทาง
เศรษฐกิจที่ส าคัญ ระเบียงและเส้นทางการพัฒนา (Corridors and Belts) 



ข.) การวางแผนทั่วไปส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองและจังหวัดที่ขึ้นกับรัฐบาลกลางและ
และหน่วยทางเศรษฐกิจที่มีการบริหารรูปแบบพิเศษ  

ค.) ยุทธศาสตร์และการวางแผนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ การแปรรูปและการส่งออก เทคโนโลยีขั้นสูง และเขต
อุตสาหกรรม 

ง) ยุทธศาสตร์และการวางแผนการขุดเจาะและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 
จังหวัดขึ้นไป 

งง.) ยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และรายสาขา ในระดับชาติ 
ระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด ที่อาจส่งผลกระทบส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 

จ.) การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การวางแผนและข้อเสนอส าหรับการด าเนินการ ข้อ ก. ข. ค. ง. และ งง. 

4) หน่วยงานขับเคลื่อน/ก ากับดูแล 

มาตรา 14. ก าหนดให้ หน่วยงานก ากับดูแลที่ได้รับมอบหมายให้จัดท ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอที่ระบุใน
มาตรา 13  

- จะต้องรับผิดชอบในการจัดเตรียมหรือว่าจ้างหน่วยงานที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยจะต้องด าเนินการไปพร้อม ๆ กับกระบวนการจัดท ายุทศาสตร์ การวางแผน และ 
ข้อเสนอ และ  

- จะต้องรับผิดชอบในการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือเสนอต่อผู้มีอ านาจ
เพ่ือท าการตรวจสอบ 

มาตร 16. ก าหนดให้  

ก) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด าเนินการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในส่วนของยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอที่รัฐสภา รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีต้องพิจารณา 

ข) กระทรวงและหน่วยงานระดับกรม ต้องตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ใน
ส่วนของยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอภายในขอบเขตอ านาจของตัวเอง  

ค) คณะกรรมการประชาชนของจังหวัด (Provincial People’s Committees) จะต้องตรวจสอบรายงาน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอที่อยู่ภายใต้
ขอบอ านาจของตัวเองและท่ีอยู่ในเขตอ านาจของสภาประชาชน (People’s Council)  

- โดยการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์จะต้องด าเนินการโดย “กรรมการ
ตรวจสอบ (Inspection Council)” ที่จัดตั้งโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  



1.6.2 กระบวนการจัดท า SEA 

1) การกลั่นกรอง (Screening)  

น าเสนอแล้วในหัวข้อการบังคับใช้ 

2) การก าหนดขอบเขตเนื้อหาและขอบเขตทางเทคนิคในการประเมินผลกระทบ  

1. มาตรา 13 ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการก าหนดขอบเขต (Scoping) คือ จะต้องมีการระบุ
วิธีด าเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

2.ที่ปรึกษาได้ตรวจสอบ เอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The National Plan for 
Power Development for the Period 2011 - 2 020  with Perspective to 2030  ( PDP VII)   พบว่ า  มี
สาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับการก าหนดขอบเขตอยู่ใน บทน า Introduction) คือ 

1) ก าหนดประเด็นส าคัญทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่น่ากังวลใจ และจัดล าดับ
ความส าคัญประเด็นที่สมควรได้รับการพิจารณาใน PDP  

- ประเด็นและล าดับความส าคัญเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทั้ง 5 ประเภท คือ ไฟฟ้าพลัง
น้ าพลังงานความร้อน พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานหมุนเวียน และการขยายสายส่ง (สาย 500 และ 220kV) 

- การจัดท า SEA เริ่มต้นด้วยการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับมุมมองความยั่งยืนและยุทธศาสตร์ของ PDP โดยมีประเด็น
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับ PDP จ านวน 20 ประเด็นของ PDP ถูกอภิปรายในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ  

- ชุดของประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ส าคัญที่เป็นผลของการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้ เป็นส่วนส าคัญที่สุด
ที่ใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์ใน SEA นี้  

2) ผลของการปรึกษาหารือรอบแรกและการจัดอันดับใช้วิธีการให้คะแนน (using the scoring 
method) โดยหน่วยงานเฉพาะด้านและหน่วยงานบริหารในพ้ืนที่ ท าให้คณะท างานเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อม
ระดบัยุทธศาสตร์ 12 ประเด็น และ ได้พัฒนาตัวชี้วัดส าหรับการประเมินแต่ละประเด็นเหล่านี้ 

3) ในการคัดเลือกประเด็นและตัวชี้วัดเหล่านี้คณะท างานได้ก าหนด โดยพิจารณาบริบทของนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายระดับชาติและเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย  

(1) การลดความยากจนและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  

(2) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของชาติ  

(3) ประสิทธิภาพด้านพลังงานและการอนุรักษ์  

(4) การพัฒนาพลังงานทางเลือก และ  

(5) การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



3) การพัฒนาทางเลือกและการรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน 

มาตรา 13 ได้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือก ประกอบด้วย 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจาก
ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

2.การประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ ต่อมุมมองและวัตถุประสงค์ ใน
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

3.การประเมินและการคาดการณ์แนวโน้มของผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม
ที่อาจเกิดข้ึนจากการน ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติ 

4.การประเมินและคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในระหว่าง
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ การวางแผน และข้อเสนอ 

จากการศึกษาเอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The National Plan for Power 
Development for the Period 2011-2020 with Perspective to 2030 (PDP VII) พบว่ามีสาระส าคัญ
ของวิธีการพัฒนาและประเมินทางเลือกระบุอยู่ใน บทน า สรุปได้ ดังนี้ 

1.พัฒนาทางเลือกก าลังไฟฟ้าใน PDP VII และสร้างตัวเลือกการใช้และการจัดหาพลังงานและ
ทางเลือกอ่ืน ไว้ในกรอบการวิเคราะห์ โดยค านึงถึงเป้าหมายระดับชาติ โดย คณะท างาน SEA ได้จัดท าทางเลือก 2 
ทางเลือก เพ่ือพิจารณา ประกอบด้วย 

ทางเลือกที่ 1: เพ่ือเพ่ิมอัตราการประหยัดพลังงานและประสิทธิภาพจาก 1-3% (BAU) เป็น 5-8% 
ในปี 2573 (ทางเลือกด้านอุปสงค์) 

ทางเลือกที่ 2: สมมติว่ามีการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ้นจาก 4% (BAU) เป็น 10% ในปี 2573 
(ทางเลือกด้านอุปทาน) 

2. ก าหนดบทบาทของ GIS analysis ในการจัดท า SEA ทั้งกระบวนการ 

3.รวบรวมข้อมูลและกรอบการวิเคราะห์สถานการณ์พ้ืนฐาน (baseline analysis) ประกอบด้วย 

1) ตัวชี้วัดที่สามารถวัดเชิงปริมาณได้  ให้ระบุและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก (1) ข้อมูล
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีพร้อมอยู่แล้ว (2) ข้อมูลซึ่งที่ปรึกษา ADB มีพร้อมอยู่แล้ว (3) ข้อมูลจากแหล่งอ่ืน และ 
(4) ข้อมูลทีผู่้เชี่ยวชาญระดับประเทศรวบรวมเพ่ิมเติม 

2) จัดท าโครงสร้างและพารามิเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ GIS และระบุตัวชี้วัดที่เหมาะสมส าหรับ
การวิเคราะห์ GIS โดยพิจารณาจาก (1) ที่ตั้งของโรงไฟฟ้าในอนาคต สายส่ง (2) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้า
พลังความร้อน (ผลกระทบจากการปล่อยก๊าซ) (3) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าพลังน้ า (ผลกระทบจากการ
สร้างเขื่อนและพ้ืนที่โดยรอบ) และ(4) พ้ืนที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าไม่เกิน 10 กม. และไม่เกิน 30 
กม. 



3) ศึกษาทางเลือกของ PDP VII ทั้งด้านอุปสงค์ และด้านอุปทาน รวมถึงสถานการณ์พ้ืนฐาน 
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งศักยภาพของโรงไฟฟ้า สายส่งใหม่ และเขตผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังน้ าและโรงไฟฟ้า
ประเภทอ่ืน ๆ 

5. วิเคราะห์ผลกระทบทางเลือกและถ่วงน้ าหนัก ประกอบด้วย 

1) การวิเคราะห์ความแตกต่างของผลกระทบโดยใช้การประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจและการให้
คะแนน 

2) การวิเคราะห์ผลกระทบทางกายภาพเชิงปริมาณทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบของ
ตัวเลือกแหล่งจัดหาไฟฟ้าต่างๆท่ีอยู่ใน SEA 

3) การประเมินทางเศรษฐกิจ ที่เป็นไปได้ของต้นทุนและผลประโยชน์ของผลกระทบที่เกิดจาก
ตัวเลือกแหล่งจัดหาไฟใน PDP VII เพ่ือเปรียบเทียบและการจัดอันดับ และพัฒนาตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงขนาด
ของผลกระทบที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ 

4) การจัดอันดับโครงการแหล่งจัดหาไฟฟ้า (ส าหรับพลังงานความร้อน) ในข้อเสนอทางเลือก
การจัดหาพลังงาน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ส าคัญ เป้าหมายระดับประเทศ และความอ่อนไหวของสถานที่ตั้ง
โครงการ 

4) การบรรเทาผลกระทบและการติดตาม 

มาตรา 15 ได้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการบรรเทาผลกระทบและการติดตาม  

1. มาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก และการควบคุมและบรรเทาแนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดจากการน ายุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอไปสู่การปฏิบัติ 

2. ประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพ่ิมเติมในขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ไปสู่การปฏิบัติ และ
ข้อเสนอแนวทางด าเนินการ 

เอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The National Plan for Power Development 
for the Period 2011-2020 with Perspective to 2030 (PDP VII)    

มีสาระส าคัญของวิธีการบรรเทาผลกระทบ คือ  

1.ระบุพ้ืนที่และทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบ และการจ่ายค่าชดชดเชย ส าหรับพ้ืนที่และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการพัฒนาโรงไฟฟ้าและสายส่ง 

2.ระบุแนวทางการชดเชยและการบรรเทาผลกระทบด้วยแนวทางที่เหมาะสมตามกฎระเบียบและ
ประสบการณ์ท่ีดีของประเทศเวียดนาม และประเทศอ่ืน ๆ 

3.ประเมินผลกระทบทางการเงินและทางเลือกในการจัดหาเงินทุนส าหรับมาตรการบรรเทาผลกระทบและ
การชดเชย รวมถึงศักยภาพของกลไกการแบ่งปันผลประโยชน์ตาม Decree No. 99/2010/ND-CP dated 24 
September 2010 on Payment for Environmental Services. 



4.เสนอแผนงานการตรวจสอบและการจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปกป้องสิ่งแวดล้อม 

5) รายงาน SEA 

มาตรา 15. ว่าด้วยสาระส าคัญของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ประกอบด้วย 

1. ความจ าเป็นและเหตุผลทางกฎหมายส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

2. วิธีการในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

3. สรุปสาระส าคัญท่ีอยู่ใน ยุทธศาสตร์ แผน และ ข้อเสนอ 

4. สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจสังคมของพ้ืนที่ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์ แผน และ
ข้อเสนอ 

5. การประเมินความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ กับมุมมองและวัตถุประสงค์ด้านการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 

6. การประเมินและการคาดการณ์แนวโน้มผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นใน
กรณีท่ีมีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

7. การประเมินและการคาดการณ์โดยอ้างอิงถึงแนวโน้มผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระหว่างการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ 

8. การปรึกษาหารือในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

9. มาตรการในการรักษาแนวโน้มผลกระทบเชิงบวก การควบคุมและบรรเทาแนวโน้มผลกระทบเชิงลบต่อ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมท่ีบรรจุในยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอ 

10. ประเด็นที่ต้องได้รับการวิจัยเพ่ิมเติมในขั้นตอนการด าเนินการตาม ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และ
ข้อเสนอแนะแนวทางด าเนินการ 

6) การมีส่วนร่วม 

มาตรา 15 ได้ระบุสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม คือ ต้องมีการปรึกษาหารือในกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

เอกสารชื่อ Strategic Environmental Assessment of The National Plan for Power Development 
for the Period 2011-2020 with Perspective to 2030 (PDP VII) 

  



บทที่ 4 มีสาระส าคัญเก่ียวกับการมีส่วนร่วม สรุปได้ ดังนี้ 

1.วัตถุประสงค์ในการปรึกษาหารือ เกี่ยวข้องกับ  

(1) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญและตัวชี้วัดที่ต้องท าการประเมิน 

(2) แนวทางการจัดท า SEA และวิธีการประเมินผล  

(3) การวิเคราะห์ผลการประเมินผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของทางเลือกต่างๆในการพัฒนา
พลังงาน และ 

(4) ความเหมาะสมของร่างมาตรการบรรเทาผลกระทบที่ใช้รองรับกับผลกระทบด้านสังคมและด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ 

2.วิธีการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม โครงการนี้เลือกใช้เครื่องมือส าคัญ 2 เครื่องมือ คือ การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการและการใช้แบบส ารวจ ดังนี้ 

1) ใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 1  

- วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า SEA 
และวิธีการประเมินผล และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะประเมินใน SEA ของ PDP VII  

- ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องและกรมต่างๆ หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องการจัดการและจ าหน่ายไฟฟ้า จังหวัดที่มีโครงการด้านพลังงานขนาดใหญ่ และ NGOs ระดับ
นานาชาติที่ท างานในเวียดนาม 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งท่ี 2  

- วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (1.1) การประเมิน
และเปรียบเทียบทางเลือกที่เสนอ (1.2) มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ (1.3) ความเหมาะสมของ
ข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับแผนและข้อเสนอแนะ  

- ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เหมือนกับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรก และมี
กิจกรรมเพิ่มเติมควบคู่กับการประชุมฯ คือ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในภาคสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

(3) การใช้แบบส ารวจ ตารางผลกระทบ (Impact Matrices) ที่ประกอบด้วย 

- รายการผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาพลังงานและการขยายโครงข่าย รวมทั้งเกณฑ์ใน
การจัดอันดับผลกระทบ ส าหรับโครงการพัฒนาไฟฟ้าจ านวน 221 โครงการ  

- ถูกส่งไปยังส านักงานอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดและส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่มีข้อเสนอการเสนอการลงทุนที่ส าคัญใน PDP VII  

- ผลที่รวบรวมได้จะถูกน าไปใช้ในกระบวนการวิเคราะห์ SEA ด้วย 



7) การควบคุมและก ากับ 

มาตรา 16 ว่าด้วยการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ได้ระบุเนื้อหาที่สอดคล้องกับขั้นตอนการควบคุมและก ากับ ประกอบด้วย 

1.ความรับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดระดับยุทธศาสตร์ มีดังนี ้

1) ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจสอบรายงานฯ ในส่วนของยุทธศาสตร์ 
แผน และข้อเสนอที่รัฐสภา รัฐบาล และนายกรัฐมนตรีพิจารณา 

2) รัฐมนตรีและหน่วยงานที่อยู่ภายใต้รัฐมนตรี ต้องจัดให้มีการตรวจสอบรายงานฯ ในส่วนของยุทธศาสตร์ 
แผน และข้อเสนอภายในเขตอ านาจของตน  

3) คณะกรรมการประชาชนของจังหวัด (Provincial People’s Committees) จะต้องตรวจสอบรายงานฯ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอภายในขอบเขตอ านาจของกรรมการ และอยู่ในขอบเขต
อ านาจของสภาประชาชนในระดับเดียวกัน 

2.การตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  จะต้องด าเนินการโดยกรรมการตรวจสอบ 
(inspection council) ที่จัดตั้งโดยหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท ารายงาน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

3.หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จะต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบและประเมินข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานฯ รวมถึงด าเนินการส ารวจและรวบรวมความคิดเห็นจาก
หน่วยงานก ากับดูแล องค์กร และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 

มาตรา 17 ว่าด้วยการรับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบและรายงานผลสรุปของการตรวจสอบรายงานการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ระบุสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกันขั้นตอนการก ากับตรวจสอบ ดังนี้ 

1.หน่วยงานที่จัดท ายุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ จะต้องรับผิดชอบในการจัดท ารายงานฯให้แล้วเสร็จสิ้นและ
จัดท า ร่างยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ เป็นลายลักษณ์อักษรบนพ้ืนฐานของการวิจัยที่เหมาะสมและอ้างถึงการ
ตอบสนองต่อคณะกรรมการตรวจสอบ. 

2.หน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  จะต้องส่งรายงาน
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ เป็นลายลักษณ์
อักษร และ 

3.ผลสรุปการตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จะถูกใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับ
การอนุมัติยุทธศาสตร์ แผนและข้อเสนอ โดยหน่วยงานที่มีอ านาจ 

 

































สรุปประเด็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การถ่ายทอดประเด็นองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนความรู้เกี่ยวกับ SEA ของประเทศเวียดนาม 

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
ความเป็นมาของ SEA 

SEA ถ่ายทอดจาก สหรัฐอเมริกาไปยุโรป
ได้อย่างไร 

ในสหรัฐอเมริกามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้ง SEA 
และ EIA แต่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเชิงการวางแผนไม่ได้ท าเป็น
แนวทาง จากนั้น NEPA ริ เริ่มน า SEA เข้าสู่ยุ โรป ภายใต้
สนธิสัญญา ESPOO 

สหรัฐอเมริกาเป็นการบังคับใช้ SEA โดย
กฎหมาย หรือเป็นแบบอาสาสมัคร 

-เป็นนโยบายบังคับด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากรัฐบาลกลางที่จะ
วางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้ง 3 ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นไปตามเป้าหมายเพ่ือความยั่งยืน 
คือการพัฒนาที่ตอบสนองคนในปัจจุบัน แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุ
รภาพชีวิตของคนรุ่นใหม ่ 
-สหรัฐอเมริกามีกลไกสภาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือรายงานผลด้าน
สิ่งแวดล้อมให้ประธานาธิบดี 

SEA จ า ก ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า ถู ก น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในยุโรปอย่างไร 

-ในสหรัฐอเมริกามีการพัฒนา จากการพัฒนาล่าช้าเนื่องจากการ
ท า EIA จึงมีแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนคือ การพัฒนาที่ตอบสนอง
ความต้องการของคนในปัจจุบันโดยไม่รบกวนคุณภาพชีวิตของ
คนรุ่นใหม่ จากแนวคิดนี้น าไปสู่การท าอนุสัญญา ESPOO ใน
ยุโรป และถ่ายทอดไปยังประเทศรอบข้างเนื่องจากประเด็นการ
พัฒนาที่เกิดข้ึนอาจมีผลกระทบต่อขอบเขตพ้ืนที่ของประเทศ 
-ในกลุ่มประเทศนิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกาและจีน ได้รับอิทธิพล
จาก NEPA โดยตรง จะต้องมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ซึ่ งตัวอย่างจากความเติบโตด้าน
สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา ท าให้ประเทศอ่ืน ๆ ตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็น
รูปธรรม 

ท าไมจึงเลือกใช้ SEA เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการจัดท าแผน 

เริ่มจากการจัดท าแผนและขับเคลื่อนต้องมีแนวคิดกลยุทธเชิง
ยุทธศาสตร์ เป็นเพียงนโยบายที่ตั้งเป้าหมายถึงผลลัพธ์ของ
แผนการพัฒนา และจัดตั้งสถาบันรายงานผลสถานการณ์ด้าน
สิ่ งแวดล้อมและรายงานต่อประธานาธิบดีซึ่ ง ริ เ ริ่ มจาก
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ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
สหรัฐอเมริกาที่ต้องค านึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับนโยบาย และมี
วิวัฒนาการในกฎหมาย NEPA และเกิดเป็น SEA จาก EU 
Directive 

โปรตุเกสเริ่มมีการใช้ SEA เมื่อไร Professor Maria ได้น าแนวคิดเชิงกลยุทธไปประยุกต์ใช้ในงาน
ด้านวิศวกรรม เริ่มจาก Impact base พัฒนาไปสู่ Strategic 
base และได้เขียนแนวทางการจัดท า SEA ที่มีต้นแบบมาจาก 
UK  

โปรตุเกสมีกฎหมายบังคับใช้หรือไม่ เป็นแนวทาง แต่ใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองต่อ EU 
Directive ไปเพ่ิมในกฎหมายของโปรตุเกส เป็นราชกิจฎีกาหรือ
เป็นประกาศ สามารถประยุกต์ใช้ในไทยได้โดยเพ่ิมเป็นบทหนึ่ง
ในกฎหมายสิ่งแวดล้อม 

ปี 2565 จัดตั้ง RAA เป็นร่างระเบียบ
และหากท าเป็นพระราชบัญญัติจะมีผล
อย่างไร 

ควรแทรกในพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม โดยเบื้องต้นท าเป็นร่าง
ระเบียบส านักนายกเป็นการน าร่องก่อน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขก่อน
จะเขียนเป็นพระราชบัญญัติ 

มีประเทศใดที่มีทั้งระเบียบและหน่วย
หน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งทั้งเวียดนามมีทั้ง
ระเบียบและอนุกรรมการ คล้ายๆ กับ
ของไทย ฉะนั้นจ าเป็นต้องตั้งกรรมการ
ระดับชาติหรือไม ่

จัดตั้ งกรรมการตามระดับของแผน เช่นในเวียดนามแผน
ระดับชาติจมะเป็นกระทรวงหรือกรมเป็นผู้รับผิดชอบ ส่วนแผน
ระดับจังหวัดจะมีคณะกรรมการประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบ โดย
ส่วนที่รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละระดับต้องระบุใน
กฎหมาย 

การอนุมัติแผนแต่ละแผนที่ได้ระบุไว้ใน
ร่างระเบียบส านักนายกจะต้องเสนอ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมและต้อง
น าเข้า ครม ทกุแผน 

จะต้องเขียนระบุว่า เมื่อพิจารณาการอนุมัติแผนนั้นจะต้อง
พิจารณา SEA ประกอบด้วยว่าแผนได้มีการจัดท าตามค าแนะน า
ของ SEA หรือไม ่

ค ว ร มี ที่ ป รึ ก ษ า อ ยู่ ใ น ส ม า ชิ ก
คณะอนุกรรมการหรือไม่ จากการหารือ
กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง แ ล้ ว ล ง
ความเห็นว่าเป็นไปได้ยาก 

อาจจะใช้กลไกเดิมได้ โดยให้ กพย. ให้ความเห็นการอนุมัติแผน 
ส่วนโครงการระดับใหญ่ให้สภาพัฒน์เห็นชอบด้านผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจ หรือใด ๆ ก็ตาม 

กระบวนการจัดท า SEA 
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ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
ต้องเปลี่ยนค าจ ากัดความ มาตรการเพ่ือ
ความยั่งยืน หรือไม่เนื่องจากหน่วยงานที่
น าไปแนวทางไปใช้ไม่เข้าใจ 

ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนค าจ ากัดความ เพียงแต่ระบุความหมายให้
ชัดเจน อาจเขียนหน้าอธิบายค าศัพท์ในรายงานก็ได้  ซึ่ ง
ความหมายของมาตรการเพ่ือความยั่งยืนหมายถึง การป้องกัน 
การส่งเสริม และการบรรเทาผลกระทบ หรือการจัดการความ
เสี่ยง บางประเทศมีการประเมินผลกระทบที่เหลืออยู่ ซึ่งผู้ที่
จัดท าแนวทางและผู้ที่น าไปใช้ต้องทราบผลกระทบทางบวกและ
ทางลบเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 

การมีส่วนร่วมขั้นตอนการกลั่นกรอง
หมายถึงอะไร 

คือการปรึกษาหารือ 

หากใช้ list กับเกณฑ์ ควบคู่กันได้หรือไม่ 
และจะมีการมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

-ควรใช้ list กับเกณฑ์ ควบคู่กันเพราะท าให้มีความยืดหยุ่นและ
มีกรอบเช่นกัน ซึ่ งสามารถท าการมีส่วนร่วมด้วยวิธีการ
ปรึกษาหารือกันระหว่างหน่วยงานขับเคลื่อนกับหน่วยงานที่จะ
น าไปใช้ แม้ว่าบางแผนหรือบางกิจกรรมไม่ได้ระบุอยู่ในกฎหมาย
ของหน่วยงานเจ้าของแผน แต่หากเป็นแผนที่ควรส่งเสริม หรือ
ประเด็นที่ส าคัญ  

จ าเป็นต้องเข้าอนุกรรมการหรือไม่ จ าเป็นต้องเข้าอนุกรรมการ แต่อนุกรรมการควรมีกระบวนการที่
สามารถปรึกษาหารือกับหน่วยงานเจ้าของแผนนได้ โดยบทบาท
หน้ าที่ ของอนุ กรรมการต้ องระบุ ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม กา ร
ปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่น าแผนไปปฏิบัติ  

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท า Scoping 
หากไม่ เขียนในกฎหมายแต่เขียน ใน
แนวทางได้หรือไม ่

ได้ เพราะหน่วยงานที่น าไปใช้มักดูจากแนวทางเป็นหลัก แต่ใน
กฎหมายก าหนดการวิเคราะห์ เป็นเชิงรายงานผลของเทคนิคที่
ใช้ 

สามารถประเมินผลกระทบสะสมจาก
วิธกีารใดและวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างไร 

สามารถท าได้โดยวิธี Sample ใช้ข้อเท็จจริงในการวัดผลสัมฤทธิ์ 
โดยใช้เทคนิคเฉพาะด้าน 

ประเด็นใดบ้างที่จ าเป็นต้องก าหนด
ขอบเขตข้ันต่ า นอกจากผลกระทบสะสม 

พ้ืนที่ที่เกิดผลกระทบและระยะเวลาที่เกิดผลกระทบ 

การประเมินผลกระทบควรท าในช่วงใด ควรท าในช่วงที่ ได้ประเด็นยุทธศาสตร์แล้ว เนื่องจากการ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ต้องรู้ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากแนวทางการ
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ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
พัฒนาแต่ละข้อ ซึ่ งการประเมินผลกระทบจะกว้างและ
ครอบคลุมกว่าในระดับโครงการ แต่ไม่ต้องประเมินผลกระทบ
เชิงวิศกรรมอย่างละเอียด 

การประ เมินผลกระทบสะสมบาง
ประเด็น ไม่สามารถท าได้เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดของข้อมูล 

-มองเป็นโอกาสในการขับเคลื่อน SEA เมื่อมีการก าหนดประเด็น
ที่ต้องการประเมินผลกระทบสะสมแล้วต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแล 
ในช่วงต่อไปการจัดกิจกรรมให้ความรู้ไม่ใช่การให้ความรู้เกี่ยวกับ 
SEA แบบทั่วไป แต่เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการน า SEA ไปใช้
กับประเด็นส าคัญเช่น Climate Changes การประเมินสุขภาพ 
โดยให้ผู้ที่เชี่ยวชาญแต่ละด้านเป็นผู้ให้ความรู้ 
-ควรอบรมการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA แต่ละข้อ การ
จัดท า Stakeholder Analysis เทคนิคการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
กับกลุ่มผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม 

การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน ปัจจุบันไปยัง
อนาคตต้อง Base on Do Nothing ใช่
หรือไม ่

SEA เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์เพราะฉะนั้น Expert Judgment 
ส าคัญมากที่จะช่วยในการแก้ปัญหาทางยุทธศาสตร์ในอนาคต 
เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านจะเห็นแนวทางการขับเคลื่อน
ไปสู่อนาคตที่ดี   

ก า ร ไ ป ถึ ง อ น า ค ต โ ด ย ใ ช้  Expert 
Judgment แต่จะใช้ตัดสินใจด้านอะไร  

การวิเคราะห์ที่น าไปสู่อนาคตจะใช้ Model ทางคณิตศาสตร์ 
การจ าลอง บางประเด็นทางสังคมต้องใช้ภูมิปัญญาในการ
วิเคราะห์ โดยไม่เพ่ิมตัวแปรอ่ืน ๆ เกิดจากการประมวลผลของ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทราบข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วท านาย 

หากทางเลือกศูนย์ จะเป็น Do nothing 
ก็ได้หรือจะเป็น Business As Usual จะ
ขัดแย้งกับการวิเคราะห์ข้อมูลฐาน ที่เป็น
การคาดการณ์ที่ไม่มีแผนหมายถึง Do 
Nothing ใช่หรือไม ่

การวิเคราะห์ข้อมูลฐานต้องแยกวิเคราะห์ตามยุทธศาสตร์หรือ
ตัวชี้วัด  

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด มีการวิ เคราะห์
ปัจจัยที่ท า ให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลง
หรือไม ่

ขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญพิจารณาว่าแต่ละประเด็นจะต้องค านึงต้อง
ปัจจัยใดบ้าง แต่ต้องมีส่วนร่วมร่วมกัน เพราะการมีผู้เชี่ยวชาญ
ตัดสินใจเพียงคนเดียวอาจเกิดการผิดพลากทางเทคนิคได้ 
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ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
การวิเคราะห์ข้อมูลฐานไม่จ าเป็นต้องใช้
แผนใช่หรือไม ่

การวิเคราะห์ข้อมูลฐานเป็นการประเมินสถาการณ์ปัจจุบันจาก
แผนเดิมเพ่ือคาดการณ์อนาคต โดยเครื่องมือที่สามารถวิเคราะห์
ได้แม่นย าคือ AI หรือ แบบจ าลอง 

ปัจจัยที่ เปลี่ยนไปตามทางเลือกที่จะ
ประเมินใช่หรือไม ่

ต้องทราบจุดประสงค์การประเมินข้อมูลฐานแต่ละประเด็น 
เพ่ือที่จะทราบทิศทางการพัฒนาในอนาคต และจะทราบปัจจัย
ของพ้ืนที่นั้น ๆ  

การจัดท า SEA ในพ้ืนที่ SEZ ได้วิเคราะห์
ข้อมูลฐานโดยไม่ได้ค านึงถึงอนาคต 

ควรสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ สังคมเกี่ยวกับพ้ืนที่ SEZ 

การวิเคราะห์ข้อมูลฐานสามารถท าตอน
ก าหนดทางเลือก คือการวิ เคราะห์
ทางเลือกท่ีศูนย์ได้หรือไม ่

สิ่งที่ต้องท าเป็นล าดับแรกคือการท ายุทธศาสตร์ทางเลือก และ
จัดท า Alternative รวม หมายถึงการท านายข้อมูลฐานก่อนการ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม และสุดท้ายวิเคราะห์
เป็นทางเลือกในภาพรวม   

ท าไมไม่น าการวิเคราะห์ข้อมูลฐานใน
ขั้นตอนการพัฒนาทางเลือก 

การวิ เคราะห์ข้อมูลฐานใช้ก าหนดวัตถุประสงค์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ข้อมูลฐานคือข้อมูลระดับการตัดสินใจ 

ในยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน
สามารถใช้ SWOT ได้หรือไม ่

ควรวิเคราะห์ข้อมูลฐาน ในขั้นตอนคิดยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลฐานจะช่วยก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ไม่ควร
บังคับวิธีการมากจนเกินไป 

ต้องมีการระบุระยะเวลาและหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดท ารายงานการ
บรรเทาผลกระทบหรือไม่ 

หน่วยงานเจ้าของแผนเป็นผู้จัดท ารายงานการบรรเทาผลกระทบ 

ต้ อ ง เ พ่ิ ม ก า ร ท า ร า ย ง า น บ ร ร เ ท า
ผลกระทบในแนวทางหรือไม่ 

หน้าที่ของหน่วยงานจัดท าแผนเจะต้องจัดท ารายงานบรรเทา
ผลกระทบ 

ถ้าจะ Defend ต้องหน่วยงานอ่ืนจัดท า
รายงานบรรเทาผลกระทบอย่ าง ไร
จ าเป็นต้องท ามาตรการหรือไม ่

การจัดท าแผนจะต้องมีการท ารายงานมาตรการลดผลกระทบ
ต้องวางแผน งบประมาณในการจัดท ามาตรการ 

หากมีประเด็นปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานแต่อยู่ ในนพ้ืนที่การจัดท า

จะต้องร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
รายงานบรรเทาผลกระทบต้องท า
อย่างไร 
จะต้องจัดท ารายงานฉบับประชาชน
หรือไม ่

จ าเป็นต้องจัดท ารายงานฉบับประชาชน 

จ าเป็นหรือไม่ที่จะก าหนดระยะเวลารับ
ฟังความคิดเห็นประชาชนให้ชัดเจน
หรือไม ่

ในร่างระเบียบส านักนายกเดิมมีการระบุเวลาอยู่หรือหรือจะใช้
ตามแนวทางของ สผ.ก็ได้ โดยการรับฟังความคิดเห็นสามารถท า
ได้ผ่านการส่างความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์หรือช่องทางใดช่องทาง
หนึ่ง 

เทคนิคที่สามารถประยุกต์ใช้การจัดท า SEA 

การขับเคลื่อนให้อยู่ภายใต้ กพย ต่อไป
หรือไม่ เนื่องจากจะมีการจัดตั้ง กสย 
ด้วย แต่ยังไม่ชัดเจนเรื่องรูปแบบต้องให้
อนุกรรมการเป็นผู้ตัดสินใจ  
1. จัดตั้ง กสย 
2. มีอนุกรรมการและกพย ชุดเดิมแต่
เ พ่ิ มอ านาจหน้ าที่ ก ารตั ดสิ น ใจ ให้
อนุกรรมการ 
3. จัดตั้งอนุกรรมการภายใต้ กสย 

หากมองในมุมการขับเคลื่อนใช้แบบเดิมดีกว่า แต่ความท้าทาย
คือจะสร้างความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นอย่างไร 

ช่วงถาม-ตอบ 

ตัวอย่างการขับเคลื่อน PDP ในเวียดนาม  กฎหมายเวียดนามบังคับให้จัดท า SEA ตามกรอบของกฎหมาย
อยู่แล้ว แต่การมีส่วนร่วมยังไม่ดีพอเรื่องจากมีการหารือเพียง 
PDP และหน่วยงานที่อยู่ในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ 

ในประเทศไทยจ าเป็นต้องมีขั้นตอนการ
ท า SEA อยู่ในกฎหมายหรือไม่ 

ไม่จ าเป็น เขียนเป็นแนวทางได้ เพียงแต่ในประเทศเวียดนาม
กฎหมายได้สอดแทรกการจัดท า SEA ไว้อย่างชัดเจนจึงไม่
จ าเป็นต้องมีแนวทาง 

เวียดนามเป็น Strategic Base หรือ EIA 
Base  

ทุกประเทศมีพ้ืนฐานมาจาก EIA Base แต่เอ้ือให้เกิด Strategic 
เป็นแบบผสมผสานคู่กันภายใต้ SEA ต้องมี Strategic โดยใน
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ประเด็นค าถาม ค าชี้แจง 
ประเทศเวียดนามคือการวางแผนพร้อมคิดยุทธศาสตร์จาก SEA 
แต่ส่วนหนึ่งมีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

ขยายความส าเร็จการจัดท า SEA จาก
คมนาคม ของ Professor Maria  

ตอบโจทย์ OECD 3 ส่วน 
1. เข้าข่าย SEA ที่ดี มีความยืดหยุ่นหรือไม่ 
2. น าไปใช้ได้จริง 
3. มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มีตัวอย่างการวิเคราะห์ Benefit SEA 
เชิงประจักษ์หรือไม่ 

สามารถตอบโจทย์ได้ 2 ขั้นตอน 
1. เป็น SEA ที่ด ี
2. น าไปใช้ในการวางแผนได้ 

ติดตามการประเมินผลน้ าแผนปี 64 
ภายในปี 66 จะท าได้หรือไม่ 

ต้องดูว่าแผนจากการท า SEA ถูกน าไป Implementation หรือ
ยังบางแผนสามารถตรวจสอบสถานะได้เลย 

อยากส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท าแผน
อาจจะไม่จ ากัดวิธีการมากเกินไป 

ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดท า SEA ก่อน และค่อยออกแบบ
แผนงานตามค าแนะน าให้เข้ากับ SEA 

การวิเคราะห์ Trend Analysis จะต้อง
ทราบ Factor ที่ส่งผลต่อ Trend นั้น ๆ 
จ าเป็นต้องน า Factor มารวมกันหรือ
เพ่ือวิเคราะห์หรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญของประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ อาจใช้
การจ าลองทางคณิตศาสตร์ Model หรือปัจจุบันใช้ Big Data 
โดยระบบ AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมากและเลือก
ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ต้องการได้ โดย SEA ไม่จ าเป็นของจ ากัด
เทคนิคหรือวิธีการเนื่องจาก SEA เป็นเพียงข้อมูลที่ใช้ในการสื่อ
การแต่การตัดสินใจควรมาจากการปรึกษาหารือ บนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่มีคุณภาพ 
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การออกแบบ แบนเนอร ์(Banner) และ

ไอคอน (Icon) เบื้องต้น 
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เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ภายใต้ โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้ โครงการขับเคล่ือนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ช้ัน 4 อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

วันพุธท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 7404 ช้ัน 4 อาคารสวัสด์ิ แดงสว่าง
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เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในระบบขอมลู SEA      8 

- การบริหารจัดการขอมลู SEZ        9 

- การนําเขา-ออกขอมูลตางๆ ของ SEZ       12 

- การกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล และการสืบคนขอมลู SEZ    15 
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1. การเขาใชงานระบบ  

 ผู ใช งานระบบสามารถเข าใช งานโดยเปด  Google Chrome และทําการใส  URL 

https://www.nesdc.go.th คลิกเขาสูเว็บไซต เลือกเมนู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม --> การ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) --> รายงานการศึกษา SEA --> แสดงหนาจอระบบขอมูล SEA 
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2. โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

1. ระดับผูใชงานท่ัวไป 

1) ขอมูล SEA  

 

1.1) รายงานการศึกษาการประเมิน

สิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) 

- 

1.2) แนวทางการประเมินสิง่แวดลอม

ระดับยุทธศาสตร  

(SEA Guideline), สศช. 2563 

- 

1.3) คูมือ SEA ฉบับประชาชน - 

1.4) โปสเตอรประชาสัมพันธ SEA - 

1.5)  การจัดทํ าคําถามที่พบบอย

เ กี่ ย ว กั บ  SEA ( Frequently 

Asked Question: FAQ)  

- 

1.6) วีดีทัศน เรื่อง SEA - 

2) การดําเนินงาน

ของ สศช. 

2.1) โครงการ นํารองการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับ

การพัฒนาเชิงพื้นที่: จังหวัดระยอง 

(1) วัตถุประสงค 

(2) กิจกรรมที่เกี่ยวของ 4 ครั้ง 

(3) รายงาน SEA 

 2.2) โครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) ป 2562 

(1) การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ  

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 1 

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 2 

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 3 

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 4 

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 
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โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

(2) การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เรื่อง การ

ขับเคลื่อนการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรสูแผนงานการพัฒนาที่ย่ังยืน 

(3) การอบรมเพื่อเตรียมความพรอมใหวิทยากร

ผูสอนหลักสูตรการฝกอบรม SEA โดย

ผูทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติ 

(4) การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ  

(ภาคกลาง : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ  

(กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล : 

กรุงเทพมหานคร) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จงัหวัด

ขอนแกน) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ  

(ภาคใต : จังหวัดสงขลา) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ  

(ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA ทั่ว

ประเทศ  
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โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

(กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล : 

กรุงเทพมหานคร) 

(5) สัมมนาเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธและระดม

ความคิดเห็นเรื่อง SEA 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง 

SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 1 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง 

SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ครั้งที่ 2 

 2.3) โครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) ป 2563 

(1) การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นเรื่อง

หลักสูตร SEA 

(2) การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นเรื่อง

แนวทางการขับเคลื่อน SEA ของไทย 

(3) การจัดฝกอบรมทางวิชาการข้ันสูงดาน SEA 

(4) ขอมูลขาวสารการจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง 

( 5)  ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็ น 

เรื่อง การขับเคลื่อน SEA 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง 

การขับเคลื่อน SEA ครั้งที่ 1 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเรื่อง 

การขับเคลื่อน SEA ครั้งที่ 2 

(6) การติดตามประเมินผลกระบวนการจัดทํา 

SEA 
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โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

3) กลไกลการ

ขับเคลื่อน SEA 

3.1) รูจักกับคณะอนุกรรมการ SEA  (1) องคประกอบและอํานาจหนาที ่

(2) สรปุผลการประชุม 

 

3.2) ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร พ.ศ. ....  

- 

3. 3)  ข า ว ส า ร /  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

คณะอนุกรรมการ SEA 

- 

4) เกี่ยวกับ SEA 4.1) รายละเอียดเกี่ยวกับ SEA - 

5) การมีสวนรวม 5.1) รายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวน

รวม และ Vote ขอคิดเห็น 

 

6) ติดตอเรา 6.1) รายละเอียดขอมูลการติดตอ  

2. ระดับผูดูแลระบบ 

1 )  โ ค ร ง ก า ร

ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผล เขต

พัฒนาเศรษฐกิจ

พิ เ ศ ษส ร ะแ ก ว 

เพื่อการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

1) แผนงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ - 

2)  ขอมู ลที่ เ กี่ ยวข อง  (กายภาพ/ 

เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดลอม) 

- 

3) กิจกรรมในพื้นที่ - 

4) ขอมูลการติดตอประสานหนวยงาน

ในพื้นที่ 

- 

5) แผนการดําเนินกิจกรรม - 
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การจัดการระบบขอมูล/ จัดการผูใช/ 

 จัดการขาวประชาสัมพันธ 

SEA-NESDC 

ขอมูล SEA  การดําเนินงานของ สศช. ขาวประชาสัมพันธ เก่ียวกับ SEA/ การมีสวนรวม/ ติดตอเรา โครงการขับเคลือ่นการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (SEA) ป 2563 

สําหรับผูดูแลระบบ 

สําหรับผูดูแลระบบ 

แผนงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ/ ขอมูลที่เกี่ยวของ/  

กิจกรรมในพื้นที่/ รายช่ือผูเขารวมกิจกรรม/ กิจกรรมในพื้นที ่

ขาวประชาสัมพันธ โครงการนํารองการประเมิน

ส่ิงแวดลอม 

ระดับยุทธศาสตร 

รายงานการศกึษาการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร /แนวทางฯ/คูมือประชาชน 

โปสเตอร

ประชา 

สัมพันธ  

วิด ี

ทัศน 

คําถาม 

ที่พบ

บอยฯ  

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 

 



 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง การใชแ้ละการบรหิารจดัการขอ้มูลในระบบขอ้มูล SEA 

และการจดัการขอ้มูลโครงการตดิตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

หน้า 8 

 

3. การบริหารจัดการขอมลูโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน ภายในระบบขอมูล SEA : 

ผูใชงานสามารถเขาระบบโดย คลิกที่ เมนูโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

สระแกว เพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน จะแสดงหนาจอล็อกอนิ(login)ข้ึนมา ใหกรอก Username(ช่ือผูใช) 

Password(รหสัผาน) เพื่อเขาสูระบบ แสดงดังรูป 
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 การบริหารจัดการขอมลู SEZ 

ผูใชงานระบบสามารถเขาจัดการขอมลู SEZ ไดโดยคลิกที่เมนู จัดการเมนู -->เมนูยอย(โครงการ 

ติดตามและประเมินผลเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน) ระบบจะแสดงรายการ

ขอมูลทัง้หมด ผูใชงานสามารถเพิม่ แกไข ปด/เปดการเขาถึงขอมูล และลบขอมลูได 
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• การเพ่ิมเมนยูอย 

ผูใชงานสามารถเพิม่ขอมลูเมนูยอยไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหเพิม่ 

รายละเอียดช่ือเมนู เมื่อเพิ่มขอมูลเรียบรอยแลวกดปุมบันทกึ  

 

• การแกไขขอมูล 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูล ไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายละเอยีดขอมูลเดิมทัง้หมด  

ผูใชงานแกไขรายละเอียดขอมลูตางๆ แลวกดที่ปุมบันทึกขอมูล 

 

• การลบขอมูล 

ผูใชงานสามารถลบขอมลูไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบขอมลู  

คลิก   
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ตัวอยางหนาจอแสดงรายการขอมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ

สระแกว เพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
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 การนําเขา-ออกขอมูลตางๆ ของ SEZ 

ผูใชงานสามารถเพิม่ขอมลูและเรียกดูไฟลเอกสารตางๆ ได แสดงข้ันตอนดังรูป 

 

• การสรางขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพิม่ขอมลูไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายการเอกสารที่มทีั้งหมด 

คลิกที่ ระบบจะแสดงหนาจอใหเพิม่ขอมูลประกอบดวยช่ือเอกสาร และไฟลแนบ เมื่อเพิ่มขอมูล

เรียบรอยแลวกดปุมบันทึก  
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  กรณีตองการเรียกดูหรือดาวนโหลดไฟลสามารถคลกิทีร่ายการเมนูไฟลที่ตองการไดทัง้หนา

จัดการขอมูลและเว็บไซต 

 

 

 

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 

 



 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง การใชแ้ละการบรหิารจดัการขอ้มูลในระบบขอ้มูล SEA 

และการจดัการขอ้มูลโครงการตดิตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

หน้า 14 

 

• การแกไขขอมูล 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูล ไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลเดิมทัง้หมด  

ผูใชงานสามารถเรียกดูไฟลเอกสารเดิม แกไขรายละเอียดช่ือเอกสาร หรือไฟลแนบไดตามตองการ แลวกดทีปุ่ม

บันทึกขอมลู 

 

• การลบขอมูล 

ผูใชงานสามารถลบขอมลูไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบขอมลู  

คลิก   

 

 

 

 

 

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 

 



 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง การใชแ้ละการบรหิารจดัการขอ้มูลในระบบขอ้มูล SEA 

และการจดัการขอ้มูลโครงการตดิตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

หน้า 15 

 

 การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมลู และการสืบคนขอมูล SEZ 

ผูใชงานระบบสามารถจัดการสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลได สามารถเพิ่มกลุมสิทธ์ิ แกไขขอมูลหรือลบขอมูล 

ได โดยคลิกที่เมนู จัดการสิทธ์ิ ระบบจะแสดงรายการขอมลูทั้งหมด แสดงข้ันตอนดังรูป 

 

• การเพ่ิมกลุมสิทธิ ์

ผูใชงานสามารถเพิม่ขอมลูโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหเพิม่ขอมลู ช่ือกลุม 

สิทธ์ิ และต้ังคาการเขาถึงเมนูตางๆ แลวกดปุมบันทึก 

 

 

 

 

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 

 



 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง การใชแ้ละการบรหิารจดัการขอ้มูลในระบบขอ้มูล SEA 

และการจดัการขอ้มูลโครงการตดิตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

หน้า 16 

 

• การแกไขขอมูลกลุมสิทธิ ์

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลกลุมสิทธ ไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมลู 

เดิมทั้งหมด ผูใชงานแกไขช่ือกลุมสิทธ์ิ หรอืแกไขการเขาถึงเมนูใหม แลวกดทีปุ่มบันทึกขอมูล 

 

• การลบขอมูลกลุมสิทธิ ์

ผูใชงานสามารถลบขอมลูไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบขอมลู  

คลิก   

 

 

 

 

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 

 



 

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร 

เรื่อง การใชแ้ละการบรหิารจดัการขอ้มูลในระบบขอ้มูล SEA 

และการจดัการขอ้มูลโครงการตดิตามและประเมนิผลเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้เพื่อการพฒันาที่ย ัง่ยนื 

 

หน้า 17 

 

การสบืคนขอมลู SEZ ทางหนาเว็บไซตผูใชงานสามารถสืบคนขอมูลตามรายการหัวขอเมนูได 

ที่ชองคนหาขอมลู 

 

                   บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จํากดั 

 



การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
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เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบื้องตน 

 

สารบัญ 1 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

สารบัญ 

        หนา 

1. การเขาใชงานระบบ         1 

2. โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล       3 

3. การบริหารจัดการขอมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว   

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยนื ภายในระบบขอมูล SEA      8 

- การบริหารจัดการขอมูล SEZ        9 

- การนําเขา-ออกขอมูลตางๆ ของ SEZ       12 

- การกําหนดสิทธิ์การเขาถึงขอมูล และการสืบคนขอมูล SEZ    15 

4. โปรแกรม Illustrator         18 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 1 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

1. การเขาใชงานระบบ  

 ผู ใ ช ง า น ร ะ บ บ ส า ม า ร ถ เข า ใช ง า น โด ย เป ด  Google Chrome แ ล ะ ทํ า ก า ร ใส  URL 

https://www.nesdc.go.th คลิกเขาสูเว็บไซต เลือกเมนู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม --> การ

ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) --> รายงานการศกึษา SEA --> แสดงหนาจอระบบขอมูล SEA 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 2 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 3 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

2. โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

1. ระดับผูใชงานท่ัวไป 

1) ขอมูล SEA   1.1) รายงานการศึกษาการประเมิน

สิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(SEA) 

- 

1.2) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยทุธศาสตร  

(SEA Guideline), สศช. 2563 

- 

1.3) คูมือ SEA ฉบับประชาชน - 

1.4) โปสเตอรประชาสมัพนัธ SEA - 

1.5) การจัดทํ าคํ าถามที่ พบบ อย

เ ก่ี ย ว กั บ  SEA ( Frequently 

Asked Question: FAQ)  

- 

1.6) วดีีทัศน เร่ือง SEA - 

2) การดําเนนิงาน

ของ สศช. 

2.1) โครงการนํ ารองการประเมิ น

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรกับ

การพัฒนาเชงิพ้ืนที่: จังหวัดระยอง 

(1) วัตถุประสงค 

(2) กิจกรรมที่เกี่ยวของ 4 คร้ัง 

(3) รายงาน SEA 

 2.2) โครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่ งแวดลอมระดับ ยุทธศาสตร 

(SEA) ป 2562 

(1) การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ  

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ คร้ังที่ 1 

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ คร้ังที่ 2 

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ คร้ังที่ 3 

- การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นจาก

หนวยงานที่เก่ียวของ คร้ังที่ 4 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 4 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

(2) การประชุมสนทนาระดับนโยบาย เร่ือง การ

ขับเคลื่อนการประเมิน ส่ิงแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรสูแผนงานการพฒันาที่ยั่งยนื 

(3) การอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหวิทยากร

ผู สอน หลั กสู ตรการฝ กอบรม  SEA โดย

ผูทรงคุณวุฒริะดับนานาชาติ 

(4) การจั ดฝ กอบรมทางวิชาการด าน  SEA  

ทั่วประเทศ 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ (ภาคกลาง : จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : 

จังหวัดขอนแกน) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ (ภาคใต : จังหวัดสงขลา) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ (ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงใหม) 

- การจัดฝกอบรมทางวิชาการดาน SEA  

ทั่วประเทศ (กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล : กรุงเทพมหานคร) 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 5 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

  (5) สัมมนาเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธและระดม

ความคดิเห็นเร่ือง SEA 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พ่ื อ เผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเร่ือง 

SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คร้ังที่ 1 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พ่ื อ เผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเร่ือง 

SEA ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ คร้ังที่ 2 

 2.3) โครงการขับเคลื่อนการประเมิน

สิ่ งแวดลอมระดับ ยุทธศาสตร 

(SEA) ป 2563 

(1) การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นเร่ือง

หลักสูตร SEA 

(2) การประชุมกลุมยอยระดมความคิดเห็นเร่ือง

แนวทางการขับเคล่ือน SEA ของไทย 

(3) การจัดฝกอบรมทางวิชาการขั้นสูงดาน SEA 

(4) ขอมูลขาวสารการจัดทํา SEA ในพื้นที่นํารอง 

( 5)  ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เพื่ อ เผ ย แ พ ร

ประชาสัม พันธและระดมความ คิด เห็น 

เร่ือง การขับเคลื่อน SEA 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พ่ื อ เผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเร่ือง 

การขับเคลื่อน SEA คร้ังท่ี 1 

- ก า ร ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า เ พ่ื อ เผ ย แ พ ร

ประชาสัมพันธและระดมความคิดเห็นเร่ือง 

การขับเคลื่อน SEA คร้ังที่ 2 

(6) การติดตามประเมินผลกระบวนการจัดทํา 

SEA 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญ 

และการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 6 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

โครงสรางและรายละเอียดของระบบขอมูล 

เมนูหลัก เมนูยอย รายละเอียด 

3) กลไกลการ

ขับเคลื่อน SEA 

3.1) รูจักกับคณะอนุกรรมการ SEA  (1) องคประกอบและอํานาจหนาที่ 

(2) สรุปผลการประชุม 

 

3.2) ราง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร พ.ศ. ....  

- 

3.3)  ข า ว ส า ร /  กิ จ ก ร ร ม ข อ ง

คณะอนกุรรมการ SEA 

- 

4) เก่ียวกับ SEA 4.1) รายละเอียดเกี่ยวกับ SEA - 

5) การมสีวนรวม 5.1) รายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวน

รวม และ Vote ขอคิดเห็น 

 

6) ติดตอเรา 6.1) รายละเอียดขอมลูการติดตอ  

2. ระดับผูดูแลระบบ 

1 )  โ ค ร ง ก า ร

ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผล เขต

พัฒนาเศรษฐกิจ

พิ เศ ษ ส ระ แ ก ว 

เพื่อการพัฒนาที่

ยั่งยืน 

1) แผนงาน กฎหมายที่เกี่ยวของ - 

2) ข อมู ล ท่ี เกี่ ย วข อง (ก ายภาพ / 

เศรษฐกิจ/ สังคม/ ส่ิงแวดลอม) 

- 

3) กิจกรรมในพ้ืนที่ - 

4) ขอมูลการติดตอประสานหนวยงาน

ในพ้ืนที ่

- 

5) แผนการดําเนินกิจกรรม - 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบื้องตน 

 

หนา 7 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 

การจัดการระบบขอมูล/ จัดการผูใช/ 

 จัดการขาวประชาสัมพันธ 

SEA-NESDC 

ขอมูล SEA  การดําเนินงานของ สศช. ขาวประชาสัมพันธ เก่ียวกับ SEA/ การมีสวนรวม/ ติดตอเรา โครงการขับเคล่ือนการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (SEA) ป 2563 

สําหรับผูดูแลระบบ 

สําหรับผูดูแลระบบ 

แผนงาน กฎหมายท่ีเกี่ยวของ/ ขอมูลที่เก่ียวของ/  

กิจกรรมในพ้ืนที่/ รายชื่อผูเขารวมกิจกรรม/ กิจกรรมในพ้ืนท่ี 

ขาวประชาสัมพันธ โครงการนํารองการประเมิน

ส่ิงแวดลอม 

ระดับยุทธศาสตร 

รายงานการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร /แนวทางฯ/คูมือประชาชน 

โปสเตอร

ประชา 

สัมพันธ  

วิดี 

ทศัน 

คําถาม 

ที่พบ

บอยฯ  



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 8 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

3. การบรหิารจัดการขอมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือ 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน ภายในระบบขอมูล SEA : 

ผูใชงานสามารถเขาระบบโดย คลิกที่ เมนูโครงการตดิตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแกว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน จะแสดงหนาจอล็อกอิน(login)ขึ้นมา ใหกรอก Username(ชื่อผูใช) 

Password(รหัสผาน) เพ่ือเขาสูระบบ แสดงดังรูป 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 9 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 การบรหิารจัดการขอมูล SEZ 

ผูใชงานระบบสามารถเขาจัดการขอมูล SEZ ไดโดยคลิกที่เมนู จัดการเมนู -->เมนูยอย(โครงการ 

ติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน) ระบบจะแสดงรายการ

ขอมูลทัง้หมด ผูใชงานสามารถเพิ่ม แกไข ปด/เปดการเขาถึงขอมูล และลบขอมูลได 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 10 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 การเพ่ิมเมนูยอย 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลเมนยูอยไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหเพิ่ม 

รายละเอียดชื่อเมนู เมื่อเพิ่มขอมูลเรียบรอยแลวกดปุมบันทึก  

 

 การแกไขขอมูล 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูล ไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลเดิมทั้งหมด  

ผูใชงานแกไขรายละเอียดขอมูลตางๆ แลวกดที่ปุมบันทึกขอมูล 

 

 การลบขอมูล 

ผูใชงานสามารถลบขอมูลไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบขอมูล  

คลิก   

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 11 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

ตัวอยางหนาจอแสดงรายการขอมูลโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สระแกว เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 12 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 การนําเขา-ออกขอมูลตางๆ ของ SEZ 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลและเรียกดูไฟลเอกสารตางๆ ได แสดงขั้นตอนดังรูป 

 

 การสรางขอมูล 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายการเอกสารท่ีมีทั้งหมด 

คลิกที่ ระบบจะแสดงหนาจอใหเพ่ิมขอมลูประกอบดวยชื่อเอกสาร และไฟลแนบ เมื่อเพิ่มขอมูล

เรียบรอยแลวกดปุมบันทึก  

 
 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 13 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

  กรณีตองการเรียกดูหรือดาวนโหลดไฟลสามารถคลิกท่ีรายการเมนูไฟลที่ตองการไดทั้งหนา

จัดการขอมูลและเว็บไซต 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 14 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 การแกไขขอมูล 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูล ไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลเดิมทั้งหมด  

ผูใชงานสามารถเรียกดูไฟลเอกสารเดิม แกไขรายละเอียดชื่อเอกสาร หรือไฟลแนบไดตามตองการ แลวกดที่ปุม

บันทึกขอมูล 

 

 การลบขอมูล 

ผูใชงานสามารถลบขอมูลไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบขอมูล  

คลิก   

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 15 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 การกําหนดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูล และการสืบคนขอมูล SEZ 

ผูใชงานระบบสามารถจัดการสิทธิ์การเขาถึงขอมูลได สามารถเพ่ิมกลุมสิทธิ์ แกไขขอมูลหรือลบขอมูล 

ได โดยคลิกที่เมนู จัดการสิทธิ์ ระบบจะแสดงรายการขอมลูท้ังหมด แสดงข้ันตอนดังรูป 

 

 การเพ่ิมกลุมสิทธิ์ 

ผูใชงานสามารถเพ่ิมขอมูลโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหเพิ่มขอมูล ชื่อกลุม 

สิทธ์ิ และต้ังคาการเขาถึงเมนูตางๆ แลวกดปุมบันทึก 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 16 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 การแกไขขอมูลกลุมสิทธิ์ 

ผูใชงานสามารถแกไขขอมูลกลุมสิทธ ไดโดยคลิกท่ี  ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูล 

เดิมทั้งหมด ผูใชงานแกไขชื่อกลุมสิทธิ์ หรือแกไขการเขาถึงเมนูใหม แลวกดท่ีปุมบันทึกขอมูล 

 

 การลบขอมูลกลุมสิทธ์ิ 

ผูใชงานสามารถลบขอมูลไดโดยคลิกที่  ระบบจะแสดงหนาจอใหยืนยันการลบขอมูล  

คลิก   

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบริหารจัดการขอมูลในระบบขอมูล Website SEA สําหรับผูดูแลระบบขอมูลสําคัญและการออกแบบ

แบนเนอรและไอคอนเบ้ืองตน 

 

หนา 17 

 

                   บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

การสืบคนขอมูล SEZ ทางหนาเว็บไซตผูใชงานสามารถสืบคนขอมลูตามรายการหัวขอเมนูได 

ที่ชองคนหาขอมูล 
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4. โปรแกรม Illustrator 

1. หนาตาของโปรแกรม Illustrator CS6 

 

 
 

2. Shortcut  หลักๆ (ควรใชมือซายกด มือขวาจะไดไมตองปลอยจากเมาส) 

2.1 zoom in = Ctrl + [+] 

2.2 ZOOM out = Ctrl + [-] 

2.3 fit on screen = Ctrl+0 (เลขศูนย) 

2.4 Hand Tool = spacebar 

2.5 Undo = Ctrl+Z 

2.6 Redo = Ctrl+Shift+Z 
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ชุดอุปกรณในการแกไข 

3. ลูกศรดาํ   = แกไขวัตถทุั้งกอน (เคล่ือนยาย, ลบทิ้ง, ยอขยาย, จับหมุน) 

4. ลูกศรขาว   = แกไขโครงสรางวัตถุ (ศัพทค าวา จุดanchor, เสนpath) 

4.1. จุดสีขาว จึงจะทําการขยับปรับโครงสรางได 

4.2. จุดสีน าเงิน เปนการยายท้ังรูป (สามารถแกไขไดโดยการคลิกท่ีจุด ๆ นั้นอีกคร้ังแลวปลอย)  

5. Magic Wand  (ไมเหมือนในPhotoshopซะทีเดียว) 

5.1 ใชเลือกวัตถุที่เปนสีเดียวกันทุกวัตถุในงานเลย 

6. Lasso Tool    ใชเลือกเฉพาะจุด anchor ตามที่เราลากครอบ (สามารถใชลูกศรขาวลากครอบได 

เหมือนกัน) 

ชุดอุปกรณในการวาด 

กลองอปุกรณ สามารถดึงเคร่ืองมือยอยออกมาเปน หนาตางขาง

นอกได โดยการคลิกเคร่ืองมือยอยนั้นคางไว แลวเอาเมาสมาปลอยตรงจดุ 

สามเหลี่ยมขวามือ 

7. ส่ีเหล่ียม   ใชวาดรูปสี่เหลี่ยม โดยการคลิกเลือก เคร่ืองมือ 

จากนั้น คลิกคางที่งานแลวลากเมาสตามรูปที่ 

ตองการ หาก ตองการใหเปนส่ีเหล่ียมจัตุรสัใหกดปุม Shift คางไวดวย 

โดยจะมีจุด anchor ทั้งรูปจ านวน 4 จุด 

** การวาดวัตถุโดยการกําหนดคาเปนตัวเลข โดยใชเคร่ืองมือวาดรูปส่ีเหลี่ยม/วงกลม ฯลฯ แลวคลิกที่งาน 1 

คร้ัง ก็จะขึ้นหนาตางใหพิมพคาตัวเลข 

8. ส่ีเหล่ียมขอบมน   ทั้งนี้ตรงมุมจะมีจุด anchor 2 จุด (ตางจากส่ีเหลี่ยมขอบปกติ ซ่ึงมีจุดเดียว) 

** ส่ีเหล่ียมขอบมน สามารถต้ังคาความมนไดขณะวาด โดยการวาดแบบปกติแตใหกดเมาสคางไวแลวกด ปรับ

มุมโดยใชปุม ลูกศรขึ้น หรือ ลูกศรลง 

9. วงกลม/วงลี   ใชวางรูปวงกรม โดยตองกด Shift คางไวดวยขณะวาด แตหากตองการวงลีก็ไมตอง

กด Shift 

10. Polygon รูปหลายเหลี่ยม   ปกตจิะเปน 6 เหลี่ยม (เลือกจ านวนเหลี่ยมไดโดยการใชลูกศรข้ึน/ลง 

ขณะ คลิกเมาสวาด) 

11. Star Tool    ปกติจะเปนดาว 5 แฉก (เลือกจ านวนแฉกไดโดยการใชลูกศรข้ึน/ลง ขณะคลกิเมาส

วาด) 

11.1. ลองกดลูกศรแชไวขณะวาดดาว (จะไดดาวหลายแฉกมาก แตจุด anchor จะเยอะมาก ทําให 

เปลือง เน้ือที่ในการเก็บไฟลงานมากข้ึนดวย) 
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** กรณีตองการใหดาวกลับไปมีแฉกตามเดิมใหวาดใหมแลวกดกดเมาสคางไวแลวกดปุมลูกศรชี้ลง 

จนกวาจะไดแฉกตามเดิม 

11.2. กรณีตองการปรับความกวางของแฉกใหกด Ctrl คางไว แลวใชเมาสปรับขนาดของแฉก 

12. Flare Tool    การทําแสงสะทอน (ตองมีสีพ้ืนดานหลังกอน) และการวาดจะมี 2 ขั้นตอน 

12.1. วาดคร้ังแรกเปนการเลือกจุดพระอาทติย 

12.2. วาดคร้ังที่สองเปนการเลือกเสนทางของแสงสอง 

(เมื่อวาดเสร็จใชลูกศรดําเลือกปรับขนาดได ถาอยากเห็นผลงานใชลกูศรดําคลิกท่ีบริเวณวางๆ กอน) 

ชุดในการวาดเสน 

(การวาดเสนคือมีแตสี Stroke ดังนั้นปดสี Fill ไดเลย) 

13. เสนตรง  (กด Shift เสนจะตรง 180 องศา)  

14. เสนโคง   (กดลูกศรขึ้น/ลง เพ่ือปรับความโคงได) 

(การวาดวัตถุโดยใชเสนตอ ๆ กัน ไมสามารถใสสี Fill 

ไดเนื่องจากเสนแตละเสนเปนคนละวัตถุกัน) 

15. Spiral  เสนกนหอย 

15.1  กดลูกศรขึ้น/ลง เพื่อปรับจ านวนขดของกนหอย 

15.2  กด Ctrl เพ่ือปรับระยะของขด 

15.3  หากตองการวาดขดกลับอีกดาน ใหใชวิธีวาดโดยการต้ังคา (คลิก 1 ท ีในพื้นท่ีทํางาน) 

16. Rectangular grid   สามารถกด ปุมลูกศรข้ึน/ลง/ซาย/ขวา เพ่ือปรับจ านวนชองได 

17. Polar Grid   สามารถกด ปุมลูกศรข้ึน/ลง/ซาย/ขวา เพ่ือปรับจ านวนชองได 

(16 – 17) สามารถใสสี Fill ไดดวย) 

18. Pen Tool ปากกา   (สําคัญ) ถาใชไดคลองก็จะสามารถวาดไดทุกอยาง (พยายามใชจุดใหนอยท่ีสุด) 

18.1. หลักการวาด 

18.1.1. กอนอื่น ปดสี Fill ไปกอน เพื่อจะไดไมสบัสน วาดเสร็จแลวคอย ใส (ปองกันความสับสน) 

18.1.2. คลิก 1 คร้ังคือการใสจุด anchor 1 จุด  

18.1.3. วาดเสร็จจะปรับดัดวัตถุก็ใชลูกศรขาว 

18.2. การวาดวงกลมโดยใชปากกา  

18.2.1. เร่ิมตนจากคร่ึงวงกลมดานบน กอน 

โดยการคลิกจุดเร่ืมตน 1 จุดปกติกอน 

18.2.2. จากนั้นทําจุดที่ 2 แตใหคลิกคางไวแลวปรับขยับเมาสไปทางขวา 

(จะไดเสนโคง) จะไดเสน  
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Handle มาดวย เปนเสนที่จะกําหนดทิศทางของการโคง 

**เสนจะโคงตรงกันขามกับการดึง 

18.3. การหักขา anchor โดยการคลิกท่ีจุด anchor ซ าอีกที 

18.4. กรณีใช Pen Tool วาดรูปท่ีไมใชเสนปด ใหกด Enter เพ่ือปดการทํางาน 

18.5. Add Anchor   เพิ่มจุด แลวใชลูกศรขาวปรับมุมได 

18.6. Delete Anchor   ลบจุดออก (ตางจากการใชลูกศรขาวเลือกแลวกด Delete เพราะจะลบ

เสนไปดวย) 

19. พูกัน   จะปรับเสนให Smooth ขึ้น 

20. ดินสอ   วาดอยางไรเปนอยางนั้นffff 

**ท้ังพูกันและดนิสอ เราสามารถปรับแกเสนได โดยการใชลกูศรดําเลือกกอน แลวใชพูกัน/ดินสอ วาดเสน 

แกไข โปรแกรมจะปรับเสนเดิมใหเปนเสนใหมเลย 

**หากกดปุน Alt คางไวแลวปลอยมอื จะเปนภาพปดใหโดยอัตโนมัติ 

21. Blob Brush   จะเปนการลงสี Fill 

21.1. แตอาจมีปญหาเร่ืองการเลือกส ีFill กบัสี Stroke เพราะจะเดงสลับกันสับสน 

21.2. กด ล/บ คางไว จะเปนการเลือกขนาดของ Blob Brush 

21.3. ถาระบายสีเดียวกันเปะ วัตถุจะเชื่อมกันใหดวย 

22. ยางลบ   (เพ่ิม/ลดขนาดหัวยางลบ โดยกดปุม ล/บ) 

22.1.   หากตองการลบวัตถุเพียงบางสวน ทําไดโดยคลิกคางแลวลากเพื่อลบ 

22.2. หากตองการลบแบบสี่เหลี่ยม ใหกด Alt คางไว แลวลากครอบ 

23. กรรไกร    สามารถตัดตามโครงสรางของวัตถุ โดยใชการกาํหนดจุดเร่ิมตน กบัจุดส้ินสุด แลวใชลูกศร 

ดําเล่ือนตําแหนงภาพดู 
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24. มีด   เหมือนการใชคัตเตอรตัดวตัถุ โดยการคลิก(จากดานนอก) แลวลากผาน (ไปดานนอกเลย) 

ปองกันการตัดไมขาด 

24.1. ปกติจะเปนเสนโคง หากตองการใหเปนเสนตรงใหกด Alt คางไวแลวลาก 

 
25. การจัดลําดับชั้น 

25.1. Object >> Arrange (หรือคลิกขวาที่วัตถุ) โดยมีคําส่ัง 4 คําส่ัง คือ 

25.1.1. Bring to Front สงมาหนาสุด 

25.1.2. Bring Forward สงมาดานหนา 1 ชั้น 

25.1.3. Send Backward สงมาดานหลัง 1 ชั้น 

25.1.4. Send to Back สงไปดานหลงัสุด 

25.2. กรณีมีวัตถุเยอะมาก หลายชั้น 

25.2.1. สั่ง Cut วัตถุท่ีตองการยายลําดับชั้น 

25.2.2. เลอืกวัตถุท่ีตองการใหไปวางในตําแหนงใกลเคียง 

25.2.3. สั่ง Paste in Back กรณีใหอยูดานหลังวัตถทุี่เลือก 

26. Group การส่ังรวมกลุมวัตถุ Object >> Group (หรือคลิกขวาก็ได) เวลาจับขยับก็จะไปดวยกันทั้งหมดที่

ส่ังจัดกลุม 

27. Ungroup การยกเลิกคําส่ัง Group 

** เวลาวาดภาพเสร็จพยายามจัดกลุมใหเรียบรอย เวลาแกไขจะไดแกไดงายข้ึน 

**การแกไขวัตถุใน Group ใหดับเบิ้ลคลิกเขาไป เพ่ือเขาไปในกลุมกอน (ไมตอง Ungroup กไ็ด) และอยา ลืม

ออกมาขางนอกกอนทํางานอื่น ไมอยางนั้นวัตถุอื่นที่วาดจะรวมอยูในกลุมน้ัน ๆ 

28. การพลิกภาพ Object >> Transform >> Reflect (หรือคลิกขวาท่ีวัตถุที่ตองการกลบัดาน) 

28.1.   เลือกแนวต้ัง แนวนอนได 

28.2. เลอืกแบบ Copy ได 

29. Art Board Tool   ใชปรับขนาดพื้นที่การทํางาน 
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ลองวาดรูปเปดจากเครื่องมอืตาง ๆ 

เราสามารถวาดรูปตางๆ ได โดยข้ึนรูปจากรูปทรงพ้ืนฐาน เชน ส่ีเหลี่ยม วงกลม วงลี กอน แลวจึงใช 

ลูกศรขาวดัดเสน ดัดรูปทรงใหไดตามตองการ ดงัการวาดรูปเปด โดยการขึ้นรูปจากวงกลม และวงลี เทานั้น 

 

- ตนหญาใช Pen Tool วาดเอา แลว Reflect จับขยับนิดหนอยเพื่อไมใหดูแลวซํ้ากนัจนเกินไป 

- ตนไม ใช Pen Tool ขึ้นรูปสามเหล่ียมเปนลําตนกอน แลวทําสามเหลี่ยมเล็กเปนกิ่ง แลวจึงนํามาตอกัน สั่ง 

Group เพื่องายตอการเคลื่อนยาย 

- พุมไม ใชการวาดวงล ีแลวใชลกูศรขาวเลือก 2 จุดดานลาง ๆ ทําการลากเมาสเลื่อนตําแหนงจุดสองจุด น้ัน

ใหต่ําลง (หรืออาจใจปุมลูกศรชี้ลงก็ไดเพ่ือความสมมาตรของรูปทรง) 

30. Rotate Tool     (ตางจากลูกศรดําตรงที่ ลูกศรดําเวลาหมุนจะหมนุโดยยึดจุด 

ก่ึงกลาง เปนจุดหมุน แต Rotate จะสามารถยายจุดหมุนได) การทํางานเปน 2 ข้ันตอนคือ 

1) กําหนดจุด หมุน 2) ทําการหมุน 

30.1. วาดรูปวงลี 1 วง 

30.2. ใชลูกศรดําเลือกที่วัตถุกอน 

30.3. คลิกคร้ังแรกเปนการกําหนดจุดหมุน 

30.4. คลิกคางคร้ังที่สองเปนการหมุน (คลิกคางแลวลากโดยกดปุม Alt คางไวดวยเพ่ือเปนการ Copy) 

โดย ทําการหมุน 1 กลีบดอกกอน 
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30.5. กด Ctrl+D (Object>>Transform>>Transform Again) เพื่อทําซ าคาํส่ังสุดทาย จะไดดอกไม

ตามภาพ 

 

31. แตหากตองการวาดรูปเปนแนววงกลมท่ีเรียงเปนมุมมอีงศาเทา ๆ กัน อาจใชวิธีการกําหนดคาได โดยการ 

31.1. ตอนกําหนดจุดหมุนใหกดปุม Alt คางไวดวย จะไดหนาตาง Rotate ขึ้นมา ใหกําหนดคาองศา 

31.2. กดเลือก Copy (หากตอบ OK จะเปนการหมุนที่วัตถุเดิม) 

32. Reflect Tool  ใชพลิกดานของวัตถุ 

33. Scale Tool   

33.1. วาดวัตถุ 1 ชิ้น กําหนดเสน ขอบหนา ๆ  

10 Point 

33.2. คลิกสองคร้ังท่ี เคร่ืองมือ Scale   

33.3. พิมพขนาด 50% 

33.4. เลอืก Copy 

** ตรง Scale Strokes & Effect  ใชกําหนดใหเสนขอบยอตามรูป (ควรต๊ิกถูกเลือกไวดวย)** 

34. Shear Tool    ใชบิดวัตถุใหเอียง โดยทํางาน 2 ข้ันตอน คือ 

34.1. คลิกคร้ังแรกเพ่ือกําหนดจุดหมนุ 

34.2. คลิกคางเพื่อปรับเอียง 

35. Reshape Tool    ใชคูกับ ลูกศรขาวโดยคลิกเลอืกที่เสนขอบจะเกิดจุดโปรงๆ ที่เสนขอบ (ถาคลิกที่

สี Fill จะไมเกิดผล) โดยมีวิธีการดังน้ี 

35.1. ใชลูกศรขาวเลือกคลิกที่เสนขอบ (ถาคลิกที่สี Fill จะเปนการเลือกทั้งหมด) 

35.2. เลอืก Reshape แลวคลิกคางท่ีเสน จับดัดโคง 

36. Free Transform Tool   

36.1. ใช Free Transform คลิกคางไวท่ีมุม แลวกด Ctrl คางไว จะเปนคําส่ัง Distort (บิด, เบ) 
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36.2. ใช Free Transform คลิกคางไวท่ีมุม แลวกด Alt คางไว จะเปนคําส่ัง Shear (ตัด) 

36.3. ใช Free Transform คลิกคางไวท่ีมุม แลวกด Ctrl+Alt+Shift คางไว จะเปนคําส่ัง Perspective 

*ใชประโยชนในการปรับขนาดวัตถุทีละหลาย ๆ วัตถุ 

37. Perspective Grid Tool    

37.1. เมื่อคลิกเลือกเคร่ืองมือนี้   จะขึ้นตารางไวให (ปดโดยการคลิกที่ปุม controller ดานซายมือ

บน 

37.2. วาดรูปสีเหล่ียม วงกลม ลงไป รูปท่ีวาด จะเปนแบบ Perspective 

37.3. หากตองการวาดดานอ่ืน ๆ ใหเลือกดาน กอน จากปุม controller      ดาน ซายมือบน 

 
 

38. Perspective Selection Tool     ใชจับขยับ ขยายวัตถุเหมือนลูกศรดําแต 

39. การนํารูปที่วาดนอก Perspective มาใสใน Perspective  

39.1. วาดรูปอะไรก็ได โดยปด Perspective กอน 

39.2. สั่ง Group วัตถุที่วาด 

39.3. กอนนํามาวางใน Perspective ใหใช วิธี Copy เสมอ (ไมอยางนั้นจะไมสามารถ 

กลับมาใชวัตถุเดิมได) 

39.4.  เปด Perspective กอนวางวัตถุให เลือกดานท่ีจะวางกอน แลวใช PerspectiveSelection Tool  

จับวัตถุมาวาง ตามตําแหนงที่ ตองการ 
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กลุมเคร่ืองมือปรบัแตงเสน Stroke     

40. Width Tool   มีใน cs5 ข้ึนไป 

40.1. วาดรูปอะไรก็ได ใสขอบใหหนา ๆ หนอย 

40.2. ใชเคร่ืองมือ Width Tool ปรับเสนขอบลองใชกบั Spiral Tool ดูแลวปรับหัวกับทายใหแหลม  

41.  Warp Tool   ใชดัดเสนใหงอ บิดเบ้ียว  

** การปรับคาอุปกรณ โดยการดับเบิ้ลคลิกท่ีอุปกรณไดเลย 

** หรือ กด Shift + Alt คางไว จากนั้นคลิกเมาสซายคางไวแลวขยับเมาส (ขยับเปนมุมเฉียงๆ จะเห็นได

ชัดเจน) 

 

 

 

 

 

 

 

42. การวาดวัตถุที่ตองการใหสมมาตร เชนแจกันดอกไม 

42.1. ใช Pen Tool วาด ปดสี Fill ไปกอน วาดฝงเดียวกอน 

42.2. คลิกขวาท่ีวัตถุใชคําส่ัง Transform >> Reflect 

42.3. ขยับใหไดตําแหนง โดยใชลกูศรซายขวา (ถาตองการเร็ว 

กดปุม Shift คางไวดวย) 

42.4. เชื่อมจุด 2 จุดเขาดวยกัน โดยใชลูกศรขาวลากครอบให 

โดน 2 จุด แลวคลิกขวาสั่ง Join 

42.5. เชื่อมทั้งบนและลาง จากนั้นใสส ีFill  

43.  การใสลายใหแจกัน (Make Clipping Mask) 

43.1. วาดลวดลายกอน 
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43.2. Copy แจกันมาวางไว ดานบน 

43.3. ใชลกูศรดําเลือกวัตถุทั้งสอง แลวคลิกขวาเลือกคาํส่ัง Make Clipping Mask 

* เวลาตองการแกไข ใหดับเบ้ิลคลิกเขาไปในชั้นงานกอน แลวสามารถปรับขยับ ใสสี เพ่ิมเติมได  

44. Window>>Pathfinder ใชประกอบการวาดภาพแบบ

พิเศษ (รวม/ตัดวัตถุ) โดยแบงเปน 2 หมวดคือ 

1) คําสั่ง ชุด Shape Mode ใชในการรวมวัตถุ 

2) คําสั่ง ชุด Pathfinder ใชในการตัดวัตถุ หรือซอยให 

เปนชิ้นยอย ๆ (หากตองการยายตอง Ungroup กอน) 

ทดลองสรางวัตถุ 3 ชิ้น วางซอนกัน ใชลกูศรดาํเลือกทั้ง หมดแลวทดลองแตละคําสั่ง  

อุปกรณเก่ียวกับสี 

45. Gradient Tool   การไลเฉดส ี 

45.1. วาดวัตถุข้ึนมา 1 ชิ้น 

45.2. เลอืก Gradient Tool แตตองตั้งคาสีกอน (ไมเหมือนใน Photoshop) จากนั้นลากเสนไลโทนสี 

45.3. เวลาปรับคาใหปรับในหนาตาง Gradient 

45.3.1. Type : มี 2 แบบ คอื Linear และ Radial 

45.3.2. การไลส ีดับเบิ้ลคลิกท่ีหมุดสี ปรับโหมดสีเปน CMYK กอน 

45.3.3. สามารถเพ่ิมหมุดสไีด โดยการคลิกที่สไลดบารของสี (การเอาหมุดสีออกใหคลิกที่หมุดสีคางไว 

แลวลากออกมาดานนอก) 

45.3.4. สามารถปรับคา Opacity เพื่อใหมองทะลุดานหลังไดดวย 

45.4. การตกแตงเพ่ิมเติม (มีใน cs6 ) 
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พาเลทตางๆ ดานขวามือ 

46. Color Guide   ชวยในการเลือกสีได 

46.1. วาดรูปวงกลมหลาย ๆ วง แลวลองใสสีจาก Color 

Guide 

46.2. ปุม Edit and Apply Color ชวยในการปรับโทนสีตาง ๆ 

ใหไปดวยกัน ลองปรับสีรูปโทรศัพท 

46.3. ดึงคาสีเดิม โดยใช Get Colors from…  

46.4. ปรับคาวงลอสีโดยคลิกที่ Edit 

46.5. หากตองการปรับสีทั้งหมดใหไปดวยกนัใหต๊ิกที่  “โซ” 

ดวยเสมอ 

 

47. Swatches   ใชเก็บสีท่ีใชงานบอย ๆ เราสามารถกําหนดสีที่ใชบอย ๆ เพ่ิมเติมได ดังนี้ 

47.1. เลอืกที่วัตถุที่ตองการเก็บคาสี (หากอยูในGroup ใหเขาไปใน Group กอน) 

47.2. จากน้ันกดที่กระดาษพับมุม แลวตั้งชื่อ 

48. หนาตาง Transparency   ใชปรับคาความโปรงใส 

48.1. ปรับตรงคา Opacity (ทําใหโปรงใส) 

48.2. ตรง Normal Mode ใหลองปรับแตงดู (เหมือน Blend Mode) 

49. Mesh Tool   (อยูตรง Tool Box ดานซายมือ) ใชไลเฉดสีตามรูปทรง 

49.1. สรางวัตถุดาวขึ้นมา โดยสีตองเปนสีเดียว ไมสามารถใชรวมกับ Gradient ได 

49.2. ใช Mesh Tool แลวคลกิ 1 คร้ังในดาว จะเกิดเสนตัด สามารถใสสีไดเลย (ปรบัสีตรงสไลดบาร) 

49.3. เมื่อเกิดเสนตัดครบทั้งรูปแลว สามารถใชลกูศรขาวเลือกจดุ แลวใสสีไดเลย 

* จุดดานในสามารถลบท้ิงได โดยใชลกูศรขาว 
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50. Blend Tool   (อยูตรง Tool Box ดานซายมือ) 

50.1. วาดวัตถุดาว 4 ชิ้น วางหาง ๆ กันหนอย และใสเฉพาะสี Fill ส ีStroke ไมเอา 

50.2. ใชเคร่ืองมือ Blend แลวคลิกที่รูปแรก 1 คร้ัง จากนั้นคลิกที่รูปที่ 2 อีก 1 คร้ัง 

* หากตองการแกไข ใหเขาไปใน Group กอน 

* หากตองการปรับโคง ใหใช Convert Anchor Point Tool ดัดตรงหัวมุม  

50.3. การปรับแตงคาใน Blend Tool โดยการ ดับเบิ้ลคลิกท่ีเคร่ืองมือไดเลย 

50.4. เลอืกตรง Spacing เปน Specified Steps ระบุจ านวนชิ้นตามตองการ 

 

อุปกรณใสตัวอักษร (ปกติมี 6 แบบ แตหลัก ๆ จะใชเพียงแค 3 รูปแบบแรกเทานั้น) 

 

51. Type Tool   

51.1. คลิกที่งานแคทีเดียว แลวพิมพ 

51.2. ใชลกูศรดําเลือกเพื่อแกไข จับขยบัยอ-ขยายไดเลย 

51.3. ใชลกูศรดําคลิกขวาที่ตัวอักษร เพ่ือเลือกตัวอกัษรที่มีอยูในเคร่ือง 

* หากตองการ Download font แนะนําเว็บไซต www.dafont.com (ตัวอกัษรภาษาอังกฤษ) 

www.f0nt.com (ตัวอักษรภาษาไทย) 
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51.4. ทําเงาใหตัวหนังสือ โดยการ Copy แลวสงไป ดานหลัง 

51.5. ทําขอบใหตัวอักษร โดยการ Copy แลวส่ังStroke หนาๆ แลวนําไปวางไวดานหลัง (เหตุท่ีไมสั่ง 

Stroke เพราะเสนขอบจะกินพ้ืนท่ีดานใน ทําใหทับ ตัวอักษรเดิม) 

51.6. ลองพิมพตัวอักษร AVN เลือกตวัหนาๆ เหล่ียมๆ แลวใส Stroke หนาๆ เลย จะเกิดขอบแหลมๆ 

ยื่น ออกมาก ใหปรับตรง Stroke Option ตรงคา Limit ปรับประมาณ 2-3 

52. Object>>Envelope Distort 

52.1. Make with Warp ปรับโคงตาม รูปแบบส าเร็จรูป 

52.2. Make with Mash จะสรางตาราง ข้ึนมาให 

52.3. Make with Top Object (แนะนําใหพิมพอักษรเปนตัว ใหญท้ังหมดกอน) ใชปรับตัวอักษรใสใน

รูปทรงที่อยูช้ันบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.3.1. ใสตัวอักษร (ตัวใหญหมด) 

52.3.2. วาดรูปทรงอะไรก็ได (ยกเวนส่ีเหล่ียม) 

52.3.3. นาํรูปทรงมาวางไวดานบน แลวส่ัง 

 

Object>>Envelope Distort>> Make with Top Object (ใชตัวพิมพใหญขอบดานบนและดานลางจะ

เทากัน จะทาํ ใหดูผลงานไดชัดเจนข้ึน) **หากตองการแกไขใหใชคําส่ัง แยกวัตถุ Object>>Envelope 

Distort>>Release 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ขอมูลสําคัญและการออกแบบแบนเนอรและไอคอนเบื้องตน 

 

หนา 31 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

53. Create Outlines ใชแกไข Type ใหสามารถจัดดัดได แปลงจาก Text เปน Object  

53.1. เลอืกตัวอักษร เลือก Type>> Create Outlines หรือ 

53.2. คลิกขวาท่ีตัวอักษร เลือก Create Outlines 

* เมื่อส่ัง Create Outlines แลวจะไมสามารถแกไขตัวอักษรไดแลว 

**ปกติเวลาทํางานเสร็จแลว ตัวอักษรมักจะสั่ง Create Outlines เสมอ เพื่อเวลาไปเปดที่เคร่ืองอื่นๆ จะไดไม

มีปญหาเร่ือง font 

54. Area Type Tool    การพิมพขอความในรูปทรงที่ตองการ 

54.1. วาดรูปทรงกลมข้ึนมากอน 

54.2. ใชเคร่ืองมือ Area Type คลิกที่ ขอบของรูป (คลิกท่ีส ีFill ไมได) 

55. Type on a Path   การพิมพขอความบนเสนขอบของวัตถุ 

55.1. วาดรูปทรงกลมข้ึนมากอน 

55.2. ใชเคร่ืองมือ Area Type คลิกที่ ขอบของรูป (คลิกท่ีส ีFill 

ไมได)  

55.3. พิมพขอความตามตองการ 

55.4. เมื่อใชลูกศรขาวเลือก จะปรากฎเสน 3 เสน คือ ก้ันหนา กั้นกลาง และก้ันหลงั (ใหคลิกท่ีเสน อยา

ไป คลิกที่ปุมขาว) 

55.5. แรกเร่ิมกั้นหนากั้นหลังจะอยูใกลชิดกัน ใหจับเสนกั้นหลังไปไวทายตัวอักษร 

55.6. เสนกั้นกลาง สามารถใชจับมาวางไวในเสนได เพ่ือใหตัวอักษรวางอยูในเสน (ฝงตรงขาม) 
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หนา 32 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

ลองทํา Logo Starbucks 

1. วาดวงกลมขึ้นมา 1 วง 

2. ใช Type on a Path แลวพิมพ STARBUCKS ปรับเสนก้ันหลังใหเรียบรอย แลวปรับตําแหนงดวยเสนกั้น 

กลาง 

3. จากนั้นจะวาดวงกลมอีก 1 วง โดยท่ีจุดศูนยกลางตองตรงกับวงกลมอันแรก วิธีการคือ 

3.1. เลือกเคร่ืองมือวงกลม เอาเมาสไปวางที่บริเวณกลางๆ จะขึ้นค าวา “Center” ใหกด Alt เพื่อวาด

จากจุด กึ่งกลาง + Shift เพื่อใหเปนวงกลม ๆ (สรุปกด Alt+Shift) 

3.2. ใช Type on a Path แลวพิมพ COFFEE ปรบัเสนก้ันหลังใหเรียบรอย แลวปรับตําแหนงดวยเสนกั้น 

กลาง และปรับใหอยูอีกดานของเสน 

4. จากนั้นจึงทําสีวงกลมที่เปนพ้ืนหลัง 

 

  

 

 

 

การทํา Art work ใบปลิว ขนาด 15 x 21 cm. 
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หนา 33 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

การทําใบปลิว/แผนพับ ท่ีตองผานโรงพิมพ ผูออกแบบควรทราบขอมูลบางประการดานการพิมพ การ

ตัด กระดาษ เปนตน เพราะจะเกี่ยวเน่ืองกับการออกแบบจัดวางเพ่ือหลีกเลี่ยงขอก าจัดบางประการในการตดั

กระดาษ คร้ังละมากๆ ในโรงพิมพ 

Bleed กรอบใหญสุด (กรอบสีแดง) เปนการกําหนดพื้นที่ขยายออกไปจากขนาดของงานจริงเล็กนอย 

เพ่ือ ปองกันการผิดพลาดจากการตัดกระดาษ หากใบปลิวมีการปูสีพ้ืนเปนสีอ่ืนที่ไมใชสีขาว ตองปูสพีื้นใหใหญ

กวา ขนาดจริง เผ่ือการตัดขอบ (ไมควรปูพอดีเพราะเวลาตัดอาจมีการคลาดเคล่ือน) 

Crop Marks เปนการกําหนดจุดตําแหนงส าหรับการตัดกระดาษ ซ่ึงจะเปนไปตามคาหนากระดาษท่ี

เรา กําหนดในตอนแรกของการขึ้นงานใหม ในหัวขอ Width กบั Height 

Margins หรือเสนขอบ (เสนสีฟา) เปนการกําหนดขอบเขตของการจัดวาง ณ ตําแหนงนี้ผูจัด 

Artwork จะ ดูความเหมาะสม อาจเขยิบเขามาจาก Crop Marks เล็กนอย เผ่ือไวเวลาตัดกระดาษ อาจมี

ขอผิดพลาดเลยเขามา กินพื้นที่บางเล็กนอยในระดับมิลลิเมตร ซ่ึงหากมีการตัดกระดาษกินพ้ืนที่ก็จะไมสงผล

ตองานของเรามากนัก ดังนั้นการวางตัวอักษร และสวนสําคัญของใบปลิว/แผนพับ จึงไมควรจัดวางเกินเสน 

Margins ท่ีเรากําหนดไวน้ี 

เร่ิมตนทําใบปลิวขนาด 15 x 21 cm 

1. ขึ้นงานใหม เลือกหนวยเปนเซนติเมตร โดยต้ังคาที่ชอง Units : Centimeters 

2. ต้ังคาหนากระดาษตามท่ีตองการ คือ 15 x 21 cm ( Width: 15 cm. , Height: 21 cm.) 

3. ตรงหัวขอ Bleed ใสประมาณ 0.3 cm. ทุกชอง 

4. ตรงชอง Number of Artboards ใชกําหนดใหมีจ านวน  Artboards ตามตองการ ในที่นี้กาํหนด 2 หนา 

คือ ดานหนากับดานหลัง (ตามรูป) 



 

 

เอกสารประกอบการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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หนา 34 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

 

5. เวลา Print งานที่บาน หากตองการใหขึ้น Crop Marks ดวย ใหเขาไปต้ังคาที่ File>>Print ตรงหัวขอ 

Marks and Bleed ตรง Marks เลือก Trim Marks ตามรูป 

 

6. ใสเสน Guide (Margins : เสนสีฟา) ตองสั่ง Show Rulers กอน โดยหนวยของไมบรรทัดจะละเอียดมาก

นอย ขนาดไหนข้ึนอยูกับระยะการ Zoom (View>>Rulers>>ShowRulers หรือ Ctrl+r) 
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หนา 35 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

7. กําหนดเสน Guide (Margins : เสนสีฟา) ประมาณ 0.5 เซนติเมตร ท้ังสี่ดาน กอนอื่นตองซูมงานใหใหญ 

ประมาณ 200 % จะไดเห็นหนวยเซนติเมตรไดชัดเจนขึ้น 

8. จากนั้นลากเสนไกดมา โดยแนวนอนใหลากจากไมบรรทัดแนวนอน เสนไกดแนวต้ังใหลากจากไมบรรทัด 

แนวต้ัง วางท่ีระยะ 0.5 เซนติเมตร 

9. เวลาทําเสนไกดอีกหนาหน่ึง เสนไกดดานบนและดานลางไมตองทําแลว เพราะมีอยูแลวจากหนาแรก แต 

จะตองทาํเสนไกดดานขางซายและขวา แตปญหาคือไมบรรทัดน้ันเลขศูนยไมตรงกบัขอบกระดาษ เราจึง

ตองยายตําแหนงเลข 0 ของไมบรรทัดมาไวที่ขอบกระดาษหนาท่ีสองกอน โดยการนําลูกศรดําไปคลิกคาง

ที่หัวมุม ไมบรรทัดแลวลากมาวางตรงตําแหนงขอบกระดาษที่ตองการ เลข 0 ก็จะยายตําแหนงมาใหตรง

บริเวณที่เราปลอยเมาส 

10. ทําการ Lock  เสนไกดไวดวย View>>Guides>>Lock Guides เสนไกดจะไดไมขยับ 

11. จากนั้นปูสีพื้น โดยปูใหเกินงานจริง (ปูใหถงึขอบของ Bleed เลย) 

12. เมื่อปูสีพื้นแลวให Lock  สีพื้นดวย จะไดไมขยับ โดยการเลือกที่สีพื้นทั้ง 2 หนา แลวไป

ที่Object>>Lock>>Selection (CtrL+2) 

13. ใสตัวหนงัสือ โดยจัดวางไมใหเกินเสนไกด หากมีกรอบสีพื้นใหใสยาวถึงขอบของ Bleed เลย 

14. การนํารูปภาพเขามาใสในงานใหใชคําสั่ง File>>Place (ถาเลือกเปน File>>open  จะเปนการเปดไฟล

อีก หนาหนึ่ง) 

15. เมื่อเลือกรูปภาพแลว ใหสังเกตตรง Link 

- หากต๊ิกถูกที่ Link นั่นหมายถึงเปนการยืมรูปภาพมาใชในงานเทานั้น (ขนาดไฟลจะไมหนัก เพราะ

ไฟล ภาพยังอยูในเคร่ือง และเวลาจะ Update ภาพโปรแกรมจะ Update ใหโดยอัตโนมัติ แตเวลา 

Save ไฟลไปเปดที่ อ่ืนตอง Save แบบเอารูปภาพไปดวย (ซึ่งสวนใหญจะใชแบบ Link เพราะสะดวก

ในการแกไขภาพในภายหลัง) 

- หากไมต๊ิกถูกท่ี Link จะเปนการฝงรูปภาพไวในไฟลงานเลย (ขนาดไฟลจะหนักหนอย) แตไปเปดที่ 

เคร่ืองอื่นไดเลย เพราะมีไฟลภาพติดไปดวย 

16. ใหเลือกรูปภาพ 2 รูป รูปหนึ่งติ๊ก Link  อีกรูปไมต๊ิก Link (รูปท่ีเปนแบบ Link  จะมีกากบาททับอยู) 

17. อาจตกแตงรูปโดยใช Clipping Mask ได (โดยการวาดรูปสี่เหลี่ยม/หาเหล่ียมซอนที่รูป แลวเลือกทั้ง 2 

วัตถุ คลิกขวาเลือก Make Clipping Mask (หากตองการเขาไปแกไขปรับตําแหนง/ขนาดภาพ ใหดับเบิ้ล

คลิกเขาไปที่ Clipping Mask ไดเลย) 
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หนา 36 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

18. หากยังไมมีขอความ ผูออกแบบ Artwork สามารถออกแบบพ้ืนที่ส าหรับใสขอความไวคราว ๆ กอนได 

โดย การ 

18.1. ใสสี Fill ไปสัก 3 กรอบ (ส่ีเหล่ียม/วงกลม ฯลฯ)  

18.2. เขาไปเว็บไซต www.lipsum.com เปนเว็บไซตส าหรับการเขาไปเอาตัวอักษรมา ใส โดยกําหนด

เปน Paragraphs แลว copy ขอความมาใส 

 

 

 

19. ใชเคร่ืองมือ    Area Type Tool แลวคลิกที่เสนขอบของพ้ืนท่ีที่เราวาดไวกอนหนาน้ี แลวกด 

Ctrl+V เพื่อวางขอความ 

20. แตขอความที่นาํมาวางนั้นยังไมหมด ซ่ึงจะสังเกตจากเคร่ืองหมายบวกสแีดงๆ เราสามารถเอาเมาสคลิกที่ 

เคร่ืองหมายบวก สัญลักษณเมาสจะเปล่ียนไป จากนั้นก็คลิกที่เสนขอบของกรอบอ่ืนตอไป 
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หนา 37 

 

                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

การใช Effect พิเศษตางๆ ที่ใสใหกับวัตถุ (ซ่ึงจะแบบเปน Photoshop Effect และ Illustrator Effect 

ใน ท่ีนี้จะแนะนําเฉพาะ Illustrator Effect) 

1. Distort & Transform 

1.1. Effect>>Distort&Transform>>Pucker&Bloat      (ปรับยุบตัว/พองตัวของวัตถุ)  

1. ขึ้นงานใหมขึ้นมา แลววาดวัตถุ 1 ชิ้น 

2. เลอืก Effect>>Distort&Transform>>Pucker&Bloat ซึ่งเมื่อทําแลวสามารถแกไขได 

**การแกไข โดยการเปดดูที่พาเลท Appearance ซึ่งจะระบุ Effect ที่เราทําไวทั้งหมด หากตองการแกไข 

Effect ใด ใหคลิกท่ี Effect นั้นไดเลย 

 

1.2. Effect>>Distort&Transform>>Roughen (ทําใหขอบหยัก ๆ แบบหยายๆ /ขรุขระ หยักไม

เทากัน)  

1. วาดวัตถุ 1 ชิ้น 

2. เลือก Effect>>Distort&Transform>> Roughen 
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1.3. Effect>>Distort&Transform>>Zig Zag (ทําใหขอบหยัก ๆ เทา ๆ กัน) 

 

** Effect สามารถใสผสมกนได ** 

2. Stylize (ใสเงา ใสแสง เพ่ิมมิติใหกับวัตถุ) 

2.1. Effect>>Stylize>>Drop Shadow ใสเงาใหกับวัตถ 

 

2.2. Effect>>Stylize>>Feather ทําวัตถุใหจาง ๆ ฟุง ๆ หนอย 
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2.3. Effect>>Stylize>>Inner Glow ทําวัตถุใหเรืองแสงดานใน 

 

2.4. Effect>>Stylize>>Outer Glow ทาํวัตถุใหเรืองแสงดานนอก 

 

2.5. Effect>>Stylize>>Round Corners ทําวัตถุมุมแหลม ๆ ใหมน ๆ 

 

2.6. Effect>>Stylize>>Scribble ทําวัตถุใหเปนลายเสน 
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3. 3D เปลียนวัตถุ 2 มิติเปน 3 มิติ 

1. วาดวัตถุข้ึนมา 1 ชิ้น เอาสี Fill ออน ๆ สีเสนไมเอา 

1.1. Extrude&Bevel จะเพ่ิมความหนาให และสามารถหมุดดูไดรอบดาน 

- สามารถเพิ่มความหนาไดโดยปรับที่ Extrude Depth 

- สามารถปรับแสงไดดวย โดยคลิกท่ี More Option 

** เวลาตองการแกไขใหแกที่ พาแนล Appearance** 

1.2. Revolve ทาํภาพแจกัน 3 มิติจากเสน 

1.2.1.ลองใช Pen Tool วาดแจกัน 

1.2.2.จากนั้นใชคําส่ัง Effect>>3D>>Revolve ปรับคาตรง From เปน Right Edge 

การ Draft ภาพ 

การวาดภาพตามภาพตนแบบ การดราฟไมใชการวาดภาพเหมือน การดราฟนั้นสามารถตัดทอนสวนที่

ไม สําคัญออกไปบาง 

1. นําภาพชื่อ golf1.jpg มาวาง โดยใชคําส่ัง File>>Place แลวเอาเคร่ืองหมายถูกที่ Link  ออก (เวลาหา

ภาพตนฉบับพยายามหาภาพใหญ ๆ หนอย จะไดเห็นเสนเห็นอะไรไดชัดเจน การดราฟใชเวลานาน เวลา

เลอืกภาพจึง ควรหาภาพที่ใหกําลังใจหนอย) 
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                    บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด 
 

2. เสน Artboards นั้นอาจรบกวนสายตา สามารถสั่งซอนไดโดยไปที่  View>>Hide Artboards 

3. ดึงพาเลท Layers กบั Color ออกมาเลย เพราะตองใชบอย ๆ 

- วัตถุ 1 ชิ้นจะจัดแบง 1 ชิ้นงานใหโดยอัตโนมัติ สามารถดูไดโดยการคลิกตรงปุมสามเหล่ียมที่พาเลท

Layers 

- การ Lock Layer โดยการคลิกใหเกดิรูปกุญแจ 

- การซอน Layer โดยการคลิกที่ดวงตา 

4. อันดับแรกให Lock  รูปตนฉบับกอนเลย โดย  Lock  ที่เลเยอรยอย (ระวังอยาไป Lock เลเยอรใหญ 

 

ในการดราฟ โดยการดราฟเราจะแบงรูปเปนสวน ๆ เชน สวนผม ใบหนา ตัว แขนซาย แขนขวา เส้ือ 

ทอง กางเกง โดยแตละสวนจะแยกจากกันซึ่งจะสงผลใหการใสสี Fill ไดสะดวกยิ่งข้ึน  หลักการแบงสวนคือ 1) 

ดูที่สี ถาสีตางกันกแ็บง 1 สวน และ 2) ดูตามสัดสวนความเปนจริง เชน ใบหนา กบั คอ ใหแยกกันคนละสวน 

เปนตน 

5. ใช Pen Tool ในการดราฟ ใสสีเสนกอน ปดสี Fill ไว อาจ เร่ิมจาก

ใบหนากอน เวลาดึงโคง พยายามให Handle ขนานกับวัตถุ เสนตอไปจะ

ไดโคงสวยงาม (ยกเวนสวนที่เปนเสนหักมุม ไม ตองขนาน) 

5.1. เร่ิมจากดานบนบริเวณใบหนาดานซาย ไลมาเร่ือย ๆ พอ มาเจอเสน

ผมที่บริเวณใบหนาดานซาย เราจะไมวาดหลบเสนผมแตจะวาด

เกนิไปเลย (จะไดไมเกิดชองวางเวลาใสสี Fill) เมื่อทําเสร็จแตละสวน

แลวให Lock เลเยอรไวดวย  
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6. บริเวณคอ ใหวาดใหเกินขอบไดเลย (เพราะจะมีเสนผมมาบังคออยูแลว) 

7. บริเวณเส้ือ ซึ่งในภาพนี้ เส้ือจะอยูใตแขนอีกทีหนึ่ง 

8. บริเวณแขนซาย , แขนขวา , หนาทอง , กางเกง ฯลฯ 

9. กุญแจ ใชสี่เหล่ียม และวงกลมวาดได 

 

10. เวลาวาดกุญแจ จะมีหลายเลเยอรเพราะใชการวาดหลายเสนหลายสวน เม่ือวาดกุญแจเสร็จแลวใหรวม  

เลเยอรดวย โดยการ 

10.1. กด Shift  คางไว แลวใชเมาสคลิกเลือกเลเยอรที่ประกอบเปนกุญแจ ทีละเลเยอรจนครบ จะข้ึนจุด 

สี่เหลี่ยมสีน าเงินที่ดานทายของเลเยอรที่เราเลือก 

10.2. ไปที่เมนู Object>>Group 
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11. ใสสี Fill ใหกับชิ้นสวนตางๆ ท่ีเราดราฟไว โดยอาจเลือกสีตามสีตนฉบับ โดยการใชอุปกรณ Eyedropper   

 ในการดูดสีตนฉบับ 

** ถา Lock เลเยอรอยู ใหทาํการปลด Lock กอนจึงจะใสสีได 

11.1. ใชลูกศรทําเลือกบริเวณใบหนา ท่ีจะใสสี Fill 

11.2. ใชอุปกรณ Eyedropper   ในการดูดสีตนฉบับที่บริเวณใบหนา 

11.3. ใสสีบริเวณอ่ืนๆ ดวยวิธีเดียวกันจนครบ 

12. จัดลําดับชั้นของ Layer ดวย สวนไหนอยูบน สวนไหนอยูลาง โดยการคลิกคางที่ Layer ที่ตองการยาย

ลําดับ ชั้น เมื่อถึงตําแหนงที่ตองการแลวใหปลอยเมาส 
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13. การดราฟเสนผม 

ในการดราฟเสนผม หากใช Pen Tool ลากตามเสนผมจะยากมาก ๆ แตใหวาดสวนของผมที่เปนกอน

เดียวกันกอน สวนตรงที่เปนปลอยผม หรือเสนผมท่ีแยกสวนออกมาใหวาดเพ่ิมเติมภายหลัง หรืออาจตัด

ทอนทิ้ง ไปกย็ังได กลาวคือ ใหวาดโครงหลัก ๆ กอน แลวจึงคอยเพิ่มเติมรายละเอียดยอย ๆ ลงไป โดยมี

วิธีการดังนี้ 

13.1. ใช Pen Tool วาดโครงสรางหลัก ๆ ของผมเปนกอน ๆ กอน 

 

13.2. ใสสี Fill ใหกับเสนผม 

14. ใช Paintbrush Tool ระบายรายละเอียดของเสนผมดานใน โดยมีวิธีการดังนี้ 

14.1. วาดเสนตรงขึ้นมา 1 เสน 

14.2. ใช Width Tool   ทําปลายใหแหลมทั้ง 2 ขาง ตรงกลาง

ปลองเล็กนอย 

14.3. เปดพาเลท Brushses 

14.4. 14.4 เลือกท่ีเสน แลวคลิกท่ี New Brush จะปรากฏหนาตางใหต้ังคา 

14.4.1. เลอืก Art Brush (โคงตามมือที่เราวาด) 

14.4.2. กด OK เสนได) 
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14.4.3. ที่หนาตาง Art Brush Options ใหต้ังคา ตรง Colorization เลือกเปน Tints (เพ่ือจะได 

เปล่ียนส ี

14.4.4. กด OK 

 

14.4.5. ใช Paintbrush Tool   วาดเสนท่ีผม (เมื่อเสร็จแลวให Group Layer เสนผมดวย) 

ทํารายละเอียดบริเวณใบหนา 

15. วาดค้ิว 

15.1. โดยใชเคร่ืองมือ Pen Tool วาดโครงรางขอ คิวกอน 

15.2. ใสสีพื้นออน ๆ ที่คิ้ว 

15.3. ใสรายละเอียดเพ่ิมเติมโดยใช PaintbrushTool   วาดค้ิวที่ละเสน โดยเลือก Brush 

Definition เปนเสนที่เราทําไวตอนทําเสนผม และปรับตรง Stroke ใหหนาประมาณ 0.1-0.3 pt 
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16. ดวงตา 

16.1. ใช Pen Tool วางโครงรางของดวงตากอน 

16.2. Copy โครงรางดวงตาที่วาด ไวอีก 1 อัน (เพ่ือเอาไวทาํขอบดวงตาในภายหลัง) 

16.3. ใช Ellipse Tool   วาดวงกลมเปนแกวตา 

16.4. ลบแกวตาสวนเกินออก โดยการใชลกูศรดาํเลือกทั้งสองวัตถุ แลวไปที่เมนู 

Window>>Pathfinders>>Divide เพ่ือแยกวัตถ ุ

16.5. ทําการดับเบิ้ลคลิกเขาไปใน Group ของดวงตากอน แลวลบแกวตาที่เกินออก 

 

16.6. ใสสี และตกแตงดวงตาใหสวยงาม 

16.7. ออกจาก Group นาํโครงรางดวงตาที่ Copy มาทาํขอบตา โดยใชเคร่ืองมือ Width Tool   

ตกแตง ขอบตาใหมีความหนา-บางไมเทากัน ดังภาพ 

16.8. ขนตา ใชเคร่ืองมือ Ark Tool   วาดเสนโคงเล็ก ๆ 1 เสน แลวใช Width Tool   ทําให

ปลาย ดานหนึ่งแหลม แลวนําไปวางในตําแหนงท่ีเปนขนตา ตามภาพ 
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17. จมูก ใช Pen Tool ในการวาดเปนเงาของจมูก ตามภาพ 

 

18. ปาก ใช Pen Tool วาดโครงรางปาก ตามภาพ 
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การทํา Pattern 

1. วาดลวดลาย Pattern ตามตองการ จากนั้นเลือกวัตถุทั้งหมด  

2. ไปที่เมนู Object>>Pattern>>make 

3. จะปรากฏหนาตาง Pattern Option ใหลองต้ังคาตางๆ ดู  

 

4. เมื่อต้ังคาตาง ๆ ตามตองการแลว ใหคลิกที่ Done เปนอันเสร็จการสราง Pattern 

Pattern ที่สรางนี้จะเขาไปอยูในพาเลท Swatches พรอมที่จะใหเรียกใชงานได โดยการใส

เหมือนกับการใส สี Fill  ทั้งนี้เราสามารถแกไข Pattern  ท่ีสรางไดทุกเมื่อ โดยเขาไปที่พาเลท 

Swatches  แลวเลือก Pattern  ที่ ตองการจะแกไข 

5. การใชงาน โดยการสรางวัตถุสี่เหลี่ยม/วงกลม/ดาว ฯลฯ จากนั้นลองใสสี Fill โดยเลือก Pattern ที่

เราสรางใน พาเลท Swatches 

 



ภาคผนวก ซ  
การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศาสตร์และขอ้เสนอแนะ 
การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย 

 



ตารางที่ 1 สรุปประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA 

หัวข้อ ประเด็นจากการศึกษาท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
ภาพรวมของแนวทาง SEA • แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ ควรเป็นแนวทางทั่วไป หรือ 
General guideline ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ ใ ช้ได้กับทุกภาคส่วน ส่วนใน
รายละเอียดอาจพัฒนาเป็นคู่มือรายสาขา
หรือเชิงพื้นที่เฉพาะต่อไปในอนาคต 

• ปรับปรุงกรอบแนวคิดในการอธิบาย
รายละเอียดของแนวทาง  SEA ให้มี
เนื้อหาเหมาะสมเป็นแนวทางทั่ วไป 
(General Guideline)  มีองค์ประกอบ
ของเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ลดทอน
รายละเอียดของบางขั้นตอนย่อย มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ได้กับทุกภาคส่วน 

 • ความชัดเจนของนิยาม ค าอภิธานศัพท ์ • ปรับปรุงอภิธานศัพท์ให้สอดคล้องกับ
บริบทการอธิบายในรายละเอียดของ
แนวทาง SEA และปรับปรุงให้ทันสมัย
มากยิ่งข้ึน 

 • ควรแยกเรื่องกลไกการขับเคลื่อน SEA ออก
จากแนวทาง SEA เพื่อให้สามารถปรับปรุง
ข้ อ มู ล ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง ก ล ไ ก ก า ร
ขับเคลื่อน SEA ของประเทศ ได้เมื่อจ าเป็น
และเป็นระยะ และไม่ต้องปรับปรุงบ่อยครั้ง 

• ตัดเรื่องกลไกการขับเคลื่อน SEA ออก 
เพื่อให้ เป็น แนวทางทั่วไป (General 
guideline) ที่สมบูรณ์ 

บทท่ี 1 บทน า 

ช่ือและนิยามของ SEA ที่
เหมาะสมกับประเทศไทย 

• กา รก า หนด ช่ื อ  SEA ภ าษา ไทย  ต้ อ ง
พิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศ
ไทยเสนอใช้ช่ือเดิม ค าว่า “การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” 

• นิยาม SEA ต้องชัดเจน กระชับ 

• ก าหนดให้ ใ ช้ ช่ือ เดิม  “การประเมิน
สิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” โดย
ปรับปรุงนิยามใหม่เป็น “กระบวนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจในการวางแผน  
อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและการบูร
ณาการด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม  และ
สิ่งแวดล้อม” 

พัฒนาการของระบบ SEA 
ของประเทศไทย 

• ปรับปรุงให้ทันสมัยเพิ่มเติมจากแนวทาง 
SEA ฉบับเดิม เพื่อให้ผู้ใช้แนวทางได้เข้าใจ
พัฒนาการมาจนถึงปัจจุบัน 

• ปรับปรุงและเพิ่มเติม “พัฒนาการของ
ระบบ SEA ของประเทศไทย” โดยเน้น
พัฒนาการที่ เกิดขึ้นระหว่างปี  พ .ศ. 
2562-2564 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีการ
ขับเคลื่อน SEA อย่างเข้มข้น 



ตารางที่ 1 สรุปประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA 

หัวข้อ ประเด็นจากการศึกษาท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
บทท่ี 2 ความเข้าใจพ้ืนฐาน 
ความเ ช่ือมโยงระหว่าง 
SEA แ ล ะ ก า ร พัฒนาที่
ยั่งยืน 

• ต้องสร้างความเข้าใจถึงเจตจ านงที่เชื่อมโยง
กันระหว่าง SEA และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

• เพิ่มเติมหัวข้อขึ้นมาใหม่เพื่อเน้นให้เห็น
เจตจ านงของ SEA ที่เ ช่ือมโยงกับการ
พัฒนาท่ียั่งยืน (SEA for SDGs) 

ประโยชน์ของ SEA • ต้องสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่ส่งผล
จากกระบวนการ SEA เข้าสู่กระบวนการ
จัดท าแผน 

• ปรับปรุงหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับของ 
SEA” เป็น “ประโยชน์ของการจัดท า
แผนเมื่อน าเอา SEA ไปใช้” เพื่อให้ผู้ใช้
เข้าใจว่าการจัดท าแผนที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สามารถ
น า SEA ไปสนับสนุนได้อย่างไร 

แนวคิดและรูปแบบของ 
SEA ในการวางแผน 

• ความสับสนระหว่างการจัดท า SEA บน
พื้นฐานแนวคิดต่าง ๆ  

• เพิ่มเติมการอธิบายแนวคิดพื้นฐานของ
การประ เมินผลกระทบที่ เ ช่ื อม โยง
ต่อเนื่องกัน (Spectrum) ระหว่างการ
พิ จ า ร ณ า เ ชิ ง 
กลยุทธ์ (Strategic-based) ไปยังแนวคิด
บนพื้นฐานของการพิจารณาผลกระทบ
ของแผน (Impact-based) 

บทท่ี 3 ขั้นตอนและกระบวนการ SEA กับการจัดท าแผน 
ความเ ช่ือมโยงระหว่าง 
SEA และการจัดท าแผน 

• ต้องอธิบายถึงความเช่ือมโยงระหว่างการ
จัดท า SEA และการจัดท าแผนให้ชัดเจน 
เพื่ อ ให้ ผลลัพธ์ จากกระบวนการ SEA 
สามารถบูรณาการเข้าสู่กระบวนการจัดท า
แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

• ปรับปรุงเนื้อหาในบทที่ 3 ใหม่ โดยการ
ปรั บ โคร งสร้ า งที่ เ น้ น การ  อธิ บ าย
รายละเอียดขั้นตอนการจัดท า SEA ที่
ผนวกและเช่ือมโยงกับการจัดท าแผน
โดยตรง  พร้ อมแสดงแผนผั งความ
เช่ือมโยงของผลลัพธ์จากกระบวนการ 
SEA เข้าสู่การจัดท าแผนได้  

 • ความชัดเจนของขั้นตอนการจัดท า SEA ที่
จะเช่ือมโยงเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผน 

การก าหนดขอบเขต • มีรายละเอียดเป็นจ านวนมากและมีขั้นตอน
ย่อยที่ซับซ้อน เฉพาะเจาะจงมากจนเกินไป 

• ลดทอนขั้นตอนย่อยบางส่วน ในขั้นตอน
หลักการก าหนดขอบเขต (Scoping) เพื่อ
ท าให้เข้าใจได้ง่าย โดยอธิบายว่าขั้นตอน
การก าหนดขอบเขตต้องด า เนินงาน
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ส าคัญ 

 • ความสับสนระหว่างการวิ เคราะห์และ
ทบทวนแผนส าหรับกระบวนการจัดท าแผน
และ SEA ที่มีความซ้ าซ้อนกัน 

• เพิ่มเติมการอธิบาย โดยรวมการวิเคราะห์
และทบทวนแผนส าหรับกระบวนการ
จัดท าแผนและการจัดท า SEA ให้ชัดเจน 
ไม่ซ้ าซ้อน และแยกแยะวัตถุประสงค์ของ



ตารางที่ 1 สรุปประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA 

หัวข้อ ประเด็นจากการศึกษาท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
การทบทวนแผนเป็น 2 เรื่อง คือ เพื่อ
วิเคราะห์ความสอดคล้องและสนับสนุน
กัน และการตรวจสอบความเหมาะสม
และเป็นไปได้ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 • ความสับสนระหว่างการวิ เคราะห์และ
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ข้อมูลฐาน 

• เพิ่มเติมการอธิบายเพื่อ ปรับความเข้าใจ
ลักษณะและขอบเขตของการประเมิน
ข้อมูลฐาน (Baseline assessment) และ
แยกชัดเจนออกจากการทบทวนข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง (Understanding) ที่เช่ือมโยง
ไปถึงการพิจารณาทางเลือกสภาพปกติ 
(BAU)  

การพัฒนาทางเลือกและ
การประเมินทางเลือก 

• พิจารณาก าหนดให้  BAU เป็นหนึ่ ง ใน
ทางเลือกได้ สามารถประเมินเพื่อพิจารณา
ถึงการน าไปสู่ความยั่ งยืนได้  ทั้ งนี้  อาจ
พิจารณาเลือกใช้ระหว่าง BAU หรือ No-
action อย่างใดอย่างหนึ่ง 

• พิจารณาก าหนดใช้ BAU เป็นทางเลือก
สภาพปกติ และก าหนดให้เป็นทางเลือก
หนึ่งที่สามารถถูกพิจารณาคัดเลือกได้ 

 • ก าหนดให้คงใ ช้ทางเลื อกที่ เหมาะสม 
(Preferred alternative) 

• ปรับข้อความเป็น ทางเลือกที่เหมาะสม 
(Preferred alternative) 

การก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน 

• คุณลักษณะของมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่
ชัดเจน 

• เพิ่มเติมรายละเอียดการอธิบายลักษณะ
ของมาตรการเพื่อความยั่งยืนที่ เน้นการ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางบวก หลีกเลี่ยง 
และลด/ บรรเทาผลกระทบทางลบ 

การติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผล 

• ความชัดเจนของระดับและขอบเขตในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 

• อธิบายขยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามแผน ครอบคลุมถึง
การตรวจสอบคุณภาพของการจัดท าแผน
แ ล ะ  SEA ป ร ะ เ มิ น ผ ล ส า เ ร็ จ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของแผนและ SEA ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ มีความก้าวหน้าและส าเร็จ
ในกรอบระยะเวลาของการด าเนินงาน
ของแผนหรือไม่ 

อื่น ๆ • ความสับสนระหว่างค าศัพท์ในกระบวนการ
จัดท า SEA และการจัดท าแผน 

• ปรับเปลี่ยนการใช้ค าศัพท์ในกระบวนการ
จั ดท า แผนและกา รศึ กษา  SEA ให้
สนับสนุนและไม่ซ้ าซ้อนกัน โดยเฉพาะค า
ส าคัญ เช่น วิสัยทัศน์ เป้าหมายการ



ตารางที่ 1 สรุปประเด็นส าคัญต่อการปรับปรุงแนวทาง SEA 

หัวข้อ ประเด็นจากการศึกษาท่ีน าไปสูก่ารปรับปรุง แนวทางการปรับปรุง 
พัฒนา ตัว ช้ีวัดของแผน ตัวช้ีวัดของ
ประเด็นยุทธศาสตร์  ทางเลือก ทิศ
ทางการพัฒนา เพื่อให้เห็นการบูรณาการ
ของการจัดท าแผนไม่ก่อให้เกิดความ
สับสนกับการจัดท า SEA 

บทท่ี 4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA และการจัดท าแผน 
ภาพรวม • ควรแยกออกเป็นบทใหม่เพื่อให้เล็งเห็นถึง

ความส าคัญ 
• ก าหนดขึ้นเป็นบทใหม่ แต่เน้นย้ าในการ

อธิบายว่า กระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการจัดท า SEA ที่
สอดแทรกตลอดทั้งกระบวนการ 

การจัดล าดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย 

• ปรับปรุงให้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  • ปรั บปรุ ง  เ ทคนิ ค วิ ธี ก า ร จั ด ล า ดั บ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย (ตารางที่ 
3-6 เดิมในฉบับปี  2563) ให้ ง่ายและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถน าไป
ปรับใช้ได้ 

แผนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสาร 

• ปรับปรุงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถน าไป
ปรับใ ช้ ได้จริ ง  โดยเ ช่ือมโยงกับล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

• ปรับปรุงการอธิบายเช่ือมโยงระหว่าง
ล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับ
แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารให้
เชื่อมโยงกัน 

เทคนิคและวิธีการมีส่วน
ร่วม 

• ควรมีตัวอย่างเทคนิควิธีการมีส่วนร่วมที่
แนะน าให้ผู้ใช้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

• เพิ่มเติมหัวข้อ 4.3 เทคนิคและวิธีการมี
ส่วนร่วม  

 




