
การจัดท าคู่มือ
SEA

เชิงประยุกต์
ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดร.ชญาทัต เนียมแสวง
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• ประเทศไทยมีการน า SEA มาประยุกต์ใช้เป็นระยะเวลา
ประมาณ 20 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2546

• มีการพิจารณากระบวนการ SEA มาใช้สนับสนุนการจัดท า
แผนการพัฒนาของประเทศอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จนถึงแผนฯ ฉบับที่ 12 

• มีการผลักดัน SEA ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติด้วย SEA guideline

• สศช. ได้เผยแพร่ SEA guideline ในปี พ.ศ. 2563 และยังมี
การปรับปรุงในปี พ.ศ. 2564 โดยมีหน่วยงานจัดท าแผน
หลายหน่วยงาน ในหลายสาขาและพื้นที่  ได้น าไปใช้ใน
การศึกษา SEA

• SEA guideline เป็นประโยชน์ในการแนะน าสร้างความรู้
ความเข้าใจด้าน SEA ที่ถูกต้อง เป็นเอกสารอ้างอิงที่ใช้เป็น
กรอบงานและขั้นตอนของการศึกษาที่ถูกต้อง และเป็น
มาตรฐานกลางร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงผู้สนใจ
ทั่วไป

• แนวทาง SEA ที่เผยแพร่เป็นแนวทางทั่วไป (General guideline)
ต้องน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแผนการพัฒนารายสาขา
และเชิงพื้นที่ที่มีบริบท ลักษณะแวดล้อม ที่แตกต่างกัน 
ท าให้ขาดข้อแนะน าในการประยุกต์ใช้ในแผนการพัฒนา
เฉพาะของรายสาขาและเชิงพื้นที่

• การจัดท าคู่มือการประยุกต์ใช้ SEA จะช่วยสนับสนุนผู้ใช้
น าไปเป็นคู่ มือในการศึกษา SEA ได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ โดยน ากรอบงานและขั้นตอนการศึกษา 
SEA จาก SEA guideline มาใช้และเพิ่มเติมรายละเอียดให้
เหมาะสม 

• ในปี พ.ศ. 2563-2565 สศช. ได้ใช้การศึกษา SEA ในพื้นที่น า
ร่องพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เป็นการ
ถอดบทเรียนและความรู้ที่จะช่วยให้การพัฒนาจัดท าคู่มือ SEA 
เชิงประยุกต์ เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์จริง ผ่าน
การศึกษาทุกขั้นตอนปฏิบัติตามแนวทาง SEA ทั่วไปและ
ประเมินว่าต้องปรับปรุงสาระส าคัญและเน้ือหาของคู่มือ SEA 
เชิงประยุกต์อะไร และอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมในทางปฏิบัติ 

ที่มาและความส าคัญ 
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บทน า 

ขั้นตอนการใช้ SEA
ส าหรับการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ

บทที่ 1 บทที่ 2 

บทสรุป

บทที่ 3 

สาระส าคัญของคู่มือ
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1

2

วัตถุประสงค์ของคู่มือ

เพื่อประยุกต์ใช้ SEA ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ข้ันตอนและเทคนิควิธีการในการใช้ SEA เพื่อบูรณาการ
ผลลัพธ์กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย 
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เป้าหมายผู้ใช้

เป้าหมายกลุ่มผู้ใช้คู่มือ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชนที่สนใจและมีส่วนได้เสียกับการพัฒนา อีกทั้งผู้มีอ านาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียระดับต่างๆ ในการ
จัดท าและตัดสินใจของแผนพัฒนา ตลอดจนนักวิชาการ ที่ปรึกษาทางวิชาการและการจัดท าแผนพัฒนา

ขอบเขตการใช้คู่มือ

คู่มือ SEA เชิงประยุกต์ มีขอบเขตการน าไปใช้ส าหรับการศึกษา SEA ที่มุ่งน าผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA 
ไปใช้สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่พิเศษอ่ืน ๆ ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 

ทั้งน้ีอาจน าคู่มือน้ีไปประยุกต์กับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขตการใช้หลักได้ แต่
ควรน าไปใช้กับแผนฯ ซ่ึงมีเป้าหมายการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเช่นกัน โดยผู้ใช้ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดของขอบเขตการ
น าไปใช้ของคู่มือน้ี  เน่ืองจากการจัดท าคู่มือน้ีมีเน้ือหาที่ได้จากการถอดบทเรียนการศึกษา SEA ของพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษเท่าน้ัน
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ค าแนะน าการใช้คู่มือ

1 ผู้ใช้ควรศึกษาแนวทาง SEA (สศช., 2564ก) ประกอบการใช้คู่มือ เพื่อมีความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง SEA 
และกระบวนการ SEA โดยทั่วไป และอ้างอิงหลักการและแนวทางดังกล่าว

2 ผู้ใช้ควรท าความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการใช้ SEA ตามล าดับของกระบวนการจัดท าแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และกระบวนการ SEA ไปพร้อมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการใช้คู่มือ

3 ผู้ใช้ควรน าคู่มือไปใช้ในขอบเขตแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษหรือไปประยุกต์ใช้กับแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
ลักษณะอ่ืนที่มีเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจเท่าน้ัน และไม่ควรจะน าไปประยุกต์กับแผนการพัฒนาราย
สาขา หรือแผนพัฒนาเชิงสังคมและสิ่งแวดล้อม
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การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและ SEA เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
UNCTAD (2019) ได้เสนอรูปแบบการพัฒนาให้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจเศรษฐกิจสู่

การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยให้มีองค์ประกอบ 3 ด้าน 

มีกลยุทธ์ท่ีเน้นการดึงดูดการลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ให้ความส าคัญสูงสุดมาตรฐานการบริหารจัดการท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance standards)

ส่งเสริมให้เกดิการเติบโตทีส่มบรูณ์และกว้างขวาง โดยผ่านการความเช่ือมโยง (Linkages) และ
ให้ผลประโยชน์ออกไปพื้นที่อื่น ๆ ด้วย (Spillovers) 
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SEA เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

เพ่ือประยุกต์ใช้ SEA ในการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ในทาง
ทฤษฎี แนวทาง SEA (สศช.,2564ก) อธิบายรูปแบบการน าผลลัพธ์ของ SEAไปใช้สนับสนุนการจัดแผนพัฒนา 
ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับการวางแผนพัฒนา 4 รูปแบบ

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบ
คู่ขนานกัน (Parallel model)

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบมีความสมัพันธ์
คร้ังเดียว (One opportunity model)

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบ
บูรณาการ (Integrated model)

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนเม่ือมีความจ าเปน็
ต่อการตัดสินใจ (Decision–centered model) 

8



พบว่าในกรณีที่ เป็นการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ใ ห ม่  รู ป แ บ บ  SEA ที่
เ ห มาะสมและแน ะน า
ส าหรับ การ จัดท า ให ม่      
มีอยู่ 2 รูปแบบ 

SEA เพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

01
รูปแบบ SEA ที่
เชื่อมโยงกับการ

วางแผนการ
พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพเิศษ
แบบคู่ขนาน 

02
รูปแบบ SEA ที่
เชื่อมโยงกับการ

วางแผนการ
พัฒนาเขต

เศรษฐกิจพเิศษ
แบบบูรณาการ 
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ขั้นตอน SEA ที่เชื่อมโยงกับการวางแผน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบคู่ขนาน

10



ขั้นตอน SEA ที่เชื่อมโยงกับการวางแผน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแบบบูรณาการ

11



ขั้นตอนการใช้ SEA
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ขั้นตอนการใช้ SEA
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ขั้นตอนที่ 1 : การก าหนดขอบเขตการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ
การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการใช้ SEA
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกบัแผน เพื่อศึกษาและท าความเข้าใจทั้งในเชิงพืน้ที่
และระยะเวลาของแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ระยะเวลาของแผนที่จะจัดท า ตลอดจนทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา

การทบทวนและวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์ เป็นการท าความเข้าใจลักษณะ 
องค์ประกอบ และเนื้อหาส าคัญของแผนในระดับตา่ง ๆ  ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่
นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่า หรือแผนในระดับเดียวกันที่ต้อง
พิจารณาควบคู่ไปด้วย

1

2
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เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษสระแกว้กับแผนทกุระดบั 

ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของนโยบายการพัฒนา
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ตัวอย่างการวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์                
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเป็นข้ันตอน
ส า คัญ ในกร ะบวนการ  SEA ซึ่ ง มี
วัตถุประสงค์ในการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ชัดเจนในมิติของการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและมิติของ
ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษและจะมีส่วนส าคัญ
ของการก าหนดกลุ่ม เป้ าหมายใน
กระบวนการมีส่วนร่วมในแต่ละข้ันตอน
ของ SEA ประกอบด้วย 2 ข้ันตอนหลัก 

การระบุผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์บทบาทและ
ความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วน
ได้เสีย

1

2
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การระบุผูมี้ส่วนไดเ้สยีการพฒันาเขตเศรษฐกิจ

การระบุผู้มีส่วนได้เสียของการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการพิจารณาว่า
มีปัจเจกบุคคล กลุ่ มบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันใด ที่
ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษอย่างไร การระบุผู้มี
ส่ วน ได้ เ สี ย ใน ข้ั นตอนนี้ ส าม า ร ถ
พิจารณาความเกี่ยวข้องใน 2 มิติ 

มิติเชิงอ านาจหรืออิทธิพลท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จของการ
ขั บ เ คลื่ อ นก า รพั ฒนา เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ

มิติของผลประโยชน์ท่ีอาจจะ
ได้รับหรืออาจจะเสียจากการ
ขั บ เ คลื่ อ นก า รพั ฒนา เ ข ต
เศรษฐกิจพิเศษ

1

2
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

ล าดับที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

1 หน่วยงานภาครัฐ

1.1 หน่วยงานระดับนโยบายในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

1.1.1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

1.1.1.1 กองยุทธศาสตร์การพฒันาพื้นที่ (กพท.)
1.1.1.2 กองยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (กทว.)

1.1.2 ส านักงบประมาณ
1.2 ...

2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

2.1 ...

2.1.1 ...

3 หน่วยงานเอกชน

3.1 ...

3.1.1 ...

ผลการระบุผู้มีส่วนได้เสียของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ล าดับท่ี กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

4 ภาคประชาสังคม

4.1 ...

4.1.1 ...

5 ภาคประชาชน

5.1 ...

5.1.1 ...

6 สื่อมวลชน
6.1 ...
6.1.1 ...

7 สถาบันการศึกษา
7.1 ...
7.1.1 ...

8 สถาบันทางศาสนา

8.1 ...

8.1.1 ... 19



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

กา ร วิ เ ค ร า ะห์ บทบาทและความ
เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สามารถ
ด าเนินการโดยการวิเคราะห์ว่าผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายบุคคลมี
ความ เกี่ ยว ข้องกั นอย่า ง ไรในการ
ขับเคลื่อนหรือไม่มีการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน 2 มิติ 

มิติผลประโยชน์ (Interest

มิติบทบาทท่ีมีอิทธิพลหรือ
ส่งผลต่อความส าเร็จของ
การขับเคลื่อนแผน (Influe
nce)

1

2

การวิเคราะห์บทบาทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การวิเคราะห์บทบาทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนไดเ้สีย

ล าดับท่ี กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
บทบาทความเกี่ยวข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

มิติอิทธิพลต่อความส าเร็จ มิติผลประโยชน์ในการพัฒนา

1 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนดทศิทาง ก ากับดูแลและ
ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ งในด้านนโยบาย 
งบประมาณ การปฏิบัติการทั้งโดยตรงและที่มีส่วนสนับสนุนการ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

1.1 หน่วยงานภาครัฐระดับนโยบาย
ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนดทศิทาง ก ากับดูแลและ
ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

1 . 1 . 1  ส า นั ก ง า นส ภ า
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนดทศิทาง ก ากับดูแลและ
ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านนโยบายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

-

1.1.2 ส านักงบประมาณ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนดทศิทาง ก ากับดูแลและ
ติดตามการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในด้าน งบประมาณที่
สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนไดเ้สยีของการพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ผู้มีส่วนได้เสียของการพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ค านิยามผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง 

(Primary stakeholder)

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ได้รับประโยชน์ คือ ได้รับผลกระทบทางบวก หรือเสียประโยชน์ คือ ได้รับผลกระทบทางลบ

โดยตรงจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนในพ้ืนที่

เป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่

เป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสียรอง 

(Secondary stakeholder)

บุคคลหรือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ สถาบัน องค์กร ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ โดยอาจมีความเก่ียวข้องในลักษณะเป็นผู้ลงทุนในพ้ืนที่เป้าหมาย ในลักษณะเป็นหน่วยงานผู้มีหน้าที่

ขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติหรือมีความเก่ียวข้องโดยเป็นหน่วยงาน สถาบันที่มิได้มีหน้าที่โดยตรง แต่มีบทบาทหน้าที่

เก่ียวข้องกับพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา

องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก 

(Key stakeholder)

ผู้มีส่วนได้เสียของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความส าคัญหรือมีบทบาทอ านาจที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การวางเป้าหมายการพัฒนา

เป้าหมายการพัฒนา คือ ภาพท่ีคาดหวังให้เกิดข้ึนในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บน
ความเป็นจริงในปัจจุบัน (สศช., 2564)

เป้าหมายการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตูเช่ือมโยงการพัฒนากจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ที่มีมูลค่าเพิ่มสงูข้ึน บนฐานทรัพยากรอย่างมัง่ค่ังและยั่งยืน”

• เป้าหมายการพฒันาของแผนพัฒนาที่ครอบคลุมเหนือการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ 
• เป้าหมายการพฒันาของประเทศไทยในระยะยาว 
• เป้าหมายข้อตกลงความรว่มมือระหว่างประเทศ
• ความคาดหวังและความต้องการของผู้มสี่วนได้เสียของการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ
• ศักยภาพ ความพร้อมและข้อจ ากัดของพืน้ที่เปา้หมายการพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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การวิเคราะห์เพ่ือระบุประเด็นการพัฒนา 
และวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนาของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1. เป้าหมายการพัฒนาของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

2. ผลการวิเคราะห์ความคาดหวัง
และความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย

3.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่เป้าหมาย
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

4. ผลการวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุใน
พื้นที่เป้าหมายของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

6. ผลการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของ
นโยบาย แผนและ
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง

5. ผลการวิเคราะห์ช่องว่าง
การพัฒนาในพื้นที่เป้าหมาย
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

7. ผลการวิเคราะห์
แนวโน้มสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่เป้าหมาย
ของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
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การวิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การวิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ    
ต้องวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลเหล่าน้ีร่วมกัน 

1 2

3

• เป้ าหมายการพัฒนาของ   
การพัฒนา เขต เศรษฐกิ จ
พิเศษ

• ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ศั ก ยภาพพื้ น ที่
เป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

• ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสิ่งแวดล้อม
ของพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

• ผลการวิเคราะห์ปัญหา 
และสาเหตุในพื้นที่เป้าหมาย
ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
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การก าหนดตัวช้ีวัด

• สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

• ครอบค ลุมทั้ ง ด้ าน เศ รษฐกิ จ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

• สามารถติดตามตรวจสอบได้
อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว

• ไม่ซับซ้อน แต่สามารถสะท้อน
การเปล่ียนแปลงได้อย่างแม่นย า• เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความ

พร้อมของข้อมูล 

ตัวช้ีวัดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อบ่งช้ีสภาพหรือสภาวะของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในเชิงพื้นที่ ที่ใช้วัดหรือบ่งช้ีสภาพปกติและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากประเด็นการพัฒนาที่ได้
ก าหนดข้ึน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเชิงปรมิาณหรอืเชิงคุณภาพ และเป็นตัวช้ีวัดโดยตรง (Direct) หรือโดยอ้อม (Proxy) 
หรือตัวแทนตัวช้ีวัด (Proxy indicator) ได้ การคัดเลือกตัวช้ีวัด มีข้อควรพิจารณา 
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การก าหนดตัวชี้วัด

ประเด็นการพัฒนา : การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร”
วัตถุประสงค์การพัฒนาที่ย่ังยืน
1. เพ่ือยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. เพ่ือส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการท าการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและเกษตรแปรรูปมูลค่า

สูง
ตัวชี้วัด ขอบเขตและวิธีการวัด

1.1 ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดนต่อปี - รวบรวมข้อมูลด้านการค้าชายแดนของจังหวัดสระแก้วจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดย 
น าข้อมูลเทียบกับฐานข้อมูลของมูลค่าการค้าชายแดนในปีก่อนหน้า 

- ขอบเขตการประเมินเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่เป้าหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
และพ้ืนที่เก่ียวข้อง

- ขอบเขตเชิงเวลาตามรอบของแผนการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

1.2 เงินลงทุนรวมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการเป้าหมายที่

ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

…

1.3 ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว …

1.4 รายได้แรงงานตามโอกาสการจ้างงานและต าแหน่งงาน …

ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
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การจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัด

ตัวอย่างการจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัดด้วยเทคนิค AHP
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การจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัด

ตัวอย่างค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ระดับความส าคัญ

1.1 ร้อยละมูลค่าการค้าชายแดนต่อปี 0.51

1.2 เงินลงทุนรวมในกลุ่มอุตสาหกรรมเปา้หมายและกจิการเปา้หมายที่
ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

0.22

1.3 ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรในจังหวัดสระแกว้ 0.11

1.4 รายได้แรงงานตามโอกาสการจ้างงานและต าแหน่งงาน 0.16
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การประเมินข้อมูลฐาน

การประเมินข้อมูลฐานเป็นการจัดเตรียมข้อมูลฐานของพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เพื่อทบทวนข้อมูลสิ่งแวดล้อมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย

1 2 การประเมินข้อมูลฐาน

1) การวิเคราะห์ข้อมูล
ฐาน

1 .1 )  การ วิ เ ค ราะห์
ศักยภาพพื้นที่  

1.2) การวิเคราะห์และ
ก าหนดกรอบแนวคิด
เชิงปัญหาของพื้นที่ 
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การประเมินข้อมูลฐาน

การวิเคราะห์ศกัยภาพพืน้ที่

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยใช้ SEA เป็น
เครื่องมือ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจให้ชัดเจน เพื่อป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติในข้ันต้น คือการท าความ
เข้าใจสภาพพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial 
analysis) ให้ทราบถึงศักยภาพของพื้นที่เป้าหมายว่ามีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาในรูปแบบที่ ส อดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือไม่ 
และ/หรือควรมีการพัฒนาในรูปแบบใดหรือทิศทางใดใน
อนาคต โดยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่นี้ควรน าเทคนิคการ
ซ้อนทับ (Overlay technique) ร่วมกับการวิเคราะห์หลาย
หลักเกณฑ์ (MCA) 31



การประเมินข้อมูลฐาน
ตัวอย่างปัจจัยและค่าน้ าหนักความส าคัญในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นท่ี

ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

ล าดับท่ี ปัจจัยในการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ี ค่าน้ าหนัก
1 ความหลากหลายทางชีวภาพ 0.20
2 รายได้ประชากร 0.05
3 ลักษณะทางปฐพีวิทยา 0.05
4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 0.05
5 ทรัพยากรน้ า / แหล่งน้ า 0.10
6 ลักษณะภูมิอากาศ 0.03
7 มลพิษทางอากาศ 0.15
8 รูปแบบการใช้ที่ดิน 0.15
9 พื้นที่อุทกภัย 0.15
10 ระยะห่างจากโบราณสถาน 0.02
11 ระยะห่างจากโรงงาน 0.02
12 ระยะห่างจากถนน 0.03

ผลรวม 1.00 32



ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลฐานด้านเศรษฐกิจในตัวชี้วัด
ที่ 1 ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนต่อปี
อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดนในระยะที่ผ่านมา 
(พ.ศ. 2560-2564) เท่ากับร้อยละ 7.4 ต่อปี โดยคาดการณ์
ว่าในอนาคต 10 ปี จะช่วยท าให้ให้อัตราการเพิ่มขึ้นของ
มูลค่าสินค้าน าเข้า - ส่งออกชายแดนจังหวัดสระแก้วเพิ่ม
มากขึ้นในอัตราเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 40 ต่อปี  

การประเมินข้อมูลฐาน
วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐาน 
ได้แก่ Trend Analysis (การวิเคราะห์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง) เพื่อเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด
ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันและ
ทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการ
เปลี่ยนแปลงของประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งใน
ทางบวกและลบ  
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ขั้นตอนที่ 2 : การพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

• ก าหนดแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษในแต่ละด้านให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
พัฒนาที่ยั่งยืน

• ต้องก าหนดกรอบแนวคิดของทางเลือกแต่ละ
ทางเลือกให้ มีความชัดเจนอย่างน้อย 3
ทางเลือก

• ต ร วจสอ บความ เ ป็ น ไป ได้ แ ละ ค วา ม
เหมาะสมกับ ผลการประเมินข้อมูลฐาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เก่ียวกับผลการวิเคราะห์
ปัญหาและสาเหตุและผลการวิเคราะห์
ศักยภาพพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ทางเลือกการพัฒนาท่ี 3
เป็นประตูเ ช่ือมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ
และชายแดน ขับเคลื่อนโดย
กา ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“มุ่งสังคมและคนให้มั่นคง
ก่อน น าทางเศรษฐกิจรายได้ที่
ต้องรักษาสิ่งแวดล้อมในที่สุด”

ทางเลือกการพัฒนาท่ี 2
เป็นประตู เ ช่ือมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ
และชายแดนขับเคลื่ อนโดย
พัฒนาระบบโลจิส ติกส์และ
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ-
หมุนเวียน-สีเขียว

“เร่งเติบโตเศรษฐกิจมูลค่า
สู ง  ต า ม ด้ ว ย ค ว า ม ใ ส่ ใ จ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสังคมที่ดีตามมา
”

ทางเลือกการพัฒนาท่ี 1
เป็นประตู เ ช่ือมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและ
ชายแดน ขับเคลื่อนหลักโดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชนและ
เศรษฐกิจท้องถ่ิน เกษตรแปรรูป
ชายแดน เพื่ อสนับสนุนภาค
เกษตร และบริการ

“สร้างเศรษฐกิจไปพร้อมกบั
สั งคมที่ ดี  บน ศักยภาพของ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่” 

การประเมินข้อมูลฐาน
ตัวอย่างทางเลือกการพฒันาของพืน้ที่เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้
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ตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบทางเลือกการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ล าดับที่ ประเด็นการตรวจสอบทางเลือก ใช่ ไม่ใช่
1 ในกระบวนการ SEA มีการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือไม่
2 การพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้น าข้อมูลจากการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน

ร่วมในกระบวนการ SEA หรือไม่
3 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการพิจารณาขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์และ

ความสอดคล้องตามล าดับขั้นและวัตถุประสงค์ของแผน หรือแผนงานที่เก่ียวข้อง หรือไม่ (Realistic)

4 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาบนฐานข้อมูลสถานภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริงของพ้ืนที ่หรือไม่ (Reasonable)

5 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติภายในระยะเวลาและ
ทรัพยากร ภายใต้แผนหรือแผนงาน หรือไม่ (Implementable)

6 มีความเป็นไปได้ของทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเชิงเทคนิคและ
เชิงสถาบัน หรือไม่ (Viable)

7 มีทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจนไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

8 ทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนกรอบแนวคิดของ
ทางเลือกและการอธิบายความของแนวทางการพัฒนา หรือไม่

9 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการระบุแนวทางการพัฒนาเชงิพ้ืนที่
ที่ชัดเจนพร้อมทั้งการอธิบายข้อมูลในรูปแบบแผนที่ 36



ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา

❖ พิจารณาว่าทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใดที่มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน 
❖ เปรียบเทียบและคัดเลือกให้ได้ทางเลือกที่เหมาะสม

1. การคาดการณ์และประเมินผลกระทบ
ทางเลือก
1.1 การคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือก
1.2 การประเมินผลกระทบของทางเลือก

2. การเปรียบเทียบและระบุ
ทางเลือกท่ีเหมาะสม
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ขั้นตอนที่ 3 : การประเมินทางเลือกการพัฒนา

การคาดการณแ์ละประเมินผลกระทบทางเลือก

แต่ละแนวทางการพัฒนาของแต่
ละทางเลือกสามารถส่งผลให้เกิด
ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ห รื อ
ผลกระทบในตัวชี้วัดเดียวกันได้ 

จ าเป็นต้องรวบรวมผลการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบในภาพรวมของทุกแนวทางการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละทางเลือก 

ผลกระทบสะสม (Cumulative impact) 
เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและ ทางอ้อมที่
สะสมจากการด าเนินแผน แผนงานและ
โครงการต่าง ๆ ในพ้ืนที่เดียวกันหรือใน
กลุ่มประชากรเดียวกันซ่ึงบางครั้งท าให้
ผลกระทบรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้

1 ตัวชี้วัดคือผลการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบการสะสม (Cumulative Im
pact) จากทุก ๆ แนวทางการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษซ่ึงจะเกิดขึ้นทั้งในพ้ืนที่
เป้าหมายของการพัฒนา

มี ส่ ว นที่ ส่ ง ผลก า ร เป ลี่ ย น แป ลง หรื อ
ผลกระทบสู่ภายนอกพ้ืนที่เป้าหมายของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า
ผลกระทบสะสมข้ามแดน (Transboundary
Cumulative Impact)

3
2

1
4

5
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การประเมินผลกระทบของทางเลือก
ขนาด/ระดับ

ผลกระทบ
ความหมาย

- 3
มีผลกระทบทางลบมากต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

ภายใต้ตัวชี้วัด

- 2
มีผลกระทบทางลบปานกลางน้อยต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและ

นอกพื้นท่ี ภายใต้ตัวชี้วัด

- 1
มีผลกระทบทางลบน้อยต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

ภายใต้ตัวชี้วัด

0
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์ประกอบ

ต่าง ๆ ในพื้นท่ีเป้าหมายและนอกพื้นท่ีเป้าหมาย ภายใต้ตัวชี้วัด

+ 1 
มีผลกระทบทางบวกน้อยต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

ภายใต้ตัวชี้วัด

+ 2
มีผลกระทบทางบวกปานกลางต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอก

พื้นท่ี ภายใต้ตัวชี้วัด

+ 3
มีผลกระทบทางบวกมากต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 

ภายใต้ตัวชี้วัด

• ท าการประเมนิขนาดของผลกระทบ 
โดยใช้กระบวนการตั ดสิน ใจของ
ผู้เช่ียวชาญ (Expert Judgement) 
• สามารถด าเนินการในลักษณะที่
แยกกันประเมินของแต่ละผู้เช่ียวชาญ
และน ามาประมวลผลในภาพรวม
ร่ ว ม กั น เ ป็ น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ข น า ด
ผลกระทบ 
• การอภิปรายร่วมกันในการสนทนา
กลุ่มเพื่อหาข้อสรปุเกี่ยวกับทศิทางและ
ขนาดของผลกระทบ 
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การเปรียบเทียบและระบุทางเลือกที่เหมาะสม

❖ ทราบขนาดของการเปลี่ยนแปลงหรือขนาดของผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือกตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแล้ว

❖ น ามาพิจารณาร่วมกับค่าน าหนักหรือค่าระดับความส าคัญของ
ตัวชี้วัด 

❖ ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้นั้นมีทิศทางของการวัดในการเปลี่ยนแปลง
ทางบวกหรือทางลบ 

❖ น ามาประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อที่จะระบุทางเลือกที่เหมาะสมจากผลคะแนน
รวมของแต่ละทางเลือก
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ตัวชี้วัด
ค่า

น้ าหนัก

สภาพตามปกติ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ

1.ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดน

ต่อปี (+)

0.51 - 2

(-1.02)

+ 1

(0.51)

+ 2

(1.02)

+ 2

(1.02)

2. เงินลงทุนรวมในกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมายและกิจการเป้าหมายที่ผ่าน

การพิจารณาอนุมัติ (+)

0.22 - 2

(-0.44)

+ 1

(0.22)

+ 2

(0.44)

+ 3

(0.66)

3. ปริมาณผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว (+)

0.11 0

(0)

+ 1

(0.11)

+ 2

(0.22)

+ 3

(0.33)

4 รายได้แรงงานตามโอกาสการจ้าง

งานและต าแหน่งงาน (+)

0.16 - 1

(-0.16)

+ 1

(0.16)

+ 2

(0.32)

+ 2

(0.32)

รวม 1 -1.62 1.00 2.00 2.33

ตัวอย่างการประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือกของ    
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
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ขั้นตอนที่ 4 : การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน

• มาตรการลดหรือบรรเทา (Mitigation/ Reduction) เป็นแนวทาง
หรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
การด าเนินงานตามทางเลือกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

• มาตรการส่งเสริม (Enhancement) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะ
ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มมากข้ึน 

• มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทาง
หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบจากการด าเนินงาน
ตามทางเลือก

การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability) ของแต่ละทางเลือก เป็นแนวทางหรือวิธีการด าเนินงานเพื่อ
ช่วยให้ประเด็นยุทธศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อท าให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว โดยมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืน มีมาตรการ 3 รูปแบบ 
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ขั้นตอนที่ ๕ : การรายงานผล SEA เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดท ารายงานการศึกษา SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกข้ันตอน เพื่อ
ใช้ในการด าเนินงานและการติดตาม ประเมินผลของแผน และเพื่อสื่อสารต่อประชาชน 

รายงาน SEA ที่ดีควรแสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
เสีย และเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 

เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้ว ควรน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและน ากลับ
มาทบทวนปรับปรุงให้ดีข้ึนอีกครัง้ เพื่อให้ได้รายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเช่ือถือ และเป็น
ที่ยอมรับของสาธารณะก่อนน าไปบูรณาการจัดท าร่างแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ต่อไป

การจัดท ารายงาน SEA ควรมี 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1) รายงานวิชาการ และ 2) รายงาน
ฉบับประชาชน 
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บทสรุปผู้บริหาร
บทที่ 

1
บทน า
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
1.3 พ้ืนท่ีเป้าหมายของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1.4 กรอบการด าเนินการและวิธีการจัดท า
1.5 ระยะเวลาการด าเนินการจัดท า
1.6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

บทที่ 
2

การก าหนดขอบเขต
2.1 การทบทวนและวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
และการระบุประเด็นส าคัญในการจัดท า SEA ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการจัดท าแผนการสื่อสารและการมี
ส่วนร่วมของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.3 การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และตัวชี้วัด
2.4 การประเมินข้อมูลฐาน

รายงาน SEA ฉบับวิชาการ

บทที่ 
3

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก
3.1 การพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3.1 การประเมินทางเลือกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

บทที่ 
4

การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน

บทที่ 
5

การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ของการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
5.1 หลักการและเหตุผล
5.2 วัตถุประสงค์
5.3 ข้ันตอนการด าเนินงาน
5.4 ผลการด าเนินงานการมีส่วนร่วม
5.5 สรุปผลการด าเนินงาน

บทที่ 
6

บทสรุปและข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย)

บรรณานุกรม/ เอกสารอ้างอิง
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รายงาน SEA ฉบับประชาชน

รายงานฉบับประชาชนใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ข้อมูล
และช้ีแจงผลของการจัดท า SEA ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหาของ
รายงานมีประเด็นส าคัญที่คล้ายกับรายงานวิชาการ แต่เน้นสรุป
ประเด็นส าคัญที่ได้จากการจัดท า SEA และผลจากการมีส่วนร่วม 
โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้
อย่างครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น
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บทสรุปส าหรับประชาชน

ให้ข้อมูลสรุปโดยสังเขปเรื่องวัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา 
ระยะเวลา วิธีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผลที่
คาดว่าจะได้รับ โดยแสดงเป็นแผนที่ รูปภาพ หรือ
แผนผังที่เข้าใจง่าย สั้นกระชับ

แจ้งให้ทราบว่า ทางเลือกที่เหมาะสมจากผลการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษเป็นอย่างไร ข้อดีและข้อควรค านึงถึง พร้อม

กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้มาซ่ึงทางเลือก

ที่เหมาะสมและมาตรการเพื่อความยั่งยืนโดยสังเขปและไม่

ใช้ค าที่เป็นเทคนิคและวิชาการมากเกินไป

แจ้งโอกาสการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการน าทางเลือก
ที่เหมาะสมและมาตรการต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงแจ้งบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย
หลังจากการจัดท า SEA โดยสังเขปพร้อมระบุระยะเวลาให้
เข้าใจชัดเจน

ชี้แจงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการจัดท า SEA ของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ได้แก่ การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการ
ประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
โดยแสดงเป็นกล่องข้อความ แผนภูมิ และรูปภาพประกอบ

บทที่ 1 บทที่ 2

บทที่ 4บทที่ 3
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ขั้นตอนที่ 6 : การบูรณาการผล SEA กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ

ข้ันตอน กระบวนการ
และผลลัพธ์ของ SEA 
และการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษไปสู่การปฏิบัติ

1

2

เป้าหมายของการใช้ SEA ส าหรับการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือการน าผลลัพธ์ของ
กระบวนการ SEA ผนวกเข้ากับแผนที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น และ
ขับเคลื่อนการใช้ SEA สู่การสนับสนุนให้การ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบรรลุการพัฒนา
พื้นที่อย่างยั่งยืน ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี้ จึงมี
ความส าคัญต่อสัมฤทธิ์ผลของการใช้ SEA
ดังนั้นการบูรณาการ  SEA กับการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จึงต้องก าหนดวิธีการและ
แนวทางการบูรณาการ 
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ขั้นตอน กระบวนการและผลลัพธ์ของ SEA และ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสู่การปฏิบัติ
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บทสรุป
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

1.1  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม
สอดคล้องของนโยบาย แผน
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- Compatibility Analysis 
(การวิเคราะห์ความสอดคล้อง)

การประเมินให้ทราบระดับของความเหมาะสมของแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่างๆ ทั้งในระดับที่เหนือกว่า เท่ากัน หรือต่ ากว่า

1.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย                             - Stakeholder Quadrant 
( แ ผ นที่ ร ะบุ บ ท บ า ท คว า มส า คั ญ ข อ ง
ผู้มีส่วนได้เสีย) 
- Pyramid of Stakeholders Mapping (แผน
ที่พีระมิดระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย) 
- Identification of Participation Level 
for Stakeholders 
(การระบุระดับความส าคัญของผูมี้ส่วนได้เสีย)
- Stakeholder mapping diagram for 
communication action 
(ไดอะแกรมระบุประโยชน์และผลกระทบต่อผูมี้
ส่วนได้เสีย) 

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยอ้อมมีใครบ้าง ใครเป็นผู้แทน และล าดับความส าคัญของ
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่าง ๆ ได้รับประโยชน์และเกี่ยวข้องได้รับ
ผลกระทบ 

การระบุวิธีที่จะใช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีความส าคัญแตกต่างกัน 

แผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ที่ระบุว่าจะใช้วิธีการสื่อสารอะไร เม่ือไร และใน
ข้ันตอนไหน ตลอดกระบวนการศึกษา SEA และการจัดท าแผนการพัฒนา ตาม
ขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

1.3 การวางเป้าหมายการ
พัฒนา

Stakeholder participation workshop 
(การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสีย)

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย 

1.4 การวิเคราะห์และบ่งช้ี
ประเด็นการพัฒนาและ
วัตถุประสงค์เพื่อความย่ังยืน

Stakeholder participation workshop 
(การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสีย)
- In-Depth Interview 
(การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียเชิงลึก)
- Role-Play 
(การสมมุติบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสีย) 
- Content Analysis 
(การวิเคราะห์ประเด็นเน้ือหา) 
- Strategic Issues Synthesis 
(การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์) 

การวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
การประมวลผลข้อมูลและสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ภายใต้กรอบของเป้าหมายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การระบุและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียต่อ
แผนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
การหาสาเหตุต้นตอของปัญหาและโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
การวิเคราะห์บ่งช้ีประเด็นการพฒันาหรือประเด็นยุทธศาสตรข์องแผนการพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ใช้ในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
ตัวช้ีวัด 
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

1.5 การก าหนดตัวช้ีวัด - Indicator verification 
(การตรวจสอบความใช้ได้ของตัวช้ีวัด) 

การระบุตัวช้ีวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับสภาพหรือสภาวะของประเด็น
การพัฒนาที่ก าหนดข้ึน และพิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุม ความ
สอดคล้อง ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการใช้ในการติดตามตรวจสอบ 

1.6 การประเมินข้อมูลฐาน Trend Analysis 
(การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง) 

ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันและทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในทางบวกและลบ
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขตการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

1.5 การก าหนดตัวช้ีวัด - Indicator verification 
(การตรวจสอบความใช้ได้ของตัวช้ีวัด) 

การระบุตัวช้ีวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับสภาพหรือสภาวะของประเด็น
การพัฒนาที่ก าหนดข้ึน และพิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุม ความ
สอดคล้อง ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการใช้ในการติดตามตรวจสอบ 

1.6 การประเมินข้อมูลฐาน Trend Analysis 
(การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง) 

ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีตจนถึง
ปัจจุบันและทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของ
ประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งในทางบวกและลบ
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 

ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

- Strategic Action Analysis 
(การ วิ เคร าะห์ แนวทางการ พัฒนาขอ ง
ทางเลือก) 
- Checklist of alternative suitability 

(รายการตรวจสอบความเหมาะสมของ
ทางเลือก) 

การออกแบบทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ และทางเลือกสภาพตามปกติ ซึ่งแสดง
ลักษณะและผลกระทบที่มีต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาและวัตถุประสงค์เพื่อ
ความย่ังยืนของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

3.1 การพิจารณาผลกระทบ
ของทางเลือกในอนาคต

- Scenarios  Analysis 
(การวิเคราะห์คาดการณ์ภาพอนาคต)

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด จากอดีต ปัจจุบัน และการ
คาดการณ์ภาพอนาคตของทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสภาพ
ตามปกติ  

3.2 ก าร ป ระ เ มิ นตั ด สิน ใ จ
ทางเลือกที่เหมาะสม 

- Rating and Ranking of Alternatives (การ
จัดล าดับความส าคัญของทางเลือกต่าง ๆ)
- Comparison matrix for positive and ne
gative impacts 
(เมทริกเปรียบเทียบผลกระทบทางบวกและ
ทางลบของทางเลือกต่างๆ) 
- Multiple Criteria Analysis 
(การวิเคราะห์เกณฑ์หลากหลายทาง เพื่อ
ประเมินทางเลือก) 

ผลกระทบทางบวกและทางลบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
ผลการประเมินทางเลือกต่าง ๆ และทางเลือกที่เหมาะสม
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สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ขั้นตอนการใช้ SEA วิธีการ/เทคนิคที่ใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตที่ได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค
ขั้นตอนที่ 3 การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4.1 ม า ต ร ก า ร ส นั บ ส นุ น
ทางเลือกที่เหมาะสม

- Brainstorming with stakeholders 
(การระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย)  

มาตรการส่งเสริม มาตรการลดผลกระทบ และมาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
1. การก าหนดขอบเขต
(1) การทบทวนและวิเคราะห์ 
นโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย 
และข้อมูลที่เก่ียวข้อง และการ
ระบุประเด็นส าคัญของการจัดท า 
SEA

ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา แบบสอบถาม

หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจ

การสัมภาษณ์

หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคดิที่มอิีทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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กระบวนการมีส่วนร่วมใน SEA เชิงประยุกต์

ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมส าหรับ SEA ในการจัดท าแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายและผู้มีส่วนได้เสีย ควรพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
การมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของ SEA ที่มุ่งประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีเก่ียวข้องในทุกภาคส่วนทั้งใน
พื้นที่เป้าหมายของแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่มีความเก่ียวข้องที่อยู่ภายนอกพื้นที่เป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ได้รับทราบ ก่อเกิดความเข้าใจในข้อมูลอย่างทั่วถึงและสามารถมีบทบาทในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงาน SEA ในการด าเนินงานจัดท าแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียของแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แนวทางการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการสื่อสารและการมีส่วนร่วมส าหรับการจัดท า SEA

แนวทางการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

แผนการด าเนินงานเป็น 3 แผน แผนการเตรียมความ
พร้อมด้านการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วม

แผนการสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ และ  
การสร้างการรับรู้

แผนการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็น

แผนการส่ือสารและการมีส่วนร่วม 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ระดับการให้ข้อมูล
อย่างต่อเน่ือง

ระดับการปรึกษาหารือ ระดับการร่วมตัดสินใจ

การมีส่วนร่วมใน SEA เชิงประยุกต์ ส าหรับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
1. การก าหนดขอบเขต
(2) การจัดท าแผนการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วม

หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมในพ้ืนทีแ่ละขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา
องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซ่ึงท างานในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
1. การก าหนดขอบเขต
(3) การวิเคราะห์และก าหนด
เป้าหมายการพัฒนา ประเด็น
การพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาที่ย่ังยืน และตัวชี้วัด

ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา แบบสอบถาม
นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพ้ืนที่และ

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
การสัมภาษณ์

ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมในพ้ืนที่
และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซ่ึงท างานในพ้ืนทีแ่ละขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา

การสนทนากลุ่ม

ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคดิที่มอิีทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขต

พ้ืนที่ศึกษา
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
1. การก าหนดขอบเขต
(4) การประเมินข้อมูลฐาน – ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา แบบสอบถาม

– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา

การสัมภาษณ์

– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การสนทนากลุ่ม

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

63



ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
1. การก าหนดขอบเขต

(5) การรายงานการก าหนด
ขอบเขต

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา

การประชุมรับฟังความ
คิดเห็น
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
2. การพัฒนาทางเลือก
(1) การพัฒนาทางเลือก – ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา แบบสอบถาม

– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา การสัมภาษณ์
– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมในพ้ืนทีแ่ละขอบเขตพ้ืนที่

ศึกษา
– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซ่ึงท างานในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การสนทนากลุ่ม

– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
2. การพัฒนาทางเลือก
(1) การพัฒนาทางเลือก หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  

ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ
หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมรับฟังความ
คิดเห็น
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม
2. การพัฒนาทางเลือก
2. การประเมินทางเลือก – ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา แบบสอบถาม

– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา

การสัมภาษณ์

– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมใน  พ้ืนที่และขอบเขต
พ้ืนที่ศึกษา

– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซ่ึงท างานในพ้ืนทีแ่ละขอบเขตพ้ืนที่ศกึษา

การสนทนากลุ่ม

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รูปแบบการสื่อสารและ

การมีส่วนร่วม

4. การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน
– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา แบบสอบถาม
– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา

การสัมภาษณ์

– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมในพ้ืนทีแ่ละขอบเขตพ้ืนที่
ศึกษา

– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซ่ึงท างานในพ้ืนทีแ่ละขอบเขตพ้ืนที่ศกึษา

การสนทนากลุ่ม

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน  
– ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจ
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ
– เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
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3) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2) การพัฒนาพื้นที่ระเบยีงเศรษฐกิจภาคใต้

การทบทวนและการวิเคราะห์ในขั้นตอน  
การจัดท า SEA ท้ัง 4 ขั้นตอน

1) การกลั่นกรองและการเตรยีมการ

2) การก าหนดขอบเขต

3) การพัฒนาและประเมินทางเลอืก

4) การก าหนดมาตรการเพื่อความยัง่ยนื 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ

การบูรณาการผล SEA 
กับแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผน

การประเมิน (Assessment criteria)

ตัวชี้วัด (Indicator)

3) เครือข่าย (network) ท่ีมีการเชื่อมโยงของคน 
กลุ่มของคน กลุ่มองค์กร หรือเครือข่ายท่ีสมัครใจใน
พื้นท่ีหรือตามประเด็นปัญหาและประเด็นการพัฒนา
ท่ีสนใจ

2) องค์กรประสาน (node)

1) ปัจเจกบุคคล (individual)

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
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การจัดท ารายงาน SEA 
กับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

การจัดท ารายงานการกลั่นกรอง การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต

การควบคุมคุณภาพรายงาน SEAการจัดท ารายงาน SEA

1 2

43
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อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ต่อร่างคู่มือ SEA เชิงประยุกต์ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเด็นที่ 1 ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ 3

การน าคู่มือ SEA เชิงประยุกต์
ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไป
ปรับใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง

การใช้กระบวนการ  SEA
ใ นก า ร ส นั บส นุน ก า ร
ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ

ก า ร พั ฒ น า คู่ มื อ  SEA
เชิงประยุกต์ ส าหรับเขต
เศรษฐกิจพิเศษเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเ ชิงพื้น ท่ี  ท่ีมี
เป้าหมายการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
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