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ผู้จัดทำ  กองบริหารจัดการที่ดิน 
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การอ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒๕๖๓ รายงานฉบับสมบูรณ์ 
(Final Report) โคร งการการประเม ินส ิ ่ งแวดล้ อมระด ับย ุทธศาสตร ์  (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

คำสืบค้น การประเมินสิง่แวดล้อม ยุทธศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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คำนำ 

 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านประโยชน์การใช้ที่ดิน การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ ่งเป็นกระบวนการที ่มีความสำคัญ 
เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
หรือที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติ
ไว้อย่างชัดเจนว่า ในทุกขั้นตอนของการประเมินจำเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน 
เพื่อให้หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย/เจ้าของแผน แผนงานทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่พัฒนา
นั้นๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมีทั้งกฎหมายนโยบายระดับต่างๆ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนการบริหาร
จัดการต่างๆ ก็ตาม แต่ปัญหาในการพัฒนาพื้นทีแ่ละการพฒันาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงาน
ภาครัฐ จำเป็นต้องรีบหามาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาที่เกิดข้ึนอยู่บนฐาน
ของศักยภาพและความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุดและการพัฒนาที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการจัดทำและเรียบเรียงในรายงานซึ่งแบ่งเป็น เนื้อหา ๓ ส่วน ๘ บท ซึ่งประกอบด้วย  

 ส่วนที่ ๑ บทนำ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน การทบทวนนโยบาย แผน และกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้อง และการทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย 
 บทท่ี ๑ บทนำ ซึ่งจะแสดงเหตุผลที่มาความสำคัญของการทำโครงการ  
 บทท่ี ๒ กรอบแนวคิดในการทำ SEA เป็นการแสดงแนวคิดการจัดทำ SEA ของคณะทำงานจัดทำแนว
ทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) และแนวคิดตามวิธีการของสหภาพยุโรป (Partidario 
2012) ซึ่งเป็นวิธีการที่นำมาใช้ในการจัดทำ SEA สำหรับโครงการ  
 บทท่ี ๓ การทบทวนนโยบาย แผน และแผนงาน รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของประเทศไทย  
 บทที่ ๔ การทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที ่ดินในประเทศไทย หัวข้อที่เกี่ยวข้องดังนี้ คือ  
๑) การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะทบทวนการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตในช่วงเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา ๒ ) การใช้
ประโยชน์ที่ดินในอนาคต และ ๓) การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย  

 ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการ SEA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแนวทางการทำ SEA 
บทที่ ๕ กระบวนการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์

ที ่ดิน ในพื้นที ่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ในบทนี้แสดงถึงผลการดำเนินการ SEA ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
 บทท่ี ๖ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดทำแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
การทำ SEA ในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งข้อเสนอแนะความเหมาะสมการนำไปใช้ต้องมีพิจารณาอย่างรอบครอบ 
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 บทที่ ๗ การรวบรวมข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ ่งแวดล้อม จัดเก็บ เป็นฐานข้อมูล 
ฐานข้อมูลที่รวบรวมได้อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ตัวเลข ตารางต่างๆ ซึ่งมีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ
และจัดเก็บลงในคอมพิวเตอร์เพื ่อเรียกใช้และนำมาวิเคราะห์ในภายหลังได้ ระบบฐานข้อมูลเหล่านี้ 
อาจเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศ (Management Information System: MIS) 

 ส่วนท่ี ๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 บทที่ ๘ สรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปภาพรวมของโครงการ ซึ่งได้ผลบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
โครงการ 
  
 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 

คำนำ  

สารบัญ ก 

สารบัญรูป ช 

สารบัญตาราง ฐ 

อภิธานศัพท์ ท 
ส่วนที่ ๑ บทนำ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน การทบทวนนโยบาย แผน และ

กฎหมายที่เก่ียวข้อง และการทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในประเทศไทย 

 

บทที่ ๑ บทนำ  
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑-๑ 
 ๑.๒ วัตุประสงค์ของโครงการ ๑-๒ 
 ๑.๓ เป้าหมาย (เชิงผลผลิต) ๑-๒ 
 ๑.๔ ขอบเขตการศึกษา ๑-๒ 
 ๑.๕ แผนงานและระยะเวลาในการดำเนินกจิกรรมของโครงการ ๑-๔ 
บทที่ ๒ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน  
 ๒.๑ แนวคิดการวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๑ 
  ๒.๑.๑ นิยามการวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๑ 
  ๒.๑.๒ หลักการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๒ 
  ๒.๑.๓ กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๓ 
  ๒.๑.๔ การขับเคลื่อนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ ๒-๕ 
 ๒.๒ แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ๒-๗ 

  ๒.๒.๑ ความสำคัญของ SEA ๒-๗ 
  ๒.๒.๒ กรอบแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ (SEA) 

ของประเทศไทย 
๒-๑๐ 

  ๒.๒.๓ กรอบแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ (SEA) 
ของสหภาพยุโรป 

๒-๑๗ 

  ภาคท่ี ๑ บทนำ ๒-๑๘ 
  ๑.๑  ความสำคัญของการจัดทำ SEA ๒-๑๘ 
  ๑.๒  ผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SEA ๒-๑๘ 
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  ภาคท่ี ๒ ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA และ CDF ๒-๑๙ 
  ๒.๑  หลักการ ๒-๑๙ 
  ๒.๒  พจนานุกรมใหม ่ ๒-๒๐ 
  ภาคท่ี ๓ องค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ๒-๒๑ 
  ๓.๑  องค์ประกอบทางเทคนิค ๒-๒๑ 
  ๓.๒  องค์ประกอบของกระบวนการ ๒-๒๑ 
  ๓.๓  องค์ประกอบเชิงหน่วยงานสถาบัน ๒-๒๑ 
  ๓.๔  องค์ประกอบการสือ่สารและการมีส่วนร่วม ๒-๒๑ 
  ภาคท่ี ๔ การทำงานของ SEA ในรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร ์ ๒-๒๒ 
  ๔.๑  การบูรณาการมีความสำคัญต่อความสำเรจ็ของ SEA ๒-๒๒ 
  ๔.๒  การประเมินเชิงยุทธศาสตร ์ ๒-๒๒ 
  ๔.๓  การตรวจสอบความถูกต้อง ๒-๒๒ 
  ภาคท่ี ๕ ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA  ๒-๒๓ 
  ข้ันตอนที่ ๑  การกำหนดบริบทและยุทธศาสตรส์ำคัญ ๒-๒๓ 
  ข้ันตอนที่ ๒  การสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนและแนวทาง ๒-๒๔ 
  ข้ันตอนที่ ๓  ข้ันตอนต่อเนื่อง ๒-๒๕ 
  ภาคท่ี ๖ องค์ประกอบสำคญัของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA  ๒-๒๕ 
  ๖.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment) ๒-๒๕ 
  ๖.๒  การวิเคราะห์แรงขับเคลือ่น (Driving Forces) ๒-๒๖ 
  ๖.๓  การวิเคราะห์และระบปุระเด็นสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืน 

(Environmental and Sustainability Issues: ESI) 
๒-๒๖ 

  ๖.๔  กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) ๒-๒๖ 
  ๖.๕  กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference 

Framework: SRF) 
๒-๒๖ 

  ๖.๖  กรอบการประเมินปจัจัยสำคัญที่ตอ้งตัดสินใจ  
(Critical Decision Factors: CDF) 

๒-๒๖ 

  
๖.๗  การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option 

Development)) 
๒-๒๘ 

  
๖.๘  การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities and 

Risks) 
๒-๒๘ 

  ๖.๙  การติดตามผล (Follow-up) ๒-๒๙ 
 ๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วม ๒-๓๐ 
  ๒.๓.๑ การมสี่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ๒-๓๐ 

  ๒.๓.๒ ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ๒-๓๒ 
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  ๒.๓.๓ การกำหนดหรือจำแนกกลุม่ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ๒-๓๓ 

  ๒.๓.๔ ข้ันตอนในการวิเคราะหผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ๒-๓๕ 

  ๒.๓.๕ จุดอ่อนจุดแข็งและปัญหาของการวิเคราะห์ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี ๒-๓๙ 

 ๒.๔ กรอบแนวคิดการศึกษา ๒-๔๐ 
  ๒.๔.๑ การนำ SEA มาประยุกต์ใช้กับการจัดทำนโยบายและแผน 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒-๔๐ 

  ๒.๔.๒ แนวคิด SEA ที่ใช้ในการศึกษา ๒-๔๒ 
 ๒.๕ ข้อมูลการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
๒-๔๘ 

  ๒.๕.๑ การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายในประเทศ 

๒-๔๘ 

  ๒.๕.๒ การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินของต่างประเทศ 

๒-๔๘ 

บทที่ ๓ การทบทวนนโยบาย แผน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 ๓.๑ การทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ๓-๑ 
  ๓.๑.๑ การทบทวนนโยบายและแผยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน

ระดับประเทศ 
๓-๑ 

  ๓.๑.๒ การทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
ในระดับภูมิภาค 

๓-๔๓ 

  ๓.๑.๓ การวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓-๕๑ 
 ๓.๒ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ๓-๕๑ 
  ๓.๒.๑ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๓-๕๑ 
  ๓.๒.๒ หน่วยงนและองค์กร/ตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการวางนโยบาย

และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓-๖๔ 

  ๓.๒.๓ วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓-๖๘ 

บทที่ ๔ การทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย  
 ๔.๑ ประเด็นปญัหาการใช้ที่ดินในภาพรวมของประเทศ ๔-๑ 
 ๔.๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ๔-๑๗ 
  ๔.๒.๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของประเทศไทย ๔-๑๘ 
 ๔.๓ การวิเคราะหส์ถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ๔-๒๘ 
  ๔.๓.๑ สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔-๒๘ 
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  ๔.๓.๒ สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔-๒๙ 
  ๔.๓.๓ ปัญหาที่เกิดข้ึนจากผลของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชนท์ี่ดิน ๔-๓๐ 
  ๔.๓.๔ แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๔-๓๐ 

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการ SEA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแนวทางการทำ 
SEA 

 

บทที่ ๕ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 

 ๕.๑ การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๕-๒ 

  ๕.๑.๑ การกลั่นกรอง (Screening) ๕-๒ 
  ๕.๑.๒ การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision 

Factors Report) 
๕-๒ 

  ๕.๑.๓ การพัฒนาทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ ๕-๖๗ 
  ๕.๑.๔ การประเมินโอกาสและความเสี่ยง  ๕-๑๑๕ 
  ๕.๑.๕ การติดตามผล ๕-๑๓๑ 
  ๕.๑.๖ ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ 

การปฏิบัต ิ
๕-๑๓๒ 

 ๕.๒ การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  ๕-๑๔๓ 

  ๕.๒.๑ การมีส่วนร่วม ๕-๑๔๓ 
  ๕.๒.๒ การสื่อสาร ๕-๑๔๗ 
บทที่ ๖ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
 

 ๖.๑ การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ทั่วไป ๖-๑ 

  ๖.๑.๑ ความหมาย ๖-๑ 

  ๖.๑.๒ วัตถุประสงค์ ๖-๒ 

  ๖.๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย ๖-๒ 

  ๖.๑.๔ ประโยชน์ของ SEA ๖-๓ 

  ๖.๑.๕ กรอบแนวคิดการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ (SEA) ๖-๓ 
  ๖.๑.๖ การประเมินสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำ

นโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
๖-๕ 
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 ๖.๒ การประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖-๗ 

  ๖.๒.๑ ความหมาย ๖-๗ 

  ๖.๒.๒ วัตถุประสงค์ ๖-๘ 

  ๖.๒.๓ กลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ๖-๘ 

  ๖.๒.๔ ประโยชน์ของการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖-๙ 

  ๖.๒.๕ หลักการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖-๑๐ 

  ๖.๒.๖ องค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยทุธศาสตร์ใน SEA ๖-๑๔ 

  ๖.๒.๗ การทำงานของ SEA ในรูปแบบการคิดเชิงยทุธศาสตร ์ ๖-๑๕ 

  ๖.๒.๘ ตัวแบบการคิดเชิงยทุธศาสตร์ใน SEA ๖-๑๖ 

  ๖.๒.๙ องค์ประกอบสำคัญของตัวแบบการคิดเชิงยทุธศาสตร์ใน SEA ๖-๑๘ 
 ๖.๓ ข้ันตอนการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖-๒๒ 

  ๖.๓.๑ การกลั่นกรอง (Screening) ๖-๒๕ 
  ๖.๓.๒ การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision 

Factors Development) 
๖-๒๕ 

  ๖.๓.๓ การพัฒนาทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ ๖-๕๓ 
  ๖.๓.๔ การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities & Risk 

Assessment) 
๖-๖๔ 

  ๖.๓.๕ การติดตามผล (Follow-up) ๖-๖๕ 
 ๖.๔ การมสี่วนร่วมและการสื่อสาร ๖-๖๖ 
  ๖.๔.๑ การมสี่วนร่วม ๖-๖๗ 
  ๖.๔.๒ การสือ่สาร ๖-๗๑ 

 
๖.๕ การตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๖-๗๒ 

 ๖.๖ การขับเคลื่อนการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

๖-๗๕ 

  ๖.๖.๑ แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม ๖-๗๕ 
  ๖.๖.๒ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๖-๗๖ 
  ๖.๖.๓ แนวทางการใช้ประโยชน์สำหรบัพื้นที่ดำเนินการ ๖-๗๗ 
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 ๖.๗ ข้อเสนอแนะ ๖-๗๗ 
  ๖.๗.๑ ข้อเสนอแนะระดบัการดำเนินการ ๖-๗๘ 
  ๖.๗.๒ ข้อเสนอแนะระดบันโยบาย ๖-๗๙ 

บทที่ ๗ ระบบฐานข้อมูล  
 ๗.๑ ฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ  

(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
๗-๑ 

  ๗.๑.๑ ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ 
(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

๗-๑ 

  ๗.๑.๒ การนำไปใช้ประโยชน ์ ๗-๓๑ 
 ๗.๒ ฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
๗-๓๕ 

  ๗.๒.๑ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
ด้านการบริหารจัดการ (CDF๑) 

๗-๓๕ 

  ๗.๒.๒ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
ด้านการเกษตรกรรม (CDF๒) 

๗-๔๔ 

  ๗.๒.๓ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
ด้านการพัฒนาเมือง (CDF๓) 

๗-๕๑ 

  ๗.๒.๔ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
ด้านการท่องเที่ยว (CDF๔) 

๗-๕๓ 

 ๗.๓ ปัญหาและอปุสรรค ๗-๕๗ 

 ๗.๔ ข้อเสนอแนะ ๗-๕๘ 

ส่วนที่ ๓ บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

บทที่ ๘ สรุปและข้อเสนอแนะ  
 ๘.๑ การวิเคราะห์และจัดทำต้นแบบการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) ในการพฒันาเชิงพื้นที ่
๘-๑ 

  ๘.๑.๑ กระบวนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตน้แบบ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๘-๑ 

  ๘.๑.๒ สรปุผลการดำเนินงาน ๘-๒ 

  ๘.๑.๓ ข้อเสนอแนะ ๘-๔ 
 ๘.๒ แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
๘-๕ 
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บทที่ ๑   
รูปที่ ๑.๕-๑ ข้ันตอนการดำเนินโครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
๑-๕ 

บทที่ ๒   

รูปที่ ๒.๑-๑ กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๔ 
รูปที่ ๒.๑-๒ ความสัมพันธ์และการเช่ือมโยงของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในแต่ละระดบั 
๒-๖ 

รูปที่ ๒.๒-๑ กรอบแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ของไทย ๒-๑๑ 
รูปที่ ๒.๒-๒ SEA แยกออกจาก PPP ๒-๑๕ 

รูปที่ ๒.๒-๓ การทำ SEA คู่ขนานกับการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) ๒-๑๖ 
รูปที่ ๒.๒-๔ การทำ SEA ทีบู่รณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ ๒-๑๗ 
รูปที่ ๒.๒-๕ ข้ันตอนของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำ SEA ๒-๒๓ 
รูปที่ ๒.๒-๖ กรอบปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (The CDF Framework) ๒-๒๗ 

รูปที่ ๒.๒-๗ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และเส้นทางทีเ่ป็นตัวเลือก ๒-๒๘ 

รูปที่ ๒.๒-๘ กรอบแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ของสหภาพยุโรป ๒-๒๙ 

รูปที่ ๒.๓-๑ SIPOC Model ๒-๓๔ 
รูปที่ ๒.๓-๒ ประเภทของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากอำนาจความสนใจและ 

ความเหมาะสม 
๒-๓๘ 

รูปที่ ๒.๔-๑ ความเช่ือมโยง SEA กับกระบวนการวางแผน  ๒-๔๐ 
รูปที่ ๒.๔-๒ ภาพเปรียบเทียบการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA)  

ของประเทศไทยและสหภาพยุโรป 
๒-๔๓ 

รูปที่ ๒.๔-๓ การจัดทำ SEA ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU Directive) ๒-๔๕ 

บทที่ ๔   

รูปที่ ๔.๑-๑ แผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ ๔-๕ 
รูปที่ ๔.๑-๒ แผนที่สภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ๔-๘ 
รูปที่ ๔.๑-๓ แผนที่ร้อยละพื้นที่ป่าไม้รายจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ๔-๙ 
รูปที่ ๔.๑-๔ ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๖๒ ๔-๑๐ 
รูปที่ ๔.๑-๕ สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย จำแนกตามสาขา

เศรษฐกจิทีส่ำคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔-๑๗ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

  

ซ 

สารบัญรูป (ต่อ) 
 

 
 

หน้า 

รูปที่ ๔.๒-๑ ผังประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ ๔-๒๐ 
รูปที่ ๔.๒-๒ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ ๔-๒๒ 
รูปที่ ๔.๒-๓ ผังแนวคิดการวางผังภาคกลาง พ.ศ. ๒๖๐๐ ๔-๒๓ 
รูปที่ ๔.๒-๔ ผังนโยบายการพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๖๐๐ ๔-๒๕ 
รูปที่ ๔.๒-๕ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ ๔-๒๖ 

บทที่ ๕   
รูปที่ ๕.๑-๑ ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕-๓ 

รูปที่ ๕.๑-๒ ประเด็นปัญหา และสาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการ ๕-๒๔ 
รูปที่ ๕.๑-๓ ประเด็นปัญหา และสาเหตุของปัญหาการเกษตรกรรม ๕-๒๕ 
รูปที่ ๕.๑-๔ ประเด็นปัญหา และสาเหตุของปัญหาการพัฒนาเมือง ๕-๒๖ 
รูปที่ ๕.๑-๕ ประเด็นปัญหา และสาเหตุของปัญหาการท่องเที่ยว ๕-๒๗ 
รูปที่ ๕.๑-๖ ประเด็นสิง่แวดล้อม และความยั่งยืนที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๕-๓๕ 
รูปที่ ๕.๑-๗ ความสัมพันธ์ระหว่าง ESI และ CDF กับ ประเด็นยุทธศาสตร์ (SI)  

ของจังหวัด และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕-๔๘ 

รูปที่ ๕.๑-๘ กรอบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ๕-๕๐ 
รูปที่ ๕.๑-๙ ความสอดคล้องของ CDF กับยุทธศาสตร์และแผนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ๕-๕๓ 
รูปที่ ๕.๑-๑๐ ความสอดคล้องของ “CDF๑ ด้านการบรหิารจัดการ กบั นโยบายมหภาค 

ที่เกี่ยวข้อง 
๕-๕๔ 

รูปที่ ๕.๑-๑๑ ความสอดคล้องของ “CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม กับ นโยบายมหภาค 
ที่เกี่ยวข้อง 

๕-๕๕ 

รูปที่ ๕.๑-๑๒ ความสอดคล้องของ “CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง กับ นโยบายมหภาค 
ที่เกี่ยวข้อง 

๕-๕๖ 

รูปที่ ๕.๑-๑๓ ความสอดคล้องของ “CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว กับ นโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง ๕-๕๗ 
รูปที่ ๕.๑-๑๔ การบูรณาการของ “CDF” กับ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นโยบายมหภาค และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๕-๖๔ 

รูปที่ ๕.๑-๑๕ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ๕-๗๐ 
รูปที่ ๕.๑-๑๖ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๗๒ 
รูปที่ ๕.๑-๑๗ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๗๔ 
รูปที่ ๕.๑-๑๘ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๗๖ 
รูปที่ ๕.๑-๑๙ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๑ ด้านการบรหิารจัดการ ๕-๗๘ 
รูปที่ ๕.๑-๒๐ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต ้CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๘๐ 
รูปที่ ๕.๑-๒๑ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๘๒ 
รูปที่ ๕.๑-๒๒ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๘๔ 
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รูปที่ ๕.๑-๒๓ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๑ ด้านการบรหิารจัดการ ๕-๘๖ 
รูปที่ ๕.๑-๒๔ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๘๘ 
รูปที่ ๕.๑-๒๕ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๓ ด้านการจัดการเมือง ๕-๙๐ 
รูปที่ ๕.๑-๒๖ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๙๒ 
รูปที่ ๕.๑-๒๗ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ๕-๙๕ 
รูปที่ ๕.๑-๒๘ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๙๗ 
รูปที่ ๕.๑-๒๙ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๙๙ 
รูปที่ ๕.๑-๓๐ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๑๐๑ 
รูปที่ ๕.๑-๓๑ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ๕-๑๐๔ 
รูปที่ ๕.๑-๓๒ ผลการจัดลำดับความสำคัญทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๑  

ด้านการบริหารจัดการ 
๕-๑๐๕ 

รูปที่ ๕.๑-๓๓ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๑๐๗ 
รูปที่ ๕.๑-๓๔ ผลการจัดลำดับความสำคัญทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒  

ด้านการเกษตรกรรม 
๕-๑๐๘ 

รูปที่ ๕.๑-๓๕ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๑๑๐ 
รูปที่ ๕.๑-๓๖ ผลการจัดลำดับความสำคัญทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต ้CDF๓  

ด้านการพัฒนาเมือง 
๕-๑๑๑ 

รูปที่ ๕.๑-๓๗ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต ้CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๑๑๓ 
รูปที่ ๕.๑-๓๘ ผลการจัดลำดับความสำคัญทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต ้CDF๔  

ด้านการท่องเที่ยว 
๕-๑๑๔ 

รูปที่ ๕.๑-๓๙ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๑  
ด้านการบริหารจัดการ 

๕-๑๑๖ 

รูปที่ ๕.๑-๔๐ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั ่งยืน ภายใต้ CDF๒ 
การเกษตรกรรม 

๕-๑๑๘ 

รูปที่ ๕.๑-๔๑ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๓ 
ด้านการพัฒนาเมือง 

๕-๑๒๐ 

รูปที่ ๕.๑-๔๒ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๔ 
ด้านการท่องเที่ยว 

๕-๑๒๒ 

รูปที่ ๕.๑-๔๓ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๑ 
ด้านการบริหารจัดการ 

๕-๑๒๔ 

รูปที่ ๕.๑-๔๔ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้  CDF๒ 
ด้านการเกษตรกรรม 

๕-๑๒๖ 
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รูปที่ ๕.๑-๔๕ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๓ 
ด้านการพัฒนาเมือง 

๕-๑๒๘ 

รูปที่ ๕.๑-๔๖ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต ้CDF๔ 
ด้านการท่องเที่ยว 

๕-๑๓๐ 

รูปที่ ๕.๑-๔๗ ความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน ๕-๑๓๔ 

บทที่ ๖   

รูปที่ ๖.๑-๑ การทำ SEA แยกออกจาก PPP ๖-๕ 

รูปที่ ๖.๑-๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) ๖-๖ 

รูปที่ ๖.๑-๓ การทำ SEA ทีบู่รณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ ๖-๗ 

รูปที่ ๖.๒-๑ ต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) ๖-๑๒ 

รูปที่ ๖.๒-๒ ข้ันตอนของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำ SEA ๖-๑๖ 

รูปที่ ๖.๒-๓ กรอบของปจัจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ เกณฑป์ระเมินและตัวช้ีวัด ๖-๒๐ 

รูปที่ ๖.๒-๔ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และเส้นทางทีเ่ป็นตัวเลือก ๖-๒๑ 

รูปที่ ๖.๒-๕ กรอบความคิดในการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ของสหภาพยุโรป ๖-๒๒ 

รูปที่ ๖.๓-๑ ข้ันตอนการประเมินสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๖-๒๔ 
รูปที่ ๖.๓-๒ ตัวอย่างการวิเคราะหป์ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น 

“การบรหิารจัดการ” 
๖-๓๓ 

รูปที่ ๖.๓-๓ ตัวอย่างการวิเคราะหป์ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น 
“การเกษตรกรรม” 

๖-๓๔ 

รูปที่ ๖.๓-๔ ตัวอย่างการวิเคราะหป์ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น 
“การพฒันาเมือง” 

๖-๓๕ 

รูปที่ ๖.๓-๕ ตัวอย่างการวิเคราะหป์ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น 
“การทอ่งเที่ยว” 

๖-๓๖ 

รูปที่ ๖.๓-๖ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖-๔๐ 

รูปที่ ๖.๓-๗ ตัวอย่างการแสดงผลการเช่ือมโยงของ “CDF” กบัประเด็นการพัฒนาพื้นที่
และประเด็นสิ่งแวดลอ้มและความยั่งยืน 

๖-๔๒ 

รูปที่ ๖.๓-๘ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์กรอบการบรหิารจัดการทีเ่กี่ยวข้องกบั 
แต่ละ CDF 

๖-๔๔ 
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รูปที่ ๖.๓-๙ ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปจัจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
กับนโยบายและแผนที่อยู่ในระดับทีสู่งกว่า 

๖-๔๖ 

รูปที่ ๖.๓-๑๐ ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปจัจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ด้านการเกษตรกรรม” กับ นโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง 

๖-๔๗ 

รูปที่ ๖.๓-๑๑ ตัวอย่างการบรูณาการของ “CDF” กับประเด็นการพัฒนาพืน้ที่ต้นแบบ 
นโยบายมหภาค และประเด็นสิง่แวดล้อมและความยั่งยืน 

๖-๕๐ 

รูปที่ ๖.๓-๑๒ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ CDF  
ในด้านการเกษตรกรรม 

๖-๕๒ 

รูปที่ ๖.๓-๑๓ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นการเกษตรกรรม ๖-๕๕ 
รูปที่ ๖.๓-๑๔ ตัวอย่างการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นด้าน 

การเกษตรกรรม 
๖-๖๒ 

รูปที่ ๖.๓-๑๕ ตัวอย่างแสดงการจัดอันดบัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นด้าน
การเกษตรกรรม 

๖-๖๓ 

รูปที่ ๖.๖-๑ ความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กบักระบวนการวางแผน ๖-๗๖ 

บทที่ ๗   
รูปที่ ๗.๑-๑ สถิติรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๖๐ และแนวโน้ม 

การเพิม่ขึ้น 
๗-๒ 

รูปที่ ๗.๑-๒ แสดงสถิติการจ้างงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ ๗-๓ 
รูปที่ ๗.๑-๓ แผนที่แสดงข้อมลูจำนวนสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ๗-๕ 
รูปที่ ๗.๑-๔ กราฟแสดงรอ้ยละพื้นที่เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗-๗ 
รูปที่ ๗.๑-๕ แผนที่แสดงพื้นทีเ่กษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗-๗ 
รูปที่ ๗.๑-๖ กราฟแสดงรอ้ยละของพื้นที่อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗-๙ 
รูปที่ ๗.๑-๗ แผนที่แสดงที่ตั้งและการกระจายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗-๙ 
รูปที่ ๗.๑-๘ พื้นที่ที่ประสบอทุกภัยจำนวน ๖๘ จังหวัดของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗-๑๐ 

รูปที่ ๗.๑-๙ กราฟแสดงราคาที่ดิน (บาทต่อตารางวา) ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ๗-๑๒ 
รูปที่ ๗.๑-๑๐ แผนที่แสดงราคาที่ดิน (บาทต่อตารางวา) เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ๗-๑๒ 

รูปที่ ๗.๑-๑๑ ข้อมูลข้อร้องเรียนของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ๗-๑๓ 
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รูปที่ ๗.๑-๑๒ แผนที่แสดงข้อมลูการย้ายถ่ินฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เทียบกบัปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๗-๑๕ 

รูปที่ ๗.๑-๑๓ แผนที่แสดงข้อมลูการย้ายถ่ินฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เทียบกบัปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๗-๑๖ 

รูปที่ ๗.๑-๑๔ กราฟแสดงข้อมูลปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ๗-๑๗ 

รูปที่ ๗.๑-๑๕ แผนที่แสดงข้อมูลความหนาแน่นของประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ๗-๑๘ 

รูปที่ ๗.๑-๑๖ แผนที่แสดงข้อมูลความหนาแน่นของประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗-๑๘ 

รูปที่ ๗.๑-๑๗ แผนที่แสดงข้อมูลความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๗-๑๙ 

รูปที่ ๗.๑-๑๘ ตำแหน่งสถานีตรวจวัดอากาศเสีย ๗-๒๓ 

รูปที่ ๗.๑-๑๙ กราฟแสดงข้อมูลจำนวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ๗-๒๔ 

รูปที่ ๗.๑-๒๐ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ ๗-๒๕ 

รูปที่ ๗.๑-๒๑ แผนที่แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ๗-๒๖ 

รูปที่ ๗.๑-๒๒ ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้ตามกฎกระทรวง ๗-๒๘ 
รูปที่ ๗.๒-๑ แสดงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
๗-๓๘ 

รูปที่ ๗.๒-๒ ปริมาณขยะมลูฝอยจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - -๒๕๖๑ ๗-๔๑ 

รูปที่ ๗.๒-๓ ดัชนคุีณภาพน้ำทั่วไป WQI บริเวณจุดตรวจวัดอัตโนมัตบิรเิวณแม่น้ำป่าสัก ๗-๔๒ 

รูปที่ ๗.๒-๔ ความเสียหายจากอทุกภัย เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ๗-๔๓ 
รูปที่ ๗.๒-๕ ข้อมูลเกษตรกรที่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพือ่การเกษตรและ 

สหกรณ์การเกษตร 
๗-๔๗ 

รูปที่ ๗.๒-๖ ข้อมูลเกษตรกรที่ใช้บริการกองทุนหมุนเวียนเพือ่การกู้ยืมแกเ่กษตรกรและ 
ผู้ยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๗-๔๘ 

รูปที่ ๗.๒-๗ ข้อมูลเกษตรกรจงัหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นลูกหนี้กองทนุรวม 
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการปรบัระบบการเกษตรในเขตชลประทาน 
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

๗-๔๙ 

บทที่ ๘   
รูปที่ ๘.๒-๑ แนวทางการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๘-๖ 
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บทที่ ๑  

ตารางที่ ๑.๕-๑ แผนงานและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ๑-๖ 

บทที่ ๒   

ตารางที่ ๒.๒-๑ คำศัพท์ใหม่สำหรบัการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ๒-๒๐ 
ตารางที่ ๒.๓-๑ ปัจจัยที่มผีลตอ่อำนาจ อิทธิพลของหน่วยงาน ๒-๓๗ 
ตารางที่ ๒.๓-๒ แนวทางในการจัดการกบัผูท้ี่มสี่วนได้ส่วนเสียต่างลกัษณะ ๒-๓๗ 
ตารางที่ ๒.๔-๑ เปรียบเทียบ SEA แนวคิดแบบการประเมินผลกระทบกบั SEA แนวคิด 

เชิงยุทธศาสตร ์
๒-๔๖ 

บทที่ ๓   
ตารางที่ ๓.๒-๑ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งทีม่ีอำนาจหน้าที่ด้านการวางนโยบายและ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓-๖๔ 

บทที่ ๔   
ตารางที่ ๔.๑-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
๔-๔ 

ตารางที่ ๔.๑-๒ ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ ๔-๖ 

ตารางที่ ๔.๑-๓ ขนาดพื้นที่ในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔-๗ 

ตารางที่ ๔.๑-๔ ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ๔-๗ 

ตารางที่ ๔.๑-๕ สถิติพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๖๒ ๔-๑๑ 
ตารางที่ ๔.๑-๖ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย จำแนกตามสาขา

เศรษฐกจิทีส่ำคัญ ในป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ (หน่วย : ล้านตัน CO2) 
๔-๑๖ 

บทที่ ๕   

ตารางที่ ๕.๑-๑ สรปุ SWOT ของจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕-๖ 

ตารางที่ ๕.๑-๒ แสดงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการประชุมสมัมนา ครั้งที่ ๑ ๕-๑๔ 

ตารางที่ ๕.๑-๓ ประเด็นปญัหาจากการประชุมกลุ่มย่อยรายอำเภอ ๕-๑๖ 
ตารางที่ ๕.๑-๔ กรอบปัญหาใน SEA สำหรับยทุธศาสตรก์ารพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๕-๑๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๕ สรปุข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อประเด็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ (CDF) 
จากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๕ - ๘ 

๕-๒๙ 
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ตารางที่ ๕.๑-๖ ตารางแสดงวิสัยทัศน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

๕-๓๖ 

ตารางที่ ๕.๑-๗ กรอบการบรหิารจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ๕-๕๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะห์นโยบายมหภาคทีเ่กี่ยวข้องกบั CDF และค่าเปา้หมาย ๕-๕๘ 
ตารางที่ ๕.๑-๙ วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ CDF๑  

ด้านการบริหารจัดการ 
๕-๖๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๐ วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ CDF๒  
ด้านการเกษตรกรรม 

๕-๖๖ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๑ วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ CDF๓  
ด้านการพัฒนาเมือง 

๕-๖๖ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๒ วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของ CDF๔  
ด้านการท่องเที่ยว 

๕-๖๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๓ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ๕-๖๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๔ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๗๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๕ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๗๓ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๖ บริบทและแนวโนม้ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๗๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๗ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๑ ด้านการบรหิารจัดการ ๕-๗๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๘ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๗๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๑๙ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๘๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๐ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๘๓ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๑ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๑ ด้านการบรหิารจัดการ ๕-๘๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๒ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๘๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๓ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๘๙ 
ตารางที่ ๕.๑-๒๔ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต ้CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๙๑ 
ตารางที่ ๕.๑-๒๕ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ๕-๙๔ 
ตารางที่ ๕.๑-๒๖ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ๕-๙๖ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๗ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ๕-๙๘ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๘ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ๕-๑๐๐ 
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ตารางที่ ๕.๑-๒๙ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๑ 
ด้านการบริหารจัดการ 

๕-๑๑๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๐ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๒ 
ด้านการเกษตรกรรม 

๕-๑๑๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๑ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๓
ด้านการพัฒนาเมือง 

๕-๑๑๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๒ ผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF๔
ด้านการท่องเที่ยว 

๕-๑๒๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๓ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยัง่ยืน ภายใต ้CDF๑ 
ด้านการบริหารจัดการ 

๕-๑๒๓ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๔ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต ้CDF๒ 
ด้านการเกษตรกรรม 

๕-๑๒๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๕ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต ้CDF๓ 
ด้านการพัฒนาเมือง 

๕-๑๒๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๖ ผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต ้CDF๔ 
ด้านการท่องเที่ยว 

๕-๑๒๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๗ ตัวช้ีวัดสำหรับการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA ๕-๑๓๑ 
ตารางที่ ๕.๑-๓๘ ความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน ๕-๑๓๓ 
ตารางที่ ๕.๑-๓๙ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต ้CDF๑  

ด้านการบริหารจัดการ 
๕-๑๓๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๐ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ 
ด้านการเกษตรกรรม 

๕-๑๓๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๑ แนวทางการใช้ประโยชน์จากยทุธศาสตรท์างเลือก ภายใต้ CDF๓  
ด้านการพัฒนาเมือง 

๕-๑๓๘ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๒ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๔ 
ด้านการท่องเที่ยว 

๕-๑๔๑ 

ตารางที่ ๕.๒-๑ ตารางแสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดทำ SEA ๕-๑๔๕ 

ตารางที่ ๕.๒-๒ แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่ที่ต้องการแก้ไข ๕-๑๕๐ 
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บทที่ ๖   
ตารางที่ ๖.๑-๑ เปรียบเทียบ SEA แนวคิดแบบประเมินผลกระทบ กับ SEA แนวคิด 

เชิงยุทธศาสตร ์
๖-๔ 

ตารางที่ ๖.๒-๑ คำศัพท์ใหม่สำหรบัการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ๖-๑๑ 

ตารางที่ ๖.๒-๒ การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA ๖-๑๓ 

ตารางที่ ๖.๓-๑ ข้ันตอนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ตน้แบบ ๖-๒๓ 
ตารางที่ ๖.๓-๒ ตัวอย่างการวิเคราะหป์ระเด็นปญัหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหว 

โดยใช้ตาราง PESTEL  
๖-๒๘ 

ตารางที่ ๖.๓-๓ ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา ๖-๓๐ 
ตารางที่ ๖.๓-๔ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของ CDF  

ในประเด็นการเกษตรกรรม 
๖-๕๑ 

ตารางที่ ๖.๓-๕ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นด้าน 
การเกษตรกรรม 

๖-๕๔ 

ตารางที่ ๖.๓-๖ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม ๖-๕๖ 
ตารางที่ ๖.๓-๗ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF ประเด็น 

ด้านการเกษตรกรรม 
๖-๕๗ 

ตารางที่ ๖.๓-๘ ตัวอย่างการแสดงทางเลอืกเชิงยทุธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็น 
ด้านการเกษตรกรรม 

๖-๕๙ 

ตารางที่ ๖.๓-๙ ตัวอย่างผลการประเมินโอกาสและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน 
ภายใต ้CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๖-๖๔ 

ตารางที่ ๖.๓-๑๐ ตัวอย่างผลการประเมินความเสี่ยงและการกำหนดมาตรการความยั่งยืน
ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๖-๖๕ 

ตารางที่ ๖.๓-๑๑ ตัวอย่างตัวช้ีวัดสำหรับการติดตามผลการพฒันาตามข้อเสนอแนะของ SEA  
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๖-๖๕ 

ตารางที่ ๖.๔-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแตล่ะข้ันตอนในกระบวนการ SEA ๖-๖๙ 

ตารางที่ ๖.๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA ๖-๗๒ 

ตารางที่ ๖.๖-๑ ความเช่ือมโยงระหว่าง SEA กบักระบวนการวางแผน ๖-๗๕ 
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บทที่ ๗   

ตารางที่ ๗.๑-๑ แสดงข้อมลูรายได้ครัวเรือน  ๗-๒ 

ตารางที่ ๗.๑-๒ แสดงข้อมลูการจ้างแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ๗-๓ 

ตารางที่ ๗.๑-๓ แสดงข้อมลูจำนวนสถานประกอบการ ๗-๔ 

ตารางที่ ๗.๑-๔ แสดงข้อมลูรอ้ยละของพื้นทีเ่กษตรกรรม ๗-๖ 

ตารางที่ ๗.๑-๕ แสดงข้อมลูพื้นทีอุ่ตสาหกรรม  ๗-๘ 

ตารางที่ ๗.๑-๖ แสดงข้อมลูราคาที่ดิน (บาทต่อตารางวา) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ๗-๑๑ 

ตารางที่ ๗.๑-๗ แสดงข้อมลูการร้องทุกข์ของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ๗-๑๓ 
ตารางที่ ๗.๑-๘ แสดงข้อมลูการย้ายถ่ินฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๘   

และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗-๑๔ 

ตารางที่ ๗.๑-๙ แสดงข้อมลูปญัหาอาชญากรรมต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ๗-๑๖ 
ตารางที่ ๗.๑-๑๐ แสดงข้อมลูความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๗-๒๐ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๑ แสดงข้อมลูปริมาณขยะ จำแนกเป็นรายอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรอียุธยา ๗-๒๑ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๒ แสดงช่วงคะแนนการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ๗-๒๒ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๓ แสดงข้อมลูจำนวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ๗-๒๔ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๔ แสดงการกำหนดสัญลักษณ์การจำแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ๗-๒๕ 
ตารางที่ ๗.๑-๑๕ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗-๒๖ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๖ แสดงสญัลกัษณ์การจำแนกรปูแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวม ๗-๒๗ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๗ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกบัผงัเมอืงรวมประเภทชุมชน ๗-๒๙ 
ตารางที่ ๗.๑-๑๘ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกบัผงัเมอืงรวมประเภทอุตสาหกรรมและ 

คลังสินค้า 
๗-๒๙ 

ตารางที่ ๗.๑-๑๙ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกบัผงัเมอืงรวมประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 

๗-๓๐ 
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ตารางที่ ๗.๑-๒๐ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกบัผงัเมอืงรวมประเภทอนรุักษ์ชนบท 
และเกษตรกรรม 

๗-๓๐ 

ตารางที่ ๗.๑-๒๑ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกบัผงัเมอืงรวมประเภทที่โลง่เพื่อนันทนาการ 
และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

๗-๓๑ 

ตารางที่ ๗.๑-๒๒ แสดงรายละเอียดการนำระบบฐานข้อมูล เพือ่การวิเคราะหก์ารใช้ประโยชน์
ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

๗-๓๒ 

ตารางที่ ๗.๒-๑ ค่าเปรียบเทียบช่วงดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในแต่ละช่วง ๗-๓๖ 

ตารางที่ ๗.๒-๒ ค่าเปรียบเทียบความปลอดภัยดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ในแต่ละช่วง ๗-๓๗ 
ตารางที่ ๗.๒-๓ ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 
๗-๓๗ 

ตารางที่ ๗.๒-๔ รายการแจ้งปัญหาตลิ่งพังบริเวณรมิแม่น้ำป่าสัก จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗-๓๙ 

ตารางที่ ๗.๒-๕ ข้อมูลสถิติขยะมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ๗-๔๐ 

ตารางที่ ๗.๒-๖ อัตราการเพิ่มข้ึน-ลดลงของขยะมลูฝอย ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ๗-๔๐ 

ตารางที่ ๗.๒-๗ ตารางเปรียบเทียบค่าดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป WQI ๗-๔๑ 

ตารางที่ ๗.๒-๘ ดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป WQI บริเวณจุดตรวจวัดอัตโนมัตบิรเิวณแม่น้ำป่าสัก ๗-๔๒ 

ตารางที่ ๗.๒-๙ ตารางแสดงความเสียหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ๗-๔๓ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๐ ข้อมูลพื้นทีเ่กษตรปลอดภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ๗-๔๔ 
ตารางที่ ๗.๒-๑๑ ข้อมูลเกษตรกรที่ใช้บริการสินเช่ือของธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร 
๗-๔๖ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๒ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนจงัหวัดพระนครศรอียุธยา 

๗-๔๗ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๓ จำนวนเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นลกูหนี้กองทุน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร โครงการปรบัระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

๗-๔๘ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๔ เครื่องช้ีด้านรายได้เกษตรกรและด้านการเงินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

๗-๕๐ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๕ อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจ้างขั้นต่ำจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๖๐ 

๗-๕๐ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๖ สำรวจค่าใช้จ่ายทีจ่ำเป็นของแรงงานเพื่อพฒันาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๗-๕๐ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๗ สถิตินักท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๗-๕๕ 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

 
 

หน้า 

ตารางที่ ๗.๒-๑๘ จำนวนแหลง่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗-๕๖ 

ตารางที่ ๗.๒-๑๙ รายช่ือโบราณสถานที่ขึน้ทะเบยีนโดยกรมศลิปากรในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา ๗-๕๗ 
ตารางที่ ๗.๒-๒๐ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการบริหาร

จัดการ  
๗-๕๙ 

ตารางที่ ๗.๒-๒๑ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ดา้นการเกษตรกรรม  ๗-๖๑ 

ตารางที่ ๗.๒-๒๒ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ดา้นการพัฒนาเมือง  ๗-๖๓ 

ตารางที่ ๗.๒-๒๓ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใตป้ัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการท่องเที่ยว  ๗-๖๕ 

บรรณานุกรม   
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การประเมินสิง่แวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental 
Assessment: SEA) 

เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างบริบทการพัฒนาสูค่วามยั่งยืน โดยการบูรณาการ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการตัดสินใจ และการประเมิน
ทางเลือกการพัฒนา ให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) 

เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบทางกายภาพและชีวภาพ (ผลกระทบ
ทางกายภาพและทางนิเวศวิทยา) ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบตามข้อเสนอการพัฒนา 
ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการและทำข้อผูกพันใดๆ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ภาพที่คาดหวังให้เก ิดขึ ้นในอนาคตโดยมีพื ้นฐานอยู ่บนความเป็นจริง  
ในปัจจุบัน 

นโยบาย (Policy) วิสัยทัศน์และภาพรวมของการดำเนินงาน ซึ่งระบุหลักและวิธีการปฏิบัตไิว้
เป็นกรอบหรือแนวทางอย่างกว้างๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการตัดสินใจสำหรับ
การวางแผนที่จะต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื ่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการ หรือแก้ปัญหา หรือเป็นความมุ่งมั่น 
ที่จะให้เกิดการพัฒนาที่เป็นความประสงค์ (Purpose) ของนโยบายน้ัน 

แผน (Plan) แนวทางการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal)  
ที่ต้องการโดยการกำหนดความสำคัญ ก่อน-หลัง ทางเลือก และมาตรการ
สำหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ 
และการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงาน  
เพื่อนำนโยบายน้ันไปสู่การปฏิบัต ิ

แผนงาน (Program) เป็นกลุ่มของโครงการที่มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกัน ถูกกำหนดข้ึนโดย
มีวัตถุประสงค์ (Objective) อย่างใดอย่างหนึ ่ง หรือหลายอย่างเพื่อมุ่งสู่
จ ุดมุ ่งหมายของแผน และความประสงค์ของนโยบายที่อยู ่เหนือขึ ้นไป  
การดำเนินแผนงานนั้นจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ต่างๆ และวิธีการ
ดำเนินงานเพื่อให้เกิดผล (Outputs) ที่แน่นอนสำหรับการประเมินผล 

ปัญหาการตัดสินใจ (Decision 
Problem) 

ปัญหาการตัดสินใจว่าวิธีที่ใช้นั้นใช้ได้หรือไม่ เหตุผลที่ต้องการตัดสินใจ สิ่งที่ 
ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องแก้ไขเพื่อให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด การระบุปัญหา
หมายถึงการระบุสิง่ที่มสี่วนได้ส่วนเสยีโดยพิจารณาจากระดับความไม่แน่นอน 

การมสี่วนร่วม (Participation) เป็นข้ันตอนที่บุคคล/หน่วยงานถูกเรียกเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ 
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความสนใจ การแสดงความคิดเห็นและ
ข้อกังวล การร่วมประเมิน รวมทั้งการปรึกษา (Consultation) ที่เป็นการให้
ข้อแนะนำและความคิดเห็นต่อรายงานโดยเฉพาะจากสาธารณะ  
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แรงขับเคลื่อน (Driving 
Forces) 

ตัวกำหนดของการเปลี ่ยนแปลงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ สิ ่งสำคัญคือ  
ความเข้าใจแนวโน ้มที ่ เก ี ่ยวข้องกับประเด ็นท ี ่สนใจ  เป ็นเคร ื ่องมือ 
ทางความคิดที่เป็นที่นิยมในบริบทของการสร้างสถานการณ์ ในกระบวนการ 
SEA หมายถึง ส ิ ่ งท ี ่กำหนดการเปลี ่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนา 
เชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนเป็นได้ทั้งตัวรองรับหรือตัวยับยั้ง หรืออาจเป็นแรง
ภายในหรือภายนอกก็ได้ เช่น การเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากรเป็น 
แรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors: 
CDF) 

คือประเด็นสำคัญแบบบูรณาการที ่เป ็นป ัจจ ัยแห่งความสำเร ็จของ  
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการ SEA  เป็นช่องทางให้รวมประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าในการประเมินด้วย CDF สร้างแนวคิด
ของการกำหนดขอบเขตในระดับยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทาง
กฎหมายของสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้ CDF 
กำหนดกรอบการประเมินในกระบวนการ SEA เพ ื ่อกำหนดทิศทาง 
การวิเคราะห์แนวโน้ม กรอบการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ในแง่ของ
โอกาสและความเสี่ยง CDF ควรผ่านการพิจารณาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที ่ เก ี ่ยวข ้อง โดยพิจารณาจากม ุมมองท ี ่หลากหลาย และประเด็น 
ที่น่าเป็นห่วง ควรเลือกเฉพาะ CDF ที ่สำคัญ และควรใช้ชื ่อให้กระชับ 
แต่ได้ความหมายที่มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Option) 

แนวทางที ่เป็นไปได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้น  
หากจะมีการดำเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนาในพื้นที่
นั้นๆ โดยแนวทางดังกล่าวเกิดจากการพิจารณาถึงความสมดุลเชิงพื้นที่ของ
สถานที่ เทคโนโลยี มาตรการทางการเงิน กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ สังคมหรือ
กายภาพ 

ตัวช้ีวัด (Indicator) เป็นสิ่งบง่บอกหรือให้ข้อบ่งช้ี การวิเคราะห์ที่สามารถวัดปริมาณได้ในพื้นที่จริง 
โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) 

เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการตามความจำเป็นโดยกระจาย
ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์
ดีขึ ้นภายใต้ระบบนิเวศวิทยาที ่สามารถรองรับการดำเนินชีวิตได้อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับและ
ครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรตามความต้องการและ/หรือ
ความจำเป็นของชนรุ่นหลังในระดับเดียวกับที่คนรุ่นปัจจุบันได้รับมา เพื่อให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

การวิเคราะห ์SWOT (SWOT 
Analysis) 

เป็นเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใช้วิธีการที่เป็นตรรกะและเป็นส่วนตัว 
ที่ช่วยในการจัดโครงสร้างความคิด ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการตัดสินใจ
ในด้านธุรกิจและองค์กร ช่วยให้กลยุทธ์ สถานการณ์ และข้อเสนอหรือ
ความคิดสามารถตรวจสอบได้ 
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TOWS Matrix เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยสามารถเลือก  

จากช่องทางที่ได้เปรียบและช่องทางที่จะลดความอ่อนแอหรือภัยคุกคาม
จากภายนอก ด้วยการวางแผนกลยุทธ์เชิงป ้องกัน รวมทั ้งนำข้อมูล 
ที่วิเคราะห์ทั ้งหมดไปปฎิบัติจร ิงเพื ่อหาความเบี ่ยงเบนและวิเคราะห์
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ นำข้อมูลมาปรับปรุงทุกๆ ช่วงเวลา 
ที่สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง 

Prioritization Quadrant เป็นเทคนิคที่สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำความรู้และประสบการณ์ของ 
ผู้วิเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินได้โดยง่ายและสามารถนำไปสู่
การจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  

แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) 

เป็นการคิดอย่างรอบคอบ เป็นข้ันเป็นตอน สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมได้ รวมถึงพิจารณาครอบคลุมทั ้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด ภายใต้สถานการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนาและมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์
สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจแต่ละข ้อมาพิจารณาว่าในพ ันธกิจ  
แต่ละข้อนั ้นหน่วยงานต้องการดำเนินการในประเด็นใดเป็นพิเศษ และ
หลังจากได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผล 
การเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด 

กรอบการประเมิน 
(Assessment Framework) 

กรอบการทำงานที่จัดต้ังข้ึนโดยพิจารณาจากปัจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
เกณฑ์การประเมินและตัวชี ้วัดที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อจัดโครงสร้างการประเมิน
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการ SEA ที่กำหนดเมื่อใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ 

กรอบการบรหิารจัดการ 
(Governance Framework) 

เป็นการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลสาธารณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
(รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและมีกลไกที ่มีความหมาย) ความโปร่งใส/
เปิดเผย (มีบทบาทและความรับผิดชอบทีชั่ดเจนและข้ันตอนที่ชัดเจนสำหรบั
การตัดส ินใจและใช้อำนาจ) ความซื ่อสัตย์ (ทำหน้าที ่อย่างเป็นกลาง  
มีจริยธรรมและไม่ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด) เป็นผู้พิทักษ์ (ใช้ทุกโอกาสเพื่อเพิ่ม
มูลค่าของสินทรัพย์สาธารณะและสถาบัน) มีประสิทธิภาพ (สร้างความมั่นใจ
ในการใช้ทรัพยากรให้ดีที ่ส ุด เพื ่อจุดมุ ่งหมายที่กำหนดไว้พร้อมด้วย 
ความมุ่งมั่นในการใช้กลยุทธ์ที่อิงหลักฐานเพื่อการปรับปรุง) และความเป็น
ผู้นำ (บรรลุความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลที่ดีผ่านความเป็นผู้นำจากด้านบน) 
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บ 

 

อภิธานศัพท์ 
กรอบอ้างองิเชิงยทุธศาสตร ์
(Strategic Reference 
Framework: SRF) 

เป็นกรอบยุทธศาสตร์นโยบายมหภาคสำหรับ SEA ซึ่งเป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการกำหนดบริบทสำหรับ SEA ช่วยสร้างเกณฑ์มาตรฐาน 
การประเมินตามแนวนโยบายและเป้าหมายที่เกี ่ยวข้อง  ซึ ่งกำหนดข้ึน 
ในรูปแบบอย่างเป็นทางการในส่วนที ่เกี ่ยวกับความยั่งยืนและนโยบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติและระดับชาติ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง 
ข้อกำหนดจากแผนและโปรแกรมอื่นๆ ที่กำหนดทิศทางนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 

การติดตาม (Follow-up) เป ็นการติดตามในฐานะผู ้อำนวยความสะดวกในการวางแผน และ 
การทำตามแผน ทำให้มั ่นใจได้ว่ามีการสร้างการส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
ในกระบวนการจัดทำ SEA โดยรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
ในกระบวนการตัดสินใจ 
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บ 

อภิธานศัพท์ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: 
SEA) 

เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างบริบทการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยการบูรณาการ
ประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืนในการตัดสินใจ และการประเมิน
ทางเลือกการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact 
Assessment: EIA) 

เป็นกระบวนการประเมินผลกระทบทางกายภาพและชีวภาพ (ผลกระทบ 
ทางกายภาพและทางนิเวศวิทยา) ผลกระทบทางสังคมและผลกระทบอื ่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสนอมาตรการเพื่อลดผลกระทบตามข้อเสนอการพัฒนา 
ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการและทำข้อผูกพันใดๆ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน 
นโยบาย (Policy) วิสัยทัศน์และภาพรวมของการดำเนินงาน ซึ่งระบุหลักและวิธีการปฏิบัติไว้  

เป็นกรอบหรือแนวทางอย่างกว้างๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการตัดสินใจสำหรับ  
การวางแผนที่จะต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการ หรือแก้ปัญหา หรือเป็นความมุ่งมั่นที่จะให้เกิด  
การพัฒนาที่เป็นความประสงค์ (Purpose) ของนโยบายน้ัน 

แผน (Plan) แนวทางการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal)  
ที่ต้องการโดยการกำหนดความสำคัญ ก่อน-หลัง ทางเลือก และมาตรการ
สำหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ 
และการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งกำหนดกรอบเวลาในการดำเนินงานเพื่อนำ
นโยบายน้ันไปสู่การปฏิบัติ 

แผนงาน (Program) เป็นกลุ ่มของโครงการที ่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ถูกกำหนดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ (Objective) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพื่อมุ่งสู่
จ ุดมุ ่งหมายของแผน และความประสงค์ของนโยบายที ่อย ู ่ เหนือขึ ้นไป  
การดำเนินแผนงานนั ้นจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ต่างๆ กำหนดการ 
ทรัพยากรนำเข้า และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผล (Outputs) ที่แน่นอน
สำหรับการประเมินผล 

ปัญหาการตดัสินใจ (Decision 
Problem) 

ปัญหาการตัดสินใจว่าวิธีที่ใช้นั้นใช้ได้หรือไม่ เหตุผลที่ต้องการตัดสินใจ สิ่งที่  
ผู้มีอำนาจตัดสินใจต้องแก้ไขเพื่อให้การตัดสินใจไม่ผิดพลาด การระบุปัญหา
หมายถึงการระบุสิ่งที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากระดับความไม่แน่นอน 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นขั้นตอนที่บุคคล/หน่วยงานถูกเรียกเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจ 
โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความสนใจ การแสดงความคิดเห็นและ 
ข้อกังวล การร่วมประเมิน รวมทั้งการปรึกษา (Consultation) ที่เป็นการให้
ข้อแนะนำและความคิดเห็นต่อรายงานโดยเฉพาะจากสาธารณะ  

แรงขบัเคลื่อน (Driving Forces) ตัวกำหนดของการเปลี ่ยนแปลงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ส ิ ่งสำคัญ  คือ  
ความเข้าใจแนวโน้มที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่สนใจ เป็นเคร่ืองมือทางความคิด 
ที่เป็นที่นิยมในบริบทของการสร้างสถานการณ์ ในกระบวนการ SEA หมายถึง 
สิ่งที่กำหนดการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนาเชิงกลยุทธ์แรงขับเคลื่อน
เป็นได้ทั้งตัวรองรับหรือตัวยับยั้ง หรืออาจเป็นแรงภายในหรือภายนอกก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น การเพิ ่มขึ ้นของจำนวนประชากรเป็นแรงขับเคลื ่อนให้เ กิด  
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
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ป 

อภิธานศัพท์  
ปัจจัยสำคัญทีต่้องตดัสินใจ 
(Critical Decision Factors: 
CDF) 

คือประเด็นสำคัญแบบบูรณาการที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ในกระบวนการ SEA เป็นช่องทางให้รวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั ่งยืนเข้าในการประเมินด้วย CDF สร้างแนวคิดของการกำหนด
ขอบเขตในระดับยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายของ
สหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดข้อมูลที ่ต้องใช้  CDF กำหนดกรอบ 
การประเมินในกระบวนการ SEA เพื่อกำหนดทิศทางการวิเคราะห์แนวโน้ม 
กรอบการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ ในแง่ของโอกาสและความเสี่ยง CDF 
ควรผ่านการพิจารณาจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้อง โดยพิจารณาจาก
มุมมองที่หลากหลาย และประเด็นที่น่าเป็นห่วง ควรเลือกเฉพาะ CDF ที่สำคัญ 
และควรใช้ชื่อให้กระชับแต่ได้ความหมายที่มุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option) 

แนวทางที่เป็นไปได้ และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ น้ัน  
หากจะมีการดำเนินการตามนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนาในพื้นที่
นั ้นๆ โดยแนวทางดังกล่าวเกิดจากการพิจารณาถึงความสมดุลเชิงพื ้นที่  
ของสถานที่ เทคโนโลยี มาตรการทางการเงิน กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม  
หรือกายภาพ 

ตวัชี้วดั (Indicator) เป็นสิ่งบ่งบอกหรือให้ข้อบ่งชี้ การวิเคราะห์ที่สามารถวัดปริมาณได้ในพื้นที่จริง 
โดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน 

การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable 
Development) 

เป็นการพัฒนาที ่ตอบสนองความต้องการตามความจำเป็นโดยกระจาย
ประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดี
ขึ้นภายใต้ระบบนิเวศวิทยาที่สามารถรองรับการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับและครอบคลุม
มาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรตามความต้องการและ/หรือความจำเป็น
ของชนรุ่นหลังในระดับเดียวกับที่คนรุ่นปัจจุบันได้รับมา เพื่อให้เกิดความสมดุล
และยั่งยืน 

การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) 

เป็นเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใช้วิธีการที ่เป็นตรรกะและเป็นส่วนตัว 
ที่ช่วยในการจัดโครงสร้างความคิด ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการตัดสินใจ 
ในด้านธุรกิจและองค์กร ช่วยให้กลยุทธ์ สถานการณ์ และข้อเสนอหรือความคิด
สามารถตรวจสอบได้ 

TOWS Matrix เป็นเครื่องมือใช้สำหรับการสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์ โดยสามารถเลือกจาก
ช่องทางที ่ได้เปรียบและช่องทางที ่จะลดความอ่อนแอหรือภัยคุกคามจาก
ภายนอก ด้วยการวางแผนกลยุทธ์เชิงป้องกัน รวมทั ้งนำข้อมูลที่วิเคราะห์
ทั้งหมดไปปฏิบัติจริงเพื่อหาความเบี่ยงเบนและวิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบ นำข้อมูลมาปรับปรุงทุกๆ ช่วงเวลาที ่สถานการณ์มี การ
เปลี่ยนแปลง 

Prioritization Quadrant เป็นเทคนิคที่สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำความรู้และประสบการณ์ของ  
ผู ้วิเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินได้โดยง่ายและสามารถนำไปสู่  
การจ ัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ได ้อย ่างม ีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  
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บ 

อภิธานศัพท์ 
แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) 

เป็นการคิดอย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมได้ รวมถึงพิจารณาครอบคลุมทั้งมติิเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ภายใต้
สถานการณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนาและมุ่งเน้น ประเด็นยุทธศาสตร์สามารถ
ทำได ้โดยการนำพันธกิจแต่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อน้ัน
หน่วยงานต้องการดำเน ินการในประเด ็นใดเป ็นพ ิ เศษ และหล ังจาก 
ได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลง
ในทิศทางใด 

กรอบการประเมิน (Assessment 
Framework) 

กรอบการทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากปัจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
เกณฑ์การประเมินและตัวชี ้วัดที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อจัดโครงสร้างการประเมิน
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการ SEA ที่กำหนดเม่ือใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ 

กรอบการบริหารจัดการ 
(Governance Framework) 

เป็นการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลสาธารณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบ 
(รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและมีกลไกที่มีความหมาย) ความโปร่งใส/เปิดเผย 
(มีบทบาทและความรับผิดชอบที ่ช ัดเจนและขั ้นตอนที ่ช ัดเจนสำหรับ  
การตัดสินใจและใช้อำนาจ) ความซ่ือสัตย์ (ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง มีจริยธรรม
และไม่ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด) เป็นผู้พิทักษ์ (ใช้ทุกโอกาสเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
สินทรัพย์สาธารณะและสถาบัน) มีประสิทธิภาพ (สร้างความมั่นใจในการใช้
ทรัพยากรให้ดีที่สุดเพื่อจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้พร้อมด้วยความมุ่งม่ันในการใช้
กลยุทธ์ที่อิงหลักฐานเพื่อการปรับปรุง) และความเป็นผู้นำ (บรรลุความมุ่งม่ัน
ในการกำกับดูแลที่ดีผ่านความเป็นผู้นำจากด้านบน) 

กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference 
Framework: SRF) 

เป็นกรอบยุทธศาสตร์นโยบายมหภาคสำหรับ SEA ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการกำหนดบริบทสำหรับ SEA ช่วยสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน 
ตามแนวนโยบายและเป ้าหมายท ี ่ เก ี ่ยวข ้องซ ึ ่ งกำหนดขึ ้นในรูปแบบ 
อย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
ในระดับนานาชาติและระดับชาติ นอกจากน้ียังอาจรวมถึงข้อกำหนดจากแผน
และโปรแกรมอ่ืนๆ ที่กำหนดทิศทางนโยบายที่เก่ียวข้องด้วย 

การติดตามผล (Follow-Up) เป็นการติดตามในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการวางแผน และการทำตาม
แผน ทำให้มั่นใจได้ว่ามีการสร้างการส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในกระบวนการ
จัดทำ SEA โดยรวมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในกระบวนการ
ตัดสินใจ 
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๑-๑ 

บทที่ ๑ 
บทนำ 

 เนื้อหาในบทที่ ๑ ประกอบด้วย ๕ หัวข้อคือ ๑) หลักการและเหตุผลความจำเป็นที่จะแสดงให้เห็นถึง
ความสำคัญ ความจำเป็นในการนำมาสู ่การทำโครงการ ๒) วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓) เป้าหมายของ
โครงการ ๔) ขอบเขตของโครงการ และ ๕) แผนงาน รวมทั้งระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศไทย มีการดำเนินการที่ยังไม่แพร่หลาย
ในเรื่องของการประเมินศักยภาพข้อจำกัดของสภาพพื้นที่  รวมทั้ง ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้
โครงการพัฒนาต่างๆ ที ่ผ ่านมาประสบปัญหาความเหมาะสม และความคุ ้มค่าของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ความไม่คุ้มค่าในการพัฒนาพื้นที่  และความไม่คุ ้มค่าของการลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภค ในการรองรับ 
การพัฒนาต่างๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ปัญหาการจัดการสิ ่งแวดล้อม  และการยอมรับของ
ประชาชนในพื้นที่พัฒนา ถึงแม้ว่า ภาครัฐจะมีการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม หรือการกำหนดพื้นที่ 
เพื ่อการพัฒนาระบบการคมนาคมและขนส่งขนาดใหญ่ก็ตาม แต่สิ ่งที ่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในพื้นที่ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เป็นผลให้การพัฒนาพื้นที่หรือการพัฒนาโครงการต่างๆ 
ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และความไม่เข้าใจกันระหว่างภาคประชาชนและ
ภาครัฐในการพัฒนาพื้นที ่/การพัฒนาโครงการในหลายๆ โครงการของภาครั ฐที ่ผ่านมา ทั ้งนี ้ เนื ่องจาก
ประชาชนมีการรับทราบข้อมูลไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องศักยภาพของพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่  
ว่ามีความเหมาะสมหรือมีศักยภาพเพื่อการใช้ประโยชน์ประเภทใด หรือเพื่อกิจกรรมใด รวมทั้งกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาพื้นที่ยังมีการดำเนินการไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกิดขึ้น เป็นเพียงการรับฟังข้อมูล/ข่าวสารในการพัฒนาโครงการเท่านั้น  
ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา  และโครงการพัฒนา 
ในพื้นที ่ต่างๆ มีการดำเนินการที่ไม่ครอบคลุม ในเรื ่องของการพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนา 
ในเชิงพื้นที่ เนื่องจาก การพัฒนาที่ผ่านมามีการดำเนินการที่ไม่แพร่หลาย ในเรื่องของการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ ่งเป็นกระบวนการที ่มีความสำคัญ 
เป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ
พัฒนาโครงการต่างๆ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที ่ควร ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย/ยุทธศาสตร์  หรือ 
ที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในทุกขั้นตอนของการประเมิน จำเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน เพื่อให้
หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย/เจ้าของโครงการ ทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โครงการ/พื้นที่
พัฒนานั ้นๆ ถึงแม้ว่า  ประเทศไทยจะมีทั ้ งกฎหมายนโยบายระดับต่างๆ ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนา 
แผนการบริหารจัดการต่างๆ ก็ตาม แต่ปัญหาในการพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ยังคงเป็นประเด็น
สำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องรีบหามาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนา 
ที่เกิดข้ึนอยู่บนฐานของศักยภาพ และความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย และสอดคลอ้ง
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๑-๒ 

กับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาที่เกิดข้ึน
เป็นไปอย่างยั่งยืน 

ในการนี้ เพื่อให้การกำหนดนโยบายและแผน มีทิศทางไปสู่การพัฒนาที่ชัดเจน นายกรัฐมนตรีได้มี 
ข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เ ร่งรัดการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนด “การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศในทุกมิติ”  ดังนั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหาร
จัดการที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) พิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้
การดำเนินการเกิดดุลยภาพทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนา จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดลอ้ม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไก ที่จะนำมาใช้เชื่อมประสานการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้ง 
ตั้งแต่การจัดทำนโยบาย แผน แผนงาน เพื่อบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล 
ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพ และเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว และทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์
ของการพัฒนาร่วมกัน โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องนำทางบนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี 
(Good Governance)  ดังนั้น จึงมีการดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เพื ่อเป็นกรอบแนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพและข้อจำกัด  
ของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบูรณาการ
มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การตัดสินใจมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วม  
จากทุกภาคส่วน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑) เพื่อวิเคราะห์และจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของ
การใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับพื้นที่ 

๒) เพื ่อให ้ได้แนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือ ในการบูรณาการ
การปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

๑.๓ เป้าหมาย (เชิงผลผลิต) 
๑) ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระดับพื้นที่ 
๒) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 

๑.๔  ขอบเขตการศึกษา 
๑) เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา รูปแบบและวิธีการในการดำเนินการศึกษา ตลอดจน

ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนงาน และระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของโครงการ พร้อมทั ้งเสนอเกณฑ์  
การคัดเลือกพื้นที ่ต้นแบบ เพื ่อใช้เป็นต้นแบบในการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ที ่ครอบคลุมทุกมิติ ทั ้งด้านสิ ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 
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๑-๓ 

๒) ศึกษารวบรวม ทบทวน และศึกษาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องในเรื่องการประเมินสิ่งแวดล้อม  
ระด ับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ที ่ได้ม ีการศึกษาไว้ท ั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการเพื่อการพฒันา 
ที่ยั่งยืนให้ความเห็นชอบ รวมทั้ง กฎหมาย นโยบาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศไทย 

๓) รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ต้นแบบ อาทิ ข้อมูลลักษณะกายภาพ ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม  
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลสถานภาพในปัจจุบัน ข้อมูลย้อนหลัง และข้อมูลแนวโน้มการดำเนินการ  
ในอนาคต 

๔) วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้อง 
กับนโยบายการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่ต้นแบบ  
เพื ่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที ่ดินที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ  
ของทรัพยากรที่ดินในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

๕) จัดประชุมสัมมนาในพื้นที่ต้นแบบเพื่อประชาสัมพันธ์ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนิน
โครงการ กรอบการดำเนินงาน รูปแบบและแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จำนวน ๑ ครั้ง 
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

๖) ออกแบบ จัดทำ และตรวจสอบระบบฐานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการจัดทำตั วชี้วัดกลาง และ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของโครงการ สำหรับการนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ การพิจารณา
ศักยภาพและข้อจำกัดในมิติด้านต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นแบบ 

๗) เสนอเกณฑ์หรือตัวช้ีวัดกลาง ที่เป็นภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ในเชิงพื้นที่ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งเสนอเกณฑ์หรือตัวชี้วัด เพื่อใช้ในการประเมินทางเลือกในพื้นที่
ต้นแบบ 

๘) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรต่างๆ จากการดำเนินการ
ตามนโยบาย แผน แผนงาน โดยมีการจัดประชุมสัมมนา จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น
ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน 

๙) ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ  
บนหล ักการและวิธีการของการประเม ินส ิ ่ งแวดล้อมระด ับยุทธศาสตร์ ( Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ที ่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้
คณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื ่อเป็นต้นแบบในการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่บนศักยภาพ และความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๑๐) เสนอการพัฒนาทางเลือก วิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกในพื้นที่ต้นแบบ โดยการประเมิน
ตามตัวชี้วัดที ่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๗. พร้อมทั้งทำการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม  
ทั้งทางบวกและลบ การจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่
ต้นแบบ โดยใช้เทคนิคและหลักการทางวิชาการที่เหมาะสม 

๑๑) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อแนวทาง
ทางเลือกที่ได้ตามข้อ ๑๐. โดยมีการจัดประชุมฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง มีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ คน 
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๑-๔ 

๑๒) ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิง่แวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๑๓) เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดินตามแนวทางการพัฒนาที่ยั ่งยืนทั ้งในมิติด้านสิ ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ 

๑๔) จัดประชุมสัมมนาในระดับพื้นที ่ เพื่อนำเสนอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที่ต้นแบบ และ (ร่าง) แนวทาง 
การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

๑๕) ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งเป็นผลที่ได้
จากข้อ ๑๔. 

๑๖) จัดประชุมสัมมนาในส่วนกลาง เพื่อเสนอผลการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้องต่อผลการศึกษา ได้แก่ (ร่าง) ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับพื้นที่ และ (ร่าง) แนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท ี่ดิน 
จำนวน ๑ ครั้ง จำนวนผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน 

๑๗) ประมวลความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมสัมมนาในส่วนกลาง ตามข้อ ๑๖. 
เพื ่อนำมาปรับปรุง (ร่าง) ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับพื้นที่ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน โดยปรับแก้ตาม
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของที่ประชุม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และครบถ้วน 

ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ
ด้านวิชาการ เพื ่อให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นด้านวิชาการ และประสานการสนับสนุนข้อมูลในส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๑.๕ แผนงานและระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 
จากพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาและเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะผู้จัดทำไดก้ำหนด

แผนงาน และระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ดังมีรายละเอียดตามรูปท่ี ๑.๕-๑ และตารางท่ี ๑.๕-๑ ดังนี ้
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๑-๕ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- เสนอกรอบแนวคิด ขอบเขตการศึกษา รูปแบบและวิธีการศึกษา/ 

ระยะเวลาดำเนินกิจกรรมของโครงการ 
- เสนอเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ SEA ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๕.๑ - ทบทวน ข้อมูล SEA ในประเทศและต่างประเทศ 
- แนวทาง (Guideline) กพย. เห็นชอบ เม่ือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
- กฎหมาย นโยบาย มติ ครม. ที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๕.๒ 

กำหนดพื้นที่ต้นแบบ 

รวบรวมข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่ต้นแบบ อาทิ ลกัษณะกายภาพ  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม ซึง่เป็นข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน/ 

ข้อมูลย้อนหลัง/แนวโน้มในอนาคต 

๕.๓ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ อปุสรรคของการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในภาพรวมของประเทศและในพื้นที่ต้นแบบ เพือ่ประเมิน 

ผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 

๕.๔ 

จัดประชุมสัมมนา ๑ ครั้ง 
เพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์เป้าหมายของการดำเนินงาน (ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน) 

๕.๕ 

ออกแบบ จัดทำ และตรวจสอบระบบฐานข้อมูล เพื่อนำมา 
จัดทำตัวช้ีวัด และจัดเก็บข้อมูล เพือ่นำมาวิเคราะห ์

ประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นแบบ 

๕.๖ ๑. เสนอเกณฑ์หรือตัวช้ีวัด (ภาพรวม) ในการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๒. เสนอเกณฑ์หรือตัวช้ีวัด เพื่อใช้ในการประเมินทางเลือก 
ในพื้นที่ต้นแบบ 

๕.๗ 

จัดประชุมเชิงปฏิบัตกิารในพื้นท่ีต้นแบบและพ้ืนที่ใกล้เคียง ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง (ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน) ๕.๘ 

วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ บนหลักการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ที่กำหนดโดยคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ภายใต ้กพย. 

๕.๙ 

เสนอการพัฒนาทางเลือก วิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือกในพ้ืนที่ต้นแบบ จดัลำดับความสำคัญของทางเลือก 
นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดของพ้ืนที่ต้นแบบ 

๕.๑๐ 

จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ในพื้นท่ีต้นแบบ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง (ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน) 
๕.๑๑ 

ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป็นการถอดบทเรียนจากการดำเนินการใช้พื้นที่ต้นแบบ 

๕.๑๒ ๕.๑๓ 

จัดประชุมสัมมนาในพื้นท่ีต้นแบบ จำนวน ๑ ครั้ง (ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน) 
๕.๑๔ 

ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และผลการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ต้นแบบ 

๕.๑๕ 

จัดประชุมสัมมนาในส่วนกลาง จำนวน ๑ ครั้ง 
นำเสนอผลการศึกษาและรับฟงัความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน) 

๕.๑๖ 

นำความเห็นและขอ้เสนอแนะที่ได้มาปรับปรุง 

รูปท่ี ๑.๕-๑ ขั้นตอนการดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

๑. ร่าง ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระดับพื้นที ่
๒. ร่าง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สำหรับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 

เป้าหมาย (เชิงผลผลิต) 
๕.๑๗ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๑-๖ 

ตารางท่ี ๑.๕-๑ แผนงานและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
1. เสนอกรอบแนวคิดขอบเขตการศึกษา รูปแบบและวิธีการในการดำเนินการศึกษา ขั้นตอนการดำเนินงานแผนงาน

และระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 
        

2. เสนอเกณฑ์การคดัเลือกพื้นที่ต้นแบบ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม          

3. ศึกษา รวบรวม ทบทวน และศึกษาข้อมูลทีเ่ก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย         

4. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน เช่น ข้อมูลลักษณะกายภาพ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม          
5. วิเคราะห์ปญัหาสาเหตุและอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ทีด่ินที่ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับนโยบายการพฒันา

พื้นที ่และเศรษฐกิจของประเทศไทย 
        

6. จัดประชุมสัมมนาในพื้นที่ต้นแบบคร้ังที่ ๑ เพื่อประชาสัมพันธ์ วตัถุประสงค์ และเปา้หมายของการดำเนินโครงการ 
กรอบการดำเนินงาน รูปแบบและแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ 

        

7. จัดทำตัวชี้วดักลาง และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นแบบ         
8. เสนอเกณฑ์หรือตัวชี้วดักลางที่เป็นภาพรวม เพื่อใช้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในเชงิพื้นที ่

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทัง้เสนอเกณฑ์หรือตัวชี้วดัเพื่อใชใ้นการประเมินทางเลือกในพื้นที่ต้นแบบ 
        

9. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ใกล้เคียงคร้ังที่ ๑ - ๔ เพื่อรับฟงัความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง ต่อประเด็นการใชป้ระโยชน์ทีด่ิน และการจดัการทรัพยากรต่างๆ 

        

10. วิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ         

11. เสนอการพัฒนาทางเลือก วิเคราะห์ และเปรียบเทยีบทางเลือกในพื้นที่ต้นแบบ โดยการประเมินตามตัวชี้วดั 
ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๘ พร้อมทั้งทำการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม ทัง้ทางบวกและลบ  
การจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก เพื่อนำเสนอทางเลือกทีเ่หมาะสมที่สุดในพื้นทีต่้นแบบ 

        



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

   ๑-๗ 

ตารางท่ี ๑.๕-๑ แผนงานและระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (ต่อ-๑) 

 

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 
12. จัดประชุมเชงิปฏิบัติการในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ใกล้เคยีง คร้ังที่ ๕ – ๘ เพื่อรับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องต่อแนวทางทางเลือก ที่ไดต้ามข้อ ๑๑         

13. ตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
14. เสนอ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน         
15. จัดประชุมสัมมนาในระดับพื้นที่ คร้ังที ่๒ เพื่อนำเสนอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

        

16. ปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลการ
ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ ซ่ึงเป็นผลที่ได้ 
จากข้อ ๑๕. 

        

17. จัดประชุมสัมมนาในส่วนกลาง คร้ังที ่๓ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคดิเห็นจากทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องต่อผลการศึกษา ได้แก่ (ร่าง) ต้นแบบการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ในระดับพื้นที่ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

        

18. ประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมสัมมนาในส่วนกลาง ตามข้อ ๑๖ เพื่อนำมาปรับปรุง  
(ร่าง) ต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระดับพื้นที่ และ (ร่าง) แนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยปรับแก้ตามข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะ
ของที่ประชุม และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และ
ครบถ้วน 

        

๑๙.  สง่รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๒ 
กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๒-๑ 

บทที่ ๒ 
กรอบแนวคิดการดำเนินงาน 

 บทที่ ๒ กรอบแนวคิดการดำเนินงาน เป็นการทบทวนเอกสาร บทความ และงานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษาโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น แนวคิดการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ และแนวคิดการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์ในการทบทวนเนื้อหาสาระดังกล่าว ๒ ประการ คือ 
๑) เพื่อกำหนดขอบเขตของแนวคิดที่จะใช้ในการศึกษา ๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่ง 
กรอบแนวคิดในการศึกษาโครงการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

๒.๑ แนวคิดการวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
จากคำกล่าวที่ว่า “ที่ดินเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด แต่ความต้องการใช้ประโยชน์มีอยู่อย่างไม่จำกัด” 

ดังนั้น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
สามารถป้องกันความขัดแย้ง การปรับตัวของการใช้ประโยชน์ที ่ด ินให้เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ 
และระบบนิเวศในปัจจุบัน และอนาคต 

๒.๑.๑ นิยามการวางแผนด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน หรือเป็นกิจกรรมของมนุษย์  

ซึ ่งเกี ่ยวข้องโดยตรงบนที่ดินนั ้นๆ เช่น การใช้ที ่ดินเพื ่อการเกษตรกรรม ปศุสัตว์ การพักผ่อนหย่อนใจ 
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความเปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา เพื ่อตอบสนองต่อ  
ความต้องการของมนุษย์ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าว 
ส่งผลให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ดังนั้น การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงเข้ามามีบทบาทในการ
กำหนดและควบคุมเพื่อให้เกิดการจัดการ และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เหมาะสม
กับศักยภาพ และสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

สำหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์ท ี ่ดิน มีผ ู ้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผ ู ้แทนองค์กรต่างๆ  
รวมถึงนักวิชาการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไดใ้ห้นิยามความหมายไว้มากมาย เช่น 

Hsi (1971) ให้นิยามการวางแผนการใช้ที ่ดินว่าเป็นกระบวนการประเมินผลการใช้ที ่ดิน 
เพื่อประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการใหข้้อเสนอแนะในแง่นโยบาย และความรวดเร็วของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 
เพื่อให้บังเกิดผลตรงตามเป้าหมาย 

Camp, Harry W. (1974, pp. 22–27) ให้ความหมายเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ที่ดิน คือ 
การใช้ความรู้แบบสหวิทยาการ วิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและปัญหาในปัจจุบัน เพื่อให้ได้
แนวทางในการคาดคะเน ความน่าจะเป็นไปได้ของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ในอนาคต โดยพยายามลดความผิดพลาดต่างๆ ที ่อาจเกิดขึ้นต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อันมีผลต่ อ
สภาวการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
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FAO (1976) ให้นิยามของการวางแผนการใช้ที่ดิน คือ การเสนอแนะแนวทางในการตัดสินใจ
ที่จะใช้ที่ดิน ภายใต้สภาพแวดล้อมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้สำหรับอนาคต ไปพร้อมๆ กัน  

กรมพัฒนาที่ดิน (1980) กล่าวว่า การกำหนดนโยบายที่ดินและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ 
การกำหนดประเภทการใช้ที ่ดิน รวมถึงวิธีดำเนินงาน เพื่ อให้เกิดการนำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และ 
มีประสิทธิภาพที่มั่นคงถาวร 

ดิเรก คงแพ (2018) ให้คำนิยามการวางแผนการใช้ที่ดิน คือ การวางนโยบายการแบ่งเขต 
ที ่ดินออกไปตามวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเป็นกระบวนการดำเนินงานที่มุ ่งแนะนำ และแสดงให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายของรัฐในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยการดำเนินงาน จะต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องกันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเป็นการคาดคะเนการใช้ที่ดิน
ตามศักยภาพของทรัพยากรดิน โดยมีพื้นฐานจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ ระหว่างความต้องการของผู้ใช้
ที่ดินกับการตอบสนองต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดให้มีผลตอบแทนสูงสุด ขณะเดียวกันก็เป็นการ
รักษาทรัพยากรเหล่าน้ันไว้ใช้ในอนาคตได้ด้วย 

สฤษดิ ์  ต ิยะวงศ ์ส ุวรรณ (2016) ให ้ความหมายการวางแผนการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินว่า  
เป็นกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ เกี ่ยวกับศักยภาพและทางเลือกในการใช้ประโยชน์ของที ่ดิน  
ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม และเศรษฐกิจในรูปแบบลักษณะต่างๆ เพื่อทำการเลือกหนึ่งในรูปแบบ
เหล่านั้น จากกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม และสามารถดำเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินให้ตอบสนองต่อ 
ความต้องการที่จำเป็นของสมาชิกในสังคมร่วมกัน ตลอดจนการดูแลรักษาทรพัยากรภายในพื้นที่สำหรับอนาคต 

จากการทบทวนนิยามการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถสรุปได้ว่า การวางแผน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ผ่านการบูรณาการ
ทางความคิดแบบสหวิทยาการ เพื่อกำหนดแนวทางหรือข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อให้
การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินเกิดประโยชน์สูงสุด มั่นคงยั่งยืน  และตอบสนองต่อความต้องการ 
ของทุกภาคส่วน  

๒.๑.๒  หลักการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์

ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตโดยเลือกวิธีการที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้บรรลุผลตามที่ต้องการ
ภายในเวลาที ่กำหนด และการวางแผนนั้นจะพิจารณาในประเด็นที ่สำคัญ ๓ ประการ คือ ๑) จุดหมาย
ปลายทางของแผน ๒) วิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุแผน และ ๓) ระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้เกิด 
ผลสำเร็จตามแผน การดำเนินงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดข้ึนอยู่การวางแผน  ดังนั้น แผนจึงเป็น
เครื่องมือสำหรับควบคุมและติดตามผลการดำเนินงาน โดยแผนที่ดีจะกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนทำให้สามารถ
ตรวจสอบถึงการบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เพื่อใช้
ปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถใช้หลักการเดียวกับกระบวนการวางแผนทั่วไป 
โดยมีการกำหนดทิศทางและเป้าหมาย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพือ่ให้เกิดประโยชนส์งูสดุ 
โดยการดำเนินงาน จะต้องมีการพิจารณาต่อเนื่องกันไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้  ในกระบวนการวิเคราะห์และ
ประเมินสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน มีการดำเนินการผ่านการบูรณาการทางความคิดแบบสหวิทยาการ  
เพื ่อกำหนดแนวทางหรือข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม เพื ่อให้การบริหารจัดการที่ดิน   
และทรัพยากรดินเกิดประโยชน์สูงสุด มั่นคงยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วน 

http://urp.cuid.in.th/author/urp/
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๒.๑.๓  กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แม้ว่ากระบวนการหรือขั้นตอนในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดิน จะมีรูปแบบรวมถึง

ข้ันตอนที่หลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริบททางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากร 
รวมถึงประเด็นปัญหาเฉพาะเจาะจงที ่เกิดขึ ้นในแต่ละพื้นที ่ อย่างไรก็ตาม กระบวนการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดนิในทุกรูปแบบ ล้วนมีจุดร่วมที่สำคัญ เช่น การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การสร้าง
การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจเลือกรูปแบบหรือแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 

สำหรับกระบวนการ หรือขั้นตอนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่ วไป ดังแสดงใน 
รูปท่ี ๒.๑-๑ โดยแบ่งไดเ้ป็น ๑๐ ข้ันตอน คือ 
             ข้ันตอนที่ ๑ : การกำหนดเป้าหมาย และเงื่อนไขความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ เพื่อการบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด ผ่านการอภิปรายและปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างนักวางแผน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และข้อมูลที่จะนำไปสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
 ขั้นตอนที่ ๒ : การกำหนดแผนการดำเนินงาน ผ่านการอภิปรายร่วมกัน เพื่อค้นหาแนวทาง
และข้ันตอนร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานที่จะนำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 
          ขั้นตอนที่ ๓ : การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา เงื่อนไข และข้อจำกัดของการดำเนินงาน  
ซึ่งเป็นข้ันตอนเชิงเทคนิค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบองค์ประกอบ เงื่อนไขและข้อจำกัด
ของรูปแบบแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่การเลือกรูปแบบ แผนการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด 
           ขั ้นตอนที ่ ๔ : การระบุโอกาสและแนวทางการเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเลือกหรือกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหา เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่เกีย่วข้องกำหนด
ร่วมกัน โดยอาจต้องมีการเจรจาเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดิน กลุ่มดำเนินกิจกรรม และ
กลุ่มผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
  ขั ้นตอนที่ ๕ : การประเมินความเหมาะสมการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ซึ ่งเป็นขั ้นตอนสำคัญ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทใด หรือรูปแบบใดที่มีความเหมาะสมกับศักยภาพ 
และลักษณะดินบริเวณนั้นๆ มากที่สุด โดยการดำเนินการในข้ันตอนนี้ประกอบด้วย รายละเอียด ของการจัดกลุ่ม
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อมูลแผนที่ทางกายภาพ และภูมิศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน   ทั้งในส่วนการเปรียบเทียบและการจัดวาง
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ 
  ขั้นตอนที่ ๖ : การประเมินทางเลือกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ผ่านการวิเคราะห์และประเมิน 
ใน ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยข้ันตอนนี้ควรมีการกำหนดกลุ่มตัวช้ีวัด เพื่อใช้ในการประเมิน
อย่างเป็นระบบ 
                     ข้ันตอนที่ ๗ : การตัดสินใจร่วมกันในการเลือก แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมที่สุด 
โดยสิ่งสำคัญที่สุดในข้ันตอนนี้ คือ การจัดเตรียมข้อมูลสำคัญที่จะมีส่วนช่วยสะท้อนให้เห็นถึงสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้กับกลุ่ม 
ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งอาจหมายถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  ในการเลือกแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม และสามารถที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดร่วมกัน 
  ข้ันตอนที่ ๘ : การจัดเตรียมแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นข้ันตอนการนำเสนอรายละเอียด
เงื่อนไขของแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงเหตุผลในการเลือกแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา และให้คำแนะนำว่าเหมาะสมที่สุด ตลอดจนการจัดเตรียมแนวทางการนำแผนไปใช้ 
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๒-๔ 

 ขั้นท่ี ๑ ขั้นท่ี ๒ ขั้นท่ี ๓ ขั้นท่ี ๔ ขั้นท่ี ๕ ขั้นท่ี ๖ ขั้นท่ี ๗ ขั้นท่ี ๘ ขั้นท่ี ๙ ขั้นท่ี ๑๐ 
 

ปัจจัยนำเข้า
และกิจกรรม 

ท่ีเกิดขึ้น 

 
นโยบายการใช้

ที่ดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคัดเลือก
วิธีการ 

 

 
การวิเคราะห์

สถานการณ์ปัญหา 

 
การเจรจา

ปรึกษาหารือกับ
ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

 
การสำรวจ 
การใช้ที่ดิน 

 
การวิเคราะห์ 

ระบบ 
การเพาะปลูก 

 

 
การปรึกษาหารือ 

กับชุมชนและ 
ผู้มีอำนาจ 

ในการตัดสินใจ 

 
จัดทำแผน 

การเปลี่ยนแปลง 

 
การนำแผน 

ไปปฏิบัติโดยผู้ใช้
ประโยชน์ที่ดินและ

หน่วยงาน 

 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้า 
ในการดำเนินงาน 

จากผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
และหน่วยงานพัฒนา 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ข้อมูลที่ดิน       ที่เก่ียวข้อง 

 พ้ืนฐาน 
 
 

ข้อมูลของปัญหา 
ที่เกิดในพ้ืนที ่

 
การวิเคราะห์

ข้อจำกัดทางด้าน
กฎหมาย เศรษฐกิจ

และสังคม 

 
การศึกษา 

แนวทางเลือก 
ในการใช้ประโยชน์

ที่ดินและ
กฎระเบียบ 
ที่เก่ียวข้อง 

การประเมินการใช้
ที่ดินทางกายภาพ 

การวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นใน ๓ มิต ิ

การพิจารณา 
การนำแผนไปสู่ 

การปฏิบัติ 

การจัดทำแผนงาน  
การประสานงาน 
ระหว่างหน่วยงาน 

 การจัดทำ
แบบจำลองการใช้

ที่ดิน 

คือ สิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและ

สังคม 

  ที่เก่ียวข้อง 

  
ข้อจำกัดของ

หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 
การจัดระบบ 

ของวิธีการทำงาน 

 
การจัดทำระบบ

ฐานข้อมูล 
ด้านทีด่ิน 

    

 

 

        

           

           
             

ผลลัพธ์ ข้อกำหนด 
ของเงื่อนไขและ
องค์ประกอบ 

แผนและเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณและ
กำลังคน 

ปัญหาและ
ทางเลือก 

ในการแก้ปัญหา 

ลักษณะเฉพาะ
ของประเภท 

การใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

แผนที่การใช้
ที่ดิน 

อย่างเหมาะสม 

ทางเลือกของ
การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

ข้อเสนอ 
ของการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
และข้อมูล

ย้อนกลับเร่ืองแผน 

แผนการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 
ที่พร้อมนำไป

ปฏิบัติ 

การปรับเปลี่ยน 
การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

การปรับปรุงแผนและ
การได้ข้อมูลย้อนกลับ

เพื่อปรับแผน 

  การ                  การติดตาม 

  การใข้                  ตรวจสอบและ 
                            การปรับปรุงแผน 
                   

การวางแผน 
การใช้ท่ีดิน 

            รูปท่ี ๒.๑-๑ กระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่มา :  ดัดแปลงจาก Dent and Ridgway, 1986 

 

การกำหนด
เป้าหมายและ
เง่ือนไขของ
องค์ประกอบ 

การกำหนดแผน 
การดำเนินงาน 

การวิเคราะห์
ปัญหาและ
สถานการณ์ 

การระบุโอกาส 
ในการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

ประเมิน 
ความเหมาะสม

การใช้ที่ดิน 

ประเมิน
ทางเลือกการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

การเลือก
แนวทาง 

ที่เหมาะสมทีสุ่ด 

การเตรียมแผน 
การใช้ประโยชน์

ที่ดิน 

การนำแผน 
ไปปฏิบัติ 
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๒-๕ 

  ข้ันตอนที่ ๙ : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ  เป็นข้ันตอนที่นำแผน
ไปปฏิบัตโิดยผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีการประสานงานทีด่ี
ระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ 
  ขั้นตอนที่ ๑๐ : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจะมีส่วนช่วยให้ผู้จัดทำแผนทราบว่า แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
สามารถเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินที่นำไปสู่การบรรลุตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ได้หรือไม่  
และสามารถบรรลุได้มากน้อยเพียงใด หรือหากกรณีที่ไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
เกิดจากเหตุปัจจัยอะไร เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลตั้งต้น เพื่อกลับไปเริ่มกระบวนการวางแผนในข้ันตอนที่ 1 
อีกครั้ง ในกรณีที่มีการปรับปรุงแผน 

๒.๑.๔  การขับเคล่ือนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินไปสู่การปฏิบัติ 
การขับเคลื ่อนแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินไปสู ่การปฏิบัติจะประสบความสำเร็จได้ ควรมี 

การเชื่อมโยงนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่กำหนดโดยส่วนกลาง ในระดับประเทศ ระดับกระทรวง หรือ
ระดับกรม ซึ่งเป็นแผนตามหลักการ Top-Down เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่นำไปปฏิบัติ  ทั้งนี้ในการนำไป
เชื ่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที ่จัดทำโดยหน่วยงานในพื้นที่  ซึ ่งเป็นการจัดทำขึ ้นตามหลักการ 
Bottom–Up นั้น จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากแผนดังกล่าวเป็นแผนงาน/
โครงการตามความต้องการของพื้นที่ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของเกษตรกร/ชุมชน  ตัวอย่างของแผนพัฒนา 
ในระดับพื้นที่ ได้แก่  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา 
ในระดับตำบล  การเชื่อมโยงแผนตามหลักการ Top-Down และ Bottom–Up เป็นการขับเคลื่อนนโยบาย 
ในระดับแผนส่วนกลางให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของชุมชน จึงทำให้ 
การขับเคลื่อนแผนประสบความสำเร็จได้ 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดิน โดยทั่วไปสามารถแบ่งได้ ๓ ระดับ คือ (๑) ระดับชาติ  
(๒) ระดับภูมิภาค และ (๓) ระดับท้องถ่ิน โดยที่ความสัมพันธ์ของทั้ง ๓ ระดบันั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเรียงลำดับกัน
เสมอไป แต่จะต้องมีความสอดคล้องในการตัดสินใจ และดำเนินการสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนโยบาย
และการดำเนินการ ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๑-๒ ดังนี ้
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๒-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๑-๒ ความสมัพันธ์และการเชื่อมโยงของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละระดบั 
 

ระดับชาต ิ
เป ็นการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินที่ เน้นการวางยุทธศาสตร์ การออกกฎหมาย

ข้อกำหนด การวางงบประมาณ และจัดทำโครงการการมีสว่นร่วมในการวางแผน ส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบผูแ้ทน
จากภาคส่วนต่างๆ 

ระดับภูมิภาค 
เป็นการวางแผนที่เชื่อมโยงการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินระดับชาติ และระดับท้องถ่ิน  

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลสารสนเทศสำหรับหน่วยงานต้นทางและปลายทาง ศึกษา และนำเสนอ
ข้อมูล และสถานการณ์การใช้ที่ดินในภูมิภาคที่ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมกับการศึกษาศักยภาพของการพัฒนา
ในพื้นที่ การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับภูมิภาค ผู้แทนของภาคส่วนต่างๆ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทน
นำเสนอความต้องการของแต่ละภาคส่วน 

ระดับท้องถิ่น 
เป็นกิจกรรมการวางแผนที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริง เป็นขั้นตอนการวางแผนที่มีรายละเอียดสูง 

การมีส่วนร่วมของภาคส่วนในการร่วมกันตัดสินใจวางแผน  สามารถทำได้โดยตรง หรือผ่านการประชาพิจารณ์ 
ในบางครั้ง การวางแผนระดับท้องถิ ่นจะมีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานในระดับท้องถิ ่นอื ่นๆ หรือกับ
หน่วยงานในระดับที่สูงกว่า 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง ๓ ระดับ มีจุดประสงค์ เพื่อสร้างแนวทางและเตรียมการ 
สำหรับกระบวนการวางแผนในระดับท้องถิ ่น ดังนั ้น ประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์และการสนับสนุน
งบประมาณในการวางแผนระดับท้องถิ่น ควรมีการวางแผนในระดับชาติและภูมิภาคด้วย เพราะความพร้อม 
ในระดับท้องถ่ินเป็นส่วนสำคัญ ทำให้การดำเนินการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับภูมิภาค และระดับชาติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ 

การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับชาต ิ

การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ

ท้องถิ่น ก. 

การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ

ท้องถิ่นอ่ืนๆ 

การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินของ
ภูมิภาค/จังหวัด ก. 

การวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินของภูมิภาค
จังหวัดอ่ืนๆ 

แผนอ่ืนๆ 
ในระดับชาต ิ

แผนอ่ืนๆ 
ในระดับภูมิภาค 

แผนอ่ืนๆ 
ในระดับท้องถ่ิน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก GIZ, 2012 
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๒-๗ 

๒.๒ แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
๒.๒.๑ ความสำคัญของ SEA 

๑) ความเป็นมาของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 

เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้การดำเนิ นงานตามนโยบาย/แผน/
แผนงาน (Policy, Plan, Program: PPP) เก ิดความสมดุลและยั ่งยืนทั ้งทางด้านเศรษฐกิจ ส ังคม และ
สิ ่งแวดล้อม โดยหลักการแล้ว ต้องมีการจัดทำ SEA ก่อนการพัฒนา เพื ่อชี ้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้  
ของผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว พร้อมทั้ งเสนอแนวทางในการป้องกัน การลด  
การบรรเทา หรือการชดเชยผลกระทบดังกล่าว ในขณะเดียวกันก็ใช้ประโยชน์จากผลกระทบด้านบวกควบคู่กันไป 

ปัจจุบันหลายประเทศ เช่น แคนาดา เคนยา ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา จีน 
และเวียดนาม ต่างประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Program: 
PPP) แล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ SEA ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลก (World 
Bank) ธนาคารเพื ่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และสหภาพนานาชาติ  
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรพัยากรธรรมชาติ (International Union of Conservation on Nature and 
Natural Resources: IUCN) เป็นต้น สนับสนุนให้มีการนำไปใช้อีกด้วย  

สำหรับประเทศไทย ได้มีการกล่าวถึงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ครั้งแรก 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยคณะกรรมการปรับปรุงระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) เสนอผลการศึกษาให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดทำ SEA ในภาพรวม ก่อนที่จะดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Impact Assessment: EIA) ในระดับโครงการ ต่อมา คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ SEA ข้ึนในป ีพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ มีพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ 
การพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการจัดทำแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่งมีการเผยแพร่ในปี ๒๕๕๒ (สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) และในปีเดียวกัน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้มีมติให้
หน่วยงานภาครัฐ นำแนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปใช้ในการกำหนดนโยบายและ  
การวางแผนของหน่วยงานตามความเหมาะสม รวมถึงกรณีการกำหนดนโยบาย วางแผน และพัฒนาโครงการ 
ขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม 

ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้มีการประชุมหารือ
ร่วมกัน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดทำ SEA กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน 
และปิโตรเลียม การคมนาคม การท่องเที ่ยว การเกษตร การผังเมืองและนโยบายส่งเสริมการลงทุน  
ซึ่งการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ ควรทำควบคู่ไปกับการจัดทำแผนฯ แต่เนื่องจากประเทศไทย 
ยังไม่มีกฎหมายรองรับการจัดทำ SEA ดังนั้นการจัดทำ SEA จึงเป็นไปตามความสมัครใจ 

ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีข้อเสนอให้
คณะกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) กำหนดกรอบนโยบายและหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำ SEA  
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต่อมาสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อน 
SEA ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นมา โดยมีข้อเสนอให้มีการยกร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
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๒-๘ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนา/
ผังเมือง ได้จัดทำ SEA เพื่อเสนอต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ ให้ความเห็นชอบต่อแผนพัฒนา/ผังเมือง และ 
ควรให้มีกรอบระยะเวลาที่เหมาะสมในการกำหนดให้เริ่มมีการบังคับใช้ไว้ในร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวดว้ย ซึ่งอยูใ่นการดำเนินการผลกัดันให้เกิดเปน็รูปธรรมข้ึน อย่างไรก็ตาม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดทำ SEA ในระยะแรกสำหรับแผนพัฒนา ๗ ประเภท ได้แก่  (๑) ด้านคมนาคม  
(๒) ด้านพัฒนาพลังงาน (ไฟฟ้า-ปิโตรเลียม) (๓) ด้านพัฒนาลุ่มน้ำ (๔) ด้านพัฒนาพื้นที่พิเศษ (๕) ด้านผังเมือง 
(ผังประเทศ ผังภาค ผังจังหวัด) (๖) ด้านพัฒนานิคมอุตสาหกรรม (๗) โครงการขนาดใหญ่ (Mega Projects) 
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑ คณะทำงานจัดทำแนวทางประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ภายใต้คณะอนุกรรมการการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้จัดทำร่างแนวทางการประเมนิสิ่งแวดลอ้ม
ระดับยุทธศาสตร์ขึ ้น เพื ่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในการจัดทำ กำกับการจัดทำ และติดตามประเมิน  
การจัดทำ SEA ของประเทศไทย  ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในการจัดทำ SEA ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้าร่วมอย่างแพร่หลายกระจายไปทุกภาคของประเทศ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในการจัดทำ SEA 
เป็นการเตรียมความพร้อม รองรับอนาคตที่จะมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ เพื่อป้องกันปัญหาในทางปฏิบัติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเผยแพร่  
ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำ SEA ต่อไป  

สำหรับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินนั ้น 
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการ ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) เร่งรัดการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อกำหนด “การใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ” ดังนั ้น สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ เห็นว่า เพื ่อให้การดำเนินการเกิดความสมดุลและยั ่งยืน ทั ้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม บนฐานกระบวนการที่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้เข้ามาร่วมตัดสินใจเลือกทิศทางการพัฒนา  
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดินข้ึน  
เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่จะนำมาใช้เชื่อมประสานการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดทำ
นโยบาย แผน และแผนงาน เพื่อบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมอย่างสมดุล ตามแนวทาง
การพัฒนาที่ยั่งยืนบนศักยภาพ และเงื่อนไขของการพัฒนาในระยะยาว และทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ของการพัฒนา
ร่วมกัน โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางบนพื้นฐานของการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) 

๒) ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์(SEA) 
นักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือคำนิยามของการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) ไว ้หลายความหมาย เช ่น SEA หมายถึง การประเมิน
สิ ่งแวดล้อมเพื ่อนโยบาย แผน และแผนงาน (Therivel, 1998, p. 39) หรือหมายถึง การวิเคราะห์และ 
การมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และสังคมในระดับ
นโยบาย แผน และแผนงาน 
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๒-๙ 

ตามคำนิยามของคณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(๒๕๖๑) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดย Partidario (2012) ได้ให้ความหมาย
ของ SEA ว่า เป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับนโยบาย แผน และแผนงาน ในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์
มากกว่าระดับโครงการ โดยคำว่า “เชิงยุทธศาสตร์” เป็นลักษณะของวิธีการคิด ทัศนคติ และการป ฏิบัติ 
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุถึงวัตถุประสงค์ SEA เป็นการทำงานกับระบบที่มีความ
สลับซับซ้อน ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น โดยพยายามทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการดำเนินการและ
จัดการกับความไม่แน่นอน การปรับให้เข้ากับบริบทที่เปลี ่ยนแปลง และสถานการณ์ต่างๆ ซึ ่งบางกร ณี  
อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทาง  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการและต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
กับบริบทที่กว้างขวางขึ้น 

จากความเข้าใจดังกล่าว สามารถสรุปได้ว่า SEA เป็นเครื่องมือในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
ที ่มีลักษณะเป็นเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับประเด็นที ่มีความสำคัญ ทำหน้าที่  
เชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่ได้ดำเนินการ เป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่า
ต่อการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓) ความสำคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)   
การจัดทำ SEA มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ประกอบด้วย 
(๑) สนับสนุนการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ครอบคลุมประเด็นด้านกายภาพ 

ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานสถาบัน  โดยการกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำให้เกิดข้อเสนอการจัดทำ
แผนพัฒนาในอนาคตที่นำไปสู่ความยั่งยืน 

(๒) เพิ่มคุณค่าให้กับการตัดสินใจ โดยการพิจารณาโอกาส และความเสี่ยงของทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส 

(๓) เปลี่ยนวิธีคิด และสร้างวัฒนธรรมให้มีการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือ
และการปรึกษาหารือกันระหว่างหน่วยงานสถาบัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

๔) ประโยชน์ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)   
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การทำ SEA จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้ 
(๑) สร้างความมั่นใจว่า เป็นการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ที่เกิดจากมุมมองที่กว้าง และเป็นระบบ

อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบความยั่งยืน 
(๒) มีการกำหนดทางเลือก และการเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาที่สำคัญ อันนำไปสู่

การตัดสินใจที่ยั่งยืนมากขึ้น โดยครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานสถาบัน 
ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) มีการเปรียบเทียบโอกาสและความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ ที่อยู่ในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option) โดยมีการพิจารณาถึงผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึนด้วย 

(๔) มีการนำเสนอแผนงาน การติดตาม โดยใช้การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตาม
ตรวจสอบ 
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๒-๑๐ 

(๕) ทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการตัดสินใจ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม และความ
โปร่งใส โดยผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้มีโอกาสปรึกษาหารือ ซึ ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ 
ที่มีการบูรณาการมุมมองที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามากข้ึน 

๒.๒.๒ กรอบแนวคิดในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย  
ในการศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดตามแนวทางการจัดทำ SEA ของประเทศไทย โดยคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒๕๖๑) มีหัวข้อ ดังนี้ 
๒.๒.๒.๑ หลักการและนิยามของSEA 

๑)  หลักการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ได้รับการยอมรับและปฏบิัต ิ

ในฐานะเครื่องมือการบูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนบัสนุนการวางแผนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน มีหลักการสำคัญคือ การพัฒนาจะต้องไม่มีการสูญเสียสุทธิ (No-Net-Loss) มีการแบ่งปันผลประโยชน์
ที่เสมอภาคและยุติธรรม (Benefit Sharing) ผู้ก่อมลพิษต้องเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays) การป้องกันไว้ก่อน 
(Precautionary Principles) และการพัฒนาที่ไม่เกินศักยภาพการรองรับของพื้นที่ (Development within 
Capacity) ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนจะดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะภายใต้ขอบเขต/ข้อจำกัดของสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาวะเศรษฐกิจที่สามารถสนองต่อความต้องการของสังคม 

ปัจจุบันมีกลุ่มประเทศและองค์กรต่างๆ จำนวนมากที่ยอมรับและนำ SEA ไปใช้  
ทั้งนี้ SEA ได้รับการพัฒนา และใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย อาจสรุปได้ว่าไม่มี SEA ระบบใด
ระบบหนึ่งที่จะสามารถนำไปใช้อย่างเหมาะสมได้ทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์ แต่ละประเทศจะต้องกำหนดแนวทาง 
การพัฒนา SEA ที่เหมาะสมสำหรับบริบทของตนเอง 

๒) นิยามของ SEA 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) หมายความว่า กระบวนการที ่เป็นระบบเพื ่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนด
นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy Plan and Program: PPP) โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ ่งแวดล้อม 
ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๒.๒.๒ ประโยชน์และข้อจำกัดของ SEA 

๑) ประโยชน์ของ SEA 
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอ PPP 

มาจาก การพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านและบูรณาการ โดย 
- ระบุทางเลือกการพัฒนาหลายทางเลือกที่สามารถนำไปสู่การบรรลุ

วัตถุประสงค์ของ PPP 
- คาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการดำเนินการตามทางเลือก 

และพิจารณาใช้ทางเลือกที่ส่งผลกระทบทางลบน้อยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
- แจ้งเตือนล่วงหน้าถึงผลกระทบสะสม (Cumulative Impacts) ที่อาจ

เกิดข้ึน 
- กำหนดมาตรการลดผลกระทบที ่เหมาะสมบนหลักการป้องกันไว้ก ่อน 

(Precautionary Principle) ของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๒-๑๑ 

(๒) เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ EIA ของโครงการ (ที่เกิดข้ึนภายใต ้PPP) โดย 
- ระบุล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นรวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศ 

ที่สำคัญ ซึ่งจำเป็นต่อการประเมินผลกระทบของโครงการที่จะเกิดข้ึนภายหลัง 
- อธิบายหลักการและเหตุผลของ PPP เพื ่อให้เข้าใจที ่มาของโครงการ

ภายใต ้PPP นั้น ซึ่งจะทำให้มีกรอบสำหรับการจัดทำ EIA ได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
- ช่วยให้การพิจารณารายงาน EIA ง่ายขึ ้น ใช้เวลาและความพยายาม 

ในการทำความเข้าใจน้อยลง 
- ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถใช้ในการออกแบบโครงการ 

รวมทั้งการนำโครงการนั้นๆ ไปสู่การปฏิบัติได้ดีข้ึน ถึงแม้ว่าโครงการนั้นจะไม่ได้ถูกกำหนดให้จัดทำ EIA  

ประสบการณ์ในการจัดทำ SEA ในประเทศต่างๆ แสดงให้เห็นว่า SEA สามารถ
ช่วยลดเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการวางแผนและปฏิบัติ นอกจากนั้นยังช่วยลดภาระงานและระยะเวลา 
ในการจัดทำ EIA ของโครงการภายใต้แผน/แผนงานนั้นๆ นอกจากประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานเจ้าของ PPP 
แล้ว SEA ยังอาจช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องต่างๆ มีความเข้าใจ PPP นั้นมากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งจะส่งผลให้ไดร้ับ
ความร่วมมือ ลดความขัดแย้งและได้รับการยอมรับมากขึ้น 

๒) ข้อจำกัดของ SEA 
(๑) เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ (เมื่อเทียบกับ EIA) ยังต้องมีการพัฒนากระบวนการ

และเทคนิคต่างๆ ให้ดีย่ิงข้ึน จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างขีดความสามารถและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(๒) ปัจจุบันมีการนำ SEA ไปใช้มากที่สุด ในการจัดทำแผนการใช้ที่ดินหรือ 

ผังเมือง และแผนรายสาขาต่างๆ การนำไปใช้ในระดับนโยบายยังมีน้อยมาก 
(๓) เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับยุทธศาสตร์ท ี ่ม ีขอบเขตกว้าง จ ึงจำเป็น 

ต้องเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญ การศึกษา SEA ที่ลงรายละเอียด หรือใช้วิธีการเชิงปริมาณมากเกนิไปจะดำเนินการ
ได้ล่าช้า ไม่สามารถจัดทำให้เสร็จทันกับความเปลี่ยนแปลงระดับยุทธศาสตร์  และความต้องการของผู้กำหนด
นโยบายที่จะนำไปประกอบการตัดสินใจ 

(๔) มักมีข้อจำกัดด้านเวลา ข้อมูล และทรัพยากร ฯลฯ 
(๕) ต้องมีกฎหมายรองรับ มีหน่วยงานรับผิดชอบและระบบการบริหารจัดการ  

มีกรอบในการดำเนินงาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินการที่พอเพยีง  
จึงจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๒.๒.๓ กรอบแนวคิดในการจัดทำ SEA ของไทย  การจัดทำ SEA ตามแนวทางคณะทำงานจัดทำ
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๒-๑ ดังนี ้
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รูปท่ี ๒.๒-๑ กรอบแนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ของไทย 
ที่มา: คณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) 

๒.๒.๒.๔  กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
แนวทางการจัดทำ SEA ของไทย ตามแนวทางคณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนหรือกระบวนการดำเนินการในรายละเอียด ดังนี้ 
๑) การกลั่นกรอง (Screening) 

สำหรับประเทศไทย ในระดับเริ่มแรกของการใช้ระบบ SEA คณะอนุกรรมการ SEA 
เห็นควรให้กำหนดแผน/แผนงาน ที่ควรทำ SEA แยกได้เป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้  

(๑) รายสาขา 
- แผนด้านคมนาคม  
- แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 
- แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

(๒) เชิงพื้นที่  
- ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติกำหนด 
- แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
- แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
เป็นต้น 

- แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
(๓) แผน/แผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ

ในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรฐั 

การกลั่นกรอง 
(Screening) 

จำเป็นต้องทำ SEA ไม่จำเป็นต้องทำ SEA 

การเก็บรวบรวม 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
การกำหนดขอบเขต 

(Scoping)** 

การกำหนดตัวชี้วัด 

การพัฒนาทางเลือก 

การพัฒนาและประเมินทางเลือก 
(Alternative Development  

and Assessment)** 

การประเมินทางเลือก 
การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และตรวจสอบ 

                (Mitigation, Monitoring, and   
                        Follow-Up Measures) ** 

การจัดทำรายงาน SEA ** การมีส่วนร่วม 
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๒) การกำหนดขอบเขต (Scoping) 
การกำหนดขอบเขตการทำ SEA มีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบขอบเขตพื้นที่

และประเด็นสำคัญของนโยบาย แผน และแผนงาน เพื่อนำมากำหนดขอบเขตด้านเวลาและพื้นที่ดำเนินการ 
ซึ่งจะเช่ือมโยงไปสู่การจัดหาข้อมูลที่จำเป็นในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมนิ (Assessment 
Depth) และคุณลักษณะ (Aspects) ที่ต้องทำ SEA ปัจจัยที่ต้องศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม เป็นต้น  
เมื่อได้ขอบเขตการทำ SEA แล้วจึงนำเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การสัมมนาเชิงลึก การใช้แบบสอบถาม  
การประชุมระดมความเห็น เป็นต้น ทั้งนี้การกำหนดขอบเขตประกอบด้วย ๒ ข้ันตอนหลักดังนี้ 

(๑) การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน (Baseline Data Collection) 
SEA ต้องการพื้นฐานความเข้าใจในความเป็นไปได้ของผลกระทบต่อมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลพื ้นฐานนี้  ทำให้ทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบัน 
ของมิติต่างๆ เพื ่อใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ หรือประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการดำเนินการ 
ตามนโยบาย แผน และแผนงานในอนาคต ซึ ่งข้อมูลในที ่นี ้ต้องเป็นทั ้งข้อมูลในอดีตที ่ผ่านมา และข้อมูล  
ในปัจจุบัน  

(๒) การกำหนดตัวชี้วัด (Indicator Determination) 
การกำหนดตัวชี ้วัดสำหรับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

พิจารณาความเหมาะสมได้จากความสอดคล้องกับประเด็น และวัตถุประสงค์ของผลกระทบสำคัญที่คาดว่า 
จะเกิดข้ึน หากมีการจัดทำ SEA การกำหนดตัวช้ีวัดจะต้องคำนึงถึงความเพียงพอของฐานข้อมูลในการประเมินด้วย 
เนื่องจากตัวชี้วัดนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะถูกใช้ในขั้นตอนต่อไป ได้แก่ ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมู ลเพิ่มเติม  
การประเมินผลกระทบทางเลือก การสร้างมาตรการป้องกันล่วงหน้าและการติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ ตัวชี้วัด 
ที่ใช้ควรเป็นตัวชี้วัดเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Indicators) ของทั้ง ๓ มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

๓) การพ ัฒนาและการประเม ินทางเลื อก (Alternative Development and 
Assessment) 

(๑) การพัฒนาทางเลือก 
การพัฒนาทางเลือกเป็นสิง่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นการผสมผสานมิติตา่งๆ 

ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เข้าไปสู่การดำเนินการทางนโยบายและการวางแผน ทั้งนี้  
การพัฒนาทางเลือก ควรใช้วิธีการบนลงล่าง (Top Down Approach) และล่างขึ้นบน (Bottom Up Approach) 
กล่าวคือ ต้องมีการระบุความต้องการจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูง 
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์ หรือผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับล่าง 
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุม ระดมความคิดเห็น หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งผลจาก
กระบวนการนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาทางเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ครบทุกกลุ่ม ทางเลือกที่ดีต้องผ่านการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- มีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีการพัฒนา 
- หากมีความจำเป็นต้องทำการพัฒนาจริง จะดำเนินการอย่างไร 
- เทคโนโลยีหรือวิธ ีการอะไร ที่จะนำมาใช้ลดความเสียหายต่อสิ ่งแวดล้อม 

และทำให้เกิดความยั่งยืน 
- จะดำเนินการพัฒนาที่ไหน 
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- เวลา รายละเอียดในการปฏิบัติ ลำดับข้ันตอนในการดำเนินการ รายละเอียด 
และข้อกำหนดต่างๆ ต้องมีความชัดเจน 

(๒) การประเมินทางเลือก 
ทางเลือกที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาแล้วนั้น จะต้องผ่านการประเมินผลกระทบ 

หรือผลกระทบสะสม และ/หรือการประเมินความยั่งยืนของทุกทางเลือก โดยพิจารณาตามตัวช้ีวัดที่ได้กำหนดไว้ 
ซึ่งสามารถเลือกวิธีการให้สอดคล้องกับการประเมินได้ เช่น การตรวจสอบรายการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การประเมินผลกระทบของทางเลือกนั ้น ควรทราบถึงผลกระทบทางตรง ( Direct 
Impacts) และผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impacts) ด้วย 

(๓) การจัดลำดับความพึงพอใจ 
เมื ่อทางเลือกทั ้งหมดที่เสนอมา ได้รับการประเมินผลกระทบจากการ

ดำเนินการตามกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action) ของแต่ละทางเลือกในเบื้องต้นแล้ว ต้องมีการประเมนิ
และจัดลำดับความพึงพอใจทางเลือก โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยอาศัย
ข้อมูลของแต่ละทางเลือก การอธิบายให้เห็นภาพในอนาคตของผลที่จะเกิดในแต่ละทางเลือก พร้อมทั้งผล 
การประเมินผลกระทบ และ/หรือการประเมินความยั่งยืนของแต่ละทางเลือกมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ 
การประเมินความพึงพอใจต่อทางเลือกสามารถดำเนินการได้ด้วยหลายวิธี เช่น การให้คะแนนอย่างง่าย (Rating) 
หรือการวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่ได้ประเมินความพึงพอใจ
ต่อทางเลือกทั้งหมดแล้ว จะสามารถเรียงลำดับความพึงพอใจในภาพรวมของแต่ละทางเลือกได้ และจะทราบว่า
ทางเลือกใดมีความเหมาะสมกับการพัฒนา และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 

๔) มาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, 
Monitoring and Follow-Up Measures)  

หลังจากการประเมินจัดลำดับความพึงพอใจทางเลือก จนกระทั่งได้ทางเลือก 
ที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเมินว่าเหมาะสมกับการพัฒนาที่สุดแล้ว ทางเลือกที่ได้มานั้นจะมีข้อมูลผลกระทบ 
ที่คาดว่า จะเกิดข้ึนจากการดำเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ตามทางเลือกนั้นประกอบอยู่ จึงจำเป็นต้องมีการวาง
แนวทางการบรรเทาผลกระทบของการดำเนินการดังกล่าว ในระยะต่างๆ ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 
พร้อมกันนี้จะต้องกำหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามทางเลือก  และผลกระทบ 
จากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ของทางเลือกที่เหมาะสมนั้นด้วย 

๕) การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการ SEA 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จำเป็นต้องทราบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อความสำเร็จ หรือล้มเหลวของนโยบายหรือแผน จึงต้องนำบุคคลเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนแผนงานด้วย หรือบางกลุ่มอาจไม่มีอำนาจหรืออิทธิพล แต่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ของแผนงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการทำ SEA ในทุกขั้นตอน 

๖) การจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Reporting) 
ขั ้นตอนสุดท้ายหลังจากที่ดำเนินการตามขั ้นตอนดังที ่ได้กล่าวไว้ในเบื ้องต้น  

เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เล่มรายงานต้องแสดง
รายละเอียดทั้งหมดอย่างชัดเจน เพื่อใช้เสนอประกอบกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับสูง
ต่อไป 
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๒.๒.๒.๕ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำนโยบาย  
ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป จะต้องจัดทํา SEA ก่อนที่จะมีการให้ความเห็นชอบ

นโยบาย แผน หรือแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) เพื ่อให้ SEA มีส่วนสําคัญในการพัฒนา
นโยบาย แผน หรือแผนงาน (PPP) โดยอาจดําเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ  

๑) จัดทำ SEA แยกออกจากการจัดทํานโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน หรือแผนงาน และคณะผู้จัดทำ SEA มีกระบวนการ

ทํางานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมลูกนัในภายหลงั การทำ SEA รูปแบบนี้ มีข้อดี คือ ปฏิบัติไดง้่าย 
ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อจํากัด คือ ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นโดยคณะผู้จัดทำ SEA อาจถูกปฏิเสธโดยคณะผู้จัดทำ PPP  
และยังอาจทําให้กระบวนการวางแผนใช้เวลามากข้ึน เพราะการศึกษา SEA จะเริ่มก็ต่อเมื่อ PPP ฉบับร่างแล้วเสร็จ 
และคณะผู้จัดทำ PPP ก็ต้องรอให้ร่างรายงาน SEA แล้วเสร็จ จึงจะเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ๒ คณะ
นั้นได้ นอกจากนั้น ยังอาจเกิดความซ้ำซ้อนในการกําหนดและเปรยีบเทียบทางเลือก การเก็บและรวบรวมข้อมลู 
และการรับฟังความคิดเห็นจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินผลภายในของคณะทํางาน  ดังแสดงใน 
รูปท่ี ๒.๒-๒  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๒-๒  SEA แยกออกจาก PPP 
                       ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

กระบวนการวางแผน PPP 

คณะผู้จัดทำ PPP 

ร่างรายงาน PPP 

การกลั่นกรองและกำหนดขอบเขต SEA 

การจัดทำรายงาน SEA 

การพิจารณารายงาน SEA 

การมีส่วนร่วมใน PPP 

การให้ความเห็นชอบ 
และนำ PPP ไปดำเนนิการ 

การติดตามตรวจสอบ PPP 

คณะผู้จัดทำ SEA 
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๒-๑๖ 

๒) การทำ SEA คู่ขนานกับการทํา PPP  
การจัดทำตามรูปแบบนี้ ถือได้ว่าเหมาะสมกว่ารูปแบบที่ ๑  โดยจําแนกออก 

ได้เป็น ๒ รูปแบบย่อย ได้แก่  
(๑) การทำ SEA ท่ีคู่ขนานและเชื่อมโยงกับการทำ PPP ทุกขั้นตอน 

คณะผู้จ ัดทำ PPP และคณะผู้จ ัดทำ SEA เริ ่มดําเนินการพร้อมกัน 
และประสานการทํางานในประเด็นต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทําให้สามารถหยิบยกประเด็นต่างๆ มาพิจารณา  
ในเวลาเดียวกัน สามารถคิด กําหนด วิเคราะห์ และเปรียบเทียบทางเลือกร่วมกัน ทั้งนี้อาจกําหนดลักษณะ 
การเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการตัดสินใจกบักระบวนการ SEA ไว้ให้ชัดเจน หรือเปิดโอกาสให้มีการออกแบบ
การเชื่อมโยงในแต่ละ SEA วิธีการนี้น่าจะเหมาะสม และสามารถสนับสนุนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์  
ได้ดีกว่าวิธีแรก ข้อดีของการดําเนินการลักษณะนี้  คือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อน 
ในการทํางาน เพราะคณะผู้จ ัดทำ SEA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล  และสนับสนุน 
การวิเคราะห์ข้อมูลในระบวนการจัดทํา PPP ทั้ง ๒ คณะมีโอกาสนําความคิดและมุมมองที ่แตกต่างกัน 
มาพิจารณาตั้งแต่ต้น ลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง และสะดวกต่อการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๒-๓ ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๒-๓ การทำ SEA คู่ขนานกับการจัดทํานโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( สศช., ๒๕๖๒) 

 

 

คณะผู้จัดทำ PPP คณะผู้จัดทำ SEA 

กระบวนการวางแผน PPP 

ร่างรายงาน PPP 

การมีส่วนร่วมใน PPP 

การให้ความเห็นชอบ 
และนำ PPP ไปดำเนนิการ 

การติดตามตรวจสอบ PPP 

การกลั่นกรองและกำหนด 
ขอบเขต SEA 

การจัดทำรายงาน SEA 

การพิจารณารายงาน SEA 

การรายงาน SEA ฉบับสมบูรณ ์

การติดตามตรวจสอบ SEA 
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๒-๑๗ 

(๒) การทำ SEA ท่ีบูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ  
คณะผู้จ ัดทำ SEA และคณะผู้จัดทำ PPP ทํางานร่วมเป็นคณะเดียวกัน  

(ดังแสดงในรูปที่ ๒.๒-๔) ข้อดีของรูปแบบนี ้คือ ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน 
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ ความเชี่ยวชาญ เพื่อกําหนดและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะลด 
ความล่าช้าและค่าใช้จ่าย เกิดบรรยากาศการร่วมมือประสานงานกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมี
ทัศนคติ และค่านิยมแตกต่างกัน แต่กระบวนการดังกล่าวย่อมยากต่อการบริหารจัดการ ให้ประสบความสําเรจ็ 
และมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความไม่เชื่อมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํา SEA เช่น อาจเกิด
ความระแวงว่าเป็นการดําเนินการเพื่อให้ได้ผลตามที่กําหนดไว้แล้ว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๒-๔ การทำ SEA ท่ีบูรณาการกับ PPP อยา่งเต็มรปูแบบ 
ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานที ่ต ้องจ ัดทำ SEA มักจ ัดทำ PPP เสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว  
และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน มีการจัดสรรงบประมาณและโครงการต่างๆ ตาม PPP เรียบร้อยแล้ว  
เป็นการจัดทํา SEA ภายหลังจากที่ PPP แล้วเสร็จ การดำเนินการในลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้อง
และเหมาะสมแต่ก็ยังมีประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและนํามิติและมุมมองที ่ขาดหายไปมาเติมเต็ม   
เพื่อนําไปสู่การแก้ไข และปรับเปลี่ยน PPP ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

๒.๒.๓ กรอบแนวคิดในการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของสหภาพยุโรป  
จากการศึกษาการดำเนินงาน SEA ตามกรอบแนวคิดของสหภาพยุโรป (Partidario, 2012)  

มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้ 
 
 

พัฒนา PPP โดยกลุ่มผู้วางแผน/ 
กลุ่มผู้เชีย่วชาญ SEA/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ให้ความเห็นชอบและนำ PPP 
ไปดำเนนิการ 

ติดตามผลจากมมุมอง PPP และ SEA 

กระบวนการวางแผนร่วม PPP และ SEA 
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๒-๑๘ 

ภาคท่ี ๑ : บทนำ 

๑.๑  ความสำคัญของการจัดทำ SEA  
การทำ SEA มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ประกอบด้วย 
๑) สนับสนุนการบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ครอบคลุมทั้ง ประเด็นด้านกายภาพ

ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานสถาบันที่เกี่ยวข้อง โดยการกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำให้มีการนำเสนอ
แผนงานพัฒนาในอนาคตที่นำไปสู่ความยั่งยืน 

๒) เพิ่มคุณค่าให้กับการตัดสินใจ โดยการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
และการเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส 

๓) เปลี่ยนวิธีคิดและสร้างวัฒนธรรมการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมื อและ 
การปรึกษาหารือกันระหว่างหน่วยงานสถาบัน และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น การทำ SEA จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นใจว่า เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากมุมมองที่กว้างและเป็นระบบ อีกทั้ง

ยังมีความเช่ือมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความยั่งยืน 
๒) มีการกำหนดทางเลือก และการเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาที่สำคัญอันนำไปสู่ 

การตัดสินใจที ่ยั ่งยืนมากขึ้น โดยครอบคลุมทั ้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานสถาบัน 
ที่เกี่ยวข้อง 

๓) มีการเปรียบเทียบโอกาสและความเสี ่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที ่อยู ่ในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option) โดยมีการพิจารณาถึงผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึนด้วย 

๔) มีการนำเสนอแผนงานการติดตาม โดยใช้การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามตรวจสอบ 
๕) ทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการตัดสินใจ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส  

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีโอกาสปรกึษาหารอื ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่มกีารบรูณาการ
มุมมองที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามากข้ึน 

๑.๒  ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำ SEA  
ในการจัดทำ SEA ต้องการภาคส่วนที่หลากหลายเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
๑) ผู้จัดทำนโยบาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.1) ผู้จัดทำนโยบาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอำนาจและความรับผิดชอบ ในการสนับสนุนนโยบาย 
แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Project: PPP) มีอำนาจในการอนุมัติให้มีการดำเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์ และหากหน่วยงานริเริ่มจัดทำ SEA เป็นภาคเอกชน ผู ้ที ่มีอำนาจหน้าที ่ก็จะเป็นบทบาทของ
หน่วยงานภาคเอกชน 

1.๒) ผู้จัดทำนโยบาย เป็นกลุ่มทำงานที่เป็นผูจ้ัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่อยู่ในนโยบาย แผน และ
แผนงาน ที่จะได้รับการประเมินด้วย SEA  

2) คณะผู้จัดทำ SEA ที่มาจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยคณะผู้จัดทำ SEA  
อาจครอบคลุมถึง 

2.๑) กลุ่มผู้ประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะวิธีการทำงาน ที่เชื่อมโยงกับ
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานของผู ้เชี่ยวชาญ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต่างๆ  
โดยการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานโดยทั่วไป  

๒.2) กลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพัฒนา
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors) 
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๒-๑๙ 

2.๓) กลุ่มผู้เช่ียวชาญการมีส่วนร่วม  ข้ึนอยู่กับประเภทของการมีส่วนร่วมและความเช่ือมโยง
กับการกำหนดยุทธศาสตร์ 

3) หน่วยงานภาครัฐที ่มีส ่วนเกี ่ยวข้องกับงานด้านสิ ่งแวดล้อม โดยทำหน้าที ่ให้ คำแนะนำ
กระบวนการจัดทำ SEA โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน 
ซึ่งมีบทบาทเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ SEA ที่จัดทำ  

4) ประชาชนโดยภาพรวม หรือควรเป็นกลุ ่มเป้าหมายที่จำเพาะเจาะจง ซึ ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA  ส่วนใหญ่มักเข้ามามีส่วนร่วมในทางอ้อม 
โดยผ่านกลุ่มผู้นำทางความคิด 

ภาคท่ี ๒ : ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA และ CDF 

ส่วนนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับแบบจำลองการคิดเชิงยุทธศาสตร์ของ SEA และกรอบระเบียบวิธีการ
พัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF) โดยเริ่มต้นด้วยหลักการที่สำคัญของ
แบบจำลองนี ้และศัพท์ใหม่ที่จำเป็นในการช่วยปรับเปลี ่ยนแนวคิด ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับการทำงานของ SEA  
ส่วนประกอบ และองค์ประกอบในการจัดทำ SEA รวมทั้งวิธีการประเมินกรอบการทำงานของปัจจัยสำคัญที่ตอ้ง
ตัดสินใจ (CDF) 

๒.๑ หลักการ  
วัตถุประสงค์ของการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA คือ การช่วยให้เข้าใจถึงบริบทการพัฒนา  

เพื่อระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ช่วยค้นหาทางเลือกที่เป็นไปได้และมีความยั่งยืน   
ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการค้นหาทางเลือกเหล่านี้ จะขึ ้นอยู ่กับการคิดเชิงระบบใน
กระบวนการจัดทำนโยบาย และการนำความรู้ที่หลากหลาย จากเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ 
ด้วยวิธีการปรึกษาหารือกันระหว่างภาคส่วน โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ 

๑) การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นผ่านวัฏจักรการตัดสินใจ มีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่ง 
กับการกำหนดนโยบายและสิ่งที่ได้รับการพัฒนา ในบริบทของการวางแผน และกระบวนการพัฒนาแผนงาน 

๒) ยุทธศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะในเรื ่องความตระหนักเกี ่ยวกับความไม่แน่นอน  และการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจเกิดข้ึนในเส้นทางการพัฒนา 

๓) ความซับซ้อนของทั้งระบบธรรมชาติ และระบบสังคมที่ต้องการมุมมองทั้งระบบ โดยตระหนักว่า
พฤติกรรมของระบบนั้น ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการรู้เพียงแค่องค์ประกอบของแต่ละระบบ 

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA ขึ้นอยู่กับหลักการของออคแคม หรือ Occam's 
Razor โดยวิลเลียมแห่งออคแคม เป็นหลักการหนึ่งในปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ ในการเลือกทฤษฎีที่เหมาะสม 
และตรงกับข้อมูลที ่ได้จากการสังเกตหรือการทดลอง โดยระบุว่า  "เราไม่ควรสร้างข้อสมมติฐานเพิ่มเติม 
โดยไม่จำเป็น" หรือ "ทฤษฎีไม่ควรซับซ้อนเกินความจำเป็น" หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือก
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง และมีความสำคัญในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ 

จากหลักการนี ้ ต ัวแบบการคิดเช ิงยุทธศาสตร์ ในกรอบ SEA จะทำให้เก ิดการนำเสนอ 
แผนการจัดการที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ดี ประกอบด้วย 

(๑) SEA เป็นการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๒) SEA ควรเน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ - ๓ ประเด็นเท่านั้น 
(๓) SEA ทำงานร่วมกับกระบวนการกำหนดแนวทาง (การกำหนดนโยบายและกระบวนการ

วางแผน) ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ตอนที่ได้ผลลัพธ์ 
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๒-๒๐ 

(๔) SEA ใช้กับการตัดสินใจในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่มีความเช่ือมโยง
กับการตัดสินใจ 

๒.๒ พจนานุกรมใหม่ 
ศัพท์ใหม่ มีความสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในการประเมินผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์  

ในคำศัพท์ดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA รวมถึง “ผลกระทบ 
(Impact)”“ข้อมูลพื ้นฐาน (Baseline)”และ“การลดผลกระทบ (Mitigation)” ซึ ่งมีความเกี ่ยวข้องในระดับ
โครงการ เป็นมิติทางกายภาพ และแนวทางการอธิบายตามปกติที่ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ 
EIA แต่การคิดเชิงยุทธศาสตร์เกี่ยวข้องกับคุณค่า (Values) ไม่ใช่โครงสร้างทางกายภาพ เป็นแนวทางที่มีจุดเน้น 
(Focused) และการร่วมมือกัน (Collaborative) โดยมีการปรึกษาหารือในเรื่องแผนการพัฒนาสำหรับอนาคต
ข้างหน้า ดังนั้นคำศัพท์ที่ใช้ใน SEA มักจะสะท้อนถึงความแตกต่างเหล่านี้ ดังแสดงในตารางที่ ๒.๒-๑ ระบุ
คำศัพท์ใหม่สำหรับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA (Partidário, 2007) คำศัพท์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คำใหม่  
แต่มาจากสถาบันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
ตารางท่ี ๒.๒-๑ คำศัพท์ใหม่สำหรับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 

คำด้ังเดิมท่ีใช้ในการศึกษา EIA ตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA เหตุผลท่ีใช้ศัพท์ใหม่ 

การกำหนดขอบเขต (Scoping) ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors: CDF) 

เพื่อให้แน่ใจว่าได้ให้ความสำคัญกับประเด็นที ่ต ้อง
ตัดสินใจมากกว่าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้าง
และคลมุเครือ 

ระยะการวางแผน  
(Planning Phases) 

หน้าต่างของการตัดสินใจ 
(Decision Windows) 

ช่วงเวลาสำคัญที่ต้องตัดสินใจสำหรับการจัดทำ 
SEA มีมากกว่าขั้นตอนการวางแผนงานตามปกติ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) บริบทและแนวโน้ม 
(Context and Trends) 

มีการวิเคราะห์เชิงพลวัตมากกว่าการแสดงให้เห็น
เพียงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ทางเลือก (Alternatives) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Options) 

ทางเล ือกเช ิงย ุทธศาสตร ์เพ ื ่อให ้บรรล ุตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าตัวเลือกหรือการเลือกวิธีการ
ดำเนินงาน 

ผลกระทบ (Impacts) โอกาสและความเสี่ยง 
(Opportunities and Risks) 

มีการประเมินแบบพลวัตมากขึ้น ยอมรับในข้อดี 
และข้อด้อย และการที่มีแนวทางเลือกหลากหลาย
มากกว่า การเย ียวยาหร ือบรรเทาผลกระทบ 
ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

มาตรการลดผลกระทบ 
(Mitigation Measures) 
 

แนวทางดำเน ินการ การวางแผน  
การจ ัดการ (Guidelines, Planning, 
Management)) 

ให้ความสำคัญกับการเปลี ่ยนแปลงที ่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคตและการปร ับปร ุงให ้ด ีข ึ ้นมากกว่า 
การบรรเทาผลกระทบ 
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๒-๒๑ 

ภาคท่ี ๓ : องค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 

SEA ไม่เพียงแต่เกี่ยวกับการศึกษาทางเทคนิคเท่านั้น แต่ SEA ยังเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบสำหรับ
การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา องค์ประกอบ  
๔ ส่วน ที่นำไปสู่รูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ของ SEA ประกอบด้วย 

๓.๑ องค์ประกอบทางเทคนิค เป ็นการพิจารณาเกี ่ยวกับความรู ้ของผู ้ เชี ่ยวชาญและการศึกษา 
เฉพาะด้าน เพื่อลดความไม่แน่นอน และเพิ่มความรู้ในประเด็นสำคัญและประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดลำดับ
ความสำคัญ การวิเคราะห์แนวโน้ม การประเมินแนวทาง และการติดตามผล เป็นกิจกรรมทางเทคนิคที่ตอ้ง
ดำเนินการพร้อมกับกระบวนการพัฒนาองค์ประกอบเชิงสถาบันและการสื่อสาร งานที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
ในองค์ประกอบด้านเทคนิค จะครอบคลุมการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เทคนิคและวิธีการ  
และการดำเนินการวิเคราะห์และประเมนิ หลักการสำคัญขององค์ประกอบทางเทคนิค คือ จะต้องเลือกเทคนิค 
การประเมินที่เหมาะสม สำหรับการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง สามารถมีส่วนร่วมในช่วง 
การตัดสินใจที่สำคัญในระหว่างกระบวนการวางแผน 

๓.๒ องค์ประกอบของกระบวนการ มีความสำคัญในการทำให้เกิดการปรึกษาหารือแบบต่อเนื่อง
ระหว่างการจัดทำ SEA และกระบวนการตัดสินใจตลอดวงจรการตัดสินใจ และเพื่อให้แน่ใจว่า  กระบวนการ 
SEA มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้กับแต่ละกรณี การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ SEA และกระบวนการ
วางแผนและแผนงาน จะต้องทำผ่านหน้าต่างการตัดสินใจ (Decision Windows) และกฎระเบยีบในการกำกับดูแล 
ซึ ่งถูกนำมาใช้เพื ่อให้สามารถบูรณาการกระบวนการได้ กระบวนการ SEA จึงต้องได้รับการออกแบบใหม่ 
ในแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการกำหนดเวลาในการตัดสินใจ และปัจจัยนำเข้า 
ที่จำเป็นจาก SEA และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.๓ องค์ประกอบเชิงหน่วยงานสถาบัน เป็นการนำไปสู่ความเข้าใจบริบทเชิงหน่วยงานสถาบันเพื่อใช้
ในการตดัสินใจ มีประเด็นสำคัญ คือ กฎระเบียบทางการ และกฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการ กฎระเบียบทางการ
เกี่ยวข้องกับระดับของหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานสถาบัน อำนาจในการตัดสินใจ รวมถึงกรอบ
กฎหมาย และการดำเนินงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงหน่วยงานสถาบนั จึงควรพิจารณาถึงความทับซ้อน
ของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ช่องว่าง ตลอดจนหน้าที่ในส่วนที่มีความขัดแย้งกันหรือ
ส่งเสริมกัน ความริเริ่มร่วมกันและความร่วมมือกัน โดยส่วนที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก  คือ กฎระเบียบ 
ที่ไม่เป็นทางการ แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามปกติ และแนวทางของความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่เป็น
ทางการ 

๓.๔ องค์ประกอบการสื่อสารและการมีส่วนร่วม มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นในการเสริมสร้างความรู้  
การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยให้ เกิด 
การแลกเปลี่ยนและเสริมมุมมองให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น มีการบูรณาการวิสัยทัศน์ 
และกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับปัญหา และช่วงเวลาการตัดสินใจที่สำคัญ โดยองค์ประกอบของ 
การสื่อสาร คือ การปรับให้เข้ากับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย งานที่ต้องทำ รวมถึงการพิจารณาความเป็น
ตัวแทน การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่านำไปสู่กระบวนการเรียนรู้  
การแลกเปลี่ยนความรู้ และความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งที่เกิดข้ึน รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ
ของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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๒-๒๒ 

ภาคท่ี ๔ : การทำงานของ SEA ในรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ SEA มีบทบาทพื้นฐาน ๓ ประการ ที่สัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ คือ 
การบูรณาการ การประเมิน และการตรวจสอบความถูกต้อง โดย (๑) การบูรณาการเกี ่ยวกับประเด็น
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (๒) การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของการตัดสินใจ 
และ (๓) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อแนะนำจาก SEA  

๔.๑ การบูรณาการมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ SEA  โดยการบูรณาการจะทำให้เกิด (๑) การระบุ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) (๒) การเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับปัญหาที่สำคัญ  
(๓) การสร้างความเชื ่อมโยงของ SEA และกระบวนการวางแผนหรือการจัดทำแผนงาน (๔) การเชื ่อมโยง
คณะทำงานและสร้างความมั่นใจว่าการให้ข้อเสนอแนะจาก SEA นั้น  เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการสื่อสารและ
ดำเนินงานร่วมกัน มีประโยชน์ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทันเวลา (๕) มีการแลกเปลี่ยนเทคนิค 
และแนวทางดำเนินการ (๖) มีการระบุและปรึกษาหารือทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร ์(๗) การสร้างความสอดคลอ้ง 
ของกระบวนการ และ (๘) การบูรณาการมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานสถาบัน  
ในกระบวนการมีส่วนร่วมแบบสองทางด้วยเวลาที ่เพียงพอ รูปแบบและการสื ่อสารที ่เหมาะสม มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และกระบวนการเรียนรู้  ทั้งนี้มีความสำคัญอย่างมากในการพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในกิจกรรมของ SEA ในแต่ละข้ันตอน โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมซึ่งอาจแตกต่างกัน 
และไม่เพียงแต่การทำตามขั้นตอนที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ควรพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมทุกเพศทุกวัย 

๔.๒ การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับการประเมินทางเลือกที่เป็นไปได้ในเส้นทาง 
เชิงยุทธศาสตร์ และปัจจัยที ่อาจเป็นโอกาส และความเสี ่ยงของการเดินตามแนวเส้นทางที ่แตกต่างกัน  
โดยพิจารณาถึงแนวโน้มการพัฒนา ความจำเพาะเจาะจงของบริบท มุมมอง และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(ทั้งคนรุ่นเดียวกันและระหว่างรุ่น) และความไม่แน่นอน การประเมินจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับกรอบอ้างองิ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) ของนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และ
กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) ควรมีความเชื ่อมโยงกับปัจจัย 
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เช่นเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าภายใต้มุมมองที่แตกต่างกัน  

๔.๓ การตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกับความโปร่งใสและความถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึง 
การพิจารณาผลลัพธ์ของ SEA ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการพัฒนา ความไม่แน่นอน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ความเสี่ยงและโอกาสในระหว่างการจัดทำแผนและแผนงาน และการติดตามเพื่อตรวจสอบความไม่แน่นอน
ระหว่างการดำเนินการ การมีส่วนร่วมที่หลากหลายของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญ และประชาชนทั่วไป 
เป ็นพื ้นฐานที ่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้อง  ในบริบทการมีส่วนร ่วมที ่เหมาะสมกับแนวทาง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นและจากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีข้อแนะนำว่าร้อยละ ๖๕ ของความพยายาม
และค่าใช้จ่ายใน SEA ควรจะต้องให้ความสำคัญกับการบูรณาการ ดังนั้น การบูรณาการจะต้องมีความโดดเด่น 
ในกระบวนการจัดทำ SEA ทุกขั้นตอน ส่วนการประเมินมีส่วนประมาณร้อยละ ๒๕-๓๐  ในการจัดทำ SEA 
หากมีการบูรณาการและการประเมินประสบความสำเร็จ โดยมีการปรึกษาหารือในระหว่างการบูรณาการ 
และมีการประเมินที่ดี การตรวจสอบความถูกต้องควรจะง่ายและรวดเร็ว และไม่ต้องใช้ความพยายามมากกว่า 
ร้อยละ ๕ ถึง ๑๐ 
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๒-๒๓ 

ภาคท่ี ๕ : ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA มีกระบวนการหลัก ๓ ขั ้นตอน ประกอบด้วย (๑) การให้
ความสำคัญกับบริบทและยุทธศาสตร์ (๒) เส้นทางสู่ความยั่งยืนและข้อแนะนำ และ (๓) ขั้นตอนการติดตาม 
โดยมีความเช่ือมโยงกับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๒-๕ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนต่อเนื่อง 
 
 

รูปท่ี ๒.๒-๕ ขั้นตอนของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำ SEA 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

ขั้นตอนท่ี ๑ การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ  
การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ ถือเป็นขั ้นตอนสำคัญของ SEA โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้แน่ใจว่า SEA จะมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ (Occam’s razor, or Principle of Parsimony) ซึ่งเป็นที่เข้าใจ
และได้รับการปรับให้เข้ากับบริบททางธรรมชาติ วัฒนธรรม การเมือง  และเศรษฐกิจที่เป็นเป้าหมายใน
การประเมิน รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ และความสำคัญในการระบุสิ่งที่จะประเมิน 
โดย SEA ต้องค้นหารากของปัญหาและไม่ให้ความสำคัญกับอาการ การทำความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการ
ตัดสินใจและบริบท จะช่วยในการกลั ่นกรองความสำคัญของสิ ่งที ่ต้องตัดสินใจ โดยกรอบการทำงานหลัก  
๔ ประการดังต่อไปนี้ จะนำไปสู่การกำหนดบริบทและการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่จะทำการประเมิน 
ประกอบด้วย 

ปัญหาท่ีต้องการตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

กรอบปัญหา 
กรอบการบริหารจัดการ 

กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
กรอบการประเมิน 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมิน 

 

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
แนวทางการดำเนินงาน 

ขั้นที่ ๑ 
การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ 

 
 

ขั้นที่ ๒ 
การสร้างเส้นทางสู่ความย่ังยืนและแนวทาง 

 
 

การติดตามผล: การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การติดตามประสิทธิผล 
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๒-๒๔ 

(๑) กรอบปัญหา (Problem Framework) ม ีการพิจารณาครอบคลุม ปัญหา ศักยภาพ  
และแรงขับเคลื่อน ในการกำหนดกรอบปัญหาจะเป็นการวินิจฉัยครั้งแรกเพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าเรื่องใด 
เป็นเรื่องสำคัญได้อย่างรวดเร็ว มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อช่วยในการค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา(Root 
Causes of Problems) ที ่ เก ิดขึ ้น รวมทั ้ งช่วยให้ เห ็นถึงผลประโยชน์ด้านสิ ่ งแวดล้อมที ่ จะเกิดขึ ้น 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์  

(๒) กรอบการกำกับดูแลหรือการบริหารจัดการ (Governance Framework) เป็นการระบุ
โครงข่ายของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ SEA 

(๓) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) แสดงถึงนโยบาย
มหภาคที่ใช้อ้างอิงสำหรับการประเมิน ซึ่งได้มีการจัดทำแนวนโยบายและได้กำหนดค่าเป้าหมายเอาไว้แล้ว 
นอกจากนี้ยังเช่ือมโยงไปยังแผนและแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย 

(๔) กรอบการประเมิน (Assessment Framework) ครอบคลุมปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ
(CDF) เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในขอบเขตของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และตัวช้ีวัดที่ทำหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดของการประเมิน โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะทำให้เกิดโครงสร้างและจุดเน้น 
ของการวิเคราะห์และการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ 

โดยหลักการ การรายงานผลในขั ้นตอนที่ ๑  จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยรายงานฉบับนี้ 
จะเป็นรายงานปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Report) และจะเป็นข้อมูลอ้างอิง
สำหรับการประเมินในข้ันตอนต่อไป 

ขั้นตอนท่ี ๒ การสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนและแนวทาง  

เส้นทางสู่ความยั่งยืนเป็นคำที่ใช้แสดงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) สำหรับ 
การพัฒนา ที่ช่วยให้เราเคลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการ มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงบริบทเชิงพลวัตที่เกี่ยวข้องกับ 
จุดแข็งและจุดอ่อน ความขัดแย้ง และศักยภาพในการพัฒนา เนื ่องจากอนาคตเป็นภาพในจินตนาการ  
ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้มีการพิจารณาเป้าหมายของนโยบาย 
และภาพอนาคตที่แตกต่างออกไป ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเส้นทางที่อาจทำให้เราสามารถไปถึงวิสัยทัศน์ 
แต่มีวิธีที่แตกต่างกัน และมีบ่อยครั้งที่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง ทำให้การกำหนด
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต้องเป็นการดำเนินการทีเ่ช่ือมโยงอย่างมากกับคณะทำงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย
หรือวางแผน โดย SEA มีบทบาทในการช่วยค้นหาทางเลือก ในการพัฒนาที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน
มากที่สุด โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีเทคนิคการสื่อสารอย่างเพียงพอเป็นพื้นฐาน ส่วน การประเมิน
โอกาสและความเสี่ยง อาจต้องมีการดำเนินการหลายครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไป 
ทางเลือกจะกำหนดกรอบ เพื่อระบุตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แต่ขึ้นอยู่กับภาพอนาคตถูกใช้ในกระบวนการ
กำหนดนโยบายและการวางแผนอย่างไร 

สำหรับ การประเมินยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ กระบวนการนี้เป็นช่วงที่สำคัญ เนื่องจากการตดัสินใจ 
ในการเลือกยุทธศาสตร์สำหรับการวางแผน ต้องการทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยให้สามารถ 
นำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเครื่องมืออื่นๆ อาทิ EIA จะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ในเชิงลึกในลำดับต่อไป 
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ส่วนแนวทางการดำเนินงาน อาจรวมถึงข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับตัวของหน่วยงานสถาบัน 
ที่เกี่ยวข้อง หรือการกำหนดกฎระเบียบใหม่สำหรับการวางแผนในระดับต่อไป รวมทั้งการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ หรือการกำหนดมาตรการ หรือนโยบายทางเลือกอื ่นๆ ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต หรือการตรวจสอบความถูกต้องของความเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายกับวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดข้ึนมาแล้ว 

แนวทางการดำเนินงาน ควรรวมถึงการจัดการและแนวทางการติดตาม ตลอดจนชุดของตัวชี้วัด
สำหรับการติดตามประเมินผลที่ต้องตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยรายงานเพื่อแสดงผล 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้น ควรแสดงรายละเอียดที่สำคัญ และมีการนำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 

ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนต่อเนื่อง 

เป็นขั้นตอนต่อเนื่องที่เชื่อมโยง SEA กับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการดำเนินการ 
รวมทั้งมีความเช่ือมต่อกับข้ันตอนการกำหนดนโยบาย หรือการวางแผน การติดตาม (Follow-Up) ควรเป็น
กิจกรรมที่มีการดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง  ในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับกระบวนการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการวางแผนและ 
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  

ภาคท่ี ๖ : องค์ประกอบสำคัญของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA  

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ขึ ้นอยู ่ปัจจัยหรือองค์ประกอบหลักที ่อยู่ในกรอบแนวทาง  
ที่สามารถดำเนินการได้หลายวิธี โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการ SEA ตามแบบมาตรฐาน
ดั ้งเดิมหรือ “แบบเสื ้อโหล (One-Size Fits All)” ที ่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์” รวมทั ้ง การทำให้ SEA  
มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสมสำหรับปัญหาที ่ต ้องการตัดสินใจที ่แตกต่างกัน  
(เช่น การวางแผนเชิงพื้นที่ และการวางแผนรายสาขา) โดยมีปัจจัยหรือองค์ประกอบหลักสำหรับแบบการคิด 
เชิงยุทธศาสตร์จำนวน ๙ ปัจจัยหรือองค์ประกอบ คือ (๑) วัตถุประสงค์ของการประเมิน  (Object of 
Assessment) (๒) การวิเคราะห์แรงขับเคลื ่อน (Driving Forces) (๓) การวิเคราะห์และระบุประเด็น
สิ ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: ESI) (๔) กรอบการบริหารจัดการ
(Governance Framework) (๕) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF)  
(๖) กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF) (๗) การพัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Options Development) (๘) การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
(Opportunities and Risks) และ (๙) การติดตามผล (Follow-up) โดยมีรายละเอียดของแต่ละปัจจัยหรือ
องค์ประกอบ ดังนี้ 

๖.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment) มีความจำเป็นอย่างยิ ่งที่จะต้อง
กำหนด และยอมรับร่วมกันอย่างชัดเจนว่า “อะไรคือเป้าหมายของการประเมิน” เป้าหมายของการประเมิน
ควรเป็นยุทธศาสตร์และทางเลอืก (The Pathways) ที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายสาธารณะ การวางแผนภาคและเชิงพื ้นที ่ และแผนงานการลงทุน โดยตัวอย่างเป้าหมายของ  
การประเมิน เช่น ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำในภูมิภาคเพื่อการใช้งานเอนกประสงค์ (ในแผนลุ่มน้ำ) ยุทธศาสตร์
สำหรับการเปลี่ยนการใช้ที่ดินจากการใช้ประเภทหนึ่ง เป็นการใช้อีกประเภทหนึ่ง หรือจากการใช้ประโยชน์
อย่างเดียวเป็นการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย (แผนการพัฒนาพื้นที่) 
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๖.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) แรงขับเคลื่อนครอบคลุมทั้ง “แรงผลัก (Push)” 
หรือ “ขับ (Drive)” หรือ “ยับยั้ง (Restrain)” การพัฒนาแรงขับเคลื่อนประกอบด้วย แรงขับเคลื่อนภายใน 
ที่สำคัญ (เช่น ความรู้ และความสามารถ) และแรงขับเคลื่อนภายนอก (เช่น เศรษฐกิจ ประชากร เทคโนโลยี) 
ที่กำหนดอนาคตของสังคมและขอบเขตของการพัฒนา แรงขับเคลื่อนช่วยให้ได้มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็น
รากของปัญหา สามารถใช้ในการระบุปัญหาและจัดลำดับความสำคัญ โดยในการพิจารณาแรงขับเคลื่อน  
จะสามารถค้นพบโครงข่ายที่มีความสัมพันธ์กัน แต่เนื่องจากโครงข่ายนี้จะมีลักษณะไม่ตายตัว จึงเป็นเรื่องยาก
ที่จะเชื ่อมโยงไปถึงสาเหตุโดยตรง แรงขับเคลื ่อนสามารถปรากฏชัดเจนทั ้งในรูปแบบของตัวส่งเสริม 
(Enablers) และตัวยับยั ้ง ( Inhibitors) ตัวอย่างของแรงขับเคลื่อนที ่สำคัญ เช่น การเติบโตของประชากร  
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงโดยตรง (MEA, 2005) 

๖.๓ การว ิ เคราะห ์และระบุประเด ็นส ิ ่ งแวดล ้อมและความย ั ่ งย ืน  (Environmental and 
Sustainability Issues: ESI) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทีส่ำคัญ เป็นตัวกำหนดการประเมินและ
การระบุระดับความสำคัญของการพัฒนา ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะมีส่วนช่วยในการระบุปัญหาและศักยภาพจะนำไปสู่การระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
เช่นเดียวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม ที่ควรได้รับการวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกัน 

๖.๔ กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) เกี ่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ  
และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ และองค์กรสถาบัน รวมถึงกลุ่มประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นๆ บทบาทของ
กรอบการบริหารจัดการมีความสำคัญในการกำหนดลำดับความสำคัญ และสร้างความมั่นใจว่าได้มีการเน้น 
ประเด็นที่มีความสำคัญใน SEA เช่นเดียวกับการประเมินความถูกต้อง และการติดตามผลการดำเนินงาน  

๖.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) เป็นกรอบนโยบาย
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค ที ่ใช้สำหรับการอ้างอิงในการประเมิน SEA  กรอบนี้จะรวบรวมวัตถุประสงค์ 
ของนโยบายมหภาคที่อยู่ในประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อม และความยั่งยืนที่มีการกำหนดในระดับนานาชาติ 
และระดับประเทศ  โดย SRF ควรทำให้เกิดทิศทางและเป้าหมายของนโยบายที่นำไปสู่การกำหนดทิศทาง 
ของยุทธศาสตร์  ทั้งนี้ SRF ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายการข้อกำหนดทางกฎหมาย แม้ว่าข้อกำหนด 
ทางกฎหมายจะต้องได้รับการพิจารณาใน SEA ในฐานะเงื่อนไขหรือข้อจำกัด แต่จะไม่ถูกกำหนดเป็นทศิทาง
เชิงยุทธศาสตร์ นโยบายที่เป็น SRF ควรจำกัดอยู ่ เพียงประมาณ ๑๕  นโยบาย โดยเฉพาะในบริบท 
ของรายสาขา แต่ในการวางแผนเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายนโยบาย อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มจากจำนวนนี้ 
(แต่ไม่ควรเกิน ๓๐ นโยบาย) ในขณะเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์นโยบายที่ทับซ้อนและซ้ำซ้อน  
แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การทับซ้อนและช่องว่าง อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในวิเคราะห์ ทิศทาง 
ของนโยบายที่ขัดแย้งกัน ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

๖.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF) เป็นประเด็นสำคัญ
ที่ต้องให้ความสนใจที่นำไปสู่สิ่งสำคัญที่ต้องการประเมิน โดยยึดหลักการ Occam’s razor โดยปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เป็นประเด็นสำคัญที่มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของ  
การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทำหน้าที่
สร้างสิ่งสำคัญหรือจุดสนใจของ SEA โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของการประเมิน และการวิเคราะห์แนวโน้ม 
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสนิใจ (CDF) ถูกกำหนดข้ึนจากการลำดับความสำคัญของปญัหา ที่ไดจ้ากการปรกึษาหารอืกบั
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี่ยวข้อง เพื ่อให้เกิดการพิจารณามุมมองที ่หลากหลาย ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับประเด็นที่มี 
ความกังวลใจ วิธีการสำหรับการระบุ ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) คือ เริ่มจากการปรึกษาหารือร่วมกัน 
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ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายในอนาคต และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ปัญหาและศักยภาพทีส่ำคัญ และระบุลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดปัจจัยความสำเรจ็ ในการสังเคราะหจ์ะต้องระบุ 
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ให้เหลือเพียงไม่กี่ปัจจัย แต่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการบูรณาการกัน และมี
จุดเน้น โดยจำนวนปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่เหมาะสมควรมีจำนวน ๓-๕ ปัจจัย และไม่ควรเกิน  
๗ ปัจจัย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
จะต้องง่ายต่อการสื่อสาร มีคำหลักสำคัญที่ง่ายต่อการจับประเด็น และเพียงพอที่จะแสดงถึงความหมาย  
เชิงบูรณาการ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะมีบทบาทในการสร้างกรอบการประเมิน พร้อมกับ
เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด รูปที่ ๒.๒-๖ แสดงลำดับชั้นระหว่าง ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด จุดเริ่มต้น คือ การเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่มีความสำคัญ  
ที่เป็นประเด็นอ่อนไหวในการตัดสินใจ เกณฑ์การประเมินเป็นตัวกำหนดขอบเขตของปัจจัยสำคัญที่ต ้อง
ตัดส ินใจ (CDF) ทำหน้าที ่ให้รายละเอียดเกี ่ยวกับความหมายของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

สำหรับตัวช้ีวัด เป็นตัวช้ีวัดของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ อาจเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดควรมีลักษณะแสดงการบ่งช้ี  ตัวบ่งช้ีหลายตัวอาจมีอยู่ในสำนักงานสถิติ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน  
รายงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แต่การวิเคราะห์แนวโน้มใน SEA  
ควรข้ึนอยู่กับตัวช้ีวัดที่แสดงแนวโน้มที่สำคัญเท่านั้น และประเด็นสำคัญคือควรมีตัวช้ีวัดที่เฉพาะเจาะจงสำหรบั
เรื ่องที ่พิจารณา แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลของตัวชี ้วัดเหล่านั ้นก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่าตัวชี ้วัดดังกล่าว 
มีประโยชน์ในอนาคต ก็ควรเริ่มให้มีการจัดทำและควรระบุไว้ในแผนงานการติดตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณี 
ไม่มีข้อมูลของตัวช้ีวัดเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ก็ควรใช้ตัวช้ีวัดที่เป็นตัวแทนได้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๒.๒-๖ กรอบปัจจยัสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (The CDF Framework) 
            ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

ปัจจยัส ำคญั 

ท่ีต้องตดัสินใจ 
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๒-๒๘ 

โดยหลักการแล้ว เพื่อไม่ให้สูญเสียการให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์การประเมิน (Assessment 
Criteria) ควรถูกจำกัดอยู ่ที่จำนวน ๒ เกณฑ์ ต่อปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และตัวชี ้วัดควรจำกัด 
เพียงจำนวน ๒-๓ ตัวชี้วัด ต่อเกณฑ์การประเมิน แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยมีกฎทั่วไปคือ “อย่าใช้เกณฑ์ 
หรือตัวช้ีวัดมากเกินไป” ควรมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น 

๖.๗ การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) คือ ทางเลือกในการกำหนดนโยบาย 
หรือทางเลือกในการวางแผนที่ช่วยให้สามารถเคลื ่อนไปยังจุดที่ต้องการ สำหรับเส้นทางที่เป็นทางเลือก 
(Optional Pathways) คือเส้นทางที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้  
ในการเลือกเส้นทางที่เป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบาย 
ที่สำคัญเช่นเดียวกับกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) โดยพิจารณาถึง 
แรงขับเคลื ่อนและแนวโน้มด้วย ทางเลือกหนึ่งที ่เป็นไปได้ คือ การลองเปลี ่ยนแนวโน้ม ดังรูปที ่ ๒.๒-๗  
แสดงให้เห็นว่ามีหลายวิธีการที่ช่วยให้มีการเติมเต็มช่องว่างในการพัฒนา และเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่
ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง ทั้งนี้ จำนวนเส้นทางที่เป็นเลือกเชิงยุทธศาสตร์ควรมีจำนวนจำกัด และสามารถ
นำไปปฏิบัติไดจ้ริง โดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทางเลือกในเชิงทฤษฎี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

รูปท่ี ๒.๒-๗ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และเสน้ทางท่ีเป็นทางเลือก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

๖.๘ การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities and Risks) การประเมินโอกาสและความเสีย่ง 
ในกระบวนการ SEA สามารถช่วยในการเลือกทิศทาง หรือเส้นทางที่ดีกว่า  โดย SEA มีเป้าหมายที่จะ“ตัดสนิ” 
(ประเมินคุณค่า) ข้อดี (โอกาส) หรือข้อเสีย (ความเสี ่ยงหรือสิ ่งที่ อาจผิดพลาด) ที ่เกิดขึ ้น เพื ่อให้มั่นใจ 
ในเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้คัดเลือกไว้ โอกาสและความเสี่ยง แสดงถึง การประเมินที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงคุณค่าทางด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน สำหรับความคิดเห็น ข้อกังวลใจ หรือ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการพิจารณา 
โดยกรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework)  ส่วนกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Reference Framework: SRF) จะสะท้อนให้เห็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องมีการประเมิน รวมถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในอนาคตตามที่สังคมต้องการ 

 

อนาคต  

วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

สถานการณ์ใน
ภาพอนาคต 

แนวโน้ม 
จุดแข็ง 
จุดอ่อน 

ความขัดแย้ง 
โอกาส 

หลักการและนโยบาย 

เส้นทางท่ีเป็นทางเลือก 
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๒-๒๙ 

๖.๙ การติดตามผล (Follow-up) เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการ SEA 
การติดตามผลมีบทบาทสำคัญมากในการติดตามยุทธศาสตร์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน  
ในระหว่างการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามผลสำเร็จในการปฏิบัติ ซึ่งเช่ือมโยงกับการปรับเปลีย่น
ยุทธศาสตร์ โดยการติดตามผลการเปลี ่ยนแปลงตั ้งแต่ ต้น จะช่วยให้สามารถปรับเปลี ่ยนแนวทาง 
เชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างทันท่วงที  

โดยสรุป กระบวนการจัดทำ SEA ตามกรอบแนวทางของสหภาพยุโรป มีขั้นตอนการดำเนินการ 
ดังแสดงใน รูปท่ี ๒.๒-๘  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๒.๒-๘ กรอบความคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment: Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

 

๑. การกลั่นกรอง 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๕. การตดิตามผล 
 

๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ 

๒.๑ วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

๒.๒ แรงผลักดัน (รากเหง้าของปัญหา) 

๒.๓ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร ์

๒.๔ กรอบการบรหิารจดัการ 

๒.๖ ปจัจัยสำคัญที่ตอ้งตัดสินใจ 

๔. การประเมินโอกาสและความเส่ียง 

๖. การจดัทำรายงาน 

๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
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๒-๓๐ 

๒.๓ แนวคิดการมีส่วนร่วม  
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ แนวความคิดทั่วไปและแนวทาง 

การวิเคราะห์ ในช่วงประมาณกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา นักวิชาการและผู้เช่ียวชาญที่เป็นนักปฏิบัติส่วนใหญ่
ต่างให้การยอมรับกันทั่วไปว่า “การมีส่วนร่วมสาธารณะ” เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากต่อกระบวนการ
นโยบาย (Policy Process) ซึ่งจะทำให้นโยบายดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งการตอบสนองต่อ
ความต้องการที่ตรงประเด็น และการกระจายความยุติธรรมได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น อันจะส่งผลให้เกิด 
ความขัดแย้งน้อยที่สุด (สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, ๒๕๖๑, หน้า ๑๙๑-๑๙๒) โดยได้พิจารณาถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้  

๒.๓.๑  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 

นักวิชาการได้ให้ความหมายของคำว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (Public Participation) 
ไว้แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานแต่ละบริบทและอุดมการณ์ทางการเมืองอันหลากหลาย เช่น 
Kathe Callahan (2007, p. 1181) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในบริบทของกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
(Public Policy Process) ไว้ดังนี้ “การมีส่วนร่วมของพลเมือง (Citizen Participation) หมายถึง การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผนและการบริหารของรัฐบาลอันเป็นการปฏิสั งสรรค์ระหว่างพลเมืองกับผู ้บริหาร 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านนโยบายและการให้บริการสาธารณะ  การมีส่วนร่วมของพลเมืองในบริบท
ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อการก่อร ูปนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบ ัติ โดยพลเมืองมีฐานะเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ภายในกระบวนการจัดการภาคีสาธารณะ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงถือว่าการเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้น
เป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจในเรื่องที่ชุมชนกำลังประสบอยู่ 

ส่วน Ajit Krishnarwamy (2009, pp. 245-249) ได้กล่าวว่า “การมีส่วนร่วม” หมายถึง รูปแบบ
ที่หลากหลายในการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงในกิจกรรมสาธารณะ  โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ในฐานะ 
ที่เป็นปัจเจกบุคคลและร่วมโดยผ่านกลุ่มจัดต้ัง เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความคิดเห็น
และเชื่อมโยงผลประโยชน์ของตนเข้ากับสาธารณะ การมีส่วนร่วมดังกล่าว ทำให้เกิดศักยภาพที่มีอิทธพิลต่อ 
การตัดสินใจหรือมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของประเด็นอันเฉพาะเจาะจง การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการ
สื่อสารสองทางระหว่างสาธารณะชนฝ่ายหนึ่งกับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้จัดการอีกฝ่ายหนึ่ง การมีส่วนร่วมจึงเป็น
ความตั้งใจที่จะให้ความเคารพและเปิดพื้นที่รับฟังทัศนะของประชาชน” 

นอกจากนักวิชาการตะวันตกแล้ว ยังมีนักวิชาการชาวไทยหลายท่านที ่ได้ให้นิยามคำว่า 
การมีส่วนร่วมสาธารณะไว้อย่างน่าสนใจ เช่น ปริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (๒๕๔๔, หน้า ๑๓๕) ได้กล่าวไว้ว่า
การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการควบคุม
การใช้และกระจายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคมเพื ่อให้เกิดประโยชน์ต่อ 
การดำรงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม   

สำหรับตัวแบบระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่นำเสนอโดยสมาคมนานาชาติด้านการ  
มีส่วนร่วมของประชาชน (International Association of Public Participation) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนออกเป็น ๕ ข้ัน ดังนี้ 
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๑) การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) 
เป ็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที ่ส ุด บทบาทของประชาชนน้อยมาก 

เพียงรับทราบว่าเกิดอะไรที ่ไหน ปัจจุบันการตัดสินใจที่ภาครัฐตัดสินใจในเรื่องที ่กระทบประชาชนและ  
แจ้งให้ประชาชนทราบสะท้อนความล้าสมัยในการบริหารงาน แต่ในขณะเดียวกันจำเป็นต้องตระหนักว่า   
ไม่ว่าจะเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในข้ันใด การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ต้องไม่ใช่
การให้ข้อมูลในลักษณะประชาสัมพันธ์ โดยให้มองแต่ด้านดีเท่านั ้น หัวใจสำคัญ คือ  การให้ข้อเท็จจริง 
ครอบคลุมและเพียงพอ เพื่อทำให้ประชาชนได้ข้อเท็จจริง และตัดสินใจแสดงความคิดเห็นอย่างมีคุณภาพ 

๒) การมีส่วนร่วมในระดับรับฟังความคิดเห็น (Consult) 
เป็นลักษณะการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็น

ประกอบการตัดสินใจ ดังนั ้น ประชาชนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล การตัดสินใจเป็นบทบาทของ
หน่วยงานภาครัฐ เทคนิคการมีส่วนร่วมในลักษณะนี้  เช่น การสำรวจความคิดเห็น การประชุมสาธารณะ 
ปัจจุบันนี้กฎหมายส่วนใหญ่มักกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐ จัดให้มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อย 
ในระดับการรับฟังความคิดเห็น 

๓) การมีส่วนร่วมในระดับเข้ามามีบทบาท (Involve) 
เป็นลักษณะการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทำงานตลอดกระบวนการตัดสินใจ  

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนอย่างจริงจังและ  
มีจุดมุ่งหมายชัดเจน ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมาในทางเลอืกต่างๆ ระดับการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนข้ันน้ีใกล้เคียงกับการมีส่วนร่วมในระดับการร่วมมือ เพียงแต่รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบร่วมมือ  
มีล ักษณะเป็นกิจกรรมถาวรมากกว่าการมีส่วนร่วมในขั ้นนี ้ อำนาจการตัดสินใจสุดท้ายยังเป ็นของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น แต่ประชาชนมีส่วนร่วมตั ้งแต่เริ ่มต้นและมีการแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นกัน  
อย่างเข้มข้น ตัวอย่างเทคนิคการมสี่วนรว่มที่ใช้มาก เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการตั้งคณะทำงานภาคประชาชน 
เป็นต้น 

๔) การมีส่วนร่วมในระดับสร้างความร่วมมือ (Collaboration) 
เป็นการให้บทบาทของประชาชนในระดับสูง โดยประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

จะทำงานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ ฉะนั ้นความคิดเห็นของประชาชนจะสะท้อนออกมา  
ในการตัดสินใจค่อนข้างสูง รูปแบบการมีส่วนร่วมในขั ้นนี ้  เช่น คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  
และที่ปรึกษาฝ่ายประชาชน ผลการตัดสินใจที่ออกมาเป็นผลการตัดสินใจร่วมกัน เชื่อว่าจะนำไปสู่  
การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม เพราะประชาชนหรือตัวแทนของประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในองค์กร
ตัดสินใจด้วย ไม่ใช่เพียงให้ความคิดเห็นต่อองค์กรตัดสินใจ 

๕) การมีส่วนร่วมในระดับเสริมอำนาจให้ประชาชน (Empower) 
เป็นขั ้นที ่ให้บทบาทประชาชนสูงที ่สุด เพราะให้ประชาชนเป็นผู ้ตัดสินใจด้วยตนเอง  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะดำเนินการตามผลการตัดสินใจนั้น รูปแบบการมีส่วนร่วมในข้ันน้ีที่รู้จักกันดี คือ 
การลงประชามติ หรือสภาเมือง การมีส่วนร่วมในรูปแบบนี้สะท้อนความยินยอมพร้อมใจขององคก์รปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินในการยอมรับอำนาจการตัดสินใจของประชาชนหรือชุมชน อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมในระดับนี้ 
องค์กรส่วนท้องถิ่นต้องมีกระบวนการเสริมความสามารถของประชาชนให้สามารถตัดสินใจด้วยตัวเอง เช่น 
ข้อมูลที ่ครอบคลุมเพียงพอ การเสริมทักษะให้ประชาชนวิเ คราะห์ข้อมูลและตัดสินใจหาทางแก้ปัญหา 
ที่มีคุณภาพ การมีส่วนร่วมในระดับนี้สะท้อนให้เห็นถึงอำนาจของประชาชนในระดับสูง  
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กล่าวโดยสรุป ปัจจุบัน รัฐบาลในประเทศต่างๆ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการเปิดโอกาส 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยได้มีการกำหนด
แนวทาง และเจตนารมณ์ที ่ชัดเจนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปรับการบริหารราชการแบบมีส่วน ร ่วม  
โดยมีการดำเนินการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยที่การมีส่วนร่วมสาธารณะเป็นการเปิดโอกาสให้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกๆ กลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม  
เข้ามามีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ในแง่นี้จึงไม่เกินเลย  
แต่ประการใด หากจะเปรียบเทียบ “นโยบายสาธารณะ” กับ “การแบ่งเค้ก” กล่าวคือ หากอำนาจในการแบ่งเค้ก
ตกอยู่ในมือของคนบางคน  โดยคนอื่นไม่มีโอกาสเข้าไปรับรู้เกี่ยวกับการแบ่งเค้กดังกล่าวย่อมเป็นธรรมดา  
ที่ผู้มีอำนาจจะพยายามทุกวิถีทางที่จะครอบครองเค้กช้ินใหญ ่ ในขณะที่จัดสรรส่วนแบ่งของเค้กช้ินเลก็ช้ินน้อย
ให้กับสมาชิกอื่น  เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงสามารถคาดการณ์ต่อไปได้ว่าผู้มีอำนาจ ซึ่งได้ประโยชน์จากการไม่มีสว่นรว่ม
ของผู้อื่น จะใช้ความพยายามในการสร้างกำแพงเพื ่อขัดขวางการมีส่วนร่วมสำหรับการแบ่งเค้กครั้งต่อๆ ไป  
อย่างไรก็ตามการแบ่งเค้กที่ขาดความเป็นธรรมดังกล่าว ย่อมนำไปสู่ความไม่พอใจและเกิดความขัดแย้งข้ึน
อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่สังคมจะต้องค้นหากลไกสำหรับเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรม อันจะทำให้สังคมสามารถจัดระเบียบและดำเนินไปได้อย่างสันติก็จะขึ้นอยู่กับ 
การเปิดพื้นที่สาธารณะให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

๒.๓.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
 คำจำกัดความของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียนั ้นมีผู้ให้คำจำกัดความหลายอย่าง เช่น กนกกานต์  

เทวาพิทักษ์ (๒๕๖๑,หน้า ๙๑-๙๒) ได้รวบรวมและสรุปว่า หมายถึง “กลุ่มหรือบุคคลที่จะสร้างผลกระทบ 
ให้องค์กรหรือได้รับผลกระทบจากองค์กร ถ้าหากองค์กรนั้นดำเนินงานจนบรรลุเป้าหมาย” (Freeman, 1984) 
หรืออาจจะหมายถึง “บุคคลหรือกลุ ่มคนที่จะก่อให้เกิดผลทางบวกหรือทางลบต่อองค์กร” ( Honalde & 
Cooper, 1989 ) ส่วน Morgan and Taschereau (1996 อ้างถึงโดย Aligica, 2006) กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นผู้ที่มี “ส่วนได้หรือส่วนเสียในการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่ควบคุมข้อมูลและทรัพยากร รวมทั้งเป็นผู้ที่สามารถ
สร้างการเปลี่ยนแปลงสำหรับประเด็นที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องได้”(Morgan and Taschereau, 1996 อ้างถึง
โดย Aligica, 2006 ) นอกจากนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกระบวนการตัดสินใจในนโยบาย
ต่างๆ เนื ่องจากเป็นผู ้ได้ร ับผลกระทบหรือผลได้โดยตรงจากนโยบายนั้ น (Grimble & Wellard, 1997)  
โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากผู้กำหนดนโยบายจะมีโอกาสพิจารณาว่า
เงื่อนไขและความต้องการต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร ซึ่งจะทำให้สามารถกำหนดนโยบายและ
กฎระเบียบที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด 

จากความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ว่า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ บุคคลหรือกลุ่มใด มีความสำคัญมากน้อยเพียงใด สามารถสร้างผลกระทบใดบ้าง 
(Chapleo & Simms, 2010) การวิเคราะห์การมีส่วนได้ส่วนเสียมีการใช้ในงานหลายประเภท เช่น งานด้าน
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงนโยบายต่างๆ เป็นต้น  และถ้ารู้จักผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับระบบทุกฝ่ายรู้ลักษณะ หน้าที่ จุดประสงค์และผลงานของแต่ละหน่วยงาน  เข้าใจรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานอย่างถูกต้อง สามารถอธิบายปัญหา สาเหตุของปัญหารวมถึงแนวทางในการจัดการปญัหา
หรือแนวทางในการดำเนินนโยบายได้ถูกต้อง  นอกจากนี้การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังสามารถประเมิน
การตอบสนองของกลุ่มต่างๆ ต่อโครงการหรือนโยบายใหม่ (Varvasovszky Z, Bagha R, 2000 and Brigha 
R, VarvasovszkyZ, 2000)  
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๒.๓.๓  การกำหนดหรือจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การกำหนดหรือจำแนกกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  อาจกำหนดหรือจำแนกตาม

ปัจจัยใดๆ ก็ได ้เช่น ๑) ประเภทผู้รับบริการที่มีการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการที่มีคุณลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน 
(Homogeneous) ไว้ด ้วยกัน เพื ่อศึกษาหาความรู ้ในด้านความต้องการ  ความคาดหวังซึ ่งแตกต่างกัน  
ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการเข้าถึงผู้รับบริการแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมทั้งทำให้รู้ว่า 
ควรปรับปรุงบริการอย่างไรเพื่อสร้างความพอใจในการใช้บริการของผู้รับบริการ  ๒) ประเภท ผู้รบับริการที่มี
ความต้องการหรือความชอบกระจัดกระจาย (Diffused Preferences) ซึ่งองค์กรควรจัดการให้บริการจาก
ศูนย์กลางให้เข้าถึงได้ง่ายก่อน และ ๓) ประเภทกลุ่มที่มีความเหมือน (Cluster Preference) ซึ่งการให้บริการ
ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มใหญ่ก่อน 

องค์กรควรมีแนวคิดในการตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามกลุ่มที่ได้กำหนด
หรือจำแนกไว้ เพื่อให้ครอบคลุมตามกลุ่มของผู้รับบรกิารและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ตามที่ระบุไว้ในลักษณะสำคัญ
ขององค์กร ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้องค์กรอาจนำเทคนิค SIPOC 
Model พิจารณาการกำหนดกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ มปป.) ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๓-๑  
                                SIPOC Model เป็นกรอบแนวคิดที ่ใช้ในการพิจารณาว่า ใครคือผู ้ร ับบริการ (Customer) 
ซึ่งจะเริ่มต้นจากการพิจารณาพันธกิจว่า อะไรคือผลผลิต หรือบริการ ที่จะส่งมอบและผู้รับผลผลิตและบริการ
โดยตรง คือ ผู้รับบริการ ดังนั้น จาก SIPOC Model เมื่อองค์กรสามารถระบุผู้รับบริการได้แล้ว จะต้องค้นหา
ความต้องการของผู้รับบริการ และนำไปสู่การออกแบบกระบวนการ รวมทั้งปัจจัยนำเข้าของกระบวนการนั้นๆ
ตลอดจนเชื ่อมโยงไปถึงผู ้ส ่งมอบปัจจัยนำเข้าด้วย หรือจะสามารถแบ่งผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายวิธี  
โดยพิจารณาตามประเด็นที่ทำการศึกษา และลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น 

  ๑. การแบ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสำหรับการบริหารหรือการปรับปรุงองค์กร แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ  
 ๑.๑ บุคคลหรือหน่วยงานภายในองค์กร ( Internal Stakeholder) เป็นบุคคลที่ทำงาน
ภายใต้ขอบเขตขององค์กร ได้แก่ ผู้จัดการ ลูกจ้าง 

๑.๒ บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นคนกลางในการทำงานระหว่างองค์กร (Interface Stakeholder) 
เป็นบุคคลที่มีบทบาททั้งภายในและภายนอกองค์กรเฉพาะในประเด็นที่สนใจ เช่น คณะกรรมการบริหาร 

๑.๓ บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกองค์กร (External Stakeholder) เป็นกลุ ่มคนที ่มี
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเด็นต่างๆ การให้ทุนให้ข้อมูล การเป็นคู่แข่งหรือหน่วยงานการศึกษาที่มี
ความสนใจในเรื่องดังกล่าว 
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๒-๓๔ 

Outputs 

Process 

Inputs 

สินค้าหรือบริการคืออะไร 

กระบวนการท่ีเหมาะสมคืออย่างไร 

ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร 

Suppliers 

ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 

ความต้องการคืออะไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S = Supplier (ผู้ส่งมอบปัจจัย) 
I  = Input (ปัจจัยนำเข้า) 
P = Process (กระบวนการที่เหมาะสม) 
O = Output (สินค้าและบริการ) 
C = Customer (ผู้รับบริการ) 

รูปท่ี ๒.๓-๑ SIPOC Model 
 

๒. แบ่งตามความใกล้ชิดกับโครงการหรือนโยบาย เช่น  
๒.๑ Primary Stakeholder เป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่เกี่ยวข้องกับระบบโดยตรง  

ได้ประโยชน ์หรือเสียประโยชน์ที่ต้องเสียสละทุน หรือกำลังในการทำงาน (Tertia G, Caroline P. Toolbox, 2003) 
ดังเช่น 

๑) Direct Primary Stakeholder เช่น ชาวบ้านที่ได้ประโยชน์จากโครงการธนาคาร
คนจนนายทุนเงินกู้ที่เสียประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 

๒) Indirect Primary Stakeholder เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์   
แต่ไม่ได้ในลักษณะที่ตรงไปตรงมา เช่น รัฐบาลที่น่าจะได้รับความนิยมหรือฐานคะแนนเสียงจากโครงการ
ธนาคารเพื่อคนจน 

๒.๒ Secondary Stakeholder เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องกับระบบ 
ในระดับรองๆ ลงมาและไม่มากเท่ากับ Primary Stakeholder หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการองค์กร
เอกชนที่ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลคนจนตัวอย่างในโครงการธนาคารคนจน คือ ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลงั 

ส่วนคำว่า Key Stakeholder หมายถึง ผู้ที่มีความสำคัญหรืออิทธิพลต่อโครงการมาก
ถ้าไม่มี Key Stakeholder โครงการดังกล่าวมีโอกาสที่จะประสบความล้มเหลวอย่างสูง การแบ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นกลุ ่มต่างๆ มีประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและลดความสับสนในการวางแผนการปฏิบัติการ   
เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มจะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน เช่น ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร 
จะแตกต่างจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่นอกองค์กร  

Customers 

ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 
๑ 

๒ Outcome ๓ 

๔ 

๕ 

๖ 
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 ๒.๓.๔ ข้ันตอนในการวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 เนื่องจากระบบและโครงการส่วนใหญ่มีความซับซ้อน  ทั้งในด้านจำนวนผู้ที่ เกี่ยวข้อง  

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นต่างๆ ดังนั้น การวิเคราะห์ตามลำดับข้ันตอนอย่างเป็นระบบ 
จะช่วยให้การรวบรวมประเด็นที ่สำคัญได้อย่างครบถ้วน เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวิเคราะห์ข้อมูล  
ในภายหลัง ลำดับขั้นตอนที่สำคัญ ได้แก่ ๑) ระบุวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาและความเข้าใจเบื้องต้นตอ่ระบบ
รวมถึงวิธีการศึกษา และการสร้างความเข้าใจเบื้องต้นต่อระบบที่ต้องการศึกษา ๒) ค้นหาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓) ศึกษาลักษณะของผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความสนใจ บทบาทหน้าที่ จุดประสงค์ในการทำงานและ  
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ๔) ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ ๕) ประเมินอำนาจ 
ความสนใจและอิทธิพลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ๖) การประเมินแนวทางและนำสิ่งที่ได้การศึกษาที่ได้ไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ (Mayers J, 2001) 

ข้อสังเกตในข้ันตอนที่ ๓, ๔ และ ๕ มีความสำคัญกันอย่างใกล้ชิด ผู้ที่ทำการศึกษาควรวางแผน
ให้ชัดเจนว่า ต้องการข้อมูลใดบ้าง ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมิน
อำนาจความสนใจ และอิทธิพลเพื่อที่จะเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนและเพียงพอสำหรับการวิเคราะห์ ๒ ข้ันตอนหลัง 

ขั้นตอนท่ี ๑ ระบุวัตถุประสงค์วิธีการศึกษาและความเข้าใจเบื้องต้นต่อระบบ 
ผู้ที่ทำการศึกษาต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการทำการวิจัย ต้องมีคำถามหรือปัญหาที่ชัดเจน 

ต้องรู้รายละเอียดว่า เป็นการศึกษาเพื่อประเด็นใด ขอบเขตของการศึกษา เงื่อนไขของเวลาที่ทำการศึกษา 
แนวทางการศึกษา สิ่งเหล่านี้จะช่วยในการประมาณขนาดของการศึกษา เวลาที่ใช้ในการศึกษา งบประมาณ
รวมถึงกำลังคนที่ต้องการ นอกจากนี้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีส่วนช่วยลดความสับสนในประเด็นที่ศึกษาระหว่าง
การเก็บข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาบางเรื่องต้องทำภายใต้เงื่อนไขเวลาที่ผู้กำหนดนโยบายวางไว้ ถ้าผลการศึกษาเสร็จสิ้น 
ในช่วงเวลาที่กำหนดก็จะถูกนำไปใช้แต่ถ้าเสร็จไม่ทันก็ไม่ได้ใช้ ดังนั้น ต้องเลือกขนาดของงานศึกษาที่เหมาะสม
กับเงื่อนไขเวลาที่ถูกกำหนด 

วิธีหนึ่งที่ใช้ในการระบุปัญหาและทำความเข้าใจต่อระบบ คือ การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่สำคัญ (Key Stakeholder) ซึ่งเป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกได้ข้อมูลที่ค่อนข้างตรงประเด็น  แต่ก็มีข้อเสีย คือ 
ประเด็นและข้อมูลที่ได้จะเฉพาะที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคนนั้นมีความสนใจหรือรับรู้เท่านั้น ซึ่งอาจไม่ครอบคลุม
กรอบทั้งหมด 

ขั้นตอนท่ี ๒ ค้นหาผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย  
การค้นหาผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทำได้หลายวิธี เช่น การศึกษาจากเอกสาร การใช้ Snow Ball 

Technique (ให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียช่วยระบผุู้ทีส่ามารถให้ข้อมูลรายต่อไปแก่ผู้ศึกษา) การจัดสัมมนากลุ่มและ
การลงประกาศตามสื่อแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียต่างๆ กัน เช่น การลงประกาศจะได้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะผู้ที่
ต้องการมีบทบาท ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญแต่ไม่อยากแสดงบทบาทในสาธารณะ และผู้ที่ไม่ค่อยมีบทบาทจะ
ไม่ถูกรวมเข้ามาในการศึกษา แต่มีโอกาสที่จะได้คนจากหลายแหล่งเข้ามาร่วม 

คำถามที่ช่วยในการระบผุู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียได้ครบถ้วน ได้แก่ ใครที่มีหน้าทีร่ับผดิชอบทัง้ทางตรง
และทางอ้อมมีความสนใจ มีความรู้ หน่วยงานหรือบุคคลใดที่จะได้หรือเสียประโยชน์ ใครเป็นเจ้าของเงินทุน 
ข้อมูลหรือวัตถุดิบ หน่วยงานใดที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายนั้นๆ 

ในระบบที่มีขนาดใหญ่หรือซับซ้อนมาก อาจจำแนกแจกแจงให้เป็นระบบย่อยๆ ตามกระบวนการ
ทำงานหรือแผนกแล้วระบุผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบย่อยเหล่านั้นก่อน เมื่อได้ครบถ้วนแล้วจึงนำมาประกอบกัน 
โดยต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างระบบย่อยต่างๆ ด้วย 
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๒-๓๖ 

ปัญหาต่อไป คือ ในกรณีที่ผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหน่วยงานหรือองค์กร ในการสัมภาษณ์
ตัวแทนองค์กร ผู ้ที่ทำการศึกษาต้องแน่ใจว่า ผู ้ให้สัมภาษณ์ต้องเป็นตัวแทนองค์กรได้ ความเห็นมีส่วน
ขับเคลื่อนหรือเป็นความเห็นจุดยืนของหน่วยงานนั้น ควรสัมภาษณ์ผู้ที่เป็นหัวหน้าองค์กรตัวแทนที่มีหน้าที่
โดยตรงหรือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หลายๆ คน ตัวอย่างขององค์กรดังกล่าวคือ องค์กรที่อยู่ ในรูปคณะกรรมการ 
ซึ่งอาจจะมีความเห็นและจุดยืนที่หลากหลาย 

ขั้นตอนท่ี ๓ ศึกษาลักษณะของผู้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านความสนใจ บทบาทหน้าท่ี
จุดประสงค์ในการทำงานและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

ผู้ทำการศึกษาต้องพยายามหาข้อมูลเพื ่อนำมาประเมิน  ดังนี้ ลักษณะของหน่วยงาน  
การบริหารงานการตัดสินใจ จุดมุ่งหมาย ผลงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมุมมอง ความเห็นของหัวหน้าองค์กร 
สิ่งที่คาดว่าจะได้หรือเสียความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 

วิธีการที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย การประชุมระดมสมอง การสัมภาษณ์ที่ใช้
แบบสอบถามทั้งปลายปิดร่วมกับปลายเปิด การส่งแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นการค้นคว้าเอกสาร
ควรนำข้อมูลจากหลายแหล่งมาเปรียบเทียบกันเพื่อประเมินความถูกต้อง  

ประเด็นอื่นๆ ที่สำคัญคือการหาจุดมุ่งหมายที่แฝงเร้น (Hidden Agenda) ซึ่งเป็นเรื่องยาก  
แต่เป็นสิ่งที่จำเป็นและการศึกษาบริบทของสังคม  วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ควบคู่ไปด้วย  เนื่องจาก 
ไม่สามารถประเมินองค์กรหรือสังคมได้โดยไม่ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าว 

ขั้นตอนท่ี ๔ ศึกษาถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ 
ในข้ันตอนน้ีต้องพยายามประเมินลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรว่าเป็นในลักษณะใด เช่น 

เป็นคู่แข่ง พันธมิตร คู่ค้า มีการพึ่งพาแหล่งทุน เป็นความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการหรือไม่ และความสัมพันธ์  
ลึกซึ้งเพียงใด ในระบบราชการอาจมีความสัมพันธ์ในเชิงการสั่งงาน การควบคุมตามลำดับขั้น  ข้อมูลที่ได้จาก
ข้ันตอนนี้ สามารถที่จะนำมาประเมินแนวโน้มการสร้างความร่วมมือภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประเมิน
แนวทางในการจัดการ กรณีที่ต้องสลายการร่วมมือของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ขั้นตอนท่ี ๕ ประเมินอำนาจความสนใจและอิทธิพลของผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
นำข้อมูลที่ได้จากข้ันตอนข้างต้นมาศึกษาระดับความสนใจ อำนาจและผลกระทบจริงที่เกิดข้ึนจาก

ผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินความสำคัญของผู ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียและหาแนวทาง  
ในการปรับปรุงพัฒนา 

อำนาจ (Power) ขององค์กร คือ ความสามารถที่จะตัดสินใจให้คุณหรือโทษ  อำนาจมาจาก
ลักษณะขององค์กรบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบที่รองรับ นอกจากนี้อำนาจยังมีความหมายในแง่อื ่นๆ เช่น 
อำนาจที่เกิดจากกำลังกาย เงิน ความรู้ และข้อมูล นอกจากนี้ยังหมายถึงอำนาจในการรวมกลุ่มเพื่อต่อรอง 
เช่น การเดินขบวนเพื่อต่อต้านหรือสนับสนุนของกลุ่มประชาชนด้วย 

ความสนใจ (Interest) ขององค์กร หมายถึง การให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ในประเด็นดังกล่าวในระดับต้นๆ หรือการให้ความสนใจศึกษาในประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นพันธกิจหลักของหน่วยงาน ความสนใจของนักการเมืองผู้บริหารช้ันสูง หรือของ
นักวิชาการในการดำเนินโครงการหรือนโยบายในระยะยาว ความสนใจอย่างต่อเนื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในความยั่งยืนของโครงการ 
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๒-๓๗ 

อิทธิพล (Influence) คือ ความสามารถในการสร้างผลกระทบต่อนโยบาย หรือหน่วยงานอื่น
เป็นผลรวมระหว่าง “ความสนใจ” และ “อำนาจ” ทั้งสองสิ ่งนี ้มีผลให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่มีอิทธิพล 
ต่อระบบอย่างไรก็ดี การมีอำนาจเพียงอย่างเดียว แต่ขาดความสนใจก็จะเป็นเหมือนยักษ์ที่หลับใหล 
ไม่มีผลกระทบใดต่อระบบ แต่ความสนใจนั้นถ้าสร้างใหเ้กิดข้ึน ไม่ว่ากับกลุ่มชนหรือบุคคลก็อาจจะสร้างอิทธิพล
ที่ปราศจากอำนาจได้  

ประเด็นที่ควรใส่ใจเวลาที่ประเมินอำนาจและอิทธิพลของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ การพึ่งพากัน
ระหว่างหน่วยงาน หน่วยงานที่เป็นเจ้าของแหลง่ทนุมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลเหนือกว่าหน่วยงานอื่นๆ ปัจจยัทีม่ี
ผลต่อการตัดสินใจของหน่วยงาน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้กำหนดนโยบาย ความสำคัญของปัญหา 
ที่หน่วยงานรับผิดชอบ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่ออำนาจและอิทธิพล ดังแสดงไว้ในตารางท่ี ๒.๓-๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๒.๓-๑ ปัจจัยท่ีมีผลต่ออำนาจ อิทธิพลของหน่วยงาน 

องค์กรท่ีมีระบบระเบียบแบบแผนในการจัดการ 
ท่ีชัดเจน 

องค์กรท่ีไม่มีระบบระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจน 

- ระบบบงัคับบัญชา งบประมาณ 
- ภาวะการเป็นผู้นำ 
- การควบคุมแหล่งทุน การกระจายแหล่งทุนและ 

ผู้ที่ควบคุมการกระจายแหลง่ทุน 
- การมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ และผลกระทบ
ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆ 

- การมีอำนาจการต่อรองกับกลุ่มอื่นๆ 

- สถานะทางสังคม สถานะทางเศรษฐกจิ ความ
เป็นผู้นำในกลุม่ 

- ระบบขององค์กร ระบบการเสนอความเห็น 
- การควบคุมและการกระจายแหล่งทุน 
- ผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสียรายอื่นๆ 
- การอาศัยพึ่งพา การต่อรองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายอื่นๆ 

การประเมินอำนาจ และอิทธิพลมีความสำคัญมากเพราะเป็นแนวทางที่สำคัญในการวางกลยุทธ์
ในการปรับปรุงระบบหรอืโครงการต่างๆ ดังแสดงในตารางท่ี ๒.๓-๒ กลยุทธ์ต่างๆ ได้แก่ การสร้างความรว่มมือ
ระหว่างพันธมิตรให้มากขึ้น การลดศักยภาพและบทบาท การเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด และการสร้างเสริมศักยภาพ
เพื่อคงความสนใจและอิทธิพลไว้ 

ตารางท่ี ๒.๓-๒ แนวทางในการจัดการกับผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต่างลักษณะ 

ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย อิทธิพลสูง อิทธิพลต่ำ 
- อำนาจสูง 
- อำนาจต่ำ 

สร้างความร่วมมืออย่างแน่นแฟ้น เข้าร่วม 
เสริมสร้างศักยภาพ และพยายามคงระดับ
ความสนใจ และสถานการณ์ที่มีอิทธิพลสูงไว้ 

ลดบทบาท ลดอำนาจหรือต่อต้าน 
เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงจุดยืน 

นอกจากการประเมินหน่วยงานโดยวิธีข้างต้นแล้ว อาจใช้วิธีอื่น เช่น การพิจารณาคุณสมบัติ  
๓ อย่าง ได้แก่ อำนาจหน้าที่ที่มีตามกฎหมาย (Legal Status) ความชอบธรรม (Legitimacy) ในการเกี่ยวข้อง 
เช่น การมีความรู้การมทีุนหรอืการยอมรบัจากกลุม่อื่นๆ และความสนใจ (Interest) ซึ่งจะแบง่ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสยี
ไดเ้ป็น ๗ กลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานที่มีทั้งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีความชอบธรรมและมีความสนใจซึ่งเรียกว่า 
Definitive Stakeholder ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการอย่างมาก  
ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๓-๒ ดังนี ้
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๒-๓๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๓-๒ ประเภทของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากอำนาจความสนใจและความเหมาะสม 

 จากรูปท่ี ๒.๓-๒ งาน/กิจกรรมที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของโครงการเพราะมีอำนาจหน้าที่
มีความสนใจและมีความรู้ มีทุนในการดำเนินการ ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ มีความชอบธรรม แต่ขาด
ความสนใจที่เรียกว่า Dormant Stakeholder ต้องประเมินว่าการเพิ่มความสนใจนั้นเปน็ไปได้ในทางปฏิบัตหิรือไม่ 
ต้องใช้แนวทางใดในการกระตุ้นความสนใจ ส่วนหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ และความสนใจแต่ไม่มีความรู้หรือทุน
ในการปฏิบัติเรียกว่า Dangerous Stakeholder เนื่องจากมีโอกาสที่จะทำใหโ้ครงการประสบปัญหาได้ เพราะขาด
ความรู้ความเข้าใจหรือทุนในการดำเนินงาน เป็นต้น  

 ประโยชน์ที่ได้จากการแบ่งวิธีดังกล่าว คือ ผู้ศึกษาสามารถประเมินได้ว่าบุคคลหรือหน่วยงานใด 
ที่น่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการคงอยู่ของโครงการเป็น Definitive Stakeholder หรือ Key Person ถ้าในระบบ
ยังไม่มีหน่วยงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าว อาจพิจารณาสนับสนุนหน่วยงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียง และสามารถ
ผลักดันข้ึนมาทำหน้าที่เป็น Definitive Stakeholder ได ้
 

ขั้นตอนท่ี ๖ การประเมินแนวทางและนำสิ่งท่ีได้จากการศึกษามาใช้ 
ข้ันตอนน้ีจะนำเสนอแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ วิธีการนำเสนอผลการศึกษา และการประเมินข้อมูล

รวมถึงการนำไปใช้ 

• การนำเสนอผลการศึกษา 
การสื ่อสารให้ผู ้ที ่ใช้ข้อมูลเข้าใจในผลการศึกษาเป็นอีกขั ้นตอนที่สำคัญมาก  เนื ่องจาก 

ถ้าผู้ศึกษาไม่สามารถสื่อสารกับผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจได้ ผลการศึกษาจะไม่ถูกนำไปใช้ การนำเสนอมีหลายรูปแบบ
ต้องคำนึงถึงผลการศึกษา ระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ฟัง เวลาการนำเสนอ ประเด็นการเมือง เป็นต้น วิธีที่ใช้ 
ในการนำเสนอมีหลายรูปแบบ เช่น การนำเสนอในรูปของเอกสาร ตาราง แผนภาพและการจัดสัมมนาระหว่าง
นักวิจัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๒ ๕ ๖ 

๓ ๔ 

๗ 

อำนาจ ความชอบธรรม 

ความสนใจ 

๑. Definitive Stakeholders 
๒. Dominant Stakeholders 
๓. Dangerous Stakeholders 

๔. Dependent Stakeholders 
๕. Dormant Stakeholders 

๖. Discretionary Stakeholders 
๗. Demanding Stakeholders 

๑ 
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๒-๓๙ 

เนื่องจากส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง  
กลุ่มนักวิจัยและผู้ที่มีสว่นได้ส่วนเสยี จึงเป็นเรื่องไม่ยากที่ผูศึ้กษาจะนำเสนอผลการศึกษาให้ผู้ทีม่ีสว่นได้ส่วนเสียทราบ 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อประเมินความถูกต้องของข้อมูล และผลการศึกษา ประเมินผลการทำงานของหน่วยงาน
องค์กร การนำเสนอจุดอ่อน จุดแข็งและข้อเสนอต่อการปรับปรุงหน่วยงานหรือโครงการ 

• ประโยชน์ของข้อมูลและการนำไปใช้  
ข้อมูลที ่ได้จากขั ้นตอนทั้งหมด สามารถนำมาประเมินความเสี ่ยง และหาข้อสรุปได้โดย

พิจารณาจากแบบแผนการตอบสนองของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น แนวโน้ม
และปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดการตอบสนองในด้านลบ มาตรการในการป้องกันแก้ไข ร่วมถึงช่องทางในการร่วมมือ
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะมีผลให้โครงการมีโอกาสในการประสบความสำเร็จมากขึ้น สำหรับแนวทาง 
ในการผลักดันผลของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติทางนโยบายมีหลายแนวทาง ไม่ว่าจะผ่านทางผู้ที่มีอำนาจหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น ในระบบราชการหรือผู้รับผิดชอบนโยบาย หรือจากการกดดันทางสื่อสารมวลชนและ
พลังประชาชน  

 ๒.๓.๕ จุดอ่อนจุดแข็งและปัญหาของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนไดส่้วนเสีย 

  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เป็นเครื่องมือที่มีประสทิธิภาพในการสร้างความเข้าใจต่อระบบ 
และช่วยให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถพัฒนาตนเองได้   เข้าใจสถานการณ์ การปรับตัวและจุดยืนของตน 
ช่วยทำให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน นอกจากนี้การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ จะช่วยสร้าง
เครือข่ายที่เข้มแข็ง และสร้างอำนาจต่อรองกับผู้กำหนดนโยบายได้ 
  ส่วนข้อจำกัดของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ความลำบากในการค้นหาเป้าหมายหรือ
วาระซ่อนเร้น (Hidden Agenda) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ความลำบากในการเข้าถึงประเด็นปัญหา
ของระบบความเปลี ่ยนแปลงของหน่วยงานที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  
ความยากลำบากในการค้นหากลุ ่มชายขอบ (Marginal Group) ซึ ่งเป็นกลุ ่มที ่ในปัจจุบันไม่มีความสำคัญ  
แต่มีแนวโน้มว่าจะมีความสำคัญถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไป และการไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่สำคัญ
หรือได้รับความร่วมมือแต่ไม่มีความต้องการที่จะพัฒนาอย่างจริงจัง 
 

 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  คือ ขาดความร่วมมือจาก 
ผู ้ที ่มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยเฉพาะผู ้ที ่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง และผู้เสียประโยชน์ ซึ ่งจะเป็นผู้ทำให้เกิด 
ความขัดแย้งอยู่เบื้องหลังผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง การหาความเห็นจาก  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เป็นคณะกรรมการทำได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะการหาจุดยืน จึงต้องพยายามระบุ 
ผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพล ในการช้ีนำการตัดสินใจ 
 จากการทบทวนแนวคิดการวิเคราะห์ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำ SEA ครั ้งนี ้  นำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ เช่น ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ต้องให้อยู่ในขั้นที่ ๓  
เป็นระดับเข้ามามีบทบาท (Involve) การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในส่วนของการค้นหาศึกษาลักษณะด้านความสนใจ บทบาทหน้าที่ รูปแบบความสัมพันธ์และการประเมิน
อำนาจ ความสนใจและอิทธิพลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้การจัดทำ SEA มีความถูกต้อง
โปร่งใสเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
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๒-๔๐ 

๒.๔ กรอบแนวคิดการศึกษา 
๒.๔.๑ การนำ SEA มาประยุกต์ใช้กับการจัดทำนโยบายและแผนดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

OECD (2006) แนะนำให้มีการผนวก SEA เข้าไปในการวางแผนและแผนงานพัฒนาพื ้นที่  
รวมถึงการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดิน เนื ่องจาก SEA สามารถช่วยเพิ ่มประสิทธิภาพของการศึกษา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นใจว่าการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่างๆ ในการวางแผนการประเมินและระบุถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของแผน  และแผนงาน 
ด้านต่างๆ ในช่วงก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการและหลังดำเนินการ จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาแผน และแผนงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดช่วงเวลาของการดำเนินการของแผน  
และแผนงาน ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๔-๑  
ร 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๒.๔-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 
ที่มา: ดัดแปลงจาก OECD (2006) 

กระบวนการจัดทำแผน 

การทบทวนข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของจังหวดั 

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา 

กำหนดประเด็นการพัฒนา 
(เป้าหมายการพัฒนา/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์) 

กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา 

ระบุแผนงานพัฒนา 

กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ 
(Critical Decision Factors) 

การกำหนดวตัถปุระสงค์ของการประเมิน 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน  
เพ่ือการหาประเด็นยุทธศาสตร ์

การกำหนดประเด็นสิ่งแวดลอ้มและ 
ความย่ังยืน 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

การประเมินโอกาสและความเส่ียง 

การจัดทำรายงาน SEA 

การติดตามผล 

วิเคราะหก์รอบการบรหิารจดัการ  

กำหนดปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

วิเคราะหก์รอบอ้างองิเชิงยุทธศาสตร์  
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๒-๔๑ 

การพัฒนาของ SEA ส่วนหนึ่งเกิดจากความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมในการพัฒนายุทธศาสตร์
การพัฒนาภายใต้กรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีศักยภาพของวิธีการประเมินแบบเชิงรุกและ
เชิงกลยุทธ์ การผสานกระบวนการตัดสินใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมกับประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจ 

Jones et. al (2005) ได้รวบรวม โอกาสของ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มเติม ดังนี้ 
• SEA สามารถช่วยให้ฝ่ายการเมืองกระตุ ้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง  

ในการเตรียมการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
• SEA ถูกออกแบบมาให้เห็นถึงจุดอ่อนในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินแบบดั้งเดิม 

ที่มักขาดข้อมูลในด้านสิ่งแวดล้อม 
• SEA สามารถเชื ่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์ ยุทธศาสตร์  นโยบาย และ

แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
• SEA สามารถช่วยเพิ่มคุณภาพของนโยบายการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมให้ชัดเจนข้ึน 
• SEA สามารถช่วยสร้างความมั่นใจว่าการตัดสินใจในระหว่างกระบวนการการวางแผนการใช้

ที่ดินมีการคำนึงถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม 
• SEA สามารถให้ข้อมูลเรื ่องผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อมในการวางแผนยุทธศาสตร์ และ 

เปิดประเด็นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
• SEA สามารถยกประเด ็นด ้านสิ ่ งแวดล้อมในกระบวนการตัดส ินใจในการวางแผน 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งช่วยให้การดำเนินการตามแผนได้ ลดโอกาสในการเกิดความล่าช้าจากกระบวนการ
ฟ้องร้องทางกฎหมายจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

• SEA สามารถช่วยกำหนดวิธีการติดตามผลของการดำเนินงานตามแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
• SEA สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้หน่วยงานการวางแผนเป็นหน่วยงานสีเขียวมากข้ึน 

แม้ว่า SEA มีศักยภาพที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สะท้อน
ถึงแผนการพัฒนาอย่างยั ่งยืนได้ แต่  SEA ก็ยังมีข้อจำกัดในการดำเนินการ ดังที ่ Jones et. al (2005)  
ได้รวบรวมข้อจำกัดของ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

ข้อจำกัดเชิงระบบ 
- SEA ดำเนินการภายใต้การตัดสินใจที่อิงการเมือง 
- การวางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดิน มักจะมีผู ้ร ับผิดชอบในการดำเนินการโดยหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึ่ง อาจส่งผลให้เกิดการควบคุมนอกกรอบกฎหมายได้ 
- หน่วยงานของร ัฐ ขาดการประสานงาน ทำให้เกิดปัญหาการประเมินและการระบุผลกระทบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- บางช่วงเวลาของการดำเนินการ อาจมีความจำเป็นต้องทำเป็นความลับ ทำให้ประสิทธิภาพ

ของ SEA ลดลง 

ข้อจำกัดเชิงระเบียบวิธ ี
- ขนาดของขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลาของพื้นทีศึ่กษา จำนวนทางเลือกของผลลพัธ์ของแผน

อาจทำให้ SEA มีความซับซ้อนมากข้ึน 
- ความคลุมเครือระหว่างการจัดทำแผนและกิจกรรม SEA มักเป็นอุปสรรคในการวางกรอบ

การดำเนินการ SEA 
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๒-๔๒ 

- มีข้อโต้แย้งที ่ไม่สามารถตกลงกันได้ในการนำประเด็นด้านสั งคมและเศรษฐกิจในการ
ดำเนินการ 

- มีข้อจำกัดของระเบียบวิธีที่มีการแบ่งระดับในการประเมิน ตามระดับของการตัดสินใจ เช่น SEA 
และ EIA 

- เทคนิคการประเมินเชิงคุณภาพยังอยู่ในกระบวนการพัฒนา 
- การประเมินโดย SEA ไม่สามารถจัดการกับความไม่แน่นอนของบริบทที่มีสิ ่งแวดล้อม 

หลายระบบ 
- ความหลากหลายของระดับการให้คำปรึกษาในการทำ SEA และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ที่มีจำนวนมาก ทำให้ยากต่อการรวบรวมและจัดทำผลสรุปของข้อตกลงร่วมกัน 
- มักจะขาดการติดตามผล ทำให้โอกาสในการพัฒนา SEA ให้เป็นไปตามขั้นตอนลดลง 

๒.๔.๒ แนวคิด SEA ที่ใช้ในการศึกษา 
จากการทบทวนแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จากร่างแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ซึ่งจัดทำโดย คณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) และการทบทวนแนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ 
สหภาพยุโรป (EU)  จากการเปรียบเทียบแนวทางของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของทั้งสองวิธี 
พบว่ามีความสอดคล้องกัน และความแตกต่างกัน ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๔-๒   

จากการวิเคราะห์หาความสอดคล้องและความแตกต่างกันของทั้ง ๒ แนวทาง พบว่า หลักการ 
ความสำคัญ และขั้นตอนในกระบวนการ SEA มีทั้งส่วนที่สอดคล้องกันและส่วนที่แตกต่างกันในรายละเอียด 
ของข้ันตอน ดังนี้ 

๑) ความสอดคล้องกัน 
(๑) SEA เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ทีม่ีเป้าหมายเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน 
(๒) กระบวนการจัดทำ SEA เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ให้ความสำคัญต่อวิสัยทัศน์และแผนงานพัฒนาของหน่วยงานเจ้าของแผนผู้รับผิดชอบ 

ในการจัดทำนโยบายและแผน 
(๔) มีการบูรณาการร่วมกับแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเจ้าของแผน/แผนงาน 
(๕) มีความยืดหยุ ่นในการใช้เทคนิคที ่หลากหลาย รวมทั้งสามารถปรับเปลี ่ยนได้ตาม

สถานการณ์และบริบท 
๒) ความแตกต่างกัน 

(๑) ข้ันตอนในการกำหนดขอบเขตของแนวทาง SEA ของประเทศไทย และการกำหนดปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ของ SEA สหภาพยุโรป เป็นการพัฒนากรอบการประเมินเหมือนกัน แต่แนวทาง SEA 
ของสหภาพยุโรปมีการเน้นย้ำเพื ่อให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่ต ้องตัดสินใจมากกว่าประเด็น  
ด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้างและคลุมเครือ ซึ่งจะสร้างปัญหาในกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นที่ไม่สำคัญจำนวนมาก 
และไม่สามารถทำการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด 

(๒) แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรปมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน เพื่อเป็นการกำหนด
และยอมรับร่วมกันอย่างชัดเจนว่า “อะไรคือเป้าหมายของการประเมิน” ส่วน SEA ของประเทศไทยไม่ได้ระบุ
ข้ันตอนน้ีเอาไว้ 
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๒-๔๓ 

(๓) การกำหนดประเด็นหลักที่สำคัญที่เป็นต้นเรื่องที่จะทำการประเมิน มีความแตกต่างกัน
สำหรับแนวทาง SEA ของประเทศไทย นำตัวช้ีวัดเป็นตัวตั้ง แล้วจึงกำหนดวัตถุประสงค์ของตัวช้ีวัด มีการกำหนด
ตัวชี้วัดกลางจากฐานข้อมูลเชิงสถิติ แต่แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรปจะนำปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
เป็นตัวตั ้ง แล้วกำหนดเกณฑ์การประเมินและตัวชี ้วัดที่สะท้อนเกณฑ์ที ่กำหนดขึ้น และพิจารณาว่าตัวชี้วัด 
จะข้ึนอยู่กับเกณฑ์หรือสภาพพึงปรารถนาที่อยากให้เกิดข้ึนในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) มากกว่า
จะเป็นตัวช้ีวัดกลาง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๒.๔-๒ ภาพเปรียบเทียบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทยและสหภาพยุโรป 
ที่มา: ๑. ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

๒. ดัดแปลงจาก ร่างแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กพย., ๒๕๖1)

SEA ของสหภาพยุโรป SEA ของประเทศไทย (กพย.) 
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การกลั่นกรอง 
(Screening) 

การกลั่นกรอง 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 

กรอบการบริหารจัดการ 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 

การติดตามผล 

การจัดทำรายงาน 

แรงขับเคลื่อน (รากเหง้าของปัญหา) 

ประเด็นส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน 

การเก็บรวบรวม 
ข้อมูลพื้นฐาน 

การกำหนดตัวช้ีวัด 

การพัฒนาทางเลือก 

การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ 
Mitigation, Monitoring, and Follow-Up Measures 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
Alternative-Development and Assessment 

การประเมินทางเลือก 

ทบทวนรายละเอียดแผน 
แผนงานที่จะประเมิน 

ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ 
ของแผนและแผนงาน 

จำแนกประเด็นหลักการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

กำหนดดัชนีช้ีวัด 
วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย 

วิเคราะห์และกำหนด 
ผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
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๒-๔๔ 

(๔) การพัฒนาทางเลือกตามแนวทาง SEA ของประเทศไทยระบุว่า เป็นนโยบาย แผน  
และแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) ทางเลือกที่พัฒนาข้ึนมาโดยมีการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ส่วนแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป การพัฒนาทางเลือกเป็นคำที่ใช้แสดงทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์สำหรับการย้ายจากที่อยู่ในปัจจุบันไปยังจุดที่กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึง
บริบทเชิงพลวัต ที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน ความขัดแย้งและศักยภาพของการพัฒนาทางเลือกนั้น 

(๕) การประเมินทางเลือกในแนวทาง SEA ของประเทศไทย จะเป็นการประเมินแผนหรือ
แผนงานทางเลือก แต่ของสหภาพยุโรปมีความชัดเจนว่าเป็นการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ อีกประการ
หนึ่งที่แตกต่าง คือ แนวทาง SEA ของประเทศไทยมีการกล่าวถึงการประเมินทางเลือกการพัฒนาตามแผน/
แผนงานขั ้นพื ้นฐาน (Baseline Scenario) ซึ ่งแนวทางของสหภาพยุโรปไม่ได้ระบุว่าต้องมีการประเมิน 
ในลักษณะนี้ แต่ระบุว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ควรมีจำนวนจำกัด นำไปปฏิบัติได้จริง และเน้นการประเมิน 
ขีดความสามารถในการบรรลุเกณฑ์และความเป็นไปได้ในทางการนำไปปฏิบัติ 

(๖) ในแนวทางของสหภาพยุโรป มีการระบุเรื ่องโอกาสและความเสี ่ยง  เพราะไม่ได้ 
ให้ความสำคัญกับการประเมินผลกระทบทางลบ จึงให้ความสำคัญในการประเมินโอกาสและความเสี่ยง  
ที่จะเกิดขึ้น โดยเน้นเรื่องการหลีกเลี่ยงยุทธศาสตร์ที่มีความเสี่ยงมากกว่าการเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  
พร้อมทั้งมีการกำหนดมาตรการที ่มีความยั ่งยืนในการใช้ประโยชน์จากโอกาสและความเสี ่ยงที ่เกิดข้ึน  
แทนมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

จากกระบวนการทบทวนและศึกษาวิเคราะห์ที่ได้กล่าวถึง จึงได้พิจารณาเลือกใช้แนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป เป็นกรอบในการศึกษาโครงการฯ ด้วยเหตุผล  
๔ ประการ ดังนี้ 

(๑) กระบวนการทำนโยบายและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินมีลักษณะที่สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking 
Model) มากกว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ตามแนวคิดการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA Thinking Model)  กล่าวคือโครงการนี ้มีว ัตถุประสงค์ท ี ่จะนำเสนอยุทธศาสตร์ทางเลือกสำหรับ 
การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อให้จังหวัดพื้นที่ต้นแบบนำไปใช้สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ  
๕ ปี โดยได้พิจารณาว่าผลผลิตสำคัญของโครงการนี้คือ “ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options)”  
ที่จังหวัดพื ้นที ่ต ้นแบบสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and 
Program) ต่อไป ดังนั้น หากพิจารณาจาก EU Directive ที่ให้ข้อแนะนำว่า แผนและแผนงานที่มีลักษณะ 
เชิงยุทธศาสตร์ (With Strategic Nature) ควรใช้ SEA ที่อยู่ภายใต้ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Approach to SEA) ก็จะพบว่า Strategic Based SEA มีความเหมาะสมที่จะนำมาดำเนินการภายใต้โครงการ
นี้มากกว่า Impact Based SEA ที่เหมาะสำหรับใช้ในการให้คำแนะนำแผนงาน/โครงการ (Program/Project) 
ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๔-๓  

นอกจากนี ้ จากการศึกษาวิเคราะห์แนวทาง SEA ของประเทศไทยและของ 
สหภาพยุโรปแล้ว พบว่า แนวทาง SEA ของประเทศไทย (กพย.) จัดอยู่ในประเภท Impact Based SEA ที่เน้น
การศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมที่พัฒนาจากนโยบาย แผนและแผนงาน ซึ่งมีส่วนคล้ายกับ EIA ถือว่าอยู่ใน 
SEA จำพวกแบบดั้งเดิม (Traditional Model) ส่วนแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป ถือว่าเป็น SEA ประเภท
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking Model หรือ Strategic Based SEA) ซึ่งรายละเอียดดังแสดงใน
ตารางท่ี ๒.๔-๑  
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๒-๔๕ 

มีลักษณะ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

(๒) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะทำงานจัดทำแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) เป็นแนวทางที่พยายามบูรณาการแนวคิด Strategic Thinking 
Based SEA กับ Impact Based SEA หรือ EIA Based SEA เข้าด้วยกัน แต่มีข้อกำจัดเรื ่องความสอดคล้องกัน 
ของแต่ละขั ้นตอนหรือองค์ประกอบย่อยที ่อยู ่ภายในระบบ Impact Based SEA หร ือ EIA Based SEA 
เนื่องมาจากกรอบแนวคิด (Paradigm) ที่แตกต่างกัน  ทั้งนีก้ารจัดทำ SEA ในเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการทำงาน
เชิงระบบที่มีลกัษณะเปน็ “กระบวนการ (Processes) มิใช่แบบข้ันตอน (Step by Step)” และไม่มีวิธีดำเนินการ
แบบเชิงเส้น (Linear) แต่มีวิธีดำเนินการเป็นแบบเชิงระบบ (System) ซึ่งมีลักษณะการบูรณาการเป็นพลวัตและ
มีการทำซ้ำ (Iterative) เพื่อปรับปรุงแผนงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่องค์ประกอบย่อยภายใน
ระบบจะต้องมาจากกรอบแนวคิดเดียวกัน เพื ่อให้เกิดความสอดคล้องกันทั ้งระบบที่สามารถตอบคำถาม 
ซึ่งกันและกันได้ทั้งหมด 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๔-๓  การจัดทำ SEA ภายใต้ข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU Directive) 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment: Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

 
 
 

แผนและแผนงานที่มีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์   
ตัวอย่าง:  แผนน้ำแห่งชาติ, แผนการจัดการลุ่มน้ำ, แผนพัฒนาภูมิภาค,  
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า มีลักษณะสำคัญ คือ 
- ขับเคลื่อนไปสู่อนาคตท่ีต้องการด้วยวิสัยทัศน์ 
- มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์นั้น 
- กำหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับเส้นทางเพื่อไปถึง 
  เป้าหมายท่ีตั้งไว้ 
- กำหนดเงื่อนไขท่ีกว้างและมีการบูรณาการสำหรับการพัฒนาอนาคต 
- มีความยืดหยุ่นท้ังในข้อกำหนดและการนำไปใช้ซึ่งให้ทิศทางการพัฒนา 

 แผนและแผนงานที่ไม่มีลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ 
 ตัวอย่าง: การวางแผนของโครงการ, แผนรายละเอียดพื้นท่ีเมือง, 
 การเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในแผนแม่บทของเทศบาล โดยมีลักษณะ ดังนี้ 
 - มีวัตถุประสงค์เร่งด่วน และระยะสั้นถึงปานกลาง 
 - ถูกจำกัดขอบเขตโดยพารามิเตอร์การพัฒนาท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 - ขับเคลื่อนโดยความต้องการในการกำหนดบริบทสำหรับการอนุมัติและ 
   การดำเนินการของโครงการพัฒนา 
- จำเพาะเจาะจง ระบุปัจจัยและมีการกำหนดเวลาชัดเจน  
- ขับเคลื่อนโดยการปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมได้ทันที 

นโยบาย  
แผน และแผนงาน 

นโยบาย แผน 
และแผนงาน 

ตามข้อกำหนดของ
สหภาพยุโรป 

SEA  
แบบแนวคิด 

การประเมินผลกระทบ 

SEA  
แบบแนวคิด 

เชิงยุทธศาสตร์ 

ตามความสมัครใจ 

ไม่มลีักษณะ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ตามข้อกำหนด 
ของสหภาพยุโรป 
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๒-๔๖ 

ตารางท่ี ๒.๔-๑ เปรยีบเทียบ SEA แนวคดิแบบการประเมนิผลกระทบ กบั SEA แนวคดิเชิงยุทธศาสตร ์
แนวคิดแบบการประเมินผลกระทบ 

(EIA Based SEA) 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Based SEA) 
๑.ด้านปรัชญา  
๑.๑ เป็นการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้จากการพัฒนา
โครงการ 

๑.๑ เป็นการสร้างบริบทหรือแนวทางเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
โดยมีการบูรณาการกลยุทธ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนถึง
ความซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๑.๒ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันคุณค่าของทรัพยากรในปัจจุบันและ
มีการกำหนดกระบวนการในการควบคุมปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

๑.๒ มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในอนาคต โดยใช้
แนวทางการวางแผนในเชิงรุกและแนวคิดทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์ 

๒. วิธีการ  
๒.๑ มีวิธีการเป็นแบบเชิงเส้น (Linear) มีการวิเคราะห์โดยใช้
หลักการ เหตุผลและเทคนิคต่างๆ บนพื้นฐานของหลักการทาง
วิทยาศาสตร์  

๒.๑ มีวิธีการเป็นแบบเชิงระบบ (System) เป็นระบบที่มีวิธีการ
วิเคราะห์บนพื้นฐานของการบูรณาการสหวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นการใช้ระบบที ่มีการประยุกต์สหวิทยาการให้สอดคล ้องกับ
ประเด็นปัญหา 

๒.๒ เป็นการจัดทำข้อมูลบนพื้นฐานของรายละเอียดของข้อมูล 
ท่ีมีอยู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ซึ่งเป็นวิธีการตามมาตรฐาน 
ท่ีง่ายในการติดตามตรวจสอบและการควบคุม 

๒.๒ เป็นการนำเสนอทิศทางในการพัฒนาและส ่งเสริม ให ้มี  
การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็น
และแนวโน้มของปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึน โดยใช้วิธีการแบบธรรมดา
ในการสะท้อนให้เห็นปัญหาท่ีซับซ้อน 

3. ข้ันตอน 
3.๑ การกลั่นกรอง 
3.๒ กำหนดขอบเขต 
3.๓ ข้อมูลพื้นฐาน 
3.๔ ประเมินผลกระทบ 
3.๕ มาตรการลดผลกระทบ 
3.๖ การรายงาน 
3.๗ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

3.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และบริบท 
- ความเข้าใจในนโยบาย แผน และแผนงาน ( PPP)  
  และบริบท 
- การระบุปัญหา 
- การจัดทำกรอบของการประเมิน 

3.๒ เส้นทางสู่ความย่ังยืน 
- ระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
- ประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
- จัดทำแนวทางการติดตามผลและข้อเสนอแนะ 

๓.๓ การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเชื่อมโยงกระบวนการ SEA 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การติดตามผล 

       - การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดลง 

4. ผลผลิต  
4.๑ รายงานท ี ่ ม ี ร ายละ เอ ียดข ้ อม ูล สภาพแวดล ้อม  
การประเมินผลกระทบที ่เก ิดขึ ้น ใช้เทคนิคการวิเคราะห์   
โดยหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

4.๑ กระบวนการเรียนรู้  ซึ่งเกิดจากการสนทนา การปรึกษาหารือ 
การแลกเปลี ่ยน และการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา มีการเปลี ่ยนทัศนคติและผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน 
แนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับปัญหาในพื้นท่ี 
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๒-๔๗ 

(๓) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะทำงานจัดทำแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) เป็นฉบับร่างที่เป็นแนวทางที่เพิ่งเริ่มนำมาใช้  จึงพจิารณาว่า
เป็นการเหมาะสมกว่าที่จะนำแนวทางหรือระบบที่ได้มีการใช้งานมาแล้วระยะหนึ่ง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่ม
ประเทศสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ที่อยู่นอกกลุ่มสหภาพยุโรป เช่น ประเทศออสเตรีย สวีเดน โปรตุเกส 
ชิลี แอฟริกาใต้ อินโดนีเซียและเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่เขียนโดย Maria do Rosário Partidário  
ผู ้เชี ่ยวชาญ SEA ในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับทั ้งในระดับนานาชาติ  และสำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มาประยุกต์ใช้กับโครงการนี ้ ทั้งนี้ พบว่าสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
และสามารถอธิบายความเชื่อมโยงในแต่ละกระบวนการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  
ไดด้ีกว่า 

จากข ้อเปร ียบเท ียบระหว ่าง Impact Based SEA หร ือ EIA Based SEA และ 
Strategic Based SEA ดังที ่กล่าวแล้ว  พบว่าการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์โดยตรง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) แต่อย่างใด  
ดังรายละเอียดการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง EIA Based SEA และ Strategic Based SEA 
ดังแสดงในตารางที่ ๒.๔-๑  ดังนั้น SEA ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของยุทธศาสตร์ จึงสมควรเป็น 
Strategic Based SEA หรือเป็น SEA ที่มีรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking Model)  
ซึ่งปัจจุบัน มีหลายประเทศที่ใช้แนวคิดดังกล่าวในการจัดทำ SEA  ตัวอย่างเช่น ประเทศแอฟริกาใต้   
ได้มีการจัดทำ SEA ด้านการขยายท่าเรือในเมือง Cape Town ซึ ่งหลังจากที่ใช้ SEA ในรูปแบบการคิด 
เชิงยุทธศาสตร์แล้ว ทำให้ได้ยุทธศาสตร์ในด้านนิเวศวิทยาทางทะเล โบราณคดีทางทะเล เสถียรภาพชายฝั่ง 
การเข้าถึงท่าเรือ การวางแผนการใช้ที่ดินในเมืองที่มีท่าเรือ ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากท่าเรือ  

ประเทศโปรตุเกส ได้จัดทำ SEA ด้านการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการในปี ๒๐๐๘  
โดยใช้รูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ช่วยให้นักวางแผนสามารถกำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญประกอบด้วย 
ระบบนิเวศชายฝั่ง ทรัพยากรชายฝั่งและการใช้ประโยชน์ ความเสี่ยงทางธรรมชาติและเทคโนโลยี   
การบริหารจัดการและการกำกับดูแล เพื่อเป็นแนวทางการกำหนดทางเลือกที่เกี่ยวข้องต่อไป  นอกจากนี้ 
ยังได้มีการจัดทำ SEA ด้านการพัฒนาเครือข่ายกระแสไฟฟ้าและแผนการลงทุน ซึ ่งหลังจากที่ใช้ SEA  
รูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ทำให้ได้ยุทธศาสตร์ในด้านการวางแผนการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ  
การใช้พลังงานทดแทนระหว่างการจัดหาพลังงานใหม่ รวมทั ้งในการจัดหาไฟฟ้าเพื ่อความปลอดภัย 
(Partidário, 2012) 

ประเทศเอลซ ัลวาดอร ์  ซ ึ ่ งได้ม ีการจ ัดทำ SEA ด้านการพ ัฒนาชายฝ ั ่ งทะเล  
โดยใช้รูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้สามารถวิเคราะห์เกี ่ยวกับการใช้ทรัพยากรและสินทรัพย์  
ที่ควรมีการอนุรักษ์ หรือการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม พื ้นที ่อ่อนไหว ความต้องการทางสังคม 
ธรรมชาติ และคุณค่าทางสังคมที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจระยะสั้น  ระยะกลาง และระยะยาว (Partidário, 
2012) 

(๔) การกำหนดตัวช้ีวัด เนื่องจากตัวช้ีวัดเป็นสิ่งสำคัญที่นำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู
เพิ่มเติม การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และการติดตามผล  ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ โดยคณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑)  ดังนั้น  
จึงต้องมีการกำหนดทางเลือกก่อน จึงจะสามารถหาตัวชี ้ว ัดเพื ่อใช้ประเมินทางเลือกได้อย่างถูกต ้อง  
และเหมาะสม และในทำนองเดียวกัน จะต้องมีการกำหนดตัวช้ีวัดก่อนจึงจะสามารถหาข้อมูลเพื่อใช้กับตัวช้ีวัด
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ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเช่นกัน  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ต้องทราบก่อนว่าจะวัดอะไร จึงจะหาเครื่องมือวัด 
ที่ถูกต้องเหมาะสมมาใช้วัดสิ่งที่ต้องการวัดได้ การจัดหาเครื่องมือวัดจำนวนมากมาเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้า  
โดยที ่ย ังไม่ทราบว่าจะวัดอะไรนั ้น เป ็นการสิ ้นเปลืองทรัพยากรมาก เพราะเครื ่องมือวัดมีหลากหลาย  
ทำนองเดียวกับการดำเนินการเพื่อรวบรวมตัวชี้วัดไว้ให้ครบถ้วนทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยที่ยังไม่ทราบว่ามีแนวทางเลือกหรือประเด็นยุทธศาสตร์อะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดตัวใด  
จึงเป็นการดำเนินงานที่ไม่เกิดประสิทธิภาพ เพราะตัวชี้วัดมีจำนวนมาก แต่มีตัวชี ้วัดเพียงบางตัวเท่านั้น  
ที่เหมาะสมกับทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งเท่านั้น จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดหาตัวชี้วัดไว้เตรียมการสำหรับ
ทางเลือกที่ยังไม่ทราบ 

๒.๕  ข้อมูลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒.๕.๑ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในประเทศ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตรด์้านการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรงนั้น จากการทบทวน
เอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว ยังไม่พบที่กล่าวถึงเฉพาะในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้มีการจัดทำ SEA ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินทางอ้อม เช่น การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(SEA) พื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแกป้ัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำทว่ม 
รวมถึงปัญหาคุณภาพน้ำ และพื้นที่ดินเค็ม  

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (๒๕๖๒) ได้ดำเนินโครงการศึกษาพัฒนาเมือง
กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งโดยใช้กระบวนการ SEA โดยผลที่ได้ประกอบด้วยแผนผังการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ผังโครงข่ายคมนาคมขนส่งหลัก ผังระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมถึงได้มาตรการ
เชิงบวกที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน โบนัสและสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็นต้น  

จิรนนท์ พุทธาและจําลอง โพธิ์บุญ (๒๐๑๕) ได้ทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ของยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี ได้เสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดคือ 
การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมาใช้ทั้งหมด จะเกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
เนื่องจากมีกิจกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจและด้านการประกอบอาชีพเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น เช่น การพัฒนา
แนวคิดวิธีทำการเกษตรเชิงพาณิชย์ (Agri-Commercialization) และการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นต้น 
แต่จะเกิดผลกระทบเชิงลบทางด้านสังคม เช่น ความหนาแน่นของประชากร ความขัดแย้งในสังคมและ
วัฒนธรรมการดํารงชีวิตอาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่มาจาก
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจจากโครงการต่างๆ เช่น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และปัญหาขยะมูลฝอย 
เป็นต้น 

๒.๕.๒  การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของ
ต่างประเทศ 

การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ถูกนำมาใช้ในทางปฏิบัติเป็นครั้งแรก 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมาย National Environmental Policy Act 1969 ดังปรากฏในเอกสาร
เกี ่ยวกับ SEA ในบริบทของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนมากตั ้งแต่ปี ๑๙๗๐ นับจากนั้นเป็นต้นมา  
ประเทศอืน่ๆ ได้นำ SEA มาใช้ในการประเมินนโยบาย แผนและแผนงาน ในการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ เช่น 
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• ประเทศแคนาดา ระบบการประเมินด้วย SEA ได้ถูกตั ้งขึ ้นในระดับร ัฐบาลกลาง 
ในปี ๑๙๙๐ และได้รับการปรับปรุงเรื ่อยมาในปี ๑๙๙๙ และ ๒๐๐๔ ภายใต้บริบทของการวางแผน  
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรในระดับรัฐบาลกลาง จังหวัด และเทศบาล 

• ประเทศนิวซีแลนด์ การประเมินด้วย SEA ได้ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้กรอบการประเมิน
สิ ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดตามกฎหมายโดยไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับ ดังปรากฏใน Resource 
Management Act 1991 ซึ่งวางกรอบการประเมินสิ่งแวดล้อมตามแผนและนโยบาย และมุ่งเน้นการประเมิน 
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากกว่าการประเมินเชิงแผนและนโยบาย 

• เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง จากการที่ฮ่องกงมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีความหนาแน่นสูง 
ระบบการวางแผนเชิงพื้นที่จึงมี ๓ ระดับ คือ Territorial, Sub-Regional, และ District โดยมีการประเมิน
สิ่งแวดล้อมร่วมกับการวางแผนต้ังแต่ต้นทศวรรษที่ ๑๙๙๐ การวางแผนการพัฒนาทั้ง ๓ ระดับต้องเป็นไปตาม
กรอบการพัฒนาที่กำหนดโดย Territorial Development Strategy (TDS) ซึ่งเป็นผู้กำหนดการประเมินด้วย 
SEA อย่างเป็นทางการ  

• ประเทศแอฟริกาใต้ ถึงแม้ว่ามีการนำการประเมินสิ ่งแวดล้อมไปใช้ในทางปฏิบัติ 
ในแอฟริกาใต้ตั้งแต่ทศวรรษที่ ๑๙๗๐  แตข้่อบังคับในการประเมิน EIA พึ่งถูกกำหนดข้ึนในปี ๑๙๙๗ และได้มี
การพัฒนาข้ึนในรูปแบบของการวางแผนพัฒนาแบบบูรณาการ ซึ่งมีการกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ SEA 

• ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศที่ขอรับความช่วยเหลือและคำปรึกษาจากธนาคารโลก 
(World Bank) ได้นำ SEA มาใช้ตามข้อกำหนดของธนาคารโลก 

• ประเทศในทวีปยุโรป ได้ทำตามข้อกำหนดของ European SEA Directive ในการบังคับใช้ 
SEA ตั้งแต่ปี ๒๐๐๔ ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมิน SEA ในทางปฏิบัติเป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด ดังจะเห็นได้จากการรวมตัวกันเพื่อก่อตั้งระบบการประเมิน SEA ของประเทศในทวีปยุโรป 
หากแต่ว่าการประเมิน SEA ในด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริบทของแต่ละประเทศในยุโรป  
มีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

– ในประเทศเดนมาร์ก การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้น มักเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวางกลยุทธ์และวางแผนทั้งในระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่นเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้ว  
การประเมิน SEA ในประเทศเดนมาร์กจึงเริ ่มจากกระบวนการที ่เป็นการสมัครใจตั ้งแต่ปี  ค.ศ. ๑๙๙๗  
แล้วจึงนำไปสู่การบังคับใช้ในปี ค.ศ. ๒๐๐๔ 

– ในประเทศสวีเดน กระบวนการประเมิน SEA เริ่มจากการสมัครใจในกระบวนการ 
วางแผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินเช่นเดียวกับประเทศเดนมาร์ก โดยเริ ่มต้นจากระดับท้องถิ ่นซึ ่งมีอิทธิพล  
ในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศสวีเดน 

– ในประเทศเยอรมนี  การประเมิน SEA ได ้ เป ็นส ่วนหนึ ่งของระบบการวางแผน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ซับซ้อน และมีหลายระดับภายใต้ระบบการวางแผนเชิงพื้นที่ที่ดำเนินการในหลายระดับ
และเทียบเท่ากับ SEA 

– ในประเทศโปรตุเกส  แม้ว่ามีระบบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับท้องถ่ิน แตก่ารดำเนินการวางแผนไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน ทำให้การนำ SEA มาใช้ในประเทศ
โปรตุเกสเป็นไปได้ค่อนข้างยากลำบาก  โดยยังไม่ได้มีการนำ SEA มาใช้ในกระบวนการวางกลยุทธ์ 
และใช้ในการตัดสินใจ 
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– ในประเทศฮังการ ี การปฏิร ูปเชิงกฎหมายและเชิงสถาบันมีผลให้การวางแผน 
การใช้ประโยชน์ที่ดินในฮังการีถูกแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับประเทศและระดับท้องถ่ิน หากแต่ว่า SEA  
ยังไม่ถูกกำหนดให้เป็นข้อบังคับในกระบวนการวางแผนที่เป็นกระบวนการในระดับท้องถิ่น จึงทำให้ SEA  
ในฮังการีอยู่ในกระบวนการวางแผนระดับประเทศเท่านั้น 

– ในประเทศไอร์แลนด์ ระบบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน อยู่ในบริบทกฎหมาย
“Planning and Development Act 2000” และเกี่ยวข้องกับระบบลำดับชั ้นของแผนและโครงการ 
ซึ่งสามารถถูกประเมินในกระบวนการ SEA ได้ หากแต่ว่าก่อนการประกาศใช้ของ SEA Directive  ไอร์แลนด์ 
ยังไม่มีกระบวนการ SEA ของภาครัฐที่ชัดเจนและยังมีประสบการณ์ในการประเมิน SEA ในกระบวนการ
วางแผนที่ไม่มากนัก 

– ในสหราชอาณาจักร การประเมินด้านความยั่งยืน (Sustainability Appraisal: SA)  
ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการวางแผนตั้งแต่ระดับภูมิภาคจนถึงระดับท้องถ่ิน ในระบบการวางแผนของสหราช
อาณาจักร การประเมินทางด้านสิ่งแวดล้อมที่คล้ายคลึงกับ SEA ได้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่ตอนต้นของทศวรรษที่ 
๑๙๙๐ แต่อยู่ในลักษณะ “เป้าหมายนำ” มากกว่า “มาตรฐานนำ” ซึ ่งเป็นแนวทางที่สนับสนุนโดย SEA 
Directive 

– ในประเทศเนเธอร์แลนด์ ระบบการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเนเธอร์แลนด์  
มีมาอย่างยาวนานโดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น ถึงแม้ว่ากระบวนการ 
SEA ไม่ได้อยู่ในกระบวนการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินขนาดใหญ่ แต่กระบวนการ SEA ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินขนาดเล็กในเนเธอร์แลนด์ 

- ในประเทศเดนมาร์ค ได ้ม ีการจัดทำ  SEA ในการทำเหมืองแร ่ในเมือง Vejle  
โดยได้ทางเลือกเหมาะสมที่สุดคือทางเลอืกที่ ๑ ดำเนินการทำเหมืองแร่ตามที่ได้ดำเนินการมาแล้ว (Bo Elling, 
2005)  

 ประเทศออสเตรเล ีย (Australia) บทความของ National Landcare Programme. 
(2012). “Land Management Practice Trends in Australia” นำเสนอว่า การจัดการที ่ดินอย่างยั่งยืน 
เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพและผลผลิตที่ได้จากพื้นที่ดิน ดังนั้นการปรับปรุงสภาพดินมีความสำคัญต่อผลผลิต
ทางการเกษตรและคุณภาพของระบบนิเวศที่คืนให้แก่ชุมชนในพื้นที่ชนบท ส่วนการลดการสูญเสียหน้าดิน 
ผ่านการกัดเซาะของลมและน้ำ การสร้างคาร์บอนในดินและการจัดการกระบวนการทำให้ดินเปน็กรด ช่วยเพิ่ม
ความสามารถในการสร้างอากาศและน้ำบริสุทธิ์ การลดการสูญเสียหน้าดิน ช่วยสร้างผลผลิต รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและรักษาความยืดหยุ ่นของการเกษตรต่อสภาพอากาศแปรปรวน ให้สามารถผลิต
อาหารและเส้นใยได้อย่างปกติ กรณีศึกษาการจัดการความเป็นกรดของดินในพื้นที่ปลูกข้าวสาลีทางตะวันตก
ของออสเตรเลีย โดยการสุ่มตัวอย่างของดินในแถบพื้นที่ปลูกข้าวสาลีของออสเตรเลียตะวันตก แสดงให้เห็นถึง
การเป็นกรดในดินที่เพิ่มขึ ้น จะช่วยป้องกันไม่ให้รากพืชปลูกลึกลงไปในดินมากเกินไป เพื่อเข้าถึงน้ำและ
สารอาหาร โดยเกษตรกรจำนวน ๑,๘๖๐ คน จากกลุ่มเกษตรกรจำนวน 22 กลุ ่มได้เข้าร่วมในโครงการ
ปรับปรุงการจัดการดินที ่เป็นกรด โดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย และเกษตรกรได้ใช้ผล 
ของโครงการนี้เพื่อปรับปรุงสภาพดินของพวกเขาทำให้ยอดขายมะนาวในออสเตรเลียตะวันตก (๑.๖ ล้านตัน 
ในปี ๒๐๑๔) เพิ่มข้ึนกว่าเท่าตัวตั้งแต่เริ่มโครงการ 

• รายงานวิจัย Rosemary Hill และคณะ, (2013) “Indigenous Land Management in 
Australia” รายงานวิธีการจัดการพ ื ้นท ี ่ด ินแบบพื ้นบ้าน ( Indigenous) ของออสเตรเล ีย  การจ ัดการ 
พื้นที่ดินและทะเลแบบวิถีชาวบ้านเป็นการ "การดูแลประเทศ" รวมถึงกิจกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งดำเนินการโดยบุคคล กลุ่มและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ
ออสเตรเลียเพื่อการปฏิบัติตามจารีตประเพณีชุมชน การอนุรักษ์และการพาณิชย์ กิจกรรมเหล่านี้มีต้นกำเนิด 
มาจากความสัมพันธ์แบบองค์รวมระหว่างชาวอะบอริจินดั้งเดิมและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรส ในการจัดการที่ดิน
และพื้นที่ทางทะเลที่เป็นของตนเอง หรือของประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาอย่างน้อย ๕๐,๐๐๐ ปี การเพิ่มข้ึน 
ของการมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการของชนเผ่าพื้นเมือง ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในรายงานสภาพแวดล้อม
ของออสเตรเลียในปี ๒๐๑๑ ว่าเป็นหนึ่งในสี่รูปแบบที่โดดเด่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในช่วงทศวรรษ 
ที่ผ่านมา ปัจจัยขับเคลื ่อนหลักของกิจกรรมการจัดการที ่ดินแบบวิถีชาวบ้ าน ในประเทศประกอบด้วย  
๑) ภาระหน้าที ่ในการบริหาร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศมาจากรูปแบบวัฒนธรรม
ครอบครัวภาษาและกฎหมายจารีตประเพณี ที ่สนับสนุนความรับผิดชอบต่อชนเผ่าพื ้นเมืองในพื้นที่เดิม 
ทั่วออสเตรเลีย ๒) ผู้นำแบบชนเผ่าพื้นเมืองมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในหลายระดับ ซึ่งนำไปสู่การจัดตั้ง 
ระบบการจัดการที ่ดินชนเผ่าร่วมสมัย เช่น  ผ่านชุมชนเรนเจอร์ ตั ้งแต่ช่วงทศวรรษที่ ๑๙๘๐ เป็นต้น  
๓) ตลาดสำหรับผลิตผลจากวิธีชาวบ้านมีอ ิทธิพล เช่น โครงการ Fish River Fire ได้ร ับการร ับรอง 
ว่าเป ็นโครงการชดเชยคาร์บอนในประเทศเป็นครั ้งแรกภายใต้โครงการ Carbon Farming Initiative  
ของร ัฐบาลออสเตรเล ีย จะสร้างหน่วยเครดิตคาร ์บอนเครดิตของประเทศออสเตรเล ียได้ประมาณ  
๑๓,๐๐๐ หน่วยต่อป ี๔) การรับรู้สิทธิและผลประโยชน์ของชนเผ่าพื้นเมืองในที่ดินผ่านกฎบัตรและข้อตกลง 
ผลประโยชน์ของชนเผ่าพื ้นเมืองได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ  ผ่านข้อตกลงเรื ่องที ่ดินในพื ้นที่  
ที ่ม ีมากกว่าคร ึ ่งหนึ ่งของพื ้นที ่ประเทศออสเตรเล ีย  ในร ้อยละ ๑๖ ของชาวออสเตรเล ียการร ับรู้นี้ 
จะผ่านการครอบครอง ร้อยละ ๘.๓ ผ่านชื่อพื้นเมืองกำหนดให้เป็นที่จัดขึ้นทั่วพื้นที่ทั้งหมด  ในร้อยละ ๑๒.๙ 
ผ่านช่ือพื้นเมืองกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่  และในร้อยละ ๓๙ ผ่านข้อตกลงการใช้ที่ดินในประเทศ (ILUAs) 
และ ๕) การลงทุนเพื่อปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอันดี ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลออสเตรเลีย
จัดสรรงบประมาณเป็นเงินทุนสนับสนุนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดสรรให้กับ ILM (Indigenous Land 
Management) เพิ่มข้ึนจาก ๐.๕ ล้านเหรียญ (ร้อยละ ๑.๓) ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๐ เป็นอย่างน้อย  และ 
๙๑ ล้านดอลลาร์ (ร้อยละ ๒๐) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๒  ทำให้มีการได้รับประโยชน์หลายประการ 
จากโครงการจัดการพื้นทีแ่บบวิถีชาวบ้าน และระบบร่วมจัดการ เช่น ด้านสุขภาพและสวัสดิการ ระดับความดัน 
อัตราการเป็นโรคเบาหวานที่ลดลง และลดความเสี่ยงการเกิดหัวใจวาย ช่วยให้ประหยัดเงินได้ประมาณ 
๒๖๐,๐๐๐ เหรียญต่อปี สำหรับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแห่งหนึ่ง  รวมทั้งทำให้เกิดผลประโยชน์ทางวัฒนธรรม
และสังคม ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ และประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  จากการทบทวนกรอบแนวคิดการดำเนินการในบทนี้  จะได้นำผลการศึกษานี้ไปประยุกต์ใช้
ในการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เป็นไปตามหลักการ
แนวคิดการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๓ 
การทบทวนนโยบาย แผน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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บทที่ ๓ 
การทบทวนนโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 การทบทวนนโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี ่ยวข้องเป็นข้อกำหนดที่สำคัญประเด็นหนึ ่งของ  
การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เนื ่องจากผลลัพธ์ที ่ได้จากกระบวนการจัดทำ SEA คือ 
ข้อเสนอแนะหรือทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่เป็นทิศทางในการพัฒนาของแผน แผนงาน ซึ ่งอยู ่ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาระดับชาติ และระดับมหภาคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาที่ดำเนินการประเมินอยู่ 
ทางเล ือกเชิงยุทธศาสตร์ท ี ่ได้จาก SEA ต้องไม่อยู ่นอกกรอบการพัฒนาของนโยบาย แผน แผนงาน 
และกฎหมายของประเทศ ในบทนี้  จึงขอนำเสนอผลการทบทวนนโยบาย แผน แผนงานและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

๓.๑ การทบทวนนโยบายและแผนที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓.๑.๑ การทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศ 

ประเทศไทยมีนโยบายและแนวปฏิบัติด้านที่ดินมาอย่างยาวนาน โดยการใช้ประมวลกฎหมาย
ที่ดินเริ่มต้นในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ในปัจจุบัน นโยบาย แผน และ  
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย มีดังนี้ 

๓.๑.๑.๑ ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” และเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ระยะยาว ที่ทำให้ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย   มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศ ในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒนา
กลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับ
ฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทย
ได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 
สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสรา้งสมดุล
ระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑: ด้านความมั่นคง 
- การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบก  

และทางทะเล 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒: ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- การเกษตรสร้างมูลค่า 
- โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔: ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
- การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
- การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี 
- การเสรมิสร้างพลังทางสังคม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี ๕: ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- เป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุดในการจัดทำ SEA 
- การจัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
- พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖: ด้านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
- ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา 

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
- ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาประเทศ 
- กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น 

๓.๑.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐาน 
ในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๗๙ ซึ่งกำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และ
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เป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี ้ไป โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมการพัฒนา 
ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งช้ีถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยง
ในการผลักดันขับเคลื ่อนการพัฒนาด้านต่างๆ ให้บรรลุผลในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ทั้งนี้ ได้คำนึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อไป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลัก ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเสรมิสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 

สู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ  

มิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศไว้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสงัคม 
- ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 
- เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและ

ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
- เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
- เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนและพื้นที่การทำเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน

ต่อเนื่อง 
- พัฒนาพื้นที่ไปสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเตบิโตทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
- รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
- สร้างความมั่นคงด้านน้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้มีประสิทธิภาพ 
- สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และระบบนิเวศ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรอืนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
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- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสรมิสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูค่วามมั่งค่ังและยัง่ยืน 
- แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓.๑.๑.๓ นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
คำแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ ๒๑” โดยรัฐบาลได้กําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

๑) นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน 
(๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์

(๑.๑) สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาและโครงการ อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสําคัญ 

(๑.๒) ต่อยอดการดําเนินการของหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชดําริ 

(๑.๓) สร้างความตระหนักรู ้เผยแพร่และปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้  
ความเข้าใจที ่ถูกต้องและเป็นจริงเกี ่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื ่อประชาชน 
ตลอดจนพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ 

(๒) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข 
ของประเทศ 

(๒.๑) รักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 
(๒.๒) ปลูกจิตสํานึก เกียรติภูมิและศักดิ ์ศร ีความเป็นชาติไทย การมีจิต

สาธารณะและการมีส่วนร่วมทําประโยชน์ให้ประเทศ รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคี ปรองดองและ 
ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน 

(๒.๓) พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล ความรักชาติ และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

(๒.๔) สร้างความสงบและความปลอดภัย ตั้งแต่ระดับชุมชน 
(๒.๕) แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 

(๓) การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(๓.๑) ส่งเสริมวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาติ 
(๓.๒) ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู

ความซื่อสัตย์ การมีวินัย เคารพกฎหมาย มีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วม ทําประโยชน์ให้ประเทศ และเป็น
พลเมืองที่ด ี

(๓.๓) ทํานุบํารุงศาสนาให้มีความเข้มแข็ง 
(๓.๔) สร้างความรู ้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม 

ของประเทศเพื ่อนบ้าน ยอมรับและเคารพในประเพณีวัฒนธรรมของกลุ ่มชาติพันธุ ์และชาวต่างชาติที่มี  
ความหลากหลายในลักษณะพหุสังคมที่อยู่ร่วมกัน 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๕ 

(๔) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
(๔.๑) สร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีโลก 
(๔.๒) เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน 
(๔.๓) ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 
(๔.๔) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 
(๔.๕) ขับเคลื่อนงานการทูตเชิงรุกเพื่อประชาชน 

(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
(๕.๑) เศรษฐกิจมหภาค การเงินและการคลัง 
(๕.๒) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
(๕.๓) พัฒนาภาคเกษตร 
(๕.๔) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
(๕.๕) พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และ

การลงทุนในภูมิภาค 
(๕.๖) พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(๕.๗) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการมุ่งสู่การเป็นประเทศ อัจฉริยะ 
(๕.๘) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ

พัฒนา และนวัตกรรม 
(๕.๙) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

(๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(๖.๑) ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชีย 
(๖.๒) ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

(๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
(๗.๑) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(๗.๒) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(๗.๓) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสงัคมและเศรษฐกิจฐานราก  

(๘) การปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
(๘.๑) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(๘.๒) พัฒนาบัณฑิตพันธ์ุใหม ่
(๘.๓) พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับ 

อุตสาหกรรม ๔.๐ 
(๘.๔) ดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกเข้ามาร่วมทํางานกับคนไทย และสง่เสริมผู้มี

ความสามารถสูง 
(๘.๕) วิจัยและพฒันานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
(๘.๖) ส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาทักษะทุกช่วงวัย 
(๘.๗) จัดทําระบบปรญิญาชุมชนและการจัดอบรมหลกัสูตรระยะสัน้ 

(๙) การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
(๙.๑) พัฒนาระบบบรกิารสาธารณสขุ แพทยส์มัยใหม่และแพทย์แผนไทย 
(๙.๒) ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมปจัจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ 
(๙.๓) พัฒนาและยกระดบัความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บา้น (อสม.) 
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๓-๖ 

(๙.๔) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมด้านการศึกษา สุขภาพ   
การมีงานทําที่เหมาะสมกับประชากรทุกกลุ่ม 

(๑๐) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืน 

(๑๐.๑) ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
(๑๐.๒) ปรับปรงุระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครอง

ที่ดิน 
(๑๐.๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทัง้ระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล 
(๑๐.๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเล และ

ชายฝั่งเพื่อการพัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
(๑๐.๕) แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
(๑๐.๖) พัฒนาระบบการจัดการสิ ่งแวดล้อมภายใต ้แนวคิดเศรษฐกิจ

หมุนเวียน 
(๑๐.๗) พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(๑๐.๘) แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

(๑๑) การปฏิรปูการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑๑.๑) พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ 
(๑๑.๒) ปรับเปลี ่ยนกระบวนการอนุม ัต ิอนุญาตของทางราชการ  ที ่มี

ความสําคัญต่อการประกอบธุรกิจและดําเนินชีวิตของประชาชน 
ให้เป็นระบบดิจิทัล 

(๑๑.๓) พัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
(๑๑.๔) เปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ 
(๑๑.๕) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑๑.๖) พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ 

และการตรวจสอบภาครัฐ 
(๑๑.๗) ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย เพื ่อเอื ้อต่อการทําธุรกิจและการใช้ชีวิต 

ประจําวัน 
(๑๑.๘) กระจายอํานาจ ความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครอง ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและ
ชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 

(๑๒) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ
ยุติธรรม 

(๑๒.๑) แก้ไขปัญหาทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(๑๒.๒) ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
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๓-๗ 

๒) นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 

(๑) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
(๒) การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
(๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
(๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
(๖) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
(๗) การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
(๘) การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง และ

ฝ่ายราชการประจํา 
(๙) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
(๑๐) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
(๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลง้และอุทกภัย 
(๑๒) การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการ

ดําเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ ดังนี ้

๑) นโยบายหลัก ๑๒ ด้านท่ีเกี่ยวข้อง มีดังนี ้

(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
(๕.๒) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
(๕.๓) พัฒนาภาคเกษตร 
(๕.๔) พัฒนาภาคการท่องเที่ยว 
(๕.๕) พัฒนาการค้าการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเป็นชาติการค้า การบริการ และการลงทุนในภูมิภาค 
(๕.๖) พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
(๕.๘) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม 
(๕.๙) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ 

(๖) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
(๖.๒) ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ทั่วประเทศ 

(๗) การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
(๗.๑) ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(๗.๒) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
(๗.๓) ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการช่วยพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจฐานราก  

(๑๐) การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสรา้งการเตบิโต อยา่งยั่งยนื 
(๑๐.๑) ปกป้อง รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
(๑๐.๒) ปรับปรงุระบบที่ดินทํากินและลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน 
(๑๐.๓) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำทัง้ระบบ แหล่งน้ำชุมชน และทะเล 
(๑๐.๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรแร่และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อการ

พัฒนาประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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๓-๘ 

(๑๐.๕) แก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑๐.๖) พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอ้มภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(๑๐.๗) พัฒนากลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ม 
(๑๐.๘) แก้ไขปัญหาการจัดการขยะและของเสียอย่างเป็นระบบ 

๒) นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง มีนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
(๑) การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน 
(๒) การปรับปรงุระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
(๓) มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกจิโลก 
(๔) การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
(๕) การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
(๗)  การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 
(๑๐) การพัฒนาระบบการใหบ้รกิารประชาชน 
(๑๑) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลง้และอุทกภัย 

๓.๑.๑.๔ แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนปฏิรูปประเทศเป็นแผนที่จัดทำขึ้นจากยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และ

ข้อเสนอแนะที่เกี ่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
สภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยแผนการปฏิรูปประเทศประกอบด้วย ๑๑ ด้าน 
ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายกระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื ่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม พลังงาน การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิรูปประเทศ ได้มีการบรรจุประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการที ่ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

๑) ทรัพยากรทางบก 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑: ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒: ทรัพยากรดิน ในประเด็น 

- จัดทำแผนการใช้ที่ดินของชาติ ทำระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการใชพ้ื้นที่
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

- ส่งเสริมการใช้ที่ดินให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒) ทรัพยากรน้ำ 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๒: การบริหารเชิงพื้นที่ในประเด็น 
- บริหารการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- บริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมตามฤดูกาล 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๓: ระบบเส้นทางน้ำ 
๓) ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔: ปฏิรูปการผังเมืองในประเด็น 
- วางผังเมืองและกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการใช้ระบบนิเวศท้องถ่ินและชุมชน

เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง 
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- การปฏิรูปมาตรการทางผังเมืองเพื่อกำกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน และพื้นที่รองรับน้ำ 

๓.๑.๑.๕ เปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของทุกประเทศบนโลกโดยอาศัย

กรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใช้เป็นทิศทางการพัฒนา
ตัง้แต่เดือนกันยายน ปี ๒๐๑๕ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๐๓๐ โดยประกอบไปด้วย ๑๗ เป้าหมายคือ 

(๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ 
(๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 
(๓) ทำให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน 

ในทุกช่วงอายุ 
(๔) ทำให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม

โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
(๕) บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
(๖) ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้

สำหรับทุกคน 
(๗) ทำให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เช่ือถือได้ ตามกำลังซื้อของตน 
(๘) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม

ศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
(๙) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรม

อย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม 
(๑๐) ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
(๑๑) ทำให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และยั่งยืน 
(๑๒) ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
(๑๓) ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

ที่เกิดข้ึน 
(๑๔) อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลสำหรับการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
(๑๕) พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้

อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของที่ดิน และหยุดยั้ง 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

(๑๖) ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการเข้าถึง
ความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ
ในทุกระดับ 
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(๑๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี ้
(๑) ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบทุกที่ 
(๒) ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที ่ดีขึ้น และส่งเสริม

เกษตรกรรมยั่งยืน 
(๖) ทำให้แน่ใจว่าเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้

สำหรับทุกคน 
(๘) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งเสริม

ศักยภาพการมีงานทำและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน 
(๑๑) ทำให้เมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

และยั่งยืน 
(๑๒) ทำให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 

๓.๑.๑.๖ นโยบายและแผนอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใชป้ระโยชน์ที่ดินของประเทศ 

๑) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ 

แผนแม่บทรองรับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ มีวิสัยทัศน ์
พ.ศ. ๒๕๙๓ คือ ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมีการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ
ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ ดินและ
ทรัพยากรดินของประเทศ ดังนี้ 

เป้าหมายระยะสั้น (พ.ศ. ๒๕๕๙) 
• ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ ได้แก่ 

(๑) มีแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลของมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 

(๒) สัดส่วนพื้นที ่อนุรักษ์เพื ่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อพื ้นที่
ประเทศเพิ่มขึ้น โดยรักษาพื้นที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 
๕,๐๐๐ ไร่ 

(๓) ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการการฟื้นฟูพื ้นที ่ชายฝั่ง 
ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 

• ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ 
(๑) มีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ประกอบด้วย ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศในภาพรวมและรายสาขา ที่เป็นปัจจุบัน 
ครอบคลุมสาขาพลังงาน คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม เกษตร ป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ที่ดินและการจัดการของเสีย รวมถึงมีการจัดทำกรณีฐาน (Business as Usual: BAU) ของปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ 

(๒) มียุทธศาสตร์หร ือแผนปฏิบ ัติการระดับประเทศในการดำเนินงานด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบด้วย 
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แผนปฏิบ ัติการการปรับตัวเพื ่อรองร ับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศ 
ในรายสาขาที่จำเป็น เช่น การจัดการน้ำ อุทกภัยและภัยแล้ง การเกษตร การท่องเที่ยว การสาธารณสุข เป็นต้น 

เป้าหมายระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๖๓) 
• ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ ได้แก่ 

(๑) มีระบบพยากรณ์สภาพอากาศและเตือนภัยล ่วงหน้าสำหรับภาคเกษตร  
และการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง รวมถึงระบบคาดการณ์และ
เตือนภัยการระบาดของแมลงและศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ 

(๒) มีระบบประกันภัยสำหรับผลผลิตทางการเกษตรที ่ได้ร ับความเส ียหาย 
จากปัจจัยทางภูมิอากาศ 

(๓) มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟู เยียวยา และปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นกลไกระดับประเทศ 

(๔) พื้นที่ป่าไม้เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ 
(๕) สัดส่วนพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพิทักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มขึ้นเท่ากับ

พื้นที่อนุรักษ์สูงสุดที่ควรเป็น (Maximum Conservation Area) 
(๖) ทุกจังหวัดชายทะเลมีแผนบูรณาการฟื้นฟูพื ้นที ่ชายฝั ่งที ่ได้รับผลกระทบ  

ตามแนวทางการจัดการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อระบบนิเวศ 
(๗) มีแผนปฏิบัติการระดับท้องถิ่นในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศครบทุกพื้นที่เสี่ยง 
• ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 

(๑) สัดส่วนของเทศบาลที่มีพื้นที่สีเขียวของชุมชนเมืองไม่น้อยกว่า ๑๐ ตารางเมตร
ต่อคนเพิ่มข้ึน 

เป้าหมายระยะยาวและเป้าหมายต่อเนื่อง 
• ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบ ได้แก่ 

(๑)  สัดส่วนพื้นที่และเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ต่อพื้นที่ชลประทานเพิ่มข้ึน 
(๒) สัดส่วนพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มข้ึน 
(๓) สัดส่วนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้ร ับการอบรมการป้องกันบรรเทาและ

หลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ รวมถึงการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มข้ึน 
(๔) สัดส่วนของเกษตรกรผู้ประกันภัยผลผลิตจากภูมิอากาศเพิ่มข้ึน 
(๕) สัดส ่วนมูลค่าความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรจากปัจจัยทาง

ภูมิอากาศต่อมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมในภาคการเกษตรลดลง 
(๖) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้รับการจัดทำระบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินและน้ำต่อพื้นที่

ประสบภัยธรรมชาติซ้ำซากเพิ่มข้ึน 
(๗) สัดส่วนทรัพยากรน้ำผิวดินที่นำมาใช้ประโยชน์ต่อทรัพยากรน้ำผิวดินทั้งหมด

เพิ่มข้ึน 
(๘) สัดส่วนของประชากรที่สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดเพิ่มข้ึน 
(๙) สัดส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ

เพิ่มข้ึน 
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• ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 
(๑)  สัดส่วนพื้นที่เกษตรที่ได้ร ับการรับรองมาตรฐานเกษตรที่เหมาะสม (GAP) และ

เกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
(๒) สัดส่วนการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมลดลง 

• ด้านการสร้างขีดความสามารถและขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ 
สัดส่วนของหน่วยงานในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ที่มีแผนพัฒนา

บุคลากรเพื ่อรองร ับแนวทางการพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ำและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๙๓ ประกอบด้วยแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ดังนี้ 

(๑) การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
สาขาการจัดการน้ำ อุทกภัย และภัยแล้ง  มีแนวทาง ดังนี้ 
- การจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
- การสร้างความพร้อมในการรับมือและลดความเสียหายจากอุทกภัยและ

ภัยแล้ง 
- การจัดการความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
สาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร  มีแนวทางดังนี้ 
- การจัดการความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ 
- การสร้างความพร้อมในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
- การรักษาความมั่นคงทางอาหาร 
สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  มีแนวทางดังนี้ 
- การสงวนรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศให้คงความ

สมบูรณ์ 
- การกำกับดูแลและควบคุมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

อย่างยั่งยืน 
สาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  มีแนวทางดังนี้ 
- การลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
- การสร้างความพร้อมและขีดความสามารถในการปรับตัวของชุมชน 

(๒) การลดก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการเติบโตท่ีปล่อยคาร์บอนต่ำ 
การผลิตไฟฟ้า มีแนวทางดังนี้ 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน 
การคมนาคมขนส่ง มีแนวทางดังนี้ 
- การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางการคมนาคมขนส่งที ่มีประสิทธิภาพสูง 

ปล่อยคาร์บอนต่ำ 
ภาคการเกษตร มีแนวทางดังนี้ 
- การจัดการด้านการเกษตรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและก่อให้เกิด

ผลประโยชน์ร่วม 
- การสร้างความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของเกษตร 
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ภาคป่าไม้ มุ ่งเน้นการอนุรักษ์ การเพิ ่มพื้นที ่ป่า และการเร่งฟื ้นฟูพื้นที่  
ป่าเสื่อมโทรม เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน ทั้งนี้ การดำเนินการที่มีผลกระทบต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า 
ควรจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึงมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่มี  
การสื่อสารข้อมูลอย่างครบถ้วนและโปรง่ใส ในระยะเวลาทีเ่พียงพอต่อการตัดสินใจโดยอิสระ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 
อย่างเท่าเทียมและมีกลไกในการนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 

การจัดการเมือง มีแนวทางดังนี้ 
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง 
- การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  

ในเมืองหลัก 
(๓) การสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
การพัฒนาข้อมูลงานศึกษาวิจัยและเทคโนโลยี มีแนวทางดังนี้ 
- การพัฒนาข้อมูลและงานศึกษาวิจัย 
- การพัฒนาเทคโนโลยี 
การพัฒนากลไกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มีแนวทางดังนี ้
- กลไกสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- กลไกสนับสนุนการเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ 
- กลไกการขับเคลื่อนภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

๒) แผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ 
ได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อตอบสนองต่อพันธกรณีของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย  

ทางชีวภาพในมาตรา ๖ ที่กำหนดให้ประเทศภาคีดำเนินการจัดทำกลยุทธ์หรือแผนระดับชาติ เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยได้นำแผนกลยุทธ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ และเป้าหมายไอจิ (Strategic Plan for Biodiversity 2011 - 2020 and the Aichi 
Targets) มากำหนดเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขมูลเหตุรากฐานของการสูญเสียความหลากหลาย
ทางชีวภาพ มีวิสัยทัศน์ คือ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องปรองดองกับธรรมชาติ 
โดยรัฐบาลและทุกภาคส่วนร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปกป้องคุ ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการ  

เพื่อเพิ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจ 
สเีขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาองค์ความรู ้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย 
ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
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โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ บูรณาการคุณค่าและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 

โดยการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 
มาตรการท่ี ๑ สร้างความตระหนักและให้ความรู ้เกี ่ยวกับความสำคัญของ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ 
มาตรการท่ี ๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

และอนุมัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
มาตรการท่ี ๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพ 

มาตรการท่ี ๑ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์ และ
พันธุกรรม 

มาตรการท่ี ๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระดับจังหวัด ท้องถ่ินและชุมชน 

มาตรการท่ี ๓ ลดภัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวภาพและถ่ินที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประเทศและบริหารจัดการ
เพื ่อเพิ ่มพูนและแบ่งปันผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ โดยสอดคล้องกับแนวทาง
เศรษฐกิจสีเขียว 

มาตรการท่ี ๑ ปกป้องคุ้มครองและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรม เพื่อให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

มาตรการท่ี ๒ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
มาตรการท่ี ๓ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนา

เศรษฐกิจชีวภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาองค์ความรู้และระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 
มาตรการท่ี ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
มาตรการท่ี ๒ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

ให้เป็นมาตรฐานสากล 

๓) แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ได้น้อมนำพระราชดำรัสและ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มากำหนดเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม ที ่มุ ่งถึงประโยชน์อย่างแท้จริงต่อประเ ทศชาติ ทั ้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งให้ความสำคัญต่อหลักการสำคัญต่างๆ เช่น หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน   
หลักส ิทธิมนุษชน หลักการการกระจายอำนาจ ฯลฯ มีวิส ัยทัศน์ คือ อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมุ่งสู่การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์สำคัญ ดังนี้ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๑๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และฟื้นฟู 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื ่อรองรับการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 

ภัยธรรมชาติ และส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 
โดยมีประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม 

มุ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ เพื ่อรักษาความมั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรม สามารถกระจายการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์  
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะคนยากจนและผูด้้อยโอกาส ลดข้อขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ำ
ของสังคม การปรับปรุง พัฒนา และจัดทำกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การกระจาย
อำนาจ และสร้างความเป็นหุ้นส่วน การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิผล การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เชื่อมโยงกันทั้งประเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิผล เป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ ให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ อย่างสมดุล เป็นธรรม 
และเกิดความมั่นคง ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื ่อการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู และ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัด และ
ฟ้ืนฟู 

มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งบำบัด 
ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน และสนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ 
สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพ ทั้งการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดี  
สู่รุ่นต่อไป ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ การป้องกัน ลด และขจัดมลพิษ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอื่น 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  เพิ ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

มุ่งเน้นให้ทุกภาคีที ่เกี ่ยวข้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค  การใช้พลังงาน  
การผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมี
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากข้ึน มีความคุ้มค่า 
และยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ การส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๑๖ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ 

มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพของประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเปราะบาง
และพื้นที่ที่มีความเสี่ยงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ  
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้น มีเป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อมในความร่วมมือด้านสิ ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ  
ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เป็นเชิงรุก ประกอบด้วยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพของประชาชน
ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ การพัฒนาแผนงานและเพิ ่มขีดความสามารถในการปรับตัว 
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๔) แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และ 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม วางยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และจัดทำแผนแม่บทเพื่อให้เป็นแนวทางหลักในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  
และให้หน่วยงานที่รบัผดิชอบใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการ อำนวยการประสานงาน และประชาสัมพนัธ์
ทำความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือ 
กับประชาคมโลก ประชาคมภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกันให้มีความเข้าใจทิศทาง  
การพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ร่วมกัน ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ การผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย

ทรัพยากรป่าไม้ 
๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลุกจิตสำนึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน 
 

เพื่อให้ทั้ง ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของแผนแม่บทจึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ ๑๗ กลยุทธ์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ การผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 

กลยุทธ์ 
๑) หยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
๒) จัดต้ังหน่วยเฉพาะกิจป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า 
๓) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า 
๔) ยึดคืนพื้นที่ป่า ยับยั้งการบุกรุกป่า และแก้ปัญหาคนบุกรุกป่า โดยการใช้ภาพถ่าย

ทางอากาศเป็นหลักฐานหลัก ร่วมกับหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๑๗ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลุกจิตสำนึกรักผืนป่าของแผ่นดิน 
กลยุทธ์ 
๑) กำหนดให้การแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าเป็นวาระแห่งชาติ 
๒) จัดต้ังองค์กรแนวร่วมภาคประชาชนเพื่อปลุกจิตสำนึก 
๓) ปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ปฏิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
กลยุทธ์ 
๑) ปรับปรุงระบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
๒) พิจารณาจัดต้ังหน่วยงานด้านการบริหารจัดการป่าไม้ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ 
๓) จัดทำแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ทุกประเภทให้เป็นแนวเดียวที่ชัดเจน 
๔) จำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและที่ดินป่าไม้ (Zoning) 
๕) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ฟ้ืนฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
๑) จัดระบบการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมกับประชาชน 
๒) จัดระบบการปลูกไม้เศรษฐกิจของประเทศ เพื ่อทดแทนความต้องการและลด 

การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า 
๓) ให้คนอยู่กับป่าพึ่งพากันอย่างมีความสุข 
๔) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูและดูแลป่าอย่างยั่งยืน 
๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

 

๕) แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

กรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) เน้นความต่อเนื่องกับแผนพัฒนาการเกษตร 
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยเน้น “เกษตรกร”  
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีส่วนร่วมในรูปแบบชุมชน แผนพัฒนาการเกษตรฉบับนี้ให้ความสำคัญ 
กับการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลักดันให้สามารถดำเนินการในรูปของธุรกิจเกษตร โดยน้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาขยายผลและประยุกต์ใช้ต่อเนื่องจากแผน 
ที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้ประเทศไทยสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ๒๓ แนวทางพัฒนา ที่มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง 
และสอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
๑) ขยายผลการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒) เสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
๓) ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ 
๔) พัฒนาองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่เกษตรกรมืออาชีพ 
๕) สร้างความเข้มแข็งและเช่ือมโยงเครือข่ายของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๑๘ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลอดโซ่อุปทาน 
๑) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับความต้องการของตลาด 
๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร 
๓) เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
๔) จัดต้ังศูนย์กลางและพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร 
๕) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 
๖) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
๗) สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงที่จะกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร 
๘) ส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
๒) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและเช่ือมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๓) ส่งเสริมการนำงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
และยั่งยืน 

๑) ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรทางเกษตร 
๒) ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
๔) บริหารจัดการพื้นที่ทำกินทางการเกษตร 
๕) สร้างภูมิคุ้มกันการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๑) พัฒนาบุคลากรการเกษตรภาครัฐ ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และกระบวนการ

ทำงาน 
๒) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ถูกจัดทำขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายหลังจากแผนยุทธศาสตร์  

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที ่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ สิ ้นสุดลงตามระยะเวลาของยุทธศาสตร์  
โดยเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน สร้างความมั่นคง  
ด้านอาหารและส่งผลต่อความปลอดภัยกับสุขภาพ ตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์เกษตรอิ นทรีย์ 
ทั้งในและนอกประเทศ และมีความสำคัญต่อสิ่งแวดลอ้มในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มและขยายสู่
ความสนใจในเรื่องผลกระทบของเกษตรเคมีที่มีต่อทรัพยากรและสภาพแวดล้อม เช่น ความเสื่อมโทรมของดิน 
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การเกิดมลพิษและสภาวะโลกร้อน เป็นต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่เกี่ยวข้อง
และเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีดังนี ้

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๑๙ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่ความรู้ และนวัตกรรมเกษตร
อินทรีย์ 

ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู ้ และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนการนำผลการวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมต่างๆ เผยแพร่ให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้เรียนรู้และ  
ใช้ประโยชน์ได้จริงเป็นสิ ่งสำคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตั ้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง  
โดยมีกลยุทธ์ดังนี ้

กลยุทธ์ท่ี ๑.๑ ส่งเสริมการวิจยั การสร้างและเผยแพรอ่งค์ความรู้เกี่ยวกบัเกษตรอนิทรยี ์
กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร

สถาบันเกษตรกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ 
การสร้างความเข้มแข็งในการผลิตเกษตรอินทรีย์ จะต้องมีการพัฒนาด้านต่างๆ  

ในกระบวนการผลิตทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบการผลิต ปัจจัยการผลิต 
ความรู้ทางการผลิต การแปรรูป การบรรจุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า เป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิต ให้ตรงตาม
มาตรฐานและความต้องการของตลาด ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั ่งยืนที ่สอดคล้องกับ Sustainable 
Development Goals (SDGs ) ในระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ พัฒนาศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ท่ี ๒.๒ การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการผลติเกษตรอินทรยี์

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ และการรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 

สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ มีความเข้มแข็งได้รับความเชื่อมั่นและยอมรับ  
จากผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ มีการพัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้บริโภครับรู้และ
ตระหนักถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการบริโภคสินค้าและบริการ อันจะนำมาสู ่การปรับพฤติก รรม 
ในการบริโภค คุณภาพของสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์มีมาตรฐานได้รับการยอมรับและเชื่อถือจาก
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลากหลายของสินค้าและบริการ สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคมีช่องทางการตลาดที่แพร่หลายผู้บริโภคมีความสะดวกในการซื้อสินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์  
โดยมีกลยุทธ์ดังนี ้

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ ผลักดันมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๒ ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และบริการที่เกี ่ยวข้องกับ

เกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สู่ผู้บริโภค 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถ่ิน 

โดยมีกลยุทธ์ดังนี ้
กลยุทธ์ท่ี ๔.๑ ใช้รูปแบบยโสธรโมเดลโดยภาคเอกชน เป็นหลักในการขับเคลื่อน 

การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
กลยุทธ์ท่ี ๔.๒ สนับสนุนแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๒๐ 

กลยุทธ์ท่ี ๔.๓ สร้างกลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ไปสู่การปฏิบัติ 

๗) แผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
เพื ่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)  
จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ ๑๒ ปีเป็นแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
(แผนระดับ ๑) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๒) ภายใต้ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการ
น้ำทั้งระบบ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหาย
จากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ๖ ด้าน ดังนี้ 

ด้านที่ ๑  การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 
ด้านที่ ๒  การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
ด้านที่ ๓  การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
ด้านที่ ๔  การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
ด้านที่ ๕  การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 
ด้านที่ ๖  การบริหารจัดการ 

ด้านท่ี ๑  การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค 
เป้าประสงค์  
จัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครบทุกหมู่บ้าน หรือทุกครัวเรือน 

ชุมชนเมืองแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ซึ่งขาดแคลน
แหล่งน้ำต้นทุน พัฒนาน้ำดื ่มให้ได้มาตรฐาน ในราคาที ่เหมาะสม และการประหยัดน้ำโดยลดการใช้น้ำ  
ภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ 

กลยุทธ์  
๑) พัฒนา ขยายเขต และเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน โดยจัดหาแหล่งน้ำ 

และก่อสร้างระบบประปาให้ครอบคลุมทุกหมู ่บ้านทั ่วประเทศ และปรับปรุงระบบประปาเดิมที ่ชำรุด  
เพื่อให้ใช้งานได้ 

๒) พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ โดยการขยายเขตระบบประปา เพิ่มเขต
จ่ายน้ำสำหรับเมืองหลัก พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ การจัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ 
ซึ่งขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน และลดการสูญเสียน้ำในระบบท่อส่งจ่ายน้ำประปา 

๓) พัฒนาน้ำดื่มให้ได้มาตรฐานและราคาที ่เหมาะสม โดยกำหนดมาตรฐานระบบ
ประปาหมู่บ้านการจำแนกระบบประปา แล้วดำเนินการปรับปรุงให้ได้มาตรฐานครบทุกหมู่บ้าน รวมทั้งพัฒนา
น้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้โรงเรียนและชุมชน 

๔) การประหยัดน้ำทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมการลดการใช้น้ำในภาคครัวเรือน ภาคบริการ 
และภาคราชการ 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๒๑ 

ด้านท่ี ๒  การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 
เป้าประสงค์ 
พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำและระบบส่งน้ำใหม่ให้เต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการจัดหาน้ำ  

ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนเพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไม่มีศักยภาพ 
ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง ร้อยละ ๕๐ รวมถึงการเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสร้างการใช้น้ำ โดยดำเนนิการ
ร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ 

กลยุทธ์  
๑) การจัดการด้านความต้องการ โดยลดการใช้น้ำภาคการเกษตร นำน้ำกลับมาใช้ใหม่

ในพื้นที่ชลประทาน รวมถึงการลดใช้น้ำ 
๒) เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเดิม โดยปรับปรุงประสิทธิภาพ

แหล่งน้ำระบบส่งน้ำ และเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำเดิม 
๓) การจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเลก็ 

และลดความเสี ่ยงในพื้นที ่ไม่มีศักยภาพ โดยการอนุรักษ์ ฟื ้นฟู พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ  
การจัดระบบการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ สระน้ำในไร่นาและพัฒนาบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

๔) พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่ ด้วยการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ พัฒนา
ระบบชลประทานการเพิ่มปริมาณน้ำที่จัดการได้ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ  
โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

๕) พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื ่อมโยงแหล่งน้ำ ลดความขัดแย้งการใช้น้ำ 
ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยพัฒนาโครงข่ายน้ำภายในประเทศ และการผันน้ำระหว่างประเทศ 

๖) การเพิ่มผลิตภาพมูลค่าภาคการผลิต โดยการส่งเสริมด้านการเกษตร พันธุ์พืช  
และการปลูกพืช ให้มีผลิตภาพสูงมากขึ้น ในพื้นที่ต้นแบบและขยายผลการดำเนินการไปสู่พื้นที่ที่ได้รับการ
พัฒนาแหล่งน้ำและระบบสง่น้ำแล้วต่อไป โดยดำเนินการร่วมกับยุทธศาสตรช์าติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพด้านน้ำทั้งระบบ 

๗) การเพิ่มน้ำต้นทุนโดยปฏิบัติการฝนหลวง ให้อ่างเก็บน้ำและพื้นที่เกษตรกรรม 

ด้านท่ี ๓ การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 
เป้าประสงค์  
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง การจัดการ

พื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ ในระดับลุ่มน้ำและ 
พื้นที ่วิกฤติ (Area Based) ลุ ่มน้ำขนาดใหญ่ ลุ ่มน้ำสาขา/ลดความเสี ่ยงและความรุนแรงลงไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๖๐ 

กลยุทธ์  
๑) การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ การปรับปรุง

ลำน้ำธรรมชาติ ที่ตื้นเขิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
๒) ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง โดยการจัดระบบป้องกันชุมชนเมือง การจัดทำผังน้ำ  

ผังการระบายน้ำ ในระดับลุ่มน้ำ จังหวัด เมือง  
๓) การจัดการพื้นที่น้ำท่วม/พื้นที่ชะลอน้ำ โดยการพัฒนาแก้มลิง พื้นที่ลุ่มต่ำรับนำ้นอง 

การพัฒนา อาคารบังคับน้ำ และสถานีสูบน้ำ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด  
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๓-๒๒ 

๔) การบรรเทาอุทกภัยเชิงพื้นที่อย่างเปน็ระบบ ระดับลุ่มน้ำ/พื้นที่วิกฤติโดยจัดทำแผน
และดำเนินการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่วิกฤติโดยจัดทำแผน และดำเนินการตามลำดับความสำคัญ  

๕) การสนับสนุนปรับตัวและเผชิญเหตุ 

ด้านท่ี ๔  การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 
เป้าประสงค์  
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน  

การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ป้องกันและลดการเกิดน้ำเสยีต้นทาง การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรกัษา
ระบบนิเวศ พร้อมทั้งพื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟู
และใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ 

กลยุทธ์  
๑) การป้องกันและลดการเกิดน้ำเสียที ่ต้นทาง โดยลดปริมาณและความสกปรกของ 

น้ำเสียชุมชน ณ แหล่งกำเนิด 
๒) การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม 

โดยการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน และการนำน้ำที่บำบัด 
แล้วกลับมาใช้ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและที่อยู่อาศัย 

๓) การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ โดยการจัดทำแผนการจัดสรรน้ำในลุ่มน้ำหลัก 
๔) การอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศโดยส่งเสริม

ให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ รู้คุณค่าและความสำคัญในการจัดการคุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่แม่น้ำลำคลอง 
การกำจัดวัชพืชและขยะมูลฝอยในแหล่งน้ำ การสำรวจรังวัด พิสูจน์ และสอบแนว พร้อมทั้งการขึ้นทะเบียน 
การป้องกันแก้ไขปัญหาการรุกล้ำแนวเขต การอนุรักษ์ฟื้นฟู และพัฒนา รวมถึงการจัดทำข้อกำหนดในการ
ออกแบบทั้งเชิงภูมิสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติ 

ด้านที่ ๕  การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

เป้าประสงค ์
อนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม การปอ้งกัน และลดการชะล้างพังทลาย 

ของดินในพื้นที่ต้นน้ำและพื้นที่ลาดชัน 
กลยุทธ์  
๑) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม โดยการปลูกป่าและการสร้างฝาย

ชะลอน้ำประเภทต่างๆ ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ 
๒) การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที ่ต้นน้ำ การจัดทำระบบ

อนุรักษ์ดินและน้ำ 
ในพื้นที่เกษตรลาดชัน จัดทำแนวป่ากันชน การปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติทดแทน

การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและการปลูกหญ้าแฝก 

ด้านท่ี ๖ การบริหารจัดการ 
เป้าประสงค ์
จัดต้ังองค์กรด้านการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ (คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

คณะกรรมการลุ่มน้ำ ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างป ระเทศเชื่อมโยง



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๒๓ 

ประเด็นการพัฒนาและการหาแหล่งเงินทุน พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ (คลังน้ำชาติ) 
สนับสนุนองค์กรลุ ่มน้ำ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน   การบริหารจัดการ
ชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพร้อม ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการจัดการน้ำ
ในพื้นที่และลุ่มน้ำ (เช่ือมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของเสีย) 

กลยุทธ์  
๑) การจัดทำ ปรับปรุง กฎหมาย และองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและ

น้ำบาดาล ได้แก่ การจัดทำ ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านทรัพยากรน้ำ การส่งเสริม 
พัฒนาองค์กร การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในระดับชาติ/ระดับลุ ่มน้ำ/ระดับชุมชน และพัฒนากลไก  
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านทรัพยากรน้ำ 

๒) การจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนแม่บทระดับลุ่มน้ำและแผนปฏิบัตกิาร 
รวมทั้งการจัดทำแผนบริหารน้ำในสภาวะวิกฤติทุกลุ่มน้ำ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ 

๓) การติดตามและประเมินผล ทั้งแผนงานภายใต้แผนแม่บท และการดำเนินงานของ
หน่วยงานและประเมินผลกระทบระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมลูสนับสนุนการตัดสนิใจ โดยพัฒนาฐานข้อมลูทรพัยากรนำ้ 
น้ำบาดาลและข้อมูลอื่นที ่เกี่ยวข้อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำ  การจัดการอุทกภัย  
และการพัฒนาระบบติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยคุณภาพน้ำและน้ำบาดาล  เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ฝนระยะสั้น การพยากรณ์น้ำหลากที่ลาดเชิงเขา (ลุ่มน้ำสาขา/ย่อย) ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ 
ศักยภาพน้ำบาดาลในข้ันรายละเอียด ข้อมูลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำต่างๆ 

๕) การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและน้ำบาดาลให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาวิจัยการประหยัดน้ำในทุกกิจกรรมการใช้น้ำ การลดการใช้น้ำ นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 
และการใช้น้ำซ้ำในภาคอุตสาหกรรม การศึกษาการใช้น้ำและมูลค่าน้ำในภาคการผลิตต่างๆ 

๖) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม โดยเสริมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ 
นโยบาย แผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และบูรณาการการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมการจัดการน้ำชุมชน และการจัดการภัยพิบัติด้านน้ำในระดับพื้นที่ลุ่มน้ ำ ประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 

๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ได้มีการจัดทำยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

ที่อยู่อาศัยระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน 
สนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสนิเช่ือ 
เพื่อการอยูอ่าศัย และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เพื่อนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ 
คือ “คนไทยทุกคนมีทีอ่ยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในปี ๒๕๗๙” ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและสนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเช่ือเพื่อการอยู่อาศัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการที่อยู่อาศัย 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๒๔ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 

โดยยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีดังนี ้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาและสนับสนุนให้มีท่ีอยู่อาศัยท่ีได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ : สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านที่อยู่อาศัย 
กลยุทธ์ท่ี ๒ สร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย 
กลยุทธ์ท่ี ๓ เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านที่อยู่อาศัยอย่างเป็น

ระบบ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเสริมสร้างระบบการเงินและสินเชื่อเพ่ือการอยู่อาศัย 
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการเงิน 
กลยุทธ์ เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงิน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การยกระดับการบูรณาการด้านการบริหารจัดการท่ีอยู่อาศยั 
เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและท้องถ่ินในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ที่อยูอ่าศัย 
กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างและพัฒนากลไกการบูรณาการ 
กลยุทธ์ท่ี 3  สร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านที่อยู่อาศัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้ประชาชนรักถิ่นที่อยู่ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ : การจัดการระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปการ จัดการที่ดินและ

ผังเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ส่งเสริมการจัดการที่ดินและผังเมือง 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมการจัดการระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ 
กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาที่อยู ่อาศัยที ่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

๙) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) มุ่งเน้นการสร้าง

ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยใหก้ับกลุม่เป้าหมาย ได้แก่ ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัย ดังนี้ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๒๕ 

๑) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและไม่สามารถเขา้ถึง 
ที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน จำแนกตามพื้นที่และระดับรายได้ ณ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

• ครัวเรือนกลุ่มเช่า ที่มีระดับรายได้ ๑๕,๓๐๑ - ๒๒,๙๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
• ครัวเรือนกลุ ่มเช่าซื้อ ที่มีระดับรายได้ ๒๒,๙๐๑ - ๓๒,๘๐๐ บาทต่อครัวเร ือน 

ต่อเดือน 
ครัวเรือนในภูมิภาค 

• ครัวเรือนกลุ ่มเช่า ที ่มีระดับรายได้ ๘,๘๐๑ - ๑๓,๕๐๐ บาทต่อครัวเรือน 
ต่อเดือน 

• ครัวเรือนกลุ ่มเช่าซื้อ ที่มีระดับรายได้ ๑๓,๕๐๑ - ๑๙,๙๐๐ บาทต่อครัวเร ือน 
ต่อเดือน 

๒) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก คนไร้บ้าน 
๓) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชนบทและมีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย 
๔) กลุ่มข้าราชการ เจ้าหน้าที่ช้ันผู้น้อยของรัฐ ที่ต้องการสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 

 

เป้าหมายการสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กบักลุ่มเปา้หมาย รวมทั้งสิ้น ๒,๗๒๕,๙๒๔ 
ครัวเรือน จำแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้ 

๑) กลุ ่มผู ้ม ีรายได้น้อยทั ่วไป จำนวน ๑,๗๐๗,๔๓๗ ครัวเร ือน ดำเนินการโดย 
การเคหะแห่งชาต ิบูรณาการร่วมกับหน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประกอบด้วย 

(๑) ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเช่า จำนวน ๙๑,๖๕๗ ครัวเรือน 
(๒) ผู้มีรายได้น้อยกลุ ่มเช่าซื ้อ จำนวน ๑,๖๑๕,๗๘๐ ครัวเรือน (รวมกลุ่ม

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ช้ันผู้น้อยของรัฐ ที่ต้องการสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย) 
๒) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก คนไร้บ้าน ดำเนินการ

โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๕๒,๐๐๐ 
ครัวเรือน 

๓) กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในชนบทและมีปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่
อาศัย ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จำนวน ๓๕๒,๐๐๐ ครัวเรือน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๘) กำหนดพื้นที่
เป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ 
รวมทั้งเมืองหลกัในภูมิภาคพื้นที่เปา้หมายตามนโยบายของรัฐ เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงพื้นที่ชนบท 

 

๑๐) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
เป็นแผนแม่บทสำหรับในระยะเริ่มต้น ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่  

๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้วางกรอบทิศทางของแผนแม่บทการบริหารจัดการแร ่พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
ที่มุ่งเน้นการปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการแร่ วางพื้นฐานกรอบนโยบายการบริหารจัดการแร่ของประเทศไทย
ให้มีความชัดเจนทั้งเชิงพื้นที่และรายชนิดแร่ รวมทั้งสร้างกลไกการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ลดการใช้ดุลยพินิจ 
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๓-๒๖ 

สร้างความเช่ือมั่นต่อภาคการลงทุนและภาคอุตสาหกรรม ลดและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม เพื่อสร้างฐาน
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
แนวทาง และมาตรการเพื ่อให้หน่วยงานที่ เกี ่ยวข้องนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการเพื ่อผลักดันแผนแม่บท 
การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การจำแนกเขตแหล่งแร่ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ ประเทศมีแผนที่ศักยภาพแร่ แหล่งแร่สำรอง การจำแนกเขตศักยภาพ

แร่ และบัญชีทรัพยากรแร่ เพื่อการบริหารจัดการและเป็นฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ จำนวนพื้นที่ศักยภาพแร่เป้าหมายทั่วประเทศที่ได้ทำการสำรวจและ

จัดทำเป็นบัญชีทรัพยากรแร่ที่มีมาตรฐาน (เพิ่มข้ึน) 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ จำนวนแผนที่แสดงพื้นที่ศักยภาพแร่แต่ละชนิดที่ได้มีการปรับปรุง

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (เพิ่มข้ึน) 
เป้าหมาย ๒ การกำหนดเขตแหล่งแร ่เพื ่อการทำเหมือง เพื ่อให ้การพัฒนาและ 

การประกอบการเหมืองแร่ไม่เกิดการหยุดชะงัก และต้องได้รับการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง
เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ เขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองในวาระเริ่มแรกได้รับการกำหนดให้
สอดคล้องกับสถานภาพข้อเท็จจริงภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติแร่ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป้าหมาย ๓ ประเทศมีเขตแหล่งแร่เพื ่อการทำเหมืองบนพื้นฐานศักยภาพแร่  
และการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ แผนที่ศักยภาพแร่ที่มีการจำแนกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมือง 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.๒ แผนที ่พ ื ้นที ่ท ี ่ม ีศ ักยภาพในการทำเหมืองที ่ม ีการจำแนกเป็นเขต 

สงวนหวงห้าม เขตอนุรักษ์ ทรัพยากรแร่และเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การกำหนดนโยบายบริหารจัดการแร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ การบริหารจัดการแร่ในภาพรวมของประเทศมีความเหมาะสมสอดคลอ้ง

กับความจำเป็นและความต้องการใช้ประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ บนหลักพื ้นฐานศักยภาพแร่ และ  
การอนุรักษ์ร่วมกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการในภาพรวมได้มีการเพิ ่มเติมปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มข้ึน) 

เป้าหมาย ๒ แร่เศรษฐกิจที ่สำคัญมีกรอบนโยบายและแนวทางบริหารจัดการแร่  
ที่เหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์เงื ่อนไขและวิธีการที ่กำหนดภายใต้กลไกของคณะกรรมการนโยบาย 
บริหารจัดการแร่แห่งชาติ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถใช้แร่เป็นวัตถุดิบได้สอดคล้องกับความต้องการ 
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๓-๒๗ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ จำนวนชนิดแร่เศรษฐกิจได้ดำเนินการตามกรอบนโยบายและแนวทาง
บริหารจัดการรายชนิดแร่ (เพิ่มข้ึน) 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๒ ร้อยละของภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้แร่เป็นวัตถุดบิไดร้ับ
การตอบสนอง (เพิ่มข้ึน) 

เป้าหมาย ๓ ผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านแร่ มีการดำเนินกิจการ 
ที่เป็นมาตรฐานและมุ่งเน้นการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ จำนวนสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานการประกอบการหรือมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของประชาชน (เพิ่มข้ึน) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การพัฒนากลไกการกำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวก 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ กลไกการบริหารจัดการแร่ในด้านการอนุมัติอนุญาตต่างๆ รวมถึง  

การจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาเหมืองแร่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็น
ธรรมและตรวจสอบได้สรา้งความเช่ือมั่นใหก้ับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ จำนวนกลไกการบริหารจัดการแร่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ (เพิ่มข้ึน) 

เป้าหมายท่ี ๒ ระบบการติดตาม ตรวจสอบ การกำกับ ดูแล และการเฝ้าระวัง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ 
เพื ่อให้เกิดความเชื ่อมั่นของผู ้ประกอบการ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ ่น ที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาแร่ภายใต้  
หลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ จำนวนกลไกของการติดตาม ตรวจสอบ การกำกับ ดูแล และการเฝ้าระวัง 
ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ (เพิ่มข้ึน) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ 
๒) เพื ่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกำหนดหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วม 

ของชุมชนในการบริหารจัดการแร่ 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย ๑ ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน และ

ท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ 
ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ สัดส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท้องถิ่น ชุมชน และ 

ภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์การเสริมสร้างและ
ส่งเสริมความร่วมมือภายใต้กลไกประชารัฐ (เพิ่มข้ึน) 
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๓-๒๘ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.๒ จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื ่อสาร และการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับประชาชน ท้องถ่ิน และชุมชน (เพิ่มข้ึน) 

เป้าหมาย ๒ ภาคประชาสังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้อง เพียงพอ และมีความเช่ือมั่นในการบริหารจัดการแร่ พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ 
รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑  ร้อยละของภาคประชาสังคม ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น มีความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริหารจัดการแร่ของประเทศ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ 
(เพิ่มข้ึน) 

 

๑๑) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ 
 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ เป็น ๑ ใน ๕ 
ของแผนพลังงาน ๕ แผนหลัก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ ที ่ให้ความสำคัญกับการผลิตพลังงาน 
จากวัตถุดิบ พลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้เต็มศักยภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างจิตสำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน

ทดแทน 
แผนพัฒนาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ มีความสอดคลอ้ง

เกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ : การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยี

ท่ีเหมาะสม 
กลยุทธ์ ๑.๑ พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื ่นและพื้นที ่ที ่มีศักยภาพเพื ่อผลิตพลังงาน

ทดแทน 
กลยุทธ์ ๑.๔ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทน

อย่างเหมาะสม 
 

๑๒) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙) 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี 
โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง (Integrated Transport Systems) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริการของภาคคมนาคมขนส่ง (Transport Services)
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๓-๒๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย และปฏิรูปองค์กร (Regulations and 
Institution) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบุคลากร (Human Resource Development) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี มีความสอดคล้องกับ

นโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การบูรณาการระบบคมนาคมขนส่ง 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและบริการ โดยบูรณาการกับทุกหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการวางแผนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่ครอบคลุม
การขนส่งในเมืองและระหว่างเมืองที่มีการเช่ือมโยง (การเช่ือมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่งต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และเมืองหลักภูมิภาค) ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่ง
ส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ อำนวยความสะดวกในด้านการค้าการลงทุน และยกระดับ
การเดินทาง โดยเฉพาะประตูการค้าที่สำคัญ (Gateway) บริเวณด่านชายแดน รวมถึงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง ๑๐ จังหวัด และรองรับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เช่น การปรับเปลี่ยนประเทศไทยสู่ Thailand ๔.๐ 
โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการผลติและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
และบริการ การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะส่งเสริมให้เกิดการขยายการลงทุนในประเทศ
มากขึ้น และโครงการพัฒนาระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) 
เป็นการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจช้ันนำของอาเซียน เป็นต้น 

 

๑๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๕ 

กระทรวงคมนาคมได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
ของประเทศ โดยใช้เป็นกรอบการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ในระยะ ๘ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - 
๒๕๖๕) ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

๑) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางสังคม ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

๒) เสริมสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยลดต้นทุนการขนส่ง เพิ่มความเร็ว
ในการเดินทางและกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในภาคการผลิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

๓) เสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่งและเกิดการพัฒนา 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

๔) สร้างโอกาสสำหรับการแข่งขันและให้ประเทศได้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็น 
ประชาคมอาเซียน 
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๓-๓๐ 

กระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที ่มุ ่งเน้นที ่จะสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าที่พึ ่งพาทางถนนเป็นหลัก ไปใช้การขนส่งที่มีต้นทุนต่อหน่วยต่ำกว่า  
การเช่ือมต่อการเดินทางและการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้าน ยกระดับความคล่องตัวในการเดินทางและการขนส่ง
ไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

(๑) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมืองจะดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์และ

โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง และพัฒนาระบบรถไฟทางคู่ที่มีความพร้อมดำเนินการ ๖ สายแรก และ 
เร่งผลักดันให้สามารถดำเนินการก่อสร้างทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน (Standard Gauge) เชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านและสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีนตอนใต้) เพื่อให้รถไฟเป็นทางเลือกใหม่ของการเดินทางและ  
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ 

(๒) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

โดยจะเร่งรัดขยายเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อให้บริการ
ประชาขนได้อย่างทั่วถึง เปลี่ยนรถโดยสารประจำทางให้ประชาชนได้ใช้รถที่ได้มาตรฐาน ลดมลพิษในเขตเมือง 
ปรับปรุงถนนและสะพาน เพื่อลดความแออัดของปริมาณจราจรในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการพิจารณาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวงเพ่ือเชื่อมโยงฐานการผลิตท่ีสำคัญ
ของประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

โดยปรับปรุงถนนเชื่อมโยงแหล่งเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุง
โครงข่ายถนนระหว่างเมอืงหลัก และเช่ือมเมอืงหลักกับด่านพรมแดนให้เป็น ๔ ช่องจราจร การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านศุลกากร การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางที่มีความจำเป็น ตลอดจนผลักดัน  
การพัฒนาสิ ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งทางถนน เช่น จุดพักรถบรรทุก สถานีขนส่งสินค้า และ 
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายระหว่างการขนส่งทางรางกับทางถนน เพื่อให้เกิดระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ สามารถ
รองรับการค้าการลงทุนที่จะสูงข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

(๔) แผนงานการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ 
โดยการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเล 

ด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน เพื่อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และเป็น  
การเปิดประตูการขนส่งด้านฝั่งทะเลอันดามันที่สามารถเชื่อมโยงเป็นสะพานเศรษฐกิจกับท่าเรือฝั่งอ่าวไทย 
รวมทั้งเป็นทางเลือกในการขนส่งที่ประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใหม่ 

(๕) แผนงานการเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศ 
โดยการเร่งผลักดันการพัฒนาท่าอากาศยานหลักที่เป็นประตูการขนส่งของประเทศ

ให้ได้มาตรฐานสากล สามารถรองรับความต้องการของประชาชนผู้เดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาคให้มีบทบาทมากข้ึนในกิจกรรมด้านการบินและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
ส่งเสริมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และการพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนา  
ห้วงอวกาศของไทยให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 
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๓-๓๑ 

๑๔) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๖๔ 

เพื่อให้การพัฒนาประเทศไทยในระยะแรกนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) มุ่งสู่ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดี มีคุณภาพ  
และเศรษฐกิจที ่มีเสถียรภาพ” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้สามารถรองรับ  
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ ประชากรศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ ตลอดจนนวัตกรรม จึงได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมาตรการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการนำ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปรองรับการแก้ปัญหาและการพัฒนาในมิติต่างๆ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความมั ่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยเอื้อ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๒ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อการสร้างเสริมสังคม
ฐานความรู้ 

มาตรการที่ ๑.๒.๓ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร อุตสาหกรรม และสถาบัน 
การศึกษาในพื้นที่ เพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน 

มาตรการที่ ๑.๒.๕  การสนับสนุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี ๑.๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุนการสร้างเสริม 
ขีดความสามารถของท้องถิ่นและชุมชน 

มาตรการที่ ๑.๓.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเกษตร
ชุมชนที่ยั่งยืนและพอเพียง 
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กลยุทธ์ท่ี ๑.๔ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนภูมิคุ้มกันความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตของท้องถิ่นและชุมชน 

มาตรการที่ ๑.๔.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การเพิ่มขีดความสามารถ ความยืดหยุ่น และนวัตกรรมในภาคเกษตร 
ผลิตและบริการด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการยกระดับความสามารถ 
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพรายสาขา 

มาตรการที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อการส่งเสริม 
การรวมกลุ่มและเครือข่าย บริหารจัดการทรพัยากรและปจัจัยการผลติ ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งเกษตรผลติและ
บริการ 

มาตรการที่ ๒.๑.๒ การยกระดับขีดความสามารถ ประสิทธิภาพและผลิตภาพกระบวนการ
ผลิตโดยใช้ประโยชน์งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม 

กลยุทธ์ท่ี ๒.๓ การส่งเสริมการวางแผนและการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงและการกีดกัน
ทางการค้า 

มาตรการที่ ๒.๓.๑ การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการวางแผน
และการตัดสินใจในการผลิต และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

มาตรการที่ ๒.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการสนับสนุน
ระบบงานมาตรฐานเชิงรุก สามารถรองรับและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเตรียมพร้อมรองรับระบบการค้าเสรี 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๑ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการปรับตัว เตือนภัยรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Adaptation) 

มาตรการที่ ๓.๑.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อการส่งเสริม 
การพัฒนาแบบจำลองพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มาตรการที่ ๓.๑.๒ การพัฒนาระบบการเตือนภัย (Early Warning System) 
มาตรการที่ ๓.๑.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการลดผลกระทบ

ต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของภูมิประเทศ เกษตร การค้าบริการ สาธารณสุข  และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนา 

มาตรการที่ ๓.๓.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 
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มาตรการที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการฟื้นฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความหลากหลายทางชีวภาพสู่สภาพสมดุล 

กลยุทธ์ท่ี ๓.๔ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื ่อการบร ิหารจัดการน้ำ 
ของประเทศ 

มาตรการที่ ๓.๔.๑ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนระบบ 
การจัดหาน้ำ (Provision) 

มาตรการที่ ๓.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการจัดสรรน้ำ  
(Allocation) 

มาตรการที่ ๓.๔.๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการจัดการน้ำ 
(Management) 
 

๑๕) นโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ การขับเคลื ่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ 
 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 
๑.๐”เน้นภาคการเกษตรไปสู่ “ประเทศไทย ๒.๐” เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 
๓.๐” เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่เนื่องจาก “ประเทศไทย ๓.๐” ที่เป็นอยู่กันในขณะนี้ ต้องเผชิญกับกับดักสำคัญ 
เช่น กับดักประเทศรายได้ปานกลาง ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาได้มากเท่าทีค่วรและด้วยความก้าวหนา้
ทางเทคโนโลยีปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในหลายด้าน รัฐบาลจึงสร้าง โมเดลใหมข้ึ่น  
เพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำประชาชนไปสู่โมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” หรือการขับเคลื่อนประเทศ 
ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งทรัพยากรที ่สำคัญที ่สุดสำหรับโมเดล “ประเทศ ไทย ๔.๐” คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ที ่เต็มเปี ่ยมไปด้วยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ ประเทศไทย ๔.๐ จึงเป็นโมเดล  
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ “Value-Based Economy” ในปัจจุบัน
ยังติดอยู่ในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำมาก ได้น้อย” ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนเป็น “ทำน้อย ได้มาก” 

ประเทศไทย ๔.๐ จึงเน้นการขับเคลื่อนประเทศในมิติทางเศรษฐกิจ โดยอาศัยปัญญา
และนวัตกรรมเริ่มจากความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม จะต้องปรับเปลี่ยนคน
และเกษตรกรรายย่อยแบบเดิมให้เป ็น Smart Farmer ปร ับเปลี ่ยน SMEs และ OTOP ให ้เป ็น Smart 
Enterprises, Startups, High Value Services Providers, Knowledge Worker และ High Skilled Labors 
โดยใช้ “Reform in Action” ซึ่งผลักดันการปฏิรูปโครงสรา้งเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจยัการพัฒนา และการ
ปฏิรูปคนและการศึกษาไปพร้อมกัน โดยจะต้องซ่อมเสริมฐานรากและเตรียมการสู่อนาคตในเรื่องต่อไปนี้ 

๑) การปรับเปลี่ยนสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผ่าน ๕ กลุ่มเทคโนโลยี/
อุตสาหกรรมเปา้หมาย (Bio–Tech, Bio–Med, Mechatronics, Embedded Technology, Service Design 
& Technology) 

๒) การสร้างการกระจายความมั่งคั่งไปสู่จังหวัดที่ยากจน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
“จังหวัด ๔.๐” เน้นการจ้างงานผ่านสหกรณ์ กลุ่มสตรีจังหวัด การรวมกลุ่มกันในรูปแบบ “Micro Cluster” 
โดยผ่านการสร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่าน Local Economy Development 
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ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการที ่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมีส่วนที ่เกี ่ยวข้อง 
ในนโยบายดังกล่าว เนื ่องจากการพัฒนาตามแนวนโยบายนี้มีผลต่อการใช้ที ่ดิน ทั ้งพื้นที่เกษตรกรรม  
พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่เมืองและชุมชน รวมทั้งทรัพยากรดินซึ่งเป็นฐานการผลิตต่างๆ นอกจากนี้ แนวทาง  
การดำเนินงานตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จะสามารถนำมาประยุกต์กับการบริหารจัดการที่ดิน เพื่อให้เกิด
การใช้ประโยชน์ที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอด
แผนการบริหารจัดการไปสู่การจัดทำแผนในระดับจังหวัด 

 

๑๖) แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี   
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖ 

แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๖) จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและใช้เป็นทิศทาง 
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทยให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทย 
จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) แบ่งภารกิจออกเป็น  
๘ ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
ความมั ่นคงภายใน ด้านการอำนวยความเป็นธรรมของสังคม ด้านการทะเบียนราษฎรและทะเบียนอื่นๆ  
ด้านพัฒนาชุมชน ด้านผังเมือง ด้านที่ดิน และด้านกิจการสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้นำ
ทฤษฎีการวางแผนตามสถานการณ์ (Scenario Planning) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อวางแผน
ยุทธศาสตร์และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและให้กรมที่ดินจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้าน
ที่ดิน โดยการวิเคราะห์ สถานการณ์ Scenario Planning กำหนดจุดยืนการพัฒนา (SP) และกำหนดกลยทุธ์
จากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจด้านที่ดิน เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิ  
ในที ่ดินของบุคคล และจัดการที ่ดินของรัฐ โดยการรังวัดทำแผนที่ การออกหนังสือแสดงสิทธิในที ่ดิน  
การให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ดิน เพื่อให้บุคคลมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินและได้รับการบริการ  
ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริหารจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้
สภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เปลี่ยนแปลงตามกระแสโลกาภิวัตน์ 
ดังนั้น เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยสามารถดำเนินภารกิจด้านที่ดินภายใต้บริบทต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และ
บรรลุสัมฤทธิผลจึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่ดินในช่วง ๑๐ ปี ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๖) 
ที่สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย โดยใช้เทคนิคแนวทางการจัดทำแผนตามสถานการณ์ 
(Scenario Planning) ภายใต้ภารกิจด้านที ่ดิน จัดให้มีเวทีการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์
สถานการณ์ กำหนดจุดยืนการพัฒนา (SP) และกำหนดกลยุทธ์จากจุดยืนทางยุทธศาสตร์ในแต่ละภารกิจหลัก 
กรมที่ดินได้ประมวลสรุปผลและยกร่างแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดิน โดยมีองค์ประกอบหลัก 
ดังนี้ 

ความจำเป็นในการพัฒนาภารกิจด้านที ่ดินของกระทรวงมหาดไทย วิเคราะห์จาก
นโยบายรัฐบาลในช่วงที่ผ ่านมา โดยอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy) จากความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการคาดการณ์สถานการณ์
ที่เกิดข้ึนในอนาคต ๑๐ ปี ในภารกิจด้านที่ดิน สรุปจุดยืนการพัฒนาของภารกิจด้านที่ดิน ได้ดังนี้ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๓๕ 

๑. เร่งรัดจัดที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสทางสังคมทั่วประเทศ 
๒. ระบบการจัดการที่ดินของรัฐมีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน มั่นคงถาวร มีความครบถ้วน

ถูกต้องใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการประเทศได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
๓. มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินระบบเดียวทั่วประเทศ 
๔. เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศ

และรองรับการบริการในระดับสากล 
๕. ระบบการบริการประชาชนมีมาตรฐานสากล และบุคลากรมีขีดความสามารถสูง 
๖. ให้บริการด้านที่ดินด้วยระบบออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ 

 วิสัยทัศน์ของภารกิจด้านท่ีดิน 
“เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนา

ประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการ การบริการ ระดับสากล” 
 พันธกิจด้านท่ีดินของกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้ 

๑. คุ้มครองสิทธิด้านที่ดินให้แก่ประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย 
๒. บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกโฉนดที่ดินแก่ประชาชน มีความเป็น

เอกภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ ทั้งเชิงนโยบายและการปฏิบัติ 
๓. เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีระบบฐานข้อมูลที่ดินของประเทศ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

สามารถรองรับการใช้ประโยชน์จากที่ดินในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง 
๔. ให้บริการด้านการทะเบียนที่ดินของประเทศไทยที่มีความทันสมัย บริการออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ

และเชื่อมโยงกับสากล พร้อมทั้งมีบุคลากรด้านทะเบียนที่ดินของประเทศ ที่มีขีดความสามารถสูงในระดับ
สากล 
 เป้าประสงค์ระยะยาวของแผนยุทธศาสตร์ 
 ๑. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการจัดที่ดินอย่างทั่วถึง 
 ๒. รัฐมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน มั่นคงถาวร มีความครบถ้วน
ถูกต้อง ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการประเทศได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด 
 ๓. ประชาชนมีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินระบบเดียวทั่วประเทศ 
 ๔. รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนาประเทศและรองรับการ
บริการในระดับสากล 
 ๕. ประชาชนได้รับการบริการที่มีมาตรฐานสากล ออนไลน์ทั่วทั้งประเทศ ด้วยบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูง 
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามภารกิจด้านที ่ดินของกระทรวงมหาดไทย ประกอบด้วย ๔ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑: พัฒนาระบบการจัดการท่ีดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์ท่ี ๑.๑ ท่ีดินของรัฐมีแนวเขตท่ีชัดเจน มีความครบถ้วน ถูกต้อง ใช้ประโยชน์ในการ 
บริหารจัดการประเทศได้อย่างคุ้มค่า 
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ตัวชี้วัด 
๑.๑.๑ แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง 
๑.๑.๒ ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดินสาธารณประโยชน์ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ ๙๐ 
กลยุทธ์ 
• เร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

• ปรับปรุงฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดินสาธารณประโยชน์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน  
เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เป้าประสงค์ที่ ๑.๒ ที่ดินของรัฐได้รับการบริหารจัดการและนำไปใช้เพื่อผู้ด้อยโอกาสอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
๑.๒.๑ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ 
๑.๒.๒ ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ ๘๐ 
กลยุทธ์ 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดินเพื่อขยายโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ได้มีที่ดินทำ

กินและที่อยู่อาศัย เพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวประเทศ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒.๑ ประชาชนได้รับเอกสารสิทธิประเภทโฉนดท่ีดินประเภทเดียวท่ัวประเทศ 
ตัวชี้วัด 
๒.๑.๑ เอกสารสิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดินประเภทเดียว ในปี ๒๕๖๖ 
กลยุทธ์ 
• เร่งรัดและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการออกโฉนดที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อรองรับ

นโยบายการจัดพื้นที่ Zoning ของประเทศ 

• สร้างมาตรฐานข้อมูลที่ดินเพื่อประโยชน์ในการออกโฉนดที่ดินแบบบูรณาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนา
ประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล 

เป้าประสงค์ ๓.๑ รัฐมีฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินท่ี เป็นเอกภาพ เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

ตัวชี้วัด 
๓.๑.๑ ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความครบถ้วน ถูกต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐ 
๓.๑.๒ ร้อยละของการบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินที่จัดเก็บของหน่วยงานอื่น ร้อยละ ๙๐ 
กลยุทธ์ 
• สร้างมาตรการในการบูรณาการข้อมูลที่ดินที่จะจัดเก็บของหน่วยงานอื่นๆ ให้เป็นระบบเดียวกัน 

เพื ่อให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลที ่ดินให้เป็นเอกภาพ เพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
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• พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ดินและแผนที่ของกรมที่ดินให้เป็นมาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ ๔ : พัฒนาระบบการบริการประชาชนด้วยระบบออนไลน์ ทั ่วทั ้งประเทศ 
มีมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูง 

เป้าประสงค์ ๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในระบบงานบริการด้านท่ีดินท่ีมีมาตรฐานสากล 
ตัวชี้วัด 
๔.๑.๑ ประชาชนมีความเช่ือมั่นต่องานบริการด้านที่ดิน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
๔.๑.๒ งานบริการของกรมที่ดินได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายในปี ๒๕๖๖ 
กลยุทธ์ 
• พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนในสำนักงานที่ดินสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
เป้าประสงค์ท่ี ๔.๒ การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีดินมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
๔.๒.๑ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินมีความทันสมัยรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มข้ึนร้อยละ ๙๐ 
กลยุทธ์ 
• พัฒนาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดิน 

เพื่อให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวมีการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเปน็รูปธรรม 
จึงได้กำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลไว้ ดังนี ้

มาตรการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ๑๐ ปี สู่การปฏิบัติ 
๑. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ

ผลักดันแผนยุทธศาสตร์ฯ ๑๐ ปี ไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนถึงวัตถุประสงค์
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ โดยจัดทำแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที ่เหมาะสม สามารถเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง รวมทั้ง  
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถสูง มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัต ิ

๒. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ๑๐ ปี  โดยกำหนดให้มี 
การปรับเปลี่ยนปัจจัยหลัก เพื่อเป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนี้ 

๒.๑ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอื้อต่อการสนับสนุน ส่งเสริม ผลักดันให้เกิด
แรงขับเคลื ่อนในการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ โดยปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและเครื่องมือที่มีอยู่ให้มากขึ้น 

๒.๒ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร และเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ให้ทันสมัย 

๒.๓ จัดทำฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและครอบคลุมทุกพื้นที่
สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และสนองรับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.๔ สร้างช่องทางให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การพัฒนาอย่างกว้างขวางและครอบคลุมทุกพื้นที่ และทุกภารกิจด้านที่ดิน 
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๓. ให้มีการบริหารยุทธศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ๑๐ ปี อย่างจริงจัง พร้อมไปกับการ
พัฒนากระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสาน
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

๓.๑ ผลักดันให้เกิดการบริหารยุทธศาสตร์ในลักษณะที่เป็นองค์รวม มุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยส่งเสริม 
ให้มีการประสานการทำงานในแนวราบระหว่างหน่วยงานมากข้ึน สนับสนุนให้มีกลไกเชิงยุทธศาสตร์ช่วยขับเคลื่อน
และเช่ือมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงาน 

๓.๒ สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานในระดับปฏิบัติที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ๑๐ ปี กับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งมีการบูรณาการและ
เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดยแผนปฏิบัติการต้องมีรายละเอียดแผนงาน โครงการ และมาตรการ 
ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื ่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน และการใช้ทรัพยากร  
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓.๓ สร้างกลไกการบริหารงบประมาณให้มีความชัดเจนและเชื่อมโยงกันระหว่างกระทรวง
หน่วยงานส่วนกลาง และหน่วยงานในระดับจังหวัด ในการเสนอคำขอตั้งงบประมาณประจำปี อีกทั้งกำหนด
แนวทางการบริหารงบประมาณอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า
ประหยัด สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่วางไว้ และเกิดประสิทธิผลกับกระทรวงมหาดไทยมากที่สุด 

การติดตามประเมินผล 
การติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านที่ดินของกระทรวงมหาดไทย ๑๐ ปี 

มีดังนี ้
๑) สร้างระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมที่ดินเพื่อกำกับดูแลให้หน่วยงาน

ต่างๆ ได้ประสาน และบูรณาการการบริหารจัดการงานไปในทิศทางที่สอดรับกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลในภารกิจด้านที่ดิน 

๒) ให้มีการประเมินสัมฤทธิผลในการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการที่สำคัญๆ ที่ส่งผลต่อ
เป้าประสงค์ และตัวช้ีวัดผลสำเร็จระดับยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวนโยบายและการปรับปรุง
แผนงาน/โครงการในอนาคต 

๓) จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านที ่ดินให้สอดคล้องเป็นในทางเดียวกันกับการติดตามและประเมินผลด้านอื ่นๆ ที ่เกื ้อกูลกัน และใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป 

๔) ให้มีการประเมินผลในภาพรวมของภารกิจด้านที่ดิน โดยทำการประเมินผล ๓ ช่วง คือ  
เมื่อมีการดำเนินการตามแผนไปแล้ว ๓ ปี ๖ ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของแผน เพื่อนำผลการประเมนิมา
เป็นทิศทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านในช่วงต่อไป 

 

๑๗) ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ รับทราบแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 

๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และให้ทุกส่วนราชการศึกษากรอบและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  
ให้มีความเช่ือมโยง สอดคล้องกัน และมีหน้าที่ดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
กรมชลประทาน จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ขึ้น เพื่อขับเคลื่อน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และยุทธศาสตร์สำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี มีกรอบระยะเวลาดำเนินการแบ่งออกเป็น  
๔ ช่วง สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยในช่วงระยะ ๕ ปีแรก กรมชลประทานจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยตั้งเป้าหมายสู่การเป็น “องค์กรอัจฉริยะ 
ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี ๒๕๗๙” ด้วยการกำหนด 
Road Map เป้าหมายการดำเนินงานแต่ละช่วงเป็นเข็มทิศนำทาง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จที่ส่งต่อไปสู่การพัฒนา
ระดับประเทศให้บรรลุเป้าหมาย “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ในที่สุด 

โดยมีวิสัยทัศน์ คือ องค์กรอัจฉริยะ ที ่มุ ่งสร้างความมั ่นคงด้านน้ำ (Water Security)  
เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี ๒๕๗๙ ซึ่งประกอบไปด้วย พันธกิจ ๔ ข้อได้แก่  

๑. พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล 
๒. บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
๓. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ 

และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ที่สำคัญ ๕ ประเด็น ได้แก่  
๑. การพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน้ำ (Basin–

Based Approach) 
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ 
๓. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ 
๔. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาค

ส่วนในการบริหารจัดการน้ำชลประทานในระดับพื้นที่ (Networking Collaboration Participation) 
๕. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

 

๑๘) แผนยุทธศาสตร์กรมเจ้าท่าท่ีเกี่ยวข้องกับการคมนาคมทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและ
แม่น้ำป่าสักในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมมีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับ  
การควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และ  
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวมทั้งการผลิตและพัฒนาบุคลากรทุกประเภท  
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่ง 
ทางน้ำและการพาณิชยนาวีให้มีการเช่ือมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า ท่าเรือ 
อู่เรือ กองเรือไทย และกิจการเกี่ยวเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย
ตลอดจนการสนับสนุนภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง 

วิสัยทัศน์ “พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำอย่างบูรณาการ ให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และ
เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ” 
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พันธกิจ กำกับดูแล การส่งเสริมการพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี 
ให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการขนส่งอื่นๆ ทั้งการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ท่าเรือ อู่เรือ กองเรือไทย และ
กิจการเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัย ตลอดจนการสนับสนุน
ภาคการส่งออกให้มีความเข้มแข็ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าด้วยเรือไทย 
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

๒. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี 
๔. ดำเนินการจัดระเบียบการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี 
๕. ร่วมมือและประสานงานกับองค์การและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศในด้านการขนส่งทางน้ำ การพาณิชยนาวี และในส่วนที่เกี่ยวกับอนุสัญญาและความตกลงระหว่าง
ประเทศ 

๖. ปฏิบัติการอื ่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที ่ของกรมหรือตามที่
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับกรมเจ้าท่า ได้แก่ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในระยะยาว ในด้านการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม รวมถึงการคมนาคมทางนำ้ 
โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่งทะเล เพื่อลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการ
เร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดัน
ให้ท่าเรือในลำน้ำเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื ่อมโยง  
กับท่าเรือแหลมฉบัง เข่ือนยกระดับน้ำเพื่อการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน การเพิ่มศักยภาพการขนส่ง
ทางน้ำเชื่อมจากแม่น้ำป่าสักผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเล การพัฒนาการขนส่งทางน้ำเชื่อมโยงอ่าวไทย
ตอนบน (East-West Ferry) เข่ือนป้องกันตลิ่งพังในแม่น้ำป่าสัก เป็นต้น 
 

๑๙) แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
กระทรวงคมนาคมได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ไว้ดังนี้  
วิสัยทัศน์ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ “พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน” โดยกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จและค่าเป้าหมายสำหรับวิสัยทัศน์ไว้ ๔ ตัวชี้วัด โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ มิติ ประกอบด้วย  
การประเมินจากภายนอก และการประเมินจากภายใน ดังนี้  

• มิติการประเมินจากภายนอก – ใช้วิธีอ้างอิงคะแนนคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การขนส่งของประเทศไทย ในดัชนีความสามารถการแข่งขัน ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum (WEF) 
เพื่อสะท้อนความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคม 

• มิติการประเมินจากภายใน – วัดความสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ 
ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตัวชึ้วัดวิสัยทัศน์  ได้แก่ สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ  



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๔๑ 

ในประเทศไทย อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน สัดส่วนต้นทุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศบรรลุค่าเป้าหมาย 

โดยพันธกิจกระทรวงคมนาคม ได้แก่ 
๑) บริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการให้สอดคล้องกับทิศทาง 

การพัฒนาประเทศ 
๒) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบการจัดการการจราจรให้เพียงพอ 

กับความต้องการทั้งปัจจุบันและอนาคต 
๓) กำกับ ดูแลอย่างมีธรรมาภิบาล ปรับปรุงพัฒนาระบบกฎหมายและมาตรฐานให้ทัน

ต่อความเปลี่ยนแปลง 
๔) ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการขนส่งให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๕) ส่งเสร ิม สนับสนุนเพื ่อสร้างค่านิยมที ่เหมาะสมของผู ้ใช้ระบบขนส่ง และพัฒนา 

ขีดความสามารถในการประกอบการ 
๖) บริหารและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องสู่ความเป็นเลิศ 

และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ “ทั่วถึงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” - การพัฒนาระบบขนส่งข้ันพื้นฐานให้เช่ือมโยง

ทั่วถึง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• กลยุทธ์ ๑.๑ ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน 

• กลยุทธ์ ๑.๒ พัฒนาบริการขนส่งสาธารณะข้ันพื้นฐานที่มีความครอบคลุมและเข้าถึงได้ 

• กลยุทธ์ ๑.๓ เพิ่มความคล่องตัว และการเช่ือมต่อระหว่างรูปแบบการขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๑.๔ พัฒนาระบบขนส่งเพื่อรองรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และบริการเชิงสังคม 

• กลยุทธ์ ๑.๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่งที่ลดการใช้พลังงาน พึ่งพิงพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ปลอดภัยและมั่นคง” - การยกระดับความปลอดภัยและความมั่นคงของ
ระบบขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๒.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลด้านความปลอดภัยของการขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๒.๒ ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยของผู้ใช้ระบบขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๒.๓ ปรับปรุงด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๒.๔ ปรับปรุงและพัฒนาระบบมาตรฐานและกำกับดูแลด้านความมั่นคงของการขนส่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ “ประสิทธิภาพและขีดความสามารถ” – การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่ม 

ขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
• กลยุทธ์ ๓.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

• กลยุทธ์ ๓.๒ พัฒนาการเช่ือมโยงระหว่างประเทศและภูมิภาคด้วยระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 

• กลยุทธ์ ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกำกับและดูแลด้านเศรษฐกิจ 
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๓-๔๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ “ปัจจัยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์” - การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ 

• กลยุทธ์ ๔.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบท
ที่เปลี่ยนไป 

• กลยุทธ์ ๔.๒ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 

• กลยุทธ์ ๔.๓ พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างบูรณาการ 

• กลยุทธ์ ๔.๔ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๔.๕ พัฒนาทรัพยากรบุคคล งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการขนส่ง 

• กลยุทธ์ ๔.๖ ส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 
 

๒๐) แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “ระบบ 

ทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ” โดยแบ่งเป้าหมายการให้บริการ
ออกเป็น ๔ เป้าหมายหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบทางหลวงให้เชื่อมต่อ เข้าถึงและคล่องตัว เพื่อระบบ 
การเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ที ่สมดุลและสมบูรณ์ ๒) การพัฒนาและบำรุงรักษาระดับการให้บริการ  
ของระบบทางหลวงที่รวดเร็วครอบคลุมและทันต่อสถานการณ์ ๓) การควบคุมและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย
บนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ  
และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องเพื่อเชื่อมโยงความสมดุล
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของแผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
แบ่งออกเป็น ๔ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนาระบบทางหลวง ๒) ระดับการให้บริการ ๓) ความปลอดภัย 
และ ๔) ระบบบริหารจัดการ 

 

๒๑) แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
แผนยุทธศาสตร์กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ได้ถูกจัดทำข้ึนเพื่อให้สอดรับ

กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม ดังได้กล่าวมาแล้ว โดยแผนยุทธศาสตร์
กรมทางหลวงชนบท พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ ๑) ความมั ่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ความมั่งค่ัง ยุทธศาสตร์ที่ ๓) ความยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๔) องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

๒๒) แนวทางปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากร  
วิสัยทัศน์ของกรมศิลปากร ได้แก่ สถาบันหลักในการสร้างทุนทางปัญญาแก่คนไทย 

ในด้านการอนุรักษ์ และสร้างสรรค์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีพันธกิจ ดังนี้ คือ ๑) ธำรงรักษาคุณค่า
และเอกลักษณ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ๒) สืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้คงสืบต่อไป ๓) สร้างคุณค่า 
เพิ่มจากศิลปวัฒนธรรม ๔) สร้างคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม และ ๕) กระตุ้นจิตสำนึก
และสร้างค่านิยมในคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

โดยประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์หลัก ๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ การพัฒนา
ศักยภาพ และคุณภาพมาตรฐานในการธำรงรักษา จารีต ประเพณี การอนุรักษ์ บำรุงรักษา มรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างสรรค์ ต่อยอด เพิ่มคุณค่า มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา 
องค์ความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่สู่ประชาชน 

๓.๑.๒ การทบทวนนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในระดับภูมิภาค 

๓.๑.๒.๑ ทิศทางการพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

การจัดทำกรอบทิศทางการพัฒนาภาคของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนด 
ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามศักยภาพและภูมิสังคมของแต่ละภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สำหรับเป็นแนวทางที่นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ตลอดจนหน่วยงานและภาคี 
การพัฒนา ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น นำไปใช้ในการจัดทำแผนระดับพื้นที่ ที่มีความสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาภาค ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแต่ละภาคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 

๑) แผนการพัฒนาภาคกลาง 
ภาคกลางและพื้นที ่กรุงเทพมมหานคร เป็นภูมิภาคที่มีบทบาทสำคัญ 

ในการเชื ่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ เนื ่องจากเป็นที ่ตั ้งของเมืองหลวงกรุงเทพมหานคร ที ่ตั ้งของ
หน่วยงานราชการระดับกระทรวง หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนำทุกระดับ สถาบัน 
การรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด สถาบันธุรกิจและสถาบันการเงินชั ้นนำของประเทศ ขณะเดียวกันภาคกลาง  
ตั้งอยู ่ในพื ้นที ่ล ุ ่มแม่น้ำขนาดใหญ่ที ่มีความอุดมสมบูรณ์เป็น “อู ่ข้าว อู ่น้ำ” ของประเทศ เป็นพื ้นที ่ใน  
แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (Southern Economic Corridor) เช่ือมโยงเมียนมา – 
ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม เป็นเส้นทางลัดโลจสิติกส์ (Land Bridge) เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก
และโลกตะวันออก 

ดังนั้น การพัฒนาภาคกลางสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นต้องรักษา
ความมีชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกตลอดไป ควบคู่ไปกับการใช้ศักยภาพพื้นฐาน 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำ และความพร้อมของสถาบันการศึกษา/วิจัยในการยกระดับภาคการเกษตร 
สู่เกษตรอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อผลติสินค้าและบริการทีม่ีมูลค่าสูง รวมทั้งการเร่งรัดผลักดัน 
เส้นทางลัดโลจิสติกส์เชื่อมโยงทวาย (เมียนมา) กับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้ภาคกลาง 
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงเส้นทางการค้าการขนส่งระหว่างทะเลตะวันตกและทะเลตะวันออก 
ในระยะยาว 

๒) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ภาคกลางมีบทบาทสำคัญในการเชื ่อมโยงกับทุกภาคภายในประเทศ อยู ่ใน 

แนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ เช่ือมโยงภูมิภาคอาเซียนกับ
โลกตะวันตกและโลกตะวันออก ภาคกลางจึงมีเป้าหมายที่จะ “พัฒนากรุงเทพมหานคร สู่มหานครทันสมัยและ
ภาคกลางเป็นฐานการผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง” 

๓) วัตถุประสงค์ 
(๑) เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเมืองที่มีความทันสมยั 

และเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวในลำดับต้นๆ ของโลกตลอดไป 
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(๒) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ทั้งสุขภาพกาย จิตใจ  
มีความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

(๓) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลติและสร้างมลูค่าเพิ่มใหก้บั
สินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง 

(๔) เพื่อฟื้นฟูและรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

๔) เป้าหมายและตัวชี้วัด 
(๑) กรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดลำดับเป็นเมืองที ่มีคุณภาพชีวิตชั ้นนำ 

ในโลกดข้ึีน 
(๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินดีข้ึน 
(๓) รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
(๔) มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
(๕) มูลค่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
(๖) คุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(๗) ปริมาณขยะที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มข้ึน 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนากรุงเทพมหานคร เป็นมหานครทันสมัยระดับโลก

ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเมือง 
แนวทางการพัฒนา 
(๑) เร่งพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบขนส่งสาธารณะ อาทิ รถไฟฟ้า 

รถเมล์ ฯลฯ เพื่อบรรเทาปัญหาจราจรและให้ประชาชนเข้าถึงบริการระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

(๒) ก่อสร้างถนนวงแหวน ถนนเชื ่อมต่อ (Missing Link) สะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยา ฯลฯ เพื่อลดปัญหาความแออัดและคับคั่งของปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปัญหาคอขวด  
เป็นการเชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง และลดเวลาการเดินทาง รวมทั้ง
สร้างความเช่ือมโยงระหว่างเมืองและชนบท 

(๓) จัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้มาตรการผังเมืองควบคุมการใช้
พื้นที่ รวมทั้งคุ้มครองแหล่งอนุรักษ์และทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองให้สวยงาม มีพื้นที่ 
สีเขียวและสวนสาธารณะ 

(๔) พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุ และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการต่างๆ 
ให้สามารถรองรับคนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน (Universal Design) เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุและ
ส่งเสริมให้คนทุกกลุ ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและบริการต่างๆ  
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

(๕) แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย น้ำท่วม และมลภาวะทางอากาศ อันเนื่องมาจาก
การขยายตัวของชุมชนเมือง 
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(๖) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร เนื ่องจากเป็นพื้นที่ 
ที่มีปัญหาความรุนแรงและความเสียหายเป็นมูลค่าสูง 

(๗) วางระบบป้อ งกั นภั ยอาชญากรรมและภั ยก่อการร ้ ายใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ต่อเนื่อง เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

(๘) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และ
สมุทรสาคร) ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์  ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ 
ศูนย์บริการด้านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย โดยประสานการวางระบบโครงข่ายโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทางผังเมือง ในการช้ีนำให้การขยายตัว
ของเมืองเป็นไปอย่างมีแบบแผนและเหมาะสม รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้เอื ้อต่อการอยู่อาศัย  
การเดินทางและการขนส่งโดยสะดวกและปลอดภัย โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วม-น้ำเสีย พร้อมทั้งการจัดให้มี
พื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชุมชนเพิ่มข้ึน รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
กิจกรรมต่างๆ ทั้งการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การคมนาคมขนส่ง และการเพิ่มข้ึนของประชากรเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
และสร้างความเช่ือมโยงเพื่อกระจายการท่องเที่ยวทั่วทั้งภาค 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

ชะอำ-หัวหิน สนามกอล์ฟระดับโลกที่เพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ให้เป็นฐานการกระจาย
รายได้และการสร้างงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการด้านการท่องเที ่ยวให้ได้มาตรฐานระดับ
นานาชาติ และเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

(๒) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอย่างยั่งยืน โดยฟื้นฟู
บูรณะโบราณสถาน และเตรียมความพร้อมของเมืองให้สามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ 

(๓) เพิ่มมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวท้องถ่ินและแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เช่น 
ตลาดสามชุก ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เกาะเกร็ด ท่องเที่ยวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจาน ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
ให้ได้มาตรฐานสากล 

(๔) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประวัติศาสตร์และศาสนา 
กาญจนบุรี-สุพรรณบุรี–พระนครศรีอยุธยา–อ่างทอง–สิงห์บุรี–ชัยนาท–ลพบุรี–สระบุรี–นครปฐม–ราชบุรี-
เพชรบุรี กลุ ่มดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย อาทิ นนทบุรี –สมุทรสาคร–นครปฐม-เพชรบุรี และกลุ่ม
ท่องเที่ยวทางน้ำ อาทิ พระนครศรีอยุธยา–นนทบุรี–ปทุมธานี–อ่างทอง-สิงห์บุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม มีความหลากหลาย และเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
ระหว่างจังหวัดอย่างยั่งยืน 

(๕) พัฒนาการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน แหล่งผลิตสินค้า OTOP และ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อให้มีเส้นทางหรือเครือข่ายการคมนาคมที่สามารถเดินทางเข้าไปยังแหล่งท่องเที่ยว
ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เป็นการขยายเส้นทางการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๔๖ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓ ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) นำผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ  

มาใช้ในการพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร ่เพิ่มศักยภาพและยกระดับคุณภาพข้าว ซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกที่สำคัญของประเทศให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด 

(๒) พัฒนามาตรฐานฟาร์ม เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้า
เกษตรหลักของภาค ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะพร้าว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก่ เป็ด กุ้ง ปลา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็น
แหล่งผลิตสำคัญ ได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี 
นครปฐม และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูง ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
ในตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน 

(๓) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อยกระดับสู่ Smart Farmer และ 
Smart Farming โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ
พันธ์ุที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

(๔) ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรประมงทะเล โดยเร่งรัดการอนุรักษ์ 
ฟื ้นฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับ  
การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจดัการและวิธีการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ำเพี่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้าน รวมทั้ง
การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น ในพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
บริเวณชายฝั่งรอบอ่าวไทย ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

(๕) เพ ิ ่มความสามารถการแข่งข ันอ ุตสาหกรรมประมง (สม ุทรสาคร) 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง (สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
สมุทรปราการ) สู่การใช้เทคโนโลยีที่สูงข้ึนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๖) พัฒนากาญจนบุรี–ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบน ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและปศุสัตว์ และกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเชื่อมโยงกับแหล่งผลิต 
ในเมียนมา โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์เพื่อลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า รวมทั้งยกระดับคุณภาพสินค้า
อุตสาหกรรมในพื้นที่ให้มีความทันสมัยและให้ได้มาตรฐานสากลไปสู่ตลาดอาเซียน 

(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Startup โดยให้ความสำคัญกับ
การเสริมสร้างองค์ความรู ้ให้แก่ผู ้ประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิ การนำงานวิจัยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการใช้กลยุทธ์การตลาด ฯลฯ เพื่อให้สามารถเริ่มต้น
ธุรกิจและเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแก้ไขปัญหา 
น้ำท่วม ภัยแล้งและคงความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ ในพื้นที่แล้งซ้ำซาก อาทิ กาญจนบรุี 

ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี และลพบุรี เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปรับปรุงและบำรุงรักษา
แหล่งน้ำเดิม วางแผนจัดสรรน้ำเพื ่อรองรับความต้องการใช้น้ำที ่เพิ ่มขึ ้นจากการขยายตัวของกิจกรรม  
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๓-๔๗ 

ทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งจัดทำแหล่งเก็ บกักน้ำขนาดเล็กกระจาย 
ในพื้นที่การเกษตรเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

(๒) ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ชุมชน แหล่งประวัติศาสตร์ 
โบราณสถาน และพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก อาทิ ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี  
ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำที่เป็นแก้มลิง การปลูกป่าต้นน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจัดต้ังกลุ่มเฝ้าระวังภัยน้ำท่วม 

(๓) ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและฟื้นฟูป่าเสื ่อมโทรม ในพื้นที ่จ ังหวัด
กาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกป่าเพิ่มเติม และเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังติดตามการบุกรุกป่า 
สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรมลง 

(๔) ขุดลอกลำน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำและใช้ในการขนส่ง อาทิ แม่น้ำ
เจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน ฯลฯ รวมทั้งฟื้นฟูคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในพื้นที่ พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ 

(๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อาทิ สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยการจัดทำแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งด้วยวิธีการ
ที่เหมาะสม เช่น ปลูกป่าชายเลน และการทำแนวไม้ไผ่กันคลื่น 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕ เปิดประตูการค้า การลงทุน และการท่องเที ่ยว เชื ่อมโยง 
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรี  

เพื่อเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลกัของประเทศให้สามารถเกื้อหนุนและติดตอ่
ทางการพัฒนาระหว่างพื้นที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

(๒) เร่งพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากท่าเรือทวาย–ท่าเรือแหลมฉบัง-
ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา-ท่าเร ือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและ  
สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(๓) พัฒนามาตรฐานด่านชายแดนไทย - เมียนมา บ้านพุน้ำร้อน ด่านเจดีย์
สามองค์ และด่านสิงขร เพื ่อเชื ่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที ่ยวกับเมียนมา โดยจัดระเบียบ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน ตลอดจน
ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

(๔) พัฒนาเมืองและพื ้นที ่ เศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลัก 
การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายกับ EEC โดยจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับ 
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเช่ือมโยงระหว่าง
ไทยกับเมียนมา 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๖ พัฒนาความเชื ่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาค 
เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ 
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๓-๔๘ 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) เร่งดำเนินการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งที่เช่ือมโยง

ภาคกลางกับภาคอื ่นๆ ของประเทศ เพื ่อกระจายประโยชน์และโอกาสจากจุดความเจริญหลักของประเทศ 
ให้เชื่อมโยงไปถึงยังพื้นที่ภาคอื่นๆ ซึ่งจะทำให้เกิดการกระตุ้นการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำระหว่างภาค 
อาทิ 

(๑.๑) เช่ือมโยงภาคเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และ
รถไฟทางคู่ลพบุรี-ปากน้ำโพ 

(๑.๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา 

(๑.๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง  
ทางหลวงพิเศษพัทยา-มาบตาพุด และรถไฟทางคู่ฉะเชิงเทรา–คลองสิบเก้า-แก่งคอย 

(๑.๔) เช่ือมโยงภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ด้วยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-
หัวหิน และรถไฟทางคู่ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร 

(๒) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคญั อาทิ 
เมืองอยุธยาและบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ 
เมืองพุน้ำร้อน โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการนำร่องที่ใช้แนวทางการจัดรูปที่ดิน การผังเมืองควบคู่  
กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 

 ๓.๑.๒.๒  แผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

๑) กลุ่มจังหวัดในประเทศไทย 
การบริหารงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นการรวมกลุม่จงัหวัดที่มีความสัมพันธ์เช่ือมโยง

ในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ ่งช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรเป็นไป  
อย่างมีระบบและร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุ่มจังหวัดเป็น ๑๘ กลุ่ม ดังนี้ 

(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท 
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง 

(๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรปราการ 

(๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบรุ ี
ราชบุรี และสพุรรณบุรี 

(๔) กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนล ่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จ ังหวัด ได้แก่ จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 

(๕) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั ่งอ่าวไทย ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา 

(๖) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ตรัง 
พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล 

(๗) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส 
ปัตตานี และยะลา 

(๘) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
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(๙) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

(๑๐) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี และบึงกาฬ 

(๑๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย ๓ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และสกลนคร 

(๑๒) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดกาฬสินธ์ุ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

(๑๓) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 

(๑๔) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี 

(๑๕) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน 

(๑๖) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
น่าน พะเยา และแพร่ 

(๑๗) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

(๑๘) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร 
นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี 

๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
สำหรับกลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนบนซึ่งเปน็พื้นที่เป้าหมาย ประกอบด้วย ๖ จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง มีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและประเด็น
ยุทธศาสตร์พัฒนา ดังนี้ 

(๑) วิสัยทัศน์ 
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แหล่งการลงทุน 

อุตสาหกรรม นวัตกรรม ครัวสุขภาพไทย และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน” 
(๒) เป้าหมาย 

๑) สร้างโอกาสและศักยภาพของกลุ ่มจังหวัด เป็นแหล่งการลงทุนศูนย์กลาง 
การผลิตการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน (AEC) 

๒) ใช้ศักยภาพของพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวและบริการพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น 

๓) ใช้สิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน รักษาฟื้นฟูระบบนิเวศ
ของแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และลำน้ำสาขา และจัดการสภาพแวดล้อม 

๔) วางระบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง/
ชุมชน และระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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(๓) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๑ “เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต การตลาด โดยใช้นวัตกรรม 
ยกระดับสินค้าเกษตร การแปรรูป อุตสาหกรรม และผู้ประกอบการ SME ๔.๐” ที่มีเป้าประสงค์เพื่อ 

- ผลผลิตของสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เพิ่มมูลค่ามากข้ึน 

- ยกระดับสถานประกอบการและผู้ประกอบการ SME กลุ่มจังหวัดเพื่อการ
แข่งขันตลาดภายในและต่างประเทศ 

- นำประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และนวัตกรรมในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือนมากข้ึน 

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ “ฟื ้นฟูและยกระดับแหล่งท่องเที ่ยว กิจกรรมท่องเที ่ยว 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและปรับปรุงสิ ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย ตามมาตรฐานสากลเพื ่อสร้าง  
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว” มีเป้าประสงค์เพื่อ 

- นำคุณค่าทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และลุ่มน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยา - ป่าสัก เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้านท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 

- เชื่อมโยงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อการแข่งขัน 
จูงใจนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

- พัฒนาและยกระดับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ได้มาตรฐานตามตลาดภายใน
และต่างประเทศ 

• ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ “บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ 
และสร้างมูลค่าเพิ่มจากผักตบชวา วัชพืช โดยใช้นวัตกรรม” ที่มีเป้าประสงค์เพื่อ 

- ร ักษา อนุร ักษ์ ฟื ้นฟูระบบนิเวศ และมลภาวะสิ ่งแวดล้อมของแม่น้ำ
เจ้าพระยา/ป่าสัก รวมทั้งการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
ตลอดจนชุมชน/เมือง 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  “พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม Logistic และพัฒนา
สภาพแวดล้อม การจัดการเมืองและชุมชนให้น่าอยู่” ที่มีเป้าประสงค์เพื่อ 

- สร้างสภาพของเมือง/ชุมชนน่าอยู่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะดวก สะอาด 
และปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  

- มีระบบโครงข่ายคมนาคมที่เหมาะสม ในการสัญจร การขนส่ง บริการ และ
การกระจายสินค้าให้สะดวกรวดเร็ว ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถ  
ในการแข่งขันตามแหล่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัด 

- บริหารจัดการขยะของเมือง/ชุมชน ที่เพิ่มขึ้นโดยสามารถนำมาสร้างมูลค่า 
และรายได้ให้แก่กลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
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๓.๑.๓ การวิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการทบทวนศึกษาเกี ่ยวกับนโยบายและแผนที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 

ของประเทศไทย พบว่า มีนโยบายและแผนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ค่อนข้างสมบูรณ์ครบทุกด้านและ
ทุกมิติ ได้แก่ ประเทศไทยมีการจดัทำแผนไว้ทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติ ภูมิภาค และท้องถ่ิน เช่น แผนระดับชาติ 
กระทรวง ทบวง กรม ภาคจังหวัด เป็นต้น ในมิติด้านระยะเวลามีนโยบายและแผนทุกระยะ เช่ น มีแผน 
ระยะยาว ๒๐ ปี หรือมากกว่า มีแผนระยะกลาง ๑๐-๑๕ ปี แผนระยะสั้น ๕ ปี เป็นต้น ส่วนมิติการพัฒนา
ประเทศไทยได้มีการจัดทำแผนในทุกลักษณะ ได้แก่ การป้องกัน ฟื้นฟู แก้ไขและเยียวยา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ
และปลายน้ำ หากพิจารณาจากบริบทการมีนโยบายและแผนที่มีอยู่และสามารถดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ
ตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของนโยบายและแผนแล้ว ประเทศไทยจะสามารถเป็นประเทศเจริญกา้วหน้า 
ประชาชนมีรายได้สูงข้ึน สิ่งแวดล้อมดีและมีความยั่งยืน 

อย่างไรก็ดี นโยบาย แผนการใช้ประโยชน์ที ่ดินของประเทศไทย ยังไม่มีหน่วยงานหลัก  
ที่ทำหน้าที่วางนโยบายและแผนใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรง มีหลายหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบที่เกี่ยวขอ้ง 
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินมากมาซ้ำซ้อนกัน ในลักษณะหน่วยงานต่างคนต่างทำไม่มีการบูรณาการการดำเนินการ
ร่วมกันอย่างองค์รวม ประกอบกับในปัจจุบันมีข้อกำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
ตามนโยบาย แผนน้ันๆ  

ดังนั้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จะเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่จะช่วยให้
การบูรณาการทางนโยบาย แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงานเพื่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของ
นโยบายและแผนร่วมกัน เนื่องจากส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนต้องมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง 
การยอมรับฟังความคิดเห็น การยอมได้ยอมเสียในการตัดสินใจการเลือกแนวทางการพัฒนา ตลอดจร่วมมือกัน
ทำงาน ที่จะเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีทำงานของทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมในกระบวนการ SEA เมื่อผลลัพธ์ของ SEA 
คือ ข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาที่ดีที่มุ่งไปสู่ความยั่งยืน โครงการพัฒนาที่เกิดจากข้อเสนอแนะจาก SEA  
จะเป็นโครงการที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ การดำเนินการพัฒนาในพื้นที่
สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เกิดประโยชน์กับทุกคนในสังคม 

๓.๒ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
๓.๒.๑ ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาด้านกฎหมาย ได้นำหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... รวมถึง
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาเป็นแนวทาง  
ในการรวบรวมและทบทวนกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

๑) หลักการตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนา

จะต้องยึดหลักการและแนวทางตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
เป็นหลัก โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน กล่าวคือ 
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๑.๑) สิทธิของบุคคลและชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที ่ดิน และ 
การมีส่วนร่วม 

มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้
บุคคลและชุมชนมีสิทธิจัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที ่ดินอย่างสมดุลและยั ่งยืน 
ตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และมาตรา ๕๗ (๒) กำหนดรัฐต้องมีนโยบายอนุรักษ์ คุ้มครอง บำรุงรักษา ฟื้นฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์จากการดำเนินการ
ดังกล่าวด้วยตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากนี้ในมาตรา ๗๐ ยังได้กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ส่งเสริมและให้ความ
คุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม
ตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 

๑.๒) การกระจายการถือครองท่ีดิน และโอกาสของประชาชนในการได้รับผลประโยชน์
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เพื ่อให้ประชาชนมีที ่ดินทำกินและมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง มาตรา ๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้รฐั
วางแผนการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดิน ตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ให้มีมาตรการกระจายการถือครองที่ดินเพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่ทำกินได้อย่างทั่วถึงและ  
เป็นธรรม ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากไร้ให้มีที่ทำกินโดยการปฏิรูปที่ดิน หรือวิธีอื่นใด และในมาตรา ๒๕๘ ช.  
ด้านอื่นๆ (๒) ในการปฏิรูปประเทศ จะต้องจัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม ตรวจสอบ
กรรมสิทธิ ์ และการถือครองที ่ดินทั้งประเทศเพื ่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ ์และสิทธิครอบครองที ่ดินอย่าง  
เป็นระบบ 

นอกจากนี้ ในด้านเศรษฐกิจ มาตรา ๗๕ กำหนดให้รัฐมีหน้าที่จัดระบบเศรษฐกิจ 
ให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน 

๑.๓) รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายและพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการ เพียงเท่าท่ี
จำเป็น 

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กำหนดให้รัฐ
พึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเปน็ และยกเลิกหรือปรบัปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรอืไม่สอดคล้องกบั
สภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้าเพื่อไม่ให้เป็นภาระ  
แก่ประชาชน และดำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบทกฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 

นอกจากนั้น ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชน และนำมาประกอบการพิจารณา 
ในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้ว รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิ
ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที ่กำหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนา
กฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

รัฐพึงใช้ระบบอนุญาตและระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะกรณีที่จำเป็น 
พึงกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐและระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ  
ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายให้ชัดเจน และพึงกำหนดโทษอาญาเฉพาะความผิดร้ายแรง 
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๑.๔) การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น 
ตามมาตรา ๒๔๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

กำหนดให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน  
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ โดยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดนั้น ให้คำนึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่นและความสามารถ 
ในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จำนวนและความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ  
ประกอบกัน 

นอกจากนี ้ ในมาตรา ๒๕๐ ได้กำหนดหน้าที ่และอำนาจขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีหน้าที่และอำนาจดูแลและจัดทำบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอำนาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการดำเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหนา้ที่
และอำนาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 

ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ถ้าการร่วมดำเนินการกับเอกชนหรอืหน่วยงานของรัฐหรอืการมอบหมายให้เอกชน
หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นมากกว่าการที่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นจะดำเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมหรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงาน 
ของรัฐดำเนินการนั้นก็ได ้

รัฐต้องดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบ
ภาษีหรือการจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจดำเนินการได้ ให้รัฐจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที ่เกี ่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  
ต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการบริหาร การจัดทำบริการสาธารณะ การส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซึ่งต้องทำเพียงเท่าที่จำเป็น
เพื ่อการคุ ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกัน  
การทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ และต้องมีบทบัญญัติเกี ่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์  
และการป้องกันการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถ่ินด้วย 

๒) ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
พ.ศ. …. 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการร่างระเบยีบสำนกั
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณารับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่ขอเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ภายใต้ระเบียบ
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สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๕๖ ในข้อ ๙ โดยเพิ่มข้อย่อย ดังนี้ 
“(๑๒) กำหนดแนวทางและดำเนินการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ตลอดจนกำกับและผลักดันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาต่างๆ 
ของประเทศไทย ให้ทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อประกอบการกำหนดหรือจัดทำแผนให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” ไปประกอบการพิจารณา 

เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางและดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ตามอำนาจหน้าที่ของ กพย. ดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดทำ (ร่าง) ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. … ข้ึน เพื่อให้มีการนำการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาเป็นเครื ่องมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผน แผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่ ของหน่วยงานรัฐเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยกำหนดให้ร่างระเบียบนี ้ ใช้บังคับแก่หน่วยงานของรัฐ ซึ ่งรวมถึง  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ ่น และหน่วยงานอื ่นของ รัฐ ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้จัดทำแผนหรือ
แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้ 

ทั้งนี้ โดยให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบฉบับนี้  
ในระเบ ียบนี ้  กำหนดให ้ “การประเมินส ิ ่งแวดล้อมระด ับยุทธศาสตร์” (Strategic 

Environment Assessment: SEA) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนด 
แผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่ โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

“หน่วยงานรัฐ” หมายถึง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ ่นและหน่วยงานอื ่นของรัฐ ที ่มีหน้าที ่ร ับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือ
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้จัดทำแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องจัดทำการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบนี้  

“คณะกรรมการระดับนโยบาย” หมายถึง คณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ
อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ที่กำหนดตามระเบียบนี้ 

 

หมวด ๑ การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ได้กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ

ยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีบุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นประธาน
อนุกรรมการ ให้รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและเจ้าหน้าที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม 

คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่  
(๑) เสนอแนะนโยบายในการดำเนินการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
(๒) พัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศให้มีความทนัสมัย 

และเหมาะสมกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  
(๓) เสนอแนะประเภทแผน แผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ ่ที่ต้องทำประเมินสิง่แวดลอ้ม

ระดับยุทธศาสตร์ ตามระเบียบนี้  
(๔) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
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(๕) ติดตามและประเมินผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม ตลอดจน
ให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงาน  
ต่อ กพย. หรือคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

(๖) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามระเบียบนี้ ได้ตามความเหมาะสม 
(๗) ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจาก กพย.  
ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวมผลการติดตาม

ประเมินผลการจัดทำการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนหรือแผนงานของแต่ละหน่วยงานเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ กพย.  

หมวด ๒ การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ระเบียบนี้ ได้กำหนดประเภทของแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งต้องทำ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้  
(๑) รายสาขา ได้แก่  

(๑.๑) แผนด้านคมนาคม  
(๑.๒) แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม  
(๑.๓) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

(๒) เชิงพื้นที่ ได้แก่  
(๒.๑) ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติกำหนด  
(๒.๒) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล  
(๒.๓) แผนพัฒนาพื้นทีเ่ฉพาะหรอืพืน้ที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นตน้ 
(๒.๔) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

(๓) แผนหรือแผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่หรือโครงการขนาดใหญ่ ตามความเห็นของ
คณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานของรัฐ 

สำหรับการกำหนดหรือปรับปรุงประเภทของแผน หรือแผนงาน หรือโครงการขนาดใหญ่
ซึ่งต้องทำการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ข้างต้น ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี
หรือ กพย. กำหนด 

ในการจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและจัดทำ และหรือว่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นผู้ศึกษาและจัดทำก็ได้ และให้นำรายงาน  
มาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่  
ของคณะกรรมการระดับนโยบายหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีหรือ กพย. มอบหมายให้พิจารณา 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้บูรณาการเข้าไปในกระบวนการจัดทำ
แผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งในขั้นตอนการทบทวนหรือปรับปรุงแผนหรือแผนงานหรือ
โครงการขนาดใหญ่ด้วย โดยให้หน่วยงานรัฐจัดเตรียมงบประมาณและบุคลากรรองรับ ให้ใช้แนวทาง  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามที่ กพย. กำหนด ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สีย
และประชาชนที่เกี่ยวข้อง และให้หัวหน้างานของรัฐที่หน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการดำเนินการจัดทำ
การประเมินสิ่งแวดล้อมตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๓ การพิจารณาและกำกับการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและกำกับการจัดทำ

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพและเป็นที ่ยอมรับ โดยจะแต่งตั้งเฉพาะกิจสำหรับ  
แต่ละแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที ่มีหน้าที่ กำกับ 
การจัดทำแผนหรือแผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ก็ได้  

เมื่อหน่วยงานรัฐได้จัดทำแผนหรือแผนงานหรือรายละเอียดโครงการขนาดใหญ่พร้อมทั้ง 
ทำการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์แล้วเสร็จ ให้นำเสนอคณะกรรมการระดับนโยบายหรือ
คณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีหรือ กพย. มอบหมายให้พิจารณารายงาน และคณะรัฐมนตรี 

หมวด ๔ การติดตามประเมินผลการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ให้หน่วยงานของรัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนหรือ

แผนงานหรือโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งได้จัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อทำหน้าที่ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนหรือแผนงานและการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้ง  
ตั้งงบประมาณและจัดบุคลากรเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการระดับ
นโยบายที่รับผิดชอบ หรือคณะกรรมการที่คณะรฐัมนตรีหรือ กพย. มอบหมายให้พิจารณารายงานการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นทราบ สำหรับผลการติดตามประเมินผล ให้รายงานต่อคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาระบบ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ และเสนอต่อ กพย. และคณะรัฐมนตรีต่อไป 

๓) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน จำนวน ๑๓ หมวด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองดูแลที่ดินของรัฐ การกระจายการถือครองที่ดิน กำหนดสิทธิในที่ดิน 
กำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ การจัดที่อยู่
อาศัย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน การจัดการทรัพยากรแร่ ปิโตรเลียม และพลังงาน การคมนาคมและ
ขนส่งทางถนนและทางราง กิจการอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การศาสนา การท่องเที่ยว โบราณสถาน วัฒนธรรม การสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การชลประทานและการจัดการทรัพยากรน้ำ ภาษีที่ดิน การจัดประเภทที่ดิน
จะต้องคำนึงถึงศักยภาพเชิงพื้นที่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ รวมถึงองค์กรที่มีบทบาทหน้าที่ในการให้การบริการ  
การกำกับดูแล และการควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ 

กฎหมายเหล่าน้ี จะนำมาใช้ในประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในฐานะที่เป็นเงื่อนไข
หรือข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ที ่ดิน และกำหนดระดับความรับผิดชอบและอำนาจ ในการตัดสินใจของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแสดงให้เห็นถึงความทับซ้อนกันหรือความขัดแย้งกันของอำนาจของหน่วยงาน
ต่างๆ หรือการเสริมกันหรือประสานงานเพื่อให้เกิดความริเริ่มและความร่วมมือกัน 

ดังนั ้น ในหัวข้อนี ้จ ึงได้ทบทวนกฎหมายทั ้งหมดที ่กำหนดเงื ่อนไขและข้อจำกัด 
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยตรง รวมทั้งกฎหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตาม
ศักยภาพและตามหลักวิชาการเพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจำแนกออกเป็น 
๑๓ หมวด โดยกฎหมายแต่ละฉบับจะมีการนำเสนอวัตถุประสงค์และสรุปบทบัญญัติที่สำคัญ (สาระสำคัญของ
กฎหมายปรากฏ ตามภาคผนวก ๒) เพื่อที่ว่าหากได้ทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นที่แล้ว
พบว่ามีประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื ่องใด ก็จะสามารถพิจารณาและนำกฎหมาย  



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๕๗ 

ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นไปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์
กฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาตามบริบทประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในแต่ละพื้นที่ต่อไป 

๓.๑) ด้านการกำหนดสิทธิในท่ีดินและกระจายการถือครองท่ีดิน 
เพื ่อให้เกิดการกระจายการถือครองที ่ดินอย่างเป็นธรรม และจัดให้ประชาชน  

ได้มีที่อยู ่อาศัยและได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื ่อการยังชีพ จึงมีกฎหมายที่บัญญัติกำหนดสิทธิในที ่ด ิน  
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และที่กำหนดให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดที่ดินและการปฏิรปู
ที่ดินให้แก่เกษตรกรและผู้ยากไร้ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- ประมวลกฎหมายที่ดิน  
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘  
- พระราชกฤษฎีกาจัดตั ้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที ่ดิน (องค์การมหาชน)  
  พ.ศ. ๒๕๕๔  
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๓.๒) ด้านการกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพและความเหมาะสม
ของลักษณะพื้นที่ จึงมีกฎหมายที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามประเภทที่เหมาะสมกับลักษณะ
พื้นที่ โดยกฎหมายที่สำคัญ คือ กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดระบบผังเมือ งของ
ประเทศ โดยกำหนดให้มีผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ตั้งแต่ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
เพื ่อเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศด้านการใช้พื ้นที ่เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการ และนำไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ได้แก่ ผังเมืองรวมและ 
ผังเมืองเฉพาะ กรณีเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการก่อสร้างอาคาร จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย นอกจากนี้ ยังมีกฎหมายที่จัดระเบียบในการปกครองดูแลที่ราชพัสดุ กฎหมายที่ควบคุม
การขุดดินหรือถมดินให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมายที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำนาจ
จัดเก็บภาษีจากที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างจากผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เป็น
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๓.๓) ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ทรัพยากรป่าไม้ ถือเป็นสมบัติของชาติที ่ควรดำรงรักษาไว้ ทั ้งในเชิงพื ้นที่และ 

ชนิดพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สำคัญของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้มีทั้งที่เป็นกฎหมายเพื่อการ
อนุรักษ์ การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ป ่าไม้ รวมถึงการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้เกิด  
การใช้ประโยชน์จากไม้และของป่าอย่างยั่งยืน ดังนั้น ในการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงพื้นที่ป่า  
ที่ต้องอนุรักษ์และสงวนไว้ และในขณะเดียวกันควรมีมาตรการที่จะส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า  
บางประเภทตามที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๕๘ 

- พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔   
- พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗   
- พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒   
- พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

๓.๔) ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ และแร่ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที ่ประชาชน  

อาจเข้าใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่ตนพึงมี อย่างไรก็ตาม จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน และไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอื่นหรือเกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน กับทั้งจำเป็นต้องมี
มาตรการในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดังกล่าวไม่ให้ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ และมีมาตรการ  
ที่จัดให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ร่วมกันหรือได้รับการเยียวยาผลกระทบอย่างเป็นธรรม กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ 
- พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
- พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

๓.๕) ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ในการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม การที่รฐัเป็นผูก้ำกับดูแลเพียงฝา่ยเดียวนัน้

อาจจะไม่สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชน ได้มีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
และมีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุนและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน หน่วยงานรัฐในระดับต่างๆ เช่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ิน จำเป็นต้องมีการประสานงานและมีหน้าที่รว่มกันในการสง่เสริมและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

ด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ให้คำนึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที ่ได้ดำเนินการไว้ตามระ เบียบหรือ
กฎหมายอื่นด้วย 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ซึ่งได้ถูกจัดอยู่ในหัวข้อการบริการ

สาธารณะแล้ว) 
- พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ๒๕๖๒ 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๓-๕๙ 

๓.๖) ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย 
การมีที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีพ แต่การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดได้ถูกจำแนกเป็นหลายประเภท ประกอบกับที่ดินบางส่วนตกอยู่แก่นายทุน และปัญหา  
การกระจุกตัวของประชากร เนื่องจากการย้ายถิ่นเข้ามาทำงานอยู่ในเมือง ดังนั้น ปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยจึงได้
เพิ่มทวีมากขึ้น กฎหมายบางฉบับจึงมีเจตนารมณ์ที่จะแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย เช่น การจัดระบบการถือ
กรรมสิทธ์ิในห้องชุด มีหน่วยงานเพื่อจัดเคหะสถานเพื่อใหป้ระชาชนเช่า เช่าซื้อ ซื้อ ประกอบธุรกิจเกีย่วกับการ
ก่อสร้างอาคารหรือจัดหาที่ดิน ปรับปรุง รื้อ หรือย้ายแหล่งเสื่อมโทรม เพื่อให้มีสภาพการอยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมดีข้ึน การมีหน่วยงานอนุญาตและควบคุมดูแลการจดัสรรทีด่ิน เป็นต้น ซึ่งนอกจากกฎหมาย
ดังกล่าวจะสร้างระบบการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อที ่อยู ่อาศัยแล้ว ยังมีบทบัญญัติที ่เป็น 
การคุ ้มครองผู ้อยู ่อาศัยที ่จะได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะอย่างทั ่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

๓.๗) ด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม 
อาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพดั้งเดิมและเป็นอาชีพหลักของประชาชนภายในประเทศ 

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีที่ดินเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ  
บริหารจัดการที ่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพและความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์   
จึงมีกฎหมายที่คุ้มครองการเช่าที่ดิน เพื่อมิให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบจากเจ้าของทีด่ิน นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
ที่กำหนดให้มีหน่วยงานที่ช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ศึกษาและวางนโยบายเกี ่ยวกับ
แผนการผลิตการเกษตร การกำหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ เพื่อวางแนวทางให้แก่เกษตรกรในการสร้างผลผลิต
ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ และส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๒๔ 
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

๓.๘) ด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ ทั้งยังสร้างรายได้

ให้แก่แรงงานในประเทศ และสร้างโอกาสในการรับนวัตกรรมใหม่จากประเทศอื่นที่เข้ามาลงทุนในประเทศ  
แต่ในขณะเดียวกัน กิจการอุตสาหกรรม เป็นแหล่งก่อมลพิษที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและ
สุขอนามัยของประชาชน สัตว์ และสิ ่งแวดล้อมได้ และการขยายพื้นที ่อุตสาหกรรมโดยไม่มีการควบคุม  
อาจก่อให้เกิดปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผิดประเภท จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีทั้งกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมดังกล่าว และกฎหมายที่ส่งเสริม
ให้เกิดการลงทุนภายในประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
- พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๖๐ 

๓.๙) ด้านการปิโตรเลียมและพลังงาน  
ความต้องการใช้ปิโตรเลียมและพลังงาน เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศได้เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง อีกทั ้งปิโตรเลียมและพลังงานยังเป็นสิ ่งจำเป็นอย่างยิ่ง  
ต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันและอนาคต ดังนั ้น กฎหมายจึงต้องควบคุมการจัดหาและการใช้ประโยชน์  
อย่างเหมาะสมเพื่ออำนวยประโยชน์แก่รัฐและประชาชนในประเทศ และจำเป็นต้องมีหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่
บริหารจัดการทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนในประเทศได้ใช้ประโยชน์ปิโตรเลียม
และพลังงานอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในประเทศ รวมถึงรัฐยังเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มีศักยภาพ
ในการผลิตและวางโครงข่ายในการจัดส่งปิโตรเลียมและพลังงานภายใต้การควบคุมตามกฎหมาย เพื่อจำหน่าย
ปิโตรเลียมและพลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือนได้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ 

- พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ 
- พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๓.๑๐) ด้านการศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
ประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีมรดกทางศิลปะ วัฒนธรรม และโบราณสถานที่มี

คุณค่าแก่การอนุรักษ์และการศึกษาประวัติศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีกฎหมายที่คุ้มครองและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเชิงพื้นที่ เช่น การห้ามรื้อถอน ต่อเติม หรือเคลื่อนย้ายโบราณสถาน เว้นแต่จะเป็น
การบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังถือเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีกฎหมายกำหนดนโยบายและดำเนิน
กิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว จัดให้มีบริการ
สาธารณะด้านต่างๆ และกำกับดูแลการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือบ่อนทำลาย
สถานที่ท่องเที่ยวนั้น กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

- พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ 
- พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 
- พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๓.๑๑) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

จำเป็นต้องมีระบบการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีการเช่ือมต่อไปยังสถานที่
สำคัญต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐจึงต้องมีการวางระบบการคมนาคมขนส่งและจัดให้มี  
การอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและสวัสดิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน  
ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และแก่นักท่องเที ่ยวในอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยว กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
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- พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖ 
- พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 
- พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๙๔ 
- พระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๑ 
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 

๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติทางหลวงสัมปทาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
- พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๓ 
- พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
- พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

๓.๑๒) ด้านการบริการสาธารณะ 
เพื่อให้การดำรงชีวิตและการดำเนินกิจการในท้องที่ใดๆ เป็นไปอย่างสงบเรยีบรอ้ย 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานรัฐจะต้อง มี 
การบริหารจัดการด้านการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ และมีกฎหมายที่กำหนดใหม้ีการดำเนินงาน ทั้งใน
ด้านการวางนโยบาย แผนปฏิบัติการ การกำหนดมาตรการ และการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ในการให้บริการ
สาธารณะได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
- พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

๓.๑๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการกระจายอำนาจ 
การดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือ

ระหว่างหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบทั้งจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื ่อให้การนำนโยบายมาสู่ 
การปฏิบัติในแต่ละท้องที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสภาพเป็นจริงของท้องที่ และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของคนในท้องที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง อย่างไรก็ตาม 
ระบบการบริหารงานดังกล่าวควรมีความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน 
ในการปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ 
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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๔) มติคณะรฐัมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
นโยบายของรัฐบาลที่ออกมาในรูปของมติคณะรฐัมนตร ีเมื่อมองย้อนหลังไปแสดงให้เหน็ถึง

ความพยายามในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน คณะผู้จัดทำได้ศึกษามติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ดิน ตั้งแต่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ เรื่อยมา จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗ ฉบับ และได้ทำการประมวลและวิเคราะห์เนื้อหาของมติคณะรัฐมนตรี (รายละเอียด
ภาคผนวก ๓) มีสาระสำคัญ ดังนี้  

๔.๑) นโยบายการทำป่าไม้ อาท ิ
- การสงวนคุ้มครองป่าไม ้
- กำหนดใหร้ักษาพื้นทีป่่าไม้ของประเทศ 
- แก้ไขปัญหาการทำลายป่าไม ้
- แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในเขตป่าไม ้
- มาตรการและแนวทางการแกป้ัญหาเกี่ยวกบัพื้นทีป่่าไม้ 

๔.๒) การสำรวจจำแนกที่ดิน 
๔.๓) การช่วยเหลือราษฎรให้มทีี่ดิน อาท ิ

- อนุญาตให้ราษฎรทำกินในที่ดินป่าสงวนหมดสภาพ 
- แผนงานจัดที่ดินและช่วยเหลือราษฎรที่บุกรุกอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติให้มีสิทธิ  

ทำกิน (ส.ท.ก.) แต่ไม่สามารถจ่ายโอนได้ 
- นโยบายการใช้และกรรมสิทธิที่ดิน 
- อนุมัติดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในเขตเศรษฐกิจ

ที่เสื่อมโทรม 
- ช่วยเหลือราษฎรที่บกุรกุอยู่ในป่าสงวนแหง่ชาติ 
- อนุมัติหลักเกณฑ์การช่วยเหลอืราษฎรตามโครงการเพิกถอนสภาพป่าทีเ่ป็นที่ตัง้

ชุมชน 
- การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน 
- แนวทางการออกเอกสารสทิธิในที่ดินให้กบัประชาชน 
- การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื ่อมล้ำการใช้ประโยชน์ที ่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม โดยมิให้

กรรมสิทธ์ิ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน  
๔.๔) ร่างระเบียบ กฎหมายตามความในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาท ิ

-  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดิน
ในที่ดินของรัฐ 

-  ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ.  ....  
(การกระจายการถือครองที่ดินในรูปแบบโฉนดชุมชน) 
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-  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) 
พ.ศ. .... 

-  (ร่าง) นโยบายและแผนงานบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

๔.๕) แต่งตั้งคณะทำงานหรอืองค์กรทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น 
-  มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลผลการแจกเอกสารสิทธิที่ดินทำกิน 

เป็นรายจังหวัด 
๔.๖) ยกเลิกหรือขอปรบัปรุงมติคณะรัฐมนตรีฉบับเก่า 
๔.๗) แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๔.๘) ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
๔.๙) มติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(๑) ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ :๔๐๐๐  
(One Map) 

(๒) การเสนอเรื่องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐต่อคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

(๓) แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๔) เห็นชอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ (ที่เสื่อมโทรม)  

เพื่อพัฒนาด่านชายแดน 
(๕) เห็นชอบการจัดสรรที่ดินที่มีการถอนสภาพให้หน่วยราชการใช้ประโยชน์ โดยให้

เอกชนและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก สระแก้ว 
มุกดาหาร ตราด สงขลา และหนองคาย 

(๖) เห็นชอบระยะเวลาการเช่า หลักเกณฑ์ และเงื ่อนไขการให้เช่าที ่ดินราชพัสดุ  
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของกรมธนารักษ์ 

(๗) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
(๘) การขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(๙) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(๑๐) เห็นชอบกรอบการเจรจาของประเทศไทยและองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย 

เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ฟื้นฟู
ที่ดินเสื่อมโทรม 

(๑๑) รับทราบแนวทางการพัฒนาเมอืงใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ และแผนการพัฒนาเมอืง
ใหม่อัจฉริยะตัวอย่างในพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
เห็นชอบการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และกระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และรับทราบการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหาร 
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๓.๒.๒ หน่วยงานและองค ์กร/ตำแหน่งท ี ่ม ีอำนาจหน้าท ี ่ด ้านการวางนโยบายและ  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน จึงสามารถสรุปหน่วยงานและ
องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรากฏดังตารางท่ี ๓.๒-๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๓.๒-๑ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน  

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง 
(๑) ด้านการกำหนดสิทธิในท่ีดินและกระจายการถือครองท่ีดิน 
(๑.๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• มีการออกพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล

กฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิก 
“คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ” กำหนดใหม่
เป็น “คณะกรรมการจัดที่ดิน” และเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดที่ดิน จาก
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็น
อธิบดีกรมที่ดิน 

 
 
คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ (รมว.ทส. เป็นประธานและ ผอ. สผ. 
เป็นกรรมการ และเลขาธิการ) ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดใหม่
เป็น “คณะกรรมการจัดที ่ด ิน” และกำหนดให้ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการเพื่อมิให้หน้าที่และอำนาจ
ของคณะกรรมการนโยบายที ่ด ินแห่งชาต ิ ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซ้อนทับกับหน้าที่
และอำนาจของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ตามประมวลกฎหมาย
ที่ดิน จึงกำหนดใหม่เป็น “คณะกรรมการจัดที่ดิน” 

 คณะกรรมการจัดที ่ด ิน มีหน้าที ่และอำนาจพิจารณาอนุญาตให้
ประชาชนใช้ประโยชน์ในที ่ด ินของรัฐตามประมวลกฎหมายที ่ดิน  
(ผู ้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน เจ้าพนักงานที ่ด ินจังหวัด เป็น
กรรมการและเลขานุการ) 

(๑.๒) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 
• กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
 
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๑.๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กรมส่งเสริมสหกรณ์  

 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

• สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ) 

(๑.๔) นายกรัฐมนตรี 
• สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ

มหาชน) 

 
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 

(๒) ด้านการกำหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
(๒.๑) กระทรวงมหาดไทย 
• กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ 
คณะกรรมการผังเมือง 
คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด 

 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๖๕ 

ตารางท่ี ๓.๒-๑ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (ต่อ-๑) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง 
• สำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

(๒.๒) กระทรวงการคลัง 
• กรมธนารักษ์ 

 
คณะกรรมการที่ราชพัสดุ 

• กรมสรรพากร คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
(๓.๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• กรมป่าไม้ 

 
อธิบดีกรมป่าไม้ 

 คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน 

• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ 

คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
(๔) ด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ และแร่ 
(๔.๑) กระทรวงมหาดไทย 
• กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 

 สมาคม กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๔.๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
• กรมพัฒนาที่ดิน คณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
• สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง, กรมชลประทาน คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง 

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด 
อธิบดีกรมชลประทาน 
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
คณะกรรมการลุ่มน้ำ  
คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ 
คณะกรรมการแร่ 
คณะกรรมการแร่จังหวัด 

(๕) ด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(๕.๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

 
 
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

• กรมควบคุมมลพิษ คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๖๖ 

ตารางท่ี ๓.๒-๑ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (ต่อ-๒) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง 
(๖) ด้านการจัดท่ีอยู่อาศัย 
(๖.๑) กระทรวงมหาดไทย 
• กรมที่ดิน 

 
อธิบดีกรมที่ดิน 
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 

 คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสรร
ที่ดินจังหวัด 

(๖.๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ 
• การเคหะแห่งชาติ 

 
 
คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ 

(๗) ด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม 
(๗.๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการเช่าที่ดินจังหวัด 

คณะกรรมการเช่าที่ดินอำเภอ 
คณะกรรมการเช่าที่ดินตำบล 

• สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ 

• สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
(๘) ด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 
(๘.๑) กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
อธิบดีกรมโรงงานอุสาหกรรม 

• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(๘.๒) สำนักนายกรัฐมนตรี 
• สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(๙) ด้านการปิโตรเลียมและพลังงาน 
(๙.๑) กระทรวงพลังงาน 
• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 
คณะกรรมการปิโตรเลียม 

• สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 

• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(๑๐) ด้านการศาสนา โบราณสถาน วัฒนธรรม และการท่องเท่ียว 
(๑๐.๑) กระทรวงวัฒนธรรม 
 กรมศิลปากร 

 
มหาเถรสมาคม  
อธิบดีกรมศิลปากร 

• กรมส่งเสริมวัฒนธรรม คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร และ คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัด 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๖๗ 

ตารางท่ี ๓.๒-๑ หน่วยงานและองค์กร/ตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีด้านการวางนโยบายและการใช้ประโยชน์
ท่ีดิน (ต่อ-๓) 

หน่วยงาน องค์กร/ตำแหน่ง 
(๑๐.๒) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 
• การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว 

(๑๑) ด้านการคมนาคมขนส่ง 
(๑๑.๑) กระทรวงคมนาคม 
• สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

 
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางบก 
คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง และคณะกรรมการ
ควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด 
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ บรรดาที่มีอำนาจ
หน้าที่ดำเนินการเก่ียวกับกิจการขนส่งมวลชน 

• กรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

• การท่าเรือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 

• กรมเจ้าท่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

• การรถไฟแห่งประเทศไทย คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 

• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

• กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 

กระทรวงคมนาคม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หรือกระทรวงสาธารณสุข 

(๑๒) ด้านการบริการสาธารณะ 
(๑๒.๑) กระทรวงสาธารณสุข 
• กรมอนามัย 

 
คณะกรรมการสาธารณสุข 

• กรมอนามัย คณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด และคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร 

(๑๒.๒) กระทรวงมหาดไทย 
• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
คณะกรรมการกลาง และคณะกรรมการในระดับจังหวัด 

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๓-๖๘ 

๓.๒.๓ วิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
กฎหมาย พระราชกฤษฎีกา และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทั้งส่วนที่เช่ือมโยงกับการบริหารจัดการ

ที่ดินและที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจดัการทีด่ินโดยตรง แต่อาจเปน็เครื่องมือสง่เสริมสนับสนุนโครงการ
พัฒนาต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตามนโยบายของภาครัฐที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือแผนที่วางไว้
ให้ประสบความสำเร็จ ในบางครั้งอาจมีความขัดแย้งกัน ทำให้เป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการที่ทำให้ 
การพัฒนาพื้นที่หรือโครงการพัฒนาต่างๆ เกิดความล่าช้าหรือหยุดชะงัก ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญ ได้ดังนี้ 

๑) ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินมีความหลากหลาย มีการประกาศใช้ 
ในเวลาที่ต่างกัน ทำให้กฎหมายแต่ละฉบับให้อำนาจหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบจัดการดูแลที่ดินแยกต่างหาก
จากกัน ไม่มีหน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ตลอดทั้งระบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การที่
กฎหมายไม่เชื ่อมโยงกันนี้ ส่งผลให้บางครั ้งมีการซ้อนทับของพื้นที ่รับผิดชอบและอำนาจตามกฎหมาย  
ไม่สอดคล้องกัน 

๒) กฎหมายส่วนใหญ่ออกใช้บังคับมาก่อนการมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ ซึ่งบัญญัติรองรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทำให้กฎหมา ย 
ส่วนใหญ่ที่ออกมาก่อนหน้านั ้นไม่มีมิติของการมีส่วนร่วมของประชาชน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหลักการธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม การสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 
ความโปร่งใส การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน อย่างไรก็ตาม กฎหมายหลายฉบับได้มีการแก้ไข
หรือกำลังอยู่ในข้ันตอนของการแก้ไข 

๓) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีความสำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการจำแนก
ประเภทของการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ซึ ่งได้กำหนดให้มีการจัดทำผังเมือง ๒ ประเภท ได้แก่ ผังนโยบาย  
การใช้ประโยชน์พื้นที่และผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนั้น การใช้ประโยชน์ที่ดินจำเป็นต้องสอดคล้อง 
ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในผังเมืองดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า ตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้ 
ได้กำหนดให้ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้
บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี แต่รายละเอียดในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะที่ออก
ตามกฎหมายฉบับเดิมนั้นไม่ได้ครอบคลุมเรื่องที่กำหนดไว้พระราชบัญญัติน้ี 

๔) แม้ว่าจะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แต่ในบางพื้นที่อาจมี
กฎหมายเฉพาะที่กำหนดยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายในเรื่องดังกล่าว เช่น พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดยกเว้นกฎหมายจำนวนหลายฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  ซึ่งได้แก่ พื้นที่จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื ่นที่ติดต่อหรือเกี ่ยวข้อง รวมถึงพื ้นที่อื ่นใดที ่อยู่ในภาค
ตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา 

จากการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่ากฎหมายที่สามารถนำมาใช้
เป็นเครื่องมือ เพื่อให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินบรรลุผลนั้น ค่อนข้าง
มีความครอบคลุม แต่ในบางกรณี ยังมีข้อจำกัดในการปรับใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผล  

อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และอุปสรรคในการใช้ประโยชน์ที่ดินในทางกฎหมาย 
จำเป็นต้องวิเคราะห์จากผลการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่ที่จะทำการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ รวมถึงทางเลือกสำหรับพื้นที่ต้นแบบ โดยอาศัยกฎหมายที่ทบทวนไว้ในหัวข้อนี้เป็นพื้นฐาน
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๓-๖๙ 

ในการวิเคราะห์ ซึ ่งหากพบว่ายังมีกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ในการใช้ประโยชน์ที่ดินก็ควรมีข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายน้ันต่อไป 

การปรับปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอ้ม
ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมประสานการทำงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล ตามแนวทางการพฒันาที่ยั่งยืน และปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะสนับสนุน
โครงการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ ยังมีความต้อง การการสนับสนุน 
เชิงนโยบายด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการออกกฎหมายหรือการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแต่ละฉบับต้องมีเหตุผล
สนับสนุนอย่างเพียงพอว่ามีความจำเป็นต่อผลประโยชน์ของชาติหรือสังคมโดยรวม และกระบวนการ  
ออกกฎหมายมีขั ้นตอนมากมาย นอกจากนั้น ในปัจจุบันมีกฎหมายหลายระดับระบุถึงการออกกฎหมาย  
ไว้ชัดเจน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐออกกฎหมาย
เพียงเท่าที่จำเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์  
หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพโดยไม่ชักช้า  เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน  
และการออกกฎหมายทุกฉบับจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู ้เกี ่ยวข้อง เป็นต้น พระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒  บัญญัติให้มี 
การตรวจสอบความจำเป็นในการตรากฎหมาย  และต้องวิเคราะห์โดยมีข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ
ชัดเจนว่า ไม่เป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจำเป็น คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชน 
รวมทั้งไม่สามารถใช้มาตรการหรือวิธีการอื่นใดนอกจากการตราเป็นกฎหมาย 

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบในระดับนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม กระทรวง หรือ
แม้แต่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็จะต้องพิจารณาข้อเสนอการออกกฎหมาย หรือการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายแต่ละฉบับอย่างรอบคอบให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมาย สอดคล้องกับยุทธศาสตร ์ชาติ  
หากมีความจำเป็นก็จะให้กำหนดไว้ในแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการต่อไป 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๔ 
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ในประเทศไทย 
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บทที่ ๔ 
การทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทย 

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่แสดง  
การเปลี่ยนแปลงของสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และแสดงแนวโน้มของทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ  ในการวิเคราะห์เพื่อทบทวนความเหมาะสมหรือปญัหาของการใช้ประโยชน์ที่ดินในอดีตที่ผ่านมา
เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำนโยบาย แผนหรือแผนงานในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที ่ดินของประเทศ 
ในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่นั้นมีความเป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงไปตามสถานภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และประชากรในพื้นที ่ และเมื ่อมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ  
การพัฒนาเมือง ทำให้รูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินภายในพื้นที่นั้น ๆ มีการปรับเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เมืองหรือสิ่งปลูกสร้าง แต่ทั้งนี้ด้วยขนาดพื้นที่หรือที่ดินที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้รูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้พื ้นที ่ที ่ทดแทนกัน เช่น การปรับเปลี ่ยนจากพื้นที่
เกษตรกรรมกลายเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย เป็นต้น  

๔.๑ ประเด็นปัญหาการใช้ที่ดินในภาพรวมของประเทศ 
๑)   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
โดยเศรษฐกิจมีการเติบโตเพิ่มขึ้นกว่าในอดีต และโครงสร้างทางการผลิตมีการเปลี่ยนแปลงไปจากภาคเกษตร
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
และทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
โดยสัดส่วนกำลังแรงงานในภาคเกษตรปรับตัวลดลงจากร้อยละ ๖๔.๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็นร้อยละ ๓๑.๘  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการเพิ ่มขึ ้นจากร้อยละ ๑๐.๓  
เป็นร้อยละ ๒๕.๗ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๖.๙ และร้อยละ ๕๑.๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามลำดับ การเคลื่อนย้ายปัจจยั
การผลิตดังกล่าวเมื่อรวมกับการส่งเสริมการสะสมปัจจัยทุนและการสั่งสมเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
ทำให้ผล ิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity) เพิ ่มขึ ้นในระดับที ่น่าพอใจ  
และจากภาพรวมในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การจ้างงานเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ร้อยละ ๑.๑ เป็นการเพิ่มขึ้นของ
การจ้างงานทั้งในและนอกภาคเกษตรร้อยละ ๓.๓ และ ๐.๑ ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจาก  
(๑) สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ทำให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มข้ึน (๒) ความต้องการสินค้า
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะเพื ่อการส่งออก ทำให้มีการจ้างงานภาคการผลิตเพิ ่มขึ้น และ (๓) การท่องเที่ยว 
ที่ยังขยายตัวได้ดี และการขยายตัวของการค้าปลีกและค้าส่ง ทั้งรูปแบบปกติและการค้าออนไลน์ ส่งผลให้มี
ความต้องการแรงงานในภาคบริการเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานเท่ากับร้อยละ ๑.๑ โดยเป็นการลดลงทั้งผู้ที่ 
เคยทำงานและไม่เคยทำงานมาก่อนรอ้ยละ ๑๐.๑ และ ๑๐.๕ ตามลำดับ อย่างไรก็ดี ยังมีปัญหาการขาดแคลน
แรงงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่า มีความต้องการแรงงานที่จบทุกระดับการศึกษา 
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แต่ผู้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและปริญญาตรีและสูงกว่ามีอัตราการว่างงานสูงกว่าระดับ
การศึกษาอื่น ค่าจ้างแรงงานที่แท้จริงภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑.๒ ส่วนผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๐ 
เป็นผลจากการยกระดับทักษะแรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวดีข้ึนทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ร้อย
ละ ๑.๗ และ ๔.๐ ตามลำดับ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๖๒) 

๒) ปัญหาดา้นการบริหารจัดการท่ีดินของประเทศ 
 การเข้าถึงการจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง ไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ำทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพทั้งที่ดิน ป่าไม้ น้ำ 
ทรัพยากรชายฝั่งทะเล และทรัพยากรแร่ ยังไม่ได้ถูกกระจายหรือจัดสรรให้แก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  อย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม ซึ ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่เสมอภาคในสิทธิและอำนาจการจัดการทรัพยากรนำไปสู่  
ความขัดแย้ง ก่อให้เกิดข้อพิพาทในระดับพื้นทีร่ะหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน และในหลายกรณีนำไปสู่
การใช้ความรุนแรง ซึ ่งมีแนวโน้มจะเกิดบ่อยครั ้งและมีความรุนแรงมากขึ้น รัฐจำเป็นต้องมีกล ไกจัดการ 
ความขัดแย้ง สร้างธรรมาภิบาล และความเสมอภาคเท่าเทียมในการเข้าถึงการจัดสรรและแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม 
  ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย มีทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ โดยปัญหา 
ในระดับนโยบายเกิดขึ้นจากไม่มีแผนการใช้ที่ดิน ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ 
ประกอบกับการมีหลายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการที ่ด ินในแต่ละระดับ  
รวมถึงการมีคณะกรรมการที่ ได้ร ับการแต่งตั ้งตามกฎหมายเพื ่อบริหารจัดการที ่ดิน เป็นผลทำให้เกิด  
การปฏิบัติงานซ้ำซ้อนหรือปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามอำนาจที่มีอยู่ ทำให้ขาดความเป็นเอกภาพในการบริหาร
จัดการที่ดินในภาพรวมของประเทศ ส่วนปัญหาระดับหน่วยงานปฏิบัติที่พบ คือ แผนงานต้องปรับเปลี่ยน  
ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานหรือปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
ตามอำนาจที่มีอยู่การขาดปัจจัยเกื้อหนุนการปฏิบัติงาน และขาดระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงกลไก
และเครื ่องมือในการบริหารจัดการที ่ดินที่ยังไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในสังคม  
ซึ่งในการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ รัฐจำเป็นต้องมีเครื่องมือและมาตรการต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ 
ไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายหรือทางนโยบาย โดยเฉพาะในต่างประเทศมาตรการทางผังเมืองและ
มาตรการทางภาษี ถือเป็นมาตรการสำคัญที่ร ัฐนำมาใช้ในการควบคุมและบริหารจัดการที ่ดินให้เกิด  
การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ สำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน
และที่ดิน และกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที ่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่กำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อใช้กำกับ
ควบคุมและดูแลบริหารจัดการที ่ดินเช่นเดียวกับต่างประเทศ แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ยังขาดประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้ที่เพียงพอต่อการควบคุมการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดิน อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๙) พระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ออกมาใหม่ก็อยู่ในระยะเตรียมการ ประสิทธิภาพของเครื่องมือทาง
กฎหมายและมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ทีน่ำมาบรหิารจัดการที่ดิน เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การจัดสรรที่ดิน
อย่างเหมาะสมในทางเศรษฐกิจ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินให้มีการ
คำนึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมมากข้ึน 
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๓)   ปัญหาดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓.๑) การบุกรุกพ้ืนท่ีสงวนหวงห้ามของรัฐ และการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกบัศักยภาพของท่ีดิน 
การขยายตัวของความเป็นสังคมเมืองส ูงขึ ้นตามทิศทางเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนแปลงไป   

ทำให้ทรัพยากรดินถูกนำมาจัดสรรเพื ่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ ้น  ส่งผลให้การใช้ประโยชน์  
จากพื้นที ่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่าไม้เปลี ่ยนไปเป็นพื้นที่ชุมชน ระบบโครงสร้างพื ้นฐาน และสิ ่งอำนวย 
ความสะดวกต่าง ๆ  เพิ่มขึ้น ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จำแนกสภาพการใช้ที่ดิน
หลักออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่แหล่งน้ำ  
และพื้นที่เบ็ดเตล็ด โดยจากการสำรวจและจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินของประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 
พบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เนื้อที่จำนวน ๑๗๘.๗๓ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๕๕.๗๓ ของเนื ้อที ่ประเทศ และจากแผนภาพการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน พื ้นที ่เกษตรกรรมเกือบครึ ่งอยู ่ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์เพื่อการทำนา รองลงมาเป็นภาคเหนือ ส่วนที่เป็น
พื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๐๔.๖๖ ล้านไร่ (ร้อยละ ๓๒.๖๒) ลดลงประมาณ ๑.๒ ล้านไร่ จากปีก่อนหน้า พื้นที่ป่าไม้
ส่วนใหญ่อยู่ภาคเหนือ และภาคตะวันตกของประเทศ ในขณะที่การใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 
จำนวน ๑๘.๗๔ ล้านไร่ (ร้อยละ ๕.๘๔) เพิ่มข้ึนจากปีก่อนหน้า ประมาณ ๐.๘๓ ล้านไร่ แม้ว่าตัวเลขพื้นที่ชุมชน
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมากสุด แต่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่า พื้นที่ชุมชนจะกระจุกตัวอยู่บริเวณ
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออก การใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำและเบ็ดเตล็ด จำนวน ๙.๓๔ ล้านไร่ 
(ร้อยละ ๒.๙๒) และจำนวน ๙.๑๙ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒.๘๖) ตามลำดับ โดยเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ พบว่า พื้นที่ป่าไม้และพื้นที่เบ็ดเตล็ดลดลง ส่วนพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรม และแหล่งน้ำ
เพิ่มข้ึน รายละเอียดดังตามตารางท่ี ๔.๑-๑ และรูปท่ี ๔.๑-๑ 
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ตารางท่ี ๔.๑-๑ การใช้ท่ีดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 

ประเภทการใช้ทีด่ิน 
พ.ศ. ๒๕๕๘/๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐/๒๕๖๑ 

เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ เน้ือที่ (ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลกูสร้าง ๑๗,๙๑๘,๙๘๔ ๕.๕๙ ๑๘,๗๔๔,๐๐๑ ๕.๘๔ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ๑๗๗,๖๘๙,๑๘๙ ๕๕.๔๒ ๑๗๘,๗๓๗,๖๗๔ ๕๕.๗๓ 

นาร้าง ๑,๐๓๓,๐๘๖ ๐.๓๒ ๘๘๕,๓๕๙ ๐.๒๘ 
นา ๗๓,๓๓๔,๘๒๕ ๒๒.๘๗ ๗๐,๕๖๖,๙๔๔ ๒๒.๐๐ 
พืชไร่ ๔๑,๒๒๓,๖๗๘ ๑๒.๘๖ ๔๓,๘๐๗,๓๙๑ ๑๓.๖๖ 
ไม้ยืนต้น ๔๒,๘๖๘,๘๓๗ ๑๓.๓๗ ๔๔,๕๙๓,๔๗๙ ๑๓.๙๑ 
ไม้ผล ๑๐,๒๙๘,๔๓๐ ๓.๒๑ ๑๐,๔๒๑,๖๒๙ ๓.๒๕ 
พืชไร่หมุนเวียน ๔,๓๓๓,๑๙๐ ๑.๓๕ ๓,๘๔๒,๐๗๑ ๑.๒๐ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒,๖๘๐,๗๗๒ ๐.๘๔ ๒,๗๓๕๖๒๓ ๐.๘๕ 
อ่ืนๆ (พชืสวน, ทุ่งหญ้า เลี้ยงสัตว,์ พชืน้ำ) ๑,๙๑๖,๓๗๑ ๐.๖๐ ๑,๘๘๕,๑๔๘ ๐.๕๙ 

พ้ืนที่ป่าไม้ ๑๐๕,๘๔๖,๓๕๖ ๓๓.๐๐ ๑๐๔,๖๕๖,๕๓๓ ๓๒.๖๓ 
ป่าสมบูรณ์ ๙๘,๖๕๑,๗๔๙ ๓๐.๗๖ ๙๗,๔๗๕,๖๖๗ ๓๐.๓๙ 
ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู ๗,๑๙๔,๖๐๗ ๒.๒๔ ๗,๑๘๐,๘๖๖ ๒.๒๔ 

พ้ืนที่แหล่งน้ำ ๙,๑๘๑,๕๒๖ ๒.๘๖ ๙,๓๗๓,๖๑๒ ๒.๙๒ 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ๑๐,๐๖๐,๘๓๒ ๓.๑๓ ๙,๑๘๕,๐๖๗ ๒.๘๖ 

พื้นที่ทิ้งร้าง ๗,๒๘๘,๖๔๑ ๒.๒๗ ๖,๓๔๐,๔๒๙ ๑.๙๘ 
พื้นที่ลุ่ม ๑,๕๐๖,๓๙๗ ๐.๔๗ ๑,๔๖๕,๔๙๑ ๐.๔๖ 
อ่ืนๆ (เหมืองแร่, บ่อลูกรัง, บ่อทราย) ๑,๒๖๕,๗๙๔ ๐.๓๙ ๑,๓๗๙,๑๔๗ ๐.๔๓ 

รวม ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ๑๐๐.๐๐ ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ๑๐๐.๐๐ 

ที่มา : จากข้อมลูการใช้ที่ดินรายจงัหวัดกรมพฒันาที่ดิน ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๖๒) 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๕ 

รูปท่ี ๔.๑-๑ แผนท่ีการใช้ท่ีดินของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๖ 

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด ๓๒๐.๗ ล้านไร่ เมื่อพิจารณาขนาดที่ดินภายใต้การดูแลของ  
กรมที่ดิน จำนวน ๑๒๘.๒๑ ล้านไร่ เอกสารสิทธิทั ่วประเทศ นับแต่การออกเอกสารสิทธิ ครั ้งแรกปี  
พ.ศ. ๒๔๔๔ จงถึงล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ พบว่า จำนวนเอกสารสิทธิทั้งสิ้น ๓๗.๔๙ ล้านแปลง  
พื้นที่จำนวน ๑๒๗ ล้านไร่  คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของที่ดินทั้งหมดของประเทศ แบ่งเป็น โฉนด ๓๓.๓๔ ล้าน
แปลง (ร้อยละ ๘๘.๙๑) น.ส.๓ก ๒.๙๙ ล้านแปลง (ร้อยละ ๗.๙๘) น.ส.๓ ๑.๐๑ ล้านแปลง (ร้อยละ ๒.๗) และ
ใบจอง ๐.๑๕ ล้านแปลง (ร้อยละ ๐.๔๑) ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑-๒  

ตารางท่ี ๔.๑-๒ ปรมิาณเอกสารสิทธิในท่ีดินท่ัวประเทศ 

ประเภท จำนวนเอกสารสิทธิแปลง จำนวนเนื้อท่ี 
ไร่ งาน วา 

โฉนด ๓๓,๓๓๘,๐๗๙ (๘๐.๓๔ %) ๑๐๓,๐๐๕,๘๑๗ (๘๐.๓๔ %) ๓ ๕๔.๗๘ 
น.ส.๓ก ๒,๙๙๑,๔๒๑ (๗.๙๘ %) ๑๔,๕๓๔,๑๒๘ (๑๑.๓๔ %) ๓ ๓๓.๒๙ 
น.ส.๓ ๑,๐๑๒,๑๕๑ (๒.๗ %) ๙,๒๗๕,๙๔๓ (๗.๒๔ %) ๑ ๒๙.๒๖ 
ใบจอง ๑๕๓,๑๑๖ (๐.๔๑ %) ๑,๓๙๒,๗๙๓ (๑.๐๙ %) ๒ ๖.๙๕ 
รวม ๓๗,๔๙๔๗๕๘  ๑๒๘,๒๐๘,๖๘๓ ๒ ๒๔.๒๘ 

ท่ีมา: กรมที่ดิน (๒๕๖๑)  

         จากข้อมูลรายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบว่า เมื่อจำแนก
ปริมาณเอกสารสิทธิในที่ดินทั่วประเทศ ตั้งแต่ออกโฉนดครั้งแรก ปี พ.ศ. ๒๔๔๔ ถึงกันยายน ๒๕๖๑ เป็นรายภาค 
พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเอกสารสิทธิทั้งสิ้น ๑๒.๗๙ ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑ ของจำนวน
เอกสารสิทธิทุกประเภท ในขณะที่กรุงเทพมหานคร มีจำนวนเอกสารสิทธิน้อยที่สุด จำนวน ๒.๑๗ ล้านแปลง 
คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๙ ของจำนวนเอกสารสิทธิทั้งหมดทุกประเภท ส่วนจำนวนห้องชุด พบว่า ในกรุงเทพฯ 
มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งประเทศ (ร้อยละ ๔๙.๗๕) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีจำนวนน้อยที่สุด  

เมื่อจำแนกตามหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดิน พบว่าส่วนใหญ่เป็น 
ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของกรมป่าไม้ มีพื้นที่มากที่สุดจำนวน ๑๔๓.๙๒๕ ล้านไร่  หรือคิดเป็น  
ร้อยละ ๔๕.๑๕ ของที่ดินทั้งประเทศ รองลงมาเป็นที่ดินในการดูแลของกรมที่ดิน จำนวน ๑๒๘.๒๐๙ ล้านไร่ 
(ร้อยละ ๔๐.๒๒) ที่ดินสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน ๓๖.๒ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๑.๓๕)  
และที่ราชพัสดุ จำนวน ๑๐.๔๕๖ (ร้อยละ ๓.๒๘) อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ดินแต่ละประเภทถูกจดัเก็บในช่วงเวลา
ที่แตกต่างกัน พื้นที่รวมจึงน้อยกว่า ๓๒๐.๗ ล้านไร่ แสดงดังตารางท่ี ๔.๑-๓ 

 

 

 

 

 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๗ 

ตารางท่ี ๔.๑-๓ ขนาดพ้ืนท่ีในประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเภทท่ีดิน พ้ืนท่ี (ล้านไร่) 
ป่าสงวนแห่งชาติ  ๑๔๓.๙๒๕ (๔๕.๑๕%) 
กรมที่ดิน ๑๒๘.๒๐๙ (๔๐.๒๒%) 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ๓๖.๒๐๐ (๑๑.๓๕%) 
ที่ดินราชพัสดุ ๑๐.๔๕๖ (๓.๒๘%) 

รวม ๓๑๘.๗๙๐ 

ท่ีมา: ๑. กรมป่าไม้ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑) 
       ๒. กรมที่ดิน (ข้อมูล ณ กันยายน ๒๕๖๑) 
       ๓. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
       ๔. กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง (ข้อมูลรายงานประจำปี ๒๕๖๑) 

ประเทศไทยสูญเสียพื้นที ่ป่าไม้อย่างต่อเนื ่อง เนื ่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากข้ึน  
ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตรและใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มมากข้ึน 
ส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 
พบว่า พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ เหลืออยู่เพียง ๑๐๒.๔๘ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๑.๘๖ ของพื้นที่รวมทั้งประเทศ  
ซึ่งจากข้อมูลในช่วงป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๘ พื้นที่ป่าไม้ลดลง ๕.๑๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นประมาณ ๗ แสนไรต่อ่ปี 
ซึ่งหากพิจารณาข้อมูลย้อนหลังไปในอดีตจะเห็นได้ว่า พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด 
ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันยังน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ที่กำหนดเป้าหมายพื้นที่ป่าไม้ 
ไว้ที่ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ (กรมป่าไม้, ๒๕๖๒) 

ตารางท่ี ๔.๑-๔ ขอ้มูลสภาพพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

ภูมิภาค พื้นที่ทั้งหมด (ไร่) พื้นที่ป่าไม้ (ไร่) ร้อยละพื้นที่ป่าไม้ 
ภาคกลาง 56,912,645.90 12,221,308.19 21.47 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 104,823,709.22 15,751,998.42 15.03 

ภาคตะวันออก 21,550,883.56 4,726,696.64 21.93 

ภาคตะวันตก 34,038,210.43 20,134,123.90 59.15 

ภาคใต ้ 46,154,901.40 11,227,760.46 24.33 

ภาคเหนือ 60,048,349.14 38,422,185.10 63.99 

รวม 323,528,699.65 102,484,072.71 31.68 

ท่ีมา: กรมป่าไม้, ๒๕๖๒  
 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี ๔.๑-๒ แผนท่ีสภาพพ้ืนท่ีปา่ไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๔.๑-๓ แผนท่ีร้อยละพ้ืนท่ีปา่ไม้รายจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๑๐ 

จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2562  
สามารถพิจารณาเป็นสองช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงระหว่าง ปี พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2541 และช่วงระหว่างปี  
พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2562 เนื่องจากมาตราส่วนที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ก่อนปี 
พ.ศ. 2543 ข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ของกรมป่าไม้ ถูกจัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพดาวเทียมที่มาตราส่วน  
1 ต่อ 250,000 ภายหลังจาก ปี พ.ศ. 2543 มีการเปลี่ยนแปลงมาตราส่วนที่ใช้สำหรับการจัดทำข้อมูล
สภาพพื้นที่ป่าไม้เป็น 1 ต่อ 50,000 ดังนั้น ผลจากการกำหนดมาตราส่วนของภาพดาวเทียมที่แตกต่างกัน
ดังกล่าว ทำให้ตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีความแตกตา่งกันชัดเจน รายละเอียดในตารางสถิติพื้นที่ป่าไม้
ของประเทศไทยของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ 

ช่วงท ี ่  1 (พ.ศ. 2516 - 2541: รวมระยะเวลา 26 ป ี ) :  พ ื ้นท ี ่ป ่าไม้ลดลงจาก 
138,566,875.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2516 เหลือ 81,076,250.00 ไร่ ในปี พ.ศ. 2541 หรือคิดเป็นอัตรา
กรลดลงของพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 2,211,177.88 ไร่ต่อปี  

ช่วงที ่ 2 (พ.ศ. 2543 - 2562: รวมระยะเวลา 20 ปี) : พื ้นที ่ป ่าไม้ลดลงจาก 
106,319,237.50 ไร่ ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 102,484,072.71 ไร่ ในปี พ.ศ. 2562 หรือคิดเป็นอัตรา
การลดลงของพื้นที่ป่าไม้เท่ากับ 191,758.24 ไร่ต่อปี  

รูปท่ี ๔.๑-๔ ร้อยละพ้ืนท่ีปา่ไมข้องประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๖๒ 
ท่ีมา: กรมป่าไม้ ๒๕๖๒ 

 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๔-๑๑ 

ตารางท่ี ๔.๑-๕ สถิติพ้ืนท่ีป่าไม้ของประเทศไทยของกรมป่าไม้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๖๒ 

ปี พ.ศ. พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ร้อยละ 
พื้นที่ป่าไม้ 

หน่วยงานจัดทำข้อมูล 
ตารางกิโลเมตร ไร่ 

2516 221,707.00 138,566,875.00 43.21 กรมป่าไม้ 
2519 198,417.00 124,010,625.00 38.67 กรมป่าไม้ 
2521 175,224.00 109,515,000.00 34.15 กรมป่าไม้ 
2525 156,600.00 97,875,000.00 30.52 กรมป่าไม้ 
2528 150,866.00 94,291,250.00 29.40 กรมป่าไม้ 
2531 143,803.00 89,876,875.00 28.03 กรมป่าไม้ 
2532 143,417.00 89,635,625.00 27.95 กรมป่าไม้ 
2534 136,698.00 85,436,250.00 26.64 กรมป่าไม้ 
2536 133,554.00 83,471,250.00 26.03 กรมป่าไม้ 
2538 131,485.00 82,178,125.00 25.62 กรมป่าไม้ 
2541 129,722.00 81,076,250.00 25.28 กรมป่าไม้ 
2543 170,110.78 106,319,237.50 33.15 กรมป่าไม้ 
2547 167,590.98 104,744,362.50 32.66 กรมป่าไม้ 
2548 161,001.30 100,625,812.50 31.38 กรมป่าไม้ 
2549 158,652.59 99,157,868.75 30.92 กรมป่าไม้ 
2551 171,585.65 107,241,031.25 33.44 มหาวิทยาลัยมหิดล 
2556 163,391.26 102,119,539.55 31.57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2557 163,656.64 102,285,400.62 31.62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2558 163,585.57 102,240,981.88 31.60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2559 163,479.69 102,174,805.09 31.58 มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ 
2560 163,450.16 102,156,350.51 31.58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2561 163,981.28 102,488,302.19 31.68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2562 163,974.52 102,484,072.71 31.68 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ท่ีมา: กรมป่าไม้ ๒๕๖๒  

จากการวิเคราะห์ถึงสาเหตหุลกัของการลดลงของพื้นที่ป่า (Deforestation) และการทำให้
ป่าเสือ่มโทรม (Degradat ion) พบว่า ปัจจบุันจำนวนประชากรในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับ 
การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการใช้ประโยชน์จากป่าไม้
มากขึ้นจนเกินขีดความสามารถที่รองรบัได้ โดยมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การใช้และ
เผาพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตร การใช้ประโยชน์พื้นทีป่่าเพื่อเป็นพื้นที่สำหรบัท่องเที่ยว โดยสร้างเป็นสถานที่พักผอ่น 
สถานที่ตากอากาศ รวมถึงการซื้อที่ดินเพื่อการเก็งกำไร เป็นต้น นอกจากนี้ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ 
ก็ยังเป็นอีกสาเหตุหนึง่ที่ทำให้เกิดการทำลายพื้นที่ป่าเป็นบรเิวณกว้าง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจำเป็นต้องมี 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๔-๑๒ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศหรือการขยายตัวของเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการภายใต้ความสมดุลของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
โดยสรุปแล้ว สาเหตุหลักของการลดลงของพื้นที่ป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม 

ปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่ที่รัฐได้สงวนหวงห้ามไว้เป็นจำนวนมาก เช่น เขตอุทยานแห่งชาติ 
ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าชายเลน ส่งผลให้เกิดข้อพพิาทระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน นำไปสู่ปัญหา
การขาดความมั่นคงในที่ดิน และมีการใช้ที่ดินผิดประเภท ประกอบกับมีการขยายพื้นที่การบุกรุกอย่างต่อเนือ่ง  
ดังจะเห็นได้จากข้อมูลการครอบครองพื้นที่ป่าของราษฎรโดยกรมอุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่าและ  
พันธุ์พืช ที่ผ่านมาพบว่า ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายมีราษฎรเข้าไปครอบครองที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและ 
ทำกิน นอกจากนี้ ที่ดินของรัฐที่ได้สงวนหวงห้ามไว้เพื ่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่ราชพัสดุและ  
พื้นที่นิคมสร้างตนเองก็มีการบุกรุกเช่นกัน 

๓.๒) ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตท่ีดิน 
  เนื ่องจากประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการกำหนดเขตการใช้ที่ดินหลายฉบับ 
รวมทั้งมีมติคณะรัฐมนตรีหลายเรื่อง ส่งผลให้มีแนวเขตที่ดินจำนวนมากที่ประกาศต่างกรรมต่างวาระ ประกอบกับ
ความไม่ชัดเจนของขอบเขตของพื้นที่ป่า เนื ่องจากเทคโนโลยีการจัดทำแผนที่ในอดีตไม่สามารถกำหนด
รายละเอียด ขอบเขตของพื้นที่ป่าได้อย่างชัดเจน จึงมีปัญหาตามมา คือ ไม่มีการกันพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ทำกิน
ของประชาชนที่อยู่ก่อนการประกาศเขตป่าไม้ออกจากพื้นที่ป่าสงวน ทำให้ประชาชนที่ควรเป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน
เหล่านี้ต้องกลายเป็นผู้บุกรุก จากการที่มีหน่วยงานจำนวนมากที่เกี่ยวข้องทำให้มีแผนที่ที่แนบท้ายประกาศ 
มีมาตราส่วนแตกต่างกัน ทำให้มีปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้มีข้อพิพาท
เรื่องแนวเขตมาโดยตลอด ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ ทั้งระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ภาครัฐกับเอกชน และ
ระหว่างภาคประชาชนด้วยกัน (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ, ๒๕๕๙) 
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการด้านความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และ
มาสู่นโยบายการปรับปรงุแผนที่แนวเขตที่ดินของรฐัแบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ หรือ “วันแมป” 
(One Map) ว่า เป้าหมายของการจัดทำ One Map คือ การนำเอาเส้นแบ่งเขตแผนที่ท ี ่ไม่ตรงกันของ
หน่วยงานรัฐมาทำให้เป็นเส้นเดียวกัน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินทับซ้อน การทุจริต ผลประโยชน์  
การใช้พื้นที่ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด เพื่อ (๑) แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐที่ชัดเจน ถูกต้อง 
และเป็นรูปธรรม ในมาตรฐานเดียวกัน คือ มาตราส่วน ๑ ต่อ ๔,๐๐๐ (๒) เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า  
การบุกรุกครอบครองพื้นที่ป่าไม้ (๓) เพื่อจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ในดินของรัฐ 
สำหรับการบริหารจัดการที่ดินของรัฐต่อไปในอนาคต (๔) ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในพื้นที่เป้าหมาย ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
อย่างน้อยร ้อยละ ๔๐ ของพื ้นที ่ประเทศ และ (๕) สามารถนำแนวเขตที ่ได้ร ับไปสู ่การรับรองแผนที่  
แนวเขตที่ดินของรัฐ ให้มีผลทางกฎหมายและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับแนวเขตที่ปรับปรุงใหม่ 
เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการบกุรกุทำลายทรัพยากรป่าไม้ และปัญหาการทับซ้อนที่ดิน
ของรัฐและประชาชน (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๙) 
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๓.๓) ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการกระจายการถือครองท่ีดิน 
ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินในประเทศ เกิดจากการมีที่ดินจำนวนจำกัด ในขณะที่

ประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แต่ที่ดินทำกินอยู่ในการครอบครองของคนเพียงส่วนน้อย (นายทุน นักการเมือง) 
การเปลี่ยนมือไปอยู่ในการครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร เนื่องจากราษฎรขายสิทธิทำกินหรือการจำนอง 
ราษฎรบางส่วนไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินไม่พอเพียง หรือมีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศร้อยละ ๙๐ ถือครองที่ดินเฉลี่ยไม่ถึง ๑ ไร่ต่อคน ประชาชนจำนวนเพียงร้อยละ ๑๐  
ถือครองที่ดินมากกว่า ๑๐๐ ไร่ต่อคน ที่ดินถูกปล่อยทิ้งรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
หรือใช้ประโยชน์ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ มีจำนวนมากถึงร้อยละ ๗๐ ประเมินเป็นมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกจิ 
๑๒๗,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลการจดทะเบียนคนจนของกระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๐  
ระบุว่า มีประชาชนมาลงทะเบียนในเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินทำกินประมาณ ๔ ล้านราย แบ่งเป็นคนไม่มีที่ดิน  
๑.๓ ล้านราย มีที่ดินทำกินอยู่บ้างแต่ไม่พอทำกิน ๑.๖๕ ล้านราย ขอใช้ที่ดินรัฐและต้องการถือครองที่ดินรัฐ
ประมาณ ๔ แสนกว่าราย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , ๒๕๕๕) การถือครองที่ดินที่มีโฉนดกระจุกตัว  
มีผู้ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินมีทั้งหมด ๑๕.๙ ล้านราย พบการกระจุกตัวของการถือ
ครองที่ดินสูงมาก โดยเฉพาะภาคกลางเป็นภาคที่มีความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดินมากที่สุด ส่วนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดินน้อยที่สุด ด้านการถือครองที่ดิน 
เพื่อการเกษตรพบว่า มีการถือครองที่ดินเพื่อทำการเกษตร ๕.๙ ล้านราย โดยมีสัดส่วนผู้ถือครองฯ ร้อยละ ๔๖ 
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งครอบครองเนื้อที่การเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศ (สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๗) 

๔)   ปัญหาดา้นคณุภาพท่ีดิน 

๔.๑) ดินท่ีมีปัญหาขาดความอุดมสมบูรณ ์
ดินเป็นทรัพยากรพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 

รวมทั้งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ซึ่งหากขาดการจัดการที่ดีจะส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการผลิต จากการประเมิน
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินของประเทศไทยในปี ๒๕๕๐ ของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งพื้นที่เสื่อมโทรม 
ออกเป็น ๔ ระดับ ตามสถานภาพชั้นความเสื่อมโทรม ได้แก่ ๑) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับดุลธรรมชาติ มีเนื้อที่ 
๑๕๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๔๗.๒๗ ของพื้นที่ประเทศ ๒) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับเฝ้าระวัง มีเนื้อที่ ๑๓๒.๗ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๔๑.๔๗ ของพื้นที่ประเทศ ๓) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับรุนแรง มีเนื้อที่ ๓๕.๗ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๑.๑๘ 
ของพื้นที่ประเทศ ๔) พื้นที่เสื่อมโทรมระดับวิกฤติ มีเนื้อที่ ๐.๑๘ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๐.๐๖ ของพื้นที่ประเทศ 
โดยสาเหตุสำคัญที่ทำให้พื้นที่ดินเสื่อมโทรมนอกจากการเสื่อมโทรมตามธรรมชาติแล้ว ยังเกิดจากการกระทำ
ของมนุษย์ ทำให้ไม่อาจใช้ประโยชน์จากดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งการตัดไม้ทำลายป่า การเผา/ถางป่า 
การเพาะปลูกและเตรียมดินอย่างไม่ถูกวิธี หรือการปลูกพืชบางชนิดที่ทำให้ดินเสื่อมเร็ว การเผาตอข้าวในนา  
เมื่อดินเสื่อมมากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการทำเกษตรกรรมก็เพิ่มสูงข้ึนตาม จากการสำมะโนการเกษตรของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖ พบว่า มีการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย ๕๗.๓ กิโลกรัมต่อไร่ เพิ่มข้ึนจากปี ๒๕๓๖ และ 
๒๕๔๖ ที่มีอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ย ๓๓.๙ และ ๔๑.๘ กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ นอกจากนี้ การใช้ความเค็ม 
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ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้ เกิดการสะสมและการแพร่กระจายของ 
ความเค็มในพื้นที่การเกษตร  

จากข้อมูลสภาพทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๕๙)  
พบว่า ดินปัญหาที่เกิดตามสภาพธรรมชาติในประเทศไทย มีดังนี ้

• ดินเปรี้ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสารประกอบไพไรต์เป็นองค์ประกอบ เมื่อผ่านกระบวนการ
ออกซิเดชัน จะทำให้เกิดกรดกำมะถันในชั ้นดิน และฤทธิ์ของความเป็นกรดรุนแรงมากจนส่งผลกระทบต่อ 
การปลูกพืช ดินชนิดนี้มักพบจาโรไซต์ ลักษณะสีเหลืองฟางข้าว ที่ชั้นใดชั้นหนึ่งในหน้าตัดดิน เกิดในบริเวณ 
ที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลที่มีหรือเคยมีน้ำทะเลหรือมีน้ำกร่อยท่วมถึงในอดีต มีเนื้อที่ประมาณ ๖.๒๓ ล้านไร่  
พบมากในภาคกลางตอนใต้ รองลงมาคือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก ตามลำดับ 

• ดินอินทรีย์ หมายถึง ดินที ่มีสารอินทรีย์ในรูปของอินทรีย์คาร์บอนอยู ่ในเนื ้อดิน 
มากกว่าร้อยละ ๒๐ โดยจะพบการสะสมของอินทรียวัตถุเป็นช้ันหนามากกว่า ๔๐ เซนติเมตร มีซากพืชที่ผุพัง
และยังสลายตัวไม่หมดปะปนอยู่ พบในพื้นที ่ลุ ่มต่ำ มีน้ำขังหรือชื ้นแฉะเกือบตลอดปี เช่น ที ่ล ุ ่มชื ้นแฉะ  
ที่ลุ่มต่ำระหว่างสันทรายชายฝั่งทะเล ที่เรียกว่า พรุ มีเนื้อที่ประมาณ ๐.๒๖ ล้านไร่ พบในบริเวณที่ลุ่มน้ำ  
ชายฝั่งทะเลของภาคใต้ และภาคตะวันออก 

• ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช คือ เกิดความไม่สมดุลของธาตุอาหาร มีความเป็นพิษของธาตุโซเดียมและ
คลอไรด์ พืชที่ปลูกไม่เจรญิเติบโต มีลำต้นแคระแกรน็ ให้ผลผลิตต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔.๓๙ ล้านไร่ พบมากใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงมาคือ ภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ตามลำดับ 

• ดินทราย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วน เกิดเป็นช้ันหนา
มากกว่า ๑๐๐ เซนติเมตรจากผิวดิน รวมถึงพื้นที่ที่มีช้ันทรายหนามากกว่า ๕๐ เซนติเมตรจากผิวดิน ที่รองรับด้วย
ช้ันดาน ดินเหนียว ดินร่วน หรือพบช้ันดานอินทรีย์ภายในความลึก ๑๐๐ เซนติเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๒.๕๔ ล้านไร่ 
พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศ 

• ดินต้ืน หมายถึง ดินที่พบช้ันลูกรัง ช้ันกรวด ช้ันเศษหิน หรือเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดิน
เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๓๕ โดยปริมาตร หรือพบชั้นมาร์ล หรือชั้นหินพื้นอยู่ตื ้นกว่า ๕๐ เซนติเมตร 
จากผิวดิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช ทำให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตต่ำ  
 มีเนื้อที่ประมาณ ๔๖.๐๙ ล้านไร่  

• ดินกรด หมายถึง ดินที ่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่ำกว่า ๗  
แต่ระดับความเป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และการเสื ่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมทางดิน 
จะเกิดอย่างรุนแรง เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำกว่า ๕.๕ โดยจะพบดินกรดกระจายทั่วไปทุกภาค
ของประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ ๙๕.๔๑ ล้านไร่ 

นอกจากนี้ ยังมีดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที ่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ดินดาน  
มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๗.๒๘ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘.๕ ของพื้นที่ประเทศไทย ดินปนเปื้อน และดินเหมืองแร่ร้าง  
ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์ของทรัพยากรดินไทย พบว่า มีแนวโน้มที่ทรัพยากรดินจะเกิดความเสื่อมโทรม 
ในระดับที่สูงข้ึนในอนาคต จากความเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ ที่เกิดจากการขาด
การอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และการจัดการที่ไม่เหมาะสม การบุกรุกแผ้วถางพื้นที่ป่าไม้  
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ต้นน้ำลำธาร เพื ่อขยายที่ทำกิน การใช้ที ่ดินไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของที ่ดินและคุณภาพของที่ดิน  
และสาเหตุจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (กรมพัฒนาที่ดิน, ๒๕๕๙) 

๔.๒) การสญูเสยีดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
 ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งประเภทการชะล้างพังทลายของดินได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ ๆ 
คือ (๑) การชะล้างพังทลายของดินตามธรรมชาติ เนื่องจากการกระทำของน้ำ ลม และแรงดึงดูดของโลก  
ซึ่งกระบวนการดังกลา่วก่อให้เกิดการชะล้างพงัทลายของดินทีละน้อย (๒) การชะล้างพังทลายของดินทีม่ีตัวเรง่
มาเกี ่ยวข้อง เช่น ปริมาณน้ำฝนที่ตกมากและรุนแรงผิดปกติ อันเนื ่องมาจากภูมิอากาศที ่แปรปรวน 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที ่รุนแรง เช่น การเกิดน้ำไหลหลาก การบุกรุกพื ้นที ่ป่าเพื ่อทำไร่เลื ่อนลอย  
หรือการไถพรวนพื้นที่ตามแนวข้ึนลงของพื้นที่ลาดชัน โดยทั่วไปการชะล้างพังทลายของดินเริ่มรุนแรงในพื้นที่ 
ที่มีความลาดชันตั ้งแต่ร้อยละ ๕ ขึ ้นไป การชะล้างพังทลายของดินทำให้หน้าดินสูญเสียธาตุอาหารพืช 
คุณสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพของดินเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว โดยส่วนใหญ่การชะล้างหน้าดินใน
ประเทศไทยเกิดจากการชะล้างจากน้ำฝนเป็นหลัก  

การสูญเสียดินจากการชะล้างพังทลายของดิน พบว่าเกิดขึ ้นอยู ่ทั ่วไปในทุกประเทศ  
ทั้งในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ต้นน้ำ ปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินนี้เกิดขึ ้นอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดชันและไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ สำหรับอัตราการสูญเสียดิน  
ในพื้นที ่เกษตรกรรมของประเทศไทย ซึ ่งกรมพัฒนาที่ดินรายงานว่ามีอัตราการสูญเสียดินสูงสุ ดในช่วง  
20 - 40 ตันต่อไร่ต่อปี ซึ่งประเมินการสูญเสียดินในรูปของมูลค่าธาตุพืชในตะกอนดินที่ถูกชะล้างไปทั่วประเทศ 
ในรูปของปุ๋ยมีมูลค่าสูงถึง 8,468 ล้านบาทต่อปี แสดงให้เห็นถึงความสำคัญและมูลค่าของทรัพยากรดิน  
ที่สูญเสียไปจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ  

๕)   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีส่งผลต่อการใช้ท่ีดินของประเทศ 
จากสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูม ิอากาศที ่ส ่งผลกระทบต่อประเทศกำลังพัฒนา 

เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยต้องเผชิญและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึง 
การเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพาหะนำโรค นำมาซึ่งการเกิดโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ เป็นต้น  
ทั้งนี ้ ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีรูปแบบการพัฒนาและวิถีชี วิตที ่ต้องพึ ่งพาความ 
อุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อุณหภูมิที่เพิ่มสูงข้ึนและความแปรปรวนของฤดูกาล ได้ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการทำการเกษตร เกิดความไม่แน่นอนในระยะเวลาการเพาะปลูกและมีความเสี่ยงจากภัยแล้ง 
แม้ว่าจะมีผักและผลไม้บางชนิดที่เจริญเติบโตได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แต่มีพืชหลายชนิดที่ให้ผลผลิตลดลง
หรือให้ผลผลิตไม่ถูกต้องตามฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นภัยคุกคามที่สำคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ การขจัดปัญหาความยากจน 
และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีข้ึน การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ความสมบูรณ์ของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึง ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ 
ของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อที่ดินและทรัพยากรดิน  
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ขณะเดียวกัน การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลเป็นหลัก 
และการขยายตัวอย่างรวดเร็วของพื้นที่เมือง ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มมากข้ึน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไชด์ (CO2) เป็นหลัก ซึ่งการปล่อยก๊าซ CO2 จากการ
ใช้พลังงานของประเทศในช่วงที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่หลังภาวะ  เศรษฐกิจตกต่ำ จาก ๑๔๕.๕  
ล้านตัน CO2 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น ๒๖๓.๔ ล้านตัน CO2 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ ต่อปี 
สอดคล้องกับการใช้พลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓.๗  ต่อปีอย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
การปล่อยก๊าซ CO2 จากการใช้พลังงานอยู ่ที ่ 250.4 ล้านตัน CO2 ซึ ่งลดลง ๔.๙ เมื ่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ทั้งนี ้เนื่องจากการใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มมากขึ้นตามนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนของรัฐบาล 
โดยในปีพ.ศ. ๒๕๖๒ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ ๖.๔ จึงทำให้การปล่อยก๊าซ CO2 

จากการใช้พลังงานลดลง แม้ว่าจะมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นก็ตาม (สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 
๒๕๖๒) 

ตารางที่ ๔.๑-๖ ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
ท่ีสำคัญ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (หน่วย: ล้านตัน CO2 ) 

ท่ีมา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๒  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาเศรษฐกจิ 
ปี พ.ศ. สัดส่วน  

(%) 
การเปลี่ยนแปลง (%) 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

การผลิตไฟฟ้า ๙๘.๔ ๙๔.๗ ๙๓.๙ ๙๔.๓ ๓๗.๖ - ๓.๘ - ๐.๘ ๐.๔ 

ขนส่ง ๖๖.๒ ๗๓.๖ ๗๕.๑ ๗๑.๕ ๒๘.๖ ๑๑.๒ ๒.๐ - ๔.๙ 

อุตสาหกรรม ๗๘.๐ ๗๕.๒ ๗๘.๔ ๖๙.๖ ๒๗.๘ - ๓.๖ ๔.๔ - ๑๑.๒ 

อ่ืนๆ ๑๖.๑ ๑๕.๐ ๑๕.๙ ๑๕.๐ ๖.๐ - ๖.๗ ๖.๐ - ๕.๖ 

รวม ๒๕๘.๗ ๒๕๘.๕ ๒๖๓.๔ ๒๕๐.๔ ๑๐๐.๐ - ๐.๑ ๑.๙ - ๔.๙ 
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รูปท่ี ๔.๑-๕ สัดส่วนการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดข์องประเทศไทย จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ 
ท่ีสำคัญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

             ท่ีมา: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ๒๕๖๒ 

ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น ส่งผลให้
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ประเทศไทย  
ได้ประกาศเจตนารมณ์และกำหนดเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ต่ำกว่าระดับ
การปล่อยตามปกติ ร้อยละ ๗ - ๒๐ ภายในปี ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ความตกลงปารีส (Paris Agreement)  
ที่นานาประเทศร่วมกันรับรอง เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมุ่งควบคุมการเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิเฉลี่ย
ของโลกให้ต่ำกว่า ๒ องศาเซลเซียส และประเทศไทยได้ลงนามรับรองความตกลงดังกล่ าวเมื ่อวันที ่ ๒๒ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื ่อง โดยกำหนดเป้าหมายในการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๒๕ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ อีกทั้งยังมีการทบทวนเพื่อเพิ่มระดับ 
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุก ๕ ปี ก่อให้เกิดนัยสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่จะต้องเร่งดำเนินการ 
ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาคบริการ ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดัน  
ให้ประเทศต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการใช้พลังงาน
หมุนเวียนและพลังงานชีวภาพเพิ่มมากขึ้น  

๔.๒ การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
การพัฒนาของประเทศไทยที่ขาดกรอบนโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการใช้ประโยชน์ท ี ่ดิน 

ในระดับประเทศและระดับภาค ขาดประสิทธิภาพในการชี้นำ กำกับ ควบคุม และบูรณาการการพัฒนาเมือง
และชนบท โดยเฉพาะการขาดการประสานเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นองค์รวม
และมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การพัฒนาขาดความสมดุลในเชิงพื้นที่ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม เมืองและชุมชนขยายตัวอย่างไม่มีระบบ มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 
มีการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เสี่ยงภัย ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่ งส่งผล
โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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๔.๒.๑ การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตของประเทศไทย 
กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงจัดทำผังเมืองให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงดำเนินการวางผัง

และจัดทำผังประเทศและผังภาค เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  และมาตรการการพัฒนาสำหรับใช้เป็น
กรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของประเทศไทย และได้จัดทำผังประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๐๐  
ที่ฉายภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของประเทศไทย ดังนี้ 

ผังประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๐๐ 
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศไทยยังคงขาดกรอบพัฒนาด้านผังเมืองทั้ งในระดับประเทศ 

และระดับภาค ที่จะมีบทบาทในการกำกับ ควบคุม และบูรณาการการพัฒนาเมืองและชนบทได้อย่างชัดเจน 
กรมโยธาธิการจึงจัดผังประเทศและผังภาคข้ึน เพื่อกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
บทบาทและศักยภาพของพื้นที ่ โดยการวางผังประเทศกำหนดทิศทางและน โยบายระยะยาว ๕๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์เร่งด่วน ๕ ปี ๑๐ ปี และ ๑๕ ปี 

บทบาทและวิสัยทัศน์ในการจัดทำผังประเทศ 
แบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ระยะแรก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕) มุ่งเน้นการเป็นประเทศประตูการค้า

ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนและจีนตอนใต้ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๕ ปี ประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรม
การผลิตและการบริการ การให้ความสำคัญถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งอาหารช้ันนำของโลก และศูนย์กลาง
สุขภาพ และการท่องเที่ยวระดับทวีป ระยะที่ ๓ จำนวน ๓๐  ปี มีเป้าหมายว่า ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ที ่พ ัฒนาแล้ว และระยะที ่ ๔ จำนวน  ๕๐ ปี ประเทศไทยเป็นประเทศชั ้นนำของโลกด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร บริการด้านสุขภาพ และการท่องเที ่ยว รวมถึงคุณภาพชีวิต
ประชาชนที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี 
๑) ยุทธศาสตร์การกระจายความเจริญและฟื้นฟูบูรณะศูนย์กลางเดิม โดยกระจายความเจริญ

ออกจากเมืองขนาดใหญ่ ไปยังภูมิภาคอื่นๆ ควบคู่กับการบูรณะศูนย์กลางเดิม โดยมีนโยบาย คือ กระจาย
กิจกรรมออกจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สร้างแหล่งงานใหม่ๆ ในพื้นที ่ศักยภาพ และปรับปรุง
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพฯ 

๒) ยุทธศาสตร์กลุ่มเมือง เป็นการจัดระบบเมืองและชุมชน โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ 
ของเมืองตามบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน 

๓) ยุทธศาสตร์เมืองเพื ่อการสร้างสรรค์ พัฒนาเมืองให้เอื ้ออำนวยต่อการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมสำหรับผลผลิตด้านต่างๆ 

๔) ยุทศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและยั ่งยืน ความเหมาะสมในการตั ้งถิ ่นฐานทั้งในเมือง  
และชนบท รวมถึงการคำนึงถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 

๕) ยุทศาสตร์เมืองและชนบทพอเพียง เป็นการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาเมืองและชนบท 

เป้าหมายการพัฒนา 
๑) ด้านประชากร จากการวิเคราะห์แนวโน้มอีก ๕๐ ปีข้างหน้า ประชากรในประเทศไทย  

แบ่งออกเป็น ๒ มิติ คือ เป้าหมายการกระจายตัวของประชากร มุ่งให้มีความสมดุลมากขึ ้นในแต่ละภาค  
และกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเป้าหมายสัดส่วนประชากรเมืองและชนบท 
มุ่งเน้นลดประชากรชนบทลงและเพิ่มประชากรเมืองให้มากขึ้น 
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๒) เป้าหมายด้านเศรษฐกิจและการจา้งงาน มุ่งเน้นให้มีสัดส่วนของภาคบรกิารสงูกว่าภาคอืน่ๆ 
และการจ้างงาน มุ่งเน้นการกระจายแหล่งงานรายได้ 

๓) เป้าหมายด้านระบบเมืองและชุมชน พัฒนาเมืองต่างๆ ให้สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเพิ่มเมืองศูนย์กลางภูมิภาค มีกลุ่มเมืองที่เข้มแข็งและพึ่งพากันเองได้ และกำหนดให้ประเทศ 
มีพื้นที่ส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๔) เป้าหมายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน กำหนดให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
จำกัดพื้นที่เมือง ขยายตัวได้ไม่เกินร้อยละ ๕ ของพื้นที่ในอีก ๕๐ ปีข้างหน้า อาจลดพื้นที่เกษตรให้ลดน้อยลง
แต่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่เกษตรที่มีอยู่ และการปลูกป่าเพิ่มควบคู่กับการรักษาพื้นป่าเดิม 

๕) เป้าหมายด้านบริการสาธารณะ กำหนดพัฒนาพื้นที่และจัดการระบบสาธารณะด้านต่างๆ  
ให้มีความทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทั้งการศึกษา สาธารณสุข คมนาคมขนส่ง วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี พลังงาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ 

ผังประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๐๐ 
รูปท่ี ๔.๒-๑ แสดงผังประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ ที่มีแนวทางในการพัฒนาในระยะต่างๆ ดังนี ้
• ระยะสั้น มุ่งเน้นเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่แข็งแรง 
• ระยะปานกลาง เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 
• ระยะยาวเป็นประเทศพัฒนา 
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๔-๒๐ 

 
รูปท่ี ๔.๒-๑ ผังประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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๔-๒๑ 

ผังนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีรายสาขา 
๑) ผังนโยบายการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อรองรบักิจกรรมด้านต่างๆ และคำนึงถึงความเหมาะสม
และก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ พื้นที่พัฒนาและพื้นที่ชุมชนเมืองโดยแสดงผัง 
การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ ดังแสดงในรูปท่ี ๔.๒-๒ และรูปท่ี 4.2-3 ดังนี ้

ผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่ชุมชนเมือง  เพื่อรองรับประชากรอีก ๔๐ ล้านคนในอีก  
๕๐ ปข้ีางหน้า ควรมีพื้นที่เมืองประมาณร้อยละ ๕ จากปัจจุบันมีเพียงร้อยละ ๓ ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยการ 

• กำหนดขอบเขตเมืองให้ชัดเจน เพื่อควบคุมการขยายตัวของพื้นที่เมือง ใช้มาตรการ 
แนวกันชนสีเขียวในการแยกพื้นที่เมืองและพื้นที่การเกษตรออกจากกัน 

• การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมืองให้เต็มประสิทธิภาพโดยทำให้เมืองกระชับ โดยส่งเสริม
ให้เพิ่มความหนาแน่นในย่านธุรกิจกลางเมือง ฟื้นฟูเมืองขนาดใหญ่และหลีกเลี่ยงการคุกคามของเมืองชนบท 

• จัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเมอืงใหม่
โดยกำหนดพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมไม่ทำลายพื้นที่เกษตร พื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และปลอดภัย 
จากภัยพิบัติ รวมทั้งการปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง 

• กำหนดแนวทางและสนับสนุนการออกแบบชุมชนเมือง โดยควบคุม Urban Microclimate 
เพื่อลดอุณหภูมิเมืองและประหยัดพลังงาน 

• เพิ่มพื้นที่โล่งว่างและพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง 
• จัดการภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
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๔-๒๒ 

 
รูปท่ี ๔.๒-๒ ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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๔-๒๓ 

 
 

รูปท่ี ๔.๒-๓ ผังแนวคิดการวางผังภาคกลาง พ.ศ. ๒๖๐๐ 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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๔-๒๔ 

กรอบนโยบายของผัง 
กรอบการวางผังนโยบายการพัฒนาภาคกลาง ประกอบด้วย กรอบการพัฒนาด้านประชากร

และการจ้างงาน ด้านเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาเมืองและชุมชน ตามแนวคิดการพัฒนา
ภาคกลางมุ่งเน้นการพัฒนาแบบผสมผสานการพัฒนาหลายศูนย์กลาง และการสร้างความสมดุล ระหว่างเมือง
และชนบท ความสมดุลระหว่างประชากร และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ความสมดุลระหวา่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจกับความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  และความสมดุลระหว่างการประกอบอาชีพ 
กับการตั้งถ่ินฐาน 

ผังนโยบายการพัฒนาภาคกลาง ปีพ.ศ. ๒๖๐๐ 
- การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

กำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคกลางในอนาคต เพื่อใช้เป็นแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ซึ่งคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของพื้นที่ในกา รพัฒนา 
สภาพเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ ทั้งในด้านพื้นที่สงวนและพื้นที่พัฒนา 

- ด้านระบบโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มุ่งเน้นการประสานเชื่อมโยงการคมนาคมรูปแบบต่างๆ  ทั้งทางรถยนต์ รถไฟ ทางน้ำ 

และทางอากาศอย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาโครงข่ายเช่ือมโยงระหว่างประเทศ 
- ระบบชุมชน 

เน้นที่การสร้างเมืองศูนย์กลางต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ดังแสดงในรูปท่ี ๔.๒-๔ 
และรูปท่ี 4.2-5 ดังนี้ 
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๔-๒๕ 

 
รูปท่ี ๔.๒-๔  ผังนโยบายการพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. ๒๖๐๐ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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๔-๒๖ 

 
 

รูปท่ี ๔.๒-๕  ผังการใชป้ระโยชน์ที่ดินของประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๖๐๐ 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง  
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๔-๒๗ 

• พ้ืนท่ีสงวนและอนุรักษ์ 
แบ่งเป็น ๒ นโยบาย คือ การสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาความหลากหลายและความสมดุล 

ของระบบนิเวศ และพื้นที่สงวนและรักษาเมืองหรือชุมชนที่มีความสำคัญของเมืองอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
• พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

แบ่งเป็น ๒ นโยบาย คือ การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม ให้สอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นที่ 
มีประสิทธิภาพและกำหนดเขตพัฒนาพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งทะเล 

• พ้ืนท่ีเมือง 
นโยบาย คือ การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริม 

การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าในเขตเมืองและควบคุมการขยายขอบเขตพื้นที่เมือง และส่งเสรมิความเป็นเมืองน่าอยู่ 
โดยคำนึงถึงการขยายตัวของเมืองและการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพ 

• พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
นโยบาย คือ กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที ่ และสภาพ

ปัจจุบันของอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและป้องกัน 
การเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรม 

โดยแบ่งตามประเภทของอุตสาหกรรมและกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่เหมาะสม โดยอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารส่วนใหญ่จะอยู่ภาคกลางตอนบน และอุตสาหกรรมพื้นฐานอยู่ทางภาคกลางตอนล่าง 

• ผังนโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท 
การพัฒนาเมืองและกลุ่มเมือง 
มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบชุมชนในอนาคต และแต่ละจังหวัดทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง

แตกต่างกันออกไป การพัฒนากลุ่มพื้นที่ กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลัก (Core Cluster) และกลุ่มพื้นที่ศูนย์กลาง
บริการตามบทบาท (Function-Service Cluster) รวมถึงการพัฒนาพื้นที ่ชายแดน (Border Area) และ 
การพัฒนาเครือข่ายเมืองชนบท (Urban-Rural Network) 

การพัฒนาชนบท 
นโยบายเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบทบนฐานทรัพยากรที ่มีอยู่ในลักษณะการพึ่งตนเอง  

ตามวิถีทางเศรษฐกิจพอเพียง 
• ผังนโยบายระบบโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านระบบคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ 
เป้าหมายมุ ่งเน้นพัฒนาโครงข่ายคมนาคม โดยคำนึงถึงด้านการขนส่งคน และสินค้า 

และด้านขนส่งสินค้า มุ่งเน้นเรื่องการกระจายสินค้า รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถของการขนส่งทั้งทางน้ำ 
และอากาศ 

ด้านการบริหารจัดการน้ำ 
พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ และจัดการน้ำเพื่อรองรับความต้องการ

ใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การผันน้ำจากลุ ่มน้ำในประเทศ/ ต่างประเทศ 
เพื่อใช้อุปโภคบริโภค ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาโครงข่ายน้ำ 

ด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
การขยายโครงสร้างพื้นฐานระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยี 
ด้านพลังงาน 
จัดหาแหล่งผลิตจัดหาพลังงานและการผลิตและจัดหาพลังงานทดแทน 
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๔-๒๘ 

• ผังนโยบายการบริการสังคม 
เน้นการพัฒนาศูนย์กลางการแพทย์และการศึกษา 

• ผังนโยบายการพัฒนาการท่องเท่ียว 
มุ่ง เน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ควบคู ่กันไปทั ้งในแหล่งท่องเที ่ยวธรรมชาติและ  

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ กำหนดบทบาทกลุ่มพื้นที่ท่องเที่ยวและจัดเครือข่ายการท่องเที่ยว การบรกิาร
และโครงสร้างพื้นฐานให้กับการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ประหยัด ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลก 

• ผังนโยบายการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ 
การแก้ไขและปอ้งกันภัยธรรมชาติด้านต่างๆ ได้แก่ อุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหว แผ่นดินถลม่ 

การกัดเซาะชายฝั่งทะเลในแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหาแตกต่างกัน 
• ผังกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ี 

การจัดทำผังกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาพื้นที่  เป็นการนำผังนโยบายมาบูรณาการโดยมีการ
กำหนดแผนงานโครงการ เป้าหมายด้านกิจกรรม พื้นที่และระยะเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจน (๕ , ๑๐,  
๑๕ ปี) ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการพัฒนาภาคในระยะ ๑๕ ปี 

 

ผลจากการศึกษาทบทวนในบทนี้ ได้นำไปใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานในการประเมินแนวทาง
ทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา ต่อไป 

๔.๓ การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย 
จากการทบทวนสถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในประเทศไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดินสำหรับ

การใช้ประโยชน์ที ่ดินบางประเภท เช่น พื ้นที่ชุมชนเมือง พื ้นที่พาณิชยกรรม สิ ่งปลูกสร้างและโรงงาน
อุตสาหกรรมเพิ ่มขึ ้น พื ้นที ่ป่าไม้และเบ็ดเตล็ดลดลง ในขณะที่พื้นที ่การเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มไม่มาก  
จากสถานการณ์ดังกล่าว สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาที่เกิดข้ึน 
ตลอดจนแนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย ได้ดังนี้ 

๔.๓.๑ สาเหตุของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่   
๑) การเปลี ่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อันเป็นผลมาจากการพ ัฒนา 

ที่ผ่านมาทำให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ การผลิต เปลี ่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสู ่ภาคอุตสาหกรรม 
และการบริการมากขึ ้น แรงงานภาคเกษตรเริ ่มน้อยลง ส่วนใหญ่เป็นผู้ส ูงวัย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้  
ในการเกษตรแทนแรงงานคนมากข้ึนเพื่อให้เพียงพอกับพื้นที่การเกษตร 

๒) การพัฒนาประเทศที่มุ ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื ่อก้าวสู ่ความทันสมัย 
และการกินดีอยู่ดีของประชาชน ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ จนถึง ฉบับที่ ๑๒ 
แม้ว่าการพัฒนาจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความเจริญและประชาชนกินดีอยู่ดีมากข้ึน แต่ความเจริญกระจุกตัว
อยู่ในคนบางกลุ่มเท่านั ้นเมื ่อเทียบกับกลุ ่มเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา และชาวชนบทที่ไม่ได้รับความเจริญ  
อย่างทั่วถึง ความอ่อนแอของภาคการเกษตรที่ต้องพึ่งระบบตลาดและพ่อค้าคนกลาง ทำให้เกิดความไม่มั่นคง
ของชีวิต ปัจจุบันเป็นการผลิตเพื่อส่งออกแต่ผู้ผลิตต้องซื้ออาหารเหล่านั้นมาบริโภค กระบวนการเร่งผลผลิต
นำมาซึ ่งความเส ื ่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ส ่งผลให้เกษตรกรเป็นหนี ้ส ิน ต้องขายที ่ด ินทำกิน  
เป็นแรงผลักดันให้เกษตรกรส่วนหนึ่งอพยพออกไปหางานทำในเมือง อีกส่วนหนึ่งไปบุกรุกที่ดินป่าไม้หรือพื้นที่
สงวนหวงห้ามของรัฐ เพื่อทำการเกษตรหรือทำมาหากินอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อการใช้ที่ดิน แหล่งต้นน้ำลำธาร 
และความหลากหลายทางชีวภาพ 
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๓) การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย ยังไม่มีแผนการใช้ที่ดินระดับนโยบายทีจ่ะใช้เปน็
กรอบแนวทางการบริหารจัดการที่ดินของประเทศอย่างเป็นเอกภาพ ประกอบกับการมีหลายหน่วยงานที่มี
อำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินในแต่ละระดับ และคณะกรรมการที่แต่งตั้งตามกฎหมาย 
เพื่อบริหารจัดการที่ดิน ทำให้เกิดการปฏิบัติงานซ้ำซ้อนหรือปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามอำนาจที่มีอยู่ ส่วนปัญหา
ระดับหน่วยงานปฏิบัติที่พบ คือ แผนงานต้องปรับเปลี่ยนตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป การปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกัน
ระหว่างหน่วยงานหรือปฏิบัติงานเฉพาะด้านตามอำนาจที่มี อยู่  การขาดปัจจัยเกื ้อหนุนการปฏิบัติงาน 
และขาดระบบข้อมูลที่มีประสทิธิภาพ รวมถึงกลไกและเครื่องมือในการบริหารจดัการที่ดินที่ยังไม่สามารถสร้าง
ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในสังคมได ้แม้ว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรอืนและที่ดิน และกฎหมายว่าด้วย
ภาษีบำรุงท้องที่ แต่กฎหมายที่มีอยู่ก็ยังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ที่เพียงพอต่อการควบคุมการบริหาร
จัดการและการใช้ประโยชน์ที ่ดิน อีกทั ้งยังไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๕๙) พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ออกมาใหม่
ก็อยู่ในระยะเตรียมการ ประสิทธิภาพของเครื่องมือทางกฎหมายและมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ที ่นำมา
บริหารจัดการที่ดิน เครื่องมือที่ใช้ส่วนใหญ่มุ่งไปที่การจัดสรรที่ดินอย่างเหมาะสมในทางเศรษฐกิจเท่านั้น  
ไม่คำนึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมเท่าที่ควร 

๔) ความต้องการใช้ทรัพยากรเพื่อใช้ในการอุตสาหกรรมและพลังงาน  ด้วยความเจริญ
ทางด้านเศรษฐกิจทำให้ประเทศไทยต้องใช้ทรัพยากรในการก่อสร้างสิ่งปลกูสรา้งและพลงังาน ซึ่งต้องใช้แร่ธาตุ
และพลังงานมากขึ้น ทำให้ต้องมีการสร้างเขื่อนและการทำเหมืองแร่ต่างๆ ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รูปแบบของฤดูกาล การเกิดภัยพิบัติที่ร ุนแรง 

และบ่อยครั้งขึ้น ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่ต้องพึ่งพา 
ความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งการรักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การขจัดปัญหาความยากจน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
ความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  ในขณะเดียวกันปัญหาการเพิ่มข้ึน 
ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่พึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลัก จากการขยายตัวของพื้นที่เมือง  
ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง อุณหภูมิที่เพิ ่มสูงขึ ้นและความแปรปรวนของฤดูกาล  
ส่งผลกระทบโดยตรงตอ่การประกอบเกษตรกรรม เกิดความไม่แน่นอนในระยะเวลาการเพาะปลูกและมีความเสี่ยง
จากการเกิดภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อที่ดิน
และทรัพยากรดิน 
 ๔.๓.๒ สถานการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ดินของประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๔  - ๒๕๕๙ 
พบว่า พื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมือง/ชุมชน และพื้นที่ชุ่มน้ำมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อที่เพิ่มข้ึน 
ในขณะที่การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการเปลีย่นแปลงเนื้อที่ลดลง ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น พื้นที่
ตามธรรมชาติ พื้นที่แห้งแล้ง และพื้นที่ผิวน้ำ โดยที่การเพิ่มข้ึนของเนื้อที่ทางการเกษตรในระยะหลงั มีแนวโน้ม
เพิ่มข้ึนไม่มาก ส่วนพื้นที่เมือง/ชุมชน หรือพื้นที่ก่อสร้างระยะหลังเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ 
และเมืองใหญ่ๆ ในภาคต่างๆ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น หาดใหญ่ เป็นต้น 
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๔.๓.๓ ปัญหาที่เกิดข้ึนจากผลของการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   ๑) ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ การกระจายการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติในที ่ดินยังไม่เป็นธรรม ทำให้เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐ เอกชนและประชาชน  
ในหลายกรณี ในขณะที่การบริหารจัดการที่ดินของประเทศไทย มีกฎหมาย หน่วยงานและคณะกรรมการต่างๆ 
มากมายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที ่ดิน แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  เกิดความซ้ำซ้อน ขาดประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย แม้ว่าในระยะหลังรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้พยายามใช้มาตรการหลายอย่าง
แก้ไขก็ตาม 
   ๒) ปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น มีการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การใช้ที่ดิน
ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ ความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน ความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในการกระจาย 
การถือครองที่ดิน ปัญหาคุณภาพของที่ดิน ตลอดจนการสูญเสียดินและการชะล้างพังทลายของดินอันเกิดจาก
หลายสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขุดเจาะหรือทำเหมืองแร่ เป็นต้น 

๔.๓.๔ แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากสถานการณ์และปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น มีแนวโน้ม

การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสร้างที่อยู่อาศัยเป็นเมือง ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
เช่น ถนนหนทาง และการทำเหมืองแร่ ในส่วนการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศยังคงมี
ปัญหาความขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนยงัไมม่ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในการกระจายถือครองที่ดินของประเทศ และการเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากไม่มีนโยบาย แผนการดำเนินการเพื่ อป้องกันและรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีส่วนร่วมจากประชาชน อย่างไรก็ตาม  
การทบทวนเรื่องนโยบาย แผน มาตรการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับประเทศมีไว้พร้อมแล้วทุกดา้น
หากแต่ยังคงมีปัญหาเรื่องการบูรณาการการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
และการบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการที่เกี ่ยวข้อง ซึ ่งในปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้มีคณะกรรมการมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ต้องมีการเตรียมองค์กร
และเครื่องมือที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอีกระยะหนึ่ง หากมีนโยบายและแผนที่ผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตรี และดำเนินการตามนโยบาย แผน มาตรการส่งเสริม ป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มงวด
และเป็นธรรม จะสามารถทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ 
ของที่ดินเกิดประโยชน์และประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ทำให้รักษาสภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนความหลากหลายของชีวภาพของประเทศให้ยั่งยืนได้ เพราะปัจจุบันมีเทคโนโลยีทันสมัยก้าวหน้า  
การมีข้อมูลสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
จะทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกว่าที่ผ่านมา 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ ๕ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ด้านการใช้ประโยชน์ทีด่ิน  
ในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑ 

บทที่ ๕ 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
 ตามข้อก าหนดโครงการ (TOR)  ให้มีการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นการประเมินในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดิน อยู่ในประเภทของแผน/แผนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based)  ดังนั้น ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ 
จ านวน ๑ พื้นที่ (จังหวัด) จึงได้พิจารณาจากพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
ซึ่งได้ก าหนดจ านวนพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จ านวน ๑๕ จังหวัด โดยมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ส าหรับน าไปสู่เมืองที่มีการเติบโตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ๓ กลุ่มจังหวัด ได้แก ่

๑. กลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม จ านวน ๘ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสระบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และจังหวัดสงขลา 

๒. กลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จ านวน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี 

๓. กลุ่มจังหวัดที่มีอุตสาหกรรมหนาแน่น จ านวน ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร 
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี 

 

ในการด าเนินการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบดังกล่าว ได้คัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจาก  
มีความหลากหลายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
(การท่องเที่ยว) และมีแนวโน้มรูปแบบการพัฒนาการใช้ที่ดินที่เป็นรากฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม 
ของประเทศไทย มีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ รวมถึง
เป็นจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาด้านชลประทานมากถึงร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่  เนื่องจากความเหมาะสมของดิน
และลักษณะภูมิประเทศ โดยพิจารณาบนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
รวมทั้งยังมีขีดความสามารถในการรองรับด้านสิ่งแวดล้อม (Carrying Capacity)  ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนา
นโยบาย แผน และแผนงาน สามารถบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างสมดุล 

 

เมื่อได้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดต้นแบบแล้ว จะน าเสนอกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใน ๔ เรื่องหลัก ได้แก่ 

๑. กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๒. การสื่อสารและการมีส่วนร่วม (Communication Plan) 
๓. ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
๔. การตรวจสอบคุณภาพ SEA ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒ 

๕.๑  การประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ได้เลือกวิธีการตามแนวทางของ 
European Directive 2001/42 (Partidario, 2012) ด้วยเหตุผลที่ว่าแนวทางดังกล่าว ได้รับการพัฒนาจาก
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking Based SEA) ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มากกว่าแนวทางที่พัฒนามาจากการประเมินผลกระทบ (Impact 
Based SEA)  ซึ่งมีขั้นตอน หรือกระบวนการในการด าเนินงาน จ านวน ๖ ขั้นตอน ดังแสดงในรูปที่ ๕.๑-๑  
การด าเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 ๕.๑.๑ การกลั่นกรอง (Screening) 
การกลั่นกรอง เป็นขั้นตอนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอของแผนหรือแผนงาน  

ว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) หรือไม่ ส าหรับกรณีการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้ มีความจ าเป็นที่ต้องจัดท า SEA เนื่องด้วย
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นความส าคัญในเรื่องการบริหารจัดการที่ดิน จึงได้มีข้อสั่งการ
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม (ทส.) เร่งรัดการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อก าหนด “การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ” ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)  
โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ได้เห็น
ความจ าเป็น จึงได้จัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ขึ้น ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว 

 

๕.๑.๒ การพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ  
การด าเนินการ ตามแนวคิดการจัดท า SEA ของ European Directive 2001/42 (Partidario, 

2012) มีองค์ประกอบอยู่ ๖ ขั้นตอน ดังนี ้
๑) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment) 
๒) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) 
๓) วิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability 

Issues: ESI) 
๔) กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) 
๕) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) 
๖) กรอบการประเมินปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF Assessment Framework) 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๓ 

ขั้นตอน/ กระบวนการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๑.  ขั้นตอนการกลั่นกรอง (Screening) 

๒.  การพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development) 

  ๒.๑  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
(Object of Assessment) 

 

  ๒.๒  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) 

  ๒.๓  ประเด็นสิง่แวดล้อมและความยั่งยืน 
(Environmental and Sustainability Issues: ESI) 

  ๒.๕  กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference Framework: SRF) 

  ๒.๔  กรอบการบริหารจัดการ 
(Governance Framework) 

  ๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF Assessment Framework) 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Option Development) 

  ๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Option) 

  ๔.  การประเมินโอกาสและความเสี่ยง  
(Opportunities & Risk Assessment) 

  ๕. การติดตามผล (Follow –up) 

  ๖. การจัดท ารายงาน SEA (SEA Report)  

การกลั่นกรอง เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนโยบาย (Policy) แผน (Plan) และ
แผนงาน (Program) หรือ PPP ว่ามีความจ าเป็นจะต้องจัดท า SEA หรือไม่ 

๑)  การศึกษารวบรวมปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหวในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    (๑)  การทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับสภาพทั่วไปและการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
    (๒)  การด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       - การลงพื้นที:่ พบปะพูดคุย สัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าภาคธุรกิจ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
       - การรับฟังความเห็นในพื้นที่ : การประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑ และประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ - ๔ โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบด้วย ภาครัฐ  
              ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการ  
๒)  การจัดท ากรอบปัญหา : ได้ประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  คือ การบริหารจัดการ การเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง และการท่องเที่ยว 
๓)  การน าผล CDF เบื้องต้น ไปรับฟังความคิดเห็นเพิ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ โดยจัดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งทื่ ๕ - ๘  

๑)  วิเคราะห์ประเด็นส ่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนของแต่ละ CDF ที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
CDF๑  การบริหารจัดการ  (การจัดการการขนส่งในแม่น้ าป่าสัก/การจัดการขยะ/การจัดการน้ าเสีย/การบริหารจัดการอุทกภัย) 
CDF๒  การเกษตรกรรม    (ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน/ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา/ศักยภาพของเกษตรกร)  
CDF๓  การพัฒนาเมือง     (การขนส่งและเดินทาง/พื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียว/ชุมชนแออัด)  
CDF๔  การท่องเที่ยว        (งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ/การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว/การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

๒)  ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับทั้ง ๔ CDF ในข้อ ๑) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๓)  ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมและความอย่างยั่งยืน ในแต่ละ CDF กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (SI) และเป้าหมายการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) 

พิจารณากลุ่มนโยบายระดับมหภาคที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและมิติอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา CDF กับความสอดคล้องของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ระบุไว้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับกระทรวง/กรม ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) (ภาคกลางและกรุงเทพฯ) และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 

๑) วิเคราะห์ พิจารณาระบุความเกี่ยวขอ้งกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน กลุ่มประชาชน หรือองค์กรในระดับท้องถิ ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ที่เกี่ยวข้องแต่ละ CDF  

๒) วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ 
(๑)  ทราบขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมกันและป้องกันความขัดแย้งกันของยุทธศาสตร์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
(๒)  น าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ CDF โดยพิจารณากรอบอ านาจการบริหาร 

          จัดการและขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๓)  ระบุว่าใคร องค์กร หรือกลุ่มใดที่จะต้องเข้ามาในกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมมือจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด  

๑) การบูรณาการของ “CDF” กับประเด็นการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(SI) นโยบายมหภาค (SRF) และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ESI) 
- เลือกประเด็นปัญหาส าคัญที่สร้างความยากล าบากในการตัดสินใจ โดยจัดล าดับความส าคัญผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ได้ CDF ที่จะท าการประเมิน 

๒) การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัดของ CDF ท าให้ได้วัตถุประสงค์ของ CDF แต่ละปัจจัย น าวัตถุประสงค์ไปสร้างเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย  

ผลการก าหนดเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดการประเมินแต่ละ CDF 
 - CDF๑ การบริหารจัดการ มีเกณฑ์การประเมิน ๔ เกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัว  
 - CDF๒ การเกษตรกรรม   มีเกณฑ์การประเมิน ๓ เกณฑ์ ตัวชี้วัดค่าและเป้าหมาย จ านวน ๖ ตัว  
 - CDF๓ การพัฒนาเมือง    มีเกณฑ์การประเมิน ๓ เกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวน ๕ ตัว  
 - CDF๔ การท่องเที่ยว       มีเกณฑ์การประเมิน ๓ เกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย จ านวน ๗ ตัว  

แนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ 
๑) ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล  (ตัวชี้วัดการน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติ และตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผลการพัฒนา 

ตามข้อเสนอแนะของ SEA 
๒) กลไกการติดตามประเมินผล (กลไกการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลกระบวนการและผลผลิต กลไกการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ 

ตามตัวชี้วัดการพัฒนา 
๓) วิธีการติดตามและประเมินผล (การติดตามการน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ 

SEA 

การปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์การประเมิน คือ เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒) ฉบับทบทวน (รอบปี ๒๕๖๓)  

๑. รายงานระบุปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
๒. รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. รายงานสิ่งแวดล้อม (รายงานสรุปและรายงานสรุปส าหรับประชาชนทั่วไป) 

(๑) การวิเคราะห์แนวโน้มและบรบิท โดยพิจารณาสภาพอดีต ปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต โดยเทคนิค Backcasting  
(๒) การวิเคราะห์ SWOT  เพื่อวเิคราะห์ศักยภาพและความเปราะบางของแต่ละ CDF น าไปใช้พัฒนาทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกบัศักยภาพและความ 
     เปราะบางของพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
(๓) การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อพัฒนาเป็นทางเลือกเชงิยุทธศาสตรข์องแตล่ะCDF ส าหรับนโยบายแต่ละเรื่องเพื่อน าไปสูท่างเลือกเชิงยทุธศาสตร์ที่เหมาะสม

ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๔) การระบุทางเลือกเชิงยทุธศาสตร:์ การพัฒนาทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์ต้องน าไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

น าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดภายใต้นโยบายของแต่ละ CDF มาประเมนิจัดล าดับความส าคญัภายในแต่ละนโยบาย โดยใช้เทคนคิ Prioritization Quadrant 
โดยใช้เกณฑ์ (๑) ความง่ายในการน าไปปฏิบัติ (๒) โอกาสบรรลุเกณฑ ์
ผลการประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์:  
 - CDF๑  การบริหารจัดการ :  การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย  
 - CDF๒ การเกษตรกรรม : การพัฒนาระบบเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
 - CDF๓ การพัฒนาเมือง : การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและ 

ที่อยู่อาศัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแก้ปัญหาชุมชนแออัด 
 - CDF๔ การท่องเที่ยว :  การเพิ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ การจัดการปัญหาด้านการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน ด้านการจ ากัดจ านวน 

นักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน 

ท าการระบุโอกาสและความเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนดมาตรการในการหาประโยชน์จากโอกาส และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้เกิดขึ้นน้อยลง หรือมี
มาตรการเพื่อลดผลกระทบในกรณีที่เป็นความเส่ียงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยมีผลของการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๔ CDF และยุทธศาสตร์ทุกประเด็น  

  ๓.๒  การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
 (Strategic Option  Assessment)  

นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งรัดการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ). โดยกองบริหารจัดการที่ดิน ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จึงจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อ
จัดท าต้นแบบและแนวทาง SEA โดยคัดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ด าเนินการ และใช้พื้นที่ประสานงานจัดกิจกรรมหลักใน ๔ อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบาง
บาล อ าเภอเสนา อ าเภอนครหลวง และอ าเภออุทัย 

รูปที่ ๕.๑-๑ ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดา้นการใชป้ระโยชน์ที่ดิน จังหวดัพระนครศรอียุธยา 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๔ 

๕.๑.๒.๑ ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object Of Assessment) 
ในการก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายการด าเนินงานใช้วิธีการพูดคุย ชี้แจงและ

ปรึกษาหารือเรื ่องการจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดินกับผู ้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
และได้ตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ เพื่อเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้
แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๕.๑.๒.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) 
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนเป็นกระบวนการในการจัดท ากรอบปัญหา (Problem 

Framework) ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาส าคัญ ศักยภาพ และแรงขับเคลื่อนที่สะท้อนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ประเด็นสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกระบวนการด าเนินงาน ดังน้ี 

๑) การรวบรวมปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหวในพืน้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีวิธีการ ดังนี ้

๑.๑) ทบทวนเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๒) ส ารวจพ้ืนที่และสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓) จัดท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่
 

รายละเอียดของผลการรวบรวมข้อมูลปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหว 
ในพื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีดังนี้ 

๑.๑) การทบทวนเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากการทบทวนเอกสารสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

แผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓) ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเอกสารอื ่นๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่ามีประเด็นปัญหา ศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว (รายละเอียดแสดงในระบบ
ฐานข้อมูลและภาคผนวก ๕) ดังนี ้

(๑) ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๑.๑) การปลูกข้าวของเกษตรกร มีการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรัง 

ลักษณะการถือครองที่ดินส่วนใหญ่ เป็นครัวเรือนผู้ปลูกข้าวโดยเช่าที่ดินผู้อื่นร้อยละ ๙๑.๕๙ ปลูกข้าวในที่ดิน
ตนเอง ร้อยละ ๘.๑๗  และปลูกในพื้นที่ไม่เสียค่าเช่า ร้อยละ ๐.๒๔ ในส่วนของการใช้ปุ๋ยและผลผลิต หากเป็น
นาปี มีการใช้ปุ๋ยเคมีอัตราเฉลี่ย ๔๖.๐๗ กิโลกรัมต่อไร่ โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย ๖๗๐ กิโลกรัมต่อไร่ และในกรณีของ
นาปรัง พบว่า มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราเฉลี่ย ๔๙.๑๒ กิโลกรัมต่อไร่ โดยได้ผลผลิตเฉลี่ย ๗๐๒ กิโลกรัมต่อไร่ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการสรุปประเด็นปัญหาการผลิตข้าว ดังนี้ 

- เกษตรกรมีต้นทุนสูง เนื่องจากใช้สารเคมีไม่ถูกต้องและ
เกินความจ าเป็น 

- ประสิทธิภาพการใช้ที่ดินต่ า และมีผลผลิตต่อไร่ต่ า 
- ขาดเทคโนโลยีที่ช่วยในการลดต้นทุนการผลิต 
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๕-๕ 

(๑.๒) ภาระหนี้สินของประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วย 
- ครัวเรือนมีหนี้สินในระบบ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑ สาเหตุ

มาจากการซื้อ/เช่าซื้อ บ้านและที่ดิน 
- เกษตรกรมีสัดส่วนของหนี้สินต่อรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร

สูงถึง ๒.๒๓ เท่า 
- ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเองร้อยละ ๓๙.๑๒ 

(๑.๓) การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจ านวน ๓,๐๔๓ ครั้ง 
บาดเจ็บ ๒,๗๔๕ ราย เสียชีวิต ๒๙๖ ราย เพิ่มจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเกิดอุบัติจ านวน ๑,๘๕๙ แห่ง แบ่งเป็น 
บาดเจ็บ ๑,๗๖๓ ราย และเสียชีวิต ๒๓๖ ราย 

(๒) ข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
(๒.๑) ขยะมูลฝอย จากร่างรายงานสรุปประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า มีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นวันละ ๖๕๕.๗๐ ตัน สามารถเก็บไปก าจัดได้ 
๕๒๓.๒๔ ตันต่อวัน คงเหลือค้างปริมาณ ๑๓๒.๔๖ ตันต่อวัน ประมาณว่ามีขยะคงค้างจากการเก็บไปก าจัด 
๔๘,๓๔๘ ตันต่อป ี

(๒.๒) ปัญหาตลิ่งทรุดในหลายอ าเภอรวมกว่า ๑๐๐ จุด ในพื้นที่ริมฝั่ง
แม่น้ าเจ้าพระยาและแม่น้ าป่าสัก ท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบอย่างมาก ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุยา
ต้องสั่งเร่งสร้างเขื่อนชั่วคราวกว่า ๑๐๐ จุดพื้นที่ เพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งพัง (แนวหน้า, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

(๒.๓) การร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม จากสถิติการร้องเรียนปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ พบว่า มีจ านวน ๑๒๑ เรื่อง โดยเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษทางอากาศ
มากที่สุด (๗๔ เรื่อง) 

(๒.๔) คุณภาพอากาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศอัตโนมัติ ๑ สถานี ตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นสถานีเฝ้าระวังคุณภาพอากาศทั่วไป 
จากการวัดคุณภาพอากาศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอากาศในจังหวัด  
คือ การส่งเสริมการขนส่งทางน้ า ท าให้เกิดมลพิษจากท่าเรือขนถ่ายสินค้ามากขึ้น และภาคการเกษตร  
จากการเผาตอซังข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ที่มา: ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล: ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

(๒.๕) คุณภาพน้ า พบว่า การตรวจวัดคุณภาพน้ าจากจุดตรวจวัดน้ า 
จ านวน ๔ แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ พบว่าส่วนใหญ่คุณภาพอยู่ในขั้น
พอใช้ (๖๔ - ๖๗ คะแนน) มีคุณภาพดี ๘๒ คะแนน ที่อ าเภอบางไทร และคุณภาพเสื่อมโทรม ๑ แห่ง ที่จุดตรวจสอบ
ที่ป้อมเพชร ต าบลกะมัง วัดได้ ๖๐ คะแนน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ 

(๓) ข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๕-๖ 

 จากข้อมูลของส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ได้ท าการศึกษา
และทบทวนข้อมูลการจัดประชุมระดมความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ของจังหวัด
ในช่วงด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปี ๒๕๖๓  
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม ๒๕๖๑ พบว่า มีปัญหาและความต้องการจากประชาชน ดังนี้ 

 (๓.๑) ด้านคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
  - เพิ่มความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
  - ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
  - เพิ่มรายได้จากกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 (๓.๒) ด้านสิ่งแวดล้อม 
  - ขยะสะสมในพื้นที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
 (๓.๓) ภัยธรรมชาติ 
  - น้ าท่วม/ น้ าแล้ง/ ภัยธรรมชาต ิ
 (๓.๔) ด้านพัฒนาการผลิต การเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ

บริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
  - ต้นทุนภาคเกษตรมีแนวโน้มสูงขึ้น 
(๔) ข้อมูลจากการท า SWOT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ในช่วงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) รอบปี 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทบทวนแผนการพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผลดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๑ 
ดังนี ้
 

ตารางที่ ๕.๑-๑ สรุปผล SWOT ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

S๑ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยว 
ทางประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก  
แหล่ งท่ อ ง เที่ ย วทางวัฒนธรรม แหล่ งท่ อ ง เที่ ยว 
เชิงนันทนาการ 
S๒ มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง
กับภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน (NWEC: North 
West Economic Corridor) 
S๓ สภาพภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมด้านการคมนาคม
ขนส่ง และเป็นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และ 
ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ส าคัญ 
S๔ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีและมีการบริหารจัดการ
และควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ดี 
S๕ ครัวเรือนและหมู่บ้านมีน้ าใช้เพียงพอ และมีพื้นที่
ชลประทานมากเป็นอันดับต้นของประเทศ 

W๑ การปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รุกล้ าพื้นที่
สาธารณะ ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหาร 
จัดการเมือง และความขัดแย้งของชุมชน 
W๒ การเติบโตของเมืองส่งผลต่อการจัดสาธารณูปโภค  
การบริหารจัดการขยะ ปัญหาคุณภาพน้ า และสิ่งแวดล้อม
ของเมือง 
W๓ เส้นทางคมนาคม และโครงข่ายเส้นทางสายรอง 
หลายแหล่ง ยังขาดการปรับปรุง/เชื่อมโยงให้สอดคล้อง/
รองรับต่อการเติบโตของเมือง 
W๔ มีปัญหาความมั่นคง ปัญหาในสังคม และปัญหา
อาชญากรรมค่อนข้างสูง 
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๕-๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๑ สรุปผล SWOT ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา (ตอ่-๑) 
 

จุดแข็ง 
(Strengths) 

จุดอ่อน 
(Weaknesses) 

S๖ มีระบบไฟฟ้าให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ 
S๗ ประชาชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานและ
อยู่ในระดับสูงของประเทศ 
S๘ มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อจ านวนหมู่บ้าน อยู่ใน
อันดับดีมาก 
S๙ อุตสาหกรรมมีการเติบโตและขยายตวัอยู่ในอันดับ ๓  
ของประเทศ 

W๕ กิจกรรมทางการเกษตรยังไม่สอดคล้องกับสภาพดิน
และพื้นที่ และปริมาณน้ าต้นทุนต่อความต้องการใช้น้ า 
อยู่ในระดับต้องการปรับปรุง 
W๖ การจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม 
(Threats) 

O๑ การเปิดตลาดและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ท าให้มีโอกาสส าหรับอุตสาหกรรม
ส่ ง ออก  (SME) บา งประ เภทและ เปิ ด โ อก าส ใ ห้
ผู้ประกอบการเข้าถึงตลาดและแหล่งปัจจัยการผลิต 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
O๒ อุตสาหกรรมชั้นสูง (High Tech) อิเล็กทรอนิกส์ 
และอาหารแปรรูป เป็นที่ ต้องการของตลาดโลก 
โดย เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ขอ งประ เทศที่ ก า ลั งพัฒนา  
(จีน อินเดีย CLMV Asean-6 Middle East และ North 
Africa) ที่มีอัตราการเติบโตสูงและต่อเนื่องถึงปี ๒๐๒๐ 
O๓ ทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาภาค และกลุ่มจังหวัด สอดรับกับการต่อยอด
ให้กับอุตสาหกรรมหลักของจังหวัด และการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากภายใต้จังหวัด 
O๔ ภาครัฐมี โครงการพัฒนาประเทศด้านระบบ
คมนาคมและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด 
ซึ่งจะเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคการ
ท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
O๕ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรม  
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้า การบริการ และ 
ภาคการท่องเที่ยว จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว  
นักลงทุน และแรงงานเข้าสู่งจังหวัด ท าให้เกิดการสะพัด
ของเศรษฐกิจระดับฐานราก 
O๖ ผลผลิตทางเกษตร เช่น มะม่วง กล้วยน้ าว้า และข้าว  
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการ 
(Demand) ของตลาดที่เพิ่มขึ้น 

T๑ ประชากรในจังหวัดก าลังก้าวสูงสังคมสูงอายุ ส่งผลต่อ
ก าลังแรงงานลดลง และต้องพึ่งพาสวัสดิการภาครัฐ 
มากขึ้น 
T๒ การดูแลครอบครัว สร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนา
เด็กเล็กอาจถูกละเลยมากขึ้น ด้วยกระแสความเป็นเมือง 
T๓ ความสนใจของคนรุ่นใหม่ ในการต่อยอด และ
พัฒนาการด้านการเกษตรมีแนวโน้มที่ลดลง ประกอบกับ
เกษตรกรรุ่นเดิมก าลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุ 
T๔ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจัย 
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งผลผลิต
ทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด 
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๕-๘ 

(๕) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 จากข้อมูลของกรมพัฒนาที ่ดิน ในปี พ.ศ .  ๒๕๖๐ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม ๑,๑๗๔,๖๓๘ ไร่ หรือร้อยละ ๗๓.๕๑  
ของพื้นที่รวมของจังหวัด โดยเป็นพื้นที่นามากกว่า ๑ ล้านไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง ๒๙๔,๔๖๙ ไร่ หรือ
ร้อยละ ๑๘.๔๓ ของพ้ืนที่รวมของจังหวัด 

 (๕.๑) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากข้อมูล MODIS 

พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๙ พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงมากกว่า ๑๐ ปี มีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นประมาณ  
๒๐ ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ ๒๐ ซึ่งสูงเท่าค่าเฉลี่ยของประเทศไทย โดยพบว่า พื้นที่ที่มีความเป็นเมือง 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเพิ่มมากขึ้นในบริเวณ ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภอุทัย 
อ าเภอบางปะอิน และอ าเภอวังน้อย เนื่องจาก ๔ อ าเภอนี้ เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน
อุตสาหกรรมจ านวนมาก 

  - การเปลี ่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที ่ด ินจากข้อมูล  
กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้น ๑๔.๕ 
ตารางกิโลเมตร (๙,๑๗๒ ไร่) หรือร้อยละ ๓ พื้นที่เกษตรกรรมลดลง ๔๓.๑ ตารางกิโลเมตร (๒๖,๙๔๗ ไร่) 
หรือประมาณร้อยละ ๒ ป่าไม้ลดลง ๐.๐๘ ตารางกิโลเมตร (๕๐ ไร่) หรือร้อยละ ๐.๑๒ พื้นที่เบ็ดเตล็ดเพิ่มขึ้น 
๑๗.๓ ตารางกิโลเมตร (๑๐,๘๔๖ ไร่) หรือประมาณร้อยละ ๒๒ แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีแนวโน้มในการคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมสูงมาก ในขณะที่พื้นที่เมืองเปลี่ยนแปลง  
เพิ่มขึ้นมาจากพื้นที่เมือง พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เบ็ดเตล็ดและพื้นที่การเกษตรตามล าดับ 

 (๕.๒) การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดท าผังเมืองให้ครอบคลุม 

ทั่วประเทศ โดยได้ก าหนดกรอบแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของประเทศไทย และได้จัดท าผัง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๖๐๐ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ระยะ ระยะแรก ๕ ปี ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๐ ปี ระยะที่ ๓ 
จ านวน ๑๕ ปี และระยะที่ ๔ จ านวน ๒๐ ปี ในปัจจุบันก าลังอยู่ในระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ที่กล่าวถึงด้านการเป็น
อุตสาหกรรมใหม่ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ ๓ ยุทธศาสตร์หลัก
จากแผน ๕ ปี คือ การเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษส าคัญระดับประเทศและการส่งออก การเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์อย่างเข้มข้น ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน อาคาร  
ให้ผสมผสานเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจของชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการเป็น
ประตูการค้าส าหรับชายแดนไทย เมียนมา เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับนโยบายระดับประเทศ
และราคา ส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกรอบนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น ๕ ด้าน ดังนี ้

- ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดแบ่งนโยบายการใช้ที่ดิน 

ในอนาคตเป็น ๒ ประเภท ดังนี ้
(๑) พื้นที่สงวนและอนุรักษ์ เป็นพื้นที่ที่ควรได้รับการรักษา

ให้คงสภาพสมบูรณ์ ส่วนพ้ืนที่เสื่อมโทรมก็ควรถูกฟื้นฟู บูรณะให้กลับสู่สภาพธรรมชาติหรือสภาพเดิม 
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๕-๙ 

ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่ส่วนใหญ่ 
เป็นทุ่งนา ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้ ท าให้นโยบายเน้นไปทางด้านการสงวนอนุรักษ์และรักษาเมืองหรือชุมชน  
ที่มีความส าคัญด้านมรดกทางวัฒนธรรม โบราณสถาน ศาสนสถาน ที่ต้องการอนุรักษ์และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ให้มีความเหมาะสม รวมถึงการสร้างแนวกันชน ก าหนดระดับความสูงอาคารบริเวณพื้นที่อนุรักษ ์

(๒) พื้นที่ส าหรับพัฒนา เป็นพื้นที่ที่ถูกก าหนดประเภท
การใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับปัจจัยทางด้านกายภาพอื่น เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคม ความอุดมสมบูรณ์
ของดิน และหลีกเลี่ยงการเข้าไปบุกรุกพื้นที่สงวนหรืออนุรักษ์มากที่สุด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทด้วยกัน 
ดังนี ้

- พื้นที่การเกษตร จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน พบว่า พื้นที่การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในระยะ ๑๘ ปีที่ผ่านมา  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นชัดเจนว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ที่เหมาะส าหรับปลูกข้าวนาปี  
โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการบุกรุกพื้นที่ป่าและพื้นที่อื่นๆ ส่งผลให้เกิดการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับศักยภาพ ดังนั้น 
นโยบายการใช้ที่ดินในอนาคตของจังหวัดคือ การลดพื้นที่เกษตรกรรมให้เหลือเพียงในพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดี  
อาทิ อยู่ในเขตชลประทาน เพื่อให้ผลผลิตออกมามีคุณภาพ ส่วนพื้นที่อื่นที่ไม่เหมาะสมควรสนับสนุน 
การท ากิจกรรมอื่น เช่น การท าปศุสัตว์ พื้นที่เมือง หรืออุตสาหกรรม ทั้งนี้ต้องมีการสนับสนุนเทคโนโลยี
สมัยใหม่ให้เกิดผลผลิตต่อพื้นที่มากขึ้นเช่นกัน 

- พื้นที่เมือง ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๔ จนถึงปัจจุบัน พบว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่เมืองมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งเกิดจาก
การเข้ามาของอุตสาหกรรมสมัยใหม่ในบริเวณอ าเภอพระนครศรีอยุธยา อ าเภออุทัย อ าเภอบางปะอิน  
และอ าเภอวังน้อย และการเป็นเมืองรองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่เมืองนั้น ท าให้เกิดการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีโดยไม่จ าเป็น  ดังนั้นนโยบายการใช้พื้นที่เมือง  
คือ การพัฒนาเมืองโดยใช้แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) ป้องกันการกระจายตัวของเมืองในแนวราบ  
และส่งเสริมการใช้พื้นที่ใจกลางเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการเพิ่มความหนาแน่นในบริเวณกลางเมือง
และการน าพ้ืนที่ว่างเปล่าในเมืองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- พื้นที่อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ พื้นที่อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ไฟฟ้า พื้นที่อุตสาหกรรมบริการชุมชน อุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งการขยายตัว
ของโรงงานอุตสาหกรรมหรือการวางต าแหน่งที่ตั้งใหม่ในอนาคตนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบภายนอก 
ที่จะเกิดแก่พ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์พื้นที่เกษตรชั้นดีและพื้นที่ชุมชนให้เหมาะสม 
 จะเห็นได้ว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ได้ให้ความส าคัญกับพื้นที่กันออก คือ พื้นที่สงวนและอนุรักษ์และพื้นที่เสี่ยงภัย  
ที่ควรกันไม่ให้เกิดกิจกรรมด้านการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมและการเกษตร เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ในส่วนพ้ืนที่พัฒนาเมืองไม่ควรขยายเพิ่มขึ้น เพื่อไม่ไปกระทบต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี และพื้นที่
อุตสาหกรรมก็ควรให้มีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมชั้นดีให้น้อยที่สุด เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ตามศักยภาพให้มากที่สุด 
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๕-๑๐ 

- ด้านการพัฒนาเมืองและชนบท 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกวางไว้ให้เป็น “ชุมชนศูนย์กลาง

ล าดับที่ ๒” ของแผนพัฒนาเมืองและชนบท ซึ่งจะถูกกระจายกิจกรรมด้านการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า  
การอุตสาหกรรม และการบริการด้านต่างๆ และการเป็น “กลุ่มพื้นที่ศูนย์กลางหลัก” ในด้านการเกษตร  
การท่องเที่ยว ด้านวัฒนธรรมและมรดกโลก และอุตสาหกรรม ส่งผลให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องเตรียมตัว
ส าหรับการขยายตัวของเมือง ไม่ให้รุกล้ าพื้นที่เกษตรกรรมช้ันดี และทรัพยากรธรรมชาติ และคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
ทางมรดกวัฒนธรรม 

- ด้านระบบโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน 
 การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกตั้งเป็น “ชุมชนศูนย์กลาง ล าดับที่ ๒” ที่มาพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจ
การค้า รองรับการเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่ส าคัญบริเวณอ าเภอนครหลวง รองรับการขนส่งสินค้าจากภายใน
ภูมิภาคกันเองและภูมิภาคอื่น รวมไปถึงการเชื่อมโยงสินค้าไปยังท่าเรือแหลมฉบัง เชื่อมกับทั้งระบบการขนส่ง
ทางบก ทางน้ า ระบบรางและอากาศ เพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้าที่มีการบริการที่เบ็ดเสร็จครบวงจร 

 ส าหรับการบริหารจัดการน้ า ด้วยพื้นที่ภาคกลางเป็นพื้นที่
ที่มีความต้องการน้ าใช้มากที่สุดต่อปี ด้วยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เป็นเกษตรกรรม การพัฒนาเมืองและ
อุตสาหกรรม ท าให้การจัดหาน้ าเพื่อการเกษตรและการบริโภคจึงยังเป็นเรื่องส าคัญ นโยบายที่เกิดขึ้นในด้านนี้
จึงเป็นการจัดหาทรัพยากรทางน้ า เช่น ปรับปรุงระบบชลประทานให้ดีขึ้น รวมถึงการผันน้ าจากพื้นที่อื่ นและ
การเช่ือมโยงโครงข่ายน้ า เพื่อให้การบริหารจัดการน้ าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

- ด้านการท่องเที่ยว 
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงเป็น ๑ ใน ๓ 

พื้นที่ท่องเที่ยวหลักของภาคกลาง ด้านศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อนจะกระจาย
ไปสูพ่ื้นที่ท่องเที่ยวรองและพื้นที่ส่งเสริม 

- ด้านการป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม

น้ าท่วมถึง จึงท าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านอุทกภัย เช่น ปัญหาน้ าล้นตลิ่ง การระบายน้ าไม่ทัน และน้ าท่วม
ฉับพลัน การป้องกัน คือ ใช้มาตรการป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยและมาตรการบริหารจัดการน้ าในแม่น้ า ในขณะเดียวกัน 
ก็มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง คือ อ าเภออุทัยและอ าเภอวังน้อย การป้องกัน คือ การควบคุมการใช้ที่ดิน  
ให้เหมาะสมกับศักยภาพในหน้าแล้งและการสร้างอ่างเก็บน้ า นอกจากนี้ยังมีภัยดินถล่มในบริเวณปลายปากทางน้ า
ที่มีประชาชนอาศัย 

(๕.๓) การวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสมกับ 

ศัยภาพของดินเป็นหลัก เช่น บริเวณใดดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร บริเวณนั้นควรเป็นพื้นที่
การเกษตรไม่ควรใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เป็นต้น 
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๕-๑๑ 

 จากการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกรมพัฒนาที่ดินและแผนผังของกรมโยธาธิการและผังเมือง ก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นพื้นที่ 
๙๘๕.๗๐๗๒ ตร.กม. และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คิดเป็นพื้นที่ ๙๖๙.๗๘๓๖ ตร.กม. คิดเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสมลดลง ร้อยละ ๑.๖๑ ในเวลา ๒ ปี (๙๘๕.๗๐๗๒-๙๖๙.๗๘๓๖)x๑๐๐/๙๘๕.๗๐๗๒ = ๑.๖๑) 
หากคิดเป็นค่ารายปี พบว่าลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๑ จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการแก้ไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของดินเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๑.๒) การลงพื้นที่ส ารวจและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและส ารวจพื้นที่ 
 ในการท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมได้มีการเริ่มต้นด าเนินการโดยท ากิจกรรม

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับ SEA ดังนี ้
(๑) การเข้าพบพูดคุย สัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้น าทางธุรกิจ ผู้น าภาคประชาสังคม และผู้น าชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
รวมทั้งการรับฟังสถานการณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการ SEA  อีกทั้งเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายติดต่อประสานงานกับกลุ่มคนเป้าหมายที่เป็นเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๒) การส ารวจข้อมูลทางกายภาพ ภูมิประเทศ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยว
และกิจกรรมต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๓) ผลการด าเนินกิจกรรมในพื้นที่ มีดังนี ้
 - ท าให้ทราบถึงปัญหาส าคัญ ข้อกังวลใจและแผนพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนและกิจกรรมในการ
ป้องกันน้ าท่วม การปลูกต้นไม้ การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน การกันเขตพื้นที่ภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 - รับทราบปัญหาความกังวลใจของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม 
เรื่องปัญหาน้ าท่วม เรื่องการฟื้นตัวและการกลับเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 - รับทราบสภาพการจราจร การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวตาม
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด 

 - รับทราบสภาพการท านาของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
พบว่าส่วนใหญ่ต้องเช่าที่ดินท านา เนื่องจากไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง นับเป็นปัญหาที่ท าให้การผลิตไม่มี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่สามารถจะพัฒนาที่ดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ดังนั้น การท าไร่นาสวนผสม  
โดยการขุดที่ดินท าบ่อหรือร่องน้ าไม่สามารถท าได้ หากเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตด้วยเกรงการสูญเสียที่ดิ น 
ในการท านา และในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ซึ่งภาครัฐมีโครงการรับจ าน าข้าวในฤดูการผลิต ท าให้ข้าวเปลือก
มีราคาสูง เจ้าของที่นาจึงต้องการท านาเอง ไม่เปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เช่าที่ดินท านาได้ (ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนในอ าเภอเสนาและอ าเภอภาชี)  

 - ท าให้มีความเข้าใจสถานการณ์ ปัญหาและศักยภาพของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากขึ้น 
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๕-๑๒ 

๑.๓) การท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 
 การท ากิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา มีดังนี ้
(๑) การประชุมสัมมนาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑ 

(๑.๑) กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนา (Seminar) ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องสุวรรณภูมิ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ รับฟังสถานการณ์ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะทั่วไปจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน ๓๐๖ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ๗๐ คน ภาคประชาสังคม ๑๙๘ คน ภาคเอกชน ๗๙ คน 
นักวิชาการ ๕๙ คน โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี ้

 กิจกรรมที่ ๑ การประชาสัมพันธ์โครงการ SEA มีการจัดแสดง
บอร์ดนิทรรศการ อุปกรณ์แสดงภาพ (Roll Up) แจกสมุดโน้ต เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ที่มา ความส าคัญ เน้ือหา
ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) แผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีการฉายสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับ “การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

 กิจกรรมที่  ๒ การสร้างความรู้ความเข้าใจการท า SEA  
โดยการบรรยายหัวข้อ “เราจะร่วมกันจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตได้อย่างไร” 
เน้นการน าเสนอวัตถุประสงค์ เป้าหมายการด าเนินการ SEA รูปแบบและแนวทางประเมิน SEA การอธิบายถึง
ความหมายและความส าคัญของ SEA เหตุผลในการจัดท า เพื่อชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของผลกระทบเชิงลบ 
และผลประโยชน์เชิงบวก ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบาย แผน และแผนงาน พร้อมกับเสนอแนวทาง 
ในการป้องกัน ลด บรรเทา หรือชดเชยผลกระทบ 

 กิจกรรมที่ ๓ ท าความเข้าใจแผนพัฒนาของชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการท า SEA เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจ สาระส าคัญของแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ
และเสนอขอบเขตการศึกษาเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงตัวชี้วัดในมิติทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงหลักการพัฒนาและประเมินทางเลือก ซึ่งในการพัฒนาทางเลือกจาก
ตัวชี้วัดมีการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 กิจกรรมที่ ๔ การอภิปรายในที่ประชุม มีการน าเสนอปัญหา 
รับฟังปัญหาข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ซักถาม เสนอความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนมุมมองร่วมกัน 

 กิจกรรมที่ ๕ การตอบแบบสอบถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข ตลอดจนประสบการณ์การแก้ไขปัญหา โดยจัดท าแบบสอบถาม  
ในลักษณะแบบแสดงรายการ (Checklist) การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ  
ในการจัดท าแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เป็น ๖ เขตที่ส าคัญ 
คือ เขตพ้ืนที่เมือง พื้นทีช่นบท พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่อุตสาหกรรม พื้นที่อนุรักษ์และเขตพ้ืนที่รับน้ า 
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๕-๑๓ 

(๑.๒) ผลจากการประชุมสัมมนา 
 ท าให้ทราบสภาพปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด ในด้าน

ทรัพยากรดินและแนวทางจัดการปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้น าเสนอในเวทีสัมมนา ได้แก ่

- ปัญหาการบุกรุกพื้นที่หวงห้ามและที่ดินของรัฐ 
- พื้นทีเ่กษตรกรรมมีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก 
- พื้นที่เกษตรกรรมเกิดภัยแล้งซ้ าซาก 
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
- ดินมีปัญหาการชะล้างพังทลาย 
- ที่ดินถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์

หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
- การขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดิน 
- การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพของที่ดิน 
- การทับซ้อนที่ดินของรัฐกับรัฐ หรือรัฐกับประชาชน หรือ

ประชาชนกับประชาชน 
- ดินมปีัญหาและมีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินริมตลิ่งแม่น้ าที่เป็นดินงอก เกิดจาก

กระแสน้ าพัดดินเข้ามาทับถม ปัญหาเรื่องผู้ครอบครอง
สิทธิ์ระหว่างชาวบ้านใกล้เคียงที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่นั้น 
และส่วนราชการ 

- การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ มีประเด็นปัญหา
การจัดการขยะที่มีการขนย้ายขยะจากจังหวัดอื่นเข้ามาทิ้ง
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น มีการขนขยะจาก
จังหวัดสระบุรีเข้ามาทิ้งที่อ าเภออุทัย ส่งผลให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศ เกิดกลิ่นเหม็นรบกวน ส่งผลต่อสุขภาพ
ของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น 

- การบริหารจัดการเรื่องน้ า มีข้อซักถามเรื่องการจัดการน้ าว่า 
กระบวนการ SEA มีแนวทางจัดการกับพื้นที่รับน้ าอย่างไร 
ถ้าหากมีน้ าไหลหลากลงมาจากทางพื้นที ่ทางเหนือ 
ในปริมาณมาก 

(๑.๓) ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถาม 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในเขตพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงในตารางที่ ๕.๑-๒ ดังนี ้
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๕-๑๔ 

ตารางที่ ๕.๑-๒ แสดงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑ 
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี ่

เขตพื้นที่เมือง (หมายถึง เขตที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนเมือง) 
๑. ควรมีการบริหารจัดการด้านการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๑๕ 
๒. ควรมีการจัดผังเมืองให้เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวแหล่งมรดกโลกและแหล่งเรียนรู ้ ๑๒ 
๓. ควรมีการพัฒนาให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปรับปรุงสวนสาธารณะและปลูกต้นไม้ ๑๑ 
๔. ควรมีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ทั้งขยะครัวเรือน ชุมชน ร้านค้า และจาก

โรงงานอุตสาหรรม 
๙ 

๕. ควรมีการจัดการสวนสาธารณะให้มีความเป็นระเบียบ เช่น ป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ 
ถนน และสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 

๘ 

๖. ควรมีการจัดระเบียบที่พักอาศัย ให้เป็นสัดส่วนเพื่อแก้ปัญหาการแออัดในพื้นที่ 
อยู่อาศัย 

๔ 

๗. ควรมีการควบคุมมลพิษจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ๑ 
๘. ควรมีการเพ่ิมไฟส่องสว่างให้กับทางเดินเพ่ือความปลอดภัย ๑ 

เขตพื้นที่ชนบท (หมายถึง เขตที่อยู่อาศัยที่เป็นชุมชนชนบท) 
๙. ควรพัฒนาพื้นที่ให้เป็นของชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ๑๕ 

๑๐. ควรมีการจัดการเรื่องความสะอาดของชุมชน ๑๒ 
๑๑. ควรมีโครงการปลูกผักพืชหมนุเวียนในพื้นที่โดยการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน ์ ๑๐ 
๑๒. ควรมีการปรับปรุงถนนให้มีความพร้อมในการใช้งานและสะดวกสบายมากขึ้น ๑๐ 
๑๓. ควรมีการส่งเสริมเกษตรกรรมของชุมชนให้มากขึ้น ๙ 
๑๔. ควรมีการส่งเสริมด้านการศึกษา ๙ 
๑๕. ควรมีการจัดการสวนสาธารณะ ๗ 
๑๖. ควรมีการจัดการจัดต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ๖ 
๑๗. ควรมีการเพ่ิมแสงไฟส่องสว่าง ๕ 
๑๘. ควรมีการปลูกต้นไม้ใหญ่ในพืน้ที่ว่างเปล่า ๓ 

เขตพื้นที่เกษตร (หมายถึง เขตพื้นที่ที่ท าการเพาะปลูก ประมง เลี้ยงสัตว์) 
๑๙. ควรมีการส่งเสริมการปลูกพืชที่มีผลทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับพื้นที ่ ๒๐ 
๒๐. ควรมีการบริหารจัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร ๑๓ 
๒๑. ควรมีมาตรการในการควบคมุการใช้สารเคมีทางการเกษตร ๑๒ 
๒๒. ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ๙ 
๒๓. ควรมีการจ ากัดเขตปลอดจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อเป็นพื้นที่สีเขียว ๖ 
๒๔. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ท าการเกษตรตามฤดูกาล ไม่ควรท านอกฤดูกาล ๕ 
๒๕. ควรมีการปรับปรุงหน้าดิน ๔ 
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๕-๑๕ 

ตารางที่ ๕.๑-๒ แสดงข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑ (ต่อ-๑) 
 

ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะ ความถี ่

๒๖. ควรมีการขุดลอกคูคลองให้มีระดับความลึกเพ่ือการระบายน้ า ๔ 
๒๗. ควรมีการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เพื่อน ามูลมาท าเป็นปุ๋ย ๓ 

เขตพื้นที่อุตสาหกรรม (หมายถึง เขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม) 
๒๘. ควรให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อม ๒๖ 
๒๙. ควรมีการศึกษาผลกระทบทุกด้านต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเคร่งครัด ๒๑ 
๓๐. ควรมีการตรวจสอบมลพิษทางอากาศที่มีผลกระทบกับชุมชน ๒๐ 
๓๑. ควรมีการคัดแยกขยะพิษออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด ๑๙ 
๓๒. ควรมีการบริหารจัดการภายในเขตอุสาหกรรมไม่ให้มีผลกระทบต่อชาวบ้าน ๑๘ 
๓๓. ควรมีการบริหารจัดการการบ าบัดน้ าเสีย ๑๖ 
๓๔. ควรมีการปรับปรุงด้านการจราจรในเขตอุตสาหกรรมกับชมุชน ๑๔ 
๓๕. ควรมีการจัดสรรพ้ืนที่ให้พอดีและปลูกต้นไมใ้ห้มากขึ้น ๑๑ 
๓๖. ควรมีการจ ากัดแรงงานต่างด้าว ๕ 

เขตพื้นที่อนุรักษ์ (หมายถึง เขตพื้นที่ที่เป็นโบราณสถาน หรือพระราชวัง) 
๓๗. ควรมีการจัดการลดขยะมลพษิ ๑๔ 
๓๘. ควรมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ๙ 
๓๙. ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนาพื้นที่ ๘ 
๔๐. ควรมีการปรับปรุงโบราณสถานให้สวยงาม ๗ 
๔๑. ควรมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างจริงจังไม่ปล่อยพ้ืนที่รกร้าง ๕ 

เขตพื้นที่ริมน้ า (หมายถึง เขตพื้นที่ที่อยู่กับแม่น้ า ล าคลอง สระ บ่อ หนอง บึง) 
๔๒. ควรมีการกักเก็บน้ าและเขื่อนที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชน ๑๗ 
๔๓. ควรมีมาตรการช่วยเหลือหรือมีค่าเยียวยาในโซนที่จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ า ๙ 
๔๔. ควรมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยหากน าไปใช้บริโภคและใช้เพื่อ

การเกษตร 
๘ 

๔๕. ควรมีการขุดลอกคูคลองอย่างสม่ าเสมอ ๖ 
๔๖. ควรมีการท าทางระบายน้ าลงทะเลให้เร็วที่สุด ๖ 
๔๗. ควรมีการวางแผนยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รับน้ าระยะยาว ๕ 
๔๘. ควรมีการก าหนดเวลาให้เป็นระบบ เพื่อประชาชนและเกษตรกรจะได้เตรียมตัว 

เพื่อรองรับสถานการณ ์
๔ 

๔๙. ควรส่งเสริมการปลูกพืชเพื่อสร้างอาชีพเสริม ๔ 
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๕-๑๖ 

(๒) การประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ (Focus Group) ครั้งที่ ๑ - ๔ 
ในการด าเนินการจัดการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จากทุกอ าเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็น  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรต่างๆ จากการด าเนินการตามนโยบาย แผน แผนงาน  
มีการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จ านวน ๔ ครั้ง โดยในแต่ละครั้งประกอบด้วย การประชุมกลุ่มย่อย 
ครั้งที่ ๑ ที่อ าเภอบางบาล ครั้งที่ ๒ ที่อ าเภอเสนา ครั้งที่ ๓ ที่อ าเภอนครหลวง และครั้งที่ ๔ ที่อ าเภออุทัย  
แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๑๕ - ๒๐ คน เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้พูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตนเอง 

(๒.๑) ผลจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๑ - ๔ 
  ผลจากการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง ๔ ครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุม

รวมทั้งสิ้น ๔๙๐ คน แบ่งเป็นภาครัฐร้อยละ ๓๗.๕ ภาคเอกชนร้อยละ ๑๒.๖ ภาคประชาสังคมร้อยละ ๔๒.๔ 
และนักวิชาการ สื่อมวลชนท้องถิ่นร้อยละ ๗.๒ โดยสามารถสรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงดัง ตารางที่ ๕.๑-๓ 
 

ตารางที่ ๕.๑-๓ ประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มย่อยรายอ าเภอ 
 

 ประเดน็ ผู้เสนอ 

อ าเภอบางบาล ๑) การกว้านซื้อที่ดินของนายทุนเพื่อท าบ่อทราย ภาคประชาสังคม 
 ๒) ปัญหามลภาวะ (จากการขนดิน ทราย) ภาคประชาสังคม 
 ๓) ปัญหาการจราจร ถนนช ารุด เนื่องจากการขนส่ง

บรรทุกเกินก าหนด 
ภาคประชาสังคม 

 ๔) ปัญหาสารเคมีตกค้างจากการท าการเกษตร ภาคประชาสังคม 
 ๕) ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก ภาคประชาสังคม 
 ๖) ปัญหาภัยแล้ง ฝนไม่ตก น้ าไม่เพียงพอ ภาคประชาสังคม 
 ๗) ปัญหาประชาชนไม่มีพื้นที่ท ากิน ภาคประชาสังคม 
 ๘) ปัญหาแหล่งน้ าไม่เพียงพอในฤดูการท าเกษตร ภาคประชาสังคม 
 ๙) ปัญหาฝุ่นละออง การเผาตอซังข้าว ภาคประชาสังคม 

อ าเภอเสนา ๑) ปัญหาการเวนคืนที่ดิน สร้าง Flood Way ภาคประชาสังคม 
 ๒) ปัญหาวัชพืช เช่น ผักตบชวา ภาคประชาสังคม, ภาครัฐ 
 ๓) ปัญหาที่ดินรกร้าง ไม่ท าประโยชน ์ ภาคประชาสังคม 
 ๔) ปัญหาดินเสีย ดินเค็ม ภาคประชาสังคม, ภาครัฐ 
 ๕) การส่งเสริมตลาดสินค้า OTOP ภาคประชาสังคม 
 ๖) การส่งเสริมการท่องเที่ยว (มีวัดจ านวนมากแต่คน

ไม่รู้จัก) 
ภาคประชาสังคม 

 ๗) ปัญหาสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ภาคเอกชน 
 ๘) การจัดการค้าขายให้เป็นระเบียบ ภาคเอกชน 

 ๙) การไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร ภาคประชาสังคม 
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๕-๑๗ 

ตารางที่ ๕.๑-๓ ประเด็นปัญหาจากการประชุมกลุ่มย่อยรายอ าเภอ (ต่อ-๑) 
 

 ประเดน็ ผู้เสนอ 

 ๑๐) การก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีทางธรรมชาต ิ ภาคประชาสังคม, ภาครัฐ 
อ าเภออทุัย ๑) ปัญหาการจัดการผังเมือง ภาครัฐ 

 ๒) ปัญหาน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ภาคเอกชน 
 ๓) ปัญหาการไม่จัดพื้นที่ Zoning ภาคเอกชน 
 ๔) ปัญหาการก าจัดขยะไม่ถูกวิธ ี ภาคประชาสังคม, ภาคเอกชน 
 ๕) ปัญหาการจราจรติดขัด ภาคประชาสังคม, ภาคเอกชน, 

ภาครัฐ 
 ๖) ปัญหาพื้นที่สีเขียวน้อยเกินไป ภาคประชาสังคม 
 ๗) ปัญหาการจัดระเบียบเมือง พื้นที่ท่องเที่ยว ภาคประชาสังคม, ภาคเอกชน 
 ๘) การบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ ภาครัฐ 
 ๙) ปัญหาคูคลองระบายน้ าตื้นเขิน ภาคประชาสังคม, ภาคเอกชน 
 ๑๐) การปลูกสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ า ภาครัฐ 
 ๑๑) คนนอกพ้ืนที่เข้ามาท างานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ภาคประชาสังคม 

 ๑๒) วิถีชีวิตคนในพื้นที่เปลี่ยนแปลง ภาคประชาสังคม 
อ าเภอนครหลวง ๑) อัตราค่าเช่าที่ดิน (วัด) ไม่ชัดเจน ภาครัฐ 

 ๒) สร้างที่อยู่อาศัยรุกล้ าแม่น้ าล าคลองสาธารณะ ภาครัฐ 
 ๓) พื้นที่อยู่อาศัยกับโรงงานอุตสาหกรรมปะปนกัน 

ไม่มีการแบ่งเขตชัดเจน 
ภาคประชาสังคม 

 ๔) ปัญหาขาดจิตส านึก การทิ้งขยะของคนนอกพื้นที่ 
และการไม่รักษาความสะอาดในพื้นที ่

ภาคประชาสังคม 

 ๕) สาธารณูปโภคพื้นฐานไม่เพียงพอ ภาคประชาสังคม 
 ๖) ปัญหามลพิษด้านต่างๆ เช่น น้ าเสีย/ ฝุ่นละออง ภาคประชาสังคม, ภาครัฐ 
 ๗) ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามในพื้นที่ค่อยๆ  

เลือนหายไป 
ภาคประชาสังคม 

 ๘) พื้นที่สีเขียวลดลง ควรปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น ภาคประชาสังคม 
 ๙) ไม่มีการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีพื้นที่ 

รกร้างว่างเปล่า 
ภาคเอกชน 

 ๑๐) ควรมีการก าจัดขยะ และมลพิษต่างๆ ให้ได้ 
ตามมาตรฐานก่อนการระบายออก 

ภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม 

 ๑๑) การพัฒนาทางเศรษฐกิจท าให้ เกิดปัญหา 
ความเลื่อมล้ าทางสังคม 

ภาครัฐ, ภาคเอกชน,  
ภาคประชาสังคม 

 ๑๒) ควรให้การอนุรักษ์พื้นที่ส าคัญในชุมชน และ
จังหวัด 

ภาคเอกชน, ภาคประชาสังคม 
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๕-๑๘ 

ประเด็นปัญหาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
การวางแผนใช้ที่ดิน ในภาพรวมของเวทีประชุมกลุ่มย่อยทั้ง ๔ อ าเภอ 

ผลกระทบเชิงบวก 
หน่วยงานบริการของภาครัฐให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกร ในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาที่ดิน ที่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อเกษตรกร เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือลดต้นทุน หรือเพื่อแก้ไข
ปัญหาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง แรงงานคืนถิ่น 
ครอบครัวมีความสุข มีจิตส านึกในการรักบ้านเกิดและก่อให้เกิดความสามัคคีของชุมชน นอกจากนี้ยังเป็น  
การสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพส าหรับการแก้ไขปัญหา และการเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรต่อไป  
ในอนาคต ท าให้สังคมของเกษตรไทย มีคุณภาพชีวิตดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลกระทบเชิงลบ 
 ขาดการศึกษาสภาพของสาเหตุและปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐประเภทต่างๆ 

อย่างจริงจัง 
 ยังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ของส่วนราชการ และ

องค์กรต่างๆ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาได้ 
 ขาดแนวทางที่เหมาะสมในการก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน

ของรัฐ 
 ข้อจ ากัดในด้านกฎหมาย ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินที่แตกต่างกันไปไม่สามารถ

น าวิธีการบริหารจัดการพื้นที่แห่งหนึ่ง ไปใช้บริหารจัดการในอีกพื้นที่หนึ่งได้ เนื่องจากประเด็นส าคัญ คือ  
การยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งการมีข้อมูลที่มีความชัดเจน เหมาะสมต่อสภาพเหตุการณ์นั้น
จะช่วยลดข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นจากการวางแผนได้ 

 

ภาพอนาคตในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 
การวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

แนวคิด/มุมมอง 
เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน มีโรงงานสีเขียว การท าอุตสาหกรรมบ่อทราย มีการบริหารจัดการ

พื้นที่ว่างเปล่า มีบทลงโทษทางกฎหมายกับบุคคลที่ออกโฉนดทับที่สาธารณะ  มีการจัดสรรที่ดินในการท า
การเกษตร 

ในการบริหารจัดการพื้นที่ของรัฐอย่างยั่งยืน ควรมีการศึกษาสภาพของสาเหตุและ
ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ส่วนราชการควรมีแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ มีองค์กรต่างๆ 
เข้ามาช่วยเหลือในการใช้ประโยชน์ที ่ดิน เพื ่อจะได้ทราบแนวทางที ่เหมาะสมในการก าหนดนโยบาย  
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และมีข้อจ ากัดในด้านกฎหมายที่แตกต่างกันไป ไม่สามารถจะน าเอาวิธีการบริหารจัดการพื้นที่แห่งหนึ่ง 
ไปใช้วางแผนจัดการพื้นที่อีกแห่งหนึ่งได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างแท้จริง 
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๕-๑๙ 

๒) การจัดท ากรอบปัญหา (Problem Framework) 
 การจัดท ากรอบปัญหา มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 ๒.๑) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท ากรอบปัญหา 
  จากการน าข้อมูลที่รวบรวม มาจากการทบทวนเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้องกับ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้อมูลจากการส ารวจ และการสัมภาษณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อคิดเห็น
ที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๑ และการประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) ครั้งที่ ๑-๔ โดยได้น าประเด็นปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหวมาเข้าสู่กระบวนการ
วิเคราะห์ เพื่อจัดท ากรอบปัญหา (Problem Framework) โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปัญหา (Problem Tree)  
ผลที่ได้แสดงในตารางที่ ๕.๑-๔ ดังนี ้

ตารางที่ ๕.๑-๔ กรอบปัญหาใน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ปัญหาส าคัญ ประเด็นศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว  
อาการ สาเหตุชั้นที่ ๑ สาเหตุชั้นที่ ๒ สาเหตุชั้นที่ ๓ ประเด็นส าคัญ 

๑.๑ ปัญหาอากาศ  
๑. ปัญหาฝุ่นละออง และ 

มลพิษทางอากาศ 
การเผาตอซังข้าว - ขาดความรู้เกี่ยวกับ 

ข้อกฎหมายและผลกระทบ
จากการเผาตอข้าว 
- สามารถก าจัดตอซังได้ดี 
ใช้แรงงานน้อยช่วยลดต้นทุน 

ขาดการส่งเสริมความรู้/
ทางเลือกที่ยั่งยืนในการ
ดูแลดินให้กับเกษตรกร 

การเกษตรกรรม
ที่ไม่ยั่งยืน 

ฝุ่นจากการตกหล่นของดิน
ทรายจากกิจการโรงงาน
ขุดลอกดินทราย 

- ผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบ 

ขาดการก ากับดูแล 
ที่เข้มงวด 
 

การบริหารจัดการ 

การขนถ่ายสินค้าจาก 
ท่าเทียบเรือริมแม่น้ าป่าสัก 

- ผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบ 

๑.๒ ปัญหาดินและการใช้ที่ดิน  
๒. ดินขาดความอุดม

สมบูรณ์/ดินปนเปื้อน
มลพิษ/สารเคมี/ดินเสีย/
ดินเค็ม 

การเผาซังตอในไร่นา เกษตรกรขาดความรู้/
ทางเลือก 

ขาดการให้ความรู้และ
สร้างทางเลือกให้กับ
เกษตรกรเกี่ยวกับวิธี 
การท าการเกษตรที่ยั่งยืน 

การเกษตรกรรม
ที่ไม่ยั่งยืน การปลูกพืชชนิดเดียว

ติดต่อกันเปน็เวลานาน 
การขาดความรู้เรื่อง
วิธีการใช้ปุ๋ย/สารเคมี/ 
ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง 

 การปล่อยมลพิษ 
จากโรงงาน 

- ผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบ 

ขาดการก ากับดูแล 
ที่เข้มงวด 

การบริหารจัดการ 

๓. ปัญหาการทรุดตัว 
ของตลิ่ง 

การขนส่งทางเรือที่คับคั่ง - คลื่นที่เกิดจากเรือขนส่งที่มี
ความหนาแน่นเกินศักยภาพ
ในการรองรับของแม่น้ า 
ในบางช่วง 
- การกระแทกของเรือ 
เมื่อเรือเทียบฝั่ง รวมทั้ง 
การฝังหมุดเพื่อยึดเรือ 

ขาดการบูรณาการ
ระหว่างกรมเจ้าท่า  
กรมชลประทาน และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย เพื่อบริหาร
จัดการล าน้ าป่าสกัอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๐ 

ตารางที่ ๕.๑-๔ กรอบปัญหาใน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ-๑) 

ปัญหาส าคัญ ประเด็นศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว  
อาการ สาเหตุชั้นที่ ๑ สาเหตุชั้นที่ ๒ สาเหตุชั้นที่ ๓ ประเด็นส าคัญ 

 การขุดลอกแม่น้ า - ร่องน้ าตื้นเขิน  การบริหารจัดการ 
 การระบายน้ าของเขื่อน 

ป่าสักชลสิทธิ ์
- การกัดเซาะตลิ่ง (Bank 
Erosion) อันเกิดจากการไหล 
ของน้ าผ่านผิวตลิ่งท าให้เกิด 
แรงเฉือนกระท ากับผิวตลิ่ง 
- การลดลงของระดับน้ าใน 
ล าน้ าอย่างกะทันหัน ท าให้
แรงดันน้ าในดินสูง ก าลังของ 
ดินลดลง 

  

  - การขยายและหดตัวของดิน
สลับกันอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งเกิดขึ้นจากดินมีสภาพ 
ชุ่มน้ าและแห้งสลับกันท าให้ 
ดินเกิดการล้าตัวและหลุดร่อน 

  

  - ล าน้ าป่าสักมีความคดเคี้ยว ขาดเครื่องมือในการ
ป้องกันที่เหมาะสม 

 

๔. ที่ดินถูกทิ้งร้าง/ 
ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 

การซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไร
และน าไปใช้เพื่อค้ า
ประกันการกู้ยืมเพื่อไป
ประกอบธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในส่วนของการจัดเก็บภาษี
ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ยังไม่บังคับใช ้
(เริ่มบังคับใช้ ๑ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๓) 

กฎหมายยังไม่มีผลบังคับ
ใช้ 

 

 อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
ด าเนินคดี และยึดทรัพย์
ขายทอดตลาด 

- ความล้มเหลวในการส่งเสริม
การผลิตการเกษตร 
- ผลกระทบจากการค้าเสรี 

เกษตรกรขาด
ความสามารถในการ
แข่งขันในการประกอบ
อาชีพเกษตร 

การเพ่ิมขีด
ความสามารถ
ของเกษตรกร 

๕. ความขัดแย้งเรื่อง 
แนวเขตที่ดิน 

การทับซ้อนแนวเขตรัฐ 
กับรัฐ 

(๑) บุคลากรของกรมที่ดิน 
ไม่เพียงพอท าให้งานคั่งค้าง 
(๒) บุคลากรของกรมที่ดิน 
ขาดความรู้ความเข้าใจท าให้ 
งานคั่งค้าง 
(๓) ความเสี่ยงในการออกค าสั่ง
ทางปกครองของเจ้าพนักงาน
ที่ดินท าให้งานคั่งค้าง 
(๔) ปัญหาการตรวจชี้ระวาง  
นัดท ารังวัดท าให้งานคั่งค้าง 
(๕) ปัญหาการท ารังวัด ตรวจ
พิสูจน์สิทธิ์ที่ดิน 

ปัญหางานการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ที่ดินคั่งค้าง 

การบริหารจัดการ 

 การทับซ้อนแนวเขตรัฐ 
กับประชาชน 

 การทับซ้อนแนวเขต
ประชาชนกับประชาชน 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๔ กรอบปัญหาใน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ-๒) 

ปัญหาส าคัญ ประเด็นศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว  

อาการ สาเหตุชั้นที่ ๑ สาเหตุชั้นที่ ๒ สาเหตุชั้นที่ ๓ ประเด็นส าคัญ 
๖. การใช้ที่ดิน 

ไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ 

การท าการเกษตร 
ไม่สามารถสร้างรายได้
ให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตอย่างเพียงพอ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และ
พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติ
สามารถเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับที่ดิน
มากถึงร้อยละ ๕๐ ของการลงทุน
ทั้งหมด 
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๘) 
พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ 
อาคารชุด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และพระราชบัญญัติการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์เพื่อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพื่อให้คนต่างด้าวสามารถถือครอง
ที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจได้ 

ไม่มีการทบทวนและ
ประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ท าให้ไม่มีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา 

การบริหารจัดการ 

๗. การบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ 

การสูญเสียที่ท ากินของ
ประชาชน 

 

๑.๓ ปัญหาการบริหารจัดการน้ า  
๘. ปัญหาน้ าเสียจาก

โรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้ประกอบการขาด 
ความรับผิดชอบ 

การก ากับดูแลของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องไม่เข้มงวด 

ขาดการก ากับดูแล 
ที่เข้มงวด 

การบริหารจัดการ 

โทษและอัตราค่าปรับ ส าหรับ
มลพิษน้ าที่ระบายออกจากโรงงาน
อาจไม่รุนแรงเพียงพอ (ระหว่าง 
๑๐,๐๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐ บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการบ าบัด
น้ าเสียสูงกว่าค่าปรับ 
ในกรณีถูกตรวจจับได้ 

 

๙. ปัญหาวัชพืชในล าน้ า 
เช่น ผักตบชวา 

ผักตบชวาสามารถ 
แพร่พันธุอ์ย่างรวดเร็ว 

ขาดการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
ในการก าจัดผักตบชวาที่ต้นเหตุ 

ขาดการบริหารจัดการ 
ในการก าจัดผักตบชวา
อย่างครบวงจร 

 

 อุปกรณ์เครื่องมือและ
งบประมาณไม่เพียงพอ 

พื้นที่ที่มีปัญหาผักตบชวา 
มีจ านวนมาก 

  

  ภาคประชาชนขาดการมีส่วนร่วม
ในการก าจัดตบชวา 

  

  ขาดการวิจัยในการน าผักตบชวา 
ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจงั 

  

๑๐. คูคลองระบายน้ า
ตื้นเขิน 

ดินและทรายถูกชะล้าง 
ลงคูคลอง 

รถบรรทุกดิน/ทรายที่ร่วงหล่น 
ในระหว่างการขนส่ง 

ขาดการก ากับดูแล 
อย่างเข้มงวด 

 

 เศรษฐซากวัชพืช ขยะ
ต่างๆ 

การขาดจิตส านึกของผู้ใช้งาน/ 
มักง่าย 

  

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๒ 

ตารางที่ ๕.๑-๔ กรอบปัญหาใน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ-๓) 

ปัญหาส าคัญ ประเด็นศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว 

อาการ สาเหตุชั้นที่ ๑ สาเหตุชั้นที่ ๒ สาเหตุชั้นที่ ๓ ประเด็นส าคัญ 
๑๑. การปลูกสิ่งก่อสร้าง 
      กีดขวางทางน้ า 

ประชาชนขาดพื้นที่อยู่
อาศัย 

ไม่มีทางเลือก หน่วยงานรับผิดชอบ 
ขาดประสิทธิภาพ 
ในการจัดการ 

การบริหารจัดการ 

 ขาดจิตส านึก เห็นแก่ตัว 

๑.๔ ปัญหาขยะ  
๑๒. ปัญหาการก าจัดขยะ 

ไม่ถูกวิธี 
- ขยะชุมชนเพิ่มขึ้น 
- ขยะตกค้างเพิ่มขึ้น 

- ขาดศักยภาพในการลดขยะ
และการน าขยะไปใช้
ประโยชน์ 

การจัดการขยะไม่มี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 

13. การทิ้งขยะของคน 
นอกพื้นที่ 

๑.๕ ปัญหาการจราจรและขนส่ง  
๑๔. ถนนช ารุดเนื่องจาก 

การขนส่ง 
รถบรรทุกน้ าหนักเกิน ผู้ประกอบการขาดจิตส านึก ขาดความเข้มงวด 

ในการก ากับ 
การบริหารจัดการ 

สภาพถนนไม่ได้มาตรฐาน การทุจริตในการตรวจรบังาน ขาดการก ากับดูแล 
ขาดการบ ารุงรักษา ขาดงบประมาณ ขาดงบประมาณ 

๑๕. การจราจรตดิขัด จ านวนถนนไม่เพียงพอ/
ถนนคับแคบ 

จ านวนรถมากเกินขีดความสามารถของถนน 
ระบบการจัดการจราจร 
ไม่มีประสิทธิภาพ 

 

ระบบขนส่งมวลชนไม่มี
คุณภาพ/ไม่เพียงพอ 

ขาดการพัฒนา 
ระบบสัมปทานผูกขาด 

- สัญญาณไฟจราจร  
ป้ายบอกทางไม่เพียงพอ 

ขาดงบประมาณ 

๑.๖ ปัญหาการจัดการเมือง  
๑๖. พื้นที่สีเขียวมีน้อยเกินไป การวางผังเมืองและการบังคับใช้ผงัเมืองขาดประสิทธิภาพ 

 
การพัฒนาเมือง 
 ๑๗. ขาดการจัดระเบียบเมือง

พื้นที่ท่องเที่ยว 
๑๘. การจัดระเบียบการค้าขาย 
๑๙. ปัญหาผังเมืองระหว่าง 

เขตที่อยู่อาศัยกับเขต
โรงงานอุตสาหกรรม 
ไม่ชัดเจน 

๒๐. สิ่งปลูกสร้างไม่มีระเบียบ
และชุมชนแออัด 

๑.๗ ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม  
๒๑. โบราณสถานทรุดโทรม อายุเก่าแก่ การท่องเที่ยว 

การขาดแคลนงบประมาณในการบ ารุงรักษา  
๒๒. ประเพณี วัฒนธรรม 

เลือนหาย 
ขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และน ามาใช้ประโยชน์  

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๓ 

ตารางที่ ๕.๑-๔ กรอบปัญหาใน SEA ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ต่อ-๔) 

ปัญหาส าคัญ ประเด็นศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหว 

อาการ สาเหตุชั้นที่ ๑ สาเหตุชั้นที่ ๒ สาเหตุชั้นที่ ๓ ประเด็นส าคัญ 

๑.๘ ศักยภาพที่ส าคัญ  

๒๓. มีวัดและโบราณสถาน
เป็นจ านวนมาก 

เป็นอดีตเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่และรุ่งเรืองในอดีตและเป็นเมืองมรดกโลก การท่องเที่ยว 

๒๔. เป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยว 

๑.๙ ประเด็นอ่อนไหวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม  

๒๕. แรงงานจากนอกพื้นท่ี/
แรงงานต่างชาติ 

แรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอ อัตราการเกิดต่ ากว่าอัตรา
การตาย 

ก าหนดนโยบายการ
ส่งเสริมการมีบุตรล่าช้า 

การบริหารจัดการ 

มาตรการส่งเสริมการมี
บุตรไม่จูงใจมากพอ 

แรงงานในพื้นที่ขาดทักษะ
ฝีมือ 

ขาดการฝึกอบรมฝีมือ
แรงงาน 

การขาดประสิทธิผลด้าน
การพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒๖. ปัญหาประชาชนไม่มี
พื้นที่ท ากิน/เกษตรกรมี 
ที่ท ากินน้อยลง/ที่ดิน 
ตกเป็นของนายทุน 

ปัญหาหนี้สิน ความล้มเหลวทางด้าน
การเกษตร ผลผลิตต่ า และ
ขายผลผลิตไม่ได้ราคา 

ขาดความสามารถ 
ในการบริหารจัดการ
ผลผลิตและราคา 

การเกษตร
กรรมที่ไม่ยั่งยืน 

๒๗. ปัญหาน้ าท่วมซ้ าซาก
และน้ าท่วมพื้นที่
เกษตรกรรม 

สภาพธรรมชาติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการ 
ขาดประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า 

ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพ
ของระบบระบายน้ า อาทิ 
ประตูน้ า คลอง 

การปรับปรุงระบบ
ระบายน้ าไม่เพียงพอ 

๒๘. พื้นที่เกษตรกรรม
ประสบภัยแล้งซ้ าซาก 

ปริมาณน้ าจากเขื่อน 
ไม่เพียงพอ 

การปลูกข้าวนาปรัง การไม่ให้ความร่วมมือกับ
กรมชลประทาน 

สภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ 

๒๙. การสูญเสียที่ดินจากการ
พัฒนาโครงการขนาด
ใหญ่ของรัฐ 

มาตรการชดเชยที่ดินและ
ทรัพย์สินไม่เพียงพอ 

กฎระเบียบไม่เอื้ออ านวย กฎระเบียบล้าหลัง 

ความไม่ซ่ือสัตย์ในการ
แจ้งราคาซื้อขายที่ดินใน
กลุ่มประชาชน 

ขาดจิตส านึกสาธารณะ 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ ๕.๑-๒ ประเดน็ปญัหา และสาเหตขุองปัญหาการบริหารจดัการ

 แรงขับเคลื่อน 

ปัญหาฝุ่นละอองและ 
มลพิษทางอากาศ 

ถนนในชุมชนช ารุด
เสียหาย 

ปัญหาตลิ่งพัง 
ปัญหาเสียงดัง 

รบกวนยามค่ าคืน 
ขยะตกค้าง 

เพิ่มขึ้น 
การจัดการขยะ 
ไม่ถูกสุขลักษณะ 

คุณภาพน้ าในแม่น้ าล าคลอง 

เสื่อมโทรม 

การจราจร 
ติดขัด 

คลื่นท่ีเกิดจากเรือ/การกระแทก
จากเรือเมื่อเทียบฝ่ัง 

การขนถ่ายสินค้าจากท่าเทียบเรือ 
ริมแม่น้ าป่าสัก 

การขุดลอกแม่น้ า 

รถบรรทุกน้ าหนักเกิน การกัดเซาะตล่ิง 

การระบายน้ าของเขื่อน 
ป่าสักชลสิทธ์ 

ล าน้ าป่าสักมีความคดเคี้ยว 

การเดินเรือท่ีคับคั่ง ร่องน้ าตื้นเขิน 

การจัดการการขนส่งใน 
แมน่้ าป่าสัก 

ศักยภาพการจัดการขยะ 
มีจ ากัด 

ขยะมูลฝอยใหม่
เพิ่มขึ้น 

ขยะชุมชน 

เพิ่มขึ้น 

ความเติบโตของเมือง 

นักท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น ประชากรเพิ่มขึ้น 

น้ าเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

น้ าท่วมซ้ าซาก 

ผักตบชวาและ 
ขยะมูลฝอย 

การปลูกสิ่งก่อสร้าง 

กีดขวางทางน้ า 

น้ าเสียจากชุมชน 

การใช้ประโยชน์ 

ที่ดิน 

สภาพภูมิอากาศ ผู้ประกอบการขาด 

ความรับผิดชอบ 
ชุมชนขาด 

จิตส านึก 

ขาดมาตรการที่เหมาะสม 
ในการก ากับควบคุม/จูงใจ 

สภาพทาง 

ภูมิศาสตร์จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 

ประสิทธิภาพ 

การระบายน้ า 

การจัดการขยะ การจัดการน้ าเสีย การบริหารจัดการน้ าท่วม 

การบริหารจัดการ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๕ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๓ ประเดน็ปญัหา และสาเหตขุองปญัหาการเกษตรกรรม

 แรงขับเคลื่อน 

ที่ดินถูกทิ้งรา้ง/ใชป้ระโยชน์ 
ไม่เต็มศักยภาพ 

เกษตรกรไม่มพีื้นที่ท ากิน/ 
เกษตรกรมีที่ท ากนิน้อยลง/ 

ที่ดินตกเป็นของนายทุน 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์/ 
ดินปนเปื้อนมลพษิ/สารเคม/ี 

ดินเสียดินเค็ม 

พื้นที่เกษตรกรรมประสบ 

ภัยแล้งซ้ าซาก 
น้ าท่วมซ้ าซากและน้ าท่วม

พื้นที่เกษตรกรรม 

อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ด าเนินคดี และยึดทรัพย์
ขาดทอดตลาด 

การซื้อที่ดินเพือ่เกง็ก าไรและน าไปใช ้
เพื่อค้ าประกันการกู้ยืม 

ปริมาณน้ าจากเขือ่นไม่เพียงพอ 

ปัญหาหนี้สิน 

การท าเกษตรไม่สามารถสรา้งรายไดใ้ห้
เกษตรกรอย่างพอเพียง 

การปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน 
การขาดความรู้เรือ่งวิธกีารใช้ปุ๋ย/ 

สารเคม/ียาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง 

เกษตรกรขาดระบบการผลติ 

ที่ยั่งยืน 

เกษตรกรขาด 
ความสามารถในการ 

จัดการผลผลิตและราคา 
เกษตรกรขาดศักยภาพ 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของ
จังหวัด/ธรรมชาติ 

การเกษตรกรรม 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๖ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ ๕.๑-๔ ประเดน็ปญัหา และสาเหตขุองปญัหาการพฒันาเมือง

 

แรงขับเคลื่อน 

อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ถนนช ารุดเนื่องจาก 
การขนส่ง 

รถบรรทุกน้ าหนักเกิน 

ขาดระบบการก ากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ 

สัญญาณไฟจราจร 
ป้ายบอกทางไม่เพียงพอ 

ผู้ขับขี่ขาดวินัย 

ระบบขนส่งมวลชน 
ไม่มคีุณภาพ/ไม่เพียงพอ 

เมืองขยายตัว/ 
การท่องเที่ยวเติบโต 

เขตที่อยู่อาศัยกับเขต
โรงงานอุตสาหกรรม 

ไม่ชัดเจน 

การวางผังเมืองและ
บังคับใช้ผังเมือง 
ขาดประสิทธิภาพ 

จังหวัดขาดนโยบาย
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ชัดเจน 

การสูญเสียที่ดินจากการ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่

ของรัฐ 

รถยนต์มีจ านวนมาก 

การจราจรติดขัด 

จ านวนถนน 
ไม่เพียงพอ 

ฝุ่นละออง/มลพิษ
ทางอากาศ 

การปลดปล่อย
มลพิษจากโรงงาน 

พื้นที่สีเขียวมีน้อย
เกินไป 

สิ่งปลูกสร้างไม่มีระเบียบ
และชุมชนแออัด 

การบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ 

มาตรการชดเชย
ที่ดินและทรัพย์สิน

ไม่เพียงพอ 

ประชาชนขาดพื้นที่
อยู่อาศัย 

กลุ่มผลประโยชน์ 

ชุมชนแออัด 

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดนิทาง ผังเมืองรวมจังหวดั พื้นที่กันชน/พ้ืนที่สเีขียว 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ ๕.๑-๕ ประเดน็ปญัหา และสาเหตขุองปญัหาการท่องเที่ยว

 แรงขับเคลื่อน 

การขาดแคลนงบประมาณ 
ในการบ ารุงรกัษา 

กลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย 
และบริการท่องเทีย่ว 

เป็นที่ช่ืนชอบของนักท่องเที่ยว 

เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา
มีแม่น้ าล้อมรอบ ๓ สาย 

เกิดเมืองใหม่ทับซอ้น
กับเมืองเก่า 

อายุเก่าแก ่มีวัดและโบราณสถาน 
เป็นจ านวนมาก 

เป็นอดีตเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่
และรุ่งเรืองในอดตีและเป็นเมอืง 

มรดกโลก 

ขาดการบ ารุงรักษา 
ขาดระบบการตรวจสอบและ

ป้องกันที่มปีระสิทธิภาพ 

โบราณสถานทรดุโทรม การบกุรุกพื้นท่ีโบราณสถาน 

การท่องเที่ยว 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๘ 

2.2) สรุปประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญในการจัดท า

กรอบปัญหา (Problem Framework) ท าให้ได้ประเด็นส าคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนหรือรากเหง้าของปัญหา 
ที่น าไปสูก่รอบปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factor: CDF) ทั้ง ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 

(๑) การบริหารจัดการ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงส่งผลต่อปัญหาการทรุดตัว 
ของตลิ่ง ที่ดินถูกทิ้งร้าง ความขัดแย้งแนวเขตที่ดิน การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับศักยภาพ การบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม คูคลองตื้นเขิน การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ า ขยะมูลฝอย 
การจราจรและการขนส่ง และปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งซ้ าซาก 

(๒) การเกษตรกรรม เกี่ยวข้องเชื่อมโยงส่งผลต่อปัญหาฝุ่นละอองและ 
สารมลพิษทางอากาศ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ปนเปื้อนมลพิษ/สารเคมี/ดินเสีย/ดินเค็ม และเกษตรกรไม่มี
ที่ดินท ากิน/ที่ดินมีน้อยลง/ที่ดินตกเป็นของนายทุน 

(๓) การพัฒนาเมือง เกี่ยวข้องเชื่อมโยงส่งผลต่อปัญหาการจัดการเมือง  
พื้นที่สีเขียวมีน้อย ขาดการจัดระเบียบเมือง พื้นที่ท่องเที่ยว/การค้า ผังเมืองระหว่างเขตที่อยู ่อาศัยกับ  
เขตโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชนแออัด 

(๔) การท่องเที่ยว เกี่ยวข้องเชื่อมโยงต่อปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานทรุดโทรม การขาดแคลนงบประมาณในการบ ารุงรักษาและการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวในฐานะเป็นเมืองมรดกโลก 

2.3) การน า CDF ที ่ได้จากการวิเคราะห์ไปรับฟังความคิดเห็นจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

น าประเด็น CDF ที่ได้ไปรับฟังความคิดเห็น โดยด าเนินการจัดประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ ๕ - ๘ เพื่อน าเสนอประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น  
ทั ้ง ๔ ปัจจัย พร้อมทั ้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม  จากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ ๔ อ าเภอ คือ อ าเภอบางบาล อ าเภอเสนา อ าเภอนครหลวง และอ าเภออุทัย  

ผลการประชุมกลุ่มย่อย ทั้ง ๔ อ าเภอ มีผู้ เข้าร่วมจ านวน ๔๗๙ คน 
ประกอบด้วย ภาครัฐร้อยละ ๓๕.๕ ภาคเอกชนร้อยละ ๑๓.๘ ภาคประชาสังคมร้อยละ ๔๒.๔ และนักวิชาการ 
สื่อมวลชนท้องถิ่นร้อยละ ๘.๓ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๕  
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๒๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๕ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จากการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 - 8 

ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ  
(CDF) 

เหตุผล/ปัญหา ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

๑. การบริหารจัดการ 
 
 

- ควรแก้ปัญหาเรื่องอุทกภัยเป็นอันดับแรก  
เพราะก่อให้เกิดผลกระทบทุกเรื่อง เช่น  
การย้ายฐานการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 
ต้นไม้ตาย ขนส่งสินค้าไม่ได้ โดยเฉพาะสินค้า
เกษตร เป็นต้น หากแก้ปัญหาน้ าท่วมได้  
จะท าให้เศรษฐกิจดีขึ้น 

๑. การบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสม ยิ่งท าให้เกิด
ปัญหา ควรปล่อยให้การไหลของน้ าเป็นไปตาม
ธรรมชาต ิ
๒. การจัดการอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในพื้นที่หนึ่ง จะท าให้เกิดปัญหาแกอ่ าเภอบางบาล
มากขึ้น เนื่องจากอ าเภอบางบาลเปน็พื้นที่รับน้ า 

-  ก า ร จั ด ก า ร อุ ท ก ภั ย ที่ ไ ม่ เ ห ม า ะ ส ม  
ยิ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม ไม่ควรขุดหรือ 
ท าการปิดกั้น หรือด าเนินการใดๆ ที่ผิดไป
จากสภาพธรรมชาติของทางไหลของน้ า 
เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นทาง
น้ าผ่าน ประชาชนในพื้นที่ยอมรับได้ ในอดีต
เกิดน้ าท่วมเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อมีการบริหาร
จัดการน้ าท่วมที่ไม่เหมาะสม กลับท าให้เกิด
ปัญหามากขึ้น 

๑. ไม่ควรใช้วิธีการขุดลอก เพราะท าให้ตลิ่งพัง 
และต้นไม้โค่นลงแม่น้ า กระทบต่อชุมชนริมน้ า 
๒. ควรแกไ้ขปัญหาสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้ทางเดินน้ าอุดตัน 
 

  ปัญหาโลจิสติกส์ 
การขนส่งทรายทางบก: ท าให้พืชสวน

ได้รับสารเคมีไปเคลือบผิวผลผลิต 
การขนส่งทางน้ า: เรือปล่อยควันเสีย

และสารพิษ  และการเลี้ยงปลาที่ต้องใช้น้ าที่มี
สารเคมีปนเปื้อนอยู ่
 ปัญหาอุทกภัย 

การสร้างคันกั้น และการระบายน้ าไปยัง 
บางพื้นที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในบาง
พื้นที่ แต่ไม่มีการชดเชยเยียวยาประชาชนที่
ได้รับผลกระทบทางการเกษตรและการสูญเสีย
มูลค่าที่ดิน 

การพัฒนาระบบขนส่งย่อมก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมตามมา 

โรงงานประสบปัญหาน้ าท่วมแต่ไม่ได้รับ 
การช่วยเหลือฟื้นฟู 

๑. พัฒนา/ขยายโลจิสติกส์ทางบก เพื่อช่วยฟื้นฟู
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากค่าขนส่งสูงกว่า 
ทางน้ า 
๒. จัดหางบประมาณให้พียงพอต่อการพัฒนา 
โลจิสติกส์ 

 แม่น้ าป่าสักแคบไม่สะดวกแก่การสัญจร 
ทางเรือ  
 

๑. ไม่ควรขยายแม่น้ า ควรให้คงอยู่สภาพเดิม 
เพราะนอกจากจะสูญเสี ยสภาพแวดล้อม 
แบบดั้งเดิมแล้วยังท าให้ชาวบ้านริมแม่น้ าได้รับ
ความเดือดร้อน 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
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๕-๓๐ 

ตารางที่ ๕.๑-๕ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จากการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 - 8  (ต่อ-๑) 

ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ  
(CDF) 

เหตุผล/ปัญหา ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

  ๒. ควรบริหารจัดการการขนส่งทางเรือ โดยอนุญาต
ให้สัญจรได้เฉพาะเรือขนาดเล็กซึ่งเหมาะสมกับ 
สภาพแม่น้ า โดยให้เรือขนาดใหญ่สัญจรผ่านเส้นทาง
อื่นแทน 

 มีการน าขยะมูลฝอยจากนอกพื้นที่มาทิ้ง 
ในอ า เภออุทั ย แต่ผู้ ประกอบการ ไม่มี 
ความรับผิดชอบในการด าเนินการ ส่งผล
กระทบเรื่องกลิ่น และการจราจร 

ผู้ ประกอบการที่ น าขยะมูลฝอยเข้ ามาทิ้ ง ใน 
อ าเภออุทัย ควรมีวิธีจัดการที่ไม่สร้างความเดือดร้อน 
ให้ชุมชน 

 - ปัญหาอุตสาหกรรมบ่อทราย ก่อให้เกิด
ปัญหา ดังนี ้
๑. น้ ากร่อยและดินเค็ม : เมื่ อน้ าท่วมมี 
การระบายน้ าเข้าพื้นที่การเกษตร เมื่อน้ าแล้ง
มีการผันน้ าเข้าสู่พื้นที่ระบบชลประทาน 
เพื่อน ามาใช้ในพื้นที่เกษตร ก่อให้เกิดปัญหา
ดินและมีผลกระทบต่อผลิตผลทางการเกษตร 
๒. ดินเสื่อมสภาพ: ท าให้ไม่สามารถท าการ
เพาะปลูกได้หรือการเพาะปลูกได้ผลผลิต 
ไม่ด ี

- ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติการตามสัญญาที่ระบไุว้
ในสัมปทานการประกอบการอุตสาหกรรมบ่อทราย
อย่างเครง่ครัด 

 โรงงานอุตสาหกรรมใช้น้ าดิบจากแม่น้ าป่าสัก 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ าย แต่มีผลท าให้
เกษตรกรไม่มีน้ าใช้ส าหรับการท านา 

๑. มีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ าอยา่ง
เหมาะสม 
๒. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบควรได้รับการเยียวยา
อย่างเหมาะสม 

ปัญาการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ 
การขุดในที่ดินสาธารณะ (คลอง คูนา) ส่งผล
กระทบทีต่ามมา คอื ถนนทรุดตัว 

ควรให้มี การสัมปทานดิน (ท านองเดียวกับ 
การสัมปทานหิน-ทราย) มีกฎระเบียบวีธีการ 
ใช้ประโยชน์ และการเก็บค่าสัมปทานให้เหมาะสม 

๒. การเกษตรกรรม ในพื้นที่เคยพยายามสร้างเกษตรปลอดสาร 
และเกษตรสร้ างมู ลค่ า  แต่ ไม่ ประสบ
ความส าเร็จ เนื่องจากปัญหาด้านอื่นๆ 

ต้องการให้พัฒนาทางเลือกนี้ แต่ควรศึกษาปัญหา
และด าเนินการพัฒนาทั้งระบบ โดยบูรณาการ 
ทุกทางเลือกเพื่อให้เกิดการเกษตรอย่างยั่งยืน 

๓. การพัฒนาเมือง 
 

ภาคเอกชนถมดินในพื้นที่คูนา ท าให้ไม่มี 
ทางน้ าไหล และไม่มีน้ าใช้เพื่อการเกษตร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีการควบคุมดูแลไม่ให้
เกิดปัญหาดังกล่าว 

 - การพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปได้ยาก เมื่อมีการพัฒนา
ย่อมมีปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิด
ปัญหาสิ่ งแวดล้อม แม้รายได้จะเพิ่มขึ้น  
แต่ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นไปได้ยาก เพราะมีอุตสาหกรรมย่อมก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๓๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๕ สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จากการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 5 - 8 (ต่อ-๒) 

ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ  
(CDF) 

เหตุผล/ปัญหา ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ 

 ถนนอยู่ในเขตชลประทาน ไม่สามารถขยาย
ถนนได้ 

ควรด า เนินการถ่ ายโอนให้ถนนอยู่ ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง 
ให้สามารถขยายและปรับปรุงถนนได้ 

ถนนไม่เพียงพอและ ระบบขนส่งมวลชนไม่มี
คุณภาพจึงไม่มีความพร้อมต่อการพัฒนา 
ในอนาคต 

๑. ควรมีการสรา้งสาธารณูปโภคทีด่กี่อนมีการพัฒนา 
และมีความเห็นว่าปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีถนนที่มีขนาดกว้างอยู่แล้ว 
๒. การพัฒนากิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 
ควรเหมาะสมกับสาธารณูปโภคที่วางไว้แล้ว 

การสร้ างถนนและต้องเวนคืนที่ ดินท าให้
ประชาชนขาดโอกาสที่จะได้ถือครองที่ดินที่มี
มูลค่าสูงขึ้นจากการพัฒนา  ในทางตรงกันข้าม 
การเวนคืนท าให้เจ้าของที่ดินต้องขายในราคาถูก 

ควรมีการเวนคืนที่ดินเพียงบางส่วนของเจ้าของที่ดิน
แต่ละราย เพื่อให้เจ้าของที่ดินรายนั้นได้ใช้ประโยชน์
ที่ดินส่วนที่เหลือ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองชนบท 
 

ก าหนดใหอ้ าเภอบางบาลเป็นพื้นที่สีเขียว โดยไม่ต้อง
จัดการน้ าท่วม และไม่ควรพัฒนาเพิ่มเติมในด้าน
อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

พื้นที่สีเขียวในผังเมือง ในความเป็นจริง มีการขุด
บ่อทรายเป็นจ านวนมาก 

ควรมีการส ารวจและจัดท าผังเมืองให้ชัดเจน จะได้
ทราบข้อเท็จจริงและหาแนวทางแก้ไข/พัฒนา 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป 

การวางท่อน้ ามันมาบตาพุต ผ่านต าบลหนอง
ปลิง และการวางท่อน้ าดิบ (ฝังใต้ดิน) จากต าบล 
หนองปลิงไปโรจนะ ท าให้เกิดปัญหาดินทรุด 

๑. มีวิธีด าเนินการที่ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อดินและ
ชาวบ้าน 
๒. ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบควรได้รับการเยียวยา
อย่างเหมาะสม 

เมื่อมีโรงงานท าให้มีประชากรแฝงจ านวนมาก  
ผลที่ตามมาคือ ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ  
น้ าเสีย เป็นต้น 

มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม 

๔. การท่องเที่ยว 
 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองมรดกโลก 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุมากมาย แต่ยังอยู่ใน
สภาพเสื่อมโทรม 

ควรมีงบประมาณสนับสนุน ในการฟื้นฟูบูรณะหรือ
ซ่อมแซมให้อยู่ในสถานะที่ไม่ทรุดโทรมและพังทลาย  
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จากการวิเคราะห์กรอบปัญหาจากเอกสาร รายงาน และการรับฟังความคิดเห็น 
ของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว จะพบว่าประเด็น
ปัญหาส าคัญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีดังนี้ 

(๒.๑) การบริหารจัดการ 
(๒.๒) การเกษตรกรรม 
(๒.๓) การพัฒนาเมือง 
(๒.๔) การท่องเที่ยว 

หากพิจารณาจากผลการวิเคราะห์แล้ว ทุกประเด็นมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุกประเด็น แม้ว่าในรายละเอียดของประเด็นย่อยที่จะท าการวิเคราะห์และ
พัฒนาขึ้นในแต่ละประเด็นส าคัญ (ประเด็นหลัก) จะมีลักษณะที่เกี่ยวข้องโดยตรงชัดเจน แต่อาจมีบางประเด็นย่อย
ที่จะพัฒนาไปเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์อาจไม่เกี่ยวข้องโดยตรง  แต่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างยิ่ง ซึ่ง ต้องน ามาพิจารณาท าการประเมิน 
อย่างรอบคอบและครอบคลุม 

๕.๑.๒.๓ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: ESI) 
๑) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยนืที่เกี่ยวข้องกบัแต่ละ CDF 

เมื่อได้จัดท ากรอบปัญหา (Problem Framework) และท าการวิเคราะห์ความส าคัญ 
ของปัญหาจนสามารถระบุประเด็นปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น โดยน ากรอบปัจจัยส าคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) ทั้ง ๔ ประเด็น มาท าการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในแต่ละ CDF 
ดังนี้ 

(๑) การบริหารจัดการ เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

(๑.๑) การบริหารจัดการการขนส่งในแม่น้ าป่าสัก ซึ่ง เกิดจากปัญหาการทรุดตัว 
ของตลิ่ง มีปัญหามาจากการขนส่งทางเรือที่คับคั่ง ท าให้เกิดคลื่นและการกระแทกของเรือสินค้าเมื่อเรือ
เทียบฝั่ง ปัญหาการขนส่งในแม่น้ าป่าสักเป็นปัญหาระดับชาต ิที่ปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

(๑.๒) การบริหารจัดการขยะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาการก าจัดขยะ 
ไม่ถูกวิธีและมีการน าขยะนอกพื้นที่มาทิ้งในจังหวัด โดยมีสาเหตหุลัก คือ การจัดการขยะไม่มีประสิทธิภาพ  

(๑.๓) การบริหารจัดการน้ าเสีย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีปัญหาน้ าเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรม มีสาเหตุมาจากขาดการก ากับดูแลที่เข้มงวด และค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสียสูงกว่า
ค่าปรับในกรณีถูกตรวจจับได ้

(๑.๔) การบริหารจัดการน้ าท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ลุ่มในลุ่มน้ า
เจ้าพระยามีปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและน้ าท่วมพื้นที่ เกษตรกรรม ซึ่งมีสาเหตุหลักจากระบบระบายน้ า 
ไม่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงระบบระบายน้ าไม่เพียงพอ  

(๒) การเกษตรกรรม มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๓ ประเด็น คือ  
(๒.๑) ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การท าการเกษตรกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยังคงมีการเผาตอซังข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีฆ่าหญ้าและแมลงอย่างไม่เหมาะสม 
เนื่องจากขาดความรูค้วามเข้าใจ และเกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
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(๒.๒) ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา ปัญหาหนี้สิน ความล้มเหลว
ทางด้านผลผลิตต่ าและขายผลผลิตไม่ได้ราคา มีสาเหตุมาจากการขาดความสามารถในการบริหารจัดการด้าน
ผลผลิตและราคา ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส าคัญในการหาวิธีการหรือแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถ 
ให้แก่เกษตรกร 

(๒.๓) ศักยภาพของเกษตรกร ปัญหาที่ดินถูกทิ้งร้างใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่  เนื่องจาก
ความล้มเหลวในการส่งเสริมการผลิตทางเกษตร และผลกระทบจากการค้าเสรี เกษตรกรขาดความสามารถ 
ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องศักยภาพของเกษตรกร จึงควรพัฒนาในเรื่องการเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกร 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้พร้อมส าหรับการแข่งขันในระดับประเทศและในเวทโีลก 

(๓) การพัฒนาเมือง  มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๓ ประเด็น คือ 
(๓.๑) การขนส่งและการเดินทาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาการจราจรติดขัด 

อันมาจากหลายสาเหตุ ได้แก่ ถนนไม่เพียงพอ/แคบ ระบบขนส่งมวลชนไม่มีคุณภาพ/ไม่เพียงพอ จ านวนรถ  
มีมากเกินขีดความสามารถของถนน ระบบการจัดการจราจรไม่มีประสิทธิภาพขาดการพัฒนา ขาดงบประมาณ
และระบบสัมปทานผูกขาด ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญต้องได้รับการประเมินและพัฒนา 

(๓.๒) พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและการบังคับใช้ผังเมือง
ขาดประสิทธิภาพท าให้เกิดปัญหาระหว่างชุมชนกับโรงงานอุตสาหกรรม  มีพื้นที่สีเขียวน้อย จ าเป็นต้องจัดท า
พื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียว ส าหรับเมืองและชุมชน 

(๓.๓) ชุมชนแออัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปัญหาสิ่งปลูกสร้างไม่มีระเบียบและ 
มีชุมชนแออัด อันมีสาเหตมุาจากการวางผังเมืองและการบังคับใช้ขาดประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 

(๔) การท่องเที่ยว มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ๓ ประเด็น คือ 
(๔.๑) งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นเมืองมรดกโลกซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ ๑ ใน ๓ เมืองของภาคกลาง เนื่องจากโบราณสถานในจังหวัด 
อยู่ในสภาพทรุดโทรมจ าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้อยู่สภาพเดิม เพื่อเป็นแหล่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
ดังนั้น จึงควรมีงบประมาณในการบ ารุงรักษาโบราณสถานให้คงไว้สืบไป  

(๔.๒) การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว โบราณสถานบางแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมีผู้เข้ามาชมเป็นจ านวนมาก อาจท าให้มีผลกระทบต่อพื้นที่หรือตัวโครงสร้าง
ของโบราณสถาน จ าเป็นต้องมีวิธีการป้องกันปัญหา โดยการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวไม่ให้มีจ านวนมากเกินไป
ในแต่ละวันเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับโบราณสถานในเรื่องความทรุดโทรม 

(๔.๓) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกโบราณสถาน เนื่องจากเกาะเมือง
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองที่มีการทับซ้อน ท าให้มีคนเข้าไปอาศัยอยู่ในสถานที่ซึ่งมีโบราณสถานตั้งอยู่มานาน 
และที่เป็นเขตที่อยู่อาศัยมาก่อน รวมทั้งมีการบุกรุกเพิ่มเติมโดยเข้าไปอาศัยภายหลังก็ตาม นับเป็นปัญหา
ส าคัญของจังหวัดปัญหาหนึ่ง 

๒) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ CDF และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อท าการวิเคราะห์เพื่อค้นหาประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาแล้ว ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาว่ามีกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้อง มีเป้าหมายและทิศทางเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ CDF ในแต่ละ
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๕-๓๔ 

ประเด็นอย่างไร โดยรูปที่ ๕.๑-๖ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  

(๑) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย  
(๑.๑) การบริหารจัดการการขนส่งในแม่น้ าป่าสักเกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติการเดินเรือ

ในน่านน้ าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑.๒) การบริหารจัดการขยะ และ (๑.๓) การบริหารจัดการน้ าเสียเกี่ยวข้องกับ 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

(๑.๔) การบริหารจัดการน้ าท่วม เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(๒) การเกษตรกรรม ประกอบด้วย  

(๒.๑) ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้า
เกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๒.๒) ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติ
เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๒.๓) ศักยภาพของเกษตรกร เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๓) การพฒันาเมือง ประกอบด้วย 
(๓.๑) การขนส่งและเดินทาง เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๓.๒) พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ 
(๓.๓) ชุมชนแออัด เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๔) การท่องเที่ยว เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จากการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทั้ง 4 ประเด็น 
แล้วจะเห็นได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทุกประเด็นสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงในการน าเสนอแผนงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย เพื่อท าให้การพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ด าเนินการได้ในทางปฏิบัติ  
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๕-๓๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ ๕.๑-๖ ประเดน็สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ประเด็นสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยนื 

การบริหารจัดการ 

การจัดการการขนส่งใน 
แม่น้ าป่าสัก 

  - พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ าไทย   
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
  - พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า  

 

 

การจัดการขยะ 
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

การจัดการน้ าเสีย 
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

การบริหารจัดการน้ าท่วม 

CDF ESI กฎหมาย 

  - พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ า  

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การขนส่งและเดนิทาง งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถาน 
ไม่เพียงพอ 

     พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร  

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต 
และราคา 

พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร  

ศักยภาพของเกษตรกร 

     พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

        พ.ร.บ.จราจรทางบก  

พื้นที่กันชน/พื้นทีส่ีเขียว 

- พ.ร.บ.การผังเมือง 
- พ.ร.บ.พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ 

ชุมชนแออัด 

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

การปอ้งกันและแก้ไขการบุกรุก
โบราณสถาน 

พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
- พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
  อ านาจ  

การเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง การท่องเที่ยว 
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๕-๓๖ 

๓) ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยัง่ยืนของ CDF กับยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
(Strategic Issues: SI) และเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

3.๑) การวเิคราะห์ยทุธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Issue) จังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  

จากผลการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นฐานของจังหวัด การวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม โดยจังหวัดได้ก าหนดวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๖ ดังนี ้
ตารางที ่๕.๑-๖ ตารางแสดงวสิัยทัศน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

วิสัยทัศน์จังหวัดพระนครศรอียุธยา (Vision) 
“อยุธยาเมืองมรดกโลก เปน็แหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” 

เป้าประสงค์ (Goal) 

๑. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเดน็การพฒันาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเดน็การพฒันาที่ ๑ ประเดน็การพฒันาที่ ๒ ประเดน็การพฒันาที่ ๓ 

พฒันาคณุภาพการท่องเที่ยวและ
การบริการ สู่มาตรฐานสากล 

พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ พฒันาการผลิตภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
โดยใชน้วตักรรม และภูมปิญัญา
ทีส่ร้างสรรค ์

แนวทางการพฒันา 

(๑) ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การท่องเที่ยว และการเพ่ิมแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่น 
(๓) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
การตลาด การลงทุน และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย
เทคโนโลย ี
 

(๑) พัฒนาและบริหารจัดการ
พื้นที่เพ่ือเมืองน่าอยู ่
(๒) เตรียมการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของ
ชุมชน 
(๓) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และการให้บรกิาร
สาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
และเพียงพอต่อความต้องการ 
 

(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า 
สู่พื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม  
และยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย  
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด โดยใช้นวัตกรรมและ 
ภูมิปัญญาทีส่ร้างสรรค ์
(๒) ส่งเสริมการด าเนินงานตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
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๕-๓๗ 

ตารางที ่๕.๑-๖ ตารางแสดงวสิัยทัศน์ และยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

(ต่อ-๑) 

แนวทางการพฒันา 

 (๔) การรกัษาความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
เสริมสร้างครอบครัวและชุมชน
เข้มแข็ง และพฒันาคนทุกช่วงวัย 

(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้
เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงาน
ทดแทน และยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
(๔) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
และพัฒนาระบบการตลาดให้อยู่ได้
อย่างยั่งยืน 
(๕) ยกระดับศักยภาพก าลังคน  
ภาคการผลิต การค้า และการบริการ
ให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลย ี

แผนการพัฒนา 

แผนงานที่ ๑ ยกระดับและฟื้นฟู
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริม
ด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/
ท้องถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ 
แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การลงทุน การตลาด 
และประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี 

แผนงานที่ ๑ พัฒนาการจัด
การเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 
แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างกิจกรรม
ทางสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ 

แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการการ 
เกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้าน
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ และ
แรงงานโดยใช้นวัตกรรม 
แผนงานที่ ๓ ยกระดับและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 
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๕-๓๘ 

ยุทธศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
๑. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล 
๒. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
๓. ภาคเศรษฐกิจ ภาคการค้า และการบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(Vision) 
“อยุธยาเมืองมรดกโลก  

เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว 
น่าอยู่ น่าลงทุน” 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ พัฒนา
คุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการ 
สู่มาตรฐานสากล 

แนวทางการพัฒนา 

(๑) ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
และการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
สู่ชุมชน/ท้องถิ่น 

(๓ ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
การตลาด การลงทุน และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย
เทคโนโลยี 

แผนการพัฒนา 
แผนงานที่ ๑ ยกระดับและฟื้นฟู 
การท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และ
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  
ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมด้าน
การท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น เพื่อสร้าง
รายได้ 
แผนงานที่ ๓ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
การลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลยี 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาการผลิต 
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 

แนวทางการพัฒนา 

(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่เกษตร
อย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัย ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรม
และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 
(๒) ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ 
อันเนือ่งมาจากพระราชด าริ เพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 
(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยี
สะอาดหรือใช้พลังงานทดแทน และยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 
(๔) ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชมุชนให้โดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้นวัตกรรมและ 
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบ
การตลาดให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 
(๕) ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต 
การค้า และการบริการให้เป็นมืออาชีพ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

แผนการพัฒนา 
แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการการเกษตร
ปลอดภัยแบบครบวงจร โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม 
การค้า การบรกิาร และแรงงานโดยใช้นวัตกรรม 
แผนงานที่ ๓ ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 

แผนการพัฒนา 
แผนงานที่ ๑ พัฒนาการจัดการเมือง/
ชุมชนน่าอยู่ 
แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างกิจกรรมทาง
สังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อ
เมืองน่าอยู่ 
(๒) เตรียมการป้องกันและควบคุม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของชุมชน 
(๓) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการ 
(๔) การรักษาความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน เสริมสร้างครอบครัวและ
ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ พัฒนาเมือง
และชุมชนให้น่าอยู่ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
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๕-๓๙ 

เป้าหมายการพัฒนาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
อยุธยาเมืองมรดกโลก เป็นแหลง่เรียนรู้ น่าเทีย่ว น่าอยู่ น่าลงทุน 

ตัวชี้วดัเป้าหมายการพัฒนา 
       ๑. จ านวนแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
       ๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว  
       ๓. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
       ๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการลงทนุด้านอุตสาหกรรม 

ประเดน็การพฒันาที่ ๑ 
พฒันาคณุภาพการท่องเที่ยว 
และการบริการ สู่มาตรฐานสากล 

ประเดน็การพฒันาที่ ๒ 
พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

ประเดน็การพฒันาที่ ๓ 
พฒันาการผลิตภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้าและบริการ  
โดยใชน้วตักรรม และภูมปิญัญา 

ทีส่ร้างสรรค ์
วัตถุประสงค์ :  
๑. พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อ 

การท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานสากล 
๒. เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชากร 

ให้ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ 
๒. ส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณะภัยที่ดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๓. พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอ านวย 
ความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้รองรับต่อการขยายตัว
ของชุมชน 

วัตถุประสงค์ :  
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร โดยใช้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 

๒. เพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน
ภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 

๓. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑช์ุมชนและ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 

ตัวชี้วัด 
(๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจ้ากการ

ท่องเที่ยว (ร้อยละ ๗) 
(๒) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน

นักท่องเที่ยว (ร้อยละ ๕) 
(๓) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของของค่าใช้จ่าย

ต่อวันในการท่องเที่ยว (ร้อยละ ๗) 

ตัวชี้วัด 
(๑) ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา

คุณภาพชีวิตจากหลักสูตรของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ ๗๕) 

(๒) ร้อยละของต าบลที่มีระบบดูแลผู้สูงอายุ 
(ร้อยละ ๑๐๐) 

(๓) ร้อยละของครอบครัวเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมค่ายครอบครัวล้อมรัก  
(ร้อยละ ๗๕) 

(๔) ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ 
ต่อการบริการและแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อน (ร้อยละ ๘๐) 

(๕) อัตราคดีอาญาต่อประชากรแสนคน
ลดลง (ร้อยละ ๒๖) 

(๖) จ านวนข้อร้องเรียนปัญหาสิ่งแวดล้อม
ลดลง (จ านวน ๑๕ เรื่อง) 

(๗) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก
ก าจัดอย่างถูกวิธีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ ๖๕) 

ตัวชี้วัด 
(๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแปลง/ฟาร์มที่ผ่าน

มาตรฐานความปลอดภัย (ร้อยละ ๕) 
(2) พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ าที่ได้รับ

การพัฒนาไม่น้อยกว่าปีละ ๓,๐๐๐ ไร่ 
(3) ระดับการผ่านเกณฑ์การประเมิน

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่การพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ระดับ ๒) 

(4) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้า OTOP (ร้อยละ ๑๐) 

(๕) ร้อยละของโครงการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ส าเร็จตามเป้าหมาย  
(ร้อยละ๘๐) 

(๖) ร้อยละของผู้ส าเร็จการอบรมได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานการฝึกอบรม  
(ร้อยละ ๘๐) 

(๗) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับ
การพัฒนา (ร้อยละ ๑๐) 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๔๐ 

 

ประเดน็การพฒันาที่ ๑ 
พฒันาคณุภาพการท่องเที่ยว 

และการบริการ สู่มาตรฐานสากล 

ประเดน็การพฒันาที่ ๒ 
พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

ประเดน็การพฒันาที่ ๓ 
พฒันาการผลิตภาคเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้าและบริการ  
โดยใชน้วตักรรม และภูมปิญัญา 

ทีส่ร้างสรรค ์
แนวทางการพัฒนา 
(๑) ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยว 
และการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่
ชุมชน/ท้องถิ่น 

(๓) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
การตลาด การลงทุน และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวด้วย
เทคโนโลยี 

แนวทางการพัฒนา 
(๑) พัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเมือง

น่าอยู่ 
(๒) เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหา

สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัว
ของชุมชน 

(๓) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

(๔) การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เสริมสร้างครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 
และพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

แนวทางการพัฒนา 

(๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่เกษตร
อย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้า
เ ก ษ ต ร สู่ ม า ต ร ฐ า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  
โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 

(๒) ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อสร้างอาชีพ
และรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 

(๓) ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาด
หรือใช้พลังงานทดแทน และยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากล 

(๔) ส่ ง เสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ 
โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้นวัตกรรม
และภูมิปัญญาสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบ
การตลาดให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

(๕) ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต 
การค้า และการบริการให้เป็นมืออาชีพ 
เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิบั ติ ง าน ได้ อย่ า งมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ม า ก ขึ้ น  ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ี
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๕-๔๑ 

ประเดน็การพฒันาที่ ๑ พฒันาคณุภาพการท่องเที่ยวและการบรกิารสู่มาตรฐานสากล 

วัตถุประสงค ์  
         ๑. พัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อการท่องเที่ยวไปสู่มาตรฐานสากล 
         ๒. เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565 

รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

รายได้ที่เพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การท่องเที่ยว (ร้อยละ) 

5 5 7 7 7 7 

จ านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของจ านวน
นักท่องเที่ยว (ร้อยละ) 

5 5 5 5 5 5 

ค่าใช้จ่ายต่อวันของ
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย 
ต่อวันของนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  
(ร้อยละ) 

- - 7 7 7 7 

แนวทางการพฒันา  
1. ฟื้นฟูและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวและการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยว 

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
            2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน/ท้องถิ่น 
            3. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว การตลาด การลงทุน และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวด้วย

เทคโนโลย ี
แผนงานและโครงการ: 

แผนงานที ่1 ยกระดับและฟื้นฟ ู
การท่องเทีย่วให้ได้มาตรฐาน และ 
ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก  
ความปลอดภยัด้านการท่องเทีย่ว 

แผนงานที ่2 พัฒนาและส่งเสริมด้าน 
การท่องเทีย่วในชุมชน/ท้องถิน่  

เพื่อสร้างรายได้ 

แผนงานที ่3 การส่งเสริมการท่องเทีย่ว  
การลงทนุ การตลาด และ

ประชาสัมพันธด์้วยเทคโนโลยี 

1. โครงการสง่เสริมการพฒันาและฟืน้ฟู
การท่องเทีย่ว 
หนว่ยด าเนินการ : แขวงทางหลวงชนบท
พระนครศรีอยุธยา ส านักงานโยธาธิการ 
และผังเมืองจังหวัด อ าเภอบางปะอิน 
อ าเภอวังน้อย ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
งบประมาณ จ านวน 182,928,000 บาท 

2. โครงการตามแผนชุมชนด้าน
เศรษฐกจิเพือ่สง่เสริมการท่องเที่ยว 
หนว่ยด าเนินการ : อ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา อ าเภอเสนา 
งบประมาณ 4,000,000 บาท 

3. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว  
การลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์
ด้วยเทคโนโลย ี
หนว่ยด าเนินการ : ที่ท าการปกครอง
จังหวัด ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัด ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 
ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวดั 
ส านักงานจงัหวดั 
งบประมาณ 47,550,000 บาท 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๔๒ 

ประเดน็การพฒันาที่ 2 พฒันาเมืองและชุมชนใหน้่าอยู่ 

วัตถุประสงค์  
      1. เพิ่มคณุภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีดุลยภาพ 
      2. ส่งเสริมระบบป้องกันสาธารณภัยที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      3. พัฒนาสังคมและจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้รองรับ 

ต่อการขยายตัวของชุมชน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565 

ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้ดีขึ้น
อย่างมีดุลยภาพ 

ร้อยละของผู้สูงอายุได้รับ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จากหลักสูตรของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ) 

- - 75 80 85 85 

ร้อยละของต าบลที่มีระบบ
ผู้สูงอายุ (ร้อยละ) 

- 70 100 100 100 100 

ร้อยละของครอบครัว
เป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายครอบครัวล้อมรัก  
(ร้อยละ) 

- - 75 80 85 85 

ส่งเสริมระบบป้องกัน
สาธารณภัยที่ดี และมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อัตราคดีอาญาต่อประชากร 
แสนคนลดลง (ร้อยละ) 

30 28 26 24 23 26 

จ านวนข้อร้องเรียนปัญหา
สิ่งแวดล้อมลดลง (ร้อยละ) 

20 20 15 15 10 80 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
จัดสรรสิ่งอ านวยความ
สะดวกระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ 
รองรับต่อการขยายตัว
ของชุมชน 

ร้อยละของประชาชน 
มีความพึงพอใจต่อการ
บริการและแก้ไขปัญหา
ความเดือนร้อน (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 80 

ร้อยละของปริมาณ 
ขยะมูลฝอยที่ถูกก าจัดอย่าง
ถูกวิธีเพิ่มขึ้น (ร้อยละ) 

55 60 65 70 75 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๔๓ 

แนวทางการพฒันา  
1. พัฒนาและบริหารจัดการพ้ืนที่เพื่อเมืองน่าอยู่ 
2. เตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชน 
3. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการให้บริการสาธารณะ 

แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการ 
4. การรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เสริมสร้างครอบครัวและ

ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาคนทุกช่วงวัย 

แผนงานและโครงการ : 

แผนงานที่ 1 พฒันาการจัด
การเมือง/ชุมชนนา่อยู ่

แผนงานที่ 2 เสริมสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวติ 

และทรัพย์สนิ 

แผนงานที่ 3 เสริมสร้างกิจกรรม
ทางสงัคม น่าอยู่แบบบรูณาการ 

1. โครงการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
หน่วยด าเนนิการ : ส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณ จ านวน 227,900 บาท 
2. โครงการตามแผนชุมชน  
ด้านสังคม 
หน่วยด าเนนิการ : แขวงทางหลวง
ชนบทพระนครศรีอยุธยา อ าเภอภาชี 
อ าเภอนครหลวง อ าเภอลาดบัวหลวง 
อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน 
อ าเภอบางซ้าย อ าเภอวังน้อย  
อ าเภอท่าเรือ 
งบประมาณ 231,497,500 บาท 

3. โครงการเพิ่มประสทิธิภาพ
การจดัการด้านภัยพบิตั ิ 
ด้านความมั่นคง และโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
หน่วยด าเนนิการ : แขวงทางหลวง
ชนบทพระนครศรีอยุธยา ส านักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัด ส านักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด 
งบประมาณ 151,474,900 บาท 

4. โครงการพฒันาและยกระดบั
ความเปน็อยู่ของประชาชน
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
หน่วยด าเนนิการ : ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด สถานพินิจและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด 
แรงงานจังหวัด ส านักงานยุติธรรม
จังหวัด ศูนย์อ านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวดั 
งบประมาณ 13,078,180 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๔๔ 

ประเด็นการพฒันาที่ 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรม และ
ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค์   
      1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร โดยใช้นวัตกรรม และภูมิปัญญาที่สร้างสรรค ์
      2. เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
      3. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรมและ 

ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค ์

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ปี พ.ศ. 

2561 2562 2563 2564 2565 2561 - 2565 

พื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับประโยชน์จาก
แหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน  
และสินค้าเกษตรมี 
คุณภาพตามาตรฐาน
ความปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

พื้นที่รับประโยชน์จาก 
แหล่งน้ า ที่ได้รับการพัฒนา 
ไม่น้อยกว่าปีละ (ไร่) 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000 

ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของแปลง/
จ านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน
ความปลอดภัย (ร้อยละ) 

5 5 5 5 5 5 

ร้อยละของโครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ส าเร็จตาม
เป้าหมาย (ร้อยละ) 

80 80 80 80 80 80 

ภาคอุตสาหกรรม
ได้รับการพัฒนาเป็น
อุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

ระดับผ่านเกณฑ์การประเมิน
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ (ระดับ) 

1 2 2 2 3 3 

ก าลังแรงงานที่มี
ศักยภาพใน
ภาคอุตสาหกรรม
และภาคบริการ
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละของผู้ส าเร็จ 
การฝึกอบรมได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานการฝึกอบรม  
(ร้อยละ) 

40 80 80 80 80 80 

รายได้จากผลิตภัณฑ์
ชุมชนและวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) 
เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้
จากการจ าหน่ายสินค้า OTOP 
(ร้อยละ) 

10 10 10 10 10 10 

ร้อยละของจ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ที่ได้รับ 
การพัฒนา 

- - 10 10 10 10 

 
 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๔๕ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าสู่พื้นที่เกษตรอย่างเหมาะสม และยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร  

สู่มาตรฐานความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา  
ที่สร้างสรรค์ 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน 

๓. ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้ใช้เทคโนโลยีสะอาดหรือใช้พลังงานทดแทน และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
สู่มาตรฐานสากล 

๔. ส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนให้โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา 
ที่สร้างสรรค์ และพัฒนาระบบการตลาดให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน 

๕. ยกระดับศักยภาพก าลังคน ภาคการผลิต การค้า และบริการใหเ้ป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

แผนงานและโครงการ : 

แผนงานที่ 1 บริหารจดัการ
การเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 
โดยใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และขยายผลโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

แผนงานที่ 2 พฒันาศกัยภาพด้าน
อุตสาหกรรม การค้า การบริการ  
และแรงงาน โดยใช้นวัตกรรม 

แผนงานที่ 3 ยกระดับและส่งเสริม
ผลติภัณฑ์ชุมชนและวสิาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  
โดยใชน้วตักรรม และภูมปิญัญา

สร้างสรรค ์

1. โครงการบริหารจดัการ
การเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร 
หน่วยด าเนนิการ : ส านักงาน
พลังงานจังหวัด ส านักงานเกษตร
จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัด 
งบประมาณ 16,460,500 บาท 
2. โครงการส่งเสริมการด าเนนิงาน 
ตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
หน่วยด าเนนิการ : ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษา เขต 1 
ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงาน
จังหวัด ส านักงานส่งเสรมิการปกครอง
ส่วนท้องถิน่จังหวัด 
งบประมาณ 4,251,100 บาท 

3. โครงการยกระดบัการพฒันา
ด้านอตุสาหกรรมและศักยภาพ
แรงงาน 
หน่วยด าเนนิการ : สถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 
ส านักงานแรงงานจังหวัด  
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
งบประมาณ 4,075,200 บาท 

4. โครงการส่งเสริมการสร้าง
ผลติภัณฑ์ชุมชนสูส่ากล โดยใช ้
ภูมปิญัญาท้องถ่ินและนวตักรรม 
หน่วยด าเนนิการ : ส านักงานพาณิชย์
จังหวัด ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 
งบประมาณ 7,810,000 บาท 
5. โครงการสง่เสริมและพฒันา
ผู้ประกอบการ SME ของจังหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
หน่วยด าเนนิการ : ส านักงาน
อุตสาหกรรมจงัหวัด 
งบประมาณ 1,000,000 บาท 
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๕-๔๖ 

จากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีวิสัยทัศน์ “อยุธยาเมืองมรดกโลก
เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” โดยมีประเด็นการพัฒนา ๓ ประเด็น คือ 

- การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
- พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่
- พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา 

ที่สร้างสรรค์   
จะเห็นได้ว่าการจัดท าวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดท าได้ดี

สอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและศักยภาพของจังหวัดเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ในระดับแผนงาน 
ในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแล้ว พบว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังขาดแผนงานแก้ไขปัญหาทางด้าน 
ความเสื่อมโทรมของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม เช่น โบราณสถานทรุดโทรม การขาดแคลนงบประมาณในการ
บ ารุงรักษาและการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด นอกจากนี้เมื่อท าการวิเคราะห์แผนพัฒนาจังหวัดลงไปถึง
ระดับโครงการพัฒนาด้านอื่นๆ ของจังหวัดแล้ว พบว่า โครงการกิจกรรมและงบประมาณส่วนใหญ่มักเป็นเรื่อง
ของการก่อสร้างหรือด้านสาธารณูปโภค (Infrastructure) มากกว่า ไม่ได้จัดท าแผนงานหรือโครงการที่สามารถ
แก้ไขปัญหาระดับโครงสร้าง เช่น ปัญหาเกษตรกรไม่มีที่ดินปลูกข้าวเป็นของตนเอง การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
การมีที่ดินและบ้านเป็นของตนเอง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้ท าการวิเคราะห์และประเมินประเด็นปัญหาส าคัญ
ทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่จะน ามาสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุวิสัยทัศน์ตามแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว 

3.๒) การวิเคราะห์ประเด็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

องค์การสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิด
ที่มองการพัฒนาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals และใช้เป็นทิศทางการพัฒนา ตั้งแต่เดือนกันยายน  
ปี ๒๕๕๘ ถึง เดือนสิงหาคม ๒๕๗๓ ครอบคลุมระยะเวลา ๑๕ ปี ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก 7) ส าหรับ ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  ในการประเมิน SEA จะเชื่อมโยงและอยู่ภายใต้
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี ้

เป้าหมายที่ ๑ ยุตคิวามยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ 
เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการ 

  และส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที ่๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับ 

  ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง  คลอบคลุม และ

  ยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และการมีงานที่สมควร 
  ส าหรับทุกคน 

เป้าหมายที่ ๑๑ ท าให้เมืองและการต้ังถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย
มีภูมิต้านทาน และยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
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๕-๔๗ 

ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติประเทศหนึ่ง 
จ าเป็นต้องพัฒนาตามกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติ ในการจัดท า SEA ก็เช่นกัน การตัดสินใจ การท า
นโยบาย แผน แผนงาน ต้องค านึงถึงความยั่งยืนตามนโยบายของระดับประเทศและสากลเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA อยู่ภายใต้หรือมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล อันจะท าให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจเกี่ยวกับการท าแผนได้มั่นใจ และ
เห็นคุณค่าว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มานั้นอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓.๓) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็น 
ในแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน (รอบปี ๒๕๖๓) และเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่ก าหนดมีความสอดคล้องกับประเด็น 
ในแผนพัฒนาของจังหวัดและประเด็นสิ่งแวดล้อมและความอย่างยั่งยืน โดยแสดงสัมพันธ์กันในรูปที่ ๕.๑-๗  
ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดท าแนวทางเลือก
ระดับยุทธศาสตร์ในขั้นตอนต่อไปเป็นประเด็นที่มีความส าคัญอย่างแท้จริง 
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รปูที่ ๕.๑-๗ ความสัมพันธ์ระหว่าง ESI และ CDF กับ ประเด็นยทุธศาสตร์ (SI) ของจังหวดั และเปา้หมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน

 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 

แผนงานที่ ๑ ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปรับปรุง
สิ่งอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น 
เพื่อสร้างรายได้ 
แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลยี 

ประเด็นยทุธศาสตร ์(SI) ของจังหวัด 

พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู ่

แผนงานที่ ๑ พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่ 

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างกิจกรรมสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ 

 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการภายใต้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ 

แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง และขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
แผนงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการและ
แรงงานโดยใช้นวัตกรรม 
แผนงานที่ ๓ ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 
การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

การบริหารจัดการอุทกภัย 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต และราคา 
ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาเมือง 
การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 
ชุมชนแออัด 

การท่องเที่ยว 
งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 
การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน 

เป้าหมายที่ ๖ การจัดการน้ าและ
สุขาภิบาล 

เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มีคุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและการตั้งถิ่น
ฐานมนุษย์มีความยัง่ยืน 

เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

เป้าหมายที่ ๒ ยุตคิวามหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 

ประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน 
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๕.๑.๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) 
การวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการเป็นการวิเคราะห์เพื่อระบุว่าใครคือใครในการด าเนินงาน

ตามนโยบาย แผน หรือแผนงาน และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์แบ่งได้เป็น 
๓ มิติ คือ (๑) เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตความรับผิดชอบที่เป็นไปได้ หรือแนวโน้มของการทับซ้อนกับยุทธศาสตร์  
ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมกันและป้องกันความขัดแย้งกัน  
ของยุทธศาสตร์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ (๒) เพื่อน าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  โดยการ
พิจารณาถึงกรอบอ านาจการบริหารจัดการ และขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ (๓) เพื่อระบุ
ว่าใคร องค์กรใด หรือกลุ่มใดที่จะต้องเข้ามาในกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมมือในการจัดท า SEA การใช้
ประโยชน์ที่ดินภายใต้แผนการพัฒนาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฯ โดยค านึงถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน เสีย 
ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น าชุมชนและประชาชนทั่วไป  
โดยพิจารณาทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
โดยผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ แสดงในรูปที่ ๕.๑-๘ และ ตารางที่ ๕.๑-๗ ดังนี ้
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๕-๕๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ ๕.๑-๘ กรอบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจจยัการตัดสนิใจที่ส าคัญ (CDF) 

รูปที่ ๕.๑-๘ กรอบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับปัจจยัส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)

ส 

 การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 
การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

กรอบการบรหิารจัดการ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

CDF 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 
พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 
การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

กรมชลประทาน สทนช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมเจา้ท่า กฟผ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ าเสีย 

กรมควบคมุมลพิษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

อปท. ในพื้นที ่ ประชาชนในพื้นที ่

หน่วยงานส่วนราชการ 
ส านังานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถาบันการศึกษา องค์กรประชาสงัคม 

กรมศิลปากร 

กรมสง่เสริมสหกรณ์ 

สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแหง่ชาติ 

กรมวิชาการเกษตร 

กรมพัฒนาทีด่ิน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมสง่เสริมการเกษตร องค์การตลาด 

กรมการขา้ว 

กรมที่ดิน 

กรมชลประทาน 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

สถานีต ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สถาบันพัฒนาองคก์รชุมชน การเคหะแห่งชาต ิ

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

แขวงทางหลวงชนบท 

ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด 

ส านักงานพระพุทธศาสนา 

ส านักงานท่องเที่ยวและกฬีาจังหวัด ส านักงานประชาสมัพันธ์จงัหวัด 
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๕-๕๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๗ กรอบการบริหารจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับปจัจัยส าคัญที่ตอ้งตัดสินใจ (CDF) 
CDF CDF1 ด้านการบริหารจัดการ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม CDF3 ด้านการพัฒนาเมือง CDF4 ด้านการท่องเท่ียว 

นโยบาย การขนส่ง 
ในแม่น้ าป่าสัก 

กรรมสิทธิ์
ท่ีดิน 

น้ าเสียจาก
โรงงานฯ 

การจัดการ
น้ า 

การจัดการ
ขยะ 

ศักยภาพ
เกษตรกร 

การเกษตร
ยั่งยืน 

ผลผลิต
และราคา 

ถนนและ
จราจร 

พื้นท่ีสีเขียว
และ 

Zoning 

ชุมชน
แออัด 

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้เสีย             
หน่วยงานส่วนกลาง 
1. กรมเจ้าท่า √            
2. กรมชลประทาน √   √  √ √ √     
3. ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

(สทนช.) 
√   √  √ √ √     

4. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) 

√   √         

5. กรมโยธาธิการและผังเมือง √         √   
6. กรมที่ดิน  √    √ √      
7. กรมควบคุมมลพิษ √  √  √        

8. กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) √  √          
9. กรมส่งเสริมการเกษตร      √ √ √     
10. กรมพัฒนาที่ดิน      √ √      
11. กรมการข้าว      √ √ √     
12. กรมวิชาการเกษตร      √ √      
13. ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
     √ √      

14. กรมส่งเสริมสหกรณ์      √ √ √     
15. ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
       √     

16. กรมการพัฒนาชุมชน      √ √ √     
17. กรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
   √         
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๕-๕๒ 

ตารางที่ ๕.๑-๗ กรอบการบริหารจัดการทีเ่กี่ยวข้องกับปจัจัยส าคัญที่ตอ้งตัดสินใจ (CDF) (ต่อ-๑) 
CDF CDF1 ด้านการบริหารจัดการ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม CDF3 ด้านการพัฒนาเมือง CDF4 ด้านการท่องเท่ียว 

นโยบาย การขนส่ง 
ในแม่น้ าป่าสัก 

กรรมสิทธิ์
ท่ีดิน 

น้ าเสียจาก
โรงงานฯ 

การ
จัดการน้ า 

การจัดการ
ขยะ 

ศักยภาพ
เกษตรกร 

การเกษตร
ยั่งยืน 

ผลผลิต
และราคา 

ถนนและ
จราจร 

พื้นท่ีสีเขียว
และ 

Zoning 

ชุมชน
แออัด 

ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

ผู้มีส่วนได้เสีย             

18. องค์การตลาด        √     
19. องค์การจัดการน้ าเสีย   √ √         
20. กรมทางหลวง         √    
21. กรมทางหลวงชนบท         √    
22. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ           √  
23. การเคหะแห่งชาต ิ           √  
24. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน           √  
25. กรมศิลปากร            √ 
หน่วยงานระดับจังหวัด/ท้องถิ่น 
26. หน่วยงาน ส่วนราชการ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

27. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ในพ้ืนที่ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

28. สถานีต ารวจภูธร
พระนครศรีอยุธยา 

        √    

29. ประชาชนในพื้นที่ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
30. สถาบันการศึกษา √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
31. องค์กรประชาสังคม √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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๕-๕๓ 

๕.๑.๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยทุธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) 

การวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของ
ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับกลุ่มนโยบายมหภาค ที่จะต้องใช้ในการอ้างอิงส าหรับการประเมินใน SEA 
โดยกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (SRF) ต้องเป็นนโยบายระดับชาติและระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดที่อยู่เหนือกว่า
แผนการพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (๒) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) (๓) แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) (๔) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (๕) นโยบายที่เกี่ยวข้องระดับกระทรวง/กรม  
(๖) ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) (ภาคกลางและกรุงเทพฯ) 
และ (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน โดยการอ้างอิงยุทธศาสตร์และแผนในระดับ  
ที่เหนือกว่า เพื่อให้มั่นใจว่ายุทธศาสตร์ที่ เกิดจากข้อแนะน าของการจัดท า SEA ครั้งนี้มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการกับยุทธศาสตร์และแผนที่อยู่ในระดับที่เหนือกว่า ทั้งในมิติด้านความเชื่อมโยงของกรอบยุทธศาสตร์ 
กรอบระยะเวลา และกรอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในขั้นการปฏิบัติ  และการจัดท าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่ก าหนดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับประเด็น 
การพัฒนา หรือประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ได้มีการก าหนดไว้ในนโยบายระดับต่างๆ ที่อยู ่ในระดับเหนือกว่า 
ทั้ง ๗ แผน ดังแสดงในรูปที่ ๕.๑-๙ และแสดงรายละเอียดดังรูปที่ ๕.๑-๑๐ ถึงรูปที่ ๕.๑-๑๓ และตารางที่ ๕.๑-๘ 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความสอดคล้องของ CDF กับแผนที่เหนือขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

นโยบายระดับกระทรวง/กรม 

ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพฒันาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
(ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร) 

ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
ตอนบน 

กรอบอ้างอิง 

เชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาเมือง 
การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 
ชุมชนแออัด 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 
การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

รูปที่ ๕.๑-๙ ความสอดคล้องของ CDF กบัยุทธศาสตรแ์ละแผนที่อยูใ่นระดบัที่สูงกว่า 
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 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๕๔ 

 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 
นโยบายกรมเจา้ทา่ 
- การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ าเชื่อมจากแม่น้ าป่าสักผา่นแม่น้ าเจ้าพระยา

ออกสู่ทะเล ระยะทางราว ๔๓ กม. 

สัดสว่นปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปรมิาณการขนส่งสินคา้
ทั้งหมดภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๒ เป็นรอ้ยละ ๑๕  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจาก

แหลง่ก าเนิด (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) ที่ประกอบด้วย (๑) การจดัการขยะมูลฝอยชุมชน
ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ (๒) การจัดการกากอุตสาหกรรม  
(๓) การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม 

(๑) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนท่ีได้รับการจัดการอยา่งถูกต้อง  
- พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๗๕  
- พ.ศ. ๒๕๖๙ ร้อยละ ๑๐๐ 

(๒) ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รบัการจดัการอย่างถูกต้อง  
- พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ 

(๓) ร้อยละของของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
- พ.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละ ๓๐  
- พ.ศ. ๒๕๗๔ ร้อยละ ๑๐๐ 

ยุทธศาสตรก์ารจดัการมลพิษ ๒๐ ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษ 

จากแหล่งก าเนิด (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) นโยบายการตรวจสอบและควบคุม
แหลง่ก าเนิด 

ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่มีคุณภาพน้ าอยูใ่นเกณฑด์ี 
- พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ร้อยละ ๘๐  
- พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ ร้อยละ ๘๕ 
- พ.ศ. ๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ ร้อยละ ๙๐  
- พ.ศ. ๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ ร้อยละ ๙๕ 

ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๙) 
- การจัดการน้ าทว่มและอุทกภัย (ยุทธศาสตร์ที่ ๓) เพือ่ลดความเสียหาย 
จากอุทกภัยของชมุชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ บรรเทาความเสียหาย 
และสนับสนุนการปรับตัวในพื้นท่ีเกษตร ลดความเสียหายจากดินโคลนถล่ม  
น้ าท่วมฉบัพลัน 

- ปรับปรุงเพิม่อัตราการไหลมากกว่าร้อยละ ๑๐ ในล าน้ าสายหลัก 
๘๗๐ กิโลเมตร 

- ลดความเสียหายจากน้ าล้นตลิ่งในลุ่มน้ าวิกฤต ๑๐ ลุม่น้ า และ
พัฒนาพื้นที่รับน้ านองในพื้นที่ลุม่น้ าเจ้าพระยา 

- ป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่เศรษฐกิจ จ านวน ๑๘๕ แห่ง 

รปูที่ ๕.๑-๑๐ ความสอดคลอ้งของ “CDF1 ดา้นการบรหิารจัดการ” กับ นโยบายมหภาคที่เกี่ยวขอ้ง

กรอบอ้างอิง 

เชิงยุทธศาสตร์ 
ยุ 

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสกั 
การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 
การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

ความสอดคลอ้งของ CDF กับนโยบายมหภาค 

CDF 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๕๕ 

 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
- เพิ่มมูลค่าสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขยายตัวร้อยละ ๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ขยายตัวร้อยละ ๓ 
มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจริยะ 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขยายตัวร้อยละ ๔ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขยายตัวร้อยละ ๕  
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ขยายตัวร้อยละ ๖ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหนว่ย 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ 
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕  
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐ 
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อจัฉริยะ 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๕ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๐  
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ 

รปูที่ ๕.๑-๑๑ ความสอดคลอ้งของ “CDF2 ด้านการเกษตรกรรม” กับ นโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง

กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุ 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต 

และราคา 
ศักยภาพของเกษตรกร 

ความสอดคลอ้งของ CDF กับนโยบายมหภาค 

CDF 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๕๖ 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๖๖๐ - ๒๕๖๔ 
- ส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง 

สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางระหว่างเมือง  
ร้อยละ ๕๓.๕๖ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ

เพื่อการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมือง 
และชุมชนเพื่อการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ 

 

ร้อยละของพื้นทีส่ีเขียวต่อพื้นที่ทั้งประเทศ 
- สัดส่วนพื้นที่สเีขยีวที่เป็นป่าธรรมชาติ  

- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ร้อยละ ๓๒  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ร้อยละ ๓๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ร้อยละ ๒๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ร้อยละ ๓๕  

- สัดส่วนพื้นที่สเีขยีวที่เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ร้อยละ ๑๐ 
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ร้อยละ ๑๒ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ร้อยละ ๑๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ร้อยละ ๑๔ 

- สัดส่วนพื้นที่สเีขยีวในเขตเมืองและชนบท  
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ร้อยละ ๒ 
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ร้อยละ ๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ร้อยละ ๔ 
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ร้อยละ ๕ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
- สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 
 

- แผนเสริมสร้างความม่ันคงด้านการอยู่อาศัย (เช่าซื้อ) จ านวน ๕๓๐,๖๐๙ หน่วย 
จัดท าโครงการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล และในพื้นที่ภูมิภาคทั่วประเทศ 

- แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมือง จ านวน ๗๐๑,๗๐๒ 
ครัวเรือน 

 
รปูที่ ๕.๑-๑๒ ความสอดคลอ้งของ “CDF๓ ดา้นการพฒันาเมือง” กับ นโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง 

กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุ 

การพัฒนาเมือง 
การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นทีส่ีเขียว 

ชุมชนแออัด 

ความสอดคลอ้งของ CDF กับนโยบายมหภาค 

CDF 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๕๗ 

 

 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากร 
- โบราณสถานในบัญชีมรดกโลก 

(๑) ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา 
(๒) จัดท าระบบฐานข้อมูลโบราณสถาน ข้อมลูวิชาการและข้อมลู 

ด้านการอนุรกัษ์บ ารุงรกัษา 
(๓) บริหารจัดการบริเวณโบราณสถานให้มีความสะอาดสวยงาม 
(๔) จัดกิจกรรมวิชาการ วัฒนธรรม และกิจกรรมการเรียนรู้ และ

ศูนย์บริการนกัท่องเที่ยว 
(๕) ควบคุมการกอ่สร้างอาคารใหม่บริเวณโบราณสถาน 
(๖) จัดท าแผนบูรณะโบราณสถาน และงานปรับปรุงสาธารณูปโภค 

ให้เหมาะสม 

- กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการแก้ปัญหาการบุกรุก
พื้นที่โบราณสถาน จัดระเบียบรา้นคา้ภายในพื้นที่อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 

 

 

รปูที่ ๕.๑-๑๓ ความสอดคลอ้งของ “CDF4 ดา้นการท่องเที่ยว” กับ นโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง 
 
 

กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุ 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

ความสอดคลอ้งของ CDF กับนโยบายมหภาค 

CDF 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๕๘ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะหน์โยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับ CDF และค่าเป้าหมาย 
CDF1 ด้านการบริหารจัดการ 

แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการการขนส่งในแม่น้ าป่าสัก เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้าทั้งหมด
ภายในประเทศ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 15 ในปี 2564 

2. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 - 2564 
- การพัฒนาระบบขนส่งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

สัดส่วนปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าต่อปริมาณการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศทั้งหมดร้อยละ 12.2 ภายในปี 2562 ร้อยละ 12.6  
ภายในปี 2563 และร้อยละ 15.0 ภายในปี 2564 

3. นโยบายกรมเจ้าท่า 
- การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ าเชื่อมจากแม่น้ าป่าสักผ่านแม่น้ า

เจ้าพระยาออกสู่ทะเล ระยะทางราว 43 กม. 

- มีการขนส่งสินค้าทางน้ าประมาณ 3.5 ล้านตัน/ปี 
- การสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งความยาวรวม 43.5 กิโลเมตร 

แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) โดยการรักษา และ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์  ป่าเศรษฐกิจ 
และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหา 
การบุกรุกที่ดินของรัฐและจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

ตัวชี้วัด 1.3 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map)  
ที่แล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจ านวนพื้นที่จัดที่ดินท ากินให้ชุมชน 

2. แผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจเฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย 10 ปี  
(พ.ศ. 2557 - 2566) ด้านที่ดิน 
- พัฒนาระบบการจัดการที่ดินของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด 
- พัฒนาระบบการออกเอกสารสิทธิให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
- พัฒนาระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่แห่งชาติ ที่มีศักยภาพ รองรับการพัฒนา

ประเทศและรองรับการบริการในระดับสากล 

- แปลงที่ดินของรัฐที่ได้รับการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
- ฐานข้อมูลและสารสนเทศที่ดินสาธารณประโยชน์ มีความถูกต้อง  

ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
- ผู้ด้อยโอกาสได้รับการจัดที่ดินและที่อยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ 
- ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 90 
- เอกสารสิทธิในที่ดินเป็นโฉนดที่ดินประเภทเดียว ในปี 2566 
- ร้อยละของข้อมูลที่ดินและแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความครบถ้วน ถูกต้อง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
- ร้อยละของการบูรณาการฐานข้อมูลที่ดินที่จัดเก็บของหน่วยงานอื่น 

ร้อยละ 9 
แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 

- การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร 
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยด าเนินการให้พ้ืนที่เป้าหมาย 
มีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 

ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แหล่งน้ าใต้ดิน 
และแหล่งน้ าทะเลมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใช้ประโยชน์ 
- พ.ศ. 2561 - 2565 ร้อยละ 35 
- พ.ศ. 2566 - 2580 ร้อยละ 90 

2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) โดยการสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ
ระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตรายฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ และแก้ไขปัญหา
วิกฤตหมอกควัน 

- คุณภาพน้ าของแม่น้ าสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์ดีเพิ่มขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ  
พ.ศ. 2560 - 2564 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษ 
จากแหล่งก าเนิด (ยุทธศาสตร์ที่ 2) นโยบายการตรวจสอบและควบคุม
แหล่งก าเนิด 

ร้อยละของแหล่งน้ าผิวดินที่มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ดี 
- พ.ศ. 2560 - 2564 ร้อยละ 80 
- พ.ศ. 2565 - 2569 ร้อยละ 85 
- พ.ศ. 2570 - 2574 ร้อยละ 90 
- พ.ศ. 2575 - 2579 ร้อยละ 95 

4. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
- การก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการระบายน้ าทิ้งออกจากโรงงานที่มี

ลักษณะไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ 

- กรณีผลวิเคราะห์น้ าทิ้งเกินมาตรฐาน 10,000 - 200,000 บาท 
- กรณีไม่เดินระบบบ าบัดมลพิษทางน้ า ลักลอบ หรือเจตนาระบายน้ าทิ้ง

โดยไม่ผ่านระบบฯ 10,000 - 200,000 บาท 
- กรณีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม หรือแหล่งรองรับ 

น้ าทิ้ง 10,000 - 200,000 บาท 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๕๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะหน์โยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับ CDF และค่าเป้าหมาย (ต่อ-๑) 

CDF1 ด้านการบริหารจัดการ 
แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ าท่วมและการขาดแคลนน้ า
เพื่อการท านา 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของประเทศ  
(ปี พ.ศ. 2558 - 2569) 
- การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)

(ยุทธศาสตร์ที่ 2) เพื่อบริหารจัดการความต้องการใช้น้ าในด้าน
การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้สมดุลกับ
น้ าต้นทุน ลดความสูญเสียน้ าและเพิ่มมูลค่าน้ าชลประทาน จัดหาน้ า
ต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศ จัดหาแหล่งน้ าต้นทุนที่เหมาะสมต่อการ
พัฒนาด้านการเกษตรตามศักยภาพ และจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อ
อุตสาหกรรม 

- การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย (ยุทธศาสตร์ที่ 3) เพื่อลดความเสียหาย
จากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ บรรเทาความ
เสียหายและสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เกษตร ลดความเสียหาย 
จากดินโคลนถล่ม น้ าท่วมฉับพลัน 

- มีกลไกควบคุมการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าในพื้นที่ภาคตะวันออก  
ภาคกลาง และภาคตะวันตก 

- เพิ่มมูลค่าการใช้น้ าต่อหน่วยให้สูงขึ้น โดยมุ่งเน้นลุ่มน้ าเจ้าพระยาใหญ่ 
ลุ่มน้ าชี และลุ่มน้ ามูล 

- เพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าเดิมรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
การกระจายน้ าแหล่งน้ าขนาดเล็กในลุ่มน้ าที่มีศักยภาพการพัฒนาต่ า 

- ลดการใช้น้ าในพ้ืนที่ชลประทานร้อยละ 10 
- พัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมให้สมบูรณ์ทั่วถึง 
- ปรับปรุงเพิ่มอัตราการไหลมากกว่าร้อยละ 10 ในล าน้ าสายหลัก  
  870 กิโลเมตร  
- ลดความเสียหายจากน้ าล้นตล่ิงในลุ่มน้ าวิกฤต 10 ลุ่มน้ า และพัฒนา
พื้นที่รับน้ านองในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 

- ป้องกันน้ าท่วมในพื้นที่ชุมชนเมือง/พ้ืนที่เศรษฐกิจ จ านวน 185 แห่ง 
2. ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

- การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 

- การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 

- ร้อยละของพ้ืนที่บริหารจัดการน้ าในเขตชลประทานได้รับน้ าตามปริมาณ 
  น้ าต้นทุนที่มีในแต่ละปี 
- จ านวนหรือร้อยละของพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่ได้รับการป้องกันและ 

บรรเทาภัยจากน้ าที่เพิ่มขึ้น 
- จ านวนหรือร้อยละของพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่ได้รับความเสียหาย

จากอุทกภัยและภัยแล้งที่ลดลง  

แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ 
- การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร
ทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยด าเนินการจัดการขยะมูลฝอย 
มูลฝอยติดเชื้อ ของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและ 
การอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
- พ.ศ. 2561 - 2565 เท่ากับ 0.74 
- พ.ศ. 2566 - 2570เท่ากับ 0.81 
- พ.ศ. 2571 - 2575 เท่ากับ 0.89 
- พ.ศ. 2576 - 2580 เท่ากับ 0.95 

2. แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์ที่ 4) การสร้างคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
และระบบนิเวศ โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับการจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ าส าคัญของประเทศ 
และแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน 

- สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

- สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 30 
- กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

3. ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ  
พ.ศ. 2560 - 2564 
- การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัด ก าจัดของเสีย และควบคุมมลพิษ 

จากแหล่งก าเนิด (ยุทธศาสตร์ที่ 2) ที่ประกอบด้วย (1) การจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อ (2) การจัดการ
กากอุตสาหกรรม (3) การจัดการสารอันตรายในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม  

(1) ร้อยละของขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
- พ.ศ. 2564 ร้อยละ 75 
- พ.ศ. 2569 ร้อยละ 100 

(2) ร้อยละของมูลฝอยติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
- พ.ศ. 2563 ร้อยละ 100 

(3) ร้อยละของของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
- พ.ศ. 2564 ร้อยละ 30 
- พ.ศ. 2574 ร้อยละ 100 

(4) ร้อยละของกากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการถูกต้อง 
- พ.ศ. 2563 ร้อยละ 100 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๖๐ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะหน์โยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับ CDF และค่าเป้าหมาย (ต่อ-๒) 

CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้ง 
ทุกต าบลเพิ่มขึ้น 

(1.1) จ านวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จาก
ฐานชีวภาพ 
- พ.ศ. 2561 - 2565: 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 
- พ.ศ. 2566 - 2570: 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 
- พ.ศ. 2571 - 2575: 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 
- พ.ศ. 2576 - 2580: 1 ต าบล 1 วิสาหกิจ 

1.2 ส่งเสริมฟาร์มหรือแปลงการเกษตรให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 

(1.2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/
อัจฉริยะ 
- พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
- พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
- พ.ศ. 2571 - 2575 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
- พ.ศ. 2576 - 2580 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 

1.3 ส่งเสริมมาตรฐานและความเข้มแข็งของสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

(1.3) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร)  
ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็ง 
ในระดับมาตรฐาน 

พ.ศ. 2561 - 2565 (1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2  
อย่างน้อยร้อยละ 90 (2) วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 25 
พ.ศ. 2566 - 2570 (1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2  
อย่างน้อยร้อยละ 95 (2) วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 30 
พ.ศ. 2571 – 2575 (1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2  
อย่างน้อยร้อยละ 95 (2) วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 35 
พ.ศ. 2576 – 2580 (1) สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2  
อย่างนอ้ยร้อยละ 90 (2) วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง 
ร้อยละ 40 

2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
- เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและเป็นฐานในการสร้าง 
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

- ภาคเกษตรขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับทางเลือกการเกษตรยั่งยืน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

- ท าให้ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ  
ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
- พ.ศ. 2561 - 2565 อยู่ระหว่างจัดท าค่าเป้าหมาย 
- พ.ศ. 2566 - 2570 ดัชนีระดับดี 
- พ.ศ. 2571 - 2575 ดัชนีระดับดีมาก 
- พ.ศ. 2576 - 2580 ดัชนีระดับดีมาก 

2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
- พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

- พื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านไร่ ในปี 2564 

แนวนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการผลผลิตและราคา ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

1.1 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
(1.1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

- พ.ศ. 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3 
- พ.ศ. 2566 - 2570 ขยายตัวร้อยละ 4 
- พ.ศ. 2571 - 2575 ขยายตัวร้อยละ 5 
- พ.ศ. 2576 - 2580 ขยายตัวร้อยละ 6 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๖๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะหน์โยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับ CDF และค่าเป้าหมาย (ต่อ-๓) 
CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 

แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลผลิตและราคา ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1.2 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย (1.2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย 

- พ.ศ. 2561 - 2565 ขยายตัวร้อยละ 3 
- พ.ศ. 2566 - 2570 ขยายตัวร้อยละ 3 
- พ.ศ. 2571 - 2575 ขยายตัวร้อยละ 3 
- พ.ศ. 2576 - 2580 ขยายตัวร้อยละ 3 

1.3 เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ (1.3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
- พ.ศ. 2561 - 2565: ขยายตัวร้อยละ 3 
- พ.ศ. 2566 - 2570: ขยายตัวร้อยละ 4 
- พ.ศ. 2571 - 2575: ขยายตัวร้อยละ 5 
- พ.ศ. 2576 - 2580: ขยายตัวร้อยละ 6 

1.4 เพิ่มมูลค่าสินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ (1.4) มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 
- พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
- พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
- พ.ศ. 2571 - 2575 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
- พ.ศ. 2576 - 2580 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 

1.5 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย (1.5) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
- พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
- พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 
- พ.ศ. 2571 - 2575 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
- พ.ศ. 2576 - 2580 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 

2. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
- เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น 

- รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน
ในปี ๒๕๖๔ 

CDF3 ด้านการพัฒนาเมือง 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบถนนและการจัดการจราจร ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2560 – 2564 

- ส่งเสริมการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในการเดินทางระหว่างเมือง 
- สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ ในการเดินทางระหว่างเมือง 

ร้อยละ 53.56 ภายในปี 2564  
- ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน - จ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตบุนถนนในความรับผิดชอบของกระทรวง

คมนาคมต่อประชากรหนึ่งแสนคน เท่ากับ 5.63 ภายในปี 2564 
2. แผนยุทธศาสตร์ของกรมทางหลวง พ.ศ. 2560 – 2564 

- ระบบทางหลวงที่สะดวก 
- ระบบทางหลวงที่คล่องตัว 

(1) อัตราการเคลื่อนตัวของรถบนระบบถนนสายหลัก  
- ปี 2562 = 76.5 กม./ชั่วโมง 
- ปี 2563 = 77 กม./ชั่วโมง 
- ปี 2564 = 77.5 กม./ชั่วโมง 

(2) อัตราการเสียชีวิตบนถนนสายหลักในความรับผิดชอบของ 
กรมทางหลวงต่อประชากรหนึ่งแสนคน 
- ปี 2562 = 6.95 คน 
- ปี 2563 = 6.26 คน 
- ปี 2564 = 5.63 คน 

(3) คะแนนคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศไทย  
โดย World Economic Forum 
- ปี 2562 = 4.7 คะแนน 
- ปี 2563 = 4.8 คะแนน 
- ปี 2564 = 4.9 คะแนน 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๖๒ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะหน์โยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับ CDF และค่าเป้าหมาย (ต่อ-๔) 

CDF3 ด้านการพัฒนาเมือง 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบถนนและการจัดการจราจร ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนากรมทางหลวงชนบท พ.ศ. 2560 - 2569 

- พัฒนาโครงข่ายชนบทเข้าสู่พื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึงและใช้งานอย่างปลอดภัย 
พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

- บ ารุงรักษาและเพิ่มคุณค่าโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน 

- มีโครงข่ายทางหลวงชนบทที่ทั่วถึง เสมอภาคเพียงพอและมีความ
ปลอดภัยเพื่อสามารถพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง 

- เป็นโครงข่ายทางหลวงชนบทที่มีคุณค่า มีการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่สีเขียวและการจัด Zoning ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

- ประเทศไทยมีพื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี 

แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จ านวน) 
- พ.ศ. 2561 - 2565 มีแผนผังภูมินิเวศ 1 ภาค 
- พ.ศ. 2566 - 2570 มีแผนผังภูมินิเวศ 2 ภาค 
- พ.ศ. 2571 - 2575 มีแผนผังภูมินิเวศ 4 ภาค 
- พ.ศ. 2576 - 2580 มีแผนผังภูมินิเวศ 6 ภาค 

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจ
เพื่อการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและ
ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ 

 

ร้อยละของพื้นที่สีเขียวต่อพื้นที่ทั้งประเทศ 
- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าธรรมชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2565 ร้อยละ 32 
พ.ศ. 2566 - 2570 ร้อยละ 33 
พ.ศ. 2571 - 2575 ร้อยละ 34 
พ.ศ. 2576 - 2580 ร้อยละ 35 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เป็นป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2561 - 2565 ร้อยละ 10 
พ.ศ. 2566 - 2570 ร้อยละ 12 
พ.ศ. 2571 - 2575 ร้อยละ 13 
พ.ศ. 2576 - 2580 ร้อยละ 14 

- สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท 
พ.ศ. 2561 - 2565 ร้อยละ 2 
พ.ศ. 2566 - 2570 ร้อยละ 3 
พ.ศ. 2571 - 2575 ร้อยละ 4 
พ.ศ. 2576 - 2580 ร้อยละ 5 

๒. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
- เพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์ป่าเศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐและ 
จัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม 

- สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ แบ่งเป็นพื้นที่ป่า 
  เพื่อการอนุรักษ์ร้อยละ 25 และพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15  

๓. กฎกระทรวงให้ใช้บังคบัผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2560  
 

(๑) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๑ ถึงหมายเลข ๑.๒ ที่ก าหนดไว้ 
     เป็นสีชมพู ให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน 
(๒) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๒.๑ ถึงบริเวณหมายเลข ๒.๑๐ ที่ก าหนดไว้

เป็นสีม่วงให้เป็นที่ดนิประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 
(๓) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๓.๑ ถึงหมายเลข ๓.๒๖ ที่ก าหนดไว้เป็นสเีขียว 

ให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
(๔) ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๔.๑ ถึงหมายเลข ๔.๔ ที่ก าหนดไว้ 

เป็นสีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว ให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์
ชนบทและเกษตรกรรม 

แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแออัด ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
- สนับสนุนให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน 

- แผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย (เช่าซื้อ) จ านวน 530,609 
หน่วย จัดท าโครงการในพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑล และในพื้นที่ภูมิภาค
ทั่วประเทศ 

- แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมือง จ านวน 
701,702 ครัวเรือน  
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๕-๖๓ 

ตารางที่ ๕.๑-๘ การวิเคราะหน์โยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับ CDF และค่าเป้าหมาย (ต่อ-๕) 

CDF4 ด้านการท่องเที่ยว 
แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และรักษาทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรมศิลปากร 
- โบราณสถานในบัญชีมรดกโลก (1) ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์

และพัฒนา (2) จัดท าระบบฐานข้อมูลโบราณสถาน ข้อมูลวิชาการ และ
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์บ ารุงรักษา (3) บริหารจัดการบริเวณโบราณสถาน 
ให้มีความสะอาดสวยงาม (4) จัดกิจกรรมวิชาการ วัฒนธรรม และกิจกรรม
การเรียนรู้ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (5) ควบคุมการก่อสร้างอาคารใหม่
บริเวณโบราณสถาน (6) จัดท าแผนบูรณะโบราณสถาน และงานปรับปรุง
สาธารณูปโภคให้เหมาะสม    

- กรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีการแก้ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่
โบราณสถาน จัดระเบียบร้านค้าภายในพ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา 

๕.๑.๒.๖  การประเมินปัจจยัส าคญัที่ต้องตดัสินใจ (CDF Assessment Framework) 
๑) การบูรณาการของ “CDF” กับ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นโยบายมหภาค และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  การพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
เป็นเงื่อนไขพื้นฐานในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์และการจัดล าดับความส าคัญในกระบวนการจัดท า SEA 
เนื่องจาก SEA จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบที่ซับซ้อนมากจึงจ าเป็นต้องจัดการกับความซับซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่า
สามารถด าเนินการได้และได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากความซับซ้อนท าให้การจัดท า SEA  
ต้องมีการคัดเลือกประเด็นส าคัญและพัฒนาโครงสร้างที่เข้มแข็งพร้อมกันกับต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อมูลจ านวนมหาศาล (Ocean of Data) และการใช้แนวคิดที่ตายตัว ในการพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) เพื่อก าหนดกรอบส าหรับการประเมินยุทธศาสตร์ ได้อาศัยหลัก Occam’s razor ที่ระบุว่า “สรรพสิ่ง 
ไม่ควรจะถูกขยายให้ซับซ้อนเกินความจ าเป็น” (Entities should not be Multiplied Unnecessary)  
ซึ่ง William of Occam เป็นผู้กล่าวไว ้

ทั้งนี ้ในการเลือกกรอบการประเมินปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ ได้พิจารณาประเด็นที่มี
ความอ่อนไหวที่เป็นปัญหาและสร้างความยากล าบากในการตัดสินใจ โดยอาศัยเทคนิคการจัดล าดับ
ความส าคัญผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาควบคู่กับประเด็นการพัฒนาหรือประเด็นยุทธศาสตร์ (SI) 
ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการประเมิน  และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (ESI) รวมถึงทิศทางของ
นโยบายมหภาคที่ส าคัญในกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (SRF) เป็นองค์ประกอบส าคัญ ดังแสดงในรูปที่ ๕.๑-๑๔ 
ดังนี ้
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๕-๖๔ 

 
รปูที่ ๕.๑-๑๔ การบรูณาการของ “CDF” กับ ประเด็นการพฒันาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา นโยบายมหภาค และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

๑. ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวกความปลอดภัย

๒. พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์ด้วย

เทคโนโลยี
๔. พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่
๕. เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนน่าอยู่แบบบูรณาการ
๗. บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร โดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. เพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงานโดยใช้

นวัตกรรม
๙. ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SMEs โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์

๑. การบริการจัดการแม่น้ าป่าสัก
๒. การบริหารจัดการขยะ
๓. การบริหารจัดการน้ าท่วม
๔. ระบบการเกษตรที่ยั่งยืน
๕. ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา

สินค้าเกษตร
๖. ศักยภาพของเกษตรกร
๗. การขนส่งและการเดินทาง
๘. พื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียว
๙. ชุมชนแออัด
๑๐. งบประมาณบูรณะโบราณสถานไม่เพียงพอ
๑๑. การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน
๑๒. การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว

๑. การเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางน้ า
๒. การออกเอกสิทธิที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ
๓. แหล่งน้ าผิวดินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
๔. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
๕. สร้างความมั่นคงด้านน้ าในภาคการผลิต
๖. ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง     

และพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ
๗. เพิ่มพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้

เกษตรกร
๘. เพิ่มการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพิ่มอัตรา

การเคลื่อนตัวของรถบนถนน
๙.  เพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑๐. แบ่งโซนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑๑. แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน

จัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

๑. การบริหารจัดการ 
๒. การเกษตรกรรม 
๓. การพัฒนาเมือง 
๔. การท่องเที่ยว 

CDF 

SRF ESI 

SI 

ปัจจัยส าคญัทีต่้องตดัสินใจ 
(Critical Decision Factors: CDF) 
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๕-๖๕ 

๒) การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด ของ CDF  เมื่อได้มีการจัดท าปัจจัยส าคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับมหภาคแล้ว  
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ของปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๙ ถึงตารางที่ ๕.๑-๑๒ ดังนี้ (รายละเอียดค าอธิบายตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
แสดงในภาคผนวก ๘) 

(๑) CDF1 ดา้นการบริหารจัดการ 

ตารางที่ ๕.๑-๙  วัตถปุระสงค์ เกณฑก์ารประเมิน ตัวชี้วัดและค่าเปา้หมายของ CDF1 ด้านการบรหิารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของ CDF1: เพือ่ยกระดับการบริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแมน่้ าป่าสักทั้งระบบ  
การจัดการขยะและมลพิษทางน้ า และการบริหารจัดการน้ าท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกณฑก์ารประเมิน ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
๑. การบูรณาการการจัดการ

แม่น้ าป่าสักทั้งระบบ 
อย่างสมดุล 

๑.๑ มลพิษทางอากาศในบริเวณชุมชนท่าเรือ อ าเภอนครหลวง ได้มาตรฐาน 
ทั้งทางวิทยาศาสตร์และประชาชนยอมรับภายใน ๒ ปี 

๑.๒ การร้องเรียนปัญหาถูกรบกวนจากการเดินเรือลดลง ร้อยละ ๘๐ ภายใน ๒ ปี 
๑.๓ จุดที่มีปญัหาตลิ่งพังรุนแรงได้รับการแก้ไข ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ๕ ปี 
๑.๔ ปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในชุมชนบริเวณท่าเรือได้รับการแก้ไข  

ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ๒ ปี 
๒. การบริหารจัดการขยะ ๒.๑ ขยะใหม่และขยะตกค้างลดลง ร้อยละ ๕๐ ภายในระยะ ๕ ปี และมีขยะ 

เป็นศูนย์ภายใน ๑๐ ป ี 
๓. การบริหารจัดการมลพิษ

ทางน้ า 
๓.๑ สภาพน้ าในแม่น้ าล าคลองหรือแหล่งน้ าอื่นๆ จะได้รับการจัดการให้มี

คุณภาพดีขึ้นและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
ภายใน ๕ ปี 

๔. การบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัย 

๔.๑ ลดมลูค่าความเสียหายจากปัญหาน้ าท่วมลง ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี  
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๒ 
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๕-๖๖ 

(๒) CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม 

ตารางที่ ๕.๑-๑๐ วัตถุประสงค์ เกณฑก์ารประเมิน ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมายของ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์ของ CDF2: เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

เกณฑก์ารประเมิน ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาระบบการเกษตร 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยั่งยืน 

๑.๑ พื้นที่การเกษตรที่ท าการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ตั้งแต ่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ๒.๑ มีโครงการเกษตรอัจฉริยะน าร่อง จ านวน ๕ พื้นที ่ภายในระยะเวลา ๓ ปี 
๒.๒ มีพื้นที่เกษตรอัจฉริยะคดิเป็น ร้อยละ ๓๐ ภายใน ๑๐ ปี 
๒.๓ เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ปี 

๓. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ๓.๑ เกษตรกรที่มีหนี้สินอันเนื่องมาจากการท าการเกษตรลดลง ร้อยละ ๓๐ 
ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

๓.๒ เกษตรกรที่มีก าไรจากการเกษตรตั้งแต่ ร้อยละ ๒๐ ขึน้ไป เมื่อเทียบกับ
เงินลงทุน 

๓.๓ ค่าแรงงานเพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

(๓) CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง 

ตารางที่ ๕.๑-๑๑ วตัถปุระสงค์ เกณฑก์ารประเมิน ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมายของ CDF3 ด้านการพฒันาเมือง 

วัตถุประสงค์ของ CDF3: เพือ่พัฒนาระบบการเดินทางและการขนส่งที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่สี
เขียว ลดผลกระทบของเขตอุตสาหกรรมต่อชุมชนเมือง และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

เกณฑก์ารประเมิน ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
๑. การพัฒนาระบบการขนส่ง

สาธารณะที่เป็นมิตรกับ
ผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

๑.๑ จ านวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัด
เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี นับจากป ี๒๕๖๓ 

๑.๒ ระบบขนส่งสาธารณะและรถยนต์ของหน่วยงานราชการ หรือ อปท. เป็นรถ
พลังงานสะอาดหรือยานพาหนะไฟฟ้า ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๕ ปี 

๒. การสร้างแนวเขตกันชน
ระหว่างพ้ืนที่อุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัย 

๒.๑ จังหวัดอยุธยามีต้นไม้เพ่ิมขึ้นปีละ ๒๐,๐๐๐ ต้น ตัง้แต่ปี ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
๒.๒ มีการจัดท าพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพ้ืนที่

ชุมชนเป็นโครงการน าร่องอย่างน้อย 1 โครงการ ภายใน ๕ ปี 

๓. การแก้ไขปญัหาชุมชนแออัด ๓.๑ มีการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดที่ท าให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน
และสามารถเขา้ถึงบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมเป็นพื้นที่น าร่อง 
อย่างน้อย ๑ พื้นที ่ภายในระยะ ๕ ปี 
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๕-๖๗ 

(๔) CDF4 ด้านการท่องเที่ยว 
ตารางที่ ๕.๑-๑๒ วัตถุประสงค์ เกณฑก์ารประเมนิ ตัวชีว้ัดและค่าเปา้หมายของ CDF4 ด้านการทอ่งเที่ยว 

วัตถุประสงค์ของ CDF4: เพือ่บูรณะปรับปรุงโบราณสถานอย่างทันท่วงทีและบ ารุงรักษาให้เป็นทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าส าหรับส่งเสริมความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ และดึงดูดใจนักท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม 

เกณฑก์ารประเมิน ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมาย 
๑. ความทันทว่งทีในการบูรณะ

โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 

๑.๑ สามารถจดัหางบประมาณในการบูรณะโบราณสถานได้อย่างทันท่วงทีและ
เพียงพอภายใน ๑๐ ปี นับจากปี ๒๕๖๓ 

๑.๒ สัดส่วนงบประมาณในการบูรณะโบราณสถานที่ไม่ใช่งบประมาณภาครัฐเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ ๕๐ ภายใน ๑๐ ปีนับจากปี ๒๕๖๓ 

๒. การจัดการปัญหาการบุกรุก
พื้นที่โบราณสถาน 

๒.๑ ไม่มีการบกุรุกพื้นที่โบราณสถานเพ่ิมเติม 
๒.๒ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้อย่างน้อย ๑ พื้นที่

ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
๒.๓ สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้ทั้งหมดภายใน

ระยะเวลา ๑๐ ปี 
๓. การจ ากัดจ านวน

นักท่องเที่ยวเพ่ือป้องกัน
ความเสียหายของ
โบราณสถาน 

๓.๑ มีการศึกษาวิเคราะห์ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวของโบราณสถาน 
ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากนักท่องเที่ยวภายในปี ๒๕๖๓ 

๓.๒ มีการจ ากดัจ านวนนักท่องเที่ยวในโบราณสถานที่มีความเสี่ยงภายในปี ๒๕๖๔ 

๕.๑.๓ การพฒันาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
เมื่อพัฒนาปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แล้ว พร้อมกับ

การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไว้แล้ว ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
ดังกล่าวเป็นพื้นฐานส าหรับการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเมื่อบูรณาการร่วมกับสภาวะแวดล้อม  
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้ว จะส่งผลให้การพัฒนาเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึง
การพัฒนาและประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นทางเลือกในการก าหนด
นโยบาย หรือทางเลือกในการวางแผนที่จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนจากสภาพที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ไปยังจุดหมายที่ต้องการ หรือเป็นหนทางที่ท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้  
โดยมีรายละเอียดและวิธีด าเนินการ ดังนี ้

-  การวิเคราะห์แนวโน้มและบริบท (Context and Trend Analysis) 
-  การวิเคราะห์ SWOT 
-  การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
-  การระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์(Strategic Options) 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นวิธีการทั่วไปที่ใช้ในการวางแผนระดับต่างๆ ได้ผลดีและเป็นที่ยอมรับ 

สิ่งที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT คือ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรคและโอกาส ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญที่น าไปใช้ในการ
ก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) ทั้งนี้ ได้มีนักวิชาการหลายรายที่ใช้วิธีการดังกล่าว 
ในการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เช่น ชุมพลและจ าลอง (๒๐๑๘) ได้ใช้วิธีการนี้ก าหนดทางเลือก 
การพัฒนา  การผลิตไฟฟ้าด้วยถ่านหินภาคใต้ของประเทศไทย Partidário (2007) ได้เสนอวิธีการของ SWOT 
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๕-๖๘ 

ในการสร้างทางเลือกในแนวทางการจัดท า SEA, Rachid, Grace & El-Fadel, Mutasem (2013) ใช้วิธีการ 
SWOT ในการสร้างทางเลือกส าหรับการพัฒนาพื้นที่บริเวณตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ  และ Sadler 
and Dalal-Clayton (2012) ได้ใช้ SWOT ช่วยในการพิจารณาสร้างทางเลือกส าหรับการพัฒนาการผลิตก๊าซ
และน้ ามันนอกชายฝั่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา เป็นต้น 

๕.๑.๓.๑ การวิเคราะห์แนวโน้มและบริบท (Context & Trend Analysis) 
การวิเคราะห์แนวโน้มเป็นการวิเคราะห์เชิงพลวัต (Dynamic Analysis) มีจุดประสงค์หลัก

เพื่อสังเกตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในเชิงพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแรงขับเคลื่อน  
ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อแนวโน้มในอนาคต ทั้งนี้ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลาที่สามารถระบุ
แนวโน้มที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้เข้าใจแนวทางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การวิเคราะห์แนวโน้มช่วยให้สามารถหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของแรงขับเคลื่อนและวิวัฒนาการของแนวโน้มในอนาคต นอกจากนี้ 
การวิเคราะห์แนวโน้มจะช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงนโยบายรวมถึงการวิเคราะห์ทางด้านศรษฐกิกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ การวิเคราะห์แนวโน้มจึงแตกต่างจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) 
โดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะตายตัว (Static) เป็นการอธิบายสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยอาศัยข้อมูลทางด้าน
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคม  การวิเคราะห์แนวโน้มอาศัยการวิเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์ 
การประชุมกลุ่มย่อย โดยอาศัยเทคนิค Backcasting โดยได้ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์เนื้อหาจากการ
สัมภาษณ์ชุมชน และการประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดเด่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาส าหรับปัจจัยส าคัญที่ ต้องตัดสินใจ (CDF) ในแต่ละประเด็น
เพื่อพิจารณาว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะได้รับการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการได้อย่างไร 
มีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับทิศทางของแนวโน้มและพลวัต โดยสิ่งที่
ต้องการค าตอบคือ “อะไร คือประเด็นส าคัญ” และ “แนวโน้มที่คาดหวังคืออะไร” ผลการวิเคราะห์แนวโน้มใน
แต่ละประเด็นได้แสดงในตารางที่ ๕.๑-๑๓ ถึงตารางที่ ๕.๑-๑๖ และรูปที่ ๕.๑-๑๕ ถึงรูปที่ ๕.๑-๑๘ ดังนี้ 
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๕-๖๙ 

๑) บริบทและแนวโน้มภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจัดการ 
ตารางที่ ๕.๑-๑๓ บริบทและแนวโน้มภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจัดการ 

ประเดน็ส าคัญ บริบทและแนวโน้ม 
๑. การบริหารจัดการแม่น้ า 
    ป่าสักทั้งระบบ 

- ในอดีตและปัจจุบันการเดินเรือในแม่น้ าป่าสักก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ 
ปัญหาตลิ่งพัง ปัญหาที่จอดเรือ ปัญหาเสียงดังรบกวนยามค่ าคืน ปัญหาถนน 
ในชุมชนช ารุดเสียหายและปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนการระบายน้ าและกักเก็บ
น้ าของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตลิ่ง 

- ในอนาคตสมาชิกในชุมชนต้องการให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหาการรบกวน
จากการเดินเรือ และปัญหาตลิ่งพัง 

๒. การบริหารจัดการขยะ - ในอดีตและปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขยะมูลฝอยเกิดใหม่จ านวนมาก  
รวมทั้งปัญหาขยะสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความเจริญเติบโตของเมืองและ 
การเพิ่มของจ านวนประชากร ปัญหาความไม่เพียงพอของสถานที่จัดการขยะ  
ท าให้เกิดปัญหาการจัดการขยะที่อาจไม่ถูกสุขลักษณะ และปริมาณขยะตกค้าง 
ในชุมชนเพิ่มขึ้น  

- ในอนาคตผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังว่าจะมีการรณรงค์ให้มีการสร้างขยะใหม่  
น้อยลง มีการบริหารจัดการขยะตกค้างและสะสม รวมทั้งการน าขยะไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

๓. การแก้ไขโรงงานปล่อย  
น้ าเสียและมลพิษทางน้ า 

- ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม่น้ าและล าคลองจ านวนมากมีความเสื่อมโทรมและ 
มีแนวโน้มรุนแรงมากย่ิงขึ้น โดยมีสาเหตุทั้งจากชุมชนและโรงงาน ทั้งนี้สาเหตุส าคัญ
คือ การขาดจิตส านึกของชุมชนและความไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
การปล่อยน้ าทิ้งของโรงงานอุตสาหกรรม 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังว่าสภาพน้ าในแม่น้ าล าคลองหรือแหล่งน้ าอ่ืนๆ จะได้รับ
การจัดการให้มีคุณภาพดีขึ้นและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 

4. การบริหารจัดการอุทกภัย - จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มประสบอุทกภัยเป็นประจ าทุกปี และประชาชน
ต้องประสบความเดือดร้อน น้ าท่วมบ้านเรือนและไร่นาอยู่เป็นประจ าทุกปี ขณะที่ 
การได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ส่งผลท าให้ 
เกิดภาวะหนี้สิน และในปีที่แห้งแล้งก็มีน้ าไม่เพียงพอกับการเกษตรเนื่องจากรัฐบาล
ต้องน าน้ าไปใช้ในการท าน้ าประปาและผลักดันน้ าเค็ม ชาวนาจึงมีความส าคัญ 
รองจากคนกรุงเทพมหานคร และคนในเมือง 

- ความหวังในอนาคตของเกษตรกรและประชาชน คืออยากให้มีการบริหารจัดการน้ า
ที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบของปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๑๕ บรบิทและแนวโน้มภายใต ้CDF1 ด้านการบรหิารจัดการ

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การจัดการมลพิษทางน้ า 

CDF 

การวิเคราะหบ์ริบทและแนวโน้ม 

การบริหารจัดการอุทกภัย 

เกณฑ ์
การประเมิน 

การบูรณาการการจัดการแม่น้ าป่าสัก 
ท้ังระบบอย่างสมดุล 

การบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพสูง 
การแก้ไขโรงงานและชุมชนปล่อยน้ าเสีย 

และมลพิษทางน้ า 
การลดความเสียหายจากปัญหาอุทกภัย 

อดีตและ 
ปัจจุบัน 

ปัญหามลพิษทางอากาศ ปัญหาตล่ิงพัง 
ปัญหาที่จอดเรือ ปัญหาเสียงดังรบกวน
ยามค่ าคืน ปัญหาถนนในชุมชนช ารุด
เสียหายและปัญหาการจราจรติดขัด 

มีขยะมูลฝอยเกิดใหม่จ านวนมาก ปัญหา
ขยะสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหา
ความไม่เพียงพอของสถานที่จัดการขยะ 
การจัดการขยะที่อาจไม่ถูกสุขลักษณะและ
ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนเพิ่มขึ้น 

แม่น้ าและล าคลองจ านวนมากมีความ 
เสื่อมโทรมและมีแนวโน้มรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยมีสาเหตุทั้งจากชุมชนและโรงงาน 

มีแนวโน้มประสบอุทกภัยเป็นประจ าและ
ประชาชนต้องประสบความเดือดร้อน 
น้ าท่วมบ้านเรือนและไร่นา ขณะที่การ
ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลไม่เพียงพอ
กับความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ความต้องการ
ในอนาคต 

ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหามลพิษ 
ปัญหาการรบกวนจากการเดินเรือ  
ปัญหาตลิ่งพังและถนนในชุมชนช ารุด 

คาดหวังว่าจะมีการรณรงค์ให้มีการสร้าง
ขยะใหม่น้อยลง มีการจัดการขยะตกค้าง
และสะสม รวมทั้งการน าขยะไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

สภาพน้ าในแม่น้ าล าคลองหรือแหล่งน้ า
อื่นๆ จะได้รับการจัดการให้มีคุณภาพดีขึ้น
และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 

อยากให้มีการบริหารจัดการน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ ลดผลกระทบของปัญหา
น้ าท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๗๑ 

๒) บรบิทและแนวโน้มภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 
ตารางที่ ๕.๑-๑๔ บรบิทและแนวโน้มภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 

ประเดน็ส าคัญ บริบทและแนวโน้ม 
๑. การพัฒนาระบบการเกษตร

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืน 

- ในอดีตและปัจจุบันเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่ ไม่ได้เป็น
เจ้าของที่ดิน การท าการเกษตรยังเป็นการท าการเกษตรที่ไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการ 
ท าการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานาน  
การเผาตอซังในนาข้าวท าให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งการขาดความรู้ในการใช้
ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง รวมทั้งการปลดปล่อยสารเคมีเหล่านี้ลงสู่ 
ระบบแม่น้ าล าคลอง 
- ความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ คือ ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอ  
ปลอดจากหนี้สิน มีรายได้ เพียงพอที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ด้ ว ย ก า ร ท า ก า ร เ กษ ตรปลอดภั ย  (Good Agricultural Practices: GAP)  
ลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน และเพิ่มโอกาสในการมีที่ดินเป็นของตัวเอง 

๒. การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

- สถานภาพของเกษตรกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ในการจัดการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูง ท าให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ าหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ไม่แน่นอนแต่มีแนวโน้ม 
ที่จะมีราคาต่ าในปีที่มีผลผลิตจ านวนมาก ท าให้อยู่ในสภาวะของการมีหนี้สินและ
น าไปสู่การสูญเสียที่ดิน นอกจากนี้ยังมีปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบจากการใช้สารเคมีฆ่าแมลง ซึ่งเป็นผลกระทบในลักษณะสะสม 
- ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับเกษตรกรอย่างแท้จริง 
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้ง 
มีมาตรการในการช่วยเหลือที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
อย่างยั่งยืน ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของจังหวัดสามารถสร้างฐานะและ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปลอดจากหนี้สิน มีโอกาสที่จะมีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๑๖ บรบิทและแนวโน้มภายใต ้CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรย่ังยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF 

การวิเคราะหบ์ริบทและแนวโน้ม 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร คุณภาพชีวิตดีขึ้นของเกษตรกร 

อดีตและ 
ปัจจุบัน 

เกษตรกรสว่นใหญ่ไม่ได้เป็นเจา้ของท่ีดิน  
ยังท าการเกษตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และไม่มีความยั่งยนื 

ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนการผลิตทีสู่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่จ าหนา่ยผลผลิตได้ในราคาท่ีไม่แน่นอนแต่มี
แนวโน้มที่จะมีราคาต่ าในปีที่มีผลผลิตจ านวนมาก 

รายได้จากการเกษตรไม่เพียงพอ และ
เป็นหนี้สินจากผลผลิตและราคาตกต่ า 

ความ
ต้องการ 

ในอนาคต 

ท าการเกษตรปลอดภัย ลดความเสี่ยง 
ในการสูญเสียที่ดนิ และเพิ่มโอกาสในการมี
ที่ดินเป็นของตนเอง 

ต้องการให้หนว่ยงานต่างๆ ทีม่ีอยู่เปน็จ านวนมาก 
ให้ความส าคญักับเกษตรกรอย่างแทจ้ริง ด าเนินการ
ส่งเสรมิและสนับสนุนเกษตรกรอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมมีาตรการในการชว่ยเหลือ 
ที่สามารถสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเกษตรกรอย่าง
ยั่งยืน 

ปลอดจากหนีส้ิน มีรายได้เพียงพอทีจ่ะ
น าไปสูก่ารมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๗๓ 

๓) บริบทและแนวโน้มภายใต้ CDF3 ด้านการพฒันาเมอืง 
ตารางที่ ๕.๑-๑๕ บรบิทและแนวโน้มภายใต้ CDF3 ด้านการพฒันาเมือง 

ประเดน็ส าคัญ บริบทและแนวโน้ม 
๑. ความปลอดภัยในการใชถ้นน - ในอดีตและปัจจุบันถนนในชุมชนมีสภาพช ารุดเสียหายอันเนื่องมาจากขาดการ

บ ารุงรักษาอย่างเพียงพอ รวมทั้งการปล่อยให้รถบรรทุกน้ าหนักเกิน รวมทั้งการขาด
ระเบียบวินัยของผู้ขับขี่ ตลอดจนปัญหาไฟสัญญาณจราจรที่ไม่เพียงพอท าให้เกิดปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจ านวนมาก 

- ต้องการให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเคร่งครัดในการกวดขันควบคุมรถบรรทุกอย่าง
ตรงไปตรงมาและควรหามาตรการอื่นที่สามารถควบคุมไม่ให้รถบรรทุกน้ าหนักเกิน 
รวมทั้ง ควรมีการบ ารุงรักษาถนนให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

๒. การแก้ไขปญัหาการจราจร
ติดขัด 

- ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดมีแนวโน้มที่ จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง 
อันเนื่องมาจากจ านวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งรถยนต์ของคนในพื้นที่และรถยนต์ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า ประกอบกับการให้บริการ  
รถสาธารณะยังไม่มีความครอบคลุม มีคุณภาพไม่ดี และมักมีพฤติกรรมการโก่งราคา
ผู้โดยสารท าให้ประชาชนที่มีทางเลือกไม่นิยมใช้งาน 

- ในอนาคตควรมีการเร่งปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความครอบคลุม  
มีคุณภาพที่ดี และมีการก ากับดูแลไม่ให้เอาเปรียบผู้โดยสารรวมทั้งควรมีการพิจารณา
ศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนารถไฟฟ้าในถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น 
เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรไม่ให้เหมือนกับกรุงเทพมหานคร และเมืองใหญ่อื่นๆ  

๓. การเพิ่มพื้นที่สีเขียว - ในอดีตและปัจจุบันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีป่าไม้ และมีพื้นที่สีเขียว
ในสัดส่วนที่ต่ าโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวที่เป็นธรรมชาติ  

- ความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ คือ ต้องการให้มีการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ในรูปแบบต่างๆ อาทิ พื้นที่สีเขียวที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิต
ของชุมชน ทั้งการพักผ่อนหย่อนใจ ออกก าลังกาย และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
ให้กับเมือง  

๔. บังคับใช้พื้นที่ตามผังเมือง
รวมจงัหวัด 

- ในอดีตและปัจจุบันแม้จะมีการแบ่งโซนการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามสีที่ระบุไว้ใน 
ผังเมืองรวมจังหวัดอย่างชัดเจน คือ โซนสีม่วงเป็นเขตที่สามารถจัดตั้งโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินค้าได้ แต่ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่โซนสีม่วงและบริเวณ
ต่อเนื่องก็ยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งของรถบรรทุกในเขตอุตสาหกรรม ปัญหาน้ า
เสียที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 

- อยากให้มีการพัฒนาพื้นที่กันชน  (Buffer Zone)  ระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับ 
เขตที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีการควบคุมปัญหามลพิษที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างเข้มงวด 

5. การแก้ไขปญัหาชุมชนแออัด - ชุมชนแออัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นปัญหาส าคัญมาหลายสิบปี  มีทั้งชุมชน 
ในที่ราชพัสดุ ชุมชนในพื้นที่บุกรุกของการรถไฟแห่งประเทศไทย ชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ 
ริมคลอง และการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน 

- ภาคส่วนต่างๆ ต้องการให้มีการจัดหาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมส าหรับ
ประชาชนที่มีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสาธาณูปโภคต่างๆ  ได้อย่าง 
เท่าเทียมเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปรวมทั้งควรมีการจัดการกับผู้บุกรุกที่เป็นผู้มี
อิทธิพลและไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 
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๕-๗๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รปูที่ ๕.๑-๑๗ บรบิทและแนวโน้มภายใต ้CDF3 ด้านการพฒันาเมือง

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

CDF 

การวิเคราะหบ์ริบทและแนวโน้ม 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
และสิ่งแวดล้อม 

การสร้างแนวเขตกันชนและ 
เพ่ิมพื้นที่สีเขียว 

การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

อดีตและ 
ปัจจุบัน 

จ านวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งรถยนต์ของคนในพื้นที่
และรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวและ 
การขนส่งสินค้า ท าให้เกิดปัญหารถติด ประกอบกับการ
ให้บริการรถสาธารณะยังไม่มีความครอบคลุม มีคุณภาพ 
ที่ไม่ดี และมักมีพฤติกรรมการโก่งราคาผู้โดยสารท าให้
ประชาชนที่มีทางเลือกไม่นิยมใช้งาน 

- อยุธยาเป็นจังหวัดที่ไม่มีป่าไม้ และมีพื้นที่สีเขียว 
ในสัดส่วนที่ต่ า 
- ประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยในพื้นที่โซนสีม่วงและบริเวณ
ต่อเนื่องได้รับผลกระทบจากการขนส่งของรถบรรทุก 
ในเขตอุตสาหกรรม ปัญหาน้ าเสียที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน 

มีทั้งชุมชนในที่ราชพัสดุ ชุมชนในพื้นที่บุกรุกของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย ชุมชนที่บุกรุกพ้ืนที่ 
ริมคลอง และการบุกรกุพ้ืนที่โบราณสถาน 

ความต้องการ 
ในอนาคต 

เร่งปรับปรุงระบบการขนส่งสาธารณะให้มีความครอบคลุม
มีคุณภาพที่ดี และมีการก ากับดูแลไม่ให้เอาเปรียบ
ผู้โดยสาร ควรมีการพิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการ
พัฒนารถไฟฟ้าในถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น 
เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรไม่ให้เหมือนกับกรุงเทพฯ 
และเมืองใหญ่อื่นๆ 

- เพิ่มพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ อาทิ พื้นที่สีเขียว 
ที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน และเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงามให้กับเมือง 
- การพัฒนาพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขต
อุตสาหกรรมกับเขตที่อยู่อาศัย 

ต้องการให้จัดหาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานส าหรับ
ประชาชนที่มีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียม 
รวมทั้งควรมีการจัดการกับผู้บุกรุกที่เป็น 
ผู้มีอิทธิพลและไม่ได้มีความเดือดร้อนเรื่อง 
ที่อยู่อาศัย 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 
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๕-๗๕ 

๔) บริบทและแนวโน้มภายใต้ CDF4 ด้านการทอ่งเที่ยว 
ตารางที่ ๕.๑-๑๖ บรบิทและแนวโน้มภายใต้ CDF4 ด้านการท่องเที่ยว 

ประเดน็ส าคัญ บริบทและแนวโน้ม 
๑. การบูรณะโบราณสถาน

และโบราณวัตถุ 
- ในอดีตและปัจจุบันโบราณสถานหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในสภาพ 

ทรุดโทรมอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ ความเสียหายจากอุทกภัย เนื่องจาก
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีแม่น้ าล้อมรอบ ๓ สาย ประกอบด้วย แม่น้ าป่าสักทางทิศ
ตะวันออก แม่น้ าเจ้าพระยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้ และแม่น้ าลพบุรี ทางทิศเหนือ ท าให้ 
กลุ่มโบราณสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ าล าคลองได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก อันเกิดจาก
กระแสน้ าแรงและมีคลื่นกระทบโบราณสถาน ท าให้เกิดความเสียหายในด้านโครงสร้าง 
ความมั่นคงของโบราณสถาน และภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งมีสาเหตุมาจ ากจ านวน
นักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก ที่มีส่วนท าให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานทั้งในทางตรง 
คือ ความช ารุดทรุดโทรมของโบราณสถานที่เกิดจากการเข้าชมของนักท่องเที่ยว และ 
ความเสียหายในทางอ้อม เมื่อจ านวนนักท่องเที่ยวมากขึ้นสิ่งอ านวยความสะดวก ร้านค้า 
ยานพาหนะต่างๆ ก็จะมากขึ้นเช่นกัน ก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นระเบียบของร้านค้า 
ขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และปัญหาขยะมูลฝอย เป็นต้น 

- ความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ คือต้องการให้มีการพัฒนาระบบป้องกันโบราณสถาน 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
ตลอดจนมีการบ ารุงรักษาอย่างเพียงพอถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
โบราณสถานเหล่านี้ด ารงอยู่และเป็นสมบัติตกทอดสู่ลูกหลานสืบไป 

๒. การบกุรกุพื้นที่
โบราณสถาน 

- ในอดีตและปัจจุบันมีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเกิดขึ้นบ่อยครั้ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
โบราณสถานที่อยู่ไกล ซึ่งมีการตรวจตราน้อยครั้ง โดยรูปแบบการบุกรุกจะอยู่ในรูปแบบของ
การสร้างที่พักอาศัย การน ากิจกรรมอื่นเข้าไปเสริมกับโบราณสถาน การดัดแปลงรื้อถอนและ
สร้างสิ่งก่อสร้างใหม่ รวมทั้งมีการลักลอบขุดหาและโจรกรรมโบราณวัตถุ โดยเฉพาะ
พระพุทธรูป หรือพระพิมพ์ตามวัดต่างๆ  

- พื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยามีสภาพเป็นเมืองใหม่ซ้อนทับอยู่บนเมืองเก่าพื้นที่ในเมือง  
มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มีการปลูกสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ต่างๆ 
เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

- ปัญหาระหว่างส่วนราชการด้วยกันเอง เนื่องจากแต่ละหน่วยงานจะมีวัตถุประสงค์ของตนเอง
แตกต่างกันออกไป เช่น หน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการพัฒนา การก่อสร้าง หรือการดูแล
ให้บริการประชาชน เช่น กรมทางหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะมุ่งพัฒนาเมือง 
พยายามก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพาน ฯลฯ ซึ่งสิ่งก่อสร้างบางครั้งก็
ส่งผลกระทบให้กับตัวโบราณสถาน  

- เป้าหมายที่ภาคส่วนต่างๆ ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย 
(๑) ไม่มีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานและการลักลอบโจรกรรมโบราณวัตถุเกดิขึ้น 
(๒) มีการก ากับดูแลการปลูกสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ต่างๆ ภายในพื้นที่เกาะเมือง

พระนครศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัด  เนื่องจากกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนไว้
ทั้งหมด การก่อสร้างใดๆ ในเกาะเมืองจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรเสียก่อน 

(๓) การบูรณาการการท างานระหว่างส่วนราชการด้วยกันเอง เพื่อไม่ให้การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ส่งผลกระทบให้กับตัวโบราณสถาน 
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๕-๗๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๑๘ บรบิทและแนวโน้มภายใต ้CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

CDF 

การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม 

เกณฑ ์
การประเมิน 

ความทันท่วงทีในการบูรณะ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

การจัดการปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ 
โบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนกัท่องเที่ยวเพื่อ 
ป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน 

อดีตและ 
ปัจจุบัน 

โบราณสถานหลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ใน
สภาพทรุดโทรมอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ อาทิ 
ความเสียหายจากอุทกภัย การเข้าชมของนักท่องเที่ยว 
โบราณสถานมีอายุเก่าแก่แต่ขาดการบ ารุงรักษา 
อย่างเพียงพอ 

- มีการบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถานเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานที่
อยู่ไกล ซึ่งมีการตรวจตราน้อยครั้ง 
- พื้นที่เกาะเมืองอยุธยามีสภาพเป็นเมืองใหม่ซ้อนทับอยู่บนเมืองเก่า พื้นที่ในเมืองมี
ประชาชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมากท าให้มีการปลูกสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์
ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมาก 

จ านวนนักท่องเที่ยวที่มีจ านวนมาก มีส่วนท าให้เกิด
ความเสียหายต่อโบราณสถานทั้งทางตรง คือ ความ
ช ารุดทรุดโทรมของโบราณและความเสียหายในทางอ้อม
จากการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก ร้านค้า 
ยานพาหนะต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

ความ
ต้องการ

ในอนาคต 

ต้องการให้มีการพัฒนาระบบป้องกันโบราณสถาน 
อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนมีการบ ารุงรักษา
อย่างเพียงพอถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้ด ารงอยู่และเป็นสมบัติตกทอดสู่ลูกหลานสืบไป 

(๑) ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถานและการลักลอบโจรกรรมโบราณวัตถุเกิดขึ้น 
(๒) มีการก ากับดูแลการปลูกสร้างบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ต่างๆ ภายในพื้นที่
เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัด เนื่องจากกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้น
ทะเบียนไว้ทั้งหมด การก่อสร้างใดๆ ในเกาะเมืองจะต้องได้รับอนุญาตจาก 
กรมศิลปากรเสียก่อน 
(๓) การบูรณาการการท างานระหว่างส่วนราชการด้วยกันเอง เพื่อไม่ให้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ส่งผลกระทบให้กับตัวโบราณสถาน 

มีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโบราณสถานอย่าง
เหมาะสมกับขีดความสามารถเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 
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๕-๗๗ 

 ๕.๑.๓.๒ การวิเคราะห์ SWOT  
การวิเคราะห์ SWOT มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพและความเปราะบาง 

ของแต่ละ CDF เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับศักยภาพและ 
ความเปราะบางของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์มี ดังนี้ 

๑)  ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ปรากฏรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๑๗ และรูปที่ ๕.๑-๑๙ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๑๗ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผล

การแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อ าเภอนคร
หลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แต่งตั้งตาม
มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

๑. การด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับฯ แก้ไขปัญหา
มลพิษในพื้นที่อ าเภอนครหลวง ยังไม่มีประสิทธิผล 
เนื่องจากยังมีความรุนแรงของปัญหาในพ้ืนที่ 

๒. ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตระหนักในปัญหามลพิษในพ้ืนที่อ าเภอ 
นครหลวง 

 

๒. การด าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับต้นเหตุของ
ปัญหามลพิษในพ้ืนที่อ าเภอนครหลวง ยังไม่มีการบูรณา
การและร่วมกนัแก้ไขปัญหา 

๓. จังหวัดยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหามลพิษ
ในพื้นที่อ าเภอนครหลวง 

๔. ระบบการบริหารจัดการขยะของจังหวัดยังไม่มีศักยภาพ
ในการรองรับขยะที่เกิดขึ้น 

๕. ยังไม่มีกลไกหรือเครื่องมือในการก ากับดูแลการปล่อย 
น้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงานที่มีประสิทธิภาพ 

๖. เกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่าร้อยละ 
๗๐ เช่าที่ท ากิน 

๗. อยุธยาเป็นพื้นที่น้ าท่วมโดยธรรมชาติ 
โอกาส ประเดน็ท้าทาย/ภาวะคุกคาม 

๑. ปญัหามลพษิในพื้นที่อ าเภอนครหลวงเปน็ที ่
    รับรูก้ันในระดับชาติ 

๑. รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางน้ า 

๒. ภาพรวมในระดับโลกและระดับประเทศ 
ให้ความส าคญักับการลดปริมาณขยะจาก
แหล่งก าเนิด 

๒. กรมเจ้าท่ามีนโยบายที่จะเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางน้ า
ของแม่น้ าป่าสัก 

๓. สภาพที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีลักษณะที่เหมาะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์
และการบริหารจัดการน้ า ท าให้ประชาชนมี
โอกาสด้านเศรษฐกิจ 

๓ . สภาพที่ตั้งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีลักษณะ 
ที่เหมาะเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการบริหาร 
จัดการน้ าท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะถูกเวนคืน
ที่ดิน 
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๕-๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ ๕.๑-๑๙ ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF1 ดา้นการบรหิารจัดการ

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

CDF การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง 
มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อ าเภอนครหลวง  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่แต่งตั้งตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

ประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตระหนักในปัญหามลพิษ
ในพื้นที่อ าเภอนครหลวง 

จุดอ่อน 

การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ก ากบัฯ แก้ไขปญัหามลพิษใน
พื้นที่อ าเภอนครหลวง ยังไม่มี
ประสิทธิผลเนื่องจากยังมีความ
รุนแรงของปญัหาในพื้นที ่

การด าเนินงานของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกบัต้นเหตุของปัญหา
มลพิษในพื้นที่อ าเภอนครหลวง 
ยังไม่มีการบรูณาการและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

จังหวัดยังไม่มีมาตรการ 
ที่ชัดเจนในการแกไ้ขปัญหา
มลพิษในพื้นที่อ าเภอ 
นครหลวง 

โอกาส 
ปัญหามลพิษในพืน้ที ่
อ าเภอนครหลวงเป็นที่รับรู้กัน 
ในระดับชาต ิ

ภาพรวมในระดบัโลกและ
ระดับประเทศให้ความส าคญั
กับการลดปริมาณขยะจาก
แหลง่ก าเนดิ 

สภาพที่ตั้งของอยธุยามีลักษณะที่เหมาะเป็น
ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการบรหิาร
จัดการน้ าท าให้ประชาชนมีโอกาสด้าน
เศรษฐกิจ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

ระบบการจัดการ
ขยะของจังหวัดยัง
ไม่มีศักยภาพในการ
รองรับขยะท่ีเกิดขึน้ 

ยังไม่มีกลไกหรือ
เครื่องมือในการก ากับดู
และการปล่อยน้ าท้ิงจาก
ครัวเรือนและโรงงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

สภาพตามธรรมชาติของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นพื้นที่น้ าท่วม 

รัฐบาลมีแนวนโยบายที่จะเพิ่ม
สัดสว่นการขนสง่ทางน้ า 

กรมเจา้ท่ามีนโยบายที่จะเพิ่ม
ศักยภาพการขนสง่ทางน้ าของ
แม่น้ าปา่สกั 

การเตบิโตของเมืองและการท่องเที่ยว 
มีแนวโน้นสง่เสริมความรุนแรงของปญัหา
ขยะ น้ าเสีย และน้ าท่วม 

ความท้าทาย 
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๕-๗๙ 

๒) ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ปรากฏรายละเอียด  
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๑๘ และรูปที่ ๕.๑-๒๐ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๑๘ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. พื้นที่การเกษตรส่วนใหญอ่ยู่ในเขตชลประทาน 

(ร้อยละ ๘๕)  
๑. เกษตรกรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากกว่า 

ร้อยละ ๗๐ เช่าที่ท ากิน 
๒. สภาพดินเหมาะแก่การท านาข้าว ๒. ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร 
๓. มีแม่น้ าไหลผ่าน 4 สาย (แม่น้ าเจ้าพระยา  

แม่น้ าน้อย แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี) 
๓. อยุธยาเป็นพื้นที่น้ าท่วม 
๔. คุณภาพดินเสื่อมโทรมอันเนื่องมาจากพฤติกรรม

การใช้สารเคม ี
๕. ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๖. ขาดศักยภาพในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

ประโยชน์ในการผลิต 
โอกาส ประเดน็ท้าทาย/ภาวะคุกคาม 

๑. ผลผลิตทางเกษตร เช่น มะม่วง กล้วยหอม และ 
ข้าว มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากความ
ต้องการของตลาดที่เพ่ิมขึ้น 

๑. ราคาผลผลิตมีความผันผวน 

๒. สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับประเทศ 
    ท าให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน 

 ๓. การขาดบูรณาการ ความจริงจัง และความต่อเนื่อง
ในการช่วยเหลือเกษตรกรของหน่วยงานภาครัฐ 
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๕-๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ ๕.๑-๒๐ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม

การเกษตกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน (ร้อยละ ๘๕) 
มีแม่น้ าไหลผ่าน ๔ สาย (แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย 
แม่น้ าป่าสัก และแม่น้ าลพบุรี) 

จุดอ่อน 
เกษตรกรในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามากกว่า  
ร้อยละ ๗๐ เช่าที่ท ากิน 

ภาวะหนี้สินของเกษตรกร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นพื้นที่น้ าท่วม 

โอกาส 
การเติบโตของตลาดสินค้าเกษตร
ที่จังหวัดมีศักยภาพ 

สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการตลาดให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

คุณภาพดินเสื่อมโทรม 
อันเนื่องมาจากพฤติกรรม
การใช้สารเคมี 

ต้นทุนการผลิต 
มีแนวโน้มสูงขึ้น 

ขาดศักยภาพในการน าเทคโนโลยี 
ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการผลิต 

ราคาผลผลิตมีความผันผวน 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ 

ท าให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน 

การขาดบูรณาการ ความจริงจัง และ 
ความต่อเนื่องในการช่วยเหลือเกษตรกร 
ของหน่วยงานภาครัฐ 

ความท้าทาย 

สภาพดินเหมาะแก่ 
การท านาข้าว 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๑ 

๓) ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ปรากฏรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๑๙ และรูปที่ ๕.๑-๒๑ ดังนี ้

ตารางที่ ๕.๑-๑๙ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๓ ด้านการพฒันาเมือง 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ 

ที่เชื่อมโยงกับภูมิภาค 
๑. เส้นทางคมนาคม และโครงข่ายเส้นทางสายรอง

หลายแห่ ง  ยั งขาดการปรับปรุ ง / เชื่ อมโยงให้
สอดคล้อง/รองรับการเติบโตตัวของเมือง 

๒ . สภาพภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมด้าน 
การคมนาคมขนส่ง และเป็นฐานการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ส าคัญ 

๒. การเติบโตของเมืองส่งผลต่อการจัดสาธารณูปโภค 
การบริหารจัดการขยะ ปัญหาคุณภาพน้ า และ
สิ่งแวดล้อมของเมือง 

๓. มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย มีโบราณสถาน 
และวัดที่สวยงามเป็นจ านวนมาก ท าให้มี
ศักยภาพในการพัฒนาเมือง ให้สวยงาม  
และน่าอยู ่

๓ . ปัญหาการจราจรติดขัดมีแนวโน้มที่จะมีปัญหา
เพิ่มขึ้น เนื่องมาจากจ านวนรถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทั้งรถยนต์ของคนในพื้นที่และรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้า 

๔. ไม่มีพื้นที่ปา่ไม้และพื้นที่สีเขียวมีสัดส่วนต่ า 

๕. ขาดระบบพ้ืนที่กันชนระหว่างการใช้พื้นที่ของ
ภาคอุตสาหกรรมกับภาคที่อยู่อาศัย 

โอกาส ประเดน็ท้าทาย/ภาวะคุกคาม 
๑. ภาครัฐมีโครงการพัฒนาประเทศด้านระบบ

คมนาคมและโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้อง
กับจังหวัด ซึ่ งจะมีบทบาทในเสริมสร้าง 
การเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคการท่องเที่ยว
การค้า และการลงทุน 

๑. ผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองและโบราณสถานอันเนื่อง 
มาจากการพัฒนาและขยายสาธารณูปโภคเพื่อรองรับ
การเติบโตของเมือง 

๒. การเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรม
ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคการค้า การบริการ 
และภาคการท่องเที่ยว จะสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยว นักลงทุน และแรงงานเข้าสู่ 
จังหวัด ท าให้เกิดการสะพัดของเศรษฐกิจ 
ระดับฐานราก 

๒ . ความเสี่ยงในการเกิดพื้นที่ชุมชนแออัดเพิ่มเติม 
อันเน่ืองมาจากการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาต ิ

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ ๕.๑-๒๑ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๓ ด้านการพฒันาเมือง

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

CDF การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง มีโครงข่ายเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยง 
กับภูมิภาค 

มีแม่น้ าไหลผ่านหลายสาย มีโบราณสถานและวัดที่สวยงามเป็นจ านวนมาก  
ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาเมืองให้สวยงามและน่าอยู่ 

จุดอ่อน 

เส้นทางคมนาคมยังขาดการ
ปรับปรุง/เชื่อมโยงให้สอดคล้อง/
รองรับต่อการเจริญเติบโต 
ของเมือง 

การเติบโตของเมืองส่งผลต่อการจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการ
ขยะ ปัญหาคุณภาพน้ า และส่ิงแวดล้อม
ของเมือง 

โอกาส 
มีโครงการพัฒนาประเทศด้านระบบคมนาคม
และโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ผ่านพื้นที่จังหวัด 

การเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคอุตสาหกรรม ภาคอสังหาริมทรัพย์ 
ภาคการค้า การบริการ และภาคการท่องเที่ยว 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ปัญหาการจราจรติดขัด 
มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเพิ่มขึ้น 

ไม่มีพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่
สีเขียวมีสัดส่วนต่ า 

ขาดระบบพื้นที่กันขนระหว่าง 
การใช้พื้นที่ของภาคอุตสาหกรรม
กับภาคที่อยู่อาศัย 

ผลกระทบต่อภูมิทัศน์เมืองและโบราณสถาน 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาและขยาย
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง 

ความเสี่ยงในการเกิดพื้นที่ชุมชนแออัดเพิ่มเติม 
อันเนื่องมาจากการเข้ามาท างานของแรงงานต่างชาติ ความท้าทาย 

สภาพภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมด้านการคมนาคมขนส่ง และเป็น
ฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ส าคัญ 

การปลูกสร้าง
บ้านเรือนที่อยู่อาศัย
รุกล้ าพ้ืนที่สาธารณะ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๓ 

๔) ผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF4 ด้านการท่องเที่ยว ปรากฏรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๐ และรูปที่ ๕.๑-๒๒ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๒๐ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๔ ด้านการทอ่งเที่ยว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. เป็นเมืองมรดกโลก ๑. มีโบราณสถานที่ทรุดโทรมจ านวนมาก 

๒. โบราณสถานและวัดเก่าแก่ที่สวยงาม
จ านวนมาก 

๒. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการบูรณะ 
และรักษาสภาพโบราณสถาน 

๓. มีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานในรูปแบบต่างๆ 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของ
เมืองส่งผลกระทบต่อโบราณสถาน 

โอกาส ประเดน็ท้าทาย/ภาวะคุกคาม 
๑. การเติบโตของกระแสการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 
๑. ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

๒. ผลกระทบจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการค้า 
    ที่เกิดจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระดับประเทศ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
รปูที่ ๕.๑-๒๒ ผลการวเิคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

CDF การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง เป็นเมืองมรดกโลก มีทิวทัศน์ริมแม่น้ าและล าคลอง 
ที่สวยงาม 

จุดอ่อน มีโบราณสถานที่ทรุดโทรมจ านวนมาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ 
ต่อการบูรณะและรักษาสภาพโบราณสถาน 

โอกาส 
การเติบโตของกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ในระดับสากล 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

มีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน
ในรูปแบบต่างๆ 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การขยายตัวของเมืองส่งผลกระทบต่อ
โบราณสถาน 

โบราณสถานบางแห่งได้รับผลกระทบจาก
จ านวนนักท่องเที่ยวเกินขีดความสามารถ 
ในการรองรับ 

ผลกระทบจากการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม
และการค้าที่เกิดจากการเติบโตด้านการท่องเที่ยว
และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ 

ความท้าทาย 

โบราณสถานและวัดเก่าแก่ที่สวยงาม 
จ านวนมาก 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๕ 

 ๕.๑.๓.๓  การวิเคราะห์ TOWS Matrix  
การวิเคราะห์ TOWS Matrix มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์

ในแต่ละ CDF เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยผลการวิเคราะห์ แต่ละ CDF ปรากฏรายละเอียด ดังนี ้

๑) ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ปรากฏ
รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๑ และรูปที่ ๕.๑-๒๓ ดังนี้ 
ตารางที่ ๕.๑-๒๑ ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๑ ดา้นการบริหารจัดการ 
 จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 
โอกาส (O) OS OW 
 ๑ . พัฒนากลไกบริหารจัดการแม่น้ าป่ าสัก 

เชิงบูรณาการที่ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจที่ส าคัญ โดยปรับปรุงและ
ยกระดับคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการแก้ ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ 
อ าเภอนครหลวง ให้มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการแม่น้ าป่าสักในเขตพื้นที่จังหวัด
อยุธยาทั้งระบบ 

๑. เพิ่มอ านาจในการจัดการแม่น้ าป่าสักและ
กลไกการติดตามประเมินผลที่ เข้มแข็ง  
เพิ่มอ านาจในการบริหารจัดการให้กับกลไก 
การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก พร้อมทั้ง
ระบบการติดตามประเมินผลที่ได้รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในชุมชน 

  ๒. บูรณาการมาตรการป้องกันน้ าท่วมเข้ากับ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ 
โดยก าหนดบูรณาการเงื่อนไขการป้องกัน 
น้ าท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
ขอบเขตงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ระดับชาติ 

  ๓. อาศัยกระแสระดับโลกและระดับประเทศ 
มาขับเคลื่อนการลดขยะจากถิ่นก าเนิด  
โดยประสานการรณรงค์ร่วมกับหน่วยงาน
ระดับชาติและหน่วยงานเอกชนในการ
ด าเนินมาตรการบังคับและมาตรการจูงใจ 
ให้ประชาชนลดการผลิตขยะ 

ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคกุคาม (T) 

TS TW 

 ๑. การใช้อ านาจและทรัพยากรจากกรมเจ้าท่า 
ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างกลไกการบริหารจัดการ 
แม่น้ าป่าสัก เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก 
การเดินเรือร่วมกัน 

๑. พัฒนาใหอ้ยธุยาเป็นเมือง Zero Waste
ภายในอีกสิบปขี้างหน้า 

 ๒. ผลกัดนัใหอ้ าเภอนครหลวงเปน็เขตควบคมุ
มลพิษ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ ๕.๑-๒๓ ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๑ ด้านการบรหิารจดัการ

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

CDF การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จาก TOWS Matrix 

OS พัฒนากลไกบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักเชิงบูรณาการที่ชุมชนท้องถิน่
เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจส าคญั 

OW 
เพิ่มอ านาจในการจัดการแม่น้ าป่าสักและ 
กลไกการติดตามประเมินผลที่เข้มแข็ง 

บูรณาการมาตรการป้องกันน้ าท่วมเขา้กับ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ 

TS การใช้อ านาจและทรัพยากรจากกรมเจ้าท่า 
ในการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

อาศัยกระแสระดับโลกมาขับเคลื่อนการลดขยะ
จากถ่ินก าเนิด 

พัฒนาให้อยุธยาเปน็เมือง Zero Waste ผลักดันให้อ าเภอนครหลวงเปน็เขตควบคุมมลพิษ TW 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๗ 

๒) ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ปรากฏรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๒ และรูปที่ ๕.๑-๒๔ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๒๒ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม 
 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
โอกาส (O) OS OW 
 ๑. แหล่งสินค้าเกษตรคณุภาพดีและปลอดภยั ๑. พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางสินค้าเกษตร

ออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 ๒. พื้นที่เกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นย าสูง ๒. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบ
ช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน ์อาทิ 
ค าแนะน าในการปลูกพืช การใส่ปุ๋ย การตรวจวัด
คุณภาพดิน การใช้น้ าที่เหมาะสม เป็นต้น 

  ๓. ก าหนดมาตรการในการสร้างความมั่นคง
ให้กับเกษตรกรที่เช่าที่ท ากนิ 

 TS TW 
ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคกุคาม (T) 

๑. จัดท าแผนงานการพัฒนาเกษตรกร 
อย่างตอ่เนื่องและจริงจัง โดยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการ 
บูรณาการ 

๑. ก าหนดใหก้ารพัฒนาผลผลิต รายได้ และ
คณุภาพชีวติของเกษตรกร เปน็วาระเร่งด่วน
ของจังหวัดพระนครศรีอยธุยา 

 ๒. ก าหนดมาตรการในการเยียวยาเกษตรกร 
ผู้เช่าที่ท ากนิทีสู่ญเสยีโอกาสในการเช่า 
ที่ท ากนิ อันเนื่องมาจากโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐอย่างเหมาะสม 

๒. ก าหนดแผนงาน “ช่วยใหเ้กษตรกรมีที่ท ากนิ
เปน็ของตัวเอง” โดยจัดท าเปน็แผนงาน 
ระยะยาว ๑๐ ปี และมีการจัดสรรงบประมาณ
และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือ่ง 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
รปูที่ ๕.๑-๒๔ ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จาก TOWS Matrix 

OS พัฒนาเป็นจังหวัดสินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย 

OW 
พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางสินค้าเกษตรออนไลน์  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้ และระบบช่วยเหลือ
เกษตรกรในระบบออนไลน ์

TS 
จัดท าแผนงานการพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและจรงิจัง
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน็เจ้าภาพในการบูรณาการ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ก าหนดมาตรการในการสร้างความมั่นคงให้กับ
เกษตรกรที่เช่าทีท่ ากิน 

ก าหนดให้การพัฒนาผลผลิต รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ก าหนดแผนงาน “ช่วยให้เกษตรกรมีที่ท ากินเปน็ของ
ตัวเอง” 

TW 

พัฒนาเป็นจังหวัดเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) 

ก าหนดมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้เช่าที่ท ากิน 
ที่สูญเสียโอกาสในการเช่าที่ท ากิน 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๘๙ 

๓) ผลการวิเคราะห ์TOWS Matrix ภายใต้ CDF๓ ด้านการพฒันาเมือง ปรากฏรายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๓ และรูปที่ ๕.๑-๒๕ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๒๓ ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๓ ดา้นการพฒันาเมือง 
 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
โอกาส (O) OS OW 
 ๑. พัฒนาระบบขนสง่มวลชนที่ใช้พลังงาน

สะอาดและเชื่อมต่อกบัระบบขนสง่หลัก
ของประเทศ 

๑. ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) โดยเริ่มตน้จากรถยนต์
ของหน่วยงานราชการ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และรถขนสง่สาธารณะ 

๒. พัฒนาเมืองให้สวยงาม น่าอยูอ่าศัย 
โดยใช้ประโยชน์จากมรดกวัฒนธรรมและ
ทิวทัศนร์ิมแม่น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒. พัฒนาใหอ้ยธุยาเป็นเมือง Zero Waste 
ภายในอีกสิบปขี้างหน้า 

๓. เพิ่มพืน้ที่สีเขียวใหก้บัเมอืงด้วยการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวบริเวณที่สาธารณะ อาทิ  
ริมทางรถไฟ ริมถนน และริมแม่น้ า รวมทัง้
ส่งเสริมให้บ้านเรือนปลูกต้นไมย้ืนต้น 

๔. พัฒนาพื้นที่กันชน ด้วยการจัดท าเป็น
สวนป่าหรือพื้นที่สีเขียวเพื่อป้องกันไม่ให้
ภาคที่ อยู่ อาศัยได้ รับผลกระทบจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

 TS TW 
ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคกุคาม (T) 

ส่งเสริมการจัดหาทีอ่ยูอ่าศัยส าหรับประชาชน
ที่มีฐานะยากจน 

พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานและสาธารณูปโภค
และกรมศิลปากร ที่มีการท างานร่วมกัน
อย่างใกล้ชิดและบูรณาการ 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๙๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รปูที่ ๕.๑-๒๕ ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๓ ด้านการพฒันาเมือง

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

CDF การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จาก TOWS Matrix 

OS พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดและ
เชื่อมต่อกับระบบขนส่งหลักของประเทศ 

OW 
ส่งเสริมการใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 

(Electric Vehicle) 
พัฒนาให้อยุธยาเปน็เมือง Zero Emission 
ภายในอีกสิบปีข้างหน้า 

TS 
ส่งเสริมการจัดการที่อยู่อาศัยส าหรับประชาชน 
ที่มีฐานะยากจน 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

เพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้กับเมือง 

พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภคและกรมศิลปากรที่มีการท างานร่วมกันอยา่งใกล้ชิดและบูรณาการ 

TW 

พัฒนาเมืองให้สวยงาม น่าอยู่อาศัย โดยใช้ประโยชน์จากมรดก
วัฒนธรรมและทวิทัศน์ริมแม่น้ าใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 

ก าหนดมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้เช่าที่ท ากิน 
ที่สูญเสียโอกาสในการเช่าที่ท ากิน 

พัฒนาพื้นที่กันชน (Buffer Zone) 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๙๑ 

๔) ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว ปรากฏรายละเอียด 
ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๔ และรูปที่ ๕.๑-๒๖ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๒๔ ผลการวเิคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๔ ดา้นการท่องเที่ยว 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
โอกาส (O) OS OW 

๑. เชื่อมโยงจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สู่การท่องเที่ยววิถีชุมชนและการท่องเที่ยว 
เชิงเกษตร 

๑. ก าหนดมาตรการควบคุมบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว 
และก ากั บการท่ อ ง เที่ ย ว ไม่ ให้ กระทบต่ อ
โบราณสถาน 

๒. ระดมทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณะและ
รักษาโบราณสถานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
นอกเหนือจากการพึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ 
อาทิ การจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิ การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทวัดอย่างกว้างขวางมากขึ้น การระดมทุน
จากภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยไม่มีเงื่อนไข
ในการสนับสนุน การผลิตของที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่อง 
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับรสนิยมของ
นักท่องเที่ยว 

๓ . ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และมีการก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 

๔ . ก าหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน 
การบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน แบบบูรณาการ
และมีส่วนร่วมและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
๕ ปี โดยให้ภาคส่วนต่างๆ เข้าไปสนับสนุน 
การด าเนินงานของกรมศิลปากร 

 TS TW 
ประเด็นท้าทาย/ 
ภาวะคกุคาม (T) 

๑ . ก าหนดมาตรการควบคุมบริ เวณพื้ นที่
ท่องเที่ยว และก ากับการท่องเที่ยวไม่ให้กระทบ
ต่อโบราณสถาน 

๒. ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และมีการก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 

๑. ก าหนดมาตรการควบคุมบริเวณพื้นที่ท่องเที่ยว 
และก ากั บการท่ อ ง เที่ ย ว ไม่ ให้ กระทบต่ อ
โบราณสถาน 

๒ . ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรม และมีการก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 
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๕-๙๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๒๖ ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

CDF การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จาก TOWS Matrix 

OS เชื่อมโยงจากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
สู่การท่องเที่ยววิถชีุมชนและการท่องเที่ยวเชงิเกษตร 

OW 
ก าหนดมาตรการควบคุมบริเวณพื้นทีท่่องเที่ยวและ
ก ากับการท่องเที่ยวไม่ให้กระทบต่อโบราณสถาน 

ระดมทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณะและรักษาโบราณสถาน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

TS 
ก าหนดมาตรการควบคุมบริเวณพื้นทีท่่องเที่ยวและ
ก ากับการท่องเที่ยวไม่ให้กระทบต่อโบราณสถาน 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ที่สอดคลอ้งกับการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมและ 
มีการก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 

ก าหนดมาตรการควบคุมบริเวณพื้นทีท่่องเที่ยวและ
ก ากับการท่องเที่ยวไม่ให้กระทบต่อโบราณสถาน TW 

ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ 
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมกีารก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 

ก าหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่
โบราณสถานแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

ก าหนดมาตรฐานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและมกีารก ากับดูแลอย่างเข้มงวด 
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๕-๙๓ 

๕.๑.๓.๔ การระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์สามารถช่วยให้เคลื่อนย้ายจากกรอบปัญหาไปยังที่ที่ต้องการไปให้ถึง  

คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผน โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “อยุธยาเมืองมรดก
โลก เป็นแหล่งเรียนรู้ น่าเที่ยว น่าอยู่ น่าลงทุน” โดยมีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโดยใช้ค าย่อว่า THEP 
โดยมีค าอธิบาย ดังนี ้

T = Technology: คือ จังหวัดฯ จะมีการน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในภาคอุตสาหกรรม การเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน Logistics การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไปสู่ชาวโลก 

H = Heritage: คือ จังหวัดฯ มีแหล่งของมรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ และมีภูมิปัญญาที่ถูก 
สั่งสมมายาวนาน และสามารถน าไปผสมผสานกับ Technology ในยุคปัจจุบันและน าไปสู่การเป็นที่ประจักษ์ 
อย่างกว้างขวางไดม้ากขึ้น 

E = Energy Efficient & Environmentally Friendly: คือ จังหวัดฯ จะมีการใส่ใจ
ในพลังงานทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นอย่างโดดเด่น  

P = Potential for Growth: จังหวัดฯ เป็นสถานที่น่าลงทุน สร้างอาชีพและรายได้ 
ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาและเติบโตอย่างก้าวกระโดด 

ดังนั้น ในการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดท า SEA ครั้งนี้ จะต้องเป็น
ทางเลือกที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จะต้องเป็น
เส้นทางที่มีความเป็นไปได้ที่จะท าให้จังหวัดบรรลุเป้าหมายในเชิงการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยในกระบวนการระบุ
หรือพัฒนาทางเลือกนี้คณะผู้จัดท าได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น และได้มีการจัดท า
ทางเลือกที่น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการน ายุทธศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นจาก 
การวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix มาก าหนดเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 ๑) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจัดการ สามารถจ าแนก 
เป็นรายนโยบาย ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๕ และรูปที่ ๕.๑-๒๗ ดังนี ้
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๕-๙๔ 

ตารางที่ ๕.๑-๒๕ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ 
นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

P1 การบรหิารจัดการ 
แม่น้ าปา่สกั 

SO1 แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือในแม่น้ าป่าสัก โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าทา่ ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

SO2 ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักที่เข้มแข็ง 
และบูรณาการ 

SO3 ปรับปรุงอ านาจการบริหารจัดการแมน่้ าป่าสักและการติดตามประเมินผล
ตามกลไกเดิมที่มีอยู่ 

P2 การบริหารจัดการขยะ SO1 ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง Zero Waste 
SO2 ส่งเสริมการลดขยะจากถิ่นก าเนิด 
SO3 ยกระดับขีดความสามารถของระบบจัดการขยะให้สูงขึ้น 

P3 การบรหิารจัดการมลพษิ 
ทางน้ า 

SO1 ส่งเสริมค่านิยมและสรา้งแรงจูงใจเชิงบวกโดยใช้มาตรการทางการเงิน
และมิใช่การเงนิ 

SO2 ก าหนดมาตรการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียส าหรับครัวเรือนและ 
โรงงานอุตสาหกรรม ตามหลกัการ Polluter Pays Principle 

SO3 ก าหนดบทลงโทษและเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลใหม้ีความเข้มงวด
มากยิ่งขึ้น 

P4 การบรหิารจัดการปญัหา
อุทกภัย 

SO1 ปรับรูปแบบการท าเกษตรกรรมใหส้อดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัย
และภัยแล้ง 

SO2 บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัยเข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ขนาดใหญ ่
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๕-๙๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที่ ๕.๑-๒๗ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

CDF 

นโยบาย การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

SO1 แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือ 
ในแม่น้ าป่าสัก โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 

SO๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง Zero Waste 

SO๓ ยกระดับขีดความสามารถของระบบ
จัดการขยะให้สูงขึ้น 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๑ ส่งเสริมค่านิยมและสร้างแรงจูงใจ
เชิงบวกโดยใช้มาตรการทางการเงินและ
มิใช่การเงิน  

SO๓ ปรับปรุงอ านาจการบริหารจัดการ 
แม่น้ าป่าสักและการติดตามประเมินผล
ตามกลไกเดิมที่มีอยู่ 

SO๑ ปรับปรุงรูปแบบการท าเกษตรกรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

SO๒ ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการแม่น้ าป่าสักที่เข้มแข็งและบูรณาการ 

SO๒ บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัย
ให้เข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ 

SO๒ ก าหนดมาตรการจัดเก็บค่าบ าบัด
น้ าเสียส าหรับครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักการ Polluter 
Pays Principle  

SO๒ ส่งเสริมการลดขยะจากถิ่นก าเนิด 

SO๓ ก าหนดบทลงโทษและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก ากับดูแลให้มีความ
เข้มงวดมากยิ่งขึ้น 
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๕-๙๖ 

๒) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม สามารถจ าแนกเป็น 
รายนโยบาย ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๖ และรูปที่ ๕.๑-๒๘ ดังนี้ 
ตารางที่ ๕.๑-๒๖ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
P1 การพฒันาระบบ
เกษตรกรรมทีเ่ป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยนื 

SO1 ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

SO2 ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นการเกษตร
แม่นย าสูง (Precision Agriculture) 

SO3 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบ
ออนไลน์ 

P2 การพฒันาศกัยภาพและ
คุณภาพชีวติของเกษตรกร 

SO1 พัฒนาศกัยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มฐีานะยากจนอย่างต่อเนื่อง
และระยะยาว 

SO2 ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคง 
ด้านที่ดินท ากิน 

SO3 พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสรมิการใช้งาน 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๕.๑-๒๘ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF 

นโยบาย 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

SO๑ ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง 
และระยะยาว 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ 
และส่งเสริมการใช้งาน 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และ
ระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้เป็นการเกษตร
แม่นย าสูง (Precision Agriculture) 

SO๒ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรอยุธยามีที่ท ากิน
เป็นของตัวเองหรือมีความมั่นคงด้านที่ท ากิน 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๙๘ 

๓) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  ภายใต้  CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง สามารถจ าแนก 
เป็นรายนโยบาย ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๗ และรูปที่ ๕.๑-๒๙ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๒๗ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
P1 การพฒันาระบบขนส่งสาธารณะ 

ทีเ่ป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 
SO1 พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาด 
SO2 ยกระดับคุณภาพและเครือข่ายระบบขนส่งเดิม 

P2 การสร้างแนวเขตกันชนระหวา่ง
พืน้ที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 

SO1 ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัดพิจารณาสัญลักษณ์สแีละ
ข้อก าหนดเป็นการเฉพาะต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
พื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

SO2 ก าหนดระยะแนวกันชน (Buffer Zone) 
P3 การเพิ่มพืน้ที่สเีขียว SO1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสานการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัด

และภาคเอกชน 
SO2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชนด าเนินการเป็นหลัก 
SO3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการด าเนินการของจังหวัดและ

หน่วยงานภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก 
P4 การแก้ไขปญัหาชุมชนแออดั SO1 ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีขึ้น 

SO2 การปรับผังที่ดิน (Reblocking) 
SO3 ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน  

(Land Sharing) 
SO4 รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่บริเวณเดิม 

(Reconstruction) 
SO5 รื้อย้ายและการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ (Relocation) 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๙๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๒๙ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๓ ด้านการพฒันาเมือง

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

CDF 

นโยบาย 
การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ 
ที่เป็นมิตรกับผู้ใชง้านและสิ่งแวดลอ้ม 

SO๑ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้
พลังงานสะอาด 

SO๑ ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัด
พิจารณาสัญลักษณ์สีและข้อก าหนด 
เป็นการเฉพาะ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

SO๔ รื้อย้าย และสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่
บริเวณเดิม (Reconstruction) 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสาน 
การขับเคลื่อนระหว่างจังหวัดและ
ภาคเอกชน 

SO๕ รื้อย้ายและการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ 
(Relocation) 

SO๑ ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีขึ้น 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การสร้างแนวกันชนระหว่าง 
พื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 

การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

SO๒ ยกระดับคุณภาพและเครือข่าย 
ระบบขนส่งเดิม 

SO๒ การปรับผังที่ดิน (Reblocking) 
SO๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชน
ด าเนินการเป็นหลัก 

SO๒ ก าหนดระยะแนวกันชน 
(Buffer Zone) 

SO๓ ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/ 
การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) 

SO๓ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการด าเนินการ
ของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ/
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๐ 

๔) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว สามารถจ าแนกเป็น 
รายนโยบาย ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๘ และรูปที่ ๕.๑-๓๐ 
ตารางที่ ๕.๑-๒๘ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
P1 การเพิ่มศักยภาพการบูรณะ

โบราณสถานและโบราณวตัถ ุ
SO1 ให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการรว่มบูรณะ

และบ ารุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
SO2 ขับเคลื่อนให้รัฐบาลเหน็ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 

P2 การจดัการปญัหาการบุกรุก
พืน้ที่โบราณสถาน 

SO1 จัดท าแผนระยาว ๑๐ ปีพร้อมมาตรการรองรับผู้บุกรุกที่มีความเปราะบาง 

SO2 ด าเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
P3 การจ ากดัจ านวนนกัท่องเที่ยว

เพื่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถาน 

SO1 จัดเก็บคา่เยี่ยมชมในอัตราที่สูงขึ้น 

SO2 ก าหนดขดีความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๓๐ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๔ ด้านการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

CDF 

นโยบาย 
การเพิ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถาน

และโบราณวตัถ ุ

SO๑ การให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการร่วมบูรณะและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

SO๑ จัดท าแผนระยะยาว ๑๐ ปี 
พร้อมมาตรการรองรับผู้บุกรุกที่มี 
ความเปราะบาง 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๑ จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราที่สูงขึ้น 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่
โบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวเพื่อ
ป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน 

SO๒ ขับเคลื่อนให้รัฐบาลกลางเห็น
ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ 
อย่างเพียงพอ 

SO๒ ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

SO๒ ด าเนินการจัดการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๒ 

๕.๑.๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Assessment) 
หลังจากที่มีการก าหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ในกระบวนการจัดท า SEA จะต้องมี

การน าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาท าการประเมิน โดยให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ ดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์แนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง (ความสามารถ 

บรรลุเกณฑ์) 
(๒) การวิเคราะห์แนวโน้มในการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Ease of 

Implementation) 
ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ครั้งนี้ ใช้เทคนิค Prioritization Quadrant 

เป็นเทคนิคที่สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ  ได้น าความรู้และประสบการณ์ของตนเองเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการประเมินได้โดยง่าย และสามารถน าไปสู่การจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ โดยคณะผู้จัดท า SEA เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น และเหตุผล 
ต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ในแต่ละนโยบายว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใดที่สามารถปฏิบัติแล้วบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการและปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง หลังจากนั้นสรุปผลการจัดล าดับของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
ในแต่ละนโยบายแล้วน าเสนอผลการจัดล าดับให้ที่ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ และให้ความคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกครั้ง 

การน าเสนอผลของการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการจัดล าดับทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์  ในรายงานนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแสดงผล 
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และน าเสนอในรูปแสดงวิธีการประเมินและการจัดล าดับทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบาย ภายใต้ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ตามล าดับ ดังนี ้

๑) ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจัดการ
สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบาย ได้ดังนี้ 

(๑) นโยบายการบริหารจัดการแม่น ้าป่าสัก  
อันดับ ๑ SO2 แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือในแม่น้ าป่าสัก โดยประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

อันดับ ๒ SO1 ปรับปรุงพัฒนากลไกการบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักใหม่ที่เข้มแข็งและบูรณาการ 
อันดับ ๓ SO3 ปรับปรุงอ านาจการบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักและการติดตามประเมินผล 

ตามกลไกเดิมที่มีอยู่ 

(๒) นโยบายการบริหารจัดการขยะ 
อันดับ ๑ SO2 ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง Zero Waste 
อันดับ ๒ SO1 ส่งเสริมการลดขยะจากถิ่นก าเนิด 
อันดับ ๓ SO3 ยกระดับขีดความสามารถของระบบจัดการขยะให้สูงขึ้น 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๓ 

(๓) การบริหารจัดการมลพิษทางน ้า 

อันดับ ๑ SO3 ส่งเสริมค่านิยมและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยใช้มาตรการทางการเงินและ 
ไม่ใช่การเงิน 

อันดับ ๒ SO1 ก าหนดมาตรการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียส าหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามหลักการ Polluter Pays Principle 

อันดับ ๓ SO2 ก าหนดบทลงโทษและเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลให้มีความเข้มงวดยิ่งขึ้น 

(๔) การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 
อันดับ ๑ SO2 ปรับรูปแบบการเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับรูปแบบอุทกภัยและภัยแล้ง 
อันดับ ๒ SO1 บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัยเข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ ่

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๔ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๓๑ การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ ภายใต้ CDF1 ดา้นการบรหิารจัดการ

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า ความง่ายในการน าไปปฏิบัต ิ

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

CDF 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

โอกาส 
บรรลุเกณฑ ์

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๑ ส่งเสริมการลดขยะ 
จากถิ่นก าเนิด 

SO๑ บูรณาการมาตรการป้องกัน
อุทกภัยเข้ากับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

SO1 ก าหนดมาตรการจัดเก็บค่า
บ าบัดน้ าเสียส าหรับครัวเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักการ 
Polluter Pays Principle 

SO๑ ปรับปรุงและพัฒนากลไก 
การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักที่
เข้มแข็งและบูรณาการ 

๒ 

๔ ๓ 

๑ 

SO๒ ปรับรูปแบบการท า 
การเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 

SO๒ ขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมือง Zero Waste 

SO๒ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือ 
ในแม่น้ าป่าสัก โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จังหวัด 

 SO๓ ส่งเสริมค่านิยมและสร้าง
แรงจูงใจเชิงบวกโดยใช้มาตรการ
ทางการเงินและมิใช่การเงิน 

SO๓ ปรับปรุงอ านาจการบริหารจัดการ
แม่น้ าป่าสักและการติดตามประเมินผล
ตามกลไกเดิมที่มีอยู่ 

SO๒ ปรับแก้ระเบียบบทลงโทษ 
และเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล
ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 

SO๓ ยกระดับขีดความสามารถ 
ระบบก าจัดขยะให้สูงขึ้น 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที่ ๕.๑-๓๒ ผลการจดัล าดับความส าคญัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจดัการ

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

CDF จัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

นโยบาย การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

SO๑ ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหาร
จัดการแม่น้ าป่าสักที่เข้มแข็งและบูรณาการ 

SO๑ ส่งเสริมการลดขยะจากถิ่นก าเนิด 

SO๓ ยกระดับขีดความสามารถระบบ 
การก าจัดขยะให้สูงขึ้น 

SO๑ ก าหนดมาตรการจัดเก็บค่าบ าบัด
น้ าเสียครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม
ตามหลักการ Polluter Pays Principle 

SO๓ เพิ่มอ านาจในการจัดการแม่น้ าป่าสัก
ให้กับกลไกเดิมและเพิ่มการติดตาม
ประเมินผลที่เข้มแข็ง 

SO๑ บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัย
เข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ขนาดใหญ่ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

SO๒ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ
เดินเรือในแม่น้ าป่าสัก โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กรมเจ้าท่า ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมจังหวัด 

SO๒ ปรับรูปแบบการท าการเกษตรกรรม
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

SO๒ ปรับแก้ระเบียบบทลงโทษและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลให้มี
ความเข้มงวดมากยิง่ขึ้น 

SO๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง Zero Waste 

SO๓ ส่งเสริมค่านิยมและสร้างแรงจูงใจ 
เชิงบวกโดยใช้มาตรการทางการเงินและ
ไม่ใช่การเงิน 

๒ 

๑ 

๒ 

๑ 

๒ 

๓ ๑ 

๒ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๖ 

๒) ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม 
สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบาย ได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
อันดับ ๑ SO1 ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  

ร้อยละ 100 
อันดับ ๒ SO2 ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง 

(Precision Agriculture) 
อันดับ ๓ SO3 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

(๒) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
อันดับ ๑ SO1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่องและ 

ระยะยาว 
อันดับ ๒ SO3 ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ท ากินเป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคงด้านที่ท ากิน 
อันดับ ๓ SO2 การพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๗ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๓๓ การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ภายใต้ CDF2 ดา้นการเกษตรกรรม 

การเกษตรกรรม 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกร 

CDF 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

โอกาส 
บรรลุเกณฑ ์

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๓ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ท ากิน
เป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคง 
ด้านที่ท ากิน 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็น
การเกษตรแม่นย าสูง (Precision 
Agriculture) 

๒ 

๔ ๓ 

๑ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกรที่มีฐานะยากจน
อย่างต่อเนื่องและระยะยาว 

SO๑ ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้
ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกร
ในระบบออนไลน์ 

SO๒ พัฒนาแพลตฟอร์ม 
ตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริม
การใช้งาน 

ความง่ายในการน าไปปฏิบัติ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที่ ๕.๑-๓๔ ผลการจดัล าดับความส าคญัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม 

การพัฒนาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

CDF จัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

นโยบาย การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

SO๑ ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่องและระยะยาว 

SO๓ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ท ากินเป็นของตัวเอง 
หรือมีความมั่นคงด้านที่ท ากิน 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และ
ระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง 
(Precision Agriculture) 

SO๒ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์  
และส่งเสริมการใช้งาน 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๓ 

๒ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๐๙ 

   ๓) ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF3 ด้านการพัฒนาเมือง สามารถ
จ าแนกเป็นรายนโยบาย ได้ดังนี ้

(๑) การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 
อันดับ ๑ SO1 พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาด 
อันดับ ๒ SO2 ยกระดับคุณภาพและเครือข่ายระบบขนส่งเดิม 

(๒) การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 
อันดับ ๑ SO1 ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัดพิจารณาสัญลักษณ์สีและข้อก าหนดเป็นการ

เฉพาะ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 
อันดับ ๒ SO2 ก าหนดระยะแนวกันชน (Buffer Zone) 

(๓) การเพิ่มพื นที่สีเขียว 
อันดับ ๑ SO3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสานการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัดและภาคเอกชน 
อันดับ ๒ SO2 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชนด าเนินการเป็นหลัก 
อันดับ ๓ SO1 เพิ่มพื้นที่สี เขียวโดยการด าเนินการของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ/ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก 
(๔) การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

อันดับ ๑ SO1 ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีขึ้น 
อันดับ ๒ SO2 การปรับผังที่ดิน (Reblocking) 
อันดับ ๓ SO3 ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) 
อันดับ ๔ SO4 รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่บริเวณเดิม (Reconstruction) 
อันดับ ๕ SO5 รื้อย้ายและการสร้างชุมชนในที่ดินใหม ่(Relocation) 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๐ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๓๕ การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ภายใต้ CDF3 ดา้นการพฒันาเมือง 

การพัฒนาเมือง 

การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัย 

การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับ
ผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

การแก้ปัญหาชุมชนแออัด 

CDF 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

โอกาส 
บรรลุเกณฑ ์

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๒ ยกระดับคุณภาพและ
เครือข่ายระบบขนส่งเดิม 

SO๒ การปรับผังที่ดิน 
(Reblocking) 

SO๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้
ภาคเอกชนด าเนินการเป็นหลัก 

SO๒ ก าหนดระยะแนวกันชน  
(Buffer Zone) 

๒ 

๔ ๓ 

๑ 

SO๑ ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีขึ้น 

SO๑ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้
พลังงานสะอาด 

SO๑ ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัด
พิจารณาสัญลักษณ์สีและข้อก าหนด 
เป็นการเฉพาะ ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

SO๓ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสาน 
การขับเคลื่อนระหว่างจังหวัดและภาคเอกชน 

SO๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ
ด าเนินการของจังหวัดและหน่วยงาน
ภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นหลัก 

ความง่ายในการน าไปปฏิบัต ิ

SO๔ รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ 
ที่อยู่ในบริเวณเดิม 
(Reconstruction) 

SO๕ รื้อย้ายและสร้างชุมชนใน
ที่ดินใหม ่(Relocation) SO๓ ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/

การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ ๕.๑-๓๖ ผลการจดัล าดับความส าคญัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF3 ด้านการพฒันาเมือง

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

CDF จัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

นโยบาย การสร้างแนวเขตกนัชนระหว่างพื้นที่
อุตสาหกรรมและทีอ่ยู่อาศัย 

SO๑ ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัดพิจารณา
สัญลักษณ์สีและข้อก าหนดเป็นการเฉพาะ 
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่ 
แนวกันชน (Buffer Zone) 

SO๑ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้
พลังงานสะอาด 

SO๑ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการด าเนินการ
ของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ/ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก 

SO๑ ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีขึ้น 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ 
ที่เป็นมิตรกับผู้ใชง้านและสิ่งแวดลอ้ม 

การเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

SO๒ ก าหนดระยะแนวกันชน  
(Buffer Zone) 

SO๒ การปรับผังที่ดิน (Reblocking) 

SO๒ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชน
ด าเนินการเป็นหลัก 

SO๒ ยกระดับคุณภาพและเครือข่าย
ระบบขนส่งเดิม 

SO๓ เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสาน 
การขับเคลื่อนระหว่างจังหวัดและ
ภาคเอกชน 

๑ 

๒ ๒ 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๑ 

๒ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๕ รื้อย้ายและสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ 
(Relocation) 

SO๔ รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่
บริเวณเดิม (Reconstruction) 

SO๓ ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/ 
การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) ๓ 

๔ 

๔ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๒ 

๔) ผลการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF4 ด้านการท่องเที่ยว สามารถ
จ าแนกเป็นรายนโยบาย ได้ดังนี ้

(๑) การเพิ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
อันดับ ๑ SO2 ให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการร่วมบูรณะและ

บ ารุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อันดับ ๒ SO1 ขับเคลื่อนให้รัฐบาลเหน็ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 

(๒) การจัดการปัญหาการบุกรุกพื นที่โบราณสถาน 
อันดับ ๑ SO2 จัดท าแผนระยาว 10 ปีพร้อมมาตรการรองรับผู้บุกรุกที่มีความเปราะบาง 
อันดับ ๒ SO1 ด าเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

(๓) การจ้ากัดจ้านวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน 
อันดับ ๑ SO2 จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราที่สูงขึ้น 
อันดับ ๒ SO1 ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๓ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๓๗ การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ภายใต้ CDF4 ดา้นการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว 

การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน 

การเพิ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายของโบราณสถาน 

CDF 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

โอกาส 
บรรลุเกณฑ ์

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๑ ขับเคลื่อนให้รัฐบาลเห็น
ความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ
อย่างเพียงพอ 

SO๑ ก าหนดขีดความสามารถ 
ในการรองรับนักท่องเที่ยว 

SO๑ ด าเนินการจัดการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๒ 

๔ ๓ 

๑ 

SO๒ จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราที่สูงขึ้น 

SO๒ ให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการร่วมบูรณะ
และบ ารุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

SO๒ จัดท าแผนระยะยาว ๑๐ ปีพร้อม
มาตรการรองรับผู้บุกรุกที่มีความ
เปราะบาง 

ความง่ายในการน าไปปฏิบัต ิ



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที่ ๕.๑-๓๘ ผลการจดัล าดับความส าคญัทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF4 ด้านการทอ่งเที่ยว

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 

CDF จัดอันดับทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์

นโยบาย 
การเพิ่มศักยภาพการบูรณะ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

SO๑ ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับ
นักท่องเที่ยว 

SO๒ จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราที่สูงขึ้น 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์

ทางเลือก 

การจ ากัดจ านวนนกัท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของโบราณสถาน 

SO๑ ด าเนินการจัดการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์

การจัดการปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ 
โบราณสถาน 

SO๑ ขับเคลื่อนให้รัฐบาลเห็นความส าคญัและ
จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 

SO๒ การให้ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการร่วมบูรณะและ
บ ารุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๒ 

๑ 

SO๒ จัดท าแผนระยะยาว ๑๐ ปีพร้อม
มาตรการรองรับผู้บุกรุกที่มีความเปราะบาง 

๒ 

๑ 

๒ 

๑ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๕ 

๕.๑.๔ การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แนวทางของสหภาพยุโรปหรือแนวทาง 

Strategic Thinking SEA ภายหลังจากการประเมินและจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แล้ว 
จะต้องมีการประเมินโอกาสและความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ต้องการจะไปให้ถึง 
(บรรลุเกณฑ์) เพื่อช่วยค้นหามูลค่าเพ่ิม (Value added) หรือเส้นทางหรือทิศทางที่ดีกวา่ในการเดินทางส าหรับ
อนาคตที่เป็นไปได้ พร้อมทั้งก าหนดมาตรการความยั่งยืน (Sustainable Measure) ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ที่ต้องการให้เกิดความมั่นใจว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ได้มานั้น จะน าไปสู่ความยั่งยืนของกระบวนการพัฒนา 
การประเมินโอกาสและความเสี่ยงในครั้งนี้ ได้บูรณาการความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเข้ากับเป้าหมายและ
ความกังวลใจของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนผลการประเมิน SWOT ในกระบวนการ
ที่ผ่านมา เพื่อท าการระบุโอกาสและความเสี่ยง พร้อมทั้งก าหนดมาตรการในการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส 
และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลง หรือลดผลกระทบในกรณีที่เป็นความเสี่ยง  
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยแสดงผลการประเมินโอกาสส าหรับ ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี ้

๕.๑.๔.๑ การประเมนิโอกาสและมาตรการความยั่งยืน 
๑) ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน  ภายใต้ CDF1  

ด้านการบริหารจัดการ สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบาย ได้ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๒๙ และรูปที่ ๕.๑-๓๙ 
ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๒๙ ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยัง่ยนื ภายใต้ CDF1 ดา้นการบรหิารจดัการ 

นโยบาย โอกาสทีเ่กดิขึน้ มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การบูรณาการการจัดการ 
แม่น้ าป่าสักทั้งระบบ 

เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน
ท้ อ ง ถิ่ น กั บ ผู้ ป ร ะกอบกา รและ
สามารถแก้ไขปัญหามลพิษในบริเวณ
อ าเภอนครหลวงได ้

เ ชื่ อม โยงผลประโยชน์ ระหว่ า ง
ผู้ประกอบการกับชุมชน 

ประสิทธิภาพการจัดการขยะ
เพิ่มขึ้น 

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและ
ท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น
เมืองที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น 

ก าหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมือง Zero Waste ภายใน ๑๐ ปี 

การแก้ไขโรงงานปล่อยน้ าเสีย
และมลพิษทางน้ า 

การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน
ทางน้ า โดยการต่อยอดจากการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ก าหนดมาตรฐานให้คุณภาพน้ าคลอง
ขอ งจั ง ห วั ดพ ระนครศรี อ ยุ ธ ย า
สามารถเล่นได้และมาตรการหันหน้า
บ้านไปหาคลอง 

การลดความเสียหายจาก
ปัญหาน้ าท่วม 

เกษตรกรมีผลผลิตที่หลากหลาย 
ท าให้ลดความเสี่ ยงด้ านผลผลิต 
ราคาต่ า 

มุ่ ง เน้น ให้ เกษตรกรผลิตผลผลิต 
ที่ปลอดภัยและให้ความส าคัญกับ
ความต้องการของตลาด 

 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ ๕.๑-๓๙ ผลการประเมนิโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF1 ดา้นการบริหารจดัการ 
 

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสกั 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

CDF การประเมินโอกาสและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

เกิดความสมัพันธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนท้องถิ่น
กับผู้ประกอบการและสามารถแก้ไขปัญหา

มลพิษในบริเวณอ าเภอนครหลวงได ้

ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและ 
ท าใหจ้ังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น

เมืองที่มีเสน่ห์มากย่ิงขึ้น 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

การสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนทางน้ า
โดยการต่อยอดจากการท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรม 

เชื่อมโยงผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้ประกอบการกับชุมชน 

ก าหนดมาตรฐานให้คุณภาพน้ าคลอง
ของจังหวดัพระนครศรีอยุธยาสามารถ
เล่นได้และมาตรการหันหน้าบ้าน 
ไปหาคลอง 
หันหน้าบ้านไปหาคลอง 

ก าหนดให้จังหวดัพระนครศรีอยุธยา
เป็นเมือง Zero Waste ภายใน ๑๐ ปี 

การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า การบริหารจัดการปัญหาอุทกภยั 

โอกาส เกษตรกรมีผลผลติที่หลากหลายท าให ้
ลดความเสี่ยงด้านผลผลิตและราคา 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตผลผลิต 
ที่ปลอดภัยและใหค้วามส าคญักับ 

ความตอ้งการของตลาด 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๗ 

๒) ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF2  
ด้านการเกษตรกรรม สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๐ และรูปที่ ๕.๑-๔๐ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๐ ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยัง่ยืน ภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 

เกณฑ์ (นโยบาย) โอกาสทีเ่กดิขึน้ มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
และยั่งยืน 

ท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยากลายเป็น
แหล่งอาหารที่ปลอดภัย ท าให้มีมูลค่าเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 

- พัฒนากลไกการตรวจสอบคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอและทั่วถึง 

- พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ 
การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจ
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร 

- มีกลไกการพัฒนาเกษตรกรที่ครอบคลุม
การผลิตโดยอาศัยดิจิทัล 

ลดภาระภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ - ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ที่ค้าขายเป็น 

 
 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที่ ๕.๑-๔๐ ผลการประเมนิโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF2 ดา้นการเกษตรกรรม 
 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

CDF การประเมินโอกาสและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิง่แวดล้อมและยั่งยืน 

ท าใหจ้ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กลายเป็นแหล่งอาหารที่ปลอดภัย  
ท าใหม้ีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น 

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจ 
ส่งผลให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

ลดภาระภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ 

- พัฒนากลไกการตรวจสอบคณุภาพ
อย่างสม่ าเสมอและท่ัวถึง 

- พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน ์
ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ที่ค้าขายเป็น 

มีกลไกการพัฒนาเกษตรกร 
ที่ครอบคลุมการผลิตโดยอาศัยดจิิทัล 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

โอกาส 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

ศักยภาพของเกษตรกร 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๑๙ 

๓) ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF3  
ด้านการพัฒนาเมือง สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๑ และรูปที่ ๕.๑-๔๑ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๑ ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยัง่ยืน ภายใต้ CDF3 ด้านการพฒันาเมือง 

นโยบาย โอกาสทีเ่กดิขึน้ มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาระบบการขนส่ง
ส าธารณะที่ เ ป็ นมิ ต ร กั บ
ผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

- ลดความสูญเสียของครอบครัวและ
ประเทศโดยรวม 

-  ลดการสูญ เสี ยพลั ง ง านท า ให้
คุณภาพอากาศดีขึ้น 

- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สามารถ
เป็นทาง เลือกแทนการใช้ รถยนต์
ส่วนตัว 

- พัฒนาระบบการเดินทางและขนส่ง 
อัฉริยะ (Mobility as a Service) และ
พัฒนา Free Car Zone 

การสร้ า งแนวเขตกันชน
ระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรม
และที่อยู่อาศัย 

- คุณภาพสิ่ ง แ วดล้ อม ในชุ ม ชน 
ที่อยู่อาศัยดีขึ้น  

- ล ดปัญ ห าข้ อ ขั ด แ ย้ ง ร ะหว่ า ง
ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน 

- ก าหนดสีพื้นที่กันชนลงในผังเมืองรวม
และมีการก าหนดหลักเขตที่ชัดเจน
พร้อมมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
ไม่ให้มีการใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์อ่ืน 

การเพ่ิมพื้นที่สีเขียว - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
มากขึ้น อาจมีการออกก าลังกาย 
มากขึ้ น  คุ ณ ภ า พ อ า ก า ศ ดี ขึ้ น 
นักท่องเที่ยวอาจจะพักนานขึ้น 

- พัฒนาแรงจู ง ใจในการรักษาและ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด - ประชาชนที่ยากจนมีคุณภาพดีขึ้น  
- ภูมิทัศน์เมืองดีขึ้น  
- แก้ไขปัญหาแหล่งอาชญากรรม 

- มาตรการในการตรวจสอบความพร้อม
ที่จะมีที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
ที่ไม่ใช่มิติทางการเงิน เพื่อป้องกัน 
การถ่ายโอนสิทธิหรือขายซึ่ งอาจ
น าไปสู่การบุกรุกพ้ืนที่ใหม่ 

 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๔๑ ผลการประเมนิโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF3 ดา้นการพฒันาเมือง 

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นทีส่ีเขียว 

CDF การประเมินโอกาสและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ 
ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

- ลดความสูญเสียของครอบครวัและ
ประเทศโดยรวม 

- ลดความสูญเสียพลังงานท าให้คุณภาพ
อากาศดีขึ้น 

คุณภาพอากาศในชุมชนที่อยู่อาศัยดีขึ้น 
ลดปัญหาข้อขัดแย้งระหว่าง
ภาคอุตสาหกรรมกับชุมชน 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากขึ้น 
อาจมีการออกก าลังกายมากขึ้น คุณภาพ
อากาศดีขึ้น นักท่องเที่ยวอาจจะพัก 
นานขึ้น 

- พัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้สามารถ
เป็นทางเลือกแทนการใช้รถยนต์สว่นตัว 

- พัฒนาระบบการเดินทางและขนส่ง
อัจฉริยะ (Mobility as a Service) 
และพัฒนา Free Car Zone 

พัฒนาแรงจูงใจในการรกัษาและเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดสีพื้นทีก่ันชนลงในผังเมืองรวม
และมีการก าหนดหลักเขตที่ชัดเจน 
พร้อมมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ
ไม่ให้มีการใช้พื้นที่เพื่อประโยชน์อื่น 

การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื้นที่
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 

การเพิ่มพื้นที่สีเขยีว การแก้ไขปญัหาชุมชนแออัด 

โอกาส ประชาชนมีคุณภาพดีขึ้น ภูมิทัศน์เมอืง 
ดีขึ้น แก้ไขปัญหาแหล่งอาชญากรรม 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

มาตรการในการตรวจสอบความพรอ้ม 
ที่จะมีที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
ที่ไม่ใช่มิติทางการเงิน เพื่อป้องกัน 
การถา่ยโอนสิทธิห์รือขายซึ่งอาจน าไปสู ่
การบกุรุกพื้นท่ีใหม่ 

ชุมชนแออัด 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๑ 

๔) ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF4  
ด้านการท่องเที่ยว สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๒ และรูปที่ ๕.๑-๔๒ 
ตารางที่ ๕.๑-๓๒ ผลการประเมินโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF4 ดา้นการท่องเที่ยว 

นโยบาย โอกาสทีเ่กดิขึน้ มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การเพ่ิมศักยภาพการบูรณะ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

ท าให้การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น 

กองทุนบูรณะโบราณสถานที่มีจ านวน
เงินมากเพียงพอและมีการบริหารจัดการ
กองทุนให้มีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

การจัดการปัญหาการบุกรุก
พื้นที่โบราณสถาน 

สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานมีความ
สวยงามและมีเสน่ห์มากขึ้น มีความ
ทรุดโทรมช้าลง 

มีกลไกในการตรวจตราและป้องกันไม่ให้
ถูกบุกรุกซ้ า อาทิ  เขตแนวที่ชัดเจน  
การจัดการที่เด็ดขาดตรงไปตรงมา 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว
เพื่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถาน 

โบราณสถานทรุดโทรมช้าลง และเป็น
การคัดกรองคุณภาพนักท่องเที่ยว 
ที่รู้จักคุณค่าของโบราณสถานอย่าง
แท้จริง 

มีระบบการก ากับดูแลที่ เข้มงวดและ
บุคคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รปูที่ ๕.๑-๔๒ ผลการประเมนิโอกาสและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF4 ดา้นการท่องเที่ยว 
 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การปอ้งกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

CDF การประเมินโอกาสและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย การเพิ่มศักยภาพการบูรณะ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

ท าใหก้ารท่องเท่ียวและเศรษฐกจิของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความยั่งยืน
มากยิ่งขึ้น 

สภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานมีความ
สวยงามและมีเสนห่์มากขึ้น มีความ
ทรุดโทรมช้าลง 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

โบราณสถานทรดุโทรมช้าลง และเปน็การ 
คัดกรองคุณภาพนกัท่องเที่ยวที่รู้จกัคุณค่า 
ของโบราณสถานอย่างแท้จริง 

กองทุนบูรณะโบราณสถานที่มจี านวน
เงินมากเพียงพอและมีการบรหิาร
จัดการกองทุนใหม้ีความเติบโต 
อย่างต่อเนื่อง 

มีระบบการก ากับดูแลที่เข้มงวดและบุคลากร
ที่มีความเป็นมืออาชีพ 

มีกลไกในการตรวจตราและป้องกัน 
ไม่ให้ถูกบุกรุกซ้ า อาทิ เขตแนวที่ชัดเจน 
การจัดการที่เดด็ขาดตรงไปตรงมา 

การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที ่
โบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน 
ความเสียหายของโบราณสถาน 

โอกาส 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๓ 

๕.๑.๔.๒ การประเมนิความเสี่ยง และมาตรการความย่ังยืน 
๑)  ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF1  

ด้านการบริหารจัดการ สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๓ และรูปที่ ๕.๑-๔๓ 
ตารางที่ ๕.๑-๓๓ ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน  ภายใต้ CDF๑  
ด้านการบริหารจัดการ 

นโยบาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การบริหารจัดการแม่น้ า 
ป่าสัก 

การขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการ
และอุปสรรคในขั้นการปฏิบัต ิ

- ให้ความส าคัญกับการบูรณาการ ภาวะผู้น า 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) การสร้างความเป็น
รูปธรรม (จัดตั้งส านักงาน) ออกกฎหมายหรือ
ร ะ เ บี ย บ ม า ร อ ง รั บ  แ ล ะ ส ร้ า ง ก า ร มี 
ส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง 

การบริหารจัดการขยะ การเปลี่ยนความคิด (Mind set) ของ
ประชาชนในการลดขยะจากแหล่งผลิต
ทั้งจากคนในจังหวัดและนักท่องเที่ยว   

- สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจน 
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งก าหนดช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติ
จากเบาไปหาหนัก จากความสมัครใจสู่ 
การบังคับ พร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศที่ไม่เอื้อ
ให้มีการทิ้งขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เอง
ตามธรรมชาติ  

การบริหารจัดการมลพิษ 
ทางน้ า 

การปฏิบัติ งานที่ ไม่ตรงไปตรงมา 
ของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการขาด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
ตลอดจนบทลงโทษทางกฎหมาย 
ที่เบากว่าการเดินเครื่องบ าบัดน้ าเสีย 

- จังหวัดให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่องและ 
มีการตรวจวัดอย่างสม่ าเสมอ และสร้าง
แรงจูงใจในการให้โรงงานปฏิบัติอย่างถูกต้อง
และให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและ 
มีบทบาทในการตรวจสอบ 

การบริหารจัดการปัญหา
อุทกภัย 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท า
การเกษตรของเกษตรกร 

- จังหวัดควรร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดท าโครงการ 
น าร่อง “การเกษตรกรรมไม่กลัวน้ าท่วม”  
ที่มีความแตกต่างจากพฤติกรรมเดิมๆ  
ของเกษตรกรเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกษตรกร
สามารถประสบความส าเร็จในอาชีพได้ 
หากกล้าเปลี่ยนแปลง 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รปูที่ ๕.๑-๔๓ ผลการประเมนิความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความย่ังยืน ภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสกั 

การบริหารจัดการขยะ 

CDF การประเมินความเสี่ยงและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 

การขาดประสิทธภิาพในการบูรณาการ
และอุปสรรคในขัน้การปฏบิัต ิ

การเปลี่ยนความคดิ (Mind Set) ของ
ประชาชนในการลดขยะจากแหลง่ผลิต
ทั้งจากคนในจงัหวดัและนักท่องเที่ยว 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

การปฏบิัติงานที่ไม่ตรงไปตรงมาของผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้อง และการขาดการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด ตลอดจนบทลงโทษ
ทางกฎหมายที่เบากวา่การเดินเครือ่ง 
บ าบัดน้ าเสีย 

ให้ความส าคญักับการบรูณาการภาวะ
ผู้น า (ผูว้่าราชการจังหวัด) การสร้าง
ความเป็นรูปธรรม (จัดตั้งส านักงาน) 
ออกระเบียบทางกฎหมายรองรับ และ
สร้างการมีส่วนรว่มของภาคส่วนต่างๆ 
อย่างแท้จริง 

จังหวัดให้ความส าคัญอย่างตอ่เนื่อง
และมีการตรวจวัดสม่ าเสมอ และ
สร้างแรงจูงใจในการให้โรงงาน
ปฏิบัติอย่างถูกต้องและให้สมาชิก 
ในชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมและ 
มีบทบาทในการตรวจสอบ 

สร้างแรงจูงใจ รณรงค์ใหม้ีความรู้อยา่งต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งก าหนดมาตรการลงโทษที่ชัดเจน 
เอาจรงิเอาจัง และต่อเนื่อง พร้อมทัง้มีการวาง
ช่วงระยะเวลาในการปฏิบตัิจากเบาไปหาหนัก 
จากความสมัครใจสู่การบังคับ พร้อมท้ังสร้าง
ระบบนิเวศที่ไม่เอือ้ใหม้ีการทิ้งขยะที่ไม่สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาต ิ

การบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า 

ความเสี่ยง 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

การจัดการน้ าเสีย 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

การลดความเสียหายจากปญัหาน้ าท่วม 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท า
การเกษตรของเกษตรกร 

จังหวัดควรร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรห์รือมหาวิทยาลัยอื่นๆ 
ในการจัดท าโครงการน าร่อง “การเกษตร
ไม่กลวัน้ าทว่ม” ทีม่ีความแตกต่างจาก
พฤติกรรมเดิมๆ ของเกษตรกรเพื่อแสดง 
ให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถประสบ
ความส าเร็จในอาชีพได้หากกลา้
เปลี่ยนแปลง 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๕ 

๒) ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF2  
ด้านการเกษตรกรรม สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๔ และรูปที่ ๕.๑-๔๔ 
ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๔ ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน  ภายใต้ CDF2  
ด้านการเกษตรกรรม 

เกณฑ์ (นโยบาย) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

ผลผลิตของเกษตรกรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่ปลอดภัย
อย่างแท้จริง 

- ควรมีมาตรการท าความเข้าใจกับเกษตรกร 
ถึงผลได้ผลเสียของเกษตรกรรมปลอดภัย 
ให้รอบด้านและครบทุกมิติ เพื่อสร้างการ
ยอมรบัร่วมกัน 

- ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือเพื่อน าไปสู่ 
การเป็นเกษตรกรรมปลอดภัยในทุกขั้นตอน 

- ควรมมีาตรการตรวจสอบที่เข้มข้น 
- ควรจัดกิจกรรมน าผู้ขายและผู้บริโภคเยี่ยมชม

กระบวนการผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

เกษตรกรอาจไม่มีศักยภาพ
เพียงพอที่จะพัฒนาได้เท่าเทียม
กันทุกคน 

- ควรหาวิธีการและเครื่องมือในการพัฒนา
เกษตรกรให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นฐาน 
ที่เกษตรกรสามารถรับได้และสามารถน าไปใช้ 
ในกระบวนการปฏิบัติได้จริง 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที่ ๕.๑-๔๔ ผลการประเมนิความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความย่ังยืน ภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

CDF การประเมินความเสี่ยงและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย ระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

ผลผลิตของเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมป่ลอดภัยอย่างแท้จริง 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

เกษตรกรอาจไม่มศีักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาได้เท่าเทียมกันทุกคน 

- ควรมีมาตรการท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงผลได้ผลเสียของเกษตรกรรม
ปลอดภัยให้รอบดา้นและครบทกุมิติเพื่อสรา้งการยอมรับร่วมกัน 

- ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือเพือ่น าไปสู่การเป็นเกษตรกรรมปลอดภัย
ในทุกขั้นตอน 

- ควรมีมาตรการตรวจสอบที่เขม้ขน้ 
- ควรจัดกจิกรรมน าผู้ขายและผูบ้ริโภคเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเพื่อสร้าง
ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

ควรหาวิธีการและเครื่องมือในการพฒันาเกษตรกรให้เหมาะสมกับศกัยภาพพื้นฐาน
ที่เกษตรกรสามารถรับได้และสามารถน าไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติได้จริง 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ความเสี่ยง 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

ศักยภาพของเกษตรกร 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๗ 

๓) ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF3  
ด้านการพัฒนาเมือง สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบาย ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๕ และรูปที่ ๕.๑-๔๕ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๕ ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน  ภายใต้ CDF3  
ด้านการพัฒนาเมือง 

เกณฑ์ (นโยบาย) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การพัฒนาระบบการขนส่ ง
สาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
และสิ่งแวดล้อม 

- อาจไม่มีผู้ใช้งานระบบขนส่งมวลชน
หากราคาไม่ เหมาะสมและระบบ
เชื่อมต่อไม่สะดวก 

- ควรพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งหลักที่มีประสิทธิภาพ 

- ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมตั๋วเดือน 
และการสนับสนุนของภาคการค้า 

การเพ่ิมพื้นที่สเีขียว -  ต้น ไม้ที่ ปลู ก ในที่ สาธารณะหรือ 
ริมทางสัญจรอาจไม่ได้รับการดูแล
อย่างเพียงพอและเกิดความทรุดโทรม 

- ประชาชนอาจไม่ยอมน าพ้ืนที่ใช้สอย
ของตนเองมาปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

- ควรพัฒนากิจกรรมเพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้ อาทิ 
กิจกรรม “ต้นไม้ของครอบครัวเรา” 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนอาสาสมัคร
ในการปลูกและรักษาต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอาจจัด
ประกวดความสมบู รณ์ของต้น ไม้ 
ที่แต่ละครอบครัวดูแล 

การสร้างแนวกันชนระหว่างพื้นที่
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 

- การขับเคลื่อนให้ผังเมืองรวมจังหวัด
ระบุสีพื้นที่กันชนอาจท าได้ยากและ 
ใช้ระยะเวลาในการขับเคลื่อน 

- การจัดหาพื้นที่กันชนของจังหวัดอาจ
ต้องเวนคืน ซื้อคืน หรือเช่าในระยะ
ยาว อาจส่งผลกระทบจากเจ้าของที่
หรื อ ไม่ ได้ รับความยินยอมหรือ 
ขาดแคลนงบประมาณ 

- จังหวัดควรมีการก าหนดแผนที่ชัดเจน 
ในการระบุสีพื้นที่กันชน โดยให้ชุมชน 
ที่ ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน 

ผู้มีรายได้น้อยมีความมั่นคง 
ด้านที่อยู่อาศัยและเข้าถึงบริการ
ขั้นพื้นฐาน 

- ความเสี่ยงในการจัดหาพื้นที ่
- ความเสี่ยงจากการที่ผู้มีรายได้น้อย 

มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะมีบ้าน 
อาทิ ติดยาเสพติด ไม่ท างาน เป็นต้น 

- ควรมีการประสานงานกับเจ้าของที่เดิม 
หรื อหน่ วยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  อาทิ  
กรมธนารักษ์  การ เคหะแห่งชาติ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  เป็นต้น รวมทั้ งควรมี
มาตรการคัดกรองผู้มีรายได้น้อยที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

รปูที่ ๕.๑-๔๕ ผลการประเมนิความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความย่ังยืน ภายใต้ CDF3 ด้านการพฒันาเมอืง 

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 

พื้นที่กันชน/พื้นทีส่ีเขียว 

CDF การประเมินความเสี่ยงและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย 
การพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะ 
ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 

อาจไม่มีผูใ้ช้งานระบบขนส่งมวลชน 
หากราคาไม่เหมาะสมและระบบเชือ่มต่อ
ไม่สะดวก 

(๑) ต้นไม้ที่ปลูกในที่สาธารณะหรือ 
ริมทางสัญจรอาจไม่ได้รับการดูแล
อย่างเพียงพอและเกิดความทรุดโทรม 
(๒) ประชาชนอาจไม่ยอมน าพื้นทีใ่ช้
สอยของตนเองมาปลูกต้นไม้เพื่อช่วย
เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

(๑) การขับเคลือ่นใหผ้ังเมืองรวมจังหวัด
ระบุสีพื้นที่กันชนอาจท าให้ยากและใช้
ระยะเวลาในการขบัเคลื่อน 
(๒) การจัดการพื้นที่กันชนของจังหวดั 
อาจตอ้งเวนคืน ซือ้คืน หรือเช่าในระยะยาว
อาจส่งผลกระทบจากเจ้าของที่หรือไม่ได้รับ
ความยินยอม หรือขาดแคลนงบประมาณ 

- ควรพัฒนาระบบเชื่อมต่อกบัระบบ
ขนส่งหลักและรองที่มีประสิทธิภาพ 
- ให้ความส าคัญกบัการส่งเสริมตั๋วเดือน 
และการสนับสนุนของภาคการค้า 

จังหวัดควรมีการก าหนดแผนที่ชัดเจน 
ในการระบุสพีื้นที่กันชน โดยให้ชุมชน 
ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงาน
อุตสาหกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน 

- ควรพัฒนากิจกรรมเพื่อให้ประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไมแ้ละรักษาต้นไม ้อาทิ 
กิจกรรม “ต้นไม้ของครอบครวัเรา”  
โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนอาสาสมัคร 
ในการปลูกและรักษาต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณะอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งอาจจัด
ประกวดความสมบูรณ์ของต้นไม้ที่แต่ละ
ครอบครัวดแูล 

การเพิ่มพื้นทีส่ีเขยีว 
การสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื้นที่

อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 

ความเสี่ยง 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

ชุมชนแออัด 

การแก้ไขปัญหาชมุชนแออัด 

(๑) ความเสี่ยงในการจัดการพื้นที ่
(๒) ความเสี่ยงจากการที่ผู้มีรายได้นอ้ย 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่จะมีบา้น อาท ิ
ติดยาเสพติด ไม่ท างาน เป็นต้น 

- ควรมีการประสานงานกับเจา้ของทีด่ิน 
หรือหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมธนารักษ์  
การเคหะแห่งชาต ิกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น รวมทั้ง
ควรมีมาตรการคดักรองผู้มีรายได้น้อยท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสม 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๒๙ 

๔) ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF4  
ด้านการท่องเที่ยว สามารถจ าแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๖ และรูปที่ ๕.๑-๔๖ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๖ ผลการประเมินความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความยั่งยืน  ภายใต้ CDF4  
ด้านการท่องเที่ยว 

นโยบาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มาตรการพฒันาอย่างยั่งยืน 
การเพ่ิมศักยภาพการบูรณะ
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

- งบประมาณไม่เพียงพอ - การจัดตั้งกองทุนบูรณะโบราณสถานที่ระดม
เงินทุนจากทุกภาคส่วนด้วยกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ 

การจัดการปัญหาการบุกรุก
พื้นที่โบราณสถาน 

- ความขัดแย้งและความรุนแรง 
ในการผลักดันผู้บุกรุก 

- ก าหนดแผนการผลักดันอย่างเป็นขั้นตอน 
แยกแยะระหว่างผู้บุกรุกที่มีฐานะดี กับผู้บุกรุก
ที่ยากจน ให้เวลาในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม 
มีมาตรการในการเยียวยาที่ไม่ใช่การให้เงิน อาทิ 
การจัดหาที่ค้าขายให้ชั่วคราว และมีสัญญา 
ที่ชัดเจนเพื่อใช้ด าเนินการตามกฎหมายในระยะ
ต่อไป 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว
เพื่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถาน 

- นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจ
ในระยะแรก 

- การประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจ 
- การเตรียมบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ 

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
รปูที่ ๕.๑-๔๖ ผลการประเมนิความเสี่ยงและการก าหนดมาตรการความย่ังยืน ภายใต้ CDF4 ด้านการทอ่งเที่ยว 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบ ารุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การปอ้งกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

CDF การประเมินความเสี่ยงและมาตรการความยั่งยืน 

นโยบาย 
การเพิ่มศักยภาพการบูรณะ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

งบประมาณไม่เพยีงพอ ความขดัแย้งและความรุนแรงในการผลกัดัน 
ผู้บุกรกุ 

โอกาสและ 
ความเสี่ยง 

นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจในระยะแรก 

การจัดตัง้กองทุนบูรณะโบราณสถาน 
ที่ระดมเงินทุนจากทุกภาคสว่นด้วย
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 

- การประชาสมัพนัธ์ท าความเข้าใจ 
- การเตรียมบุคลากรที่มีความเป็นมอือาชีพ 

ก าหนดแผนการผลักดันอยา่งเป็นขัน้ตอน
แยกแยะระหว่างผู้บุกรุกที่มีฐานะดี กับผู้บกุรุก 
ที่ล าบากยากจน ให้เวลาในชว่งเปลี่ยนผ่าน 
ที่เหมาะสม มมีาตรการในการเยียวยาที่ไม่ใช ่
การให้เงิน อาทิ การจดัการที่ค้าขายให้ชั่วคราว 
และมีสัญญาที่ชัดเจนเพื่อใช้ด าเนินการตาม
กฎหมายในระยะต่อไป 

การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่ 
โบราณสถาน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกัน
ความเสียหายของโบราณสถาน 

ความเสี่ยง 

มาตรการ
ส่งเสริม

ความยั่งยืน 

การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว 
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๕-๑๓๑ 

๕.๑.๕ การติดตามผล 
กระบวนการติดตามผล (Follow-up) และข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อน

ไปสู่การปฏิบัติ เป็นเรื่องที่ส าคัญมากเพราะการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ไม่ได้สิ้นสุดลง 
ที่ได้ข้อเสนอแนะของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับเป็นทิศทางการจัดท านโยบาย แผน แผนงานหรือ 
ได้รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ความต่อเนื่องหรือการติดตามผลเป็นพื้นฐานของกระบวนการ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) การติดตามผลมีบทบาทส าคัญมากในการติดตามยุทธศาสตร์ 
และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่างการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ โดยการตรวจหาการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้น จะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ 
ได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดังนั้น บทบาทในการอ านวยความสะดวกของ SEA จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ระบบการติดตาม
และประเมินผลประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ  

๑) ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ  
 (๑) ตัวชี้วัดการน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติ ตัวชี้วัดที่เป็นข้อเสนอแนะส าหรับ

การศึกษาน้ี คือ  
- การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่ 

การจัดท าแผนงาน โครงการ  
- การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ที่ส าคัญในกระบวนการขับเคลื่อน SEA  
- การเผยแพร่ผลการจัดท า SEA ในวงกว้าง 
- การทบทวนข้อเสนอแนะจาก SEA  

(๒) ตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA ภายใต้
โครงการนี้มีข้อเสนอแนะส าหรับตัวชี้วัดในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA 
จ าแนกตามเกณฑ์ หรือนโยบายที่ต้องการให้บรรลุหรือประสบผลส าเร็จ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๑-๓๗ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๗ ตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA 

นโยบาย ตัวชี้วดัในการติดตามประเมนิผล 
๑. การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก

แบบครบวงจร 
- ปัญหามลพิษ ปัญหาการรบกวนจากการเดินเรือ ปัญหาตลิ่งพังและ

ปัญหารถบรรทุกน้ าหนักเกินในชุมชนได้รับการแก้ไข 
๒. การบริหารจัดการขยะ - มีการสร้างขยะใหม่น้อยลง มีการจัดการขยะตกค้างและสะสม 

รวมทั้งการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
๓. การบริหารจัดการมลพิษทางน้ า - สภาพน้ าในแม่น้ าล าคลองหรือแหล่งน้ าอื่นๆ จะได้รับการจัดการให้มี

คุณภาพดีขึ้นและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
๔. การบริหารจัดการอุทกภัย - มีความเสียหายจากน้ าท่วมและภัยแล้งน้อยลง 
๕. การพัฒนาระบบการเกษตรที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
- เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอ ปลอดจากหนี้สิน และท าการเกษตร

ปลอดภัย 
๖. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ชีวิตของเกษตรกร 
๗. ระบบการขนส่งสาธารณะที่เป็น

มิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 
- ระบบขนส่งมวลชนที่มีคุณภาพและสามารถเป็นทางเลือกให้กับ

ประชาชน 
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๕-๑๓๒ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๗ ตัวชี้วัดส าหรับการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA (ต่อ-๑) 
นโยบาย ตัวชี้วดัในการติดตามประเมนิผล 

๘. การเพ่ิมพื้นที่สีเขียว -  มีพื้นที่สีเขียวในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น 

๙. การจัดท าพื้นที่กันชน - มีการพัฒนาพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมกับ
เขตที่อยู่อาศัย 

๑๐. การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด - การจัดหาที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานอย่างเหมาะสมส าหรับประชาชน 
ที่มีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบสาธาณูปโภคต่างๆ  
ได้อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป 

๑๑. การบูรณะโบราณสถานและ
โบราณวัตถุ 

- มีการบ ารุงรกัษาอย่างเพียงพอถูกต้องตามหลักวิชาการอย่าง
เคร่งครัด 

๑๒. การบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถาน - ไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่โบราณสถานและการลักลอบโจรกรรมโบราณวัตถุ
เกิดขึ้น 

๒)  กลไกการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
(๑) กลไกการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลกระบวนการ และผลผลิต จัดตั้งโดย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๒) กลไกการประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ตามตัวช้ีวัดการพัฒนา 

ควรอาศัยหน่วยงานที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการประเมินผล อาทิ สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา
ที่น่าเช่ือถือ เป็นต้น 

๓)  วิธีการติดตามประเมินผล 
(๑) การติดตามการน าข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติ ใช้วิธีการติดตามการน า

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไปแปลงสู่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ ปี 
ฉบับปัจจุบัน หรือแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๕ ปี ฉบับถัดไป 

(๒) การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA แบ่งได้เป็น ๓ ส่วน คือ 
-  การติดตามประเมินผลการออกแบบแผนงาน/โครงการ ว่ามีแนวโน้มจะน าไปสู่ 

การบรรลุผลลัพธ์และผลกระทบที่ก าหนดไว้ในรายงาน SEA หรือไม่  
- การติดตามประเมินผลกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ของโครงการ

ว่ามีแนวโน้มจะน าไปสู่การบรรลุผลลัพธ์และผลกระทบตามที่ระบุไว้ในการจัดท า SEA หรือไม ่
- การติดตามประเมินผลผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตว่าสามารถน าไปสู่  

การบรรลุเกณฑ์หรือนโยบายที่ระบุไว้ในการจัดท า SEA หรือไม่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการปรับปรุง
ยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ใน SEA ในกรณีที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะไม่สามารถน าไปสู่การบรรลุเกณฑ์ 
ที่ได้มีการก าหนดเอาไว ้

๕.๑.๖ ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากรายงาน SEA ฉบับนี้ในกระบวนการวางแผนพัฒนา ๕ ปี ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๓ 

๕.๑.๖.๑ แนวทางการใชป้ระโยชน์ในภาพรวม 
กระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผนเป็นกระบวนการที่มี

ความส าคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะท าให้เกิดประโยชนจ์ากการจัดท า SEA เข้าสู่กระบวนการ
วางแผน ส าหรับในกรณีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้จัดท า และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการน าผลการศึกษา 
SEA ทั้งกระบวนการไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การปรับปรุง รวมทั้งการน าแผนไปปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผล โดยสามารถสรุปได้ในตารางที่ ๕.๑-๓๘ และรูปที่ ๕.๑-๔๗ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๑-๓๘ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 

กระบวนการวางแผน การสนบัสนนุจาก SEA 
๑. การประเมินความจ าเป็นในการพัฒนา  
    (Assess Needs) 

๑. ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒. ผลการระบปุระเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๓. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 

๒. ก าหนดประเด็นการพัฒนาจัดล าดับความส าคัญ 
ในการพัฒนา (Identify and Prioritize) 

๑. ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒. ผลการระบปุระเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๓. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
๔. ผลการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
๕. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ 

๓. ก าหนดเป้าหมายและวัตถปุระสงค ์(Set Goals 
and Objectives) 

๑. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
๒. ผลการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๔. พัฒนายุทธศาสตร์ (Develop Strategies)  ๑. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 
๓. ผลการติดตามและประเมนิผล 

๕. ก าหนดแผนงาน/โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ
(Develop Programs/Project & 
Implementation) 

๑. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 
๓. ผลการติดตามผล 

๖. ติดตามและประเมินผล (Monitoring & 
Evaluation) 

๑. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลและ
ตัวชี้วัด 
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๕-๑๓๔ 

 
ร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที่ ๕.๑-๔๗ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 
 

กระบวนการจัดท าแผน 

การทบทวนข้อมูลพื้นฐาน 
ของจังหวัด 

ก าหนดวิสัยทศัน์การพัฒนา 

ก าหนดประเดน็การพฒันา 
(เป้าหมายการพัฒนา/ 
ประเดน็ยุทธศาสตร์) 

ก าหนดกลยุทธ์การพฒันา 

ระบุแผนงานพัฒนา 

กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร ์(SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปัจจัยส าคัญทีต่้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors) 

การก าหนดวตัถุประสงค์ของการประเมนิ 

การวิเคราะหแ์รงขับเคลื่อน  
เพื่อการหาประเด็นยทุธศาสตร ์

การก าหนดประเด็นสิ่งแวดลอ้มและ
ความยั่งยนื 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาตร ์

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 

การจัดท ารายงาน SEA 

การติดตามผล 

วิเคราะห์กรอบการบริหารจดัการ  

ก าหนดปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

วิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยทุธศาสตร์  



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๕ 

๕.๑.๖.๒ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่เป็นข้อแนะน า  

จากการศึกษา มีดังนี้ 
๑) แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต ้CDF1 ด้านการบริหารจัดการ 

ตารางที่ ๕.๑-๓๙ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยทุธศาสตรภ์ายใต้ CDF1 ดา้นการบรหิารจดัการ 

นโยบาย ทางเลอืกเชงิยทุธศาสตร ์ แนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 
P1 การบริหารจัดการ

แมน่้ าป่าสกั 
SO1 ปรับปรุงและพัฒนากลไก
การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก 
ที่เข้มแข็งและบูรณาการ 

ด า เนินการพัฒนากลไกบริหารจัดการแม่น้ าป่ าสัก 
เชิงบูรณาการแบบครบวงจรที่มีการบูรณาการอ านาจ 
ในการตัดสินใจที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น กรมเจ้าท่า ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร น้ า แ ห่ ง ช า ติ   
กรมชลประทาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท และ 
กรมทางหลวง โดยบูรณาการอ านาจที่มีอยู่ของภาคส่วน
ต่างๆ มาบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักในเขตพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาทั้งระบบ 

SO2 แก้ไขปัญหาผลกระทบ 
จากการเดินเรือในแม่น้ าป่าสัก 
โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่ วยงานหลักที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 
ได้แก่ กรมเจ้าท่า ส านักงาน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด 

จั งหวั ดท า ง านร่ วมกับกรม เจ้ าท่ า  และส านั ก ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอย่างใกล้ชิด 
เพื่ออาศัยอ านาจของกรมเจ้าท่าในการก ากับใช้อ านาจและ
ทรัพยากรจากกรมเจ้าท่าในการแก้ไขปัญหาการจอดเรือ
และการท าเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง และอาศัยอ านาจของ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
ในการก ากับดูแลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

SO3 ปรับปรุงอ านาจการบรหิาร
จัดการแม่น้ าป่ าสักและการ
ติดตามประเมินผลตามกลไกเดิม
ที่มีอยู่  

เพิ่มอ านาจให้กับคณะกรรมการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่อ าเภอนครหลวง
เดิม พร้อมทั้งพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลที่เข้มแข็ง
โดยส่งเสริมให้บุคคลที่ ๓ (Third-Party) เข้ามามีบทบาท
ในการติดตามประเมินผล โดยมีชุมชนและองค์กรปกครอง
ที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีบทบาทในการสังเกตการณ์และ
ให้ความคิดเห็นต่อรูปแบบการแก้ไขปัญหา การติดตาม
ประเมินผลและผลการประเมิน รวมทั้งสามารถร้องเรียน
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ให้มีตรวจสอบ
วิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการประเมินผลในกรณีที่มี
ความเห็นว่าไม่มีความโปร่งใสหรือไม่มีความเป็นธรรม 

P2 การบริหารจัดการ
ขยะ 

SO1 ส่งเสริมการลดขยะจาก  
ถิ่นก าเนิด 

อาศัยกระแสทางสังคมในระดับโลกและระดับประเทศ 
มาขับเคลื่อนการลดขยะจากแหล่งก าเนิด โดยประสาน 
การรณรงค์ร่วมกับหน่วยงานระดับชาติและหน่วยงาน
เอกชนในการด าเนินมาตรการบังคับและมาตรการจูงใจ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๖ 

ตารางที ่๕.๑-๓๙ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต ้CDF๑ ด้านการบรหิารจดัการ 
(ต่อ-๑) 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ แนวทางการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 
  ให้ประชาชนลดการผลิตขยะพร้อมทั้งมีการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
 SO2 ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด

พระนครศรีอยุ ธยา เป็น เมือง 
Zero Waste 

ตั้ ง เป้าหมายพัฒนาให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เป็นเมือง Zero Waste ภายในอีกสิบปีข้างหน้าโดยมี
กระบวนการลดขยะจากแหล่งก าเนิดและมีการน าขยะ
ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด 

SO3 ยกระดับขีดความสามารถ
ของระบบการก าจัดขยะให้สูงขึ้น 

เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการเดิม อาทิ ระบบ 
การจัดเก็บ ระบบการขนส่ง และระบบการก าจัด  

P3 การบริหารจัดการ
มลพิษทางน้ า 

SO1 ก าหนดมาตรการจัดเก็บ 
ค่าบ าบัดน้ าเสียส าหรับครัวเรือน
แ ล ะ โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม  
ต ามหลั ก ก า ร  Polluter Pays 
Principle 

อาจด าเนินการจัดเก็บผ่านระบบการใช้น้ าประปาและ 
น้ าบาดาล ทั้งนี้ การจัดเก็บในกรณีการใช้น้ าบาดาล 
อาจมีความยุ่งยาก จังหวัดจึงจ าเป็นต้องมีการศึกษา
แนวทางอย่างละเอียดต่อไป รวมทั้งการบังคับใช้ควรมี
ช่วงเวลาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียปรับตัวอย่างเหมาะสม 

SO2 ก าหนดบทลง โทษและ 
เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแล
ให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 

ด าเนินการขับเคลื่อนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุง
ระเบียบโดยเริ่มจากการศึกษาปรากฎการณ์การปล่อย
น้ าเสียของโรงงานอย่างละเอียด ก ากับให้เจ้าหน้าที่
ท างานอย่างตรงไปตรงมา และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ประโยชน์ในการก ากับดูแล 

SO3  ส่ ง เ ส ริ ม ค่ า นิ ย ม แ ล ะ 
สร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยใช้
ม า ต ร ก า ร ท า ง ก า ร เ งิ น แ ล ะ 
มิใช่การเงิน 

ก าหนดมาตรการให้ชุมชนและท้องถิ่นร่วมกันรักษา
คุณภาพน้ าอย่างจริงจัง โดยอาศัยมาตรการการจัด
อันดับ การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นพิเศษ และการคิดค้น
ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการรักษาน้ าโดย
มุ่ ง เน้นความร่วมมือกันระหว่างรัฐ  เอกชน และ
ประชาชน 

P4 การบริหาร
จัดการปญัหา
อุทกภัย 

SO1 บูรณาการมาตรการปอ้งกัน
อุทกภัย เข้ากับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 

บูรณาการมาตรการป้องกันน้ าท่วมเข้ากับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ โดยก าหนดเงื่อนไข 
การป้องกันน้ าท่วมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้ากับ
ขอบเขตงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติ 

SO2 ป รั บ รู ป แ บ บ ก า ร ท า
เกษตรกรรมให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 

ด า เ นิ น ก า รปรั บ รู ป แบบกา ร เ กษตรก ร รม ให้ มี 
ความหลากหลายและสอดรับกับสภาพทางธรรมชาติ
ขอ งความ เสี่ ย ง ในการ เกิ ดอุ ทกภั ยและภั ยแล้ ง  
โดยประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
และสถาบันการศึกษาที่ มี ความเชี่ ยวชาญ อาทิ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๗ 

๒) แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชงิยทุธศาสตร์ ภายใต้ CDF2 ดา้นการเกษตรกรรม 
ตารางที่ ๕.๑-๔๐ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ภายใต้ CDF2 ดา้นการเกษตรกรรม 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
P1 การพฒันาระบบ

เกษตรกรรมทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยนื 

SO1 ก า หนด ใ ห้ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

จัดท าแผนงาน “อยุธยาเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
ร้อยละ ๑๐๐ ภายใน ๕  ปี” เพื่อสร้างภาพลักษณ์ 
และต าแหน่งสินค้าทางการเกษตรที่ชัดเจนของจังหวัด 
พร้อมทั้งมีมาตรการขับเคลื่อนที่ชัดโดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์ตลาด ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด 
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย กระบวนการและวิธีการผลิต 
รวมทั้งมีการเชิญชวนให้ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ตลอดเวลา 

SO2 ยกระดับการเกษตรของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง  
(Precision Agriculture) 

การเกษตรแม่นย าสูง หรือ Precision Agriculture คือ 
รูปแบบการเกษตรที่น าเทคโนโลยีและการจัดการข้อมูล
มาใช้ภายในการท าการเกษตร เพื่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ ในฟาร์มให้มีความเหมาะสมและแม่นย าขึ้น  
หัวใจส าคัญของการน าเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการเกษตร 
คือ เพื่อลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเกษตรกรจะสามารถ 
คาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นย ายิ่งขึ้น  
ซึ่งนอกจากจะท าให้มีผลผลิตมากขึ้นแล้วยังก่อให้เกิด 
การผลิตที่ยั่งยืน 

โดยประโยชน์ของเกษตรแม่นย าสูง อาทิ การใช้
เทคโนโลยีน าทาง GPS มาช่วยลดปัญหาการหว่านเมล็ด
และฉีดสเปรย์รดน้ าซ้ า การใช้ เทคโนโลยีช่วยด้าน 
การจัดการข้อมูลเพื่อตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ การน า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพื้นที่
ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง การใช้เทคโนโลยีเพื่อระบุ
คุณสมบัติของดิน โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีเพื่อวิเคราะห์
สภาพพื้นที่ว่าบริเวณใดควรมีการเติมปุ๋ยหรือปูนขาว 
ในอัตราส่วนเท่าใดจึงจะเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ตลอดจน การตรวจวัดความชื้นของดิน การติดตาม
สุขภาพของพืช  

ทางเลือกนี้อาจจะดูห่างไกลจากสภาพบริบท 
ในปัจจุบัน แต่เป็นทางเลือกที่มีความจ าเป็นในอนาคต
ส าหรับการสร้างความยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นหนึ่งในจังหวัดอู่ข้าวอู่น้ า
ของประเทศไทย และจังหวัดสามารถด าเนินการได้ 
ในลักษณะโครงการน าร่องโดยมีการระดมความร่วมมือ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๘ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๐ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม 
(ต่อ-๑) 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
  จากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

ก่อนที่จะด าเนินการขยายผลต่อไป 
 SO3 พัฒนาแพลตฟอร์ม

เพื่อให้ความรู้และระบบ
ช่วยเหลือ เกษตรกรใน
ระบบออนไลน์ 

พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และช่วยเหลือเกษตรกร 
ในระบบออนไลน์ เช่น ค าแนะน าในการปลูกพืช การใส่ปุ๋ย 
การตรวจวัดคุณภาพดิน การให้น้ าที่เหมาะสม เป็นต้น 

P2 การพฒันา 
ศักยภาพและ
คุณภาพชีวติของ
เกษตรกร 

SO1 พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มี
ฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง
และระยะยาว 

จัดท าแผนงานการพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างในการติดตามให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเป็นรายครัวเรือน  
โดยมุ่งเน้นเกษตรกรที่อยู่ในสภาพยากจนและมีหนี้สิน 

SO2 พัฒนาแพลตฟอร์ม
ตลาดกลางออนไลน์ และ
ส่งเสริมการใช้งาน 

เ พื่ อ เ ป็ นก า รยกระดั บก า ร เ ข้ า ถึ ง ตล าดขอ งผลผลิ ต 
ทางการเกษตรเพื่อให้ได้ราคาที่ยุติธรรม โดยการลดความ
แตกต่างของราคาการซื้อขายส่ง กับราคาขายปลีก ซึ่งจะ 
ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างราคาสินค้าเกษตรเป็นอย่างมาก 
เมื่อมคีวามโปร่งใสด้านราคา 

SO3 ขับเคลื่อนให้
เกษตรกร 
มีที่ท ากินเป็นของตัวเอง 
หรือมีความมั่นคงด้านที่ท า
กิน 

ก าหนดแผนงาน “ช่วยให้เกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีที่ท ากินเป็นของตัวเอง” ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ  
ที่สามารถท าได้โดยจัดท าเป็นแผนงานระยะยาว ๑๐ ปี และ 
มีการจัดสรรงบประมาณและการติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่อง 

๓) แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF3 ดา้นการพฒันาเมือง 
ตารางที่ ๕.๑-๔๑ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์ภายใต้ CDF3 ด้านการพฒันาเมือง 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
P1 การพฒันาระบบ

ขนสง่สาธารณะ 
ทีเ่ป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
และสิ่งแวดล้อม 

SO1 พัฒนาระบบขนส่ง
มวลชนใหม่ที่ใช้พลังงาน
สะอาด 

พัฒนาระบบขนส่งมวลชนที่ใช้พลังงานสะอาดที่เชื่อมต่อ
ระหว่างระบบขนส่งหลักของประเทศกับโครงข่ าย 
การขนส่งเดิมที่อยู่ในเมือง โดยส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้ผู้ประกอบการระบบขนส่งสาธาณะใช้ระบบไฟฟ้า 
(Electric Vehicle) ในอีกระยะ ๕ ปีข้างหน้า โดยจังหวัด
อาจเสนอรัฐบาลให้มีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือ 
เงินสนับสนุนส าหรับผู้ประกอบการที่ใช้ยานพาหนะไฟฟ้า 
จากนั้นจึงขยายการใช้ยานพาหนะไฟฟ้าไปยังกลุ่ม
ยานพาหนะของหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๓๙ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๑ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง 
(ต่อ-๑) 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
 SO2 ยกระดับคุณภาพและ

เครือข่ายระบบขนส่งเดิม 
จัดให้มีระบบขนส่งมวลชนในตัวเมืองที่ครอบคลุมและ 
มีคุณภาพในระดับที่สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ใช้
รถยนต์ส่วนตัวได้ โดยอาจประสานความร่วมมือกับ
เอกชนและรถรับจ้างอิสระในการประยุกต์ใช้ระบบ 
Maas ( Mobility as a Service)  โ ด ยก า รพัฒน า
แพลตฟอร์มการเดินทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เข้ามาเชื่อมต่อเส้นทาง 
การเดินทางที่ระบบขนส่งสาธาณะไม่ครอบคลุม
ภายใต้การก ากับดูแลของจั งหวัด  ทั้ งนี้ ในการ
ด าเนินการควรใช้รูปแบบให้เอกชนด าเนินการโดย
จังหวัดท าหน้าที่ก ากับให้เกิดความเป็นธรรมและ 
ความปลอดภัย 

P2 การสร้างแนวเขต
กันชนระหว่างพืน้ที่
อุตสาหกรรมและ 
ที่อยู่อาศัย 

SO1 ผลักดันให้ผังเมืองรวม
จังหวัดพิจารณาสัญลักษณ์สี 
และข้อก าหนดเป็นการเฉพาะ 
ต่อการ ใช้ประ โยชน์ที่ ดิ น
ประ เภทพื้ นที่ แนวกั นชน 
(Buffer Zone) 

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์
พื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท าผังเมืองรวม
บริ เวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

SO2 ก าหนดระยะแนวกันชน 
(Buffer Zone) 

จังหวัดควรมีมาตรการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินแนวกันชน 
(Buffer Zone) ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ เป็นไปได้ อาทิ  
การขอใช้ที่ ดินของรัฐ  การซื้ อที่ดิน การเวนคืน  
การโอนสิทธิ์  การเช่าระยะยาว การใช้เครื่องมือ 
ทาง เศรษฐศาสตร์ เพื่ อการจัดการสิ่ งแวดล้อม  
การใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีและการสร้างแรงจูงใจ
หรือมาตรการเยียวยาอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมแก่ผู้เป็น
เจ้าของที่ดิน ทั้งนี้ควรมีการประสานงานกับหน่วยงาน
หลักที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง กรมธนารักษ์ หรือ กรมควบคุมมลพิษ 

P3 การเพิ่มพืน้ที่ 
สีเขยีว 

SO1 เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการ
ด าเนินการของจังหวัดและ
หน่วยงานภาครัฐ/องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก 

เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ มีวัตถุประสงค์ 
ให้ประชาชนเข้ า ไปใช้บริการเพื่ อการพักผ่อน  
การออกก าลังกาย เป็นศูนย์เรียนรู้ และเสริมสร้าง
ทัศนียภาพ อาทิ สวนสาธารณะ สนามกีฬากลางแจ้ง 
สนาม เด็ ก เ ล่ น  สวนสั ต ว์  ส วนพฤกษศาสตร์   
สวนรุกขชาติ เป็นต้น และ พื้นที่สีเขียวบริเวณ 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๐ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๑ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง 
(ต่อ-๒) 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
  เส้นทางสัญจรที่อยู่ตามแนวเส้นทางสัญจรสาธารณะ  

มีบทบาทในการช่วยส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
พื้นที่แนวถนน ทางเดิน เกาะกลางถนน ริมแม่น้ า  
ริมคลอง และริมทางรถไฟ เป็นต้น 

 SO2 เพิ่มพื้นที่สี เขียวโดยให้
ภาคเอกชนด าเนินการเป็นหลัก 

เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เสริมสร้าง
คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่บริเวณและชุมชน อาทิ  
ช่วยเพิ่มก๊าซออกซิเจนหรือลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ลดอุณหภูมิความร้อนในเขตเมืองกรองฝุ่นละออง  
และลดมลพิษ เป็นต้น การเพิ่มพื้นที่ในลักษณะนี้ 
แม้ประชาชนอาจจะไม่สามารถเข้าไปใช้บริการ 
ได้โดยตรงเหมือนพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ แต่มีคุณค่า
ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน และเกิดประโยชน์ใช้สอย 
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ พื้นที่สีเขียวในพื้นที่ส่วนบุคคล 
เช่น บ้านพักและอาคารชุดพักอาศัย อาคารพาณิชย์ 
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รีสอร์ท สนามกอล์ฟ และ 
พื้นที่อุตสาหกรรม เป็นต้น 

 SO3 เ พิ่ มพื้ นที่ สี เ ขี ย ว โ ดย
ผสมผส านกา รขั บ เ คลื่ อ น
ระหว่างจังหวัดและภาคเอกชน 

เป็นการผสมผสานการขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
โดยประสานความร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สี เขียว 
ทั้งพื้นที่สีเขียวเพื่อบริการ พื้นที่สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม 
และพื้นที่บริเวณเส้นทางสัญจร 

P4 การแก้ไขปญัหา
ชุมชนแออดั 

SO1 ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิม
ให้ดีขึ้น 

เป็นการพัฒนาโดยการปรับปรุงสาธารณูปโภคในที่ดินเดิม 
(Slum Upgrading) เป็นการปรับปรุ งชุ มชนเดิ ม 
ให้มีสภาพที่ดีขึ้น โดยปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ท า ง เ ดิ น เ ท้ า  แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ชุ ม ช น  
สร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
การปรับปรุงชุมชน ก็ยังขาดความมั่นคงในที่ดิน 
เพื่อการอยู่อาศัยในระยะยาว 

SO2 การปรับผังที่ดิน 
(Reblocking) 

เป็นการปรับปรุงรูปแบบชุมชนเดิมให้มีผัง และ
โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดีขึ้น โดยอาจจะมี
การปรับหรือรื้อย้ายที่อยู่อาศัยบางส่วน และพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น แต่ต้องเสียค่าที่ดิน 
ในกรณีเช่าที่ระยะยาว หรือซื้อที่ดินชุมชนแออัดเดิม 
แต่ชุมชนได้รับความมั่นคงในการอยู่อาศัย และ
สามารถพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๑ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๑ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง 
(ต่อ-๓) 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
P4 การแก้ไขปญัหา

ชุมชนแออดั 
SO3 ประสานประโยชน์ 
การใช้ที่ดิน/การแบ่งปัน
ที่ดิน (Land Sharing) 

โดยให้ เจ้าของที่ ให้ เช่าหรือขายที่ดินบางส่วนในชุมชน 
ในราคาถูก เพื่อแลกกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินส่วนที่เหลือ 
ข้อดีคือ ท าให้ชุมชนมีความมั่งคงระยะยาว หรือมีกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดิน 

SO4 รื้ อย้ ายและสร้ าง
ชุมชนใหม่ที่อยู่บริ เวณ
เดิม (Reconstruction) 

เป็นการรื้อย้ายภายในบริเวณเดิมย้ายจากจุดหนึ่งไปยัง 
จุดหนึ่ง แล้วให้สัญญาเช่าระยะยาวเป็นการให้ความมั่นคงกับ
ชาวบ้าน ท าให้สภาพชุมชนไม่เป็นชุมชนแออัด 

SO5 รื้อย้ายและการสร้าง
ชุมชนในที่ดินใหม ่
(Relocation) 

มีข้อดีที่ชุมชนได้ความมั่นคง แต่ท าให้ชุมชนต้องอยู่ไกลจาก
ชุมชนเดิม ไกลแหล่งท างาน เกิดภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
ในการซื้อที่ดิน และก่อสร้างบ้าน ซึ่งรัฐอาจต้องสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบางรายการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

๔) แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยทุธศาสตรภ์ายใต้ CDF4 ดา้นการทอ่งเที่ยว 
ตารางที่ ๕.๑-๔๒ แนวทางการใชป้ระโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF4 ดา้นการท่องเที่ยว 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
P1 การเพิ่มศักยภาพ

การบรูณะ
โบราณสถานและ
โบราณวัตถ ุ

SO1 ขับเคลื่อนให้รัฐบาล
เห็นความส าคัญและจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอ 

เป็นการสร้างกระบวนการขับเคลื่อนให้รัฐบาลกลาง 
เห็นความส าคัญของการบูรณะโบราณสถานเพื่อให้มีการ
อนุมัติงบประมาณในการบูรณะโบราณสถานในจังหวัด
พระนครศรี อยุ ธยา เป็นกรณีพิ เศษนอก เหนื อจาก
งบประมาณที่อนุมัติผ่านกรมศิลปากรที่มักมีลักษณะ 
เป็นสัดส่วน โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ผลประโยชน์ 
ที่ประชาชนในจั งหวัดได้รับจากกรณี โบราณสถาน 
มีความสมบูรณ์ และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่มี 
การจัดสรรงบประมาณในการบูรณะโบราณสถาน 
อย่างเพียงพอและเป็นระบบ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ควรให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นนี้เป็นกรณี
พิเศษ 

SO2 ให้ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เข้ าม ามี
บทบาทส าคัญในการร่วม
บู ร ณ ะ แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เป็นการระดมทุนเพื่อใช้ประโยชน์ในการบูรณะและรักษา
โบราณสถานด้วยวิธีการที่หลากหลายนอกเหนือจากการ
พึ่งพางบประมาณจากภาครัฐ อาทิ การจัดตั้งกองทุนหรือ
มูลนิธิ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้าชมสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัดอย่างกว้างขวางมากขึ้น การระดมทุน
จากภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยไม่มี เงื่ อนไข 
ในการสนับสนุน การผลิตของที่ระลึกที่เกี่ยวเนื่อง ให้มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับรสนิยมของนักท่องเที่ยว 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๒ 

ตารางที่ ๕.๑-๔๒ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF4 ด้านการท่องเที่ยว 
(ต่อ-๑) 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ ค าอธบิาย 
P2 การจดัการปญัหา

การบกุรกุพืน้ที่
โบราณสถาน 

SO1 ด าเนินการจัดการ 
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

เป็นการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 

SO2 จัดท าแผนระยาว  
๑๐ ปี พร้อมมาตรการ
รองรับผู้บุกรุกที่มีความ
เปราะบาง 

ด าเนินการผลักดันผู้บุกรุกโดยด าเนินการจัดหาที่ท ากินหรือ 
ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมที่ท าให้ผู้บุกรุกไม่สูญเสียคุณภาพชีวิต
ขั้นพื้นฐานและมีกรอบระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เตรียม
ความพร้อมอย่างเหมาะสม 

P3 การจ ากดัจ านวน
นักท่องเที่ยวเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย
ของโบราณสถาน 

SO1 ก าหนดขดี
ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเที่ยว 

โบราณสถานที่มีความเสี่ยงที่จะช ารุดเสียหายอันเนื่องมาจาก
การเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยวควรมีการก าหนดโซนที่มี
ขีดจ ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว 

SO2 จัดเก็บคา่เยี่ยมชม 
ในอัตราที่สูงขึ้น 

การจัดเก็บค่าเยี่ยมชมที่สูงขึ้นจะท าให้จ านวนนักท่องเที่ยว
ลดลงโดยอัตโนมัติจะส่งผลให้ลดความเสี่ยงในการช ารุด 
ทรุดโทรมของโบราณสถาน 

๕.๑.๖.๓  แนวทางการใชป้ระโยชน์ส าหรบัจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
รายละเอียดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อแนะน า 

จากการศึกษา ดังนี ้
๑) การน าไปใช้ประโยชน์ 

(๑) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดทุกประเด็น 
จังหวัดจึงไม่จ าเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์ 

(๒) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่น าเสนอสามารถใช้ก าหนดแผนงานโครงการให้เข้มแข็ง 
ครอบคลุม สมดุล สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดมากขึ้น  

(๓) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์เป็นแผนระยะยาวสามารถน าไปใช้
ก าหนดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับถัดไปได้ 

๒) กลไกขับเคลื่อน 
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะจากการศึกษา SEA” 
(๒) การติดตามประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ การติดตามการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ที่เสนอแนะในรายงาน SEA และการติดตามผลการพัฒนาในขั้นแผนงาน โครงการ โดยการติดตามประเมินผล
ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า รวมทั้งให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ ทุก ๓ เดือน 
เพื่อประโยชน์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(๓) ยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะในรายงาน SEA สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามสถานการณ์และบริบทในช่วงเวลาที่ด าเนินการในขั้นแผนงาน โครงการ โดยใช้ประโยชน์จากการประเมิน
อย่างต่อเนื่อง 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๓ 

๕.๒ การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 
การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ที่ส าคัญ

องค์ประกอบหนึ่ง มีความส าคัญต่อความมั่นใจในการส่งเสริมความรู้ การสร้างเครือข่าย ช่วยให้เกิดมุมมอง  
ที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น มีการบูรณาการวิสัยทัศน์ กระบวนการมีส่วนร่วมและ  
การสื่อสารที่เหมาะสมและเพียงพอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจกันและ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อท าให้ได้แนวทางหรือข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาที่ดีที่มุ่งไปสู่ 
ความยั่งยืนสามารถบรรุวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดท า SEA มีรายละเอียดต่อไปน้ี 

๕.๒.๑ การมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมหรือ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายกับการจัดกิจกรรม SEA ครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิด 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นที่เสริมมุมมองที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปัน
ความรู้ ความเข้าใจ และการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ ท าให้เกิดศักยภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ
ก่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างคณะผู้จัดท า SEA และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและส่วนกลาง เป็นการเปิดโอกาสเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามหลักการบริหารราชการที่ดีและหลักการจัดท า SEA 
ที่ถูกต้องและโปร่งใส โดยได้ใช้ทฤษฎีและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดท า 
SEA ดังนี ้

๑) การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการวิเคราะห์กลุ่มคนที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท า SEA ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดินครั้งน้ี ได้พิจารณาขอบเขตของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นการศึกษา SEA เชิงพื้นที่ที่มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมทั้งจังหวัดและ 
มีประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประเด็น จึงจ าเป็นต้องแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ่มต่างๆ เพื่อประโยชน ์
ในการสร้างความเข้าใจและมีความเหมาะสมในการวางแผนด าเนินการ เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม 
จะมีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง แบ่งเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ  

(๑) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐ ที่มีอ านาจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงาน 
ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยราชการ 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และการปกครองท้องที่ กลุ่มคนเหล่านี้รับรู้และมีข้อมูล
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาของจังหวัดอย่างมาก อาจต้องรับผิดชอบ  
การด าเนินการหรือได้รับผลกระทบ (เช่น การปรับองค์กร บทบาทและหน้าที่) จากกิจกรรมตามแผน และ
แผนงานที่เกิดจากข้อเสนอแนะของ SEA ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับข้อเสนอแนะของ 
SEA ไปจัดท าแผน แผนงานพัฒนาของจังหวัดในอนาคต กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จะเป็นผู้ ให้ข้อมูล  
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 
ตลอดจนปัญหาการปฏิบัติงาน 

(๒) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินการ 
ตามแผน แผนงานการพัฒนาของจังหวัด ได้แก่ ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้น าภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ภาคประชาสังคม ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม ผู้น าองค์กร ภาควิชาการ สื่อมวลชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
กลุ่มคนเหล่านี้เป็นผู้ที่มีคนให้ความเชื่อถือ และมีบทบาทในการเผยแพร่และชี้น าความคิดเห็นของประชาชน  



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๔ 

ในพื้นที่ หากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้น ามีความสนใจในประเด็นปัญหาการพัฒนาด้วยแล้ว ยิ่งจะมีอิทธิพล
และบทบาทต่อการชี้น าความคิดและการกระท าของประชาชนมากยิ่งขึ้นที่ส่งผลต่อด าเนินการกิจกรรมในพื้นที่
ทั้งในด้านบวกและลบอย่างมาก กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา 
สาเหตุของปัญหาในพื้นที่ ความต้องการหรือความคาดหวัง ข้อวิตกกังวลต่อผลการพัฒนาของภาครัฐ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความส าคัญต่อการจัดท า SEA อย่างมาก 

(๓) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอ านาจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดท า 
SEA ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาการ
ที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพฯ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็น วิเคราะห์ผล
การศึกษา ข้อเสนอแนะและตรวจสอบความถกูต้องของข้อมูลและกระบวนการจัดท า SEA ตลอดจนการน าผลงาน
การจัดท า SEA ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและสาธารณชนต่อไป 

๒) การด าเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้ด าเนินการในพื้นที ่ดังนี ้
(๑)  การเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องการจัดท า SEA  

ในจังหวัด วัตถุประสงค์ของการประเมิน รับฟังสถานการณ์ การด าเนินการและผลการด าเนินการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของจังหวัด ตลอดจนการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกในการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความร่วมมือในการประสานงาน และความสะดวก
ในการด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป็นอย่างดี 

(๒) การจัดท าเครือข่ายการประสานงานในพื้นที่ตามอ าเภอต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยใช้เครือข่ายนักศึกษาและศิษย์เก่าที่เป็นระดับบริหาร ได้แก่ ระดับปลัดอ าเภอ ปลัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น หรือพัฒนาการอ าเภอ และเครือข่ายกลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งนี้ได้เข้าพบและ
แนะน าโครงการกับนายอ าเภอ รวมทั้งขอความร่วมมือเรื่องการประชาสัมพันธ์แล ะประสานงานกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในอ าเภอ กลุ่มองค์กรและภาคประชาชนภายในอ าเภอนั้นๆ และเมื่อมีการจัดกิจกรรม  
การประชุมในพื้นที่ท าให้ไดเ้ครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความรู้ ความสนใจในกิจกรรม SEA ซึ่งสามารถขยาย
กลุ่มผู้สนใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มากขึ้น  นอกจากนี้ได้ติดต่อและเยี่ยมชมกิจกรรมของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อส ารวจศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
และเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดท า SEA ด้วย ในการด าเนินการจัดท าเครือข่ายในพื้นที่ได้ท าความเข้าใจ
และสร้างความตระหนักกับแกนน าเครือข่ายเกี่ยวกับความส าคัญและผลประโยชน์และผลกระทบของ SEA  
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไป  

(๓) การด าเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
มีวิธีการ ดังนี ้

(๓.๑) ใช้เครือข่ายในพื้นที่ประสานงานติดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เชิญชวนให้ 
เข้าร่วมการประชุม SEA เป็นการประสานงานนอกรอบเบื้องต้น 

(3.2) ท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อแจ้งให้ทราบถึง
รายละเอียดกิจกรรมการจัดประชุมการมีส่วนร่วมในพื้นที่  และขอความอนุเคราะห์ให้จังหวัดออกหนังสือเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าร่วมประชุมสัมมาใหญ่ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ซึ่งมีก าหนดการจัดประชุมที่
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา ส าหรับการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 - 8 ในพื้นที่อ าเภอบางบาล อ าเภอเสนา 
อ าเภอนครหลวง และอ าเภออุทัย ขอความอนุเคราะห์ให้อ าเภอเป็นผู้ออกหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าว 
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(3.3) ในการประชุมครั้งที่ 3  ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ออกหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นใน
กรุงเทพมหานคร 

3) ผลการด าเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้และเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีการด าเนินการจัดท า SEA ความส าคัญ 

ประโยชน์และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะด าเนินการจัดท า SEA มีประเด็นปัญหาที่มี
ความส าคัญและได้รับความสนใจจากผู้ เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ปั ญหาน้ าท่วม  
ปัญหาขยะมูลฝอย โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางด่วนพิเศษ รถไฟความเร็วสูง รถไฟชานเมือง  
ท าให้เกิดความสนใจในการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนา และประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา  
ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างมากในอนาคต เมื่อมีการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูล และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ความต้องการ
และข้อวิตกกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก  ในส่วนบทบาทหน้าที่ของ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากภาครัฐ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนของหน่วยงาน  
ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคประชาชน มักเป็นแกนน าของชุมชน กลุ่มอาชีพและองค์กร ท าให้  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาร่วมกิจกรรมการจัดท า SEA ครั้งนี้ ได้ผู ้เข้าร่วมประชุมที่มีหน้าที่ บทบาท 
ในส่วนเกี่ยวข้อง และความสนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการท าให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ประสบความส าเร ็จ ได้ตามวัตถุประสงค์ จ านวนการมีส ่วนร่วมของผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียในกิจกรรม 
การประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่ ผู้ เข้าร่วมประชุมที่เป็นภาครัฐและประชาชนมีจ าน วนไม่ต่างกันมากนัก  
แต่กิจกรรมในการประชุมกลุ่มย่อยจ านวนภาคประชาสังคมมีมากกว่าภาครัฐ ซึ่งตามขั้นตอนของกระบวนการ
จัดท า SEA จ านวนองค์ประกอบผู้เข้าร่วมจะแตกต่างกันไปตามประเด็นปัญหาที่ท าการประเมิน  ดังแสดงใน
ตารางที่ ๕.๒-๑ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๒-๑ ตารางแสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA 

ขั้นตอนกระบวนการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้มีส่วนรว่ม เครื่องมือ/เทคนิค 

๑. การกลั่นกรอง (Screening) 
การกลั่นกรอง 
(Screening) 

- ทบทวนความจ าเป็นที่ตอ้งศึกษา 
SEA  

ผู้บริหาร/คณะผู้จัดท าSEA 
การประชุม/การปรึกษาหารือ 

๒. การพัฒนาปัจจัยส าคญัที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development) 

๒.๑ การก าหนด
วัตถุประสงค์การประเมิน 
(Object of 
Assessment) 

-  ให้ เกิดการยอมรับร่วมกัน  
ในเป้าหมายของการประเมิน 

ผู้บริหาร/คณะผู้จัดท า SEA/ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การประชุม/การปรึกษาหารือ 

๒.๒ การวเิคราะห์ 
แรงขับเคลื่อน  
(Driving Forces) 

- ได้มุมมองเชงิยุทธศาสตรท์ี่เปน็
รากของปญัหา 

- ใช้ระบุปัญหาและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
คณะผู้จัดท า SEA/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
สมาชิกในชุมชน 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การรับฟังความคิดเห็น/ 

การส ารวจ/ 
การปรึกษาหารือ 
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๕-๑๔๖ 

ตารางที่ ๕.๒-๑ ตารางแสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA (ต่อ-๑) 

ขั้นตอนกระบวนการ  วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้มีส่วนรว่ม เครื่องมือ/เทคนิค 
๒.๓ การวเิคราะห์และระบุ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและ 
ความยั่งยืน 
(Environmental and 
Sustainability Issue: ESI) 

- ตรวจสอบประเด็นการพัฒนาหรือ 
CDF สอดคล้ อ ง กั บ แผนพัฒน า
จังหวัดและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืน 

- ตรวจว่า SEA มีความสอดคล้องกับ
กฎระเบียบหรือกฎหมาย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
คณะผู้จัดท า SEA 

การปรึกษาหารือ 

๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ 
(Governance Framework) 

-  รั บรู้ ขอบ เขตความรับผิดชอบ 
ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ 

- ส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน
ร ะหว่ า ง จั ง ห วั ด กั บหน่ ว ย ง าน 
ที่เกี่ยวข้อง 

- เพื่อระบุว่าใคร องคก์รใด หรือกลุ่มใด
ต้องเข้ามาในการมีส่วนร่วมการจัดท า 
SEA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/

คณะผู้จัดท า SEA/ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/

สมาชิกในชุมชน 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๒.๕ กรอบอ้างอิง 
เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic 
Reference Framework) 

- เพื่อวิเคราะห์ว่า SEA ที่ด าเนินการ 
อยู่ภายใต้กรอบนโยบายมหภาค 
ที่อยู่ เหนือกว่าแผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๒.๖ กรอบการประเมิน 
ปัจจัยส าคัญที่ตอ้งตัดสินใจ 
(CDF Assessment 
Framework) 

- เพื่อให้แน่ใจว่า CDF ที่ได้เป็นปัจจัย
ที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 

- เพื่อระบุวัตถปุระสงค์ เกณฑก์าร
ประเมิน และตัวชี้วัดของแต่ละ CDF 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การปรึกษาหารือ 

๓. การพัฒนาทางเลอืกเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic Option Development) 

๓.๑ ทางเลือก 
เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic 
Option Development) 

- สังเกตรูปแบบการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญในพื้นที่จังหวัดจากอดีตสู่
ปัจจุบัน และความคาดหวังของคน
ในอนาคต 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
คณะผู้จัดท าSEA/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ 
สมาชิกในชุมชน 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การรับฟังความคิดเห็น/ 

การส ารวจ/ 
การปรึกษาหารือ 

๓.๒ การประเมินทางเลือก
เชิงยทุธศาสตร์ (Strategic 
Option Assessment) 

- เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละ CDF หรือ
นโยบายมีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใด 
ที่สามารถบรรลุเกณฑ์และสามารถ
น าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
คณะผู้จัดท าSEA/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ 
สมาชิกในชุมชน 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การรับฟังความคิดเห็น/ 

การส ารวจ/ 
การปรึกษาหารือ 

 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๗ 

ตารางที่ ๕.๒-๑ ตารางแสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA (ต่อ-๒) 

ขั้นตอนกระบวนการ วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้มีส่วนรว่ม เครื่องมือ/เทคนิค 

๔. การประเมนิโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities Assessment) 

การวเิคราะห์โอกาส
และความเสี่ยง 
(Opportunities and 
Risk Assessment) 

- ช่วยค้นหาทิศทางหรือเส้นทาง 
ที่ดีกว่าในการเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
ที่เป็นไปได้ 

คณะผู้จัดท าSEA การระดมความคิดเห็น 

๕. การติดตามผล (Follow-up) 

การตดิตามผล 
(Follow-up) 

- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ระหว่างการน ายุทธศาสตร์ ไปสู่ 
การปฏิบัติ ตลอดจนประสิทธิผล 
ในการน าไปปฏิบัติ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา/
คณะผู้จัดท าSEA/ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การปรึกษาหารือ 

๖. การจัดท ารายงาน SEA (SEA Report) 

การจดัท ารายงาน SEA 
(SEA Report) 

จัดท ารายงาน ๓ ส่วนหลัก 
1. รายงานระบุปัจจัยส าคัญที่ต้อง

ตัดสินใจ 
2.รายงานการประเมินทางเลือก 

เชิงยุทธศาสตร์ 
3.รายงานสรุปส าหรับประชาชน

ทั่วไป—0yf 

  
 
 

-คณะผู้จัดท า SEA 
การประชุม/ 

การปรึกษาหารือ 

 ๕.๒.๒  การสื่อสาร 
นอกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการ 

ไปตามขั้นตอนของกระบวนการแล้ว เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมรับทราบเรื่องข้อมูลและ 
เพื่อเปิดโอกาสให้แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างทั่วถึง จึงได้จัดการประชุมสัมมนาทั้ งในพื้นที่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และส่วนกลางอีกจ านวน ๓ ครั้ง โดยเป็นการน าเสนอผลการศึกษา SEA และ ร่างแนวทาง
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบผลการศึกษา แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดท า SEA  ดังต่อไปน้ี 

 ๕.๒.๒.๑ การจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ 
หลังจากวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากการด าเนินการปรึกษาหารือจาก 

ผู้มีส่วนร่วมตามกลุ่มความเชี่ยวชาญทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยตามกระบวนการ SEA แล้ว จึงได้ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้ปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จ านวน 4 ประเด็น ดังนี้  

๑) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF1 ด้านการบริหารจัดการ มี ๔ นโยบาย  
(๑๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์) ได้แก่ 

(๑) นโยบายการบริหารจัดการแม่น้ าป่าสัก  มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
3 ทางเลือก  คือ 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๘ 

(1.1) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือในแม่น้ าป่าสัก โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

(1.๒) ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักที่เข้มแข็ง
และบูรณาการ 

(1.๓) ปรับปรุงอ านาจการบริหารจัดการแม่น้ าป่าสักและการติดตาม
ประเมินผลตามกลไกเดิมที่มีอยู ่

(๒) นโยบายการบริหารจัดการขยะ มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ 
(2.๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง Zero 

Waste 
(๒.2) ส่งเสริมการลดขยะจากถิ่นก าเนิด 
(2.๓) ยกระดับขีดความสามารถของระบบจัดการขยะให้สูงขึ้น 

(๓) นโยบายการบริหารจัดการมลพิษทางน้ า มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
๓ ทางเลือก คือ  

(3.๑) ส่งเสริมค่านิยมและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยใช้มาตรการทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน 

(3.๒) ก าหนดมาตรการจัดเก็บค่าบ าบัดน้ าเสียส าหรับครัวเรือนและ 
โรงงานอุตสาหกรรม ตามหลักการ Polluter Pays Principle 

(3.๓) ก าหนดบทลงโทษและเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับดูแลให้มี 
ความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น 

(๔) นโยบายการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
จ านวน ๒ ทางเลือก คือ 

(4.๑) ปรับรูปแบบการท าเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัย
และภัยแล้ง 

(4.๒) บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัยเข้ากับการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานขนาดใหญ่ 

๒) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF2 ด้านการเกษตรกรรม มี ๒ นโยบาย  
(๖ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์) ได้แก่ 

(๑) นโยบายการพัฒนาระบบเกษตรรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  
มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ 

(1.๑) ก าหนดให้จั งหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสินค้าเกษตร 
ปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐ 

(1.๒) ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ เป็น
การเกษตรแม่นย าสูง (Precision Agriculture) 

(1.๓) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกร 
ในระบบออนไลน ์

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ ์
 โครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๕-๑๔๙ 

(๒) นโยบายการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ 

(2.๑) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที ่มีฐานะยากจน  
อย่างต่อเนื่องและระยะยาว 

(2.๒) ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ท ากินเป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคง
ด้านที่ท ากิน 

(2.๓) พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 
๓) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF3 ด้านการพัฒนาเมือง มี ๔ นโยบาย  

(๑๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์) ได้แก่ 
(๑) นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและ

สิ่งแวดล้อม มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ 
(1.๑) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาด 
(1.๒) ยกระดับคุณภาพและเครือข่ายระบบขนส่งเดิม 

(๒) นโยบายการสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื้นที่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย 
มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ 

(2.1) ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัดพิจารณาสัญลักษณ์สีและข้อก าหนด
เป็นการเฉพาะต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่แนวกันชน 
(Buffer Zone) 

(2.๒) ก าหนดระยะแนวกันชน (Buffer Zone) 
(๓) นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ  

(3.๑) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสานการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัดและ
ภาคเอกชน 

(3.๒) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชนด าเนินการเป็นหลัก 
(3.๓) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการด าเนินการของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ/

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก 
(๔) นโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด  มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ทางเลือก 

คือ  
(4.๑) ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีขึ้น 
(4.๒) การปรับผังที่ดิน (Reblocking) 
(4.๓) ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) 
(4.๔) รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่บริเวณเดิม (Reconstruction) 
(4.๕) รื้อย้ายและการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ (Relocation) 

๔) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF4 ด้านการท่องเที่ยว มี ๓ นโยบาย  
(๖ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์) ได้แก่ 

(๑) นโยบายการเพิ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ   
มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ 
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(1.๑) ให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทส าคัญในการร่วม
บูรณะและบ ารุ งรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

(1.๒) ขับเคลื่อนให้รัฐบาลเห็นความส าคัญและจัดสรรงบประมาณ 
อย่างเพียงพอ 

(๒) นโยบายการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน  มีทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ 

(2.๑) จัดท าแผนระยาว ๑๐ ปีพร้อมมาตรการรองรับผู้บุกรุกที่มีความ
เปราะบาง 

(2.๒) ด าเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(๓) นโยบายการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหายของ

โบราณสถาน มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ  
(3.๑) จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราที่สงูขึ้น 
(3.๒) ก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตามกระบวนการจัดท า SEA  
จึงได้มีการจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ ขึ้น ที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่  
๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อน าเสนอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา มีผลดังนี้ 

๑) ข้อมูลทั่วไปผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา  
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาจ านวน ๓๖๐ คน ส่วนใหญ่เป็นผู้แทนภาคประชาสังคม 

ร้อยละ ๕๗.๕๐ ผู้แทนจากภาครัฐ ร้อยละ ๒๘.๓๓ ภาคเอกชน ร้อยละ ๘.๓๓ สื่อมวลชนท้องถิ่น ร้อยละ 
๓.๐๖ และภาควิชาการ ร้อยละ ๒.๗๘  

๒) ข้อคิดเห็นจากการประชุมสัมมนาครั้งที่ ๒  
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังแสดงในตารางที่ ๕.๒-๒ ดังนี ้
ตารางที่ ๕.๒-๒ แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัปญัหาในพืน้ที่ทีต่้องการแก้ไข 

ปญัหา รายละเอียด พืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ 

๑. โครงการสร้างถนน 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพ 
รอบที่ ๓ 

สร้างถนนตัดผ่านที่นาของประชาชน แต่ไม่มีการ
สร้างเส้นทางส าหรับข้ามถนนให้ประชาชน ท าให้
ได้รับความเดือดร้อนและล าบากในการเดินทาง 
ไปท านา 

อ าเภอลาดบัวหลวง 
อ าเภอบางไทร  
อ าเภอบางปะอิน 

๒. การผันน้ าท่วมเข้าพื้นที่
การเกษตร 

เกษตรกรในพืน้ที่กว่า ๓๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับผลกระทบ
จากการผันน้ าเข้าสู่พื้นที่เกษตรกร ท าใหข้าดโอกาส
ในการท ามาหากิน และไม่ไดค้่าชดเชยจากการขาด
รายได้ ดังนั้นจึงเสนอว่าควรให้มีการจ่ายค่าเช่าที่นา
เพื่อชดเชยรายได้ในส่วนนี้ เช่น ไร่ละ ๕,๐๐๐ บาท 
เป็นต้น 

อ าเภอบางบาล 
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ตารางที่ ๕.๒-๒ แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกบัปญัหาในพืน้ที่ที่ต้องการแก้ไข (ต่อ-๑) 

ปญัหา รายละเอียด พืน้ที่ที่ไดร้บัผลกระทบ 
๓. การจดัการขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่มาจากโรงงานที่ไม่อยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งไม่มีการจัดการที่ดี มีการ
น ามาทิ้ งในที่สาธารณะ รวมทั้ งขยะมูลฝอย 
ที่มาจากต่างจังหวัด ถูกน ามาทิ้งในพื้นที่โดยไม่มี
การจัดการอย่างเหมาะสม ท าให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น  

อ าเภอนครหลวง  
อ าเภออุทัย  
อ าเภอบางไทร 

๔. การขนส่งทางน้ า ก่อให้เกิดปัญหามลพิษ และเกิดตลิ่งพัง อ าเภอนครหลวง 
๕. การขนส่งทรายทางบก ก่อให้ เกิดปัญหามลพิษ ฝุ่นควัน และมีทราย 

ตกหล่นบนท้องถนน กระทบต่อความปลอดภัย 
ในการใช้ถนนโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกอาจก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได้ 

อ าเภอนครหลวง 

๖. สารเคมีในแหลง่น้ า ปัญหาสารเคมีมีผลกระทบต่อภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะต่อสัตว์น้ า แต่เดิมเคยพบว่ามีหอยตลับ
แต่ปัจจุบันไม่พบในแหล่งน้ าแล้ว นอกจากนี้   
ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการท่องเที่ยวในเรื่อง
ของสารปนเป้ือนในอาหาร 

อ าเภอมหาราช 

๗. มลพิษจากการเผาอิฐ การเผาอิฐมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิด
ควันพิษ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ
ของประชาชน และก่อให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญ หน่วยงานราชการควรมีวิธีการควบคุม
จัดการ เช่น การส่งเสริมพัฒนาโครงการเผาอิฐ 
ไร้ควัน  หรือก าหนดเขตพื้นที่ ในการเผาอิฐ 
ให้อยูห่่างไกลจากแหล่งชุมชน เป็นต้น 

อ าเภอบางบาล 

๘. ผักตบชวา ผักตบชวามีจ านวนมาก ขัดขวางเส้นทางสัญจร
ทางน้ า 

ชุมชนวังไชยพัฒนา 

๙. สิ่งก่อสร้างรุกล้ าล าน้ า มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าล าน้ า กรมเจ้าท่า
ควรมีการตรวจตราและด าเนินการตามกฎหมาย 

ชุมชนวังไชยพัฒนา 
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๓) ข้อคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพฒันา 
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ได้แสดงความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา ดังนี้ 
(๑) เรื่องการควบคุมการบ าบัดน้ าเสียให้ได้มาตรฐานก่อนการระบายลงสู ่

แหล่งน้ าของโรงงานอุตสาหกรรม และการปรับปรุงระบบระบายน้ าของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ โดยเสนอว่า 
ควรระบุให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการอย่างเคร่งครัด ควรมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มเติมเพื่อน ามาเยียวยา
ผลกระทบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

(2) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ 
ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและเป็นผลดีต่อการท่องเที่ยว และท าให้ 
คนในท้องถิ่นมีรายได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบขนส่งหรือคมนาคม จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมด้วย เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันทั้งระบบ 

(3) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เสนอมาแต่ละยุทธศาสตร์ ควรมีการระบุระยะเวลา
ด าเนินการและแหล่งงบประมาณ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นแนวโน้มของความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เนื่องจาก
หากยุทธศาสตร์ใดใช้งบประมาณสูง การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์นั้นอาจจะเป็นไปได้ยาก 

(4) การพัฒนาพื้นที่ ควรค านึงถึงคนต่างถิ่นที่มาซื้อบ้านจัดสรรอยู่ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และไม่มีที่ดินท าการเกษตร  หากมีการเสนอให้ใช้พื้นที่เพื่อการเกษตร อยากให้พิจารณาถึง 
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมควบคู่ไปด้วย  

(5) ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เสนอให้มีการส่งเสริมและพัฒนา เช่น 
การใช้ภาชนะที่มาจากผักตบชวาหรือจากวัสดุทางการเกษตร การท าแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร เป็นต้น 

(6) เสนอให้มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดระเบียบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ  
ในการสร้างถนน การท าบ้านจัดสรร ต้องไม่ปิดกั้นทางระบายน้ า เนื่องจากเป็นสาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
น้ าท่วม 

(7) เพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ควรมีมาตรการ  
ให้รางวัลแก่ผู้ที่ท านาแล้วไม่เผาตอซังข้าว เพื่อเป็นการจูงใจในการท าการเกษตรที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ เสนอให้มีการจัดท าแปลงสาธิตในพื้นที่ที่ท าการเกษตรเพื่อเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตและคุณภาพดนิ
ส าหรับการเกษตรที่ไม่เผาตอซังข้าว กับการเกษตรที่เผาตอซังข้าว  

(8) เมื่อด าเนินการตามโครงการ SEA เสร็จสิ้นแล้ว ควรน าผลการด าเนินงาน 
มารายงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าได้ผลลัพธ์อย่างไร เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลของการจัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๒ ในอ าเภอ
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ถูกระบุอยู่ใน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่จัดท าไว้ครอบคลุมในทุกประเด็น 

๕.๒.๒.๒ การจัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ ๓ 
การประชุมสัมมนาครั้งที่ ๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังนี้ 
(๑) วัตถุประสงค ์เพื่อ 

(๑.๑) น าเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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(๑.๒) น าเสนอและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในพื้นที่ต้นแบบ 

(๒) จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม ๑๕๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาควิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน 

(๓) กระบวนการน าเสนอผลของ SEA ตอ่ที่ประชุมสัมมนา ประกอบด้วย 
(๓.๑) การน าเสนอผลการศึกษา SEA  

ได้น าเสนอเนื้อหาให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับทราบผลการศึกษา  
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ ภาคทฤษฎีและหลักการท า SEA ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

(๓.๒) การแสดงความคิดเห็นและการตอบข้อซักถาม 
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีการตอบ 

ข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA ในการประชุม สรุปไดด้ังนี ้
- SEA เป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย 

แผน/ แผนงาน โดยค านึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมและปัจจัยอื่นๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- SEA ไม่ใช่แผน แต่เป็นเครื่องมือช่วยให้การวางแผนให้ดีขึ้น SEA กับ
ผังเมืองท าหน้าทีต่่างบทบาทกัน  

- SEA ใช้กับระดับแผนทุกขนาดได้ ตั้งแต่แผนขนาดเล็กจนถึงแผน
ขนาดใหญ่ ตัวอย่าง การท าแผนเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางของเด็กอนุบาลไปโรงเรียน ก็ยังสามารถน า SEA 
มาใช้เป็นเครื่องมือได ้ การจัดท าSEA นั้นจะท าบนโต๊ะแบบง่าย หรือท าอย่างลึกซึ้งก็ได้ไม่จ ากัด หากเข้าใจที่จะ
ใช้ประโยชน์จาก SEA  เพราะ SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน  ส าหรับในกรณกีารน า SEA มาเป็น
เครื่องมือการวางแผนในการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วสามารถ
น าไปใช้เป็นตัวอย่าง ให้กับในพื้นที่อื่นซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก  

- ผู ้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนได้แสดงความคิดเห็นว่า SEA 
เป็นเครื่องมือที่ดี ที่จะท าให้การบริหารจัดการเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม หรือนโยบายต่างๆ  
นับเป็นเครื่องมือส าคัญของประเทศและโลกที่ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ เพราะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  
มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามความต้องการได้ ท าให้มีความเข้าใจกันมากขึ้น 

- ในเชิงกฎหมาย ในขณะนี้ มีการด าเนินการยกร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีให้มีการจัดท า SEA ตามสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ และอยู่ในเป้าหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560 - 2564) เป็นความส าคัญของ SEA ในเชิงกฎหมาย และอยู่ในการก ากับของ
คณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 

ส าหรับข้อเสนอการจัดท า SEA ที่จะประกาศใช้เป็นระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ขณะนี้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก าลังรอผลกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นโครงการ  
น าร่องและโครงการจัดท าแนวทางการศึกษาและฝึกอบรม SEA เพื่อน ามาพิจารณาว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุง  
ก่อนน าเสนอนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก SEA เป็นเรื่องใหม่และต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ SEA ใหักับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า SEA รวมทั้ง หน่วยงานวางแผนและ
หน่วยงานปฏิบัติ ของภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงต้องใช้เวลาระยะหน่ึงเพ่ือให้เกิดความพร้อม 
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๕-๑๕๔ 

๕.๒.๒.๓ การน าเสนอผลการศึกษา SEA ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คณะผู้จัดท า SEA และเจ้าหน้าที่ของส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้น าเสนอผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบด้านแผนพัฒนาจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ) หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จ านวน ๕๐ คน ณ ศาลากลางจังหวัด โดยมีเนื้อหาการน าเสนอ ดังนี ้

(๑) ผู้แทนจาก ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ได้กล่าวถึงที่มา วัตถุประสงค์ ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

(๒) การน าเสนอผลการศึกษา SEA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ผลของการประชุมเพื่อน าเสนอผลการศึกษา SEA ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้รับการตอบรับที่ดี โดยที่ประชุมมีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ ปัญหาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประสบอยู่ และความต้องการในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาตลิ่งแม่น้ าพัง ปัญหาการจราจรทางบก 
และทางน้ า ปัญหาขยะ และการเกษตร ซึ่งปัญหาและความต้องการที่ผู้เข้าร่วมประชุมน าเสนอ ได้มีการระบุไว้
ในนโยบายทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรืออยู่ในหัวข้อการใช้โอกาสและความเสี่ยงในการก าหนดมาตรการ  
ความยั่งยืนส าหรับปัจจัยส าคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทั้ง ๔ ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ได้แสดงความสนใจในผลการศึกษาครั้งนี้ และขอให้จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ที่แล้วเสร็จมาให้จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อน ามาพิจารณาให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น าไปปรับใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๖ 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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๖-๑ 

บทที่ ๖ 
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้ทำการ

รวบรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ตรง จากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ โดยใช้แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งเป็น SEA ประเภท 
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากมีความสอดคลอ้งกับ
การประเมินในเชิงพื้นที่ ในบทนี้จะได้กล่าวถึงการดำเนินการตามกระบวนการ ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วย  
การกลั่นกรอง การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ การประเมิน
โอกาสและความเสี่ยง การติดตามผล และการจัดทำรายงาน SEA ในกระบวนการดำเนินการแต่ละขั ้นตอน 
ได้มีการดำเนินการการมีส่วนร่วม โดยได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง  
และพอเพียง 
 การใช้ประโยชน์จากแนวทางการจัดทำ SEA ผู ้สนใจหรือผู้ศึกษา ควรทำความเข้าใจเนื ้อหาทุกส่วน 
ของแนวทางฯ และควรเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ SEA ทั่วไป การจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จำเป็นและเหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องดำเนินงานหรือกำกับดูแล
การศึกษาโดยตรง ส่วนกระบวนการจัดทำ SEA ในการปฏิบ ัติการจริง จำเป็นและเหมาะสมสำหรับ
กลุ ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินงานการประเมิน SEA สำหรับนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน การพัฒนาของหน่วยงาน และหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งรับผิดชอบการพิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผน
หรือแผนงาน มีรายละเอียดเนื้อหาสาระ ดังต่อไปนี้ 

๖.๑ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทั่วไป 
๖.๑.๑  ความหมาย 

นักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือคำนิยามของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ไว้มากมาย เช่น SEA หมายถึง การประเมินสิ ่งแวดล้อม 
เพื่อนโยบาย แผน และแผนงาน (Therivel, 1998, p.39) หรือ หมายถึง การวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อบูรณาการการพิจารณาด้านสิ ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย  แผน แผนงาน และการประเมิน 
การพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ตามคำนิยามของคณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(๒๕๖๑) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผน  หรือ
แผนงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอื่นๆ  
โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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๖-๒ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๒) ได้ให้ความหมาย  
ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ว่า มีการให้
นิยามแตกต่างกันตามบริบท และสถานภาพการนำไปใช้ หรือการบังคับใช้ในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม 
เพื่อให้เกิดความชัดเจน ไม่สับสนในการนำไปใช้กับแนวทาง SEA ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย ดังนี้ 

กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งบูรณาการมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและเหมาะสมกับการพัฒนา และนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการดำเนินงาน 
ของแผน หรือแผนงานการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดย Partidario (2012) ได้ให้ความหมาย
ของ SEA ว่า เป ็นการประเมินสิ ่งแวดล้อมที ่เหมาะสมกับนโยบาย (Policy) แผน (Plan) และแผนงาน 
(Program) ในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์มากกว่าระดับโครงการ โดยคำว่า “เชิงยุทธศาสตร์” เป็นลักษณะของ
วิธีการคิด ทัศนคติ และการกระทำที่ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุถึงวัตถุประสงค์ SEA  
เป็นการทำงานกับระบบที่มีความสลับซับซ้อน ด้วยวิธีการที ่ยืดหยุ่น โดยพยายามทำความเข้าใจ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ ดำเนินการและจัดการกับความไม่แน่นอน การปรับตัวให้เข้ากับบริบทที่เปลี่ยนแปลง  
และสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งบางกรณีอาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
และต้องให้ความสำคัญกับบริบทที่หลากหลายมากขึ้น  

โดยสรุป SEA เป็นเครื่องมือในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมที่มีลักษณะเป็นเชิงยุทธศาสตร์  
เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรบัประเด็นที่มีความสำคัญ ทำหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการตัดสนิใจ 
เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่ได้ดำเนินการ เป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลลัพธ์ 
ของการจัดทำ SEA คือ ข้อเสนอแนะแนวทาง หรือทิศทางการพัฒนาที่ดีสำหรับนโยบาย แผน และแผนงาน 
ที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ๖.๑.๒  วัตถุประสงค์ 
การทำ SEA มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ประกอบด้วย 
๑) สนับสนุนการบูรณาการด้านสิ ่งแวดล้อม และความยั ่งยืน ครอบคลุมประเด็นด้าน 

ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการกำหนดเงื่อนไขเพื่อทำให้เกิด
ข้อเสนอการจัดทำแผนพัฒนาในอนาคตที่นำไปสู่ความยั่งยืน 

๒) เพิ ่มคุณค่าให้กับการตัดสินใจ โดยการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงของทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส 

๓) เปลี่ยนวิธีคิด และสร้างวัฒนธรรมให้มีการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความร่วมมือ
และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

 ๖.๑.๓  กลุ่มเป้าหมาย 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
๑) หน่วยงานภาครัฐ  แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.1) ผู ้ร ับผิดชอบการดำเนินงานการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับ
นโยบาย แผน หรือแผนงานการพัฒนาของหน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ กระทรวง กรม สำนักงานแห่งชาติ  
ส่วนราชการท้องถิ ่น องค์การสาธารณะ และเอกชน ซึ ่งมีการเสนอแผนหรือแผนงานการพัฒนาขึ ้นใหม่  
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๖-๓ 

หรือทบทวนแผน หรือแผนงานเดิม เรียกกลุ่มเป้าหมายน้ีว่า เจ้าของหรือผู้มีอำนาจกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย 
แผน หรือแผนงาน 

1.๒) ผู ้ร ับผิดชอบการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผน หรือแผนงานของเจ้าของ
นโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยการทบทวนความสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสมของรายงานการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

2) บริษัทที ่ปรึกษา ซึ ่งรับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากเจ้าของนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน ในการดำเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แทนเจ้าของนโยบาย แผน หรือแผนงาน  

3) องค์กรอิสระและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและวิจัย และตัวแทนภาคประชาชน  
ซึ ่งมีความสนใจในการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของข้อเสนอแผนหรือแผนงาน  และสนใจ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ๖.๑.๔  ประโยชน์ของ SEA  
การจัดทำ SEA จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญ ดังนี้ 
๑) สร้างความมั่นใจว่าเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากมุมมองที่กว้างและเป็นระบบ 

อีกทั้งยังมีความเช่ือมโยงกับประเด็นสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบความยั่งยืน 
๒) มีการกำหนดทางเลือก และการเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาที่สำคัญอันนำไปสู่ 

การตัดสินใจที่ยั่งยืนมากข้ึน โดยครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓) มีการเปรียบเทียบโอกาสและความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ในทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Option) โดยมีการพิจารณาถึงผลกระทบสะสมที่เกิดข้ึนด้วย 
๔) มีการนำเสนอแผนงานการติดตามโดยใช้การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และการติดตาม

ตรวจสอบ 
๕) ทำให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการตัดสินใจ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและ  

ความโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีโอกาสปรึกษาหารือ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจ 
ที่มีการบูรณาการมุมมองที่สอดคล้องเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหามากข้ึน 

๖.๑.๕  กรอบแนวคิดการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
จากการศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พบ ว่า  

การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีอยู่ ๒ แนวทางหลัก คือ การประเมินผลสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ประเภทการประเมินผลกระทบ หรือ Impact Based Model ที ่เน้นการศึกษาผลกระทบ 
จากกิจกรรมที ่เก ิดจากนโยบาย แผน และแผนงาน ซึ ่งม ีส ่วนคล้ายกับการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ถือว่าอยู่ใน SEA แนวทางประเมินผลกระทบ หรือแบบดั้งเดิม 
(Traditional Model) กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประเภทการคิดเชิงยุทธศาสตร์ หรือ 
Strategic Thinking Model ซี่งศาสตราจารย์ Partidario (2012) ได้วิเคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างของ 
สองแนวทาง ในด้านปรัชญา วิธีการ ข้ันตอน และผลผลิต ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๑-๑ ดังนี้ 
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๖-๔ 

ตารางท่ี ๖.๑-๑ เปรียบเทียบ SEA แนวคิดแบบการประเมินผลกระทบ กับ SEA แนวคิดเชิงยุทธศาสตร ์
แนวคิดแบบการประเมินผลกระทบ 

(EIA Based SEA) 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Based SEA) 

๑. ด้านปรัชญา 
๑.๑ เป็นการประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการ พัฒนา 

โครงการ 
๑.๑ เป็นการสร้างบริบทหรือแนวทาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โดยมีการบูรณาการกลยุทธ์ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อน
ถึงความซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๑.๒ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันคุณค่าของทรัพยากรในปัจจุบันและ 
มีการกำหนดกระบวนการในการควบคุมปัญหาที ่อาจ
เกิดข้ึน 

๑.๒ มีเป้าหมายเพื่อการส่งเสริมให้มีการพัฒนาในอนาคต โดยใช้
แนวทางการวางแผนในเชิงรุกและแนวคิดทัศนคติในเชิง
สร้างสรรค์ 

๒. วิธีการ 
๒.๑ มีว ิธ ีการเป ็นแบบเช ิ งเส ้น (Linear) ม ีการว ิ เคราะห์  

โดยใช้หลักการ เหตุผลและเทคนิคต่างๆ บนพื้นฐานของ
หลักการทางวิทยาศาสตร์  

๒.๑ มีวิธีการเป็นแบบเชิงระบบ (System) เป็นระบบที่มีวิธ ีการ
วิเคราะห์บนพื้นฐานของการบูรณาการสหวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
เป็นการใช้ระบบท่ีมีการประยุกต์สหวิทยาการให้สอดคล้องกับ
ประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๒.๒ เป็นการจัดทำข้อมูลบนพื้นฐานของรายละเอียดข้อมูลท่ีมีอยู่ 
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นวิธีการตามมาตรฐาน 
ท่ีง่ายต่อการติดตามตรวจสอบ และการควบคุม 

๒.๒ เป็นการนำเสนอทิศทางในการพัฒนา และส่งเสริมให ้มี  
การปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา  เพื ่อให้สอดคล้องกับ
ประเด็นและแนวโน้มของปัญหาวิกฤตท่ีเกิดข้ึน โดยใช้วิธีการ
แบบธรรมดาในการสะท้อนให้เห็นปัญหาท่ีซับซ้อน 

๓. ขั้นตอน 

     ๓.๑ การกลั่นกรอง 
๓.๒ การกำหนดขอบเขต 
๓.๓ ข้อมูลพื้นฐาน 
๓.๔ การประเมินผลกระทบ 
๓.๕ มาตรการลดผลกระทบ 
๓.๖ การรายงาน 

     ๓.๗ การติดตามตรวจสอบและประเมินผล 

๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และบริบท 
- ความเข้าใจในนโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) และบริบท 
- การระบุปัญหา 

      - การจัดทำกรอบของการประเมิน 
๓.๒ เส้นทางสู่ความย่ังยืน 

- ระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
- การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
- การจัดทำแนวทางการติดตามผลและข้อเสนอแนะ 

๓.๓ การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเชื่อมโยงกระบวนการ SEA 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การติดตามตรวจสอบผล 

       - การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุดลง 

๔. ผลผลิต 
๔.๑ รายงาน ท่ี ม ี ร ายละ เอี ยดข ้ อม ู ล สภาพแวดล ้ อ ม  

การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึน โดยเทคนิคการวิเคราะห์
โดยใช้หลักการในทางวิทยาศาสตร์ 

๔.๑ กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการสนทนา การปรึกษาหารือ 
การแลกเปลี่ยน และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความเข้าใจในประเด็น
ปัญหา เพ ื ่อการเปล ี ่ยนทัศนคติและผล ักด ันให ้ม ีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ปัญหาในพื้นท่ี 
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๖-๕ 

๖.๑.๖  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน 
(PPP) 

ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป จะต้องจัดทำ SEA ก่อนที่จะมีการให้ความเหน็ชอบนโยบาย 
แผน หรือแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) เพื่อให้ SEA มีส่วนสำคัญในการพัฒนานโยบาย แผน 
หรือแผนงาน (PPP) โดยอาจดำเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ  

๖.๑.๖.๑ จัดทำ SEA แยกออกจากการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน หรือแผนงาน (PPP) และคณะผู้จัดทำ SEA มีกระบวนการ

ทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมูลกันในภายหลัง การทำ SEA รูปแบบนี้ มีข้อดี คือ ปฏิบัติ 
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อจํากัด คือ ทางเลือกที่พัฒนาข้ึน โดยคณะผู้จัดทำ SEA อาจถูกปฏิเสธโดยคณะผู้จัดทำ 
PPP และยังอาจทำให้กระบวนการวางแผนใช้เวลามากขึ้น เพราะการศึกษา SEA จะเริ่มก็ต่อเมื่อ PPP ฉบับร่าง
แล้วเสร็จ และคณะผู้จัดทำ PPP ก็ต้องรอให้ร่างรายงาน SEA แล้วเสร็จ จึงจะเกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 
๒ คณะนั้นได้ นอกจากนั้น ยังอาจเกิดความซ้ำซ้อนในการกำหนดและเปรียบเทียบทางเลือก การเก็บและ
รวบรวมข้อมูล และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินผลภายในของคณะทำงาน  
ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๑-๑ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๑-๑ การทำ SEA แยกออกจาก PPP 
ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒)

กระบวนการวางแผน PPP 

คณะผู้จัดทำ PPP 

ร่างรายงาน PPP 

คณะผู้จัดทำ SEA 

การกลั่นกรองและกำหนดขอบเขต SEA 

การจัดทำรายงาน SEA 

การพิจารณารายงาน SEA 

การมีส่วนร่วมใน PPP 

การให้ความเห็นชอบ 
และนำ PPP ไปดำเนนิการ 

การติดตามตรวจสอบ PPP 
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๖-๖ 

 ๖.๑.๖.๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการทำ PPP  
การจัดทำตามรูปแบบนี้ ถือได้ว่าเหมาะสมกว่ารูปแบบที่ ๑ โดยจำแนกออกได้เป็น  

๒ รูปแบบย่อย ได้แก่  
๑) การทำ SEA ท่ีคู่ขนานและเชื่อมโยงกับการทำ PPP ทุกขั้นตอน  

คณะผู้จัดทำ PPP และคณะผู้จัดทำ SEA เริ่มดำเนินการพร้อมกัน และประสาน
การทำงานในประเด็นต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถหยิบยกประเด็นต่างๆ มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน 
สามารถคิด กำหนด วิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเลือกร่วมกัน ทั้งนี้อาจกำหนดลักษณะการเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการตัดสินใจกับกระบวนการ SEA ไว้ให ้ชัดเจน หรือเปิดโอกาสให้มีการออกแบบการเชื ่อมโยง 
ในแต่ละ SEA วิธีการนี้น่าจะเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ได้ดีกว่าวิธี แรก  
ข้อดีของการดำเนินการลักษณะนี ้คือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพราะคณะผู้จัดทำ 
SEA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล  ในกระบวนการจัดทำ PPP 
ทั้ง ๒ คณะ มีโอกาสนำความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันมาพิจารณาตั้งแต่ต้น ลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง 
และสะดวกต่อการปรึกษาหารือผูม้ีสว่นได้ส่วนเสยี และบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๑-๒ ดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๑-๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

๒) การทำ SEA ท่ีบูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ  
คณะผู้จัดทำ SEA และคณะผู้จัดทำ PPP ทำงานร่วมเป็นคณะเดียวกัน ข้อดีของ

รูปแบบนี้ คือ ผู ้เกี ่ยวข้องทุกกลุ ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน  สามารถแลกเปลี ่ยนความรู้  
ความสนใจ ความเชี ่ยวชาญ เพื ่อกำหนดและวิเคราะห์ทางเลือกต่างๆ ซึ ่งจะลดความล่าช้าและค่าใช้จ่าย  
เกิดบรรยากาศการร่วมมือประสานงานกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีทัศนคติ และค่านิยม
แตกต่างกัน แต่กระบวนดังกล่าวย่อมยากต่อการบริหารจัดการ ให้ประสบความสำเร็จ และมีความเสี ่ยง 
ด้านความโปร่งใส และความไม่เช่ือมั่นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำ SEA ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๑-๓ ดังนี ้

คณะผู้จัดทำ PPP คณะผู้จัดทำ SEA 

กระบวนการวางแผน PPP 

ร่างรายงาน PPP 

การมีส่วนร่วมใน PPP 

การให้ความเห็นชอบ 
และนำ PPP ไปดำเนนิการ 

การติดตามตรวจสอบ PPP 

การกลั่นกรองและกำหนด 
ขอบเขต SEA 

การจัดทำรายงาน SEA 

การพิจารณารายงาน SEA 

การรายงาน SEA ฉบับสมบูรณ ์

การติดตามตรวจสอบ SEA 
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รูปท่ี ๖.๑-๓ การทำ SEA ท่ีบูรณาการกับ PPP อยา่งเต็มรปูแบบ 
              ที่มา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานที่ต้องจัดทำ SEA มักจัดทำ PPP เสร็จเรียบรอ้ยแล้ว และอยู่ระหว่าง
การดำเนินงานตามแผน มีการจัดสรรงบประมาณและโครงการต่างๆ ตาม PPP เรียบร้อยแลว้ เป็นการจัดทำ SEA 
ภายหลังจากที่ PPP แล้วเสร็จ การดำเนินการในลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ยังมี
ประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและนำมิติและมุมมองที่ขาดหายไปมาเติมเต็มเพื่อนำไปสู่การแก้ไข และ
ปรับเปลี่ยน PPP ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน  

๖.๒ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๖.๒.๑  ความหมาย 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (SEA) เป็นเครื่องมือประเมินด้านสิ่งแวดล้อม 
เชิงยุทธศาสตร์ มีกรอบการทำงานที่มีความยืดหยุ่น สำหรับกระบวนการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญที่มีคุณค่า 
ช่ึงเป็นการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ผลที่ได้จากการจัดทำ SEA คือ ข้อเสนอแนะแนวทางหรือทิศทางการพัฒนา 
ที่เหมาะสมสำหรับนโยบาย แผน และแผนงานที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อมีการดำเนินการถึงข้ันปฏิบัติแล้ว
จะได้โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดังนั้น SEA จึงเป็น
เครื่องมือในการทำหน้าที่ช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม สำหรับการจัดทำแผน แผนงานไดทุ้กด้าน 
เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พลังงาน การคมนาคม ฯลฯ 

ดังนั้น ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สามารถให้ความหมายไดว่้า เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทางเลือก/ แนว
ทางการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพ เกิดความสมดุลและนำไปสู่การพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน จากความหมายดังกล่าว 
ในการจ ัดทำ SEA ด้านการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ิน จ ึงต ้องกำหนดขอบเขตการว ิ เคราะห์ เฉพาะประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งจะทำให้การบูรณาการระหว่างนโยบาย แผน หรือแผนงาน (Policy, 

กระบวนการวางแผนร่วม PPP และ SEA 

พัฒนา PPP โดยกลุ่มผู้วางแผน/ 
กลุ่มผู้เชีย่วชาญ SEA/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ให้ความเห็นชอบและนำ PPP 
ไปดำเนนิการ 

ติดตามผลจากมมุมอง PPP และ SEA 
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๖-๘ 

Plan and Program: PPP) กับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้จาก SEA แล้ว จะได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านใดก็ตาม มีขั้นตอนการดำเนินงานโดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน 

การดำเนินงาน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับผังเมือง พบว่า ผังเมืองมีสถานะเปน็นโยบาย 
แผน แผนงาน ที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน  สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน 

สำหรับการดำเนินงาน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน เป ็นเครื ่องมือที ่มีลักษณะเป็น 
เชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้แน่ใจว่า การตัดสินใจที่ได้ดำเนินการมีคุณค่าต่อการนำไปสู่  
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ผังเมือง และ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีความแตกต่างกันที่สถานะ 
โดย SEA สามารถช่วยให้ผังเมือง ซึ่งอยู่ในสถานะเป็นนโยบาย แผน แผนงาน มีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสม
และยั่งยืนยิ่งขึ้นได้ หากมีการจัดทำ SEA ร่วมไปด้วย จะช่วยให้ผังเมืองได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ เพราะต้องผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ การรับฟังความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยหรือประเมินทางด้านต่างๆ ร่วมกัน จะทำให้เกิดความมั่นใจและ
แน่ใจว่า แนวทางที่ประเมินได้จาก SEA เป็นแนวทางที่สำคัญ และมีคุณค่าในการเป็นทางเลือกในการพัฒนา 
ที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายการพัฒนาที่สังคมต้องการ หรือคาดหวังในอนาคตร่วมกันได้ 

 ๖.๒.๒  วัตถุประสงค์ 
แนวทาง SEA ด้านการใช้ประโยชนท์ี่ดิน มีวัตถุประสงค์ ดงันี ้ 
๑) เป็นเครื่องมือและกลไกที่ใช้ประสานการทำงานสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในขั้นตอน

การจัดทำนโยบาย แผน แผนงาน เพื่อบูรณาการครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒) เสริมสร้างให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องมคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงานตามกระบวนการ SEA 
ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วน สอดคล้องกับกระบวนการที่ใช้ในระดับสากล และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศไทย  

๖.๒.๓ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถแบ่งกลุ่ม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 3 กลุ่ม คือ 1) คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 2) คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนร่วม 

๑) ผู้จัดทำนโยบาย ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1.1) ผู้จัดทำนโยบาย เป็น ผู้มีอำนาจการตัดสินใจ ซึ่งเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอำนาจ 

ในการอนุมัติให้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และความรับผิดชอบในการสนับสนุนนโยบาย แผนและ
แผนงาน (Policy, Plan and Project: PPP) โดยหากหน่วยงานที่ดำเนินการประเมิน SEA ไม่ใช่หน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน แต่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีอำนาจการตัดสินใจ คือ บุคคลหรือ 
กลุ่มคนที่มีอำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับหน่วยงานของรัฐ 

1.๒) ผู้จัดทำนโยบาย เป็นกลุ่มทำงานที่เป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ที่อยู่ในนโยบาย แผน 
และแผนงาน ที่จะได้รับการประเมินด้วย SEA  
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2) คณะผู้จัดทำ SEA ที่มาจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน โดยคณะผู้จัดทำ SEA 
อาจครอบคลุมถึง 

2.๑) กลุ่มผู้ประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะวิธีการทำงานที่เชื่อมโยงกับ
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานของผู ้เชี ่ยวชาญ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องต่างๆ  
โดยการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานโดยทั่วไป  

๒.2) กลุ ่มผู ้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
และพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF) 

2.๓) กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วม ขึ้นอยู่กับประเภทของการมีส่วน ร่วมและ 
ความเช่ือมโยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์ 

3) กลุ ่มผู ้มีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3.1 กลุ ่มผู ้มีส่วนร่วมทั ่วไป กับ 3.2 กลุ ่มผู ้มีส่วนร่วม 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  

3.1) กลุ ่มผู ้มีส่วนร่วมทั ่วไป คือ กลุ ่มคนทั่วไป ที ่ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชน และภาคการศึกษา โดยจะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้น 
ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที ่ด ินแก่ท ีมประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน เพื ่อร่วมกันกำหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน สำหรับนำไปสู่การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

3.2) กลุ่มผู้มีส่วนร่วมตามปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) คือ กลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรือเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับปัจจยัสำคัญที่ต้องตัดสนิใจตามที่ทีมประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชนท์ีด่นิ 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นข้ึนมา โดยกลุ่มนี้ ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพื้นที่ในการประเมิน SEA ซึ่งจะมีส่วนสำคัญ ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่ทีมประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน เพื ่อเป็นข้อมูลนำไปสู่ 
การพัฒนาและการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) รวมถึงมาตรการส่งเสริมความยั่งยืน 
ในการดำเนินการ ตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๖.๒.๔  ประโยชน์ของการประเมิน SEA ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
การจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย จะเกิดประโยชน์ ดังนี้ 

 ๑) ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยมีความเหมาะสม  และสอดคล้องกับทิศทาง 
การพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของศักยภาพและข้อจำกัดของสภาพแวดล้อม 

  ๒) ทำให้การตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที ่ด ินมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร ่วม  
จากทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 ๓) ทำให้เกิดการบูรณาการการแบ่งปันความรู ้ เทคนิค กระบวนการเรียนรู ้ที ่ถูกนำมาใช้  

การเชื่อมโยงและสร้างความมั่นใจว่า การให้ข้อเสนอแนะจาก SEA มีประโยชน์ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่องและทันเวลา 

๔) ทำให้การพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินของประเทศในทุกระดับเป็นระบบ  
มีความสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงบรรลุตามกรอบเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
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 ๖.๒.๕  หลักการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  การจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ได้นำแนวทางการจัดทำ SEA ของสหภาพยุโรป 

(Partidario, 2012) ซึ่งเป็นแนวทาง Strategic Thinking SEA มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก เป็นแนวทางการคิด 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach to SEA) ที่เหมาะสมกับการดำเนินการเพื ่อเสนอทางเลือกสำหรับ 
การพัฒนาการใช้ประโยชน์ฃที่ดิน โดยมีผลผลิตสำคัญ คือ “ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options)” 
ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป สามารถสรุป
แนวคิดและกรอบระเบียบวิธีการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF)  
เพื่อนำไปสู่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้ 

  ๑) หลักการ  
                          วัตถุประสงค์ของการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA คือ การช่วยให้เข้าใจถึงบริบทการพัฒนา 
เพื่อระบุปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ช่วยค้นหาทางเลือกที ่เป็นไปได้และมีความยั ่งยืน  
ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ โดยการค้นหาทางเลื อกเหล่านี ้ จะขึ ้นอยู ่กับการคิดเชิงระบบใน
กระบวนการจัดทำนโยบาย และการนำความรู้ที่หลากหลาย จากเครือข่ายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ 
ด้วยวิธีการปรึกษาหารือกันระหว่างภาคส่วน โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ 

๑.๑) การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ถูกสร้างข้ึนผ่านวัฏจักรการตัดสินใจ มีความเกี่ยวข้องอย่าง
ยิ่งกับการกำหนดนโยบายและสิ่งที่ได้รับการพัฒนา ในบริบทของการวางแผน และกระบวนการพัฒนาแผนงาน 

๑.๒) ยุทธศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะ ในเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับความไม่แน่นอน  
และการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ที่อาจเกิดข้ึนในเส้นทางการพัฒนา 

๑.๓) ความซับซ้อนของทั ้งระบบธรรมชาติ และระบบสังคมที่ต้องการมุมมองทั ้งระบบ  
โดยตระหนักว่าพฤติกรรมของระบบนั้น ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยการรู้เพียงแค่องค์ประกอบของแต่ละระบบ 

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA ขึ ้นอยู ่กับหลักการของออคแคม หรือ 
Occam's Razor โดย วิลเลียมแห่งออคแคม เป็นหลักการหนึ่งในปรัชญาทางวิทยาศาสตร์ ในการเลือกทฤษฎี  
ที่เหมาะสมและตรงกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกตหรือการทดลอง โดยระบุว่า "เราไม่ควรสร้างข้อสมมติฐานเพิ่มเติม 
โดยไม่จำเป็น" หรือ "ทฤษฎีไม่ควรซับซ้อนเกินความจำเป็น" หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเลือกประเด็น
ที่เกี่ยวข้องและมีความสำคัญในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ 

จากหลักการนี้ ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA จะทำให้เกิดการนำเสนอ
แผนการจัดการที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ดี ประกอบด้วย 

(๑) SEA เป็นการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๒) SEA ควรเน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒ - ๓ ประเด็นเท่านั้น 
(๓) SEA ทำงานร่วมกับกระบวนการกำหนดแนวทาง (การกำหนดนโยบายและกระบวนการ

วางแผน) ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ตอนที่ได้ผลลัพธ์ 
(๔) SEA ใช้กับการตัดสินใจในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์  

ที่มีความเช่ือมโยงกับการตัดสินใจ 
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๖-๑๑ 

๒) พจนานุกรมใหม่ 
ศัพท์ใหม่มีความสำคัญที่จะช่วยสร้างความเข้าใจในการประเมินผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์ 

ในคำศัพท์ดั ้งเดิมส่วนใหญ่ที ่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA รวมถึง “ผลกระทบ 
(Impact)”“ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)”และ“การลดผลกระทบ (Mitigation)” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในระดับโครงการ 
เป็นมิติทางกายภาพและแนวทางการอธิบายตามปกติที ่ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA  
แต่การคิดเชิงยุทธศาสตร์เกี ่ยวข้องกับคุณค่า (Values) ไม่ใช่โครงสร้างทางกายภาพ เป็นแนวทางที ่มีจุดเน้น 
(Focused) และการร่วมมือกัน (Collaborative) โดยมีการปรึกษาหารือในเรื่องแผนการพัฒนาสำหรับอนาคต
ข้างหน้า ดังนั ้นคำศัพท์ที ่ใช้ใน SEA มักจะสะท้อนถึงความแตกต่างเหล่านี ้ ดังแสดงในตารางที ่ 6.๒-๑  
ระบุคำศัพท์ใหม่สำหรับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA (Partidário, 2007) คำศัพท์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คำใหม่ 
แต่มาจากสถาบันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

ตารางท่ี ๖.๒-๑ คำศัพท์ใหม่สำหรับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 

คำด้ังเดิมท่ีใช้ในการศึกษา EIA ตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA เหตุผลท่ีใช้ศัพท์ใหม่ 
การกำหนดขอบเขต (Scoping) ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

(Critical Decision Factors: CDF) 
เพื่อให้แน่ใจว่าได้ให้ความสำคัญกับประเด็น
ที ่ต ้องต ัดสินใจมากกว่าประเด ็นด ้ าน
สิ่งแวดล้อมที่กว้างและคลุมเครือ 

ระยะการวางแผน (Planning 
Phases) 

หน้าต่างของการตัดสินใจ 
(Decision Windows) 

ช่วงเวลาสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจสำหรับ 
การจัดทำ SEA มีมากกว่าขั้นตอนการวาง 
แผนงานตามปกติ 

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) บริบทและแนวโน้ม 
(Context and Trends) 

มีการวิเคราะห์เชิงพลวัตมากกว่าการแสดง
ให้เห็นเพียงสถานการณ์ในปัจจุบัน 

ทางเลือก (Alternatives) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Options) 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าตัวเล ือก หรือการ
เลือกวิธีการดำเนินงาน 

ผลกระทบ (Impacts) โอกาสและความเสี่ยง 
(Opportunities and Risks) 

มีการประเมินแบบพลวัตมากขึ้น ยอมรับใน
ข้อดีและข้อด้อยและการที่มีแนวทางเลือก
หลากหลาย มากกว่าการเย ียวยาหรื อ
บรรเทาผลกระทบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

มาตรการลดผลกระทบ 
(Mitigation Measures) 

แนวทางดำเนินการ การวางแผน  
การจัดการ (Guidelines, Planning, 
Management) 

ให้ความสำคัญกับการเปลี ่ยนแปลงที ่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตและการปรับปรุงให้ดีขึ้น
มากกว่าการบรรเทาผลกระทบ 

ตามแนวความคิดใหม่ของกระบวนการ SEA คือ การแก้ปัญหาที่สาเหตุหรือรากของปัญหา 
(Root Causes of the Problem) มากกว่าการแก้ที ่ปัญหาหรืออาการ  (Symptoms of the Problem)  
ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๒-๑ ต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) ดังนี ้
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๖-๑๒ 

 

 

รูปท่ี ๖.๒-๑ ตน้ไม้ปญัหา (Problem Tree) 
 

๓) ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA  
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อม (EIA) ในระดับโครงการ เป็นกระบวนการที ่มี 

ความเข้าใจกันมากในปัจจุบัน แต่การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  สำหรับประเทศไทย 
นับว่าเป็นเรื ่องใหม่และยังไม่แพร่หลายเท่าที ่ควร  ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง SEA และ EIA แสดงใน 
ตารางท่ี ๖.๒-๒ ดังนี ้

 
 
 
 

รากเหง้าของปญัหา 

สาเหตุการเกิดปัญหา 

อาการ/ผลท่ีเกิดจากปัญหา 

การพัฒนาโครงการ 

การพัฒนาบริบท 

ปัญหาท่ีเกิดจากความเชื่อ 
และวัฒนธรรม ปัญหาด้านสังคม 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 ปัญหาด้านการเข้าถึงโอกาส 
และความเท่าเทียม 

ปัญหาด้านศักยภาพ 
ปัญหาจากกฎระเบียบและข้อบังคับ 

ปัญหาด้านความยุติธรรม 

ปัญหาท่ีเกิดจากค่านิยมและความเชื่อ 

ความยากจน 

คุณภาพอากาศ 

การขาดซึ่งองค์ประกอบ
ด้านสถาบัน 

ความยุติธรรม 
และความเหลื่อมล้ำ 

ความแออัดคับค่ัง 

ความเส่ียงด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพน้ำ 
และการเข้าถึงได้ง่าย 

การหมดไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพท่ีลดลง 

EIA 

SEA 
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๖-๑๓ 

ตารางท่ี ๖.๒-๒ การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 
ระดับการตัดสินใจ  - นโยบาย แผน แผนงาน (PPP) - โครงการ (Project) 
สาระสําคัญ - ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แนวคิด - การก่อสร้างและการดําเนินงาน 
จุดเน้นในการประเมิน - ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์หรือการหาแนวทาง 

การพัฒนาที่เหมาะสม 
- ประเด ็นสําค ัญระดับโครงการเพื ่อ ให้

สามารถดําเนินการตามแนวทางพัฒนา 
ที่ได้เลือกไว้แล้ว ให้ถูกต้องเหมาะสม 

มุมมอง - สิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อโอกาสหรือข้อจํากัด
ของการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
อย่างไร 

- การพัฒนาตามแนวทางที ่ก ําหนดจะส่ง 
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมอย่างไรและ
เพียงใด 

ทางเลือก - มีพิสัยของทางเลือกที่กว้างกว่า 
- เน้นที่ทางเลือกซึ่งทําให้เกิดสมดุลระหว่าง

พื้นที่ต่างๆ หรือสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ 

 - มีพิสัยของทางเลือกในขอบเขตที่จํากัด 
- เน้นทางเลือกด้านสถานที ่ การออกแบบ 

การก่อสร้าง และการดําเนินงาน 

ระดับการประเมิน - กว้างกว่า เป็นระดับ Macroscopic โดยอาจ
เป็นระดับภูมิภาค ประเทศ ระหว่างประเทศ
หรือระดับโลก 

- แคบกว่า เป็นระดับ Microscopic ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับท้องถ่ิน 

ขอบเขตการประเมิน -  ความย ั ่ งย ืนด ้านเศรษฐก ิจ ส ั งคมและ 
ส่ิงแวดล้อม 

- เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบสะสม 

- ด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสังคม 
- ประเมินผลกระทบสะสมได้ในขอบเขต

จํากัด 
ระยะเวลาของการประเมิน -ปานกลางถึงยาว - ส้ันถึงปานกลาง 
ข้อมูล และ/หรือสารสนเทศที่ใช้ - ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/สารสนเทศทุติยภูมิ  

ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ หรือการบรรยาย 
- ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิที ่จัดเก ็บและ

รวบรวมอย่างเฉพาะเจาะจง และส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

แหล่งข้อมูลที่สําคัญ - รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อม
ด้านต่างๆ ข้อมูลสถิติที ่จ ัดทําไว้ในระดับ 
ประเทศ ภูมิภาค ท้องถ่ิน 

- การสํารวจภาคสนามการวิเคราะห์ข้อมูล
จากพื้นที่รับผลกระทบหรือพื้นที่ศึกษา 

วิธีการประเมิน - ไม่มีรูปแบบที่กําหนดชัดเจน - ใช้วิธีการเชิงปริมาณและมีความจําเพาะ
เจาะจงมากกว่า 

เกณฑ์มาตรฐานของการประเมิน - การพัฒนาที่ยั่งยืน - กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และแผนปฏิบัติที่เหมาะสม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน - มีความเข ้มข ้นต ่ำกว ่า EIA เพราะยังไม่
สามารถระบ ุพ ื ้นท ี ่และผ ู ้ร ับผลกระทบ 
ได้ชัดเจน แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่กว้างกว่า 
EIA จึงอาจมีผู ้เก ี ่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบ
จากการประเมินระดับยุทธศาสตร์ จํานวน
มากกว่า 

- มีความเข้มข้นสูง เพราะได้รับความสนใจ
จากประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบมาก 

การประเมินผล หลังจากการนํา 
SEA ไปปฏิบัติ 

- เน้นเรื่องการดําเนินการตามวัตถุประสงค์  
  ด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษาความยั่งยืน  
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ได้
กําหนดไว้ในรายงาน SEA  

- ผลการประเมินจะนําไปสู ่การปร ับ PPP  
หรือจัดทำ PPP ใหม่ที่เหมาะสมยิ่งข้ึน 

- เน ้นเร ื ่องการด ําเนินการตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการควบคุม 
หรือลดผลกระทบตามเงื่อนไขของรายงาน 
EIA 

- ผลการประเมินจะนําไปสู่การปรับมาตรการ 
ควบคุม/ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ 
การชดเชยความเสียหาย (หากเกิดขึ้น) 
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๖-๑๔ 

๖.๒.๖ องค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 
SEA ไม่เพียงแต่เป็นการศึกษาทางเทคนิคเท่านั้น แต่ SEA ยังเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบสำหรับ

การปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา องค์ประกอบ ๔ ส่วน ของรูปแบบ
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ของ SEA ประกอบด้วย 

๑) องค์ประกอบทางเทคนิค เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับความรู้ของผู้เช่ียวชาญ และการศึกษา
เฉพาะด้าน เพื่อลดความไม่แน่นอนและเพิ่มความรู้ในประเด็นสำคัญ และประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดลำดับ
ความสำคัญ การวิเคราะห์แนวโน้ม การประเมินแนวทางและการติดตามผล เป็นกิจกรรมทางเทคนิคที ่ต้อง
ดำเนินการพร้อมกับกระบวนการพัฒนาองค์ประกอบของหน่วยงานและการสื ่อสาร งานที่เป็นลักษณะเฉพาะ 
ในองค์ประกอบด้านเทคนิค จะครอบคลุมการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ เทคนิคและวิธีการ  
วิเคราะห์และประเมิน หลักการสำคัญขององค์ประกอบทางเทคนิค คือ  จะต้องเลือกเทคนิคการประเมิน 
ที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม ในช่วงการตัดสินใจ 
ที่สำคัญในระหว่างกระบวนการวางแผน 

๒) องค์ประกอบของกระบวนการ มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการปรึกษาหารือแบบต่อเนื่อง
ระหว่าง SEA และกระบวนการตัดสินใจตลอดวงจรการตัดสินใจ เพื่อให้แน่ใจว่า กระบวนการ SEA มีความยืดหยุ่น
และปรับตัวได้กับแต่ละกรณี การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ SEA และกระบวนการวางแผน และแผนงาน 
จะตอ้งทำผ่านหน้าต่างการตัดสินใจ (Decision Windows) และกฎระเบียบในการกำกับดูแล ซึ่งนำมาใช้เพื่อให้
สามารถบูรณาการกระบวนการได้ กระบวนการ SEA จึงต้องได้รับการออกแบบใหม่ในแต่ละครั้ง เพื่อให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อม รวมถึงการกำหนดเวลาในการตัดสินใจ และปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นจาก SEA และการมีสว่นร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓) องค์ประกอบเชิงหน่วยงาน เป็นการนำไปสู่ความเข้าใจบริบทเชิงหน่วยงาน เพื่อใช้ 
ในการตัดสินใจ มีประเด็นสำคัญ คือ กฎระเบียบทางการ และกฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการ กฎระเบียบทางการ
เกี ่ยวข้องกับระดับของหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนาจในการตัดสินใจ รวมถึง 
กรอบกฎหมายและการดำเนินงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรพิจารณาถึง 
ความทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ช่องว่าง ตลอดจนหน้าที่ ในส่วนที่ม ี  
ความขัดแย้งกันหรือส่งเสริมกัน ความคิดริเริ่มและความร่วมมือกัน โดยส่วนที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก คือ 
กฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการ แนวทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นตามปกติ และแนวทางของความร่วมมือที ่เกิดขึ ้นได้ 
อย่างไม่เป็นทางการ 

๔) องค์ประกอบการสื่อสารและการมีส่วนร่วม มีความสำคัญต่อความเช่ือมั่นในการเสริมสร้าง
ความรู้ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยให้เกิด
การแลกเปลี่ยนและเสริมมุมมองให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น มีการบูรณาการวิสัยทัศน์ 
และกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับปัญหา และช่วงเวลาการตัดสินใจที ่สำคัญ โดยองค์ประกอบ 
ของการสื่อสาร คือ การปรับให้เข้ากับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย งานที่ต้องทำ รวมถึงการพิจารณาความเป็น
ตัวแทน การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน
ความรู้ และความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ่งที่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือของภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง 
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๖-๑๕ 

๖.๒.๗ การทำงานของ SEA ในรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ SEA มีบทบาทพื้นฐาน ๓ ประการ ที่สัมพันธ์กับกระบวนการตัดสินใจ 

คือ การบูรณาการ การประเมิน และการตรวจสอบความถูกต้อง โดย ๑) การบูรณาการเกี ่ยวกับประเด็น
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ๒) การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เกี่ยวกับโอกาสและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของการตัดสินใจ และ 
๓) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อแนะนำจาก SEA  

๑) การบูรณาการมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ SEA  โดยการบูรณาการจะทำให้เกิด  
(๑) การระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) (๒) การเชื่อมโยงปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับปัญหา 
ที่สำคัญ (๓) การสร้างความเชื่อมโยงของ SEA และกระบวนการวางแผนหรือการจัดทำแผนงาน (๔) การเชื่อมโยง
คณะทำงานและสร้างความมั ่นใจว่าการให้ข้อเสนอแนะจาก SEA นั้น  เกิดขึ ้นในลักษณะที่เป็นการสื่อสาร 
และดำเนินงานร่วมกัน มีประโยชน์ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและทันเวลา (๕) มีการแลกเปลี่ยน
เทคนิค และแนวทางดำเนินการ (๖) มีการระบุและปรึกษาหารือทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (๗) การสร้าง  
ความสอดคล้องของกระบวนการ  และ (๘) การบูรณาการมุมมองทีเ่กี่ยวข้องกบัผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียและหน่วยงาน
สถาบัน ในกระบวนการมีส่วนร่วมแบบสองทางด้วยเวลาที่เพี ยงพอ รูปแบบและการสื่อสารที่เหมาะสม  
มีการแลกเปลี่ยนความรู ้และกระบวนการเรียนรู ้ ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในกิจกรรมของ SEA ในแต่ละขั้นตอน โดยใช้เทคนิควิธีการที่เหมาะสมซึ่งอาจแตกต่างกัน 
และไม่เพียงแต่การทำตามขั้นตอนที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเท่านั ้น แต่ควรพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมทุกเพศทุกวัย 

๒) การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับการประเมินทางเลือกที ่เป็นไปได้ 
ในเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ และสิ่งที ่อาจเป็นโอกาสและความเสี ่ยงของการเดินตามเส้นทางที ่แตกต่างกัน 
โดยพิจารณาถึงแนวโน้มการพัฒนา ความจำเพาะเจาะจงของบริบท มุมมอง และความคาดหวังของ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั ้งคนรุ ่นเดียวกันและระหว่างรุ ่น) และความไม่แน่นอน การประเมินจะต้องสร้าง
ความสัมพันธ์กับกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) ของนโยบายด้าน
สิ ่งแวดล้อมและความยั่งยืน และกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF)  
ควรมีความเช่ือมโยงกับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เช่นเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าภายใต้มุมมองที่แตกต่างกัน 

๓) การตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกับความโปร่งใสและความถูกต้องตามกฎหมาย 
รวมถึงการพิจารณาผลลัพธ์ของ SEA ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการพัฒนา ความไม่แน่นอน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ความเสี่ยงและโอกาสในระหว่างการจัดทำแผนและแผนงาน และการติดตามเพื่อตรวจสอบความไม่แน่นอน
ระหว่างการดำเนินการ การมีส่วนร่วมที ่หลากหลายของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่สำคัญและประชาชนทั่วไป   
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องในบริบทการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีข้อแนะนำว่าร้อยละ ๖๕ ของความพยายามและค่าใช้จ่าย  
ในการจัดทำ SEA ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการ ดังนั ้น การบูรณาการจะต้องมีความโดดเด่น 
ในกระบวนการจัดทำ SEA ทุกขั ้นตอน ส่วนการประเมินจะเป็นความพยายามประมาณร้อยละ ๒๕ - ๓๐  
ในการจัดทำ SEA หากมีการบูรณาการและการประเมินประสบความสำเร็จ โดยมีการปรึกษาหารือในระหว่าง 
การบูรณาการและมีการประเมินที ่ดี การตรวจสอบความถูกต้องควรจะง่ายและรวดเร็ว และไม่ต้องใช้  
ความพยายามมากกว่าร้อยละ ๕ ถึง ๑๐ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๑๖ 

๖.๒.๘ ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA มีกระบวนการหลัก ๓ ขั ้นตอน ประกอบด้วย  
(๑) การให้ความสำคัญกับบริบทและยุทธศาสตร์ (๒) เส้นทางสู่ความยั่งยืนและข้อแนะนำ  และ (๓) ขั้นตอน 
การติดตาม โดยมีความเช่ือมโยงกับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๒-๒ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ขั้นที่ ๓ ขั้นตอนต่อเนื่อง 
 
 

รูปท่ี ๖.๒-๒ ขั้นตอนของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำ SEA 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment: Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

 
ขั้นที่ ๑ การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ  

การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ ถือเป็นขั ้นตอนสำคัญของ SEA โดยมีวัตถุประสงค์   
เพื่อให้แน่ใจว่า SEA จะมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ (Occam’s razor, or Principle of Parsimony) ซึ่งเป็นที่เข้าใจ
และได้รับการปรับให้เข้ากับบริบททางธรรมชาติ วัฒนธรรม การเมือง  และเศรษฐกิจ ที ่ เป ็นเป้าหมาย 
ในการประเมิน รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ และความสำคัญในการระบุสิ่งที่จะประเมิน 
โดย SEA ต้องค้นหารากของปัญหาและไม่ให้ความสำคัญกับอาการ การทำความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการ
ตัดสินใจและบริบทจะช่วยในการกลั่นกรองความสำคัญของสิ่งที่ต้องตัดสินใจ โดยกรอบการทำงานหลัก  
๔ ประการ จะนำไปสู่การกำหนดบริบทและการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่จะทำการประเมิน ประกอบด้วย 

ปัญหาท่ีต้องการตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

กรอบปัญหา 
กรอบการบริหารจัดการ 

กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
กรอบการประเมิน 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมิน 

 

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
แนวทางการดำเนินงาน 

การติดตามผล: การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การติดตามประสิทธิผล 

ขั้นที่ ๑ 
การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ 

 
 

ขั้นที่ ๒ 
การสร้างเส้นทางสู่ความย่ังยืนและแนวทาง 
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๖-๑๗ 

๑) กรอบปัญหา (Problem Framework) มีการพิจารณาครอบคลุม ปัญหา ศักยภาพ และ
แรงขับเคลื่อน ในการกำหนดกรอบปัญหาจะเป็นการวินิจฉัยครั ้งแรก เพื ่อให้สามารถตรวจสอบว่าเรื่องใด 
เป็นเรื่องสำคัญได้อย่างรวดเร็ว มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อช่วยในการค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุของปัญหา  
(Root Causes of Problems) ที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยให้เห็นถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที ่จะเกิดขึ ้น 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์  

๒) กรอบการกำกับดูแล หรือการบริหารจัดการ (Governance Framework) เป็นการระบุโครงข่าย 
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ SEA 

๓) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic Reference Framework: SRF) แสดงถึงนโยบาย 
มหภาคที่ใช้อ้างอิงสำหรับการประเมิน ซึ่งได้มีการจัดทำแนวนโยบายและได้กำหนดค่าเป้าหมายเอาไว้แล้ว 
นอกจากนี้ยังเช่ือมโยงไปยังแผนและแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย 

๔) กรอบการประเมิน (Assessment Framework) ครอบคลุมปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical 
Decision Factors: CDF) เกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในขอบเขตของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
และตัวช้ีวัดที่ทำหน้าที่เป็นตัวช้ีวัดของการประเมิน โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะทำให้เกิดโครงสร้าง
และจุดเน้นของการวิเคราะห์ และการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ 

โดยหลักการ การรายงานผลในขั้นตอนที่ ๑ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก โดยรายงานฉบับนี้  
จะเป็นรายงานปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Report) และจะเป็นข้อมูลอ้างอิง
สำหรับการประเมินในข้ันตอนต่อไป 

 

ขั้นตอนท่ี ๒ การสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืนและแนวทาง  

เส้นทางสู่ความยั่งยืนเป็นคำที่ใช้แสดงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) สำหรับการพัฒนา 
ที่ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการ มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงบริบทเชิงพลวัตที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง
และจุดอ่อน ความขัดแย้ง และศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากอนาคตเป็นภาพในจินตนาการที่เชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจทำให้มีการพิจารณาเป้าหมายของนโยบายและภาพอนาคต  
ที่แตกต่างออกไป ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เป็นเส้นทางที่อาจทำให้เราสามารถไปถึงวิสัยทัศน์ แต่มีวิธีที่แตกต่างกัน 
และมีบ่อยครั้งที่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง ทำให้การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ต้องเป็นการดำเนินการที่เชื่อมโยงอย่างมาก กับคณะทำงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบายหรือวางแผน โดย SEA  
มีบทบาทในการช่วยค้นหาทางเลือกในการพัฒนาที่ช ่วยรักษาสิ ่งแวดล้อม  และมีความยั ่งยืนมากที่สุด  
โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที ่มีเทคนิคการสื ่อสารอย่างเพียงพอเป็นพื้นฐาน ส่วนการประเมินโอกาสและ 
ความเสี่ยง อาจต้องมีการดำเนินการหลายครั้ง ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไป ทางเลือก 
จะกำหนดกรอบ เพื่อระบุตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แต่ขึ้นอยู่กับว่าภาพอนาคตถูกใช้ในกระบวนการกำหนด
นโยบายและการวางแผนอย่างไร 

สำหรับการประเมินยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ซึ ่งเป็นแนวทางที ่เป็นไปได้ 
ในทางปฏิบัติ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ กระบวนการนี้เป็นช่วงที่สำคัญ เนื่องจากการตัดสินใจ  
ในการเลือกยุทธศาสตร์สำหรับการวางแผน ต้องการทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยให้สามารถ 
นำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเครื่องมืออื่นๆ อาทิ EIA จะนำมาใช้เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ในเชิงลึกในลำดับต่อไป 
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ส่วนแนวทางการดำเนินงาน อาจรวมถึงข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับตัวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือการกำหนดกฎระเบียบใหม่สำหรับการวางแผนในระดับต่อไป รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ของโครงการ การกำหนดมาตรการ หรือนโยบายทางเลือกอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาในอนาคต หรือการตรวจสอบความถูกต้องของความเช่ือมโยงระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์
ที่ได้มีการกำหนดข้ึนมาแล้ว 

แนวทางการดำเนินงาน ควรรวมถึงการจัดการและแนวทางการติดตาม ตลอดจนชุดของตัวช้ีวัดสำหรับ
การติดตามประเมินผลที่ต้องตอบสนองต่อข้อกำหนดทางกฎหมาย  โดยรายงานเพื่อแสดงผลการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้น ควรแสดงรายละเอียดที่สำคัญ และมีการนำเสนอผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มี 
การแสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนต่อเนื่อง  
 

เป็นขั้นตอนต่อเนื่องที่เชื่อมโยง SEA กับการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการดำเนินการ รวมทั้ง 
มีความเชื่อมต่อกับขั้นตอนการกำหนดนโยบาย หรือการวางแผน การติดตาม (Follow-Up) ควรเปน็กิจกรรม 
ที่มีการดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับยุทธศาสตร์   
โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับกระบวนการกำหนดนโยบาย หรือกระบวนการวางแผนและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

 

๖.๒.๙ องค์ประกอบสำคัญของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA  

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ข้ึนอยู่ปัจจัยหรือองค์ประกอบหลักทีอ่ยู่ในกรอบแนวทาง 
ที่สามารถดำเนินการได้หลายวิธี โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการ SEA ตามแบบมาตรฐาน
ดั้งเดิม หรือ “แบบเสื้อโหล (One-Size Fits All)” ที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ รวมทั้ง การทำให้ SEA  
มีความยืดหยุ ่น และสามารถปรับเปลี ่ยนให้เหมาะสม สำหรับปัญหาที ่ต ้องการตัดสินใจที ่แตกต่างกัน  
(เช่น การวางแผนเชิงพื้นที่ และการวางแผนรายสาขา) โดยมีปัจจัยหรือองค์ประกอบหลัก สำหรับแบบการคิด 
เชิงยุทธศาสตร์จำนวน ๙ ปัจจัยหรือองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) วัตถ ุประสงค ์ของการประเม ิน  (Object of Assessment) ม ีความจำเป็นอย่างยิ่ง 
ที่จะต้องกำหนด และยอมรับร่วมกันอย่างชัดเจนว่า “อะไรคือเป้าหมายของการประเมิน” เป้าหมาย  
ของการประเมินควรเป็นยุทธศาสตร์และทางเลือก (The Pathways) ที ่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะ การวางแผนภาคและเชิงพื้นที่ และแผนงานการลงทุน โดยตัวอย่าง
เป้าหมายของการประเมิน เช่น ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำในภูมิภาคเพื่อการใช้งานอเนกประสงค์ (ในแผนลุ่มน้ำ) 
ยุทธศาสตร์สำหรับการเปลี ่ยนการใช้ที่ดินจากการใช้ประเภทหนึ่งเป็นการใช้อีกประเภท หรือจากการใช้
ประโยชน์อย่างเดียวเป็นการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย (แผนการพัฒนาพื้นที่)  

(๒) แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) แรงขับเคลื่อนครอบคลุมทั้ง “แรงผลัก (Push)” หรือ 
“ขับ (Drive)” หรือ “ยับยั้ง (Restrain)” การพัฒนาแรงขับเคลื่อน ประกอบด้วย แรงขับเคลื่อนภายในที่สำคัญ 
(เช่น ความรู้ และความสามารถ) และแรงขับเคลื่อนภายนอก (เช่น เศรษฐกิจ ประชากร เทคโนโลยี) ที่กำหนด
อนาคตของสังคม และขอบเขตของการพัฒนา แรงขับเคลื่อนช่วยให้ได้ มุมมองเชิงยุทธศาสตร์ที่ เป็น 
รากของปัญหา สามารถใช้ในการระบุปัญหาและจัดลำดับความสำคัญ โดยในการพิจารณาแรงขับเคลื ่อน  
จะสามารถค้นพบโครงข่ายที่มีความสัมพันธ์กัน แต่เนื่องจากโครงข่ายนี้จะมีลักษณะไม่ตายตัว จึงเป็นเรื่องยาก 
ที่จะเช่ือมโยงไปถึงสาเหตุโดยตรง แรงขับเคลื่อนสามารถปรากฏชัดเจนทั้งในรูปแบบของตัวส่งเสริม (Enablers) 
และตัวยับยั้ง (Inhibitors) ตัวอย่างของแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เช่น การเติบโตของประชากร ความไม่แน่นอน 
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ทางเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง
โดยตรง (MEA, 2005) 

(๓) ประเด็นสิ ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues)  
ประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน เป็นตัวกำหนดการประเมินและการระบุระดับความสำคัญ 
ของการพัฒนา ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีส่วนช่วยในการ
ระบุปัญหาและศักยภาพที่จะนำไปสู่การระบุ CDF เช่นเดียวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดลอ้ม 
ที่ควรได้รับการวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกัน 

(4) กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ 
และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐและองค์กรสถาบัน รวมถึงกลุ่มประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นๆ บทบาทของ
กรอบการบริหารจัดการมีความสำคัญในการกำหนดลำดับความสำคัญและสร้างความมั ่นใจว่าได้มีการเน้น
ประเด็นที่มีความสำคัญใน SEA เช่นเดียวกับการประเมินความถูกต้อง และการติดตามผลการดำเนินงาน 

(5) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) เป็นกรอบ
นโยบายยุทธศาสตร์ระดับมหภาคที่ใช้สำหรับการอ้างอิงในการประเมิน SEA กรอบนี้จะรวบรวมวัตถุประสงค์ 
ของนโยบายมหภาคที่อยู่ ในประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืนที่ม ีการกำหนดในระดับนานาชาติ 
และระดับประเทศ  โดย SRF ควรทำให้เกิดทิศทางและเป้าหมายของนโยบายที่นำไปสู่การกำหนดทิศทาง 
ของยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ SRF ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงรายการข้อกำหนดทางกฎหมาย แม้ว่าข้อกำหนด  
ทางกฎหมายจะต้องได้รับการพิจารณาใน SEA ในฐานะเงื่อนไขหรือข้อจำกัด แต่จะไม่ถูกกำหนดเป็นทิศทาง 
เชิงยุทธศาสตร์ นโยบายที่เป็น SRF ควรจำกัดอยู่เพียงประมาณ ๑๕ นโยบาย โดยเฉพาะในบริบทของรายสาขา 
แต่ในการวางแผนเชิงพื้นที่ที่ครอบคลุมหลายนโยบาย อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มจากจำนวนนี้ (แต่ไม่ควรเกิน 
๓๐ นโยบาย) ในขณะเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์นโยบายที่ทับซ้อนและซ้ำซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม  
การวิเคราะห์การทับซอ้นและช่องว่าง อาจเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์ทศิทางของนโยบายที่ขัดแยง้กนั 
ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการ 

(๖) ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF) เป็นประเด็นสำคัญที่ต้อง 
ให้ความสนใจที่นำไปสู่สิ่งสำคัญที่ต้องการประเมิน โดยยึดหลักการ  Occam’s razor โดย ปัจจัยสำคัญ 
ที่ต ้องตัดสินใจ (CDF) เป ็นประเด็นสำคัญที่มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่ง ยืน ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ทำหน้าที่สร้างสิ่งสำคัญหรือจุดสนใจของ SEA โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของการประเมินและการวิเคราะห์
แนวโน้มปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ถูกกำหนดขึ ้นจากการลำดับความสำคัญของปัญหา ที ่ได้จาก 
การปรึกษาหารือกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพิจารณาในมุมมองที่หลากหลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่มีความกังวลใจ วิธีการสำหรับการระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) คือ เริ่มจากการปรึกษาหารือ
ร่วมกันในการกำหนดวิสัยทัศน์ที่เช่ือมโยงกับเป้าหมายในอนาคต และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณา
ปัญหาและศักยภาพที่สำคัญ และระบุลำดับความสำคัญเพื่อกำหนดปัจจัยความสำเร็จ ในการสังเคราะห์ 
จะต้องระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ให้เหลือเพียงไม่กี่ปัจจัย แต่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการบูรณาการกัน
และมีจุดเน้น โดยจำนวนปัจจยัสำคัญที่ต้องตัดสนิใจ (CDF) ที่เหมาะสมควรมีจำนวน ๓ - ๕ ปัจจัย และไม่ควรเกนิ 
๗ ปัจจัย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะต้องง่าย
ต่อการสื่อสาร มีคำหลักสำคัญที่ง่ายต่อการจับประเด็น และเพียงพอที่จะแสดงถึงความหมายเชิงบูรณาการ 
โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะมีบทบาทในการสร้างกรอบการประเมิน พร้อมกับเกณฑ์การประเมิน
และตัวชี้วัด รูปที่ ๖.๒-๓ แสดงลำดับชั้นระหว่างปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เกณฑ์การประเมินและ
ตัวช้ีวัด จุดเริ่มต้น คือ การเลือกประเด็นสิ่งแวดล้อมและความอย่างยั่งยืนที่มีความสำคัญ ที่เป็นประเด็นอ่อนไหว
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๖-๒๐ 

ในการตัดสินใจ เกณฑ์การประเมินเป็นตัวกำหนดขอบเขตของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  ทำหน้าที่ให้
รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  

สำหรับตัวช้ีวัด เป็นตัวชี้วัดของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ อาจเป็นเชิงปริมาณหรือ  
เชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดควรมีลักษณะแสดงการบ่งช้ี ตัวบ่งชี้หลายตัวอาจมีอยู่ในสำนักงานสถิติ ระบบฐานข้อมูล 
ของหน่วยงาน รายงานสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเปน็แหลง่ข้อมลูทตุิยภูมิ แต่การวิเคราะห์แนวโน้ม
ใน SEA ควรข้ึนอยู่กับตัวช้ีวัดที่แสดงแนวโน้มที่สำคัญเท่านั้น และประเด็นสำคัญ คือ ควรมีตัวช้ีวัดที่เฉพาะเจาะจง
สำหรับเรื่องที่พิจารณา แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลของตัวชี้วัดเหล่านั้นก็ ตาม หากพิจารณาแล้วว่า ตัวชี้วัดดังกล่าว 
มีประโยชน์ในอนาคต ก็ควรเริ่มให้มีการจัดทำและควรระบุไว้ในแผนงานการติดตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีไม่มีข้อมูล
ของตัวช้ีวัดเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ก็ควรใช้ตัวช้ีวัดที่เป็นตัวแทนได้ 

โดยหลักการแล้ว เพื่อไม่ให้สูญเสียการให้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เกณฑ์การประเมิน 
(Assessment Criteria) ควรถูกจำกัดอยู่ที่จำนวน ๒ เกณฑ์ ต่อปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และตัวชี้วัด
ควรจำกัดเพียง ๒ - ๓ ตัวช้ีวัด ต่อเกณฑ์การประเมิน แต่ก็ข้ึนอยู่กับแต่ละกรณี โดยมีกฎทั่วไป คือ “อย่าใช้เกณฑ์
หรือตัวช้ีวัดมากเกินไป” ควรมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่านั้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
(๗) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Options) คือ ทางเลือกในการกำหนดนโยบาย 

หรือทางเลือกในการวางแผนที่ช่วยให้สามารถเคลื ่อนไปยังจุดที ่ต้องการ   สำหรับเส้นทางที ่เป็นทางเลือก 
(Optional Pathways) คือ เส้นทางที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 
ในการเลือกเส้นทางทีเ่ป็นทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องพิจารณาให้สอดคลอ้งกับหลกัการและนโยบายทีส่ำคัญ 
เช่นเดียวกับกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) โดยพิจารณาถึง 
แรงขับเคลื ่อนและแนวโน้มด้วย ทางเลือกหนึ่งที ่เป็นไปได้ คือ การลองเปลี ่ยนแนวโน้ม ดังรูปที ่ ๖.๒-๔  
แสดงให้เห็นว่ามีหลายวิธีการที่ช่วยให้มีการเติมเต็มช่องว่างในการพัฒนา และเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ 
ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง ทั้งนี้ จำนวนเส้นทางที่เป็นเลือกเชิงยุทธศาสตร์ควรมีจำนวนจำกัด และสามารถนำไป
ปฏิบัติได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทางเลือกในเชิงทฤษฎี 

รูปท่ี ๖.๒-๓  กรอบของปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ เกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัด 
  ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment: Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

 

ปัจจยัส ำคญัท่ีต้อง

ตดัสินใจ 
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อนาคต  

วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

สถานการณ์ใน
ภาพอนาคต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๒-๔ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และเสน้ทางท่ีเป็นตวัเลือก 
ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment: Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

 

(๘) โอกาสและความเสี่ยง (Opportunities and Risks) การประเมินโอกาสและความเสี่ยง
ในกระบวนการ SEA สามารถช่วยในการค้นหาทิศทาง หรือเส้นทางที่ดีกว่า  โดย SEA ตั้งเป้าหมายที่จะ “ตัดสิน” 
(ประเมินคุณค่า) ข้อดี (โอกาส) หรือข้อเสีย (ความเสี่ยงหรือสิ่งที่ผิดพลาด) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าในเส้นทาง
เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้คัดเลือกไว้ โอกาสและความเสี่ยง แสดงถึงการประเมินที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่อาจเกิดข้ึน 
ในอนาคต โดยพิจารณาถึงคุณค่าทางด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
สำหรับความคิดเห็น ข้อกังวลใจ หรือความต้องการของผู ้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ได้รับการพิจารณาโดยกรอบ 
การบริหารจัดการ (Governance Framework) ส ่วนกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference 
Framework: SRF) จะสะท้อนให้เห็นปัจจัยที ่สำคัญที ่ต้องมีการประเมิน รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ในอนาคตตามที่สังคมต้องการ 

(๙) การติดตามผล (Follow-up) เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความต่อเนื่องในกระบวนการ 
SEA การติดตามผลมีบทบาทสำคัญมากในการติดตามยุทธศาสตร์ และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึน
ในระหว่างการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การติดตามผลสำเร็จในการปฏิบัติ ซึ่งเช่ือมโยงกับการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ โดยการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้น จะช่วยให้สามารถปรับเปลี่ยนแนวทางเชิงยุทธศาสตร์
ได้อย่างทันท่วงที 

  โดยสร ุป กระบวนการจ ัดทำ SEA ตามกรอบแนวทางของสหภาพยุโรป ม ีข ั ้นตอน 
การดำเนินการดังแสดงในรูปท่ี ๖.๒-๕ 

 

แนวโน้ม 
จุดแข็ง 
จุดอ่อน 

ความขัดแย้ง 
โอกาส 

หลักการและนโยบาย 

เส้นทางท่ีเป็นทางเลือก 
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รูปท่ี ๖.๒-๕ กรอบความคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป 
  ที่มา: ดัดแปลงจาก Strategic Environmental Assessment: Better Practice Guide (Partidario, 2012) 

 

๖.๓  ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 จากประสบการณ์ในการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน  
โดยใช้วิ ธีการจัดทำ SEA ของสหภาพยุโรป มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการในพื ้นที ่ต ้นแบบในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท ี่ดิน  
ในภาพรวม เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้นำไป ใช้ประโยชน์ 
เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป  

 

๑. การกลั่นกรอง 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

๕. การตดิตามผล 

๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ 

๒.๑ วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

๒.๒ แรงขับเคลือ่น (รากเหง้าของปัญหา) 

๒.๓ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร ์

๒.๔ กรอบการบรหิารจดัการ 

๒.๖ ปจัจัยสำคัญที่ตอ้งตัดสินใจ 

๔. การประเมินโอกาสและความเส่ียง 

๖. การจดัทำรายงาน SEA 

๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
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 ในการจัดทำ SEA ในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ มีขั้นตอน ดังแสดงในตารางที ่ ๖.๓-๑ และ รูปที่ ๖.๓-๑ 
ขั ้นตอนดังกล่าวมาจากตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ SEA ของสหภาพยุโรป มีจำนวน ๖ ขั ้นตอน ดังนี้  
๑. การกลั่นกรอง ๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสนิใจ (มีกระบวนการย่อย ๖ ข้ันตอน ได้แก่ ๒.๑ การกำหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ๒.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน ๒.๓ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ ๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ และ ๒.๖ การประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ) ๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (มีกระบวนการย่อย ๒ ข้ันตอน ได้แก่ ๓.๑ การพัฒนาทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ ๓.๒ การประเมินทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์) ๔. การประเมินโอกาสและความเสี่ยง ๕. การติดตามผล 
และ ๖. การจัดทำรายงาน SEA  และได้ใช้องค์ประกอบเหล่านี้ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของการจัดทำ SEA  
ในประเทศไทย ตามกรอบความคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรปที่แสดงในหัวข้อ 
๖.๒.๕ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ศึกษาหรือผู้อ่านแนวทางฉบับนี ้ได้เห็นภาพรวมการจัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเบื้องต้น และอธิบายถึงเนื้อหาของแต่ละข้ันตอน ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ และยกตัวอย่างการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ โดยอธิบายเฉพาะ
ประเด็นหรือปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) อย่างละเอียดเพียงปัจจัยเดียวในแต่ละขั้นตอนเท่าน้ัน 
เพื่อให้รายงานฉบับนี้มีเนื้อหาที่กระชับและง่ายต่อการทำความเข้าใจ 

ตารางท่ี ๖.๓-๑ ขัน้ตอนการจัดทำ SEA ดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นแบบ 

๑. การกลั่นกรอง (Screening) 
๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development) 
 ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment) 
 ๒.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) 
 ๒.๓ การวิเคราะห์และระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and 

Sustainability Issues: ESI) 
 ๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) 
 ๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) 
 ๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF Assessment Framework) 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 
 ๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) 
 ๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Assessment) 
๔. การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities & Risk Assessment) 
๕. การติดตามผล (Follow-up)  
๖. การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report) 

 
 



  รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

๖-๒๔ 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  การกล่ันกรอง (Screening) 

ขั้นตอน/ กระบวนการ 

๒.  การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development) 

๒.๑  การกำหนดวัตถุประสงค์ 
       ของการประเมิน  
       (Object of Assessment) 

๒.๒  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน  
       (Driving Forces) 

๒.๓  การวิเคราะห์และระบุประเด็น 
       สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
       (Environmental and  
       Sustainability Issues: ESI) 

๒.๕ กรอบอา้งอิงเชิงยทุธศาสตร ์ 
      (Strategic Reference  
      Framework: SRF) 

๒.๔  กรอบการบริหารจัดการ 
       (Governance Framework) 

๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญที่    
ต้องตัดสินใจ (CDF Assessment  
Framework)     

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 

๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
      (Strategic Option Development) 

๔. การประเมินโอกาสและความเส่ียง  
    (Opportunities & Risk  
    Assessment) 

๖. การจัดทำรายงาน SEA  
    (SEA Report) 

๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ 
       (Strategic Option Assessment)  

วัตถุประสงค ์ เคร่ืองมอื/เทคนิค ผลที่ได้รับ ผู้ที่เขา้มามีสว่นร่วม 
เพ่ือพิจารณาถึงความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ สามารถ
ดำเนินการจัดทำ SEA ได้ ๒ แนวทาง คือ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้และรายกรณี การประชุม/การปรึกษาหารือ ความจำเป็น/ไม่จำเป็น 

เพ่ือให้เกิดการยอมรับร่วมกันถึงเป้าหมาย/วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิดประโยชน์สูงสุด 
และมีความยั่งยืน การประชุม/การปรึกษาหารือ การยอมรับในเป้าหมาย/วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน 

   เป็นกระบวนการวิเคราะห์กรอบปัญหา โดยการนำปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหวและศักยภาพ 
มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพ่ือพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision 
Factors: CDF) ในเบื้องต้น เพ่ือ 
   ๑. ระบุสาเหตุหรือรากเหง้าของปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  
   ๒. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในพ้ืนที่ 
   ๓. สำรวจสภาวะแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

๑.  การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒.  การสัมมนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์  

การสำรวจ เป็นต้น 
๓.  เครื่องมือรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของปัญหา เช่น ตาราง 

PESTEL Analysis 
๔.  เครื่องมือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา เช่น ต้นไม้ปัญหา 

(Problem Tree) 

 ได้ประเด็นสำคัญที่เป็นสาหตุหรือรากเหง้าของปัญหา 
ในพ้ืนที่ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
(Critical Decision Factors: CDF) เบื้องต้น 

๑. รายงานระบปุัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญ 
๒. รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
๓. รายงานสรปุสำหรบัประชาชนทัว่ไป 

เพ่ือค้นหาประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ ร่วมกับการวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้นโยบาย แผน และ
แผนงาน ที่นำมาประเมิน SEA 
 เพื ่อพิจารณาบทบาท ความร ับผ ิดชอบของหน่วยงานที ่ม ีภารกิจท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง โดยคำนึงถึ ง  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  
ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง กับความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น  

๑. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๓. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 

 

   ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ที่ได้วิเคราะห์
ความสอดคล้องประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
๑. ประเด็นสภาะวะแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ของพ้ืนที่ (ESI) ที่เกีย่วกบัการพัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน  

๒. ทราบกลุม่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชนทีม่ีภารกิจที่เกีย่วขอ้งตามประเด็น 
การพัฒนาการใชป้ระโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน  

๓. นโยบายมหภาคที่มกีารระบุค่าเป้าหมายทีเ่กี่ยวข้อง
กับการใชป้ระโยชน์ที่ดิน  

๑. การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๒. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis 

and Mapping: SAM) 

เพื ่อพิจารณานโยบายระดับมหภาคที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและมิติอื่นๆ โดยพิจารณาว่า 
ประเด็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น มีความสอดคล้องกับ
นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่เหนือขึ้นไป 

๑. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. การประชุม/การปรึกษาหารือ การสัมภาษณ์ และการรับฟัง

ความคิดเห็น 

ประเด็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
   - วัตถุประสงค์ของแต่ละ CDF 

- เกณฑ์การประเมิน 
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

๑. ทำให้มั่นใจว่า CDF ที่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาพ้ืนที่ นโยบาย 
มหภาคที่อยู่เหนือขึ้นไปและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒. ระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ของ 
การประเมินแต่ละ CDF  

๑. การประชมุ/การปรึกษาหารือ การสมัภาษณ์ และการรบัฟัง
ความคิดเห็น 

๒. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์แนวโน้ม 
และบริบท โดยพิจารณาสภาพอดีต ปัจจุบัน อนาคต ศักยภาพและความเปราะบางของแต่ละปัจจัย 
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

๑. วิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม 
๒. SWOT Analysis และ TOWS Matrix 
๓. Policy Analysis Model 
๔. การประชุม/การปรึกษาหารือ 

 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบาย 
ภายใต้ CDF  

กำหนดเกณฑ์การประเมินและการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละ
นโยบาย ภายใต้ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญ (CDF) 

๑. การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๒. การจัดลำดับของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้เทคนิค 
Prioritization Quadrant 

 

ลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ในแต่ละนโยบายภายใต้ CDF 

ประเมินโอกาส ความเสี ่ยง และกำหนดมาตรการแสวงหาประโยชน์เพิ ่มเติมจากโอกาสและ 
ความเสี่ยง นอกเหนือจากการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาแล้ว พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกันหรือ 
ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในแต่ละนโยบายของแต่ละ CDF 

การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๑) มาตรการสร้างประโยชน์เพ่ิมเติม จากโอกาสและ

ความเสี่ยง 
๒) จัดการความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
    ให้ลดน้อยลง   

 กำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
๑. การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล 
๒. กลไกการติดตามประเมินผล 
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล  

การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๑. กลไกการติดตามและประเมินผล 
๒. วิธีการติดตามและประเมินผล 
๓. ตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผล  

๑. ผู้มีอำนาจการตัดสินใจ 
๒. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 

๑. ผู้มีอำนาจการตัดสินใจ 
๒. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 
๓. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๔. ภาคเอกชน ภาควิชาการ ประชาชนทั่วไป 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 
๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้

ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 
๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามปัจจัยสำคัญ 

ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 
๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
๓. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ปัจจัย 

สำคัญที่ต้องการตัดสินใจ (CDF) 

๑.  คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 
๒.  คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน ดำเนินการจัดทำรายงาน ๓ ส่วนหลัก ๑. รายงานระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
๒. รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ ๓. รายงานสรุปสำหรับประชาชนทั่วไป   

๕. การติดตามผล (Follow–up) 

การประชุม/การปรึกษาหารือ 
 

ขั้นตอนกระบวนการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใชป้ระโยชน์ที่ดิน มี ๖ ขัน้ตอน ประกอบด้วย 

รูปที่ ๖.๓-๑ ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๒๕ 

๖.๓.๑ การกลั่นกรอง (Screening) 
เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณา

ข้อเสนอของนโยบาย (Policy) แผน (Plan) และแผนงาน (Program) หรือเรียกย่อว่า PPP ว่ามีความจำเปน็ต้อง
ดำเนินการจัดทำ SEA หรือไม่ สำหรับประเทศไทย ในระยะเริ่มแรก เห็นควรให้กำหนดแผน/แผนงาน ที่ควรทำ 
SEA แยกได้เป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปนี้  

๑) รายสาขา  
- แผนด้านคมนาคม  
- แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 
- แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

๒) เชิงพื้นที่  
- ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติกำหนด 
- แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
- แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพื้นที่พิเศษ เช่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น 
- แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

๓) แผน/แผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความเห็นของคณะกรรมการระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ 

๖.๓.๒ การพัฒนาปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development)  
ข้ันตอนการดำเนินการพัฒนาปัจจยัสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) แบ่งออกเป็น ๖ ข้ันตอน ดังนี ้
๖.๓.๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment)  

การทำ SEA ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน มีรายละเอียด  
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ คือ เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันระหว่าง  
คณะผู ้จ ัดทำ SEA และผู ้มีอำนาจในการอนุมัต ิหรือเจ้าของนโยบาย แผน และแผนงาน ในเป้าหมาย 
ของการประเมินว่า SEA ที่จะดำเนินการนั้นจะทำให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาระดับพื้นที่ 

๒) วิธีการหรือเทคนิคที ่ใช้ คือ การประชุมและปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง 
คณะผู้จัดทำและผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าของนโยบาย แผน แผนงานในพื้นที่หรือหน่วยงานที่จะดำเนนิการ 
โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน จะช่วยทำให้นโยบาย แผน/
แผนงาน ของพื้นที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และประสบความสำเร็จเนื่องจากได้มีการบูรณการข้อมูล 
และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง   

๓) ผลล ัพธ์ท ี ่ ได้ คือ การยอมรับร ่วมก ันในว ัตถ ุประสงค ์ของการประเมิน  
เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (สำหรับกรณีที่จัดทำ SEA ก่อน 
หรือพร้อมกับการทำแผน/แผนงาน) หรือเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่ (สำหรับกรณีที่จัดทำ SEA หลังการทำแผน/แผนงานแล้ว) 
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๖-๒๖ 

ตัวอย่างการใช้เทคนิคการประชุมและปรึกษาหารือกับหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

(๑) การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดทำกับหน่วยงาน 
เจ้าของแผน เพื ่อกำหนดขอบเขตเรื ่องที่จะประเมินว่าต้องเกี ่ยวข้องเชื ่อมโยงหรือมีความสัมพันธ์กับ  
การใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น 

(๒) พูดคุยและประชุมปรึกษาหารือกับผ ู ้มีอำนาจตัดส ินใจในการอนุม ัติ  
หรือเจ้าของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ และผู้จัดทำแผน เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายของการประเมิน  

๖.๓.๒.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces)  
๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน  

(๑) ค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุหรือรากของปัญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ดำเนินการ  
(๒) ใช้ในการระบุปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในพื้นที่ดำเนินการ 
(๓) ช่วยสำรวจสภาวะแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางเลือก  

เชิงยุทธศาสตร์  
๒) วิธีการดำเนินการ ดังนี้ 

2.๑) ศึกษาปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหวในพื้นที ่ดำเนินการ  
โดยศึกษารวบรวมจากเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ  และจากผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ ได้แก่ 

- การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารรายงานต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับประเด็น 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งระดับประเทศและพื้นที่ดำเนินการ 

- การศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยวิธีการต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์
การปรึกษาหารือ การรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมมนา ประชุมกลุ่มย่อยหรือสนทนากลุ่มกับผู้บรหิาร 
กลุ่มผู้จัดทำแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ และการสำรวจหรือสังเกตการณ์ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาในพื้นที่  และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้ง 
ในพื้นที่ 

2.๒) การรวบรวมข้อมูลปญัหา ศักยภาพหรือประเด็นอ่อนไหว ให้เป็นหมวดหมู่ 
โดยอาจใช้เทคนิคตาราง PESTEL เข้ามาช่วยในการจัดกลุ่มประเด็นปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

Political (P) หรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการเมือง เช่น การรวมกลุ่ม
ทางการเมือง การต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง การเลือกตั้ง การแบ่งปันหรือแย่งชิงตำแหน่ง 
ทางการเมืองในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ ที่อาจจะส่งผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ  

Economical (E) หรือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ รายได้ 
รายจ่าย การออม หนี้สิน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน /จ้างงาน อัตราการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product: GDP) ราคาน้ำมัน ตลาดเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 

Social (S) หรือ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม ความเช่ือ 
แนวโน้มที่ เกิดขึ้นในสังคม วิถีการดำเนินชีวิต สุขภาพอนามัย อัตราการเกิด /ตาย/เพิ่มของประชากร  
การตั้งชุมชน/ลักษณะ/การเคลื่อนย้าย เป็นต้น  
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๖-๒๗ 

Technological (T) หรือปัจจัยทางเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่อาจส่ง 
ผลกระทบต่อการดำเนินงาน เช่น การวิจัย/พัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบการขนส่ง การสื่อสาร และ 
Social Network เป็นต้น การใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร/เทคโนโลยีที่ใช้ 

Environment (E) หรือ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัจจัยทางด้าน
ชีวภาพ กายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ เป็นต้น 

Law (L) หรือปัจจัยทางด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ
อาจก่อให้เกิดผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

ตัวอย่างการใช้เทคนิคตาราง PESTEL สำหรับการรวบรวมข้อมูลปัญหา 
ศักยภาพ หรือประเด็นอ่อนไหวในพื้นที่ ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๓-๒  

2.๓) การวิเคราะห์และจัดทำกรอบปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีวิธีการ 
คือ นำปัญหา ประเด็นอ่อนไหว และศักยภาพต่างๆ ที่รวบรวมไดใ้นตาราง PESTEL มาทำการสรุป เป็นปัญหา
และอาการ โดยต้องกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์กรอบปัญหาเฉพาะที่เช่ือมโยงเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินเท่านั้น  เพื่อนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Roots Cause Analysis) โดยใช้เทคนิคต้นไม้ปญัหา 
(Problem Tree) ซึ ่งอาจมีเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ต่างกันระหว่างคณะผู้จัดทำกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ที่มาจากภาคส่วนต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ในพื้นที ่ดำเนินการและกลุ่มผู ้เชี ่ยวชาญ หรือใช้วิธีการจัดประชุมกลุ ่มย่อยหรือการเปิดเวที 
รับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชน  

การวิเคราะห์กรอบปัญหาหรือประเด็นสาเหตุสำคัญของปัญหา ในกรณี
รายสาขา ควรมี ๓ - ๕ ประเด็น ส่วนเชิงพื้นที่อาจมีได้ถึง ๕ - ๗ ประเด็นก็เพียงพอ หากมีประเด็นมากกว่านี้
จะต้องทำการวิเคราะห์มากเกินความจำเป็น และไม่ได้สาเหตุที่สำคัญอย่างแท้จริง 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และศักยภาพของพื้นที่ดำเนินการ  
ควรวิเคราะห์ให้ลงลึกในรายละเอียดมากที่สุดประมาณ ๒ - ๓ ระดับ เพื่อให้ได้ประเด็นสาเหตุที่แท้จริง  
หากไม่ทำการวิเคราะห์ลึกในรายละเอียด อาจได้เพียงสาเหตุของปัญหาแบบผิวเผินเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่สาเหตุ
สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาจริง เป็นผลให้ข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่ได้ไม่เหมาะสม และไม่สามารถแก้ไขปัญหา 
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เข้าร่วมวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนในข้ันตอนน้ี 
ประกอบด้วย เจ้าของแผนหรือผู้บริหาร และกลุ่มผู้จัดทำแผนของพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบปัญหา หรือประเด็นสาเหตุสำคัญ หรือ 
รากของปัญหาที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ดังแสดงในตารางที่ ๖.๓-๓ และ รูปที่ ๖.๓-๒  
ถึง รูปท่ี๖.๓-๕ 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๒๘ 

ตารางท่ี ๖.๓-๒  ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเดน็ปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหว โดยใช้ตาราง PESTEL 

ประเภทข้อมูล 
ปัญหาท่ีพบ 

ในพื้นท่ี 
Politic (P) Economic (E) Social (S) Technology (T) Environment (EN) Law (L) แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) 

- ผู้มีอิทธิพลหรือ
นักการเมืองใน
ท้องถิ่นบุกรุกและ
ครอบครองที่ดิน
สาธารณะ 

- ที่ดินถูกปล่อยทิ้งไว้ให้รกร้าง
ว่างเปล่าโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
- การกว้านซ้ือที่ดินของ
นายทุนเพ่ือทำบ่อทราย 
- ชาวนาต้องเช่าทีด่ินทำนา 

- การบุกรุกพ้ืนที่หวงห้าม
และพ้ืนที่ดินของรัฐ 
- การทับซ้อนที่ดินของรัฐ 
กับรัฐ หรือรัฐกับประชาชน 
หรือประชาชนกับประชาชน 
 

- การขนถ่ายสินค้า 
จากเรือขนส่ง ส่วนใหญ่
ยังคงใช้เทคโนโลยีเก่า  
เป็นระบบเปิดที่ไม่สามารถ
ป้องกันการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นละอองได้  

- พ้ืนที่เกษตรกรรม มีปัญหา 
น้ำท่วมซ้ำซาก 
- พ้ืนที่เกษตรกรรมพบภัยแล้ง
ซ้ำซาก 
- ที่ดินบางสว่นไม่สามารถใช้ได้
เนื่องจากติดแหล่งน้ำเสีย 

- การจัดผังเมอืง 
- การ Zoning ที่อาศัย 
กับโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ชัดเจนปะปนกัน 
 

๑. การสัมมนา 
๒. การจัดสนทนากลุ่ม 
๓. การสัมภาษณ์
ข้าราชการและประชาชน 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary  
Data) 

 - เกษตรกรมีสัดส่วนหนี้สิน 
ต่อรายได้เง ินสดสุทธิทาง
การเกษตรสูงถึง ๒.๒๓ เท่า 
- สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณ
เงินให้กู้ยืมเพ่ือการเกษตร 
ร้อยละ ๑๖ 
- การทำนาใช้สารเคม ี
ไม่ถูกต้องและเกินความจำเป็น 
- ใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของ
ต้นทุนทัง้หมด 
 
 
 

- ไม่มีการรวมกลุ่ม เพ่ือการ
ต่อรองราคาเร่ืองการซ้ือปัจจัย
การผลิต และขายผลผลิต 
- พฤติกรรมการเพาะปลูก
ของเกษตรกรไม่สอดคล้อง
แนวทางการบริหารจัดการ
น้ำในพ้ืนที่ 
- สัดส่วนครวัเรือนที่มีหนี้ 
ในระบบต่อครัวเรือนที่มีหนี้
ทั้งหมดสูง (ร้อยละ ๙๐.๙๑) 
โดยเป็นหนี้เพ่ือใช้ซ้ือ/เช่าซ้ือ
บ้านและที่ดิน ร้อยละ 
๕๔.๕๐ ของหนี้ทั้งหมด  

- ขาดเทคโนโลย ี
ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ทางการเกษตร 
 

- ปริมาณความต้องการการใช้น้ำ
ในช่วงฤดูแล้งสงูมาก  
(๗๒๖ ล้านลูกบาศก์เมตร) 
- แมลงศตัรูข้าว และธรรมชาติ
แปรปรวน 
- ปริมาณขยะมูลฝอย มี 
๑,๐๓๘ ตันต่อวัน  
(๓.๗๙ แสนตันต่อปี) 
- สัดส่วนขยะมูลฝอยที่ถูกนำ 
ไปใช้ประโยชน์ อยู่ระดับต่ำ  
(ร้อยละ ๒๕.๔๓)  

 ๑. รายงานสถิติจังหวัด
พ้ืนที่ต้นแบบ 
๒. แผนพัฒนาจังหวัด
พ้ืนที่ต้นแบบ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๒๙ 

  ตารางท่ี ๖.๓-๒  ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ศกัยภาพและประเด็นอ่อนไหว โดยใช้ตาราง PESTEL (ต่อ-๑) 

ประเภทข้อมูล 
ปัญหาท่ีพบ 

ในพื้นท่ี 
Politic (P) Economic (E) Social (S) Technology (T) Environment (EN) Law (L) แหล่งข้อมูล 

ประเด็นอ่อนไหว   - ยาเสพติด  
- เด็กขับรถซ่ิง 

    

ศักยภาพ  - มีเส้นทางคมนาคมและโลจิสติกส์ 
ที่หลากหลาย  
- มีแหล่งท่องเทีย่วที่ได้รับความนิยม 
- เป็นฐานการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ที่สำคัญ  
- มีพ้ืนที่เหมาะสมมากสำหรับ 
ปลูกข้าว ร้อยละ ๙๕.๙๒  

- จำนวนปีการศึกษาของ
ประชาชนได้มาตรฐาน
ระดับประเทศ 
- อัตราเข้าเรียนของประชากร
วัยเรียนในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ร้อยละ ๙๙.๔๐ 
- คนอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี มีอาชีพ
และรายได้ ร้อยละ ๙๙.๓๙ 
- คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีอาชีพ
และรายได้ ร้อยละ ๙๒.๑๖ 
- ครัวเรือนที่มีน้ำสะอาดสำหรับ
ดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
ร้อยละ ๙๙.๙๓  
 

    

 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๓๐ 

ตารางท่ี ๖.๓-๓  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา 
ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๑. ปัญหาดินและการใช้ท่ีดิน 

๑. ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์/ดินปนเปื้อน
มลพิษ/สารเคมี/ดินเสีย 
ดินเค็ม 

การเผาซังตอในไร่นา เกษตรกรขาดความรู้/ทางเลือก ขาดการให้ความรู้และ
สร้างทางเลือกให้กับ
เกษตรกรเก่ียวกับวิธีการ
ทำการเกษตรที่ยั่งยืน 

การเกษตร
กรรมท่ีไม่ย่ังยืน การปลูกพืชชนิดเดียว

ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
การขาดความรู้เรื่อง
วิธีการใช้ปุ๋ย/สารเคมี/ 
ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง 
การปลดปล่อยมลพิษ 
จากโรงงาน 

- ผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบ 

ขาดการกำกับดูแล 
ที่เข้มงวด 

การบริหารจัดการ 

๒. ปัญหาการทรุดตัว
ของตลิ่ง 

การขนส่งทางเรือที่คับคั่ง - คลื่นที่เกิดจากเรือขนส่งที่มี
ความหนาแน่นเกินศักยภาพ
ในการรองรับของแม่น้ำ 
ในบางช่วง 

ขาดการบูรณาการ
ระหว่างกรมเจ้าท่า  
กรมชลประทาน และ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 

  - การกระแทกของเรือเม่ือ 
เรือเทียบฝั่ง รวมทั้งการฝังหมุด
เพื่อยึดเรือ 

ประเทศไทย (กฝผ.)  
เพื่อบริหารจัดการลำน้ำ 
ป่าสักอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การขุดลอกแม่น้ำ - ร่องน้ำตื้นเขิน 

การระบายน้ำของ 
เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ 

- การกัดเซาะตลิ่ง (Bank 
Erosion) อันเกิดจากการไหล
ของน้ำผ่านผิวตลิ่งทำให้เกิดแรง
เฉือนกระทำกับผิวตลิ่ง 
- ลำน้ำป่าสักมีความคดเคี้ยว ขาดเครื่องมือในการ

ป้องกันที่เหมาะสม 

๓. ที่ดินถูกทิ้งร้าง/ 
ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 

การซ้ือที่ดินเพื่อเก็งกำไร
และนำไปใช้เพื่อค้ำประกัน
การกู้ยืม เพื่อไปประกอบ
ธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 

พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในส่วนของการจัดเก็บภาษี
สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างยัง
ไม่บังคับใช ้ (เริ่มบังคับใช้  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

กฎหมายยังไม่มีผล
บังคับใช้ (เริ่มบังคับใช้
ในปี พ.ศ.2563) 

การบริหารจัดการ 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๓๑ 

ตารางท่ี ๖.๓-๓  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๑) 
ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

 อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี และยึดทรัพย์
ขายทอดตลาด 

ความล้มเหลวในการส่งเสริม
การผลิตการเกษตร  

เกษตรกรขาดขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในการประกอบ
อาชีพเกษตร 

การเพิ่มขีด
ความสามารถ
ของเกษตรกร ผลกระทบจากการค้าเสรี 

๔. ความขัดแย้งเรื่อง 
แนวเขตที่ดิน 

การทับซ้อนแนวเขตรัฐ 
กับรัฐ  

(๑) บุคลากรของกรมที่ดิน 
ไม่เพียงพอทำให้งานคั่งค้าง 
(๒) บุคลากรของกรมที่ดิน
ขาดความรู้ความเข้าใจทำให้
งานคั่งค้าง 
(๓) ความเสี่ยงในการออก
คำสั่งทางปกครองของ 
เจ้าพนักงานที่ดินทำให้งาน 
คั่งค้าง 
(๔) ปัญหาการตรวจชี้ระวาง 
นัดทำรังวัดทำให้งานคั่งค้าง 
(๕) ปัญหาการทำรังวัด 
ตรวจพิสูจน์สิทธ์ิที่ดิน 

ปัญหางานการ
ตรวจสอบกรรมสิทธ์ิ
ที่ดินคั่งค้าง 

การบริหารจัดการ 

การทับซ้อนแนวเขตรัฐ 
กับประชาชน 
การทับซ้อนแนวเขต
ประชาชนกับประชาชน 

๕. การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม
กับศักยภาพ 

การทำการเกษตร 
ไม่สามารถสร้างรายได้ 
ให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต
อย่างเพียงพอ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และ
พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงนักลงทุน
ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุน
เก่ียวกับที่ดินมากถึงร้อยละ 
๕๐ ของการลงทุนทั้งหมด 
ฯลฯ 

ไม่มีการทบทวนและ
ประเมินผลกระทบของ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง  
ทำให้ไม่มีการปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา 

การบริหารจัดการ 

๒. ปัญหาการจัดการเมือง 

๖. พื้นที่สีเขียวมีน้อย
เกินไป 

การวางผังเมืองและบังคับใช้ผังเมืองขาดประสิทธิภาพ การพัฒนาเมือง 

๗. ปัญหาผังเมืองระหว่าง
เขตที่อยู่อาศัยกับเขต
โรงงานอุตสาหกรรม 
ไม่ชัดเจน 
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๖-๓๒ 

ตารางท่ี ๖.๓-๓  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๒) 
ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๘. สิ่งปลูกสร้างไม่มี
ระเบียบและชุมชนแออัด 

การวางผังเมืองและบังคับใช้ผังเมืองขาดประสิทธิภาพ การพัฒนาเมือง 

๓. ปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 

๙. โบราณสถานทรุดโทรม อายุเก่าแก่ การท่องเท่ียว 
การขาดแคลนงบประมาณในการบำรุงรักษา 

๑๐. ประเพณี วัฒนธรรม
เลือนหาย 

ขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และนำมาใช้ประโยชน์ 

๔. ศักยภาพท่ีสำคัญ 

๑๑. มีวัดและโบราณสถาน
เป็นจำนวนมาก 

เป็นอดีตเมืองหลวงที่มีความเก่าแก่และรุ่งเรืองและเป็นเมืองท่องเที่ยว การท่องเท่ียว 

๑๒. เป็นที่ชื่นชอบของ
นักท่องเที่ยว 
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๖-๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๓-๒ ตัวอยา่งการวิเคราะห์ปัจจยัสำคัญท่ีต้องตัดสนิใจ (CDF) ประเด็นดา้น “การบริหารจัดการ”

  
แรงขับเคลื่อน 

ปัญหาฝุ่นละอองและ 
มลพิษทางอากาศ 

ถนนในชุมชนชำรุด
เสียหาย 

ปัญหาตลิ่งพัง ปัญหาเสียงดัง 
รบกวนยามค่ำคืน 

ขยะตกค้าง 
เพ่ิมขึ้น 

การจัดการขยะ 
ไม่ถูกสุขลักษณะ 

คุณภาพน้ำในแม่น้ำลำคลอง 

เสื่อมโทรม 

การจราจร 
ติดขัด 

คลื่นท่ีเกิดจากเรือ/การกระแทก
จากเรือเมื่อเทียบฝั่ง 

การขนถ่ายสินค้าจากท่าเทียบเรือ 
ริมแม่น้ำป่าสัก 

การขุดลอกแม่น้ำ 

รถบรรทุกน้ำหนักเกิน การกัดเซาะตลิ่ง 

การระบายน้ำของเขื่อน 
ป่าสักชลสิทธ์ ลำน้ำป่าสักมีความคดเค้ียว 

การเดินเรือท่ีคับค่ัง ร่องน้ำต้ืนเขิน 

การจัดการการขนส่งใน 
แม่น้ำป่าสัก 

ศักยภาพการจัดการขยะ 
มีจำกัด 

ขยะมลูฝอยใหม่
เพ่ิมขึ้น 

ขยะชมุชน 

เพ่ิมขึ้น 

การเติบโตของเมือง 

นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น ประชากรเพ่ิมขึ้น 

น้ำเสียจากโรงงาน 
อุตสาหกรรม 

น้ำท่วมซ้ำซาก 

ผักตบชวาและ 
ขยะมลูฝอย 

การปลูกสิ่งก่อสร้าง 
กีดขวางทางน้ำ 

น้ำเสียจากชุมชน 

การใช้ประโยชน ์

ท่ีดิน 

สภาพภูมิอากาศ ผู้ประกอบการ 
ขาดความรับผิดชอบ 

ชุมชน 
ขาดจิตสำนึก 

ขาดมาตรการท่ีเหมาะสม 
ในการกำกับควบคุม/จูงใจ 

สภาพทาง 

ภูมิศาสตร์จังหวัด 

   พ้ืนท่ีต้นแบบ 

ประสิทธิภาพ 

การระบายน้ำ 

การจัดการขยะ การจัดการน้ำเสีย การบริหารจัดการน้ำท่วม 

การบริหารจัดการ 
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๖-๓๔ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แรงขับเคลื่อน 

ท่ีดินถูกทิ้งร้าง/ใช้ประโยชน์ 
ไม่เต็มศักยภาพ 

เกษตรกรไม่มีพื้นท่ีทำกิน/ 
เกษตรกรมีท่ีทำกินน้อยลง/ท่ีดิน

ตกเป็นของนายทุน 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์/ 
ดินปนเปื้อนมลพิษ/สารเคมี/ดินเสีย

ดินเค็ม 

พื้นท่ีเกษตรกรรม 
ประสบภัยแล้งซ้ำซาก 

น้ำท่วมซ้ำซากและน้ำท่วม
พื้นท่ีเกษตรกรรม 

อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง ดำเนินคดี และยึดทรัพย์
ขายทอดตลาด 

การซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและนำไปใช้เพื่อ 
ค้ำประกันการกู้ยืม 

ปริมาณน้ำจากเข่ือนไม่เพียงพอ 

ปัญหาหนี้สิน 

การทำเกษตรไม่สามารถสร้างรายได้ 
ให้เกษตรกรอย่างพอเพียง 

การปลูกพืชชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานาน 
การขาดความรู้เร่ืองวิธีการใช้ปุ๋ย/ 

สารเคมี/ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง 

เกษตรกรขาดระบบการผลิต 

ที่ยั่งยืน 

เกษตรกรขาด 
ขีดความสามารถในการ 
จัดการผลผลิตและราคา 

เกษตรกรขาดศักยภาพ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของ

จังหวัด/ธรรมชาติ 

การเกษตรกรรม 

รูปท่ี ๖.๓-๓ ตัวอยา่งการวิเคราะห์ปัจจยัสำคัญท่ีต้องตัดสนิใจ (CDF) ประเด็นดา้น “การเกษตรกรรม” 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๖-๓๕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปท่ี ๖.๓-๔ ตัวอยา่งการวิเคราะห์ปัจจยัสำคัญท่ีต้องตัดสนิใจ (CDF) ประเด็นดา้น “การพัฒนาเมือง”

 
แรงขับเคลื่อน 

อุบัติเหตุบนท้องถนน 

ถนนชำรุดเนื่องจาก 
การขนส่ง 

รถบรรทุกน้ำหนักเกิน 

ขาดระบบการกำกับ
ดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 

สัญญาณไฟจราจร 
ป้ายบอกทางไม่เพียงพอ 

ผู้ขับขี่ขาดวินัย 

ระบบขนส่งมวลชน 
ไม่มีคุณภาพ/ไม่เพียงพอ 

เมืองขยายตัว/ 
การท่องเท่ียวเติบโต 

เขตที่อยู่อาศัยกับ 
เขตโรงงานอุตสาหกรรม 

ไม่ชัดเจน 

การวางผังเมืองและ
บังคับใช้ผังเมือง 
ขาดประสิทธิภาพ 

จังหวัดขาดนโยบาย
การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

ที่ชัดเจน 

การสูญเสียที่ดินจากการ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่

ของรัฐ 

รถยนต์มีจำนวนมาก 

การจราจรติดขัด 

จำนวนถนน 
ไม่เพียงพอ 

ฝุ่นละออง/มลภาวะ
ทางอากาศ 

การปลดปล่อย
มลพิษจากโรงงาน 

พื้นท่ีสีเขียว 
มีน้อยเกินไป 

สิ่งปลูกสร้างไม่มีระเบียบ
และชุมชนแออัด 

การบุกรุกพ้ืนที่
สาธารณะ 

มาตรการชดเชย
ที่ดินและทรัพย์สิน

ไม่เพียงพอ 

ประชาชนขาดพ้ืนที่
อยู่อาศัย 

กลุ่มผลประโยชน์ 

ชุมชนแออัด 

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง ผังเมืองรวมจังหวัด พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 
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 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๓๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี ๖.๓-๕ ตัวอยา่งการวิเคราะห์ปัจจยัสำคัญท่ีต้องตัดสนิใจ (CDF) ประเด็นด้าน “การท่องเท่ียว” 

 แรงขับเคลื่อน 

การขาดแคลนงบประมาณ 
ในการบำรุงรักษา 

กลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย 
และบริการท่องเท่ียว 

เป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเท่ียว 

มีแม่น้ำล้อมรอบตัวเมือง
หลายสาย 

เกิดเมืองใหม่ทับซ้อน
กับเมืองเก่า 

อายุเก่าแก่ 
มีวัดและโบราณสถาน 

เป็นจำนวนมาก 

เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่และ
รุ่งเรืองในอดีตเป็นเมืองท่องเท่ียว 

ขาดการบำรุงรักษา 
ขาดระบบการตรวจสอบและ

ป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 

โบราณสถานทรุดโทรม การบกุรุกพื้นท่ีโบราณสถาน 

การท่องเท่ียว 
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๖-๓๗ 

๖.๓.๒.๓ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: 
ESI) 

หลังจากการจัดทำกรอบปัญหา (Problem Framework) และวิเคราะห์ความสำคัญ
ของปัญหาจนค้นพบประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้นแล้ว ต้องนำปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทั ้งหมดมาทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับประเด็นสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน 
ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดำเนินการและประเด็นสภาวะแวดล้อมที่มีกฎหมายรองรับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในกระบวนการนี้ เพื่อ 
 (๑) ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าสิ่งที่จะดำเนินการ หรือ SEA มีความสอดคล้องและไม่ขัดแยง้

กับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 (๒) สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน 

ที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒) วิธีการดำเนินการในข้ันตอนน้ี  

ใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้เขี่ยวชาญ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

(๑) การตรวจสอบประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น ว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญในพื้นที่ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง 

(๒) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
เบื้องต้น ในด้านต่างๆ เพื่อหาความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่มีอยู่ โดยควรดำเนินการ
ร่วมกับผู้เชี ่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และกลุ ่มนักวิชาการด้านสิ ่งแวดล้อม เพื ่อให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุม 
ทุกประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

(๓) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ ่งแวดล้อมของปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) กับเป้าหมายของแผนพัฒนาในพื้นที่ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

กระบวนการวิเคราะห์ มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
(๓.๑) การเข้าไปพูดคุยและปรึกษาหารือกับฝ่ายแผน ในพื้นที ่ เกี ่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการพัฒนา เพื่อตรวจสอบว่ายุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของพื้นที่มีทิศทางไปทางใดและมีประเด็นที่ยังไม่ได้ครอบคลุม จากนั้นจึงนำประเด็นปัญหาในแต่ละ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ไปเชื ่อมโยงหาความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนา  
เพื่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใน SEA ที่กำลังดำเนินการจัดทำอยู่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาใดในแผนพัฒนาของพื้นที่ ทำให้ทราบว่า SEA ที่กำลังจัดทำมีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องสนับสนุน
หรือช่วยปรับปรุง ส่งเสริมแผนพัฒนาในพื้นที่ในประเด็นใดที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนา 
ในพื้นที่ได ้

(๓.๒) นำประเด็นปัญหาในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ไปเชื่อมโยง 
หาความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใน SEA ที่กำลงัจัดทำ 
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใด สามารถบ่งบอกทิศทางของ SEA  
ได้ว่าจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่ 
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๖-๓๘ 

๓) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการนี้ คือ ทำให้ทราบว่าประเด็นสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Issue) ที่ได้รับการพิจารณาและวิเคราะห์ในการจัดทำ SEA ครั้งนี้ รวมทั้งการตรวจสอบการบูรณาการปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็นสิ่งแวดล้อมที่มีกฎหมายรองรับและประเด็นความยั่งยืน (Sustainability 
Issues) มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้อง หรือสนับสนุน หรือช่วยปรับปรุง ส่งเสริมแผนพัฒนาพื้นที่ดำเนนิการ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนา และมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ในเป้าหมายใดบ้าง ส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ในประเด็นสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืนกับปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) มีกระบวนการวิเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  วิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น 

(๑.๑) การบริหารจัดการ ได้แก่ 
 - การบริหารจัดการการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก  

- การบริหารจัดการขยะ  
- การจัดการน้ำเสีย  
- การบริหารจัดการอุทกภัย 

(๑.๒) การเกษตรกรรม ได้แก่  
- ระบบการเกษตรกรรมที่ยั ่งยืน การทำเกษตรกรรมในจังหวัดพื้นที่

ต้นแบบยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเผาตอซังข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง เพราะ
ยังขาดความรู้ และทางเลือกให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

- ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา ป ัญหาหนี้สิน  
ความล้มเหลวทางด้านผลผลติต่ำ และขายผลผลิตไม่ได้ราคา สาเหตุมาจากการขาดความสามารถในการบรหิาร
จัดการผลผลิตและราคา เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญที่ต้องหาวิธีการหรือแผนงานเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่เกษตรกร 

- ศักยภาพของเกษตรกร เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ดินถูกทิ้งร้าง ใช้ประโยชน์
ไม่เต็มที่ เนื่องจากความล้มเหลวในการส่งเสริมการผลิตการเกษตร  และผลกระทบจากการค้าเสรี 
เกษตรกรขาดความสามารถในการแข่งขัน ควรพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นสำหรับการแข่งขัน 
ในสังคมไทยและเวทีโลก 

(๑.๓) การพัฒนาเมือง  ได้แก่ 
- การขนส่งและการเดินทาง 
- พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 
- ชุมชนแออัด  

(๑.๔) การท่องเที่ยว ได้แก่ 
- งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ  
- การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 
- การป้องกันและแก้ไขการบุกรุก 
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๖-๓๙ 

(๒) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น
ด้านต่างๆ เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายใดบ้าง  

วิธีการดำเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศึกษาค้นคว้ากฎระเบียบหรือ
กฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จากนั้นนำผลการศึกษามาระดม 
ความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง  

(๒.๑) การบรหิารจัดการ : กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง เช่น 
-  การบริหารจัดการการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ  

การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  การบริหารจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  

-  การบริหารจัดการอุทกภัย เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒.๒) ด้านการเกษตรกรรม : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 

-  ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

-  ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญตัิ
เศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

-  ศักยภาพของเกษตรกร เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๒.๓) ด้านการพฒันาเมือง : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
-  การขนส่งและเดินทาง เกี ่ยวข้องกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก  

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

-  พื้นที่กันชน/พื้นที ่สีเขียว เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการผังเม ือง  

พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

-  ชุมชนแออัด เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒.๔) การท่องเที่ยว : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะหป์ระเด็นสิง่แวดลอ้มและความยั่งยืน และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงใน รูปท่ี 6.๓-๖ ดังนี ้
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๖-๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๖.๓-๖ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นสิง่แวดล้อมและความยั่งยืนและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ประเด็นสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยนื 

การบริหารจัดการ 

การจัดการการขนส่งใน 
แม่น้ำป่าสัก 

  - พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย   
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ
  - พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ  

 

 

การจัดการขยะ 

  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

การจัดการน้ำเสีย 
  - พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
    สิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ

การบริหารจัดการน้ำท่วม 

CDF ESI กฎหมาย 

  - พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ 

ระบบการเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน การขนส่งและเดินทาง งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถาน 
ไม่เพียงพอ 

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต 
และราคา 

พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร  

ศักยภาพของเกษตรกร 

พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ 

พ.ร.บ.จราจรทางบก  

พื้นท่ีกันชน/พื้นท่ีสีเขียว 

- พ.ร.บ.การผังเมือง 
- พ.ร.บ.พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ 
- พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที ่

ชุมชนแออัด 

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
- พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  

พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุก
โบราณสถาน 

พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

การจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียว 

- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ  

การเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง การท่องเที่ยว 
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๖-๔๑ 

(๓) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) กับเป้าหมายของแผนพัฒนาระดับพื้นที่และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
                              วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นที่กำลังจะประเมินมีคุณค่า
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นทีอ่ย่างยั่งยืน  

วิธีการวิเคราะห์ มีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้ 
(๓.๑) เข้าไปสนทนาและปรึกษาหารือกับฝ่ายแผนของระดับพื ้นที่ เกี ่ยวกับ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ทราบ
ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่มีทิศทางและรูปแบบการพัฒนาแบบใด จากนั้นนำประเด็นปัญหาในแต่ละ 
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ไปเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาระดับ
พื้นที่ เพื่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใดใน SEA ที่กำลังดำเนินการจัดทำอยู่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาระดับพื ้นที ่ ซึ ่งจะบ่งบอกได้ว่า SEA ที่กำลังจัดทำอยู ่มีทิศทางการพัฒนา
สอดคล้องหรือสนับสนุน หรือช่วยปรับปรุง ส่งเสริมแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้บรรลุวิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย 
การพัฒนาของพื้นที่ได ้

(๓.๒) นำประเด็นปัญหาในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  ไปเช่ือมโยง
หาความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื ่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใน SEA ที่กำลัง
ดำเนินการจัดทำอยู่มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใดบ้าง ซึ่งสามารถ
บอกทิศทางของ SEA ได้ว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยนืหรือไม่ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมของแต่ละปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  กับเป้าหมายของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า 
ประเด็นสิ่งแวดล้อมของ ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่กำหนด มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา 
ของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ และประเด็นสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๓-๗ 
ดังนี้ 

เทคนิคท่ีใช้ในการทำ SEA ข้ันตอนนี ้คือ การปรึกษาหารือกับฝ่ายแผนในระดับ
พื้นที่ และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 
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๖-๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๖.๓-๗ ตัวอยา่งการแสดงผลการเชื่อมโยงของ “CDF”กับประเด็นการพัฒนาพ้ืนท่ี และประเดน็สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ประเด็นส่ิงแวดล้อมและ
ความย่ังยืน 

 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 

แผนงานที่ ๑ ยกระดับและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปรับปรุง 
สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 

แผนงานที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างรายได้ 

แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลย ี

ประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ 

พัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 

แผนงานที่ ๑ พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู ่

แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างกิจกรรมสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ 

 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
ภายใต้นวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ 

แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

แผนงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการและ
แรงงานโดยใช้นวัตกรรม 

แผนงานที่ ๓ ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค ์

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 
การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ 

การบริหารจัดการอุทกภัย 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต และราคา 
ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาเมือง 
การขนส่งและเดินทาง 

พ้ืนที่กันชน/พ้ืนที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

การท่องเที่ยว 
งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 
การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 

ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจน 

เป้าหมายที่ ๖ การจัดการน้ำและ
สุขาภิบาล 

เป้าหมายที่ ๘ การจ้างงานที่มคีุณค่า
และการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

เป้าหมายที่ ๑๑ เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ ๑๒ แผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เป้าหมายที่ ๒ ยุติความหิวโหย 
บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
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๖-๔๓ 

๖.๓.๒.๔ กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ (Governance Framework) 
การวิเคราะห์กรอบการกำกับดูแล เพื่อระบุว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนิน

ตามนโยบาย แผน แผนงาน และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑)  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เพื่อ  

(๑) รับทราบขอบเขตความรับผิดชอบที่เป็นไปได้หรือแนวโน้มของการทับซ้อน  
กับยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดข้ึนโดยหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและป้องกันความขัดแย้งกัน
ของยุทธศาสตร์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) นำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) โดยพิจารณาถึงกรอบอำนาจการบริหารจัดการและขีดความสามารถของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ระบุว่าใคร องค์กรใด หรือกลุ่มใดที่จะต้องเข้ามาในกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ร่วมมือในการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้แผนการพัฒนาระดับพื้นที่บ้าง คณะผู้จัดทำต้อง
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาท หน้าที่ และ  
ความรับผิดชอบ  

๒) วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห์ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) หรือ 
Stakeholder Analysis and Mapping (SAM) ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื ่อระบุหน่วยงาน องค์กรและ 
กลุ่มต่างๆ ที่เห็นว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓) ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถระบุเครือข่ายของผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยีที่เกี่ยวข้องกบั 
SEA ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึงกลุ่มประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นๆ และ
สร้างความมั่นใจว่าได้มีการเน้นปัจจัยที่มีความสำคัญใน SEA  เช่นเดียวกับการประเมินความถูกต้องและการ
ติดตามผล 

ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ดังแสดงใน รูปท่ี ๖.๓-๘ 
ดังนี ้
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๖-๔๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๖.๓-๘ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการท่ีเกี่ยวข้องกับแต่ละ CDF 

ส 

 การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก 
การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ 

กรอบการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

CDF 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาเมือง 

การขนส่งและเดินทาง 
พ้ืนที่กันชน/พ้ืนที่สีเขียว 

ชุมชนแออัด 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 

การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 

กรมชลประทาน สทนช. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรมเจ้าท่า กฟผ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย 

กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

อปท. ในพื้นที ่ ประชาชนในพื้นที ่

สำนักงานจังหวัด 

สถาบันการศึกษา องค์กรประชาสังคม 

กรมศิลปากร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สนง.มาตรฐานสนิค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

กรมวิชาการเกษตร 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาด 

กรมการข้าว 

กรมท่ีดิน 

กรมชลประทาน 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

สถานีตำรวจภูธรในพื้นท่ี 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

สำนักงานพระพุทธศาสนา 

สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 

แขวงทางหลวงชนบท 
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๖-๔๕ 

๖.๓.๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (The Strategic Reference Framework: SRF) 
การวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องของประเด็น

สำคัญในปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับแนวนโยบายมหภาคที่เหนือข้ึนไปจากแผนพัฒนาจังหวัดพื้นที่
ดำเนินการ รวมทั้งค่าเป้าหมาย 

๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพื่อ 

(๑) ให้ทราบถึงทิศทางและประเด็นที่นโยบายมหภาคต้องการให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยคำนึงถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 

(๒) ทำให้แน่ใจว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่กำลังจะนำเสนอ  อยู่ในกรอบและ
สอดคล้องกับทิศทางของนโยบายมหภาค 

(๓) เป็นการเพิ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก SEA  
ทำหน้าที่ในการนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องสอดคล้องตามนโยบาย หรือแผนของชาติที่เหนือขึ้นไป
โดยคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืน  

๒) วิธีการดำเนินการ มีดังนี้ 
(๑) ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายและแผน ดำเนินการศึกษาและรวบรวมนโยบายและแผน

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  โดยกลุ่มนโยบายและแผนระดับมหภาคที่ศกึษา
และใช้ในการอ้างอิง ต้องเป็นนโยบายระดับชาติ ระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดที่อยู่เหนือกว่าแผนพัฒนาพื้นที่
ดำเนินการ  

(๒) นำนโยบายและแผนที่ได้ทำการศึกษามาจัดทำการวิเคราะห์ โดยระดม 
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดทำกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญ 
ใน SEA  

๓) ผลลัพธ์ที่ได้รับ คือ 
(๑) ทราบทิศทางการพัฒนาและค่าเป้าหมายของนโยบายมหภาค และแผนของชาติ

ที่อยู่เหนือข้ึนไป  
(๒) ทำให้มั่นใจว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากการจัดทำ SEA อยู่ในกรอบ

และสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายมหภาค 

(๓) มีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก SEA ที่กำลังดำเนินการ 
ทำหน้าที่ในการนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องสอดคล้องตามนโยบาย หรือแผนของชาติ ที่เหนือขึ้นไป 
โดยคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืน 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น 
(CDF) กับนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่อยู่ระดับเหนือกว่าทั้ง ๗ แผน ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๓-๙ ถึง รูปท่ี ๖.๓-๑๐ 
ดังนี้ 
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๖-๔๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี ๖.๓-๙ ตัวอยา่งการแสดงความสอดคล้องของปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) กับนโยบาย 
และแผนท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า

ความสอดคล้องของ CDF กับแผนท่ีเหนือขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

แผนการปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

นโยบายระดับกระทรวง/กรม 

ทิศทางการพัฒนาภาคในชว่งแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กรอบอ้างอิง 

เชิงยุทธศาสตร์ 

การบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก 

การบริหารจัดการขยะ 

การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ 

การบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาเมือง 
การขนส่งและเดินทาง 

พ้ืนที่กันชน/พ้ืนที่สีเขียว 
ชุมชนแออัด 

การท่องเที่ยว 

งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ 
การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน 

การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 
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๖-๔๗ 

 

 

นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพิ่มมูลค่าสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
- เพิ่มมูลค่าสนิค้าท่ีได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขยายตัวร้อยละ ๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ขยายตัวร้อยละ ๓ 

มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจริยะ 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขยายตัวร้อยละ ๔ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขยายตัวร้อยละ ๕  
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ขยายตัวร้อยละ ๖ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่อย 

มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ 

- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๕  
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๕ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่/อัจฉริยะ 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๕ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐  
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๕ 

รูปท่ี ๖.๓-๑๐ ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปัจจยัสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการเกษตรกรรม กับ นโยบายมหภาคท่ีเกี่ยวข้อง 

กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุ 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต 
และราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

ความสอดคล้องของ CDF ด้านการเกษตรกรรมกับนโยบายมหภาค 

CDF 
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๖-๔๘ 

๖.๓.๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factor Assessment  
Framework) 

ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกบูรณาการเข้าด้วยกัน  
จัดเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทำหน้าที่สร้างสิ่งสำคัญหรือจุดสนใจของ SEA โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้าง
ของการประเมินและการวิเคราะห์แนวโน้ม ถูกกำหนดและจัดลำดับความสำคัญจากการปรึกษาหารือกับ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำกรอบการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ 
(CDF) ในกระบวนการนี้ มีดังนี้ 

๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  
(๑) เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่ได้มานั้น เป็นปัจจัย

ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ดำเนินการ นโยบายมหภาค นโยบายระดับประเทศ
หรือที่เหนือข้ึนไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๒) ระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) 

๒) วิธีการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
 การบูรณาการปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factor: CDF)  

กับประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการ นโยบายมหภาค และประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นการแสดง  
ให้เห็นความสำคัญของ ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนา  
หรือประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ดำเนินการ (Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: ESI) และยุทธศาสตร์มหภาคที่เป็น
ยุทธศาสตร์อ้างอิง (Strategic Reference Framework: SRF) 

การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน ในการประเมิน
เชิงยุทธศาสตร์และการจัดลำดับความสำคัญ ในการเลอืกประเด็นที่มคีวามสำคัญต้องอยู่บนพื้นฐานของประเด็น
ที่มีความอ่อนไหวในการตัดสินใจ คือ เป็นประเด็นปัญหาที่สร้างความลำบากหรือยากในการตัดสินใจ ให้แก่ 
ผู้มีอำนาจเจ้าของวิสัยทัศน์หรือผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการบูรณาการปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) คือ 
(๑) การปรึกษาหารือกับผู้บริหารของพื้นที่ดำเนินการ ที่เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์ 

หรือผู้มีอำนาจในการอนุมัติแผน โดยสอบถามพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่สร้างความลำบากหรือความกังวลใจ
ในการตัดสินใจต่อประเด็นเหล่านั ้น ซึ ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญตั ้งต้น (มีการดำเนินการในกระ บวนการ 
ก่อนหน้านี้มาแล้ว ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน) 

(๒) การสัมภาษณ์ พูดคุย รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ เอกชน 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าอะไรคือประเด็นหรือปัญหาสำคัญ 
ประเด็นอ่อนไหว หรือศักยภาพที่สำคัญในพื้นที่ดำเนินการที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
(มีการดำเนินการในกระบวนการก่อนหน้านี้มาแล้ว ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน) 
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๖-๔๙ 

(๓) นำผลการศึกษาจาก ข้อ (๑) และข้อ (๒) มาจัดลำดับความสำคัญของ
ประเด็นปัญหาสำคัญ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยพิจารณาควบคู่กับการประเมินประเด็นการพัฒนาของ
แผนพัฒนาพื้นที่ดำเนินการ (Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน (Environmental 
and Sustainability Issues: ESI) รวมถึงทิศทางของนโยบายมหภาคที่สำคัญในกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference Framework: SRF) 

เทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนการบูรณาการปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ได้แก่ 
การปรึกษาหารือ การประชุมสนทนากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็น   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหารพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานราชการ 
ผู้นำองค์กร/ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

3) การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด ของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
เมื่อได้มีการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่สอดคล้องกับความคิดเห็นของภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 
ในประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการ (Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน 
(Environmental and Sustainability Issues: ESI) และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับมหภาค (Strategic 
Reference Framework: SRF) ขั ้นต่อไป คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวชี ้วัดของปัจจัยสำคัญ 
ที่ต ้องตัดส ินใจ (CDF) แต่ละปัจจ ัย โดยเกณฑ์การประเมินเป็นตัวกำหนดขอบเขตของ ปัจจ ัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  ทำหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของ ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
และประเด็นเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญ  ส่วนตัวชี้วัด เป็นตัวกำหนดประเด็นที่จะทำการวิเคราะห์บริบทและ
แนวโน้ม (Context & Trends) 

เทคนิคท่ีใช้ในข้ันตอนการระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด ของปัจจัยสำคัญ
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ได้แก่ การปรึกษาหารือ การประชุมสนทนากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็น   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้นำองค์กร/ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

4) ผลลัพธ์ที่ได้รับ  
(๑)  ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายมหภาค ระดับประเทศหรือที่เหนือข้ึนไป และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๒)  วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ

(CDF) แต่ละปัจจัย โดยเกณฑ์การประเมินเป็นตัวกำหนดขอบเขต และให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหมาย 
และประเด็นเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญของ ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ส่วนตัวชี้วัด เป็นตัวกำหนด
ประเด็นที่จะทำการวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม (Context & Trends) 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
การบูรณาการปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็นการพัฒนาของพื้นที่

ดำเนินการ (Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and Sustainability 
Issues: ESI) รวมถึงทิศทางของนโยบายมหภาคที่สำคัญในกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference 
Framework: SRF) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๓-๑๑  
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๖-๕๐ 

๑. ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงสิ่งอํานวย
ความสะดวก ความปลอดภัย

๒. พัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในชุมชน/ท้องถ่ินเพื่อสร้างรายได้
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์ด้วย

เทคโนโลยี
๔. พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่
๕. เสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนน่าอยู่แบบบูรณาการ
๗. บริหารจัดการการเกษตรปลอดภยัแบบครบวงจร โดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. เพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงาน โดยใช้

นวัตกรรม
๙. ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน และ SMEs โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์

๑. การบริหารจัดการแม่นํ้าป่าสกั
๒. การจัดการขยะ
๓. การบริหารจัดการนํ้าท่วม
๔. ระบบการเกษตรที่ย่ังยืน
๕. ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา

สินค้าเกษตร
๖. ศักยภาพของเกษตรกร
๗. การขนส่งและการเดินทาง
๘. พื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียว
๙. ชุมชนแออัด
๑๐. งบประมาณบูรณะโบราณสถานไม่เพียงพอ
๑๑. การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน
๑๒. การจํากัดจํานวนนักท่องเที่ยว

๑. การเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางนํ้า
๒. การออกเอกสิทธิที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ
๓. แหล่งนํ้าผิวดินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

๔. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

๕. สร้างความม่ันคงด้านนํ้าในภาคการผลติ

๖. ลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง       
และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ

๗. เพิ่มพื้นที่เกษตรอย่างย่ังยืนและเพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร

๘. เพิ่มการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพิ่มอัตราการ
เคลื่อนตัวของรถบนถนน

๙. เพิ่มพื้นที่สีเขียว

๑๐. แบ่งโซนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

๑๑. แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน
จัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่ท่องเที่ยว

ESI SRF 

SI 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ  
(Critical Decision Factors: CDF) 

รูปท่ี ๖.๓-๑๑ ตัวอย่างการบูรณาการของ “CDF” กบั ประเด็นการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบ นโยบายมหภาค และประเดน็สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

๑. การบริหารจัดการ 
๒. การเกษตรกรรม 
๓. การพัฒนาเมือง 
๔. การท่องเท่ียว 

CDF 
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๖-๕๑ 

ตัวอย่าง การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัดของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสนิใจ 
(CDF) ด้านการเกษตรกรรม แสดงในตารางท่ี ๖.๓-๔ และรูปท่ี ๖.๓-๑๒ ดังนี ้

ตารางท่ี ๖.๓-๔ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของ CDF ในประเด็นด้าน
การเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์ของ CDF: เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วดั 
๑. การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

๑.๑ พื้นที่ที่ทำการเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร 

๒.๑ มีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่อง จำนวน ๕ พื้นที่ ภายในระยะเวลา ๓ ปี 
๒.๒ มีพื้นที่เกษตรอัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ภายใน ๑๐ ปี 
๒.๓ เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ปี 

๓. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ๓.๑ เกษตรกรที ่มีหนี ้สินอันเนื ่องมาจากการทำการเกษตร  ลดลงร้อยละ ๓๐ ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี 

๓.๒ เกษตรกรที่มีกำไรจากการเกษตร ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป เม่ือเทียบกับเงินลงทุน 

๓.๓ ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖-๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๓-๑๒ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวชีวั้ดและค่าเปา้หมายของ CDF ในประเดน็การเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

CDF 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกร ด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน  
โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 

คุณภาพชีวิตดีข้ึนของเกษตรกร 

พื้นท่ีการเกษตรท่ีทำการเกษตรปลอดภัย
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปีต้ังแต่ปี ๒๕๖๓  

เกษตรกรท่ีมีหนี้สินอันเนื่องมาจากการทำการเกษตร 
ลดลงร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

มีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่อง  
จำนวน ๕ พื้นท่ี ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

เกณฑ์ 

ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย 

ศักยภาพของเกษตรกร 

มีพื้นท่ีเกษตรอัจฉริยะ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ 
ภายใน ๑๐ ปี 

  เกษตรกรเป็นเจ้าของท่ีดิน  
  เพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ปี 

เกษตรกรท่ีมีกำไรจากการเกษตร ตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ข้ึนไป 
เมื่อเทียบกับเงินลงทุน 

ค่าแรงงานเพิม่ข้ึน ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 
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๖-๕๓ 

๖.๓.๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๖.๓.๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนา เป็นเส้นทางที่ช่วยให้สามารถขับเคลื่อน
ไปยังจุดที่ต้องการ มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงบริบทเชิงพลวัตที่เกี่ยวข้องกับจุดแข็ง จุดอ่อน ความขัดแย้ง   
และศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากอนาคตเป็นภาพในจินตนาการที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และวัตถปุระสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ ทำให้มีการพิจารณาเป้าหมายของนโยบายและภาพอนาคตแตกต่างกันออกไป ทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์เป็นเส้นทางที่ทำให้สามารถไปถึงเป้าหมาย แต่มีวิธีที่แตกต่างกันและไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง 
ทำให้การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต้องดำเนินการที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคณะทำงานที่ทำหน้าที่
กำหนดนโยบาย หรือคณะวางแผน SEA มีบทบาทในการช่วยหาทางเลือกการพัฒนา ที่เน้นด้านสิ่งแวดลอ้ม 
และความยั ่งยืนมากที่ส ุด โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที ่มีเทคนิคการสื ่อสารอย่างเพียงพอเป็นพื ้นฐาน 
ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงาน ดังนี้ 

๑) การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม (Context and Trend Analysis) 
การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

ปัจจุบันเป็นอย่างไร และในอนาคตต้องการให้เป็นอย่างไร  
(๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ  

สังเกตรูปแบบการเปลี ่ยนแปลงที ่สำคัญในพื้นที ่ดำเนินการจากอดีต 
สู่ปัจจุบัน และความคาดหวังของคนในอนาคต 

(๒) วิธีการและเทคนิคการดำเนินการในข้ันตอนน้ี คือ  
การวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยด้วยเทคนิค 

Backcasting ที่ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน
ที ่ได้แสดงความคาดหวังเก ี ่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ เป ็นประเด็นสำคัญ รวมทั ้งประเมินคุณค่า 

ของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ดำเนินการ และต้องทำการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนา 
ในแต่ละประเด็นสำคัญของแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เพื่อค้นหาว่าพื้นที่ดำเนินการอยู่ตรงไหน
สำหรับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้ และจะพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการได้อย่างไร โดยสิ่งที่ต้องการ
คำตอบ คือ “อดีต ปัจจุบันเป็นอย่างไร” และ “แนวโน้มที่คาดหวังคืออะไร” 

(๓) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทราบบริบทและแนวโน้ม โดยทราบสภาพสถานการณ์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต จนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร และความคาดหวังในอนาคตต้องการอะไร 

ตัวอย่างการแสดงบรบิทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๓-๕ และรูปท่ี ๖.๓-๑๓  
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๖-๕๔ 

ตารางท่ี ๖.๓-๕ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
 

ประเด็นสำคัญ บริบทและแนวโน้ม 

๑. การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

- ในอดีตและปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน การทำการเกษตร 
ยังเป็นการทำการเกษตรที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีความยั่งยืน เนื่องจากขาดความรู้ 
ความเข้าใจวิธีการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน อาทิ การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานาน  
การเผาตอซังในนาข้าวทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งการขาดความรู้ในการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี 
และยาฆ่าแมลง รวมทั้งการปลดปล่อยสารเคมีเหล่าน้ีลงสู่ระบบแม่น้ำลำคลอง 

- ความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ คือ ต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอ ปลอดจากหนี้สิน  
มีรายได้เพียงพอที่จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการทำการเกษตรปลอดภัย (Good 
Agricultural Practices: GAP) ลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ด ิน และเพิ่มโอกาสในการมีที่ดิน  
เป็นของตัวเอง 

๒. การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

- สถานภาพของเกษตรกรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกษตร 
ที่มีประสิทธิภาพสูง ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จำหน่ายผลผลิตได้  
ในราคาที่ไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่จะมีราคาต่ำในปีที่มีผลผลิตจำนวนมาก ทำให้อยู่ในสภาวะ
ของการมีหนี ้ส ินและนำไปสู ่การสูญเสียที ่ด ิน นอกจากนี ้ย ังม ีป ัญหาสุขภาพเสื ่อมโทรม  
อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากการใช้สารฆ่าแมลง ซ่ึงเป็นผลกระทบในลักษณะสะสม 

- ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ที ่มีอยู ่เป็นจำนวนมาก ให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างแท้จริง
ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างจริงจังและต่อเนื ่อง รวมทั้งมีมาตรการในการ
ช่วยเหลือที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ ของ
พื้นที่ต้นแบบ สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ปลอดจากหน้ีสิน มีโอกาสที่จะมีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง 
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๖-๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๖.๓-๑๓ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF 

การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม 

เกณฑ์ 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร คุณภาพชีวิตดีข้ึนของเกษตรกร 

อดีตและ 
ปัจจุบัน 

เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดิน 
ยังทำการเกษตรท่ีไม่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและไม่มีความย่ังยืน 

ขาดความร ู ้ ความเข ้ าใจในการจ ัดการเกษตร 
ที ่ม ีประส ิทธ ิภาพส ูง ม ีต ้นทุนการผล ิตที ่ส ูงข้ึน 
อย่างต่อเนื่องในขณะที่จำหน่ายผลผลิตได้ในราคา  
ที่ไม่แน่นอน และมีแนวโน้มที่จะมีราคาต่ำในปีที่มี
ผลผลิตจำนวนมาก 

รายได้จากการเกษตรไม่เพียงพอ และ
เป็นหนี้สินจากผลผลิต และราคาตกต่ำ 

ความ
ต้องการใน

อนาคต 

ทำการเกษตรปลอดภัย ลดความเสี่ยง 
ในการสูญเสียท่ีดิน และเพิ่มโอกาส 
ในการมีท่ีดินเป็นของตนเอง 

ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ที ่ม ีอยู ่เป็นจำนวนมาก  
ให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างแท้จริง ดำเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
รวมทั ้งมีมาตรการในการช่วยเหล ือที ่สามารถสร้าง  
ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

ปลอดจากหนี้สิน มีรายได้เพียงพอท่ีจะ
นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนด้วยการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 
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๖-๕๖ 

๒) การวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการตรวจสอบความพร้อมของการพัฒนาพื ้นที่

ดำเนินการอีกครั ้งภายหลังจากการวิเคราะห์บริบทและแนวโน้มแล้ว เป็นกระบวนการตั้งต้นในการสร้าง
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงศักยภาพ โอกาสและความเปราะบางของพื้นที่ดำเนินการ  ในประเด็น 
ที่ทำการประเมิน ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกว่าขณะนี้อยู่ที่ใดและ
ต้องการไปไหน แต่การวิเคราะห์ SWOT จะช่วยแสดงให้เห็นว่าพื ้นที ่ดำเนินการมีความพร้อมเพียงใด 
ในการเดินทางไปยังจุดเป้าหมาย 

(๑) วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ คือ ทราบศักยภาพและความเปราะบางของ 
แต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพและความเปราะบางของพื้นที่ 

(๒) วิธีการและเทคนิคที่ใช้ คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ประเด็น
ท้าทายหรือภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) โดยใช้ข้อมูลที ่ศึกษามาร่วมปรึกษาหารือ ประชุมกลุ ่มย่อย 
ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นกับพื้นที่ดำเนินการ/คณะผู้จัดทำ/กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/
สมาชิกในชุมชน 

(๓) ผลลัพธ์ที ่ได้ คือ ทราบศักยภาพและความเปราะบางของแต่ละปัจจัย 
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ของพื้นที่ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์  SWOT ของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ในประเด็นด้านการเกษตรกรรม แสดงในตารางท่ี ๖.๓-๖ ดังนี ้

ตารางท่ี ๖.๓-๖  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทาน ร้อยละ ๘๕  ๑. เกษตรกรในจังหวัด มากกว่าร้อยละ ๗๐ เช่าที่ทำกิน 
๒. สภาพดินเหมาะแก่การทำนาข้าว ๒. ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร 
๓. มีแม่น้ำไหลผ่าน ๔ สาย  ๓. จังหวัดพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่น้ำท่วม 

๔. คุณภาพดินเสื่อมโทรม อันเน่ืองมาจากพฤติกรรมการใช้
สารเคมี 
๕. ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๖. ขาดศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์
ในการผลิต 

โอกาส ประเด็นท้าทาย/ภาวะคุกคาม 
๑. ผลผลิตทางเกษตร เช่น มะม่วง กล้วยหอม และข้าว 

มีแนวโน้มเติมโตอย่างต่อเน่ือง จากความต้องการ 
ของตลาดที่เพิ่มขึ้น 

๑. ราคาผลผลิตมีความผันผวน 

๒. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตและการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ทำให้เกิด
ความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน 

 ๓. การขาดบูรณาการ ความจริงจัง และความต่อเน่ือง 
ในการช่วยเหลือเกษตรกรของหน่วยงานภาครัฐ 
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๖-๕๗ 

๓) การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นกระบวนการต่อเนื่อง โดยนำผลการวิเคราะห์ 

SWOT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่จะเป็นทางเลือกในการนำไปสู่ เป ้าหมายที่ต้องการ   
อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ที่ได้จาก TOWS Matrix อาจไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน หากการวิเคราะห์ SWOT  
ไม่ดีพอหรือไม่ครอบคลุม การพัฒนายุทธศาสตร์โดยอาศัยความเช่ียวชาญ วิสัยทัศน์ หรือการมองเห็นแนวโน้ม
ในอนาคตจะสามารถช่วยเติมเต็มในส่วนน้ีได้ 

(๑)  วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื ่อพัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ดำเนินการ  

(๒)  วิธีการและเทคนิคที่ใช้ คือ การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert 
Group) โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ทำการวิเคราะห์ค้นหาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ 

(๓)  ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ดำเนินการ 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ ต้องตัดสินใจ (CDF) ประเด็นด้าน
การเกษตรกรรม แสดงในตารางท่ี ๖.๓-๗  
ตารางท่ี ๖.๓-๗ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
 

 จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 

โอกาส (O) OS OW 
 ๑. แหล่งสินค้าเกษตรคุณภาพดีและปลอดภัย ๑. พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางสินค้าเกษตร

ออนไลน์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 ๒. พื้นท่ีเกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง ๒. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้ และระบบ
ช่วยเหลือเกษตรกรในนระบบออนไลน์  คำแนะนำ 
ในการปลูกพืช การใส่ปุ๋ย การตรวจวัดคุณภาพดิน  
การให้น้ำที่เหมาะสม  

  ๓. กำหนดมาตรการในการสร้างความม่ันคงให้กับ
เกษตรกรท่ีเช่าท่ีทำกิน 

ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคุกคาม (T) 

TS TW 
๑. จัดทำแผนงานการพัฒนาเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง โดยจังหวัดพื้นที่ต้นแบบเป็นเจ้าภาพ 
ในการบูรณาการ 

๑. กำหนดให้การพัฒนาผลผลิต รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดพื้นท่ี
ต้นแบบ 
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๖-๕๘ 

ตารางท่ี ๖.๓-๗ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
(ต่อ-๑) 
 

 จุดแข็ง(S) จุดอ่อน (W) 
ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคุกคาม (T) 

TS TW 
๒. กำหนดมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้เช่า 
ท่ีทำกินท่ีสูญเสียโอกาสในการเช่าท่ีทำกิน อันเน่ือง 
มาจากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐอย่าง
เหมาะสม 

๒. กำหนดแผนงาน “ช่วยให้เกษตรกรจังหวัดพื้นท่ี
ต้นแบบมีท่ีทำกินเป็นของตัวเอง” โดยจัดทำเป็น
แผนงานระยะยาว ๑๐ ปี และมีการจัดสรรงบประมาณ
และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 

๔) การระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่สามารถช่วยให้เคลื่อนย้ายจาก 

กรอบปัญหาไปยังที่ที ่ต้องการไปให้ถึง คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาพื้นที่ดำเนินการ  ดังนั้น 
การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทำ SEA ต้องเป็นทางเลือกที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของพื้นที่
ที่มีความเป็นไปได้  

(๑) วัตถุประสงค์  
ระบุเส้นทางหรือแนวทางที่มีความเป็นไปได้ที่ทำให้พื้นที่ดำเนินการบรรลุ

วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(๒) วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการระบุหรือพัฒนาทางเลือก  

 วิธีการ คือ ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเข้มข้น  
ในการดำเนินการโดยนำยุทธศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix มากำหนด
เป็นทางเลือกเชิ งยุทธศาสตร์  ภายใต้แต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เทคนิคที ่ใช้ เช่น Policy 
Analysis Model 

ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย คือ หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง กลุม่ผูเ้ช่ียวชาญ และประชาชน
ในพื้นที่ดำเนินการ 

(๓) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบายของแตล่ะปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) ด้านการเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๓-๘  
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๖-๕๙ 

ตารางท่ี ๖.๓-๘ ตัวอย่างการแสดงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

P1 การพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ย่ังยืน 

SO1 กำหนดให้จังหวัดพื้นที่ต้นแบบ เป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐  
SO2 ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพื้นที่ต้นแบบให้เป็นการเกษตรแม่นยำสูง  

(Precision Agriculture) 
SO3 การพัฒนาแพลตฟอร์ม เพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

P2 การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

SO1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเน่ืองและระยะยาว 
SO2 พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 
SO3 ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเอง หรือมีความม่ันคงด้านที่ทำกิน 

๖.๓.๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Assessment) 
หลังจากการกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แล ้ว ในกระบวนการจัดทำ SEA  

ต้องนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาทำการประเมินอีกครั้ง โดยควรพิจารณาถึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ กระบวนการนี้เป็นช่วงเวลาและข้ันตอนที่สำคัญ การจัดทำ 
SEA จะช่วยให้ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่มีความเป็นไปได้ มีจำนวนทางเลือกที ่เหมาะสมไม่มากเกินไป  
เพื่อช่วยให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเครื่องมืออื่นๆ เช่น EIA สามารถนำมาใช้ในระยะต่อมา 
เพื ่อมองลึกลงไปยังผลกระทบที่เป็นรูปธรรม และเพื ่อให้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เน้นตรงประเด็นปัญหา 
ที่โดดเด่นในพื้นที่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ควรมีจำนวนจำกัดและสอดคล้องกับความเป็นจริง 

๑) วัตถุประสงค์การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ 
- จัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบายของแต่ละปัจจัยสำคัญ 

ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใดที่สามารถบรรลุเกณฑ์และสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดผล 
ได้จริง 

๒) วิธีการและเทคนิคที่ควรใช้ในกระบวนการนี้ ได้แก่  
(๑) ใช้ว ิ ธีการปรึกษาหารือ/ประชุมกลุ ่มย่อย/การร ับฟังความคิดเห็นกับ

เจ้าหน้าที ่พื ้นที ่ดำเนินการ/คณะผู้จ ัดทำ/กลุ ่มผู ้ เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง/สมาชิกในชุมชน  
การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถของยุทธศาสตร์ในการนำไปสู่  
เป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ที ่แตกต่างกัน สามารถทำให้เกิดผลกระทบในการนำไปสู ่เป้าหมายที่แตกต่างกัน  
เป็นขั ้นตอนที่ต้องอาศัยเทคนิคมากกว่าขั้นตอนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรนำเทคนิคที ่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าใจยากเกินไป  

ในส่วนการจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบายที่จะนำไปใช้
ในแผนพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการ ควรหลีกเลี่ยงการใหค้ะแนนในแต่ละทางเลอืก โดยอาจขอให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสยี
ได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผลในการเลือก และจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แต่ละทางเลือกอย่างไร 
จากนั้นคณะผู้จัดทำจึงทำการสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุมให้รับทราบและยอมรับร่วมกัน 

(๒) เทคนิคที่ใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ สามารถเลือกใช้ได้ อาทิ 
Outcome Mapping. Network Analysis, Carrying Capacity Analysis, Scenario Building แล ะ เ ทคนิ ค 
การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization Quadrant) เป็นต้น 
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๖-๖๐ 

ในที ่นี ้ขอแนะนำการใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization 
Quadrant) ซึ่งเป็นเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลที่เกิดข้ึนในระดับยุทธศาสตร์ สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ 
นำความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ได้โดยงา่ย 
และจัดลำดับความสำคัญของทางเลอืกเชิงยุทธศาสตรไ์ด้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์
แนวโน้ม ดังนี้ 

(๒.๑) วิเคราะห์แนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ หรือสามารถ
บรรลุเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถ ความเหมาะสมของพื้นที่ และบุคคลการ 
ในพื้นที่ดำเนินการ 

(๒.๒) แนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Ease of Implementation) 
ได้แก่ ความพร้อมด้านงบประมาณ นโยบาย เทคโนโลยี เป็นต้น 

สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของเทคนิคนี้ มีดังนี้  
- การแบ่งพื้นที่ของแกนแนวตั้ง (สำหรับแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมาย 

ที่ต้องการไปให้ถึง หรือความสามารถบรรลุเกณฑ์ และแกนนอน (สำหรับแนวโน้มการนำไปสู ่การปฏิบัติ 
ให้เกิดผลจริง) รูปท่ี ๖.๓-๑๔  การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ ส่วน เพื่อจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

(๑) พื้นที ่ส ่วนที ่ ๑ หมายถึง พื ้นที ่ที ่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
มีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์สูง และมีแนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้ง่าย 

(๒)  พื ้นที ่ส ่วนที ่ ๒ หมายถึง พื ้นที ่ที ่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
มีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์สูง แต่มีแนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงไม่ง่าย หรือ
ค่อนข้างยาก 

(๓) พื้นที ่ส ่วนที ่ ๓ หมายถึง พื ้นที ่ที่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
มแีนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้ง่าย แตม่ีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์ไม่มาก 

(๔) พื้นที ่ส ่วนที ่ ๔ หมายถึง พื ้นที ่ที ่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
มแีนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงไม่งา่ยหรือค่อนข้างยาก และมีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุ
เกณฑ์ไม่มากเช่นกัน 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดำเนินการ  
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ 

๓) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ลำดับของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบายของแต่ละ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

ตัวอย่าง การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตรข์องปจัจยัสำคัญทีต่้องตัดสนิใจ (CDF) 
ประเด็นด้านเกษตรกรรม จำแนกเป็นรายนโยบายได้ ดังแสดงในรูปท่ี ๖.๓-๑๔ และรูปท่ี ๖.๓-๑๕ ดังนี ้
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๖-๖๑ 

(๑) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

อันดับ ๑ SO1 กำหนดให้จังหวัดพื้นที่ต้นแบบเป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐ 

อันดับ ๒ SO2 ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพื้นที่ต้นแบบเป็นการเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) 
อันดับ ๓ SO3 พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

 

(๒) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

อันดับ ๑ SO1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเน่ืองและระยะยาว 
อันดับ ๓ SO2 ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเองหรือมีความม่ันคงด้านที่ทำกินพัฒนา 
อันดับ ๒ SO3 พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 
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๖-๖๒ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๖.๓-๑๔  ตัวอย่างการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม  

การเกษตรกรรม 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกร 

CDF 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

โอกาส 
บรรลุเกณฑ์ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๓ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเอง 
หรือมีความมั่นคงด้านที่ทำกิน 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพ้ืนที่ต้นแบบให้เป็น
การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) 

๒ 

๔ ๓ 

๑ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง
และระยะยาว 

SO๑ กำหนดให้จังหวัดพ้ืนที่ต้นแบบเป็นเมือง
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ความรู้และ
ระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

SO๒ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ 
และส่งเสริมการใช้งาน 

ความง่ายในการนำไปปฏิบัติ 
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๖-๖๓ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๖.๓-๑๕ ตัวอย่างแสดงการจัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นดา้นการเกษตรกรรม 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF จัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

นโยบาย การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

SO๑ กำหนดให้จังหวัดพ้ืนที่ต้นแบบเป็นเมือง
สินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่องและ
ระยะยาว 

SO๓ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกิน 
เป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคงดา้นทีท่ำกิน 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ความรู้และ
ระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิต 
ของเกษตรกร 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพ้ืนที่
ต้นแบบให้เป็นการเกษตรแม่นยำสูง 
(Precision Agriculture) 

SO๒ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลาง
ออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๓ 

๒ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์
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๖-๖๔ 

 ๖.๓.๔. การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities & Risk Assessments)  
หล ังจากการประเม ินและจัดลำด ับความสำคัญของทางเล ือกเช ิงย ุทธศาสตร์แล้ว  

ต้องมีการประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการความยั่งยืน (Sustainable 
Measure) โดยบูรณาการความเช่ียวชาญของผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาเข้ากับเป้าหมาย และความกังวลใจ
ของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนผลการประเมิน SWOT ในกระบวนการที่ผ่านมา 

๑) วัตถุประสงค์การประเมินโอกาสและความเสี่ยง เพื่อ 
(๑) รวบรวมโอกาสและความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการในการหาประโยชน์เพิ่มเติม

จากโอกาสและความเสี ่ยง นอกเหนือจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ดำเนินการแล้ว 

(๒) วางมาตรการในการจัดการความเสี่ยงหรือผลกระทบให้เกิดข้ึนน้อยลง ในกรณีที่เป็น
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

๒) วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการนี้ 
- การระดมความคิดเห็นกับผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 

๓) ผลลัพธ์ที่ได้ 
(๑) มาตรการในการสร้างประโยชน์เพิ ่มเติมจากโอกาสและความเสี ่ยงที ่อาจเกิดข้ึน  

ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ SEA 
(๒) สามารถจัดการความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง ในกรณีที่ เป็น 

ความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ตัวอย่าง การประเมินโอกาสและความเสี่ยง พร้อมมาตรการความยั่งยืนในการจัดทำ SEA  

ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ประเด็นด้านการเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางที่ ๖.๓-๙ และ 
ตารางท่ี ๖.๓-๑๐ 

ตารางที่ ๖.๓-๙ ตัวอย่างผลการประเมินโอกาสและกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF ประเด็น 
ด้านการเกษตรกรรม 

นโยบาย โอกาสที่เกดิขึ้น มาตรการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ระบบการเกษตรที ่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

- ทำให้จังหวัดพื้นที่ต้นแบบกลายเป็นแหล่ง
อาหารที่ปลอดภัย ทำให้มีมูลค่าเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น 

- พัฒนารูปแบบและแนวทางของระบบ
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยั่งยืนที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ 

-  พ ัฒนากลไกการตรวจสอบค ุณภ าพ 
อย่างสม่ำเสมอและทั่วถึง 

- พัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ 
การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร 

- เกษตรกรเป็นอาชีพที ่ได้รับความสนใจ 
ส่งผลให้เกิดความม่ันคงด้านอาหาร 

- มีกลไกการพัฒนาเกษตรกรที่ครอบคลุม 
การผลิตโดยอาศัยดิจิท ัลและส่งเสริม 
การถ่ายทอดองค์ความร ู ้ด ้ านเก ษตร 
ที่ยั่งยืน 

- ลดภาระภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ - ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ที ่ค้าขายเป็น
สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๖๕ 

ตารางที่ ๖.๓-๑๐ ตัวอย่างผลการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการความยั่งยืน ภายใต้ CDF ประเด็น 
ด้านการเกษตรกรรม 
 

นโยบาย ความเส่ียงที่อาจเกดิขึ้น มาตรการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยั่งยืน 

- ผลผลิตของเกษตรกร 
จังหวัดพื้นที่ต้นแบบ 
ไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 

- ควรมีมาตรการทำความเข้าใจกับเกษตรกรถึงผลได้ผลเสีย 
ของเกษตรกรรมปลอดภัยให ้รอบด ้านและครบทุกมิติ   
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน 

- ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือเพื่อนำไปสู่การเป็น
เกษตรกรรมปลอดภัยในทุกขั้นตอน 

- ควรมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวด 
- ควรจัดกิจกรรมนำผู้ขายและผู้บริโภคเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

เพื่อสร้างความม่ันใจให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง 
การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร
และคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

- เกษตรกรอาจไม่มีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะพัฒนาได้ 
เท่าเทียมกันทุกคน 

- ควรหาว ิธ ีการ  และเคร ื ่องม ือในการพ ัฒนาเกษตรกร 
ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื ้นฐานที ่เกษตรกรสามารถรับได้   
และสามารถนำไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติได้จริง 

๖.๓.๕. การติดตามผล (Follow-up) 
ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่  
๖.๓.๕.๑ ตัวชี้วัดในการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

๑) ตัวชี้วัดการนำข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนติดตามการนำข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การทำแผน แผนงาน และโครงการ เป็นต้น 

๒) ตัวช้ีวัดสำหรับการติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA จำแนกตาม 
เกณฑ์หรือนโยบายที่ต้องการบรรลุผล  

ตัวอย่าง ตัวช้ีวัดสำหรับการติดตามผลในปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ประเด็น
ด้านการเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๓-๑๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๖.๓-๑๑  ตัวอย่างตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA ประเด็น 
ด้านการเกษตรกรรม 
 

นโยบาย ตัวชี้วดัในการตดิตามผล 
๑.ระบบเกษตรกรรมที ่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

เกษตรกรมีรายได้ที่เพียงพอ ปลอดจากหน้ีสิน และทำการเกษตรปลอดภัย 

๒.การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกร 

๖.๓.๕.๒ กลไกการติดตามประเมินผล ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

๑) กลไกการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลกระบวนการและผลผลิต อาจจัดตั้ง 
โดยพื้นที่ที่ดำเนินการ 

๒) กลไกการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) 
ตามตัวชี ้ว ัดการพัฒนา ควรเป็นหน่วยงานที ่เป ็นกลางและมีความเชี ่ยวชาญในการประเมินผล เช่น 
สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานอิสระ เป็นต้น 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๖-๖๖ 

๖.๓.๕.๓ วิธีการติดตามผล แบ่งออกเป็น  

๑) การติดตามการนำข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู ่การปฏิบัติ ใช้วิธีการติดตาม 
การนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไปแปลงสู่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบันหรือ  
ฉบับถัดไปหรือไม่อย่างไร 

๒) การติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ 
(๑) การติดตามผลการออกแบบแผนงาน/โครงการ ว่ามีแนวโน้มจะนำไปสู่ 

การบรรลุผลลัพธ์ และผลกระทบที่กำหนดไว้ในรายงาน SEA หรือไม่ 
(๒) การติดตามกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) ของโครงการ 

ว่ามีแนวโน้มจะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์และผลกระทบ ตามระบุไว้ในการจัดทำ SEA หรือไม่ 
(๓) การติดตามผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตว่าสามารถนำไปสู่  

การบรรลุเกณฑ์ ที่ระบุไว้ในการจัดทำ SEA หรือไม่ รวมทั้งการติดตามผลการปรับปรุงยุทธศาสตร์  ที่ระบุไว้ 
ใน SEA ในกรณีที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะ ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดไว้ 

เทคนิคท่ีใช้ ในกระบวนการการติดตามประเมินผลของ SEA ได้แก่ การประชุม
กลุ่มย่อย การปรึกษาหารือ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ พื ้นที ่ดำเนินการ หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และกลุ่ม
ผู้เช่ียวชาญ 

๖.๓.๖. การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report) 
การจัดทำรายงานตามแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มีจำนวน ๓ เล่ม ดังนี้ 
๑) รายงานระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
๒) รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๓) รายงานสิ่งแวดล้อม (รายงานสรุปและรายงานสรุปสำหรับประชาชนทั่วไป) 

การจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในแต่ละเล่ม ต้องนำเสนอเป็นช่วง 
ในแต่ละขั ้นตอนในการจัดทำ SEA โดยแสดงรายละเอียดทั ้งหมดอย่างชัดเจน เพื ่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้รับทราบผลการดำเนินการในแต่ละช่วงเวลา และใช้นำเสนอเพื่อประกอบกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในระดับสูง โดยเฉพาะผู้มีอำนาจตัดสินใจในการนำข้อเสนอจาก SEA ไปใช้กับแผนพัฒนาระดับพื้นที่ต่อไป 

๖.๔  การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 
         การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ที่สำคัญ
องค์ประกอบหนึ่ง มีความสำคัญต่อความมั่นใจในการส่งเสริมความรู้ การสร้างเครือข่าย ช่วยให้เกิดมุมมองที่มี
ความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น มีการบูรณาการวิสัยทัศน์ กระบวนการมีส่วนร่วมและ 
การสื่อสารที่เหมาะสม ทันเวลา และเพียงพอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ
กัน และส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ตามกรอบแนวคิดของสหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมอย่างมาก ถึงกับมีคำกล่าวว่า   
“การไม่มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน SEA ถือว่า ไม่มีการทำ SEA” 

 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๖-๖๗ 

๖.๔.๑ การมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที ่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคม  

เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบที่หลากหลายกับการจัดกิจกรรมใน SEA ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
การแสดงความคิดเห็นที่เสริมมมุมองที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริม และ
สร้างความร่วมมือกัน ทำให้เกิดศักยภาพที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และก่อให้เกิดกระบวนการสื่อสารสองทาง
ระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับพื้นที่ดำเนินการและส่วนกลางเป็นการเปิด
โอกาสเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง  
ตามหลักการบริหารราชการที ่ดีและหลักการจัดทำ SEA ที ่ถูกต้องและโปร่งใสโดยใช้ทฤษฎีและหลักการ 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ SEA ดังนี ้

๖.๔.๑.๑ การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการวิเคราะห์กลุ่มคนที่เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ควรพิจารณาขอบเขตการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
ในพื้นที่ดำเนินการ หากพื้นที่ศึกษามีขอบเขตครอบคลุมทั้งจังหวัด และมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง จำเป็น 
ต้องแบ่งผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกลุ ่มต่างๆ เพื ่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและมีความเหมาะสม  
ในการวางแผนดำเนินการ  ดังนี ้

๑) กลุ ่มผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียภาครัฐที ่ม ีอำนาจบทบาทและหน้าที ่ร ับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองท้องถ่ิน (อปท.) และการปกครองท้องที่ กลุ่มคนเหล่าน้ีรับรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
การใช้ประโยชน์ที่ดินและการพัฒนาของพื้นที่อย่างมาก อาจต้องรับผิดชอบการดำเนินการหรือได้รับผลกระทบ  
(เช่น การปรับองค์กร บทบาทและหน้าที่) จากกิจกรรมตามแผน และแผนงานที่เกิดจากข้อเสนอแนะของ SEA 
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในระดับพื้นที่ ดำเนินการรับข้อเสนอแนะของ SEA ไปจัดทำแผน แผนงานพัฒนา
ของจังหวัดในอนาคต โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนี้จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ 
ปัญหา สาเหตุ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน ตลอดจนปัญหาการปฏิบัติงาน 

๒) กล ุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียท ี ่ ได ้ร ับผลประโยชน์หร ือผลกระทบโดยตรง 
จากการดำเนินการตามแผน แผนงานการพัฒนาพื้นที่ ได้แก่ ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้นำภาคธุรกิจ 
เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ผู้นำองค์กร ภาควิชาการ สื่อมวลชนท้องถ่ิน 
และประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีจะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา สาเหตุของ
ปัญหาในพื้นที ่ ความต้องการหรือความคาดหวัง ข้อวิตกกังวลต่อผลการพัฒนาของภาครัฐ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการจัดทำ SEA อย่างมาก 

๓) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอำนาจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง 
ในการจัดทำ SEA ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ ภาควิชาการที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานอยู่ในกรุงเทพฯ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเป็นผู้ให้  
ความคิดเห็น วิเคราะห์ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการจัดทำ 
SEA ตลอดจนการนำผลงานการจัดทำ SEA ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและสาธารณชนต่อไป 
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๖-๖๘ 

๖.๔.๑.๒ การดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรมีการดำเนินการในพื้นที่ ดังนี ้
๑) การเข้าพบผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องการจัดทำ SEA ใน

พื้นที่ และปรึกษาหารือเรื่องวัตถุประสงค์ของการประเมิน การรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการพัฒนา
ในแต่ละด้านของพื้นที่ และประเด็นปัญหาสำคัญที่สร้างความลำบาก หรือความกังวลใจในการตัดสินใจของ
ผู ้บริหารในระดับพื ้นที่  เพื ่อจะเป็นประเด็นปัญหาตั ้งต้นสำหรับการค้นหาประเด็นปัญหาสำคัญในพื้นที่  
ตลอดจนการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

๒) การจัดทำเครือข่ายการประสานงานในพื้นที่ เพ ื ่อเข้าประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ และสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์การพัฒนา ปัญหาของประชาชน
และขอรายช่ือกลุ่มและองค์กรภาคประชาชน เพื่อติดต่อประสานงานพบปะพูดคุยกับผู้นำกลุ่ม/องค์กร  

๓) ในการดำเนินการประสานงานกบัผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ มีวิธีการ ดังนี้ 
(๑) ใช้เครือข่ายในพื้นที ่ประสานงานติดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 

ให้รับทราบกิจกรรมการจัดทำ SEA เชิญชวนให้เข้าร่วม และสอบถามความสนใจเป็นการประสานงานนอกรอบ
เบื้องต้น 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ในการออกหนังสือเชิญ หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรเอกชน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมการมสี่วนร่วม
ในการจัดทำ SEA 

กิจกรรมตามขั ้นตอนที่เกี ่ยวข้องของกระบวนการจัดทำ SEA มีจำนวน
องค์ประกอบของผู้เข้าร่วมแตกต่างกันไปตามประเด็นปัญหาที่ทำการประเมินว่ามีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดในเรื่อง
ความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่และความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเหล่านั้น ดังแสดงในตารางที่ ๖.๔-๑ 
ดังนี ้

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๖๙ 

ตารางท่ี ๖.๔-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ SEA 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้มสี่วนร่วม เครื่องมือ/เทคนิค 

๑. การกลั่นกรอง (Screening) 

การกลั่นกรอง 
(Screening) 

เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดทำ 
SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๑. ผูมี้อำนาจการตัดสินใจ 
๒. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 

และแผนงาน 

การประชุม/ปรึกษาหารือ 

๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ตอ้งตดัสินใจ (Critical Decision Factors Development) 
๒.๑ การกำหนด
วัตถุประสงค์การประเมิน 
(Object of Assessment) 

เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันถึงเป้าหมาย/
วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความยั่งยืน 

๑. ผู้มีอำนาจการตัดสินใจ 
๒. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 

และแผนงาน 
๓. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
๔. ภาคเอกชน ภาคการศึกษา 

ประชาชนทั่วไป 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๒.๒ การวิเคราะห์ 
แรงขับเคลื่อน (Driving 
Forces) 

๑. เพื่อสืบค้นสาเหตุหรือรากของปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

๒. เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา 
ในพื้นที่ 

๓. เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบื้องต้น 

การสัมมนา/ 
การประชุมรับฟัง 
ความคิดเห็น/ 

การสัมภาษณ์/การสำรวจ 

๒.๓ การวิเคราะห์และระบุ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน 
(Environmental and 
Sustainability Issue: ESI) 

เพื่อค้นหาประเด็นสิ่งแวดล้อมและ 
การพัฒนาที่ยั่งยืนที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ 
ร่วมกับการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่าง
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น  
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในพื้นที่ ประเด็นการพัฒนา 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน 
ภายใต้นโยบาย แผน และแผนงาน ที่นำมา
ประเมิน SEA 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบื้องต้น 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๗๐ 

ตารางท่ี ๖.๔-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ SEA (ต่อ-๑) 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้มสี่วนร่วม เครื่องมือ/เทคนิค 
๒.๔ กรอบการบรหิาร
จัดการ (Governance 
Framework) 

เพื่อพิจารณาบทบาท ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานที่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง โดยคำนึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ซ่ึงจะครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เก่ียวข้องกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้ปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบื้องต้น 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๒.๕ กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference 
Framework) 

เพื่อพิจารณานโยบายระดับมหภาคที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินและมิติอ่ืนๆ โดย
พิจารณาว่าประเด็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ
เบื้องต้น มีความสอดคล้องกับนโยบาย แผน 
และแผนงานที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในทุกระดับของประเทศ 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ/ 
การสัมภาษณ์ และ 

การรับฟังความคิดเห็น 
๒.๖ กรอบการประเมิน
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
(CDF Assessment 
Framework) 

เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ 
เชิงคุณภาพ) ของการประเมินแต่ละปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 
๓.๑ การพัฒนาทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option 
Development) 

 

เพื่อพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์ ที่ผ่านการ
วิเคราะห์และการมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
แนวโน้มและบริบท โดยพิจารณาสภาพอดีต 
ปัจจุบัน อนาคต ศักยภาพและความเปราะบาง
ของแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ 

 
 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การปรึกษาหารือ 

๓.๒ การประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option 
Assessment) 

เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ และการจัดลำดับความสำคัญ
ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบาย 
ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

 
 
 
 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๗๑ 

ตารางท่ี ๖.๔-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนในกระบวนการ SEA (ต่อ-๒) 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค ์ กลุ่มผู้มสี่วนร่วม เครื่องมือ/เทคนิค 

๔. การประเมินโอกาสและความเส่ียง (Opportunities and Risk Assessment) 

การวิเคราะห์โอกาสและ
ความเสี่ยง (Opportunities 
and Risk Assessment) 

เพื่อประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากนโยบายภายใต้แต่ละปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ เพื่อพิจารณา 
หามาตรการส่งเสริมความยั่งยืนที่ได้จาก
การแสวงหาประโยชน์จากโอกาส และ
มาตรการป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

๓. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๕. การตดิตามผล (Follow-up) 

การติดตามผล 
 (Follow-up) 

เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
     ๑. การกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม 

ประเมินผล 
๒. กลไกการติดตามประเมินผล 
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๖. การจดัทำรายงาน SEA (SEA Report) 

การจัดทำรายงาน SEA  
(SEA Report) 

เพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน ๓ ส่วนหลัก 
ประกอบด้วย 

๑. รายงานระบุปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตดัสินใจ 

๒. รายงานการประเมินทางเลือกเชิง
ยุทธศาสตร์ 

๓. รายงานสรุปสำหรับประชาชน
ทั่วไป 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน 
และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การประชุม/ 

การปรึกษาหารือ 

 ๖.๔.๒ การส่ือสาร 

  การสื ่อสารมีความสำคัญต่อความมั่นใจในการส่งเสริมความรู ้ การสร้างเครือข่าย  
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของประชาชนที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเกิดการเสรมิมุมมอง
ให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น การบูรณาการวิสัยทัศน์ องค์ประกอบของการสื่อสาร  
คือ การปรับให้เข้ากับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย งานที่ต้องดำนินการในหัวข้อนี้ คือ การพิจารณาความเป็น
ตัวแทน การระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการหาแนวทางปฏิบัติที ่เหมาะสมเพื่ อให้แน่ใจว่าจะนำไปสู่
กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็น
การสง่เสริมการสร้างความร่วมมือ 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๖-๗๒ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA อย่างทั่วถึง 
และได้เร ียนร ู ้ ร ับทราบความคืบหน้าร ่วมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมตามกระบวนการของ SEA แล้ว  
ควรจัดการประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่ในพื้นที่ดำเนินการและส่วนกลาง ในช่วงเวลาดำเนินการของขั้นตอน ดังนี้ 
(๑) ขั ้นตอนภายหลังได้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) (๒) ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ (๓) ร่าง 
รายงานฉบับสมบูรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดทำ ความโปร่งใส กฎหมาย ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะในข้ันตอนต่างๆ  

ประเด็นที่สำคัญ คือ การสื่อสารกับผู้บริหารระดบัสงูในระดับพื้นที่ดำเนินการให้ทราบผล 
งานเป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมือ่การดำเนินการจัดทำ SEA สำเรจ็ ต้องรายงานผลงานอย่างเป็นทางการ 
เพื่อใหผู้้บริหารระดับสูงในระดับพื้นที่พิจารณานำผลของ SEA ไปใช้กับแผน แผนงานพัฒนาพื้นที่ต่อไป 

 
๖.๕ การตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 เมื่อมีการจัดทำ SEA แล้ว เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการดำเนินการ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบ
คุณภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยการตรวจสอบตามขั้นตอน
ของแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มีประเด็นการตรวจสอบ ประกอบด้วย ลักษณะการประเมิน จำนวน ๑๐ หัวข้อ 
ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๕-๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๖.๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA  
 

ลักษณะการประเมิน คำถามหลัก ตัวอย่างข้อเสนอ/การเสนอแนะ 

๑. วัตถุประสงค์ของ 
การประเมิน (Object Of 
Assessment) 

ต้องการประเมินอะไร - การจัดทำ SEA ครั ้งนี้  ม ีว ัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินภายใต้แผนพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

๒. ช่วงเวลาที่เข้าไปจัดทำ 
SEA (Entry Point) 

SEA เริ่มดำเนินการในช่วงใด
ของแผนพฒันาพื้นที่ต้นแบบ   

- เข้าไปจัดทำ SEA ในช่วงที ่แผนพัฒนาพื ้นที่  
ดำเนินการไปถึงระยะกลางของแผนงานแล้ว 

๓. การร่วมมือกัน 
(Interactivity) 

ระด ับการบ ูรณาการและ 
ก า ร ต อ บ ร ั บ  (Feedback) 
ระหว่างการจัดทำ SEA และ
การวางแผน 

- อยู่ในระดับสูง โดยมีการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกัน และมีการนำเสนอผลการศึกษาหรือ 
มีการสื ่อสารให้กับผู ้บริหารระดับสูงในพื้นที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง 
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๖-๗๓ 

ตารางท่ี ๖.๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA (ต่อ-๑) 
 

ลักษณะการประเมิน คำถามหลัก ต้วอย่างข้อเสนอ/การเสนอแนะ 

๔. กรอบปัญหา 
(Problem Framework) 

มีการระบปุระเด็นปญัหาหรอืไม ่ - มีการจัดทำกรอบปัญหาโดยการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิจากการระดมความ
คิดเห็นในรูปแบบต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท ุกภาคส ่วน ทำให ้ได ้ป ัจจัยสำค ัญที่ต ้อง
ตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น ดังนี้ 

- การบริหารจัดการ 
- การเกษตรกรรม 
- การพัฒนาเมือง 
- การท่องเที่ยว 

๕. กรอบการบรหิาร
จัดการ (Governance 
Framework) 

มีการจัดทำกรอบการบรหิาร
จัดการหรอืไม ่

- มีการกำหนดว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ร ับผิดชอบ 
ในนโยบาย แผน แผนงาน  มีการร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการระบุ 
ผู ้ม ีส่วนได้ส่วนเสียและมีการสร้างข้อผูกพัน
ร่วมกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้องหรือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในกระบวนการ SEA 

๖. กรอบอ้างองิ 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Reference Framework: 
SRF) 

มีการนิยามกรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์และการนำไปใช้ 
อย่างไร 

- ได้ม ีการอ้างอิงถึงแผนมหภาคในระดับชาติ  
ระดับภาค และที่อยู่เหนือข้ึนไปจากระดับจังหวัด 
และเชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ของชาติ  
แนวนโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และค่าเป้าหมาย 

๗. กรอบการประเมิน
ปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF 

Assessment 
Framework) 

มีการกำหนดกรอบการประเมิน
ประเมิน CDF ทีส่อดคล้องกบั
แผนพัฒนาในระดับนโยบาย 
ที่เหนอืกว่า  

- ใน SEA นี ้ม ีการบูรณาการของ ปัจจ ัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็นการพัฒนา
นโยบายมหภาค จ ังหวัดพื ้นที ่ต้นแบบ และ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งหมดได้ 
ป ัจจ ัยสำค ัญที่ต ้องตัดส ินใจ (CDF) จำนวน  
๔ ปัจจัย 
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๖-๗๔ 

ตารางท่ี ๖.๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA (ต่อ-๒) 
 

ลักษณะการประเมิน คำถามหลัก ต้วอย่างข้อเสนอ/การเสนอแนะ 

๘. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Options) 

มีการประเมินทางเลือกทาง
ยุทธศาสตร์หรือไม ่

มีการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
- การวิเคราะห์แนวโน้มและบริบทในแต่ละปัจจัย

สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
-  การว ิ เคราะห ์  SWOT และ TOWS Matrix  

มีการระบุและประเมนิทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ 
การประเม ินโอกาสและความเส ี ่ยง และ
มาตรการความยั่งยืน 

๙. การมสี่วนร่วม 
(Participation) 

การมสี่วนร่วมอยู่ในระดับใด 
 

- มีการเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มี 
ส่วนร ่วมในกระบวนการจัดทำ SEA หลาย
ขั ้นตอน ตั ้งแต่การรับฟังข่าวสาร หรือรับรู้ 
ร่วมรับฟังความคิดเห็น การให้ข้อเสนอแนะ 
และการให้คำปรึกษาหารืออย่างแข็งขัน โดยมี
การสื ่อสารสองทางในกระบวนการขั ้นตอน
ต่างๆ ของ SEA ด้วยระยะเวลาที่พอเพียง 

๑๐. แนวทางการวางแผน 
บรหิารจัดการและติดตามผล 
(Guideline for Planning, 
Management and 
Monitoring) 

มีแนวทางสำหรบัการติดตาม
ผลหรือไม่  

- ได้มีการเสนอแนวทางการติดตาม (Follow-up) 
ประกอบด้วย 

๑) ตัวช้ีวัดในการติดตามประเมินผล 
๒) กลไกติดตามประเมินผล 
๓) วิธีการติดตามประเมินผล 
นอกจากนี้ยังมีแนวทางการใช้ประโยชน์

จากรายงาน SEA ในกระบวนการวางแผนพฒันา 
๕ ปี ของพื ้นที ่ต ้นแบบ เช่น แนวทางการใช้
ประโยชน์ในภาพรวม และแนวทางการใช้
ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละ
ประเด็น 

 



  รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

๖-๗๕ 

๖.๖ การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผลจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ควรมี 
การขับเคลื ่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที ่ ทั้งนี ้ แนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที ่ได้จากรายงาน SEA  
มีการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งมีการกำหนดเป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว สำหรับแนวทางยุทธศาสตร์
ที่เป็นปัญหาสำคัญในลำดับแรก สามารถผลักดันให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้ โดยกำหนดให้เป็นแผนเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาของพื้นที่ในระยะแรก สำหรับปัญหาที่ไม่เร่งด่วนสามารถกำหนดช่วงเวลาของการนำแผนไปปฏิบัต ิ
ในระยะกลาง หรือระยะยาว ย่อมทำให้การขับเคลือ่นแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัตเิป็นไปได้ในพื้นที่ดำเนินการ  

๖.๖.๑ แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม 
  กระบวนการเช่ือมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ

อย่างมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ส่งมอบคุณประโยชน์และคุณค่าของการจัดทำ SEA เข้าสู่กระบวนการ
วางแผน ดังนั ้น ต้องมีการหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้จ ัดทำกับผู ้บริหารระดับสูงในพื้นที ่ดำเนินการ  
โดยผู ้บริหารระดับสูงในพื้นที่อาจนำผลการศึกษา SEA ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน การวางแผน  
การนำแผนไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผน สามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางที ่ ๖.๖-๑ และ 
รูปท่ี ๖.๖-๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๖.๖-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 

กระบวนการวางแผน การสนับสนุนจาก SEA 
๑. การประเมินความจำเป็นในการพัฒนา  
    (Assess Needs) 

๑. ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒. ผลการระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๓. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 

๒. กำหนดประเด็นการพฒันาและการจัดลำดับ
ความสำคัญในการพฒันา (Identify and Prioritize) 

๑. ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒. ผลการระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๓. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
๔. ผลการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
๕. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญ 

๓. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
     (Set Goals and Objectives) 

๑. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
๒. ผลการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๔. พัฒนายุทธศาสตร์ (Develop Strategies)  ๑. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 
๓. ผลการติดตามผล 

๕. กำหนดแผนงาน/โครงการและนำไปสู่การปฏิบัติ 
(Develop Programs/Project & Implementation) 

๑. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 
๓. ผลการติดตามผล 

๖. ติดตามและประเมินผล  
(Monitoring & Evaluation) 

๑. ข้อเสนอแนะในการติดตาม ประเมินผลและ
ตัวช้ีวัด 
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๖-๗๖ 
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รูปท่ี ๖.๖-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 

๖.๖.๒  แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อแนะนำจากการศึกษาในแต่ละ

ประเด็นของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
 
 
 

กระบวนการจัดทำแผน 

การทบทวนข้อมูลพ้ืนฐาน 
ของจังหวัด 

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา 

กำหนดประเดน็การพัฒนา 
(เป้าหมายการพัฒนา/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์) 

กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา 

ระบุแผนงานพัฒนา 

กระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors) 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมนิ 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน  
เพ่ือการหาประเด็นยุทธศาสตร ์

การกำหนดประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์

การประเมินโอกาสและความเสีย่ง 

การจัดทำรายงาน SEA 

การติดตามผล 

วิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ  

กำหนดปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) 

วิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์  
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๖-๗๗ 

๖.๖.๓  แนวทางการใช้ประโยชน์สำหรับพ้ืนที่ดำเนินการ 
สำหรับแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มีข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือก 

เชิงยุทธศาสตร์จากการศึกษา ดังนี้ 
๑) การนำไปใช้ประโยชน์ 

(๑) ตรวจสอบว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่นำเสนอสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พื้นที่ดำเนินการ
หรือไม่ จังหวัดพื้นที่ดำเนินการจำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์หรือไม่ 

(๒) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่นำเสนอ สามารถใช้กำหนดแผนงานโครงการให้เข้มแข็ง 
ครอบคลุม สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศนข์องพื้นที่ดำเนินการมากขึ้นหรือไม่ 

(๓) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์บางประเด็นเป็นแผนระยะสั ้นหรือแผนระยะยาว สามารถ
นำไปใช้กำหนดแผนงานโครงการ ในแผนพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการฉบับปัจจุบันได้ทันที หรือใช้ในแผนพัฒนา 
ฉบับถัดไป 

๒) กลไกขับเคลื่อน 
(๑) ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ดำเนินการ จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม 

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะจากการศึกษา SEA” 
(๒) การติดตามประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

(๒.๑) การติดตามการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะในรายงาน SEA  
(๒.๒) การติดตามผลการพัฒนาในข้ันแผนงาน โครงการ  

โดยการติดตามประเมินผลควรดำเนินการอย่างต่อเนื ่องและเป็นประจำ รวมทั้ง  
ให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ ทุก ๓ เดือน เพื่อประโยชน์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

(๓) ยุทธศาสตร์ท ี ่ เสนอแนะในรายงาน SEA สามารถปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงได้ตาม
สถานการณ์และบริบทในช่วงเวลาที ่ดำเนินการในขั ้นแผนงาน โครงการ โดยใช้ประโยชน์จากการประเมิน 
อย่างต่อเนื่อง 

 

๖.๗ ข้อเสนอแนะ 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเครื่องมือหรือกลไก
สำคัญที่ช่วยให้เกิดการบูรณาการแนวคิดและเปา้หมาย สู่ความสมดุลและยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในเชิง
นโยบาย แผนพัฒนาในเชิงพื ้นที่  และเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการกำหนดหลักการและ 
แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ในทุกขั้นตอนของการประเมินต้องใหป้ระชาชนมีสว่นร่วม เพื่อให้หน่วยงานผู้กำหนด
นโยบาย/เจ้าของแผน แผนงาน และโครงการทราบถึงความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ 
จะทำให้การวางแผนการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนในประเทศ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่ยอมรับ ไม่มีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่เหมือนที่ผ่านมา เพื่อให้การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดินและทั่วไป ได้รับการยอมรับ เช่นเดียวกับ 
การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้มีการนำ SEA ไปใช้ในเรื่องการวางแผนของประเทศ 
เนื้อหาในหัวข้อนี้ เป็นเรื่องข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำ SEA ในระดับการดำเนินการและระดับนโยบาย  
เพื่อให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ
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๖-๗๘ 

๖.๗.๑ ข้อเสนอแนะระดับการดำเนินการ  

๖.๗.๑.๑ หลักการจัดทำ SEA  
ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์อยู ่บนพื้นฐานของโครงสร้างสำคัญที่สามารถ

ดำเนินการได้หลายวิธีตามบริบทความต้องการ และหลีกเลี่ยงสูตร SEA มาตรฐานหรือ “เสื้อโหล (One-Size 
Fits All) ที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์” รวมทั้ง การทำให้ SEA มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสม
สำหรับการตัดสินใจที ่แตกต่างกัน เช่น การวางแผนเชิงพื ้นที ่ และการวางแผนรายสาขา การจัดทำ SEA  
ในแต่ละครั้ง ต้องมีการออกแบบใหม่ทุกครั้ง ในการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ต้องขึ้นอยู่กับ
ประเด็นปัญหา และความท้าทายในแต่ละบริบทที่มีการจดัทำ SEA ดังนั้น ผู้จัดทำ SEA สามารถเลือกใช้เครื่องมอื
หรือเทคนิคได้หลากหลาย โดยพิจารณาให้เหมาะสม กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน  
ต้องมีการกำหนดขอบเขตการศึกษา ให้สอดคล้องกับบรบิทและสภาพแวดล้อมที่เกีย่วข้องกับสิง่ที่ทำการประเมนิ 
ให้ครอบคลุมรอบด้าน และวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะในขั้นตอนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน เพื่อค้นหาปจัจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น โดยวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่านั้น เพื่อไม่ให้
การประเมินมีขอบเขตกว้างเกินไป และทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ลงลึกในรายละเอียดของทุกประเด็นได ้ 

๖.๗.๑.๒ ช่วงเวลาการจัดทำ SEA ท่ีเหมาะสม 
ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป จะต้องจดัทํา SEA ก่อนที่จะมีการใหค้วามเห็นชอบ

นโยบาย แผนและแผนงาน (Policy, Plan, Program: PPP) เพื่อให้ SEA มีส่วนสําคัญในการพัฒนานโยบาย 
แผน และแผนงาน เพราะหากมีการจัดทำ นโยบาย แผน และแผนงาน เรียบร้อยแล้ว และอยู ่ระหว่าง 
การดำเนินงานตามแผนนั้นๆ มีการจัดสรรงบประมาณและโครงการต่างๆ แล้ว คณะผู้จัดทำ SEA ไม่มีอำนาจ 
ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบาย แผน และแผนงาน ของพื้นที่ที่ทำเสร็จแล้วได้ ต้องเป็นหน้าที่ของคณะผู้จัดทำ 
นโยบาย แผน และแผนงาน จะต้องนำผลการจัดทำ SEA ไปบูรณาการร่วมกับแผนของพื้นที่นั้น เป็นการเสี่ยง
อย่างมากที่ผลการจัดทำ SEA จะไม่ได้มีการนำไปพัฒนา หากไม่ใช่ความต้องการของเจ้าของแผน หรือผลของ 
SEA มีคุณค่าเพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม SEA มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการจัดทำ นโยบาย แผน และแผนงาน 
ให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังนั้น หากดำเนินการตามหลัง นโยบาย แผน และแผนงาน ไประยะหนึ่งแล้ว และต้องการ
ปรับแผน จะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะนำผลจาก SEA มาบูรณาการร่วมกับ นโยบาย แผน และแผนงาน  
เกิดเป็นทางเลือกใหมท่ี่มีความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสูงสดุในพื้นที่ในการพิจารณาว่าจะนำ
ผลการจัดทำ SEA ไปใช้ในการปรับแผนพัฒนาที่ทำไว้หรือไม่ 

๖.๗.๑.๓ ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนการจัดทำ SEA 
การเก็บข้อมูลที ่ใช้ในกระบวนการจัดทำ SEA ไม่ใช่เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อทํา

รายการ (Inventory) หรือฐานข้อมูล เช่น รายการพืช สัตว์ ลักษณะพื้นที่ จํานวนประชากร อาชีพ แต่เป็น  
การเก็บข้อมูลตามขอบเขตการศึกษา ประเด็นสําคัญ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากกระบวนการกำหนด
ขอบเขต (Scoping)  เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แนวโน้มคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์วิกฤติด้านน้ำ 
แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในกระบวนการจัดทำ SEA มักเน้นในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลเป็นหลัก มักเสนอให้มี 
การหาข้อมูลประเภทที่หน่วยงานแต่ละแห่งรับผิดชอบอยู ่ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งๆ ที่ข้อมูลที่ใช้ใน
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๖-๗๙ 

กระบวนการจัดทำ SEA นั้น เป็นเพียงข้อมูลในระดับที่ใช้ในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเท่านั้น  
มิใช่เป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะ เช่น โครงการก่อสร้างต่างๆ ทำให้ต้องเสียเวลาและ
ทรัพยากรไปในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลมากเกินความจำเป็น ซึ่งต้องทำความเข้าใจเรื่อง ความแตกต่าง 
ของข้อมูลที ่ใช้การวางแผน กับข้อมูลที ่ต้องใช้การจัดทำโครงการที ่ต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้หรือ 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

๖.๗.๑.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำหนดตัวชี้วัด 
การใช้แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ SEA ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที ่แท้จริง หรือรากของปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ 
การพัฒนาปัจจัยสำคัญทีต่้องตัดสนิใจ (CDF) ที่ต้องเป็นประเด็นสำคัญหรือข้อกงัวลใจของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
เมี่อได้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจแล้ว จึงนำมากำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดภายหลัง  
โดยเกณฑ์การประเมิน และตัวช้ีวัด จะเป็นตัวช้ีวัดเฉพาะเจาะจงสำหรับใช้วัดความสำเร็จ ของผลงานที่เกิดจาก
ผลการศึกษา SEA นั้น ทำให้การจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดมีความเฉพาะเจาะจง ช่วยประหยัดเวลา และ
ทรัพยากรเป็นอย่างมาก 

๖.๗.๑.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ มักเป็นวัยกลางคนมากกว่าวัยอื่นๆ และมักเป็นผู้ที่มี

หน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่  หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายหรือ
สูญเสียรายได้ และมีคนรุ่นใหม่หรือวัยรุ่นจำนวนน้อยที่เข้าร่วมกิจกรรม สาเหตุเพราะคนเหล่าน้ันไปทำงานหรือ
กำลังศึกษาอยู่ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  แนวทางแก้ไข คือ ควรเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม 
ผู้จัดทำ SEA อาจต้องไปจัดกิจกรรมกับคนเหล่านั้นตามสถานที่ต่างๆ หรือจัดในช่วงวันหยุดที่คนเหล่านั้นมีเวลาว่าง 
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

๖.๗.๑.๖ คุณสมบัติของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำ SEA  

เพื ่อให้การจัดทำ SEA เป็นไปในแนวทางที ่ถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จด้วยดี   
ผู้ที่เกี ่ยวข้องทั ้งหมดในกระบวนการ SEA ควรมีความรู้ความเข้าใจดีพอ ควรผ่านการอบรมการจัดทำ  SEA 
มาแล้ว หรือในอนาคตผู้จัดทำ SEA อาจจะต้องได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำ SEA ด้วย 

 ๖.๗.๒ ข้อเสนอแนะระดับนโยบาย 

เพื ่อให้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ถูกนำไปใช้อย่างจริงจัง โดยเป็น
เครื่องมือหรือกลไกที่ช่วยให้ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย มีความสมดุลและความยั่งยืน สนับสนุนโครงการ
พัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม และคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก่อสร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ ช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างภาครัฐ และประชาชนในนโยบาย แผน แผนงาน โครงการพัฒนาในพื้นที ่ต่างๆ ของประเทศ  
จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๖.๗.๒.๑ กลไกการบังคบัใช้กฎหมาย  
ระยะแรก เห็นควรออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำการประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไกบังคับใช้กฎหมายสำหรับการขับเคลื่อน SEA สู่การปฏิบัติ  

ระยะต่อไป พิจารณาความเหมาะสมที่จะกำหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ 
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๖-๘๐ 

๖.๗.๒.๒ องค์กรและลำดับชั้นการบริหารจัดการ  
๑) คณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางของ SEA และใช้เป็นเครื่องมือ

ประกอบการตัดสินใจวางแผนพฒันาประเทศไทย  
๒) คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (กสย.)  

ทำหน้าที่กำหนดนโยบายแนวทางการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อน  เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
เสนอแนะประเภทของแผน หรือแผนงานที่ต้องทำ SEA กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทาง SEA เสนอแนะ
การสร้างขีดความสามารถและส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจใน  SEA รวมทั ้งติดตามและประเมินผล SEA  
ของหน่วยงานรัฐ  

๓) คณะกรรมการระดับนโยบายในรายสาขาหรือเชิงพื้นท่ี หรือคณะกรรมการ 
ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย ทำหน้าที่ กำหนด อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบต่อแผน หรือแผนงานในรายสาขา 
หรือเชิงพื้นที่ โดยนำ SEA มาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่  ซึ ่งกลไกในระดับนี้ เช่น
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ คณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายที่ดิน
แห่งชาติ เป็นต้น  

๔) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ในการจัดทำ 
SEA โดยดำเนินการเองหรือจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ  ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  
ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนติดตามและประเมินผลแผน หรือแผนงาน และรายงานความก้าวหน้าให้
คณะกรรมการระดับนโยบายรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย และ
คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รับทราบ  

๕) คณะกรรมการกำกับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  จัดตั ้งข้ึน
เฉพาะกิจสำหรับแต่ละแผนหรือแผนงาน หรือบูรณาการเข้าไปในคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับการจัดทำแผน
หรือแผนงาน ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในการจัดทำ SEA ให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ
พัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์กำหนด 

๖.๗.๒.๓ องค์กรหลักในการขับเคลื่อน SEA ระดับนโยบาย 

เนื่องจากการจัดทำ SEA จำเป็นต้องมีความเป็นอิสระบนหลักการหรือพื้นฐานของ
ความถูกต้องทางวิชาการ ความโปร่งใสในการดำเนินการเพื่อให้บุคคลทั่วไปเช่ือถือและยอมรับผลการจดัทำ SEA 
ดังนั้น องค์กรหลักที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน SEA จึงสมควรแบ่งบทบาทหน้าที่ ตามภารกิจขององค์กร ในที่นี้
หมายถึง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สมควรเป็นองค์กรหลักหรือองค์กรเจ้าภาพในการขับเคลื่อน SEA  
ไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย โดยแบ่งบทบาทความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (สศช.) สมควรรับผิดชอบ
ในการส่งเสริมและพัฒนา SEA ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู ้ความเข้าใจเรื่อง
ประโยชน์และความสำคัญของ SEA โดยเน้นน้ำหนักเรื่องทักษะกระบวนการจัดทำ SEA ให้ถูกต้อง โปร่งใสและ
เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล 
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๖-๘๑ 

๒) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สมควร
รับผิดชอบในด้านการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดทำ SEA ว่าการดำเนินการจัดทำ SEA ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการนำ SEA ไปปฏิบัติได้ผลอย่างไร ต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างไรบ้าง โดยการส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางด้านการกำกับติดตามประเมินผล SEA 

๓) ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่ งแวดล้อม  (สผ.) ส ่ง เสร ิมและพัฒนาความเป็นสถาบัน 
ของ SEA ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนทั่วไปและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับผลกระทบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผลพวงการพัฒนาของภาครัฐและเอกชน โดยการทำงานร่วมกัน สนับสนุน เผยแพร่
องค์ความรู ้ของ SEA ให้เข้าส ู ่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย ส ่งเสร ิมสนับสนุน 
ให้สถาบันอุดมศึกษาที่ทำการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน และหลักสูตรสิ่งแวดล้อมเปิดสอน 
ในรายวิชาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อเป็นการสร้างให้บุคลากรของประเทศส่วนหนึ่ง 
มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะการจัดทำ SEA อย่างดี สามารถรองรับภารกิจดำเนินการจัดทำ การกำกบัดแูล 
และการติดตามผล ตลอดจนการพัฒนาการจัดทำ SEA ของประเทศไทยในอนาคต 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๗ 
ระบบฐานข้อมลู 
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๗-๑ 

บทที่ ๗ 
ระบบฐานข้อมูล 

การจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัด
ในมิติต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำมาจัดทำ 
ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ต้นแบบ คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่แสดงศักยภาพ 
ปัญหา ข้อจำกัดและประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูลด้านมลพิษ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ได้นำ
ข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการดำเนินการจัดทำ SEA  บทนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล
และตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดในมิติต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือก 
ที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นแบบต่อไป 

๗.๑ ฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

เพื ่อให ้การศึกษาโครงการประเมินส ิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิ น  
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะห์สถานภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ปัญหา อุปสรรค โอกาสและข้อจำกัดของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ นอกเหนือจากการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง การประชุม การปรึกษาหารือและการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงได้
ดำเนินการรวบรวม จัดทำ  และพัฒนาฐานข้อมูลเพื ่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ  
โดยเนื ้อหาในส่วนนี ้ ประกอบด้วย ๑. ข้อมูลเพื ่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินในพื้นที ่ต้นแบบ  
(จ.พระนครศรีอยุธยา) และ ๒. การนำฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที ่ต้นแบบ  
(จ.พระนครศรีอยุธยา) ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา/การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ (จ.พระนครศรีอยุธยา) 

๗.๑.๑ ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นแบบ (จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ที่มุ ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสมดุลและเกิดความยั ่งยืน  
คณะผู้เชี ่ยวชาญการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จึงได้รวบรวม จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูล 
เพื่อการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ (จ.พระนครศรีอยุธยา) ให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยข้อมูลทั้งสิ้น ๑๖ ข้อมูล ดังนี้ 

๑) รายไดค้รัวเรือน 
สำนักงานสถิติแห่งชาติได้รวบรวมสถิติรายได้เฉล ี ่ยต่อเดือนรายครัวเร ือนของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา สามารถสรุปได้ ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑ ดังนี ้
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๗-๒ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑ แสดงข้อมลูรายได้ครัวเรือน  

ลำดับ ปี พ.ศ. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน/ครัวเรือน (บาท)  อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ครัวเรือน 
๑ ๒๕๔๑ ๑๒,๙๑๘.๐ - 
๒ ๒๕๔๓ ๑๔,๙๐๔.๐ ๐.๑๕ 
๓ ๒๕๔๕ ๑๓,๓๑๙.๔๑ -๐.๑๑ 
๔ ๒๕๔๗ ๑๔,๙๗๙.๗๘ ๐.๑๒ 
๕ ๒๕๔๙ ๑๙,๖๗๖.๐ ๐.๓๑ 
๖ ๒๕๕๐ ๒๑,๖๗๖.๐ ๐.๑๐ 
๗ ๒๕๕๒ ๒๕,๘๑๙.๙๘ ๐.๑๙ 
๘ ๒๕๕๔ ๒๒,๓๐๑.๗๐ -๐.๑๔ 
๙ ๒๕๕๖ ๒๖,๔๘๑.๕๐ ๐.๑๙ 

๑๐ ๒๕๕๘ ๒๘,๓๗๙.๔๐ ๐.๐๗ 
๑๑ ๒๕๖๐ ๒๘,๗๗๗.๕๘ ๐.๐๑ 

ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

จะเห็นได้ว่าในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายครัวเรือนของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าบางปี เช่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๔ จะลดลงจาก 
ปีก่อนหน้า หลังจากนั้นก็กลับเพิ่มข้ึนอย่างสม่ำเสมอ อัตราการเพิ่มข้ึนหากประมาณการด้วยกราฟเส้นตรงจะได้ว่า 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนรายครัวเรือนเพิ่มข้ึนปีละ ๑๖๘๕.๙๖ บาทต่อครัวเรือนดังแสดงในรูปท่ี ๗.๑-๑ ดังนี ้

 
รูปท่ี ๗.๑-๑  สถิติรายไดเ้ฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๖๐ และแนวโน้มการเพ่ิมขึ้น 

ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

๑๒,๙๑๘.๐
๑๔,๙๐๔.๐

๑๓,๓๑๙.๔๑
๑๔,๙๗๙.๗๘

๑๙,๖๗๖.๐

๒๑,๖๗๖.๐

๒๕,๘๑๙.๙๘

๒๒,๓๐๑.๗๐

๒๖,๔๘๑.๕๐
๒๘,๓๗๙.๔๐

๒๘,๗๗๗.๕๘

๑๐๐๐๐
๑๒๐๐๐
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๑๖๐๐๐
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ปีท่ีจัดเก็บข้อมูล (พ.ศ.)

สถิติรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๖๐ 
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๗-๓ 

๒) การจ้างแรงงาน 
สถิติการจ้างงานในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากปี พ.ศ. ๒๕๕๖ จนถึงในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐ แจกแจงตามไตรมาสของแต่ละปี ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๒ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๗.๑-๒ แสดงข้อมลูการจา้งแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

จะเห็นได้ว่าสถิติการจ้างงานในภาพรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการเพิ ่มขึ ้นอย่าง 
ก้าวกระโดดในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีการจ้างงานใกล้ปีก่อนหน้า และหลังจากนั้นในช่วง ๓ ปี
สุดท้ายมีแนวโน้มลดลงเรื่อยจาก ๔๙๗,๗๒๘ คน จวบจน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลดลงเหลือเพียง ๔๗๙,๖๑๖ คน หรือ
คิดเป็นการจ้างงานลดลง ๑๘,๘๗๕ คน ดังแสดงในรูปท่ี ๗.๑-๒ ดังนี ้

 

รูปท่ี ๗.๑-๒ แสดงสถิติการจา้งงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๒ 
ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
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ปีที่จัดเก็บข้อมูล (พ.ศ.) 

สถิติจ้างแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คน) พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับท่ี 
จ้างแรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คน) 

ปี พ.ศ. ไตรมาสท่ี ๑ ไตรมาสท่ี ๒ ไตรมาสท่ี ๓ ไตรมาสท่ี ๔ เฉลี่ย 
๑ ๒๕๕๖ ๔๔๙,๕๒๕ ๔๔๔,๕๕๕ ๔๒๓,๘๒๗ ๔๑๗,๖๒๐ ๔๓๓,๘๘๒ 
๒ ๒๕๕๗ ๔๙๕,๙๙๙ ๕๐๗,๐๘๒ ๔๘๗,๕๘๘ ๕๐๐,๒๔๓ ๔๙๗,๗๒๘ 
๓ ๒๕๕๘ ๕๐๑,๐๕๘ ๕๐๐,๑๙๔ ๔๙๖,๓๒๐ ๔๙๖,๓๙๒ ๔๙๘,๔๙๑ 
๔ ๒๕๕๙ ๕๐๕,๒๙๙ ๔๙๓,๘๕๘ ๔๘๔,๑๘๓ ๔๘๐,๒๕๒ ๔๙๐,๘๙๘ 
๕ ๒๕๖๐ ๔๘๘,๙๐๑ ๔๘๓,๑๙๔ ๔๗๐,๔๑๐ ๔๗๕,๙๕๙ ๔๗๙,๖๑๖ 
๖ ๒๕๖๑ ๔๙๑,๖๐๒ ๔๘๘,๓๑๐ ๔๘๕,๖๗๗ ๔๘๔,๖๔๘ ๔๘๗,๕๕๙ 
๗ ๒๕๖๒ ๕๐๕,๗๑๕ ๕๑๗,๒๔๕ ๔๙๔,๑๓๓ ๔๘๖,๙๖๑ ๕๐๑,๐๑๔ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๗-๔ 

๓) จำนวนสถานประกอบการ 
จากการรวบรวมจำนวนสถานประกอบการประเภทโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา พบว่ามีสถานประกอบการ ๓ ประเภทคือ โรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม โรงงานในเขต
ประกอบการ ตาม ม.๓๐ และ โรงงานในเขตการนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เห็นภาพการกระจายตัวที่ตั้งของ
โรงงานเหล่าน้ีบนแผนที่จำเป็นต้องมีที่อยู่หรือค่าพิกัด และในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าโรงงานบางส่วนเท่านั้นที่มี
ค่าพิกัดแสดงไว้ ดังแสดงในรูปที่ ๗.๑-๓ ซึ่งแสดงให้เห็นการกระจายตัวของโรงงานในอำเภอต่างๆ  ส่วนข้อมูล
ของจำนวนโรงงานที่ต ั ้งอยู ่นอกและในเขตนิคมอุตสาหกรรม และโรงงานในเขตประกอบการ ตาม ม. ๓๐  
ในแต่ละอำเภอ ดังแสดงในตารางที่ ๗.๑-๓  หากนำพิกัดหรือที่อยู่ของสถานประกอบการโรงงานมานำเสนอ 
ในรูปแผนที่ จะเห็นได้ว่า โรงงานสว่นใหญต่ั้งอยู่ในอำเภอฝัง่ตะวันออกมากกว่าจำนวนโรงงานที่ตั้งอยู่ในฝัง่ตะวันตก 
ดังแสดงในรูปท่ี ๗.๑-๓ 

ตารางท่ี ๗.๑-๓ แสดงข้อมลูจำนวนสถานประกอบการ 

อำเภอ 

ข้อมูลโรงงานนอกนิคม
อุตสาหกรรม 

ข้อมูลโรงงานในเขต
ประกอบการ ตาม ม.๓๐ 

ข้อมูลโรงงานในเขต
การนิคมฯ ผลรวม

ท้ังหมด ไม่พบ
ท่ีต้ัง 

มีท่ีต้ัง 
ไม่พบ
ท่ีต้ัง 

มีท่ีต้ัง 
ไม่พบ
ท่ีต้ัง 

มีท่ีต้ัง 

ท่าเรือ ๓๐ ๕๑ - - - - ๘๑ 
นครหลวง ๗๔ ๙๕ - - ๒๔ ๓๔ ๒๒๗ 
บางซ้าย ๒๒ ๑๗ - - - - ๓๙ 
บางไทร ๔๒ ๕๐ - - - - ๙๒ 
บางบาล ๑๒๑ ๘๒ - - - - ๒๐๓ 

บางปะหัน ๖๘ ๙๒ - - - - ๑๖๐ 
บางปะอิน ๕๒ ๑๑๑ - - ๑๕๔ ๗๘ ๓๙๕ 
บ้านแพรก ๑ ๒ - - - - ๓ 

ผักไห่ ๑๘ ๓๓ - - - - ๕๑ 
พระนครศรีอยุธยา ๘๒ ๙๐ - - - - ๑๗๒ 

ภาชี ๒๒ ๒๐ - - - - ๔๒ 
มหาราช ๑๘ ๑๖ - - - - ๓๔ 

ลาดบัวหลวง ๕๒ ๔๓ - - - - ๙๕ 
วังน้อย ๒๐๓ ๒๔๔ - - - - ๔๔๗ 
เสนา ๕๙ ๖๒ - - - - ๑๒๑ 

เสนา, ลาดบัวหลวง - ๑ - - - - ๑ 
อุทัย ๑๕๗ ๒๙๔ ๕๗ ๑๒๑ - - ๖๒๙ 

ผลรวมท้ังหมด ๑,๐๒๑ ๑,๓๐๓ ๕๗ ๑๒๑ ๑๗๘ ๑๑๒ ๒,๗๙๒ 

ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕ 

 

รูปท่ี ๗.๑-๓ แผนท่ีแสดงข้อมลูจำนวนสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 
ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔) ร้อยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
จากการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยการวิเคราะห์จำนวนพื้นที่เกษตรกรรม 

ที่มีอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยแบ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อรวมพื้นที่ทำนาพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ และ
พื้นที่ไม้ยืนต้น และอื่นๆ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมของอำเภอในฝั่งตะวันตกมีความหนาแน่น
มากกว่าสัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมของพื้นที่อำเภอในฝั่งตะวันออก รายละเอียดแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๔ และ 
รูปท่ี ๗.๑-๔ ดังนี ้

 
 

คำอธิบายสัญลักษณ ์

อำเภอฝ่ังตะวันตก 
อำเภอฝ่ังตะวันออก 
ข้อมูลโรงงานในเขตการนิคมอุตสาหกรรม 
ข้อมูลโรงงานในเขตประกอบการ ตาม ม.๓๐ 
ข้อมูลโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖ 

ตารางท่ี ๗.๑-๔ แสดงข้อมลูร้อยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ลำดับท่ี ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 
พื้นท่ีท้ังหมด 

(ตร.กม.) 
ร้อยละของพื้นท่ี

ท้ังหมด 

พื้นท่ี
เกษตรกรรม 
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

๑. อำเภอบางซ้าย ๑๖๔.๗๘ ๖.๔๗ ๑๔๘.๐๗ ๘.๒๕ 
๒. อำเภอบางไทร ๒๔๙.๕๗ ๙.๗๙ ๑๗๘.๖๖ ๙.๙๖ 
๓. อำเภอบางบาล ๑๓๖.๗๘ ๕.๓๗ ๙๘.๗๔ ๕.๕๐ 
๔. อำเภอผักไห่ ๑๗๔.๖๒ ๖.๘๕ ๑๓๙.๐๖ ๗.๗๕ 
๕. อำเภอลาดบัวหลวง ๑๙๖.๑๕ ๗.๗๐ ๑๖๑.๔๑ ๙.๐๐ 
๖. อำเภอเสนา ๒๑๕.๓๓ ๘.๔๕ ๑๕๖.๒๗ ๘.๗๑ 

รวมฝั่งตะวันตก ๑,๑๓๗.๒๓ ๔๔.๖๓ ๘๘๒.๒๑ ๔๙.๑๗ 

ฝั่งตะวันออก 

๑. อำเภอท่าเรือ ๑๐๙.๙๔ ๔.๓๑ ๙๓.๑ ๕.๑๙ 
๒. อำเภอนครหลวง ๑๓๘.๒๘ ๕.๔๓ ๘๒.๑๒ ๔.๕๘ 
๓. อำเภอบางปะหัน ๑๓๐.๙๒ ๕.๑๔ ๘๐.๙๔ ๔.๕๑ 
๔. อำเภอบางปะอิน ๒๓๒.๑๖ ๙.๑๑ ๑๑๕.๓๑ ๖.๔๓ 
๕. อำเภอบ้านแพรก ๔๔.๒๑ ๑.๗๔ ๔๒.๔๔ ๒.๓๗ 
๖. อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๒๒.๕๗ ๔.๘๑ ๔๓.๙๔ ๒.๔๕ 
๗. อำเภอภาชี ๑๑๙.๔๑ ๔.๖๙ ๘๘.๑ ๔.๙๑ 
๘. อำเภอมหาราช ๑๐๘.๙๘ ๔.๒๘ ๘๒.๕๔ ๔.๖๐ 
๙. อำเภอวังน้อย ๒๓๓.๓๖ ๙.๑๖ ๑๕๗.๑ ๘.๗๖ 

๑๐. อำเภออุทัย ๑๗๑.๐๕ ๖.๗๑ ๑๒๖.๔๘ ๗.๐๕ 
รวมฝั่งตะวันออก ๑,๔๑๐.๘๙ ๕๕.๓๗ ๙๑๒.๐๖ ๕๐.๘๓ 

รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒,๕๔๘.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑,๗๙๔.๒๗ ๑๐๐.๐๐ 

ท่ีมา: วิเคราะห์จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๗ 

 
รูปท่ี ๗.๑-๔ กราฟแสดงร้อยละพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: วิเคราะห์จากข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

หากนำข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม มาแจกแจงรายละเอียดในส่วนของ
พื้นที่เกษตรกรรมรวมพื้นที่ทำนา พื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ และพื้นที่ไม้ยืนต้นและอื่นๆ สามารถนำมาแสดงในแผนที่
ได้ดังรูปท่ี ๗.๑-๕ ดังนี ้

รูปท่ี ๗.๑-๕ แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐)
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อ าเภอที่มีพื้นที่เกษตรกรรม

ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรม

แผนท่ีแสดงพื้นท่ีเกษตรกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๘ 

๕) ร้อยละของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 
พื้นที ่อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หากนับรวมกันแยกตามกลุ ่มอำเภอ 

ฝั ่งตะวันตกและกลุ ่มอำเภอฝั ่งตะวันออก พบว่ามีพื้นที ่ ๑๙ .๔๒ และ ๘๒.๘๕ ตารางกิโลเมตร (ตร.กม.) 
ตามลำดับ หรือกล่าวได้ว่าสัดส่วนของพื้นที่อุตสาหกรรมของกลุ่มอำเภอฝั่งตะวันตกและกลุ่มอำเภอฝั่งตะวันออก
เป็น ๑ ต่อ ๔ ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๕ และรูปท่ี ๗.๑-๖ ดังนี ้

ตารางท่ี ๗.๑-๕ แสดงข้อมลูพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม  

ลำดับ ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา พื้นท่ี (ตร.กม.) ร้อยละของพื้นท่ี พื้นท่ีอุตสาหกรรม 
ร้อยละของพื้นท่ี
อุตสาหกรรม 

ฝั่งตะวันตก 
๑. อำเภอบางซ้าย ๑๖๔.๗๘ ๖.๔๗ ๑.๙๖ ๑.๙๒ 
๒. อำเภอบางไทร ๒๔๙.๕๗ ๙.๗๙ ๘.๐๒ ๗.๘๔ 
๓. อำเภอบางบาล ๑๓๖.๗๘ ๕.๓๗ ๒.๘๖ ๒.๘๐ 
๔. อำเภอผักไห่ ๑๗๔.๖๒ ๖.๘๕ ๐.๘๙ ๐.๘๗ 
๕. อำเภอลาดบัวหลวง ๑๙๖.๑๕ ๗.๗๐ ๒.๖๘ ๒.๖๒ 
๖. อำเภอเสนา ๒๑๕.๓๓ ๘.๔๕ ๓.๐๑ ๒.๙๔ 

รวมฝั่งตะวันตก ๑,๑๓๗.๒๓ ๔๔.๖๓ ๑๙.๔๒ ๑๘.๙๙ 
ฝั่งตะวันออก 

๑. อำเภอท่าเรือ ๑๐๙.๙๔ ๔.๓๑ ๓.๓๒ ๓.๒๕ 
๒. อำเภอนครหลวง ๑๓๘.๒๘ ๕.๔๓ ๑๐.๗๒ ๑๐.๔๘ 
๓. อำเภอบางปะหัน ๑๓๐.๙๒ ๕.๑๔ ๕.๓๕ ๕.๒๓ 
๔. อำเภอบางปะอิน ๒๓๒.๑๖ ๙.๑๑ ๒๐.๒๗ ๑๙.๘๒ 
๕. อำเภอบ้านแพรก ๔๔.๒๑ ๑.๗๔ ๐.๒๙ ๐.๒๘ 
๖. อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๒๒.๕๗ ๔.๘๑ ๓.๓๗ ๓.๒๙ 
๗. อำเภอภาชี ๑๑๙.๔๑ ๔.๖๙ ๑.๙๘ ๑.๙๔ 
๘. อำเภอมหาราช ๑๐๘.๙๘ ๔.๒๘ ๑.๐๖ ๑.๐๔ 
๙. อำเภอวังน้อย ๒๓๓.๓๖ ๙.๑๖ ๑๖.๘๖ ๑๖.๔๘ 

๑๐. อำเภออุทัย ๑๗๑.๐๕ ๖.๗๑ ๑๙.๖๔ ๑๙.๒๐ 
รวมฝั่งตะวันออก ๑,๔๑๐.๘๙ ๕๕.๓๗ ๘๒.๘๖ ๘๑.๐๑ 

รวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒,๕๔๘.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๒.๒๘ ๑๐๐.๐๐ 

ท่ีมา: วิเคราะห์จากข้อมูลโรงงานในเขตประกอบการ ตาม ม.๓๐ กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
 
 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๙ 

 
 

รูปท่ี ๗.๑-๖ กราฟแสดงร้อยละของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท่ีมา: วิเคราะห์จากข้อมูลโรงงานในเขตประกอบการ ตาม ม.๓๐ กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 สำหรับตำแหนง่พื้นทีอุ่ตสาหกรรมในแตล่ะอำเภอ ได้นำมาแสดงในแผนที่เพือ่แสดงลักษณะของ
การกระจายตัว ดังแสดงในรูปท่ี ๗.๑-๗   

 
รูปท่ี ๗.๑-๗ แผนท่ีแสดงท่ีตั้งและการกระจายตัวของพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๐.๐

๕.๐

๑๐.๐
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อ าเภอที่มีพื้นที่เกษตรกรรม

กราฟแสดงร้อยละของพื้นที่อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๐ 

๖) มูลค่าความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัย 

จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยสำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยจำนวน ๖๘ จังหวัด ๓๙,๗๖๙ หมู่บ้าน มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายแล้ว 
จำนวน ๕,๐๘๗,๓๕๒ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๑,๐๕๐,๒๘๑,๙๙๗ บาท ซึ่งพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยเพิ่มข้ึน
จาก พ.ศ. ๒๕๕๙ ที ่มีพื ้นที่ประสบอุทกภัย ๖๒ จังหวัด ๒๑ ,๑๗๐ หมู่บ้าน มีพื ้นที่การเกษตรที่ได้รับ 
ความเสียหาย จำนวน ๕๖๖,๙๗๒ ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย ๒๗๑,๑๖๗,๕๙๗ บาท เมื่อพิจารณาในช่วง 
๑๐ ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๑ - พ.ศ. ๒๕๖๐) พบว่า ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมในหลายจังหวัด ปัญหาน้ำท่วม
หนักที่มีความรุนแรง คือ พ.ศ. ๒๕๕๔ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน ๗๔ จังหวัด ๕๓,๓๘๐ หมู่บ้าน มีพื้นที่
เกษตรได้รับความเสียหาย ๑๑,๗๙๘,๒๔๑ ไร่ มูลค่าความเสียหายสูงถึง ๒๓,๘๓๙ ล้านบาทดังแสดงในรูปที่ 
๗.๑-๘ ทั้งนี ้จากข้อมูลดังกล่าวไม่มีการจำแนกรายละเอียดในส่วนที่เป็นมูลค่าความเสียหาย  ที่เกิดจากอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๗.๑-๘ พ้ืนท่ีท่ีประสบอุทกภัยจำนวน ๖๘ จังหวัดของประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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ปี (พ.ศ.) 

จังหวัด หมู่บ้าน 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๑ 

๗) ราคาท่ีดิน 
จากข้อมูลราคาประเมินที่ดินของกรมธนารักษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ได้นำมาแสดง

ราคาที่ดินต่อตารางวาในแต่ละอำเภอ โดยแสดงรายละเอียดในด้านราคาต่ำสุด และราคาสูงสุด และราคาเฉลี่ย 
จะเห็นได้ว่าในช่วงปีดังกล่าว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ดินมีราคาต่ำสุด ๗๖๒ บาทต่อตารางวา ปรากฎอยู่ใน 
อำเภอมหาราช และที่ดินราคาสูงสูด ๙,๖๓๒ บาทต่อตารางวา ปรากฎอยู่ในอำเภอเมืองพระนครศรีอยธุยา 
รายละเอียดของการสรุปข้อมูลราคาที่ดิน แสดงในตารางท่ี ๗.๑-๖ และรูปท่ี ๗.๑-๙ ถึง รูปที่ ๗.๑-๑๐ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๗.๑-๖  แสดงข้อมลูราคาท่ีดิน (บาทต่อตารางวา) ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 

ลำดับท่ี อำเภอ 
บาทต่อตารางวา 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
๑ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ๒,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๙,๖๓๒ 
๒ อําเภออุทัย ๕๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕,๑๐๑ 
๓ อําเภอเสนา ๓๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๔,๙๔๖ 
๔ อําเภอวังน้อย ๑,๗๕๐ ๓๐,๐๐๐ ๗,๔๘๙ 
๕ อําเภอลาดบัวหลวง ๖๓๐ ๒๐,๐๐๐ ๒,๒๗๑ 
๖ อำเภอมหาราช ๔๐๐ ๔,๕๐๐ ๗๔๒ 
๗ อําเภอภาชี ๓๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๑,๖๗๔ 
๘ อําเภอผักไห่ ๓๓๐ ๗,๕๐๐ ๑,๗๐๙ 
๙ อำเภอบ้านแพรก ๔๐๐ ๒,๕๐๐ ๘๔๔ 

๑๐ อําเภอบางปะอิน ๑,๒๕๐ ๔๕,๐๐๐ ๘,๑๗๙ 
๑๑ อำเภอบางปะหัน ๕๐๐ ๖,๐๐๐ ๑,๖๓๗ 
๑๒ อำเภอบางบาล ๑,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓,๐๕๑ 
๑๓ อำเภอบางไทร ๑,๐๐๐ ๑๒,๕๐๐ ๒,๗๑๑ 
๑๔ อําเภอบางซ้าย ๗๕๐ ๔,๕๐๐ ๑,๕๑๙ 
๑๕ อำเภอนครหลวง ๕๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๓,๓๔๗ 
๑๖ อําเภอท่าเรือ ๒๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๒,๓๓๓ 

ท่ีมา: กรมธนารักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
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๗-๑๒ 

รูปท่ี ๗.๑-๙ กราฟแสดงราคาท่ีดิน (บาทต่อตารางวา) ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

ท่ีมา: กรมธนารักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 

รูปท่ี ๗.๑-๑๐ แผนท่ีแสดงราคาท่ีดิน (บาทต่อตารางวา) เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
ท่ีมา: กรมธนารักษ์ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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ราคาท่ีดินค่าสูงสุดราย(บาทต่อตารางวา) ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

คำอธิบายสัญลักษณ์ 

แผนที่แสดงราคาทีด่ิน (บาทต่อตารางวา) เฉลี่ยตลอดปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ 
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๗-๑๓ 

๘) ความขัดแย้งของประชาชน 
  ข้อมูลด้านความขัดแย้งของประชาชนอาจสะท้อนได้จากการแจ้งร้องเรียนปัญหาต่างๆ  
ผ่านช่องทางรับร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน โดยเฉพาะการร้องเรียนผ่านทางศูนย์ดำรงค์ธรรม ที่มีช่องทาง
รับเรื่องร้องทุกข์ทั้งในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และช่องทางรับเรื่องในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาโดยตรง 
จากข้อมูลการร้องทุกข์ของประชาชนผ่านทางศูนย์ดำรงค์ธรรมจงัหวัดพระนครศรอียุธยา ตั้งแต่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พบว่า ประเภทเรื่องร้องทุกข์ ๒ อันดับแรกคือ ปัญหาความเดือดร้อน 
และการขอความช่วยเหลือทั่ มีจำนวนรวมกันถึง ๓,๕๐๔ กรณี จากเรื่องการร้องทุกข์รวม ๖,๑๑๐ กรณี  
คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๓๔ แต่อย่างไรก็ตามจากสถิติได้แสดงให้เห็นว่า เรื่องราวร้องทุกข์ได้รับการแก้ไขยุติไป 
โดยส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๓ ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๗ และแสดงในรูปท่ี ๗.๑-๑๑ ดังนี ้

ตารางท่ี ๗.๑-๗ แสดงข้อมลูการร้องทุกข์ของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

ลำดับท่ี ประเภทเรื่อง 

ผลการดำเนินงาน (ครั้ง) 

ร้อยละ 
จำนวน ยุติ 

กำลังอยู่
ระหว่างการ
ดำเนินงาน 

๑ ปัญหาความเดือดร้อน ๑,๖๓๙ ๑,๕๐๒ ๑๓๗ ๙๑.๖๔ 
๒ ขอความช่วยเหลือ ๑,๘๖๕ ๑,๗๓๑ ๑๓๔ ๙๒.๘๒ 
๓ ขอความเป็นธรรม ๕๒๖ ๔๖๕ ๖๑ ๘๘.๔๐ 
๔ ปัญหาที่ดิน ๓๙๔ ๓๕๘ ๓๖ ๙๑.๘๖ 
๕ แจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ๘๗๒ ๘๖๔ ๘ ๙๙.๓๐ 
๖ ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม ๖๙ ๖๖ ๓ ๙๕.๖๕ 
๗ ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ ๓๗๓ ๒๖๕ ๑๐๘ ๗๐.๐๕ 
๘ หน้ีสิน ๓๗๒ ๓๖๐ ๑๒ ๙๖.๗๗ 

ยอดรวมท้ังสิ้น ๖,๑๑๐ ๕,๖๑๑ ๔๙๙ ๙๑.๘๓ 

ท่ีมา: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

รูปท่ี ๗.๑-๑๑ ข้อมลูข้อร้องเรียนของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ท่ีมา: ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑)

๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐

ปัญหาความเดือดร้อน
ขอความช่วยเหลือ
ขอความเป็นธรรม

ปัญหาที่ดิน
แจ้งเบาะแสการกระทําความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่รัฐ

หนี้สิน

จ านวนเร่ืองร้องเรียน

ปร
ะเภ

ทเ
รื่อ

งร้
อง

เรีย
น

ข้อมูลข้อร้องเรียนของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

จํานวนเรื่องร้องเรียน

จํานวนเรื่องร้องเรียนยุติแล้ว

ข้อมูลความขัดแย้งของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
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๗-๑๔ 

๙) การย้ายถิ่นฐานของประชาชน 
จากข้อมูลจำนวนประชากร จากฐานข้อมูลของ WorldPop ที่ได้จากการตรวจจับทาง 

Remote Sensing และข้อมูลทางสถิติร่วมกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ทำให้ได้ข้อมูลของจำนวนประชาชน
ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที ่จริง ซึ่งน่าจะมีความถูกต้องสะท้อนความเป็นจริง มากกว่าสถิติการตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ที่แสดงจำนวนรวมตามการลงทะเบียนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
ซึ่งข้อมูลจำนวนประชากรจากฐานข้อมูลของ WorldPop อาจรวมจำนวนประชากรแฝงเข้าไปด้วย  ทั้งนี้ 
ประชากรแฝงในพื้นที ่ในเมือง พื ้นที ่อุตสาหกรรม อาจมีจำนวนมาก เนื ่องจากความจำเป็นในการอพยพ
เคลื่อนที่ของแรงงานและครอบครัวเพื่อมารับจ้างทำงาน 

ข้อมูลจำนวนประชากร จากฐานข้อมูลของ WorldPop ที่นำมาใช้เป็นการแสดงตำแหน่ง
ของประชากรในรอบ ๑๐ ปี โดยแสดงในปี พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นสถิติประชากรในอดีต 
ก่อนปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาจกล่าวได้ว่า  จำนวนประชากรอาศัย 
อยู่จริงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีประชากร จำนวน ๕๕๕, ๓๔๔ คน   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีประชากร จำนวน ๕๗๐, ๑๓๖ คน และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีประชากร จำนวน ๕๗๗, ๖๔๓ คน  
โดยแนวโน้มของจำนวนประชากรในแต่ละปีใกล้เคียงกันหรือเพิ่มข้ึนเล็กน้อย 

เมื่อทำการคำนวณการเปลี่ยนแปลงของประชากรรายอำเภอจากปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เทียบกับ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  และการเปลี่ยนแปลงของประชากรรายอำเภอจากปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เทียบกับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
จะพบว่า อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอท่าเรือ อำเภอวังน้อย เป็นอำเภอที่มีการย้ายถิ่นประชากรเข้ามา
เพิ่มเติมต่อเนื่องตลอดแต่ในอัตราไม่สูงมากนัก ยกเว้นอำเภอพระนครศรีอยุธยาที่มีประชากรเพิ่มขึ้นจากเดิม 
ในช่วงเวลา ๕ ปีแรก ๒๑,๔๖๒ คน และช่วง ๕ ปีหลังอีก ๑๒,๐๓๓ คน ดังแสดงในตารางที ่ ๗.๑-๘ และ  
รูปท่ี ๗.๑-๑๒ ถึง รูปท่ี ๗.๑-๑๓ ดังนี ้
ตารางท่ี ๗.๑-๘ แสดงข้อมูลการยา้ยถิ่นฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓, พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ลำดับท่ี อำเภอ 

จำนวน
ประชากรจาก 
WorldPop*  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวน
ประชากรจาก 
WorldPop*  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จำนวน
ประชากรจาก 
WorldPop*  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จำนวน
ประชากรท่ี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๕๓ -
๒๕๕๘ 

จำนวน
ประชากรท่ี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๓ 

ฝั่งตะวันออก 
๑. ท่าเรือ ๔๙,๑๒๖ ๕๒,๕๘๖ ๕๔,๔๘๑ ๓,๔๕๙.๓๓ ๑,๘๙๕ 
๒. นครหลวง ๓๖,๕๗๕ ๓๔,๑๒๐ ๓๒,๖๕๑ -๒,๔๕๕.๑๐ -๑,๔๖๙ 
๓. บางปะหัน ๔๒,๖๙๓ ๓๙,๗๓๙ ๓๗,๙๗๔ -๒,๙๕๓.๗๗ -๑,๗๖๕ 
๔. บางปะอิน ๙๖,๑๒๖ ๙๕,๕๔๔ ๙๕,๐๔๔ -๕๘๒.๗๘ -๕๐๐ 
๕. บ้านแพรก ๙,๒๓๑ ๘,๕๑๓ ๘,๐๘๖ -๗๑๘.๑๓ -๔๒๗ 
๖. พระนครศรีอยุธยา ๑๔๗,๑๙๘ ๑๖๘,๖๖๐ ๑๘๐,๖๙๓ ๒๑,๔๖๒.๖๘ ๑๒,๐๓๓ 

ฝั่งตะวันออก 
๗. ภาชี ๓๑,๓๕๖ ๒๘,๙๑๗ ๒๗,๔๖๖ -๒,๔๓๙.๒๔ -๑,๔๕๑ 
๘. มหาราช ๒๔,๑๓๘ ๒๒,๘๒๔ ๒๒,๐๒๙ -๑,๓๑๔.๐๐ -๗๙๔ 
๙. วังน้อย ๖๙,๓๙๗ ๗๐,๖๑๖ ๗๑,๑๙๔ ๑,๒๑๙.๑๑ ๕๗๘ 

๑๐. อุทัย ๔๙,๕๐๓ ๔๘,๖๑๗ ๔๘,๐๒๕ -๘๘๕.๗๙ -๕๙๓ 
รวมฝั่งตะวันออก ๕๕๕,๓๔๔ ๕๗๐,๑๓๖ ๕๗๗,๖๔๓ ๑๔,๗๙๒.๓๑ ๗,๕๐๗ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๕ 

ตารางท่ี ๗.๑-๘ แสดงข้อมูลการยา้ยถิ่นฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓, พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ต่อ-๑) 

ลำดับท่ี อำเภอ 

จำนวน
ประชากรจาก 
WorldPop*  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวน
ประชากรจาก 
WorldPop*  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จำนวน
ประชากรจาก 
WorldPop*  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จำนวน
ประชากรท่ี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๕๓ -
๒๕๕๘ 

จำนวน
ประชากรท่ี
เปลี่ยนแปลง
ระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๓ 

ฝั่งตะวันตก 
๑. บางซ้าย ๒๓,๐๒๐ ๒๑,๒๒๙ ๒๐,๑๖๔ -๑,๗๙๐.๘๐ -๑,๐๖๕ 
๒. บางไทร ๖๕,๓๒๗ ๖๑,๔๐๘ ๕๙,๐๕๒ -๓,๙๑๘.๘๕ -๒,๓๕๗ 
๓. บางบาล ๓๕,๓๗๙ ๓๓,๓๗๐ ๓๒,๑๕๙ -๒,๐๐๘.๗๖ -๑,๒๑๑ 
๔. ผักไห่ ๔๓,๒๖๑ ๔๐,๓๒๔ ๓๘,๕๖๗ -๒,๙๓๗.๗๒ -๑,๗๕๗ 
๕. ลาดบัวหลวง ๓๙,๒๑๕ ๓๖,๓๙๓ ๓๔,๗๑๐ -๒,๘๒๑.๙๑ -๑,๖๘๓ 
๖. เสนา ๖๖,๓๖๙ ๖๓,๙๘๒ ๖๒,๕๐๑ -๒,๓๘๖.๔๙ -๑,๔๘๑ 

 รวมฝั่งตะวันตก ๒๗๒,๕๗๑ ๒๕๖,๗๐๗ ๒๔๗,๑๕๓ -๑๕,๘๖๔.๕๓ -๙,๕๕๔.๐๘ 

ยอดรวมประชากรท้ังจังหวัด ๘๒๗,๙๑๕ ๘๒๖,๘๔๓ ๘๒๔,๗๙๖ -๑,๐๗๒.๒๓ -๒,๐๔๖.๖๒ 

ท่ีมา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

 

 
รูปท่ี ๗.๑-๑๒ แผนท่ีแสดงข้อมลูการยา้ยถิ่นฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่ีมา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๕๘)

แผนท่ีแสดงข้อมูลการย้ายถิ่นฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๖ 

 
รูปท่ี ๗.๑-๑๓ แผนท่ีแสดงข้อมลูการยา้ยถิ่นฐานของประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ท่ีมา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๖๓) 

๑๐) ปัญหาอาชญากรรมตา่งๆ 
จากข้อมูลที ่แสดงแนวโน้มของปัญหาอาชญากรรมในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีปัญหาอาชญากรรมมี จำนวน ๗,๘๓๕ ครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จำนวนลดลง
เหลือ ๔,๐๐๙ ครั้ง แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ จำนวนปัญหาอาชญากรรมมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ส่วนประเภท
คดีของปัญหาพบว่า คดีที่รัฐเป็นผู ้เสียหาย มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาเป็นคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน   
ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๙ และ รูปท่ี ๑๗.๑-๑๔ ดังนี ้

ตารางท่ี ๗.๑-๙ แสดงข้อมลูปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

ประเภทคดี 
ข้อมูลปัญหาอาชญากรรมต่างๆ (ครั้ง) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ ๕๒ ๓๓ ๔๙ ๑๖ 
คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ๓๕๖ ๓๓๔ ๓๕๑ ๒๙๘ 
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ๙๒๕ ๑,๔๕๔ ๘๙๙ ๑,๑๐๙ 
คดีที่น่าสนใจ ๓๘๘ ๗๘ ๔๐๐ ๗๘ 
คดีที่รัฐเป็นผู้เสียหาย ๖,๑๑๔ ๒,๑๑๐ ๓,๕๓๓ ๓,๙๙๒ 

รวม ๗,๘๓๕ ๔,๐๐๙ ๕,๒๓๒ ๕,๔๙๓ 

ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๗ 

 

รูปท่ี ๗.๑-๑๔ กราฟแสดงข้อมูลปญัหาอาชญากรรมตา่งๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
๑๑) ความหนาแน่นของประชากร 

ความหนาแน่นของประชากร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๘ และ  
พ.ศ. ๒๕๖๓  มีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก  โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ความหนาแน่นของประชากรต่อตารางกิโลเมตร  
มีค่าเท่ากับ ๓๒๔.๙๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีค่าเท่ากับ ๓๒๔.๔๙ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีค่าเท่ากับ ๓๒๓.๖๙   
โดยลดลงจากปีพ.ศ. ๒๕๕๘ เล็กน้อย ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑๐ และแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓, ๒๕๕๘ และ ๒๕๖๓ แสดงในรูปท่ี ๗.๑-๑๕ ถึง รูปท่ี ๗.๑-๑๗ ตามลำดับ ดังนี้ 
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ประเภทปัญหาอาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

พ.ศ. ๒๕๕๗

พ.ศ. ๒๕๕๘

พ.ศ. ๒๕๕๙

พ.ศ. ๒๕๖๐



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๘ 

 
รูปที่ ๗.๑-๑๕ แผนทีแ่สดงขอ้มูลความหนาแน่นของประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ที่มา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๕๓) 

 
 

แผนท่ีแสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

รูปที่ ๗.๑-๑๖ แผนทีแ่สดงขอ้มูลความหนาแน่นของประชากรรายอำเภอ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ท่ีมา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

แผนท่ีแสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๑๙ 

 
รูปท่ี ๗.๑-๑๗ แผนที่แสดงขอ้มูลความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ท่ีมา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๖๓)

แผนท่ีแสดงจำนวนประชากรรายอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๒๐ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๐ แสดงข้อมูลความหนาแน่นของประชากร ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ท่ีมา: WorldPop (พ.ศ. ๒๕๕๓), WorldPop (พ.ศ. ๒๕๕๘), WorldPop (พ.ศ. ๒๕๕๓), กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับท่ี อำเภอ พ้ืนที ่
จำนวนประชากรจาก 

worldpop*  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวนประชากรจาก 
worldpop*  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จำนวนประชากรจาก 
worldpop*  

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จำนวนประชากรจาก
กระทรวงมหาดไทย  

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ความหนาแน่นของ
ประชากร  

ต่อ ๑ ตร.กม.  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ความหนาแน่น
ของประชากร  
ต่อ ๑ ตร.กม.  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ความหนาแน่น 
ของประชากร  
ต่อ ๑ ตร.กม.  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ฝั่งตะวันออก 
๑. ท่าเรือ ๑๐๙.๙ ๔๙,๑๒๖ ๕๒,๕๘๖ ๕๔,๔๘๑ ๔๗,๓๕๗ ๔๔๖.๘๔ ๔๗๘.๓๑ ๔๙๕.๕๕ 
๒. นครหลวง ๑๓๘.๓ ๓๖,๕๗๕ ๓๔,๑๒๐ ๓๒,๖๕๑ ๓๖,๘๔๕ ๒๖๔.๕๐ ๒๔๖.๗๔ ๒๓๖.๑๒ 
๓. บางปะหัน ๑๓๐.๙ ๔๒,๖๙๓ ๓๙,๗๓๙ ๓๗,๙๗๔ ๔๑,๙๒๗ ๓๒๖.๑๑ ๓๐๓.๕๕ ๒๙๐.๐๖ 
๔. บางปะอิน ๒๓๒.๒ ๙๖,๑๒๖ ๙๕,๕๔๔ ๙๕,๐๔๔ ๑๐๔,๗๗๕ ๔๑๔.๐๕ ๔๑๑.๕๔ ๔๐๙.๓๙ 
๕. บ้านแพรก ๔๔.๒ ๙,๒๓๑ ๘,๕๑๓ ๘,๐๘๖ ๙,๑๐๓ ๒๐๘.๘๐ ๑๙๒.๕๖ ๑๘๒.๙๐ 
๖. พระนครศรีอยุธยา ๑๒๒.๖ ๑๔๗,๑๙๘ ๑๖๘,๖๖๐ ๑๘๐,๖๙๓ ๑๔๑,๐๑๐ ๑,๒๐๐.๙๗ ๑,๓๗๖.๐๙ ๑,๔๗๔.๒๖ 
๗. ภาชี ๑๑๙.๔ ๓๑,๓๕๖ ๒๘,๙๑๗ ๒๗,๔๖๖ ๓๑,๑๐๘ ๒๖๒.๕๙ ๒๔๒.๑๖ ๒๓๐.๐๑ 
๘. มหาราช ๑๐๙.๐ ๒๔,๑๓๘ ๒๒,๘๒๔ ๒๒,๐๒๙ ๒๓,๖๕๒ ๒๒๑.๔๘ ๒๐๙.๔๒ ๒๐๒.๑๔ 
๙. วังน้อย ๒๓๓.๔ ๖๙,๓๙๗ ๗๐,๖๑๖ ๗๑,๑๙๔ ๗๒,๓๕๘ ๒๙๗.๓๘ ๓๐๒.๖๐ ๓๐๕.๐๘ 

๑๐. อุทัย ๑๗๑.๑ ๔๙,๕๐๓ ๔๘,๖๑๗ ๔๘,๐๒๕ ๕๐,๖๕๘ ๒๘๙.๔๐ ๒๘๔.๒๒ ๒๘๐.๗๖ 
รวมฝั่งตะวันออก ๑๔๑๐.๙ ๕๕๕,๓๔๔ ๕๗๐,๑๓๖ ๕๗๗,๖๔๓ ๕๕๘,๗๙๓ ๓๙๓.๖๑ ๔๐๔.๑๐ ๔๐๙.๔๒ 

ฝั่งตะวันตก 
๑. บางซ้าย ๑๖๔.๘ ๒๓,๐๒๐ ๒๑,๒๒๙ ๒๐,๑๖๔ ๒๐,๑๖๔ ๑๓๙.๗๑ ๑๒๘.๘๔ ๑๒๒.๓๗ 
๒. บางไทร ๒๔๙.๖ ๖๕,๓๒๗ ๖๑,๔๐๘ ๕๙,๐๕๒ ๕๙,๐๕๒ ๒๖๑.๗๖ ๒๔๖.๐๕ ๒๓๖.๖๑ 
๓. บางบาล ๑๓๖.๘ ๓๕,๓๗๙ ๓๓,๓๗๐ ๓๒,๑๕๙ ๓๒,๑๕๙ ๒๕๘.๖๖ ๒๔๓.๙๗ ๒๓๕.๑๒ 
๔. ผักไห ่ ๑๗๔.๖ ๔๓,๒๖๑ ๔๐,๓๒๔ ๓๘,๕๖๗ ๓๘,๕๖๗ ๒๔๗.๗๔ ๒๓๐.๙๒ ๒๒๐.๘๖ 
๕. ลาดบัวหลวง ๑๙๖.๒ ๓๙,๒๑๕ ๓๖,๓๙๓ ๓๔,๗๑๐ ๓๔,๗๑๐ ๑๙๙.๙๒ ๑๘๕.๕๓ ๑๗๖.๙๕ 
๖. เสนา ๒๑๕.๓ ๖๖,๓๖๙ ๖๓,๙๘๒ ๖๒,๕๐๑ ๖๒,๕๐๑ ๓๐๘.๒๒ ๒๙๗.๑๓ ๒๙๐.๒๖ 

รวมฝั่งตะวันตก ๑๑๓๗.๒ ๒๗๒,๕๗๑ ๒๕๖,๗๐๗ ๒๔๗,๑๕๓ ๒๔๗,๑๕๓ ๒๓๙.๖๘ ๒๒๕.๗๓ ๒๑๗.๓๓ 
ยอดรวมประชากรท้ังจังหวัด ๒๕๔๘.๑ ๘๒๗,๙๑๕ ๘๒๖,๘๔๓ ๘๒๔,๗๙๖ ๘๐๘,๓๖๐ ๓๒๔.๙๑ ๓๒๔.๔๙ ๓๒๓.๖๙ 
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๑๒) ปญัหาขยะมลูฝอย 
  สำหรับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ในหลายพื้นที่มีปัญหาจากปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น สถานที่
จัดการขยะยังมีปัญหาด้านการจัดการที่เพียงพอต่อปรมิาณขยะที่เพิ่มข้ึน และปัญหาการจัดการขยะที่อาจไมถู่ก
สุขลักษณะ ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนเพิ่มข้ึน การขาดศักยภาพในการลดปริมาณขยะและการนำขยะไปใช้
ประโยชน์ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑๑ ดังนี ้
ตารางท่ี ๗.๑-๑๑ แสดงข้อมูลปริมาณขยะ จำแนกเป็นรายอำเภอ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลำดับท่ี อำเภอ 
ปริมาณขยะท่ี

เกิดขึ้น 
ปริมาณขยะท่ี
เก็บไปกำจัด 

ปริมาณขยะได้ไม่ได้ถูกนำไปกำจัด
(จากการคำนวณของคณะผู้จัดทำ) 

ตัน/วัน ตัน/วัน ตัน/วัน ร้อยละ 
๑ พระนครศรีอยุธยา ๑๑๔.๐๙ ๑๐๘.๓๒ ๕.๗๗ ๕.๐๕ 
๒ ท่าเรือ ๑๐๒.๘๑ ๘๑.๖๕ ๒๑.๑๖ ๒๐.๕๘ 
๓ นครหลวง ๕๘.๒๑ ๓๖.๘๔ ๒๑.๓๗ ๓๖.๗๑ 
๔ บางไทร ๑๘.๓๕ ๙.๗๐ ๘.๖๕ ๔๗.๑๔ 
๕ บางบาล ๓๒.๓๕ ๒๖.๙๓ ๕.๔๒ ๑๖.๗๕ 
๖ บางะอิน ๑๓๓.๖๐ ๑๑๐.๙๖ ๒๒.๖๔ ๑๖.๙๕ 
๗ บางปะหัน ๓๒.๒๒ ๒๖.๒๒ ๖.๐๐ ๑๘.๖๒ 
๘ ผักไห่ ๔๐.๕๓ ๒๙.๘๒ ๑๐.๗๑ ๒๖.๔๒ 
๙ ภาชี ๑๐.๖๔ ๘.๑๙ ๒.๔๕ ๒๓.๐๒ 

๑๐ ลาดบัวหลวง ๑๒.๘๗ ๗.๔๔ ๕.๔๓ ๔๒.๑๙ 
๑๑ วังน้อย ๒๑.๑๔ ๑๖.๒๐ ๔.๙๔ ๒๓.๓๙ 
๑๒ เสนา ๑๒.๕๙ ๑๐.๒๘ ๒.๓๑ ๑๘.๓๕ 
๑๓ บางซ้าย ๒.๒๖ ๑.๖๓ ๐.๖๓ ๒๗.๘๘ 
๑๔ อุทัย ๑๓.๕๘ ๑๑.๙๔ ๑.๖๔ ๑๒.๐๘ 
๑๕ มหาราช ๑๓.๖๖ ๑๐.๘๙ ๒.๗๗ ๒๐.๒๘ 
๑๖ บ้านแพรก ๓๖.๗๙ ๒๖.๒๓ ๑๐.๕๖ ๒๘.๗๐ 

รวม ๖๕๕.๗๐ ๕๒๓.๒๔ ๑๓๒.๔๖ ๒๐.๒๐ 

ท่ีมา: สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดนำร่องการกำจัดขยะ ตามนโยบายของคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) 
ทั้งหมด ๑๘๕ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบรหิารสว่นจงัหวัด ๑ แห่ง เทศบาลนคร ๑ แห่ง เทศบาลเมือง ๔ แห่ง 
เทศบาลตำบล ๓๑ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล ๑๒๑ แห่ง และมีการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการ 
ขยะมูลฝอย (CLUSTERS) โดยแบ่งกลุ่ม CLUSTERS การจัดการขยะมลูฝอย ออกเป็น ๓ CLUSTERS ประกอบด้วย 

  ๑) ศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อปท. เจ้าภาพหลักคือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน อปท. ภายในกลุ่ม ๘๔ แห่ง การดำเนินการฝังกลบ เป้าหมายในการ
ดำเนินการคัดแยกเป็นเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 

  ๒) บ่อขยะ เทศบาลตำบลนครหลวง อปท. เจ้าภาพหลักคือ เทศบาลตำบลนครหลวง จำนวน 
อปท.ภายในกลุ่ม ๖๖ แห่ง การดำเนินการเทกอง เป้าหมายในการดำเนินการคัดแยกเป็นเชื้อเพลิงขยะ (Refuse 
Derived Fuel: RDF) เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
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  ๓) เตาเผาขยะเทศบาลเมืองเสนา อปท. เจา้ภาพหลกัคือ เทศบาลเมืองเสนา อปท.ภายในกลุ่ม 
๘ แห่ง เป้าหมายมีปริมาณขยะรวมต่อวัน ๓๙ ตัน 

13) ปัญหานำ้เสยี 
ดัชนีคุณภาพน้ำ (Water Quality Index: WQI) คือ การรายงานคุณภาพน้ำโดยรวมเป็น

คะแนนค่าดัชนคุีณภาพน้ำเพียงค่าเดียว จากการนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวมาประเมินร่วมกัน โดยใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ปรับมาใช้เพียง ๕ พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้ำ ค่าความสกปรกในรูป
สารอินทรีย์ ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม ค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และค่าแอมโนเนีย-ไนโตรเจน 

ค่าตัวช้ีวัดอยู่ในรูปคะแนนมีค่าระหว่าง ๐-๑๐๐ หากยิ่งมีค่ามากยิ่งดี โดยได้มีการกำหนด
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ออกเป็น ๕ ช่วงคะแนน ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-12 ดังนี้: 

ตารางท่ี ๗.๑-12 แสดงช่วงคะแนนการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคณุภาพนำ้ 

ระดับ
คะแนน WQI 

ความหมาย 

๙๐-๑๐๐ ดีมาก 
๗๑-๙๐ ดี 
๖๑-๗๐ พอใช้ 
๓๑-๖๐ เสื่อมโทรม 
๐-๓๐ เสื่อมโทรมมาก 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ 

14) ปัญหาอากาศเสีย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ ๑ สถานี ตั้งอยู่บริเวณ

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถานีเฝ้าระวังคุณภาพอากาศทั่วไป จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศระหว่าง
เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่า ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2),  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซโอโซน (O3) มีค่าเฉลี่ยรายเดือนอยู่ในค่ามาตรฐานสำหรับปริมาณ 
ฝุ ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM-10) มีค่าเฉลี ่ยรายเดือนอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกเดือน และ
เนื่องจากสถานีไม่ได้ตั้งอยู่บนถนนสายหลักหรือย่านอุตสาหกรรม จึงไม่สามารถจับมลพิษจากยานพาหนะ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้การส่งเสรมิการขนส่งทางน้ำทำให้เกิดมลพิษจากท่าเรอืขนถ่ายสินค้ามากข้ึน 
และภาคการเกษตรจากการเผาตอซังข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต ดังแสดงในรูปท่ี ๗.๑-18 ดังนี ้
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รูปท่ี ๗.๑-18 ตำแหน่งสถานีตรวจวัดอากาศเสีย 
ท่ีมา: ส่วนแผนงานและประมวลผล กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ข้อมูล: ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

๐ ๕ ๑๐ 

แผนท่ีแสดงข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศเสีย 

อ.บ้านแพรก 

อ.ผักไห ่

อ.มหาราช 

อ.ท่าเรือ 

อ.ภาชี 

อ.อุทัย 

อ.บางซ้าย 

อ.บางบาล 

อ.บางปะหัน อ.นครหลวง 

อ.พระนครศรีอยุธยา 

อ.บางไทร 

อ.เสนา 

อ.ลาดบัวหลวง 

อ.บางปะอิน 
อ.วังน้อย 

อ.นครหลวง 

อ.วังน้อย 

อ.อุทัย 

อ.ท่าเรือ 

อ.ภาชี 

อ.บ้านแพรก 

อ.มหาราช 

อ.บางปะหัน อ.ผักไห ่

อ.บางซ้าย อ.เสนา 

อ.บางบาล 

อ.ลาดบัวหลวง 

อ.บางไทร อ.บางปะอิน 

อ.พระนครศรีอยุธยา 

กิโลเมตร 

๐ ๕ ๑๐ กิโลเมตร 

แผนท่ีแสดงข้อมูลสถานีตรวจวัดอากาศ
เสีย 
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๑๕) จำนวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษ 
จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านปัญหามลพิษที่ได้รับแจ้งทั้งหมดในพื้นที่ แบ่งออกได้ ๘ ประเภท 

ได้แก่ กลิ่นเหม็น เสียงดัง/เสียงรบกวน ฝุ่นละออง/เขม่าควัน น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ของเสียอันตราย 
ความสั่นสะเทือน และอื่นๆ จำนวนเรื่องที่มีการร้องเรียนมากกว่าประเภทอื่น คือ ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นและ 
ฝุ่นละออง ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑๓ และแสดงในรูปท่ี ๗.๑-๑๙ ดังนี ้

ตารางท่ี ๗.๑-๑๓ แสดงข้อมูลจำนวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 

ปี พ.ศ. 

จำนวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษ (จำนวนครั้ง) 

กลิ่น
เหม็น 

เสียงดัง/
เสียงรบกวน 

ฝุ่นละออง/
เขม่าควัน 

น้ำเสีย 
ขยะมูล
ฝอยและ
สิงปฏิกูล 

ของเสีย
อันตราย 

ความ
สั่นสะเทือน 

อื่นๆ รวม 

๒๕๕๖ ๖ ๒ ๑๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๐ 
๒๕๕๗ ๖ ๑ ๐ ๓ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑๒ 
๒๕๕๘ ๖ ๓ ๕ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๕ 
๒๕๕๙ ๗ ๑ ๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑๓ 
๒๕๖๐ ๑๒ ๑ ๑๓ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒๘ 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๐)  

 

 

รูปท่ี ๗.๑-๑๙ กราฟแสดงข้อมลูจำนวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

จ า
นว

นเ
รื่อ

งร้
อง

เรีย
น

ประเภทเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลจ านวนการร้องเรียนเรื่องมลพิษปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
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๑๖) ร้อยละของท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของดิน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ข้อมูล  

การใช้ประโยชน์ที่ดินปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมพัฒนาที่ดิน กำหนดสัญลักษณ์การจำแนกรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในตารางท่ี ๗.๑-๑๔ และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แสดงในรูปท่ี ๗.๑-๒๐ และ รูปท่ี ๗.๑-๒๑ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๔ แสดงการกำหนดสัญลักษณ์การจำแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

สัญลักษณ์ สี คำอธิบาย 

 

สีแดง ตัวเมืองและย่านการค้า 

 

สีเขียว พื้นที่เกษตรกรรม 

 

สีชมพู พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
 

สีชมพูเข้ม พื้นที่อุตสาหกรรม 

 

สีเหลือง สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ 

 

สีน้ำตาล หมู่บ้าน สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ สถานีคมนาคม 

 

สีฟ้า แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 

 
รูปท่ี ๗.๑-๒๐ แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๕๘) 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๒๖ 

 
รูปท่ี ๗.๑-๒๑ แผนท่ีแสดงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่าข้อมูลประเภทตัวเมืองและย่านการค้า พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่นๆ สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ หมู่บ้าน 
สถานที ่ราชการ สถาบันต่างๆ สถานีคมนาคม และแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีการเปลี ่ยนแปลงในรูปแบบ 
ที ่เพิ ่มขึ ้น และในส่วนของการใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินประเภทพื ้นที ่ เกษตรกรรมและพื ้นที ่อ ุตสาหกรรม  
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบที่ลดลง ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑๕ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๕ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐  

ประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(ตร.กม) 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  

(ตร.กม) 
การเปลี่ยนแปลง 

(ตร.กม) 
ตัวเมืองและย่านการค้า ๓๔.๙๙ ๓๕.๙๑ ๐.๙๑ 
พื้นที่เกษตรกรรม ๑๙๑๕.๗๙ ๑๘๗๑.๖๘ -๔๔.๑๑ 
พื้นที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ๗๙.๕๗ ๙๗.๓๖ ๑๗.๗๙ 
พื้นที่อุตสาหกรรม ๙๑.๓๘ ๘๙.๒๓ -๒.๑๔ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ  ๑๘.๑๙ ๑๘.๕๓ ๐.๓๔ 
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ และสถาบันต่างๆ สถานีคมนาคม ๓๑๐.๒๙ ๓๒๖.๒๐ ๑๕.๙๑ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ ๙๗.๔๖ ๑๐๘.๗๗ ๑๑.๓๑ 

ท่ีมา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐) 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๒๗ 

ข้อมูลที่ได้จะนำไปวิเคราะห์เปรียบเทียบรวมกับข้อมูลผังเมอืงรวม ซึ่งจะแสดงการจำแนก
รูปแบบการจัดการที่ดินที่เหมาะสมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ  
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว้ การใช้ประโยชน์ที่ดินตามแผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท
ท้ายกฎกระทรวงนี ้ โดยมีสัญลักษณ์การจำแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดินผังเมืองรวม ดังแสดงใน  
ตารางที่ ๗.๑-๑๖ และรูปผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐บังคับใช้ตามกฎกระทรวง  
แสดงในรูปท่ี ๗.๑-๒๒ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๕ แสดงสัญลักษณ์การจำแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ท่ีดินผังเมืองรวม 

สัญลักษณ ์ ส ี คำอธิบาย 

 

สีชมพ ู ที่ดินประเภทชุมชน 

 

สีม่วง ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า 

 

สีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

 

สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสเีขียว 

ที่ดินประเภทอนรุักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

 

สีเขียวอ่อน ที่ดินประเภททีโ่ลง่เพื่อนันทนาการและการรกัษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๒๘ 

 

รูปท่ี ๗.๑-๒๒ ผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ บังคับใช้ตามตามกฎกระทรวง 
ท่ีมา: ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจำแนกรูปแบบการใช้ประโยชน์ที ่ดิน
ออกเป็น ๕ ประเภทหลัก  ได้แก่ ๑) ชุมชน ๒) อุตสาหกรรมและคลังสินค้า ๓) ชนบทและเกษตรกรรม  
๔) อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ๕) พื้นที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเมื่อ 
ทำการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ข้อมูลผังเมืองรวมปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะจำแนกได้ดังนี้ 

๑) ที ่ดินประเภทชุมชน ให้ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อการอยู ่อาศัย พาณิชยกรรม  
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการจากผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้บริเวณดังกล่าว เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชน  
เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะเห็นได้ว่ามีการใช้ประโยชน์ ที่ดินประเภทอื่นๆ 
อาทิ พื้นที่อุตสาหกรรม แสดงให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมในการใช้ประโยชน์ที่ดินในบรเิวณดังกล่าว ดังแสดงใน
ตารางท่ี ๗.๑-๑๗ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๒๙ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๗ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับผังเมืองรวมประเภทชุมชน 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๕๘), กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐),ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒) ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่ออุตสาหกรรม หรือ
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และคลังสินค้า สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์ จากผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้บริเวณดังกล่าว เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
อุตสาหกรรมและคลังสินค้า เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน  
ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑๘ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๘ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับผังเมืองรวมประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา้ 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๕๘), กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐),ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๓) ที ่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ จากผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้บริเวณดังกล่าว  
เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน แสดงในตารางท่ี ๗.๑-๑๙  ดังต่อไปนี้ 

แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เทียบกับผังเมืองรวมประเภทชุมชน 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ตัวเมืองและย่านการคา้  ๒๖.๖๙๘   ๕.๙๘   ๒๗.๕๔๕   ๖.๑๖   
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ  
สถาบันต่างๆ และสถานีคมนาคม 

๗๙.๐๑๕   ๑๗.๖๙   ๘๑.๒๑๑   ๑๘.๑๕   

พ้ืนที่อุตสาหกรรม   ๑๐.๗๔๑   ๒.๔๑   ๑๐.๗๔๑   ๒.๔๐ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ    ๐.๙๘๒   ๐.๒๒   ๐.๙๘๒   ๐.๒๒ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม   ๒๘๕.๖๕๙   ๖๓.๙๗   ๒๗๘.๗๕๔   ๖๒.๓๐ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    ๒๑.๑๕๔   ๔.๗๔   ๒๑.๑๕๔   ๔.๗๓ 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   ๒๒.๓๑๘   ๕.๐   ๒๗.๐๘๔   ๖.๐๕ 

รวม ๑๐๕.๗๑๓ ๓๔๐.๘๕๕ ๒๓.๖๗ ๗๖.๓๓ ๑๐๘.๗๕๖ ๓๓๘.๗๑๖ ๒๔.๓๐ ๗๕.๗๐ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับ 
ผังเมืองรวมประเภทอุตสาหกรรม

และคลังสินค้า 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ตัวเมืองและย่านการคา้    ๗.๐๘๗   ๐.๔๗   ๖.๙๖๖   ๐.๐ 
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ  
สถาบันต่างๆ และสถานีคมนาคม 

๑๕๕.๔๒๙   ๑๐.๒๘   ๑๖๖.๓๗๘   ๓.๕๓ 
  

พ้ืนที่อุตสาหกรรม   ๔๐.๓๘๐   ๒.๖๗   ๓๙.๔๒๙   ๒.๐๘ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ    ๑๓.๔๗๗   ๐.๘๙   ๑๓.๗๘๑   ๐.๔๒ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ๑๒๐๘.๗๘๕   ๗๙.๙๔   ๑๑๗๕.๕๑๕   ๘๘.๐๘   
แหล่งน้ำธรรมชาติ  ๔๓.๗๒๖   ๒.๘๙   ๕๔.๗๔๑   ๑.๘๙   
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   ๔๓.๓๐๒   ๒.๘๖   ๕๕.๓๗๖   ๓.๙๔ 

รวม ๑๔๐๗.๙๔๐ ๑๐๔.๒๔๕ ๙๓.๑๑ ๖.๘๙ ๑๓๙๖.๖๓๔ ๑๑๕.๕๕๒ ๙๓.๕๐ ๖.๔๔ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๐ 

ตารางท่ี ๗.๑-๑๙ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับผังเมืองรวมประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๕๘), กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐),ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔) ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หรือเกี ่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู ่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ  
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุร ักษ ์และร ักษาสภาพแวดล้อมจากผ ังเม ืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้บริเวณดังกล่าว เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท
และเกษตรกรรม เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที ่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน แสดงใน 
ตารางท่ี ๗.๑-๒๐ ดังต่อไปนี ้

ตารางท่ี ๗.๑-๒๐ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับผังเมืองรวมประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๕๘), กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐),ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับ 
ผังเมืองรวมประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ตัวเมืองและย่านการคา้    ๗.๐๘๗   ๐.๔๗   ๖.๙๖๖   ๐.๐ 
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ  
สถาบันต่างๆ และสถานีคมนาคม 

๑๕๕.๔๒๙   ๑๐.๒๘   ๑๖๖.๓๗๘   ๓.๕๓ 
  

พ้ืนที่อุตสาหกรรม   ๔๐.๓๘๐   ๒.๖๗   ๓๙.๔๒๙   ๒.๐๘ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ    ๑๓.๔๗๗   ๐.๘๙   ๑๓.๗๘๑   ๐.๔๒ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ๑๒๐๘.๗๘๕   ๗๙.๙๔   ๑๑๗๕.๕๑๕   ๘๘.๐๘   
แหล่งน้ำธรรมชาติ  ๔๓.๗๒๖   ๒.๘๙   ๕๔.๗๔๑   ๑.๘๙   
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   ๔๓.๓๐๒   ๒.๘๖   ๕๕.๓๗๖   ๓.๙๔ 

รวม ๑๔๐๗.๙๔๐ ๑๐๔.๒๔๕ ๙๓.๑๑ ๖.๘๙ ๑๓๙๖.๖๓๔ ๑๑๕.๕๕๒ ๙๓.๕๐ ๖.๔๔ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับ 
ผังเมืองรวมประเภทอนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ตัวเมืองและย่านการคา้    ๐.๓๔๑   ๐.๐๙   ๐.๓๔๑   ๐.๐ 
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ  
สถาบันต่างๆ และสถานีคมนาคม 

  ๒.๒๙๙   ๐.๖๒   ๒๒.๗๔๗   ๑.๔๙ 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม   ๒.๙๐๖   ๐.๗๙   ๒.๙๑๒   ๐.๓๐ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ    ๒๒.๓๒๐   ๖.๐๓   ๒.๒๖๓   ๐.๐๓ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ๓๒๕.๘๑๒   ๘๘.๐๕   ๓๒๕.๙๕๖   ๙๖.๓๕   
แหล่งน้ำธรรมชาติ  ๑๒.๓๙๘   ๓.๓๕   ๒.๙๔๘   ๐.๙๒   
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ   ๓.๙๕๒   ๑.๐๗   ๑๑.๘๕๑   ๐.๙๒ 

รวม ๓๓๘.๒๑๐ ๓๑.๘๑๘ ๙๑.๔๐ ๘.๖๐ ๓๒๘.๙๐๔ ๔๐.๑๑๓ ๙๗.๒๗ ๒.๗๔ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๑ 

๕) ท่ีดินประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เฉพาะที่ดิน
ซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการ หรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น เว้นแต่ เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำที่ เป็นของรัฐที่ดินประเภทนี้ 
ซึ ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู ้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื ่อนันทนาการหรือ
เกี ่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การอยู ่อาศัย เกษตรกรรม การท่องเที ่ยวหรือ
สาธารณประโยชน์เท่านั ้น และห้ามใช้ประโยชน์ที ่ดินเพื่อกิจการตามที่กําหนดจากผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้บริเวณดังกล่าว เป็นการใช้ประโยชน์ที ่ดินประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อทำการเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน แสดงในตารางท่ี ๗.๑-๒๑ ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ ๗.๑-๒๑ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับผังเมืองรวมประเภทที่โล่งเพื ่อนันทนาการและ  
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๕๘), กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. ๒๕๖๐),ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๙ ก หน้า ๒๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๗.๑.๒ การนำไปใชป้ระโยชน์ 
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑๖ ข้อมูล เป็นข้อมูลแสดงให้เห็นถึง

สภาพปัจจุบันของพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานแสดงถึงปัญหา แนวโน้มของปัญหา ศักยภาพของพื้นที่ ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำข้อมูลมาประกอบการแสดงค่า
ตัวช้ีวัดสำหรับทางเลือกทางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน และแผนพัฒนาในพื้นที่ ดังแสดงใน  
ตารางท่ี ๗.๑-๒๒ 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดินเทียบกับ 
ผังเมืองรวมประเภทที่โล่ง 
เพื่อนันทนาการและการ 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ พื้นที่ (ตร.กม.) ร้อยละพื้นที่ 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
ตัวเมืองและย่านการคา้    ๐.๐๗๗   ๐.๔๐   ๐.๐๗๗   ๐.๔๐ 
หมู่บ้าน สถานที่ราชการ  
สถาบันต่างๆ และสถานีคมนาคม 

๖.๓๐๔   ๓๒.๗๔   ๖.๔๔๘   ๓๓.๔๙   

พ้ืนที่อุตสาหกรรม   ๐.๔๙๑   ๒.๕๕   ๐.๕๑๙   ๒.๗๐ 
สิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ  ๐.๐๑๗   ๐.๐๙   ๐.๐๑๗   ๐.๐๙   
พ้ืนที่เกษตรกรรม   ๗.๙๙๑   ๔๑.๕๑   ๗.๗๕๔   ๔๐.๒๗ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ    ๔.๐๓๔   ๒๐.๙๕   ๔.๑๑๐   ๒๑.๓๕ 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ๐.๓๓๙   ๑.๗๖   ๐.๓๒๗   ๑.๗๐   

รวม ๖.๖๖๐ ๑๒.๕๙๓ ๓๔.๕๙ ๖๕.๔๑ ๖.๗๙๒ ๑๒.๔๖๑ ๓๕.๒๘ ๖๔.๗๒ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๒ 

ตารางท่ี ๗.๑-๒๒ แสดงรายละเอียดการนำระบบฐานข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ไปใช้ประโยชน์ 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย ข้อมูลที่ต้องการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีที่จัดเก็บข้อมูล

(พ.ศ.) 
เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ การนำไปใช้ประโยชน ์

๑ รายได้ครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ในแต่ละปีแสดงให้เห็น 
แนวโน้มของการปลี่ยนแปลง 
รายได้ในแต่ละปีว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน
ต่อครัวเรือน จำแนก
ตามภาค และจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๕๘ 

สำนักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

๒๕๔๑, ๒๕๔๓, 
๒๕๔๕, ๒๕๔๗, 
๒๕๔๙, ๒๕๕๐, 
๒๕๕๒, ๒๕๕๔, 
๒๕๕๖, ๒๕๕๘ 

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
โดยสำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน/
ครัวเรือน ในแต่ละปี  
โดยสำนักงานสถติิแห่งชาต ิ

การวิเคราะห์ข้อมูลในมิติเศรษฐกิจ 
การเปลี ่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่
ตกต่ำ ความเหลื ่อมล้ำทางสังคม 
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 

๒ การจ้างแรงงาน เป็นสถิติการจ้างงาน 
ในภาพรวมของจังหวัด  
ในรายปี 

๑.สถานภาพแรงงาน  
๒.จำนวนผู้มีงานทำ  
๓.จำนวนผู้ว่างงาน 

สำนักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

๒๕๕๖, ๒๕๕๗, 
๒๕๕๘, ๒๕๕๙, 
๒๕๖๐ 

จำนวนผู้ได้รับการจ้างงาน
หรือมีงานทำในรายปี 

จำนวนผู้ที่ได้รับการจ้างงาน
เป็นรายปี โดยสำนักงานสถิติ
แห่งชาต ิ

สำหรับการวิเคราะห์การขยายตัว
ของเศรษฐกิจ โดยปกต ิในช่วงที่
เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีความต้องการ
แรงงานจะปรับเพิ ่มขึ ้น ส่งผลให้
อัตราการจ้างงานปรับสูงขึ้น ขณะที่
ในช่วงเศรษฐกิจขาลงและการผลิต 
มีแนวโน้มถดถอยยาวนาน อัตราการ
จ้างงานจะลดลง 

๓ จำนวนสถานประกอบการ เป็นข้อมูลจำนวนโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรม  

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ จำนวนข้อมูลโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัด 

จำนวนและที่ตัง้ของโรงงาน
อุตสาหกรรมในจังหวัด 

สำหร ับการว ิ เคราะห์ทำเลพื ้นที่  
การตั้งโรงงาน โดยสามารถวิเคราะห์
ให้เห็นแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง
จำนวนโรงงานซึ ่งเป็นการสะท้อน 
ให้เห็นโอกาสการจ้างงานในพื้นที่ 
และเป็นแนวโน้มในประเด็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๔ ร้อยละของพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

แสดงพ้ืนทีท่ี่ใช้ในการ 
เกษตรกรรม ในอำเภอฝั่ง
ตะวันตกเทยีบกับร้อยละ
ของพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก 

ข ้อม ูลพื ้นท ี ่สำหรับ
เกษตรกรรมและพื้นที่
ทั้งหมด 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๐ เปรียบเทียบพ้ืนที่สำหรับ
การเกษตรกับพ้ืนที่ทั้งหมด 

ร้อยละของพ้ืนที่เกษตรกรรม
เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ทั้งหมดของ
อำเภอเป็นรายอำเภอ 

วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็น
เมืองของพ้ืนที่ เช่น การเปลี่ยนแปลง
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้
ประโยชน์ที่ดินนอกภาคเกษตร 
เนื่องจากความได้เปรียบในด้านที่ตั้ง 
เส้นทางคมนาคม และราคาทีด่ิน 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๓ 

ตารางท่ี ๗.๑-๒๒ แสดงรายละเอียดการนำระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยธุยา) ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ–๑) 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย ข้อมูลที่ต้องการ 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ปีที่จัดเก็บ

ข้อมูล(พ.ศ.) 
เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ การนำไปใช้ประโยชน ์

๕ ร้อยละของพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 

เป็นข้อมูลการใช้พ้ืนที่
สำหรับประกอบ
อุตสาหกรรมเม่ือเทียบกับ
พ้ืนที่ทั้งหมด 

ข้อมูลโรงงานในเขต
ประกอบการตาม ม.๓๐ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๒๕๖๐ ข้อมูลจำนวนอุตสาหกรรม
ในพ้ืนที่รายอำเภอใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ร้อยละของพ้ืนที่อุตสากรรม
ในแต่ละอำเภอ 

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นการใช้พื้นที่
ส ำ ห ร ั บ อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม  ซ ึ ่ ง เ ป็ น
แหล่งกำเนิดมลพิษที่มีปัญหาที่ควรเน้น
การควบค ุมปัญหาส ิ ่ งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการวิเคราะห์
หาผลกระทบที่ส่งผลต่อการลดลงของ 
“พ้ืนที่สีเขียว 

๖ มูลค่าความเสียหายที่
เกิดจากอุทกภัย 

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ปัญหาจากอุทกภัยในอดีต
ที่ผ่านมาของพ้ืนที ่

มูลค่าความเสียหายจาก
อุทกภัยรายปี 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
 

๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ ความเสียหายที่เกิดจาก
ปัญหาอุทกภัย 

ข้อมูลค่าความเสียหายจาก
อุทกภัยในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยารายปี 

ส ำ ห ร ั บ ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ม ู ล ค่ า 
ความส ูญเส ียทาง เศรษฐก ิจและ
ผลกระทบต่อรายได้เกษตรกร 

๗ ราคาทีด่ิน ราคาทีด่ินเป็นบาทต่อ
ตารางวาในแต่ละอำเภอ 

ราคาทีด่ินเป็นบาทต่อ
ตารางวา 

สำนักประเมินราคา
ทรัพย์สิน กรมธนารักษ์ 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ ราคาทีด่ินตามราคาประเมิน 
ของกรมธนารักษ์ 

ราคาทีด่ินตามราคา
ประเมินของกรมธนารักษ์ 

ความแตกต่างของการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 
ราคาที่ดินจะแสดงได้เห็นถึงประโยชน์ที่
ได้รับจากที่ดินนั้นๆ หากที่ดินมีการทำ
ประโยชน์แล้วจะมีราคาสูงกว่าที่ดินที่
ยังไม่ได้ทำประโยชน์ 

๘ ความขัดแย้งของ
ประชาชน 

ข้อมูลปัญหาร้องทุกข์ของ
ประชาชน 

ข้อมลูประเภทของ
ปัญหาเร่ืองราวร้องทุกข์ 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ จำนวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ได้รับ จำนวนเร่ืองราว 
ที่การแก้ไขจนยุติ และกำลัง
ดำเนินการ 

จำนวนเร่ืองราวร้องทุกข์ 
ที่ได้รับและจำนวนเร่ืองราว
ร้องทุกข์ที่ได้รับการแก้ไข 
จนยุติ และประเภทของ
เร่ืองราวร้องทุกข์ 

แสดงปัญหาเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับ
ซ่ึงเป็นข้อมูลทีเช่ือมโยงให้พัฒนาไปเป็น
ประเด็นปัจจัยที่ต้องตัดสินใจ 

๙ การย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชน 

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
จำนวนประชากรรายอำเภอ 

ข้อมูลจำนวนประชากร 
ในแต่ละอำเภอเป็นรายปี 

WorldPop ๒๕๕๓, ๒๕๕๘, 
๒๕๖๓ 

จำนวนข้อมูลประชากร 
ในรายอำเภอ ทุกช่วง ๕ ปี 

เปรียบเทียบจำนวน
ประชากรที่เปลี่ยนแปลง
ระหว่างช่วง ๕ ปี 

แสดงให้เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชาชนในพื ้นท ี ่ ไปย ังพ ื ้นท ี ่ ท ี ่ มี
ศักยภาพในการประกอบอาชีพ 

๑๐ ปัญหาอาชญากรรม
ต่างๆ 

ข้อมูลแสดงปะเภทของ
ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ 

ประเภทและจำนวนของ
คดีทีท่ำให้เกิดปัญหาแก่
ประชาชน 

สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ ประเภทและจำนวนคด ี
ที่เกิดขึ้นแต่ละปีในพ้ืนที ่

เปรียบเทียบจำนวนและ
ประเภทของคดี
อาชญากรรมในแต่ละปี 

แสดงให้เห็นแนวโน้มของปัญหาในพ้ืนที่ 
ที่เป็นปัจจัยเส่ียงในพ้ืนที่ 

๑๑ ความหนาแน่นของ
ประชากร 

เป็นข้อมูลจำนวนประชากร
ต่อพ้ืนที่หนึ่งตารางกิโลเมตร
ในแต่ละอำเภอ 

ข้อมูลจำนวนประชากร 
ในแต่ละอำเภอ และ
ข้อมูลของพ้ืนที่ในอำเภอ 

๑. WorldPop 
๒. กระทรวงมหาดไทย 
 

๒๕๕๓, ๒๕๕๘, 
๒๕๖๓ 

ความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพ้ืนที่หนึ่ง
ตารางกิโลเมตร 

ข้อมูลจำนวนประชากร 
ในอำเภอหารด้วยพ้ืนที่ของ
อำเภอ 

แสดงให้เห็นแนวโน้มการขยายตัว 
ทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น การขยายตวั 
ของเมือง การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่จาก
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคอุตสาหกรรม 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๔ 

ตารางท่ี ๗.๑-๒๒ แสดงรายละเอียดการนำระบบฐานขอ้มูลเพ่ือการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยธุยา) ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ–๒) 

ลำดับ ชื่อข้อมูล คำอธิบาย ข้อมูลที่ต้องการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ปีที่จัดเก็บข้อมูล 

(พ.ศ.) 
เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ การนำไปใช้ประโยชน ์

๑๒ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาของปริมาณขยะ 
มูลฝอยที่เกิดขึ้นและ
ศักยภาพในการกำจัดขยะ
ที่เกิดขึ้น 

ข้อมูลปริมาณขยะ กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๖๑   แสดงแนวโน้มของการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ประสบปัญหา เช่น ความ
ไม่เหมาะสมการบริหารจัดการ วิธีการ
รวมทั้งของสภาพพ้ืนที่จำกัดขยะมูลฝอย 

๑๓ ปัญหาน้ำเสีย ปัญหาน้ำเสียเป็นการแสดง
ให้เห็นแนวโน้มของการ
จัดการที่ไม่อาจควบคุมการ
ระบายน้ำทิ้งจาก
แหล่งกำเนิดให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำผิวดิน (WQI) ค่าเฉลี่ย
รายปี 

สำนักงานจัดคุณภาพน้ำ 
กรมควบคุมมลพิษ 

๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ค่าผลการตรวจคุณภาพน้ำ 
เมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน 

การคำนวณค่าดัชนคีุณภาพ
น้ำ ใช้ช่วงคะแนนการ
กำหนดเกณฑ์มาตรฐานน้ำ
ของกรมควบคุมมลพิษ 

ปัญหาน้ำเสียในพ้ืนที่แสดงให้เห็นปัญหา
ของการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย
ที่มีอยู่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ แสดงให้
เห็นถึงประเด็นปัญหาเร่ืองการบริหาร
จัดการ 

๑๔ ปัญหาอากาศเสีย ปัญหาอากาศเสียที่เกิดขึ้น
จะแสดงให้เห็น
แหล่งกำเนิดของปัญหา
และศักยภาพของการ
ควบคุมปัญหา 

คุณภาพอากาศจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

กรมควบคุมมลพิษ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ ความเข้มข้นของปริมาณ
สารมิษทางอากาศ จากผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากกรมควบคุมมลพิษ 

การคำนวณค่าดัชนคีุณภาพ
อากาศใช้เกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ 

สำหรับวิเคราะห์หากิจกรรมที่ส่งผลให้
เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น การขยายตัว
ของเมือง การขยายตัวของโรงงาน
อุตสาหกรรม 

๑๕ จำนวนการร้องเรียน
เร่ืองมลพิษ 

จำนวนและประเภทของ
เร่ืองที่ร้องเรียนด้าน
มลพิษ แสดงให้เห็น
ประเด็นปัญหาด้านมลพิษ
ที่สำคัญในพ้ืนที ่

ข้อมูลสถิติเร่ืองร้องเรียน
ด้านมลพิษรายปี 

กองตรวจมลพิษ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ จำนวนครั้งของการ
ร้องเรียนโดยแยกเป็น
ประเภทของปัญหามลพิษ
ที่ร้องเรียนเป็นรายปี 

จำนวนและประเภทของ
มลพิษที่ร้องเรียนในแต่ละปี 

สำหรับการประเมินกิจกรรมที่ส่งผลให้
เกิดปัญหาการร้องเรียนเร่ืองมลพิษ 
เพ่ือให้เกิดการวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา และนำไปวิเคราะห์ประเด็น
ปัจจัยการตัดสินใจที่สำคัญ 

๑๖ ร้อยละของที่ดินที่ใช้
ประโยชน์ไม่เหมาะสม
กับศักยภาพและ
สมรรถนะของดิน 

ข้อมูลการใช้ประโยชน์
ที่ดินที่ไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพและสมรรถนะ
ของดินจะทำให้สามารถ
ระบุประเด็นปัญหาได้
อย่างถูกต้องเพ่ือการ
วางแผนในการแก้ปัญหา
ต่อไป 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน
สำหรับกิจกรรมแต่ละ
ประเภทตามประกาศ 
ผังเมืองรวมและข้อมูล
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยกรมพัฒนาทีด่ิน 

กรมพัฒนาที่ดิน ๒๕๖๐ พ้ืนที่การใช้ประโยชน์ของ
ที่ดินของกิจกรรมแต่ละ
ประเภท 

ร้อยละของพ้ืนที่การใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม
กับศักยภาพของพ้ืนที่ 

สำหรับการวิเคราะห์เร่ืองการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพ้ืนที่ 
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๗-๓๕ 

การจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวช้ีวัดที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัด
ในมิติต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำมาจัดทำ 
ในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการเป็นข้อมูลพื้นฐาน หรือข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ต้นแบบ คือ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่แสดงศักยภาพ 
ปัญหา ข้อจำกัดและประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูลด้านมลพิษ การใช้
ประโยชน์ที่ดินในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญที่ได้นำ
ข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ในการดำเนินการจัดทำ SEA  บทนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูล
และตัวชี้วัดที่สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดในมิติต่างๆ เพื่อนำเสนอทางเลือก 
ที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นแบบต่อไป 

๗.๒ ฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำมาจัดทำในรูปแบบที่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ 
ในการเป็นข้อมูลพื้นฐาน ให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ข้อมูลทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่แสดงศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัดและประเด็นอ่อนไหว
ต่างๆ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งข้อมูลด้านมลพิษ การใช้ประโยชน์ที่ดินในด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม การบริการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดในมิติต่างๆ 
เพื่อนำเสนอทางเลือกในส่วนของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ ประกอบไปด้วย ๔ วัตถุประสงค์ ๒๕ ตัวช้ีวัด ได้แก่  

- ฐานข้อมูลตัวชี ้วัดด้านการบริหารจัดการ (CDF๑) ประกอบด้วย ๔ เกณฑ์การประเมิน และ  
๗ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

- ฐานข้อมูลตัวชี้วัดด้านเกษตรกรรม (CDF๒) ประกอบด้วย ๓ เกณฑ์การประเมิน และ ๗ ตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย  

- ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาเมือง (CDF๓) ประกอบด้วย ๓ เกณฑ์การประเมนิ และ ๕ ตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย  

- ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดด้านการท่องเที่ยว (CDF๔) ประกอบด้วย ๓ เกณฑ์การประเมิน และ ๗ ตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมาย 

 เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการประเมินสิ่งแวดล้อมและตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๗.๒.๑ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการ (CDF๑) 
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการแม่น้ำป่ าสัก 

ทั้งระบบ การจัดการขยะและมลพิษทางน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายดังนี้ 
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๗-๓๖ 

๑) การบูรณาการการจัดการแม่นำ้ปา่สักท้ังระบบอย่างสมดุล 
(๑) มลพิษทางอากาศมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ

ภายในเวลา ๒ ปี 
มลพิษทางอากาศที่ตรวจวัดในบริเวณชุมชนท่าเรือ อำเภอนครหลวงประกอบด้วย 

ฝุ่นรวม (TSP) ที่เกิดจากการตักเทถ่านหินหรือผลิตผลจากการเกษตรจากเรือ การเก็บกองและการขนส่ง 
ถ่านหิน กรณีที่ไม่มีค่าตรวจวัดในพื้นที่ ให้สุ่มตรวจวัดตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ เดือนละครั้งเพื่อหา
ความเข้มข้นของฝุ ่นรวม (TSP) กรณีที ่มีค่าตรวจวัดในพื้นที ่แล้ว ให้สุ ่มใช้ค่าเข้มข้นของฝุ ่นรวม (TSP)  
เดือนละครั้ง จากนั้นคำนวณค่าร้อยละของจำนวนครั้งที่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 
   แต่เนื่องด้วยปัจจุบันมีการเก็บข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI) 
เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง ่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป  เพื ่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศในแต่ละพื ้นที ่ว่าอยู่ในระดับใด  
มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูปแบบสากลที่ใช้กันอย่ างแพร่หลาย 
ในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทย เป็นต้น 

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไปของสารมลพิษทางอากาศ  
๕ ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน (O3) เฉลี ่ย ๑ ชั ่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี ่ย ๑ ชั ่วโมง  
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี ่ย ๘ ชั ่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO๒) เฉลี ่ย ๒๔ ชั ่วโมง และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า ๑๐ ไมครอน (PM10) เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมง ดังตารางท่ี ๗.๒-๑ 

วิธีการคำนวณ/วัดค่า : กรณีที ่ไม่มีค่าตรวจวัดในพื้นที ่ ให้สุ ่มตรวจวัดตามมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษ  
เดือนละครั้งเพื่อหาดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)  กรณีที่มีค่าตรวจวัดในพื้นที่แล้ว ให้สุ่มใช้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
(AQI) เดือนละครั้ง จากนั้นคำนวณค่าร้อยละของจำนวนครั้งที่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของกรมควบคุม
มลพิษดังนี้ 

                100
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 P  คือ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 
 X  คือ จำนวนครัง้ที่ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในปีที่ ๕ 
 Xo คือ จำนวนครัง้ที่ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) เกินค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษในปีเริ่มต้น 

ตารางท่ี ๗.๒-๑ คา่เปรยีบเทียบช่วงดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI) ในแต่ละช่วง 

AQI 
PM2.5 PM10 O3 CO NO2 SO2 

(µg./m.) (µg./m.) (ppb) (ppm) (ppb) (ppb) 
เฉลี่ย ๒๔ ช่ัวโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย ๘ ชั่วโมงต่อเนื่อง เฉลี่ย ๑ ชั่วโมง 

๐ - ๒๕ ๐ - ๒๕ ๐ - ๕๐ ๐ - ๓๕ ๐ - ๔.๔ ๐ - ๖๐ ๐ - ๑๐๐ 
๒๖ - ๕๐ ๒๖ - ๓๗ ๕๑ - ๘๐ ๓๖ - ๕๐ ๔.๕ - ๖.๔ ๖๑ - ๑๐๖ ๑๐๑ - ๒๐๐ 

๕๑ - ๑๐๐ ๓๘ - ๕๐ ๘๑ - ๑๒๐ ๕๑ - ๗๐ ๖.๕ - ๙.๐ ๑๐๗ - ๑๗๐ ๒๐๑ - ๓๐๐ 
๑๐๑ - ๒๐๐ ๕๑ - ๙๐ ๑๒๑ - ๑๘๐ ๗๑ - ๑๒๐ ๙.๑ - ๓๐.๐ ๑๗๑ - ๓๔๐ ๓๐๑ - ๔๐๐ 
มากกว่า ๒๐๐ ๙๑ ขึ้นไป ๑๘๑ ขึ้นไป ๑๒๑ ขึ้นไป ๓๐.๑ ขึ้นไป ๓๔๑ ขึ้นไป ๔๐๑ ขึ้นไป 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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๗-๓๗ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒ คา่เปรยีบเทียบความปลอดภัยดัชนีคณุภาพอากาศ (AQI) ในแต่ละช่วง 

AQI ความหมาย สีท่ีใช้ แนวทางการป้องกันผลกระทบ 
๐ - ๒๕ คุณภาพดี ฟ้า ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

๒๖ - ๕๐ 
คุณภาพ 
ปานกลาง 

เขียว ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

๕๑ - ๑๐๐ 
มีผลกระทบต่อ

สุขภาพ 
เหลือง 

ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังภายนอกอาคารบุคคล
ทั่วไป โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรทำกิจกรรมภายนอกอาคารเป็นเวลานาน 

๑๐๑ - ๒๐๐ 
มีผลกระทบต่อ
สุขภาพมาก 

ส้ม 
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมภายนอกอาคารบุคคลทั่วไป 
โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ควรจำกัดการออกกำลังภายนอกอาคาร 

มากกว่า ๒๐๐ อันตราย แดง 
บุคคลทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังภายนอกอาคารสำหรับผู้ป่วยโรคระบบ
ทางเดินหายใจ ควรอยู่ภายในอาคาร 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ข้อมูลค่า AQI ในบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที ่ถูกจัดเก็บโดย กองจัดการ
คุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษปรพจำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ โดยแสดงถึงค่าดัชนีคุณภาพอากาศ 
AQI และสารมลพิษทางอากาศ ๕ ประเภทดังตารางท่ี ๗.๒-๓ 

ตารางท่ี ๗.๒-๓ คา่ดชันีคณุภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแตป่ี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ 

คุณภาพอากาศในพื้นท่ีต่างจังหวัดแยกตามราย
สถานี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ๑๓ ๑๐ ๗ ๑๒ ๑๔ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ๐.๕๔ ๐.๕๑ ๐.๗๕ ๐.๗๖ ๐.๖๘ 

ก๊าซโอโซน (O3) ๒๓ ๒๖ ๒๘ ๒๕ ๒๙ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10) ๔๙ ๖๒ ๔๒ ๔๙ ๕๕ 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน (PM2.5) ๒๖ - - - - 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) ๒๖ ๓๕ ๒๑ ๒๕ ๒๙ 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๘ 

 

 

รูปท่ี ๗.๒-๑ แสดงคา่ดัชนคีุณภาพอากาศ (AQI) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 
ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๒) ปัญหาการถูกรบกวนจากการเดินเรือลดลงร้อยละ ๘๐ ภายในเวลา ๒ ปี 
ปัญหาจากการถูกรบกวนจากการเดินเรือ เป็นปัญหาที่กอ่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ต่อชุมชมที่อาศัยอยู่ตามแนวเส้นทางที่มีการเดินเรือทางน้ำซึ่งปัญหาหลักๆ ได้แก่ ปัญหามลพิษทางเสียง ที่เกิดจาก
การเดินเรือ/เครื่องยนต์ของเรือขนส่งโดยมาตรฐานองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ระดับเสียงเดิน ๘๕ เดซิเบล 
ถือว่าเป็นอันตรายต่อการได้ยิน เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลร้องเรียนที่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลระบบจึงมีข้อเสนอแนะ
ให้ทำการรวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ 

- กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
- ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
เพื ่อจัดฐานข้อข้อมูล โดยอาจเก็บรวบรวมและนับจำนวนการร้องเรียนปัญหา 

การถูกรบกวนเป็นรายปี และเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึน/ลดลงของการรอ้งเรียน ซึ่งหากจำนวนปัญหาที่ร้องเรียน
ลดลงในแต่ละปี ถือว่าการแก้ไขปัญหาประสบผล 

 วิธีการคำนวณ/วัดคา่:  

             
  P คือ ร้อยละของจำนวนครั้งทีป่ระชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือ 

 X คือ จำนวนครั้งที่ประชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือในปทีี่ ๒ 
 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๓๐

๓๕

๔๐

๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ค่า
 A

QI

ปีที่เก็บข้อมูล

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๓๙ 

(๓) ปัญหาตลิ่งพังได้รับการแก้ไขท้ังหมดภายในเวลา ๕ ปี 

การเดินเรือที่ไม่เหมาะสมย่อมทำให้เกิดปัญหาตลิ่งพัง หรือเกิดการกัดเซาะของตลิ่ง
ตามแนวเส้นทางการเดินเรือ และเกิดปัญหาแก่ผู้ที่อยู่รมิฝัง่น้ำที่มีเส้นทางการเดินเรอืได้ จากการรวบรวมข้อมลู
จากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา พบว่าปัญหาตลิ่งพังในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีทั้งหมด  
๔ แห่ง ดังตารางท่ี ๗.๒-๔ 

ตารางท่ี ๗.๒-๔ รายการแจ้งปัญหาตลิ่งพังบริเวณริมแม่นำ้ปา่สัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ลำดับ วัน/เดือน/ปี รายชื่อ หมู่ท่ี ตำบล อำเภอ แม่น้ำ 
๑ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ สำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียง ๑๑ หัวเวียง เสนา แม่น้ำป่าสัก 
๒ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายอำนวย บุญส่ง ๗,๙ ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ แม่น้ำป่าสัก 
๓ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายสาโรช ปุริสังคหะ ๒ บ้านไถ นครหลวง แม่น้ำป่าสัก 
๔ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่าเรืออยุธยาและไอดีซี ๑๑๑ พระนอน นครหลวง แม่น้ำป่าสัก 

ท่ีมา : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา (พ.ศ.๒๕๖๑) 

แต่เนื่องจากยังไม่มข้ีอมูลติดตามการแก้ไขฟื้นฟูพื้นที่ตลิ่งพัง จึงอาจทำการสำรวจพื้นที่
เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการแก้ปัญหา ซึ่งปัญหาตลิ่งพังอย่างรุนแรงดังกล่าวเป็นปญัหา 
ที่ควรดำเนินการแก้ไขในแต่ละปี โดยควรได้รับการแก้ไขร้อยละ ๑๐๐ ภายในเวลา ๕ ป ี

วิธีการคำนวน/วัดค่า : 

             
 P  คือ ร้อยละของจำนวนครั้งที่ประชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรอื 
 X  คือ จำนวนครัง้ทีป่ระชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือในปีที่ ๕ 
 Xo คือ จำนวนครัง้ทีป่ระชาชนถูกรบกวนจากการเดินเรือในปีเริม่ต้น 

(๔) ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินได้รับการแก้ไขทั้งหมดภายในเวลา ๒ ปี 
   การจัดเก็บข้อมูลปัญหาลดบรรทุกน้ำหนักเกิด สามารถรวมรวมข้อมูลมูลได้จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมการขนส่งทางบก ซึ ่งจะทำการ
ตรวจจับรถบรรทุกที ่ทำการบรรทุกเกินน้ำหนักตามกฎหมายกำหนดในพื้นที่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ซึ ่งลักษณะของการเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บข้อมูลจำนวนการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินสรุปรายปี 
เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนลดลงในแต่ละปี เพื่อวัดผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
 P  คือ ร้อยละของเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้รับการแก้ไขทั้งหมด 
 X  คือ จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกน้ำหนกัเกนิได้รบัการแก้ไขทัง้หมดภายในเวลา ๒ ปี 
 Xo คือ จำนวนเรื่องร้องเรียนกรณีรถบรรทุกน้ำหนกัเกินไดร้บัการแก้ไขทัง้หมดภายในปีเริม่ต้น 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๐ 

๒) การจัดการขยะ 
(๑) ขยะลดลงร้อยละ ๕๐ ภายในเวลา ๕ ปี 

ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เก็บรวบรวมตั้งแต่   
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ( ๕ ปีย้อนหลังจากปีฐาน) ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นฐาน สำหรับตัวชี้วัดแนวโน้ม 
การเพิ่มข้ึน – ลดลงของปริมาณขยะในพื้นที่พระนครศรีอยุธยา โดยมีข้อมูลดังตารางท่ี ๗.๒-๕ 
ตารางท่ี ๗.๒-๕ ข้อมลูสถิติขยะมลูฝอยจังหวัดพระนครศรอียุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

     ข้อมูลขยะ 
 

ปีท่ีเก็บข้อมูล 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ้น 

(ล้านตัน) 

ปริมาณขยะมูล
ฝอยท่ีเก็บขนได้ 

(ล้านตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีกำจัดถูกต้อง 

(ล้านตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ี
ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 

(ล้านตัน) 

ปริมาณขยะมูลฝอย 
ท่ีกำจัดไม่ถูกต้อง 

(ล้านตัน) 
๒๕๕๗ ๐.๔๑ ๐ ๐ ๐.๐๖ ๐.๓ 
๒๕๕๘ ๐.๔๒ ๐.๓๑ ๐ ๐.๐๗ ๐.๓๑ 
๒๕๕๙ ๐.๔๒ ๐.๒๙ ๐.๐๖ ๐.๐๙ ๐.๒๓ 
๒๕๖๐ ๐.๓๘ ๐.๒๖ ๐.๒๐ ๐.๐๘ ๐.๐๖ 
๒๕๖๑ ๐.๔๓ ๐.๑๙ ๐.๑๓ ๐.๑๗ ๐.๐๖ 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

แนวโน้มการเพิ่มขึ้น – ลดลงของขยะมูลฝอยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหาก
พบว่า ปริมาณขยะลดลง แสดงว่าการจัดการขยะเป็นไปในทิศทางที ่ประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม  
หากพบว่า ปริมาณขยะคงเดิมหรือมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน แสดงว่าการจัดการขยะไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่: 

             
P  คือ ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
X  คือ ปริมาณขยะในปทีี่ ๒ 
Xo คือ ปริมาณในปเีริม่ต้น 

ตารางท่ี ๗.๒-๖ อัตราการเพ่ิมขึ้น-ลดลงของขยะมลูฝอย ปี พ.ศ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 

      ข้อมูลขยะ 
 

ปีท่ีเก็บข้อมูล 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
(ล้านตัน) 

ร้อยละของปริมาณขยะท่ีลดลง 
(+ คือเพิ่มขึ้น, - ลดลง) 

๒๕๕๗ ๐.๔๑ +๔๖.๔๓ 
๒๕๕๘ ๐.๔๒ +๒.๔๔ 

๒๕๕๙ ๐.๔๒ ๐.๐๐ 
๒๕๖๐ ๐.๓๘ -๙.๕๒ 
๒๕๖๑ ๐.๔๓ +๑๓.๑๖ 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๑ 

 

รูปท่ี ๗.๒-๒ ปริมาณขยะมลูฝอยจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
๓) การแก้ไขโรงงานปล่อยมลพิษทางน้ำ 

(๑) คุณภาพน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษภายในเวลา ๕ ปี 
ข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดินจากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติของกรมควบคุม

มลพิษ ซึ่งจะแสดงข้อมูลดัชนีคุณภาพน้ำทั่วไป (Water Quality Index: WQI) คำนวณจากพารามิเตอร์ทัง้หมด 
๕ พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู ่ในน้ำ (DO) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการ 
ย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ปริมาณแบคทีเรียกลุ ่มโคลิฟอร์มทั ้งหมด (TCB) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และปริมาณแอมโนเนีย-ไนโตรเจน (NH3) โดยใช้ค่าต่ำสุดจากค่า WQI รายวัน 
เป็นตัวแทนรายเดือน และใช้ค่าต่ำสุดจากค่า WQI รายเดือน (ที่รายงานภายในปีนั้น) เป็นค่ารายปี โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนน ดังตารางท่ี ๗.๒-๗ 
วิธีการคำนวณ/วัดค่า: ไม่ต้องคำนวณ สามาถใช้ค่าดัชนีคุณภาพน้ำผิวดินจากกรมควบคุมมลพิษได้เลย   

ตารางท่ี ๗.๒-๗ ตารางเปรียบเทียบคา่ดัชนีคณุภาพนำ้ท่ัวไป WQI 
 

 

 

 

ท่ีมา : กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจุดตรวจเก็บวัดคุณภาพน้ำในลุ่มแม่น้ำป่าสัก ได้แก่ 
- บริเวณสะพาน อ.ท่าเรือ (PS๐๓) 
- บริเวณสะพาน อ.นครหลวง (PS๐๒)  
- บริเวณสะพาน อ.พระนครศรีอยุธยา (PS๐๑)  
- บริเวณท่าน้ำวัดบรมวงศ์ (LB๐๑) 

ช่วงค่า WQI ระดับคุณภาพ 
๙๑-๑๐๐ คุณภาพดีมาก 
๗๑-๙๐ คุณภาพดี 
๖๑-๗๐ พอใช้ 
๓๑-๖๐ เสื่อมโทรม 
๐-๓๐ เสื่อมโทรมมาก 

๐.๓๔

๐.๓๖

๐.๓๘

๐.๔
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ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๒ 

ตารางท่ี ๗.๒-๘ ดัชนีคุณภาพน้ำท่ัวไป WQI บริเวณจุดตรวจวัดอัตโนมันบริเวณแม่น้ำป่าสัก 

ปีท่ีเก็บข้อมูล 
(พ.ศ) 

ค่าดัชนีคุณภาพน้ำ WQI 

อ.ท่าเรือ อ.นครหลวง อ.พระนครศรีอยุธยา ท่าน้ำวัดบรมวงศ์  
๒๕๕๘ ๕๒ ๕๒ ๕๘ ๕๑ 
๒๕๕๙ ๕๕ ๕๕ ๕๗ ๕๕ 
๒๕๖๐ ๕๘ ๕๓ ๕๖ ๕๗ 
๒๕๖๑ ๖๔ ๖๒ ๕๗ ๕๕ 
๒๕๖๒ ๕๔ ๖๙ ๕๔ ๕๙ 

ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

  

รูปท่ี ๗.๒-๓ ดชันีคณุภาพน้ำท่ัวไป WQI บริเวณจุดตรวจวัดอัตโนมัติบริเวณแม่นำ้ป่าสัก 
ท่ีมา: กรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๔) การบริหารจัดการนำ้ 
(๑) มูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมลดลงร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ป ี

ข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยวัดจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละปี ข้อมูลได้จากการเก็บสถิติ
สถานการณ์สาธารณภัยประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย  
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๒-๙ และรูปท่ี ๗.๒-๔ ดังนี ้
วิธีการคำนวณ/วัดคา่: 

             
    P  คือ ร้อยละของมลูค่าความเสียหายจากน้ำท่วมทีล่ดลง 
   X  คือ มลูค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในปทีี่ ๕ 
   Xo คือ มลูค่าความเสียหายจากน้ำท่วมในปเีริม่ต้น
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๓ 

ตารางท่ี ๗.๒-๙ ตารางแสดงความเสยีหายจากอุทกภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
รูปท่ี ๗.๒-๔ ความเสียหายจากอุทกภัย เปรียบเทียบปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

ท่ีมา: ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย (พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๐
๒๕๐๐๐
๕๐๐๐๐
๗๕๐๐๐

๑๐๐๐๐๐
๑๒๕๐๐๐
๑๕๐๐๐๐
๑๗๕๐๐๐
๒๐๐๐๐๐

คว
าม

เสี
ยห

าย
จา

กอ
ุทก

ภัย
 (บ

าท
)

ความเสียหายด้านด่างๆ

ความเสียหายจากอุทกภัย เปรียบเทียบป ีพ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๒๕๕๙ ๒๕๖๐



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๔ 

๗.๒.๒ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใต้ปจัจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ ดา้นการเกษตรกรรม (CDF๒) 
   ได้กำหนวัตถุประสงค์ด้านการเกษตรกรรม เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพฒันา
ระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถในก ารผลิตและ
การตลาดประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินและตัวช้ีวัดค่าเป้าหมายดังนี้ 

๑) การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินและ
ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

(๑) พ้ืนท่ีการทำเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จของการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

ได้เป็นอย่างดี หากพบว่าพื ้นที ่การทำเกษตรปลอดภัยเพิ ่มขึ ้น แสดงว่าระบบการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืนประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้ามหากพบว่าพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยลดลงแสดงว่า 
แสดงว่าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนไม่ประสบผลสำเร็จ  แต่เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูล  
ที่มีรอบการเก็บเพียง ๑ ปี จึงไม่เพียงพอสำหรับการเปรียบเทียบการเพิ่มขึ้น/ลดลง โดยมีข้อมูลดัง แสดงใน
ตารางท่ี ๗.๒-๑๐ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ : 

             
   P  คือ ร้อยละของพื้นที่การทำเกษตรปลอดภัยทีเ่พิ่มข้ึน 
   X  คือ พื้นทีก่ารทำเกษตรปลอดภัยในปีที่ ๒ 
   Xo คือ พื้นทีก่ารทำเกษตรปลอดภัยในปีที่ ๑ 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๐ ข้อมูลพ้ืนท่ีเกษตรปลอดภัยปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ปี 
พ.ศ. 

ท่ีเข้ารับการดำเนินการ ได้รับการรบัรองท้ังหมด 
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ 

๒๕๖๒ ๑๑๔ ๒๒๓ ๑,๘๐๙.๓๘ ๙๕ ๑๘๗ ๑,๗๓๗.๘๘ 

ท่ีมา: กรมวิชาการเกษตร (พ.ศ.๒๕๖๒) 

๒) การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร 
(๑) มีโครงการเกษตรอัจฉรยิะนำร่องใน ๕ พ้ืนท่ีภายในเวลา ๓ ปี 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้เปน็อย่างดี 
หากพบว่ามีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่องเพิ่มข้ึน แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประสบผลสำเรจ็ 
ในทางตรงกันข้าม หากพบว่ามีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่องลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพ  
ของเกษตรกรไม่ประสบผลสำเร็จ 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๕ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของโครงการเกษตรอจัฉริยะที่เพิม่ขึ้น 
   X  คือ จำนวนโครงการเกษตรอจัฉริยะนำร่องในปีที่ ๓ 
   Xo คือ จำนวนโครงการเกษตรอจัฉริยะนำร่องในปีเริ่มต้น 

(๒) มีพ้ืนท่ีเกษตรอัจฉริยะคิดเปน็ร้อยละ ๓๐ ภายในเวลา ๑๐ ปี 
ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

หากพบว่ามีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่องเพิ่มข้ึน แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประสบผลสำเรจ็ 
ในทางตรงกันข้าม หากพบว่ามีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่องลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพ  
ของเกษตรกรไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

   
     P  คือ ร้อยละของโครงการเกษตรอัจฉริยะที่เพิ่มข้ึน 
     X  คือ พื้นที่เกษตรอัจฉริยะในปทีี่ ๑๐ 
     Xo คือ พื้นทีเ่กษตรอัจฉริยะในปเีริม่ต้น 

(๓) เกษตรกรเป็นเจา้ของท่ีดินเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ปี 
ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จของการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี 

หากพบว่าพื ้นที ่เกษตรอัจฉริยะเพิ ่มขึ ้น แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรประสบผลสำเร็จ  
ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าพื้นที่เกษตรอัจฉริยะลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร  
ไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินเพิม่ขึ้น 
    X  คือ จำนวนเกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของที่ดินในปทีี่ ๑๐ 
    Xo คือ จำนวนเกษตรกรทีเ่ป็นเจ้าของที่ดินในปเีริม่ต้น 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๖ 

๓) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรท่ีดีขึน้ 
(๑) หนี้สินของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการทำการเกษตรลดลงร้อยละ ๓๐ ภายใน

ระยะเวลา ๕ ปี 
ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี หากพบว่าหนี้สิน  

ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น แสดงว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าคุณภาพชีวิต  
ของเกษตรกรลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแย่ลง โดยข้อมูลสนับสนุนจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 

- เกษตรที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามตารางท่ี ๗.๒-๑๒ 

- กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามตารางท่ี ๗.๒-๑๓ 

- จำนวนเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร โครงการปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา กรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน  
๘ ราย ยอดเงิน ๒๖๐,๓๕๖.๗๐ บาท ตามตารางท่ี ๗.๒-๑๑ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของหนีส้ินของเกษตรกรทีเ่พิ่มข้ึน 
    X  คือ หนีส้ินของเกษตรกรในปีที่ ๕ 
  Xo คือ หนีส้ินของเกษตรกรในปเีริม่ต้น 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๑ ข้อมูลเกษตรกรท่ีใช้บริการสนิเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ปีท่ีเก็บข้อมูล (พ.ศ) 
จำนวนเกษตรท่ีใช ้

บริการสนิเชื่อ 
๒๕๕๘ ๓๑,๑๘๕ 
๒๕๕๙ ๒๗,๙๙๗ 
๒๕๖๐ ๓๑,๗๗๙ 
๒๕๖๑ ๓๑,๕๔๙ 
๒๕๖๒ ๓๑,๗๓๔ 

ท่ีมา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๗ 

 
รูปท่ี ๗.๒-๕ ข้อมูลเกษตรกรท่ีใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๒ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปีที่เก็บข้อมูล (พ.ศ) 
จำนวนเกษตรท่ีใช ้

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม 
๒๕๕๘ ๔ 
๒๕๕๙ ๑๙ 
๒๕๖๐ ๒ 
๒๕๖๑ ๒ 
๒๕๖๒ ๒ 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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ปีที่เก็บข้อมูล (พ.ศ.)

เกษตรที่ใช้บริการสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๘ 

 

รูปท่ี ๗.๒-๖ ข้อมูลเกษตรกรท่ีใช้บริการกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ท่ีมา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ตารางที่ ๗.๒-๑๓ จำนวนเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที ่เป็นลูกหนี้กองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร โครงการปรับระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา 

ปีที่เก็บข้อมูล (พ.ศ) 
จำนวนเกษตรท่ีใช ้

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม 
๒๕๕๘ ๑๔๔ 
๒๕๕๙ ๒๔ 
๒๕๖๐ ๙ 
๒๕๖๑ ๖๔ 
๒๕๖๒ ๑๑๓ 

ท่ีมา: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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ปีที่เก็บข้อมูล (พ.ศ.)

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแกเ่กษตรกรและผู้ยากจน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๔๙ 

 

รูปท่ี ๗.๒-๗ ข้อมูลเกษตรกรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีเป็นลูกหนี้กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร 
โครงการปรบัระบบการเกษตรในเขตชลประทานลุ่มนำ้เจา้พระยา 

ท่ีมา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๒) 

(๒) เกษตรกรมีกำไรจากการเกษตรร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปภายในระยะเวลา ๕ ปี 
ดัชน ีรายได้ เกษตรกรเป็นต ัวช ี ้ว ัดรายได ้เกษตรกร (Farm Income Index)  

เป็นตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจในภาคการเกษตร ดัชนีรายได้ เกษตรกรเป็นดัชนีที่สามารถสะท้อนความสามารถ 
ในการพึ่งพาตนเองได้ของเกษตรกร และความมั่นคงยั่งยืนในภาคการเกษตร ดังนั้นเพื่อการติดตามภาวะ  
ทางเศรษฐกิจในภาคการเกษตรได้อย่างสมบูรณ์ โดยการคำนวณจากการคูณดัชนีรวมราคาและดัชนีรวม
ผลผลิต ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนรายได้รวมของเกษตรกรก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  (Gross Income) ซึ่งได้กำหนด
รายการสินค้าให้เหมือนกันทั้งในดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาและดัชนีผลผลิตสินค้า
เกษตรรวมทั้งสิ้น 36 รายการ ทั้งนี้แม้ ว่าวิธีการคำนวณดัชนีมีความแตกต่างกัน กล่าวคือดัชนีราคาสินค้า
เกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาคำนวณแบบ Chained base Laspeyres และดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
คำนวณแบบ Fixed-base Laspeyres แต่ไม่สงผลกระทบต่อการคำนวณค่าดัชนีรายได้เกษตรกร ทั ้งนี้ 
หากพิจารณาถึงลักษณะการเคลื่อนไหวและแนวโน้มของดัชนีรายไดเ้กษตรกร 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
    P  คือ ร้อยละของหนี้สินของเกษตรกรที่เพิ่มข้ึน 
    X  คือ กำไรจากการเกษตรในปีที่ ๕ 
   Xo คือ กำไรจากการเกษตรในปีเริ่มต้น 
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ปีที่เก็บข้อมูล (พ.ศ.)

เกษตรกรที่ใช้บริการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๐ 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๔ เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกรและด้านการเงินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๑ 

เครื่องชี้ด้านรายได้เกษตรกร
และด้านการเงิน(%yoy) 

ปีที่เก็บข้อมูล (พ.ศ.) 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ 

ดัชนีรายได้เกษตรกร -๒๗.๐ ๑.๖ -๒๙.๑ ๑๓.๖ ๕.๓ 
ปริมาณเงินฝากรวม ๖.๓ ๑๓.๑ ๔.๒ ๑.๑ ๗.๔ 
ปริมาณสินเช่ือรวม ๕.๔ ๔.๖ ๑.๗ -๐.๑ ๑๓ 

ท่ีมา: สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๓) ค่าแรงงานเพ่ิมขึน้ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้เป็นอย่างด ีหากพบว่า ค่าแรงงาน
เพิม่ขึ้น แสดงว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีข้ึน ในทางตรงกนัข้าม หากพบว่าค่าแรงงานลดลงหรอืไม่มี แสดงว่า
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแยล่ง โดยเทียบกับค่าแรงข้ันต่ำของแรงงานภายในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาที่มีการปรับเพิ่มในแตล่ะรอบปี ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๒-๑๕ 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๕ อัตราการเปลี่ยนแปลงคา่จา้งขั้นต่ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ 

อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าจา้งขั้นตำ่พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ 
ช่วงเวลา ม.ค. ๒๕๕๔ เม.ย. ๒๕๕๕ ม.ค. ๒๕๕๖ ม.ค. ๒๕๖๐ 

อันตรการเพิ่มข้ึน ๔.๙๗ ๓๙.๔๗ ๑๓.๒๑ ๒.๖๗ 
ค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ย ๒๕๐.๓๕ ๒๕๕.๓๒ ๒๙๔.๗๙ ๓๐๘ 

ท่ีมา: สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

แต่จากผลการสำรวจค่าจ้างและค่าใช้จ่ายที ่จำเป็นของแรงงานรายจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จากรายงานผลสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงาน  เพื่อพัฒนาฝีมือในภาคอตุสาหกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้แสดงให้เห็นว่ารายได้ข้ันต่ำของแรงงานไม่สอดคล้องกับ
รายการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันของแรงงานดังแสดงในตารางท่ี ๗.๒-๑๖ 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๖ สำรวจค่าใช้จ่ายท่ีจำเปน็ของแรงงานเพ่ือพัฒนาฝีมือในภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จังหวัด 
จำนวน
ตัวอย่าง 

ค่าจ้าง 
ขั้นต่ำ 

ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายอตัภาพ ค่าใช้จ่ายคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม ค่าเฉลี่ย ฐานนิยม 

พระนครศรีอยุธยา ๕๕๐.๐๐ ๓๐๘.๐๐ ๓๑๐.๘๑ ๓๑๐.๐๐ ๓๒๑.๗๕ ๓๓๓.๓๓ ๓๔๐.๙๒ ๓๕๖.๖๗ 

ท่ีมา: สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ.๒๕๖๐) 

หมายเหตุ:  
ค่าใช้จ่ายอัตภาพ = อาหาร+เครื่องดื่ม+ค่าเช่าที่พักอาศัย+คา่สาธารณูปโภค+ค่ารักษาพยาบาลและยา+คา่ใช้จ่ายส่วนตวั+คา่ยานพาหนะ  
ค่าใช้จ่ายคุณภาพ = ค่าใช้จ่ายอัตภาพ+ค่าผ่อนชำระที่พักอาศัย+ค่าทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า+คา่ใช้จ่ายเพ่ือการบันเทิงและพักผ่อน



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๑ 

๗.๒.๓ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ ด้านการพัฒนาเมือง (CDF๓) 

ได้กำหนดวัตถุประสงค์ภายใตด้้านการพฒันาเมอืง เพื่อพัฒนาระบบการเดินทางและการขนสง่
ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพือ่เพิม่พื้นทีส่ีเขียว ลดผลกระทบของเขตอุตสาหกรรมต่อชุมชนเมือง
และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมนิและตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี ้

๑) ระบบการขนส่งสาธารณะท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ ๕๐ ภายใน ๕ ปี 
ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จของระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้เป็นอย่างดี หากพบว่าจำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น แสดงว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จ ในทางกลับกัน หากพบว่า
จำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าลดลง แสดงว่าระบบขนส่ง
สาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนสง่มวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดที่เพิม่ขึ้น 
  X  คือ จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดในปีที่ ๕ 

Xo คือ จำนวนประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางภายในจังหวัดในปีเริ่มต้น 

(๒) รถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลงังานสะอาดหรือไฟฟ้า 
ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๕ ป ี

    ตัวช้ีวัดน้ีสามารถวัดความสำเร็จของระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ได้เป็นอย่างดี หากพบว่าจำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น แสดงว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จ ในทางกลับกัน หากพบว่า
จำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้าลดลง แสดงว่าระบบขนส่ง
สาธารณะที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนรถยนตส์าธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลงังานสะอาดในการ
เดินทางภายในจงัหวัดที่เพิ่มข้ึน 
    X  คือ จำนวนจำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลงังานสะอาดในปทีี่ ๕ 
   Xo คือ จำนวนรถยนต์สาธารณะและรถยนต์ของหน่วยราชการใช้พลังงานสะอาดในจังหวัดในปีเริ่มต้น 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๒ 

๒) การสรา้งแนวเขตกันชนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
(๑) มีต้นไม้เพิ่มขึ้นปีละ ๒๐,๐๐๐ ต้น 

ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดความสำเร็จของการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื ้นที ่สีเ ขียว 
ได้เป็นอย่างดี หากพบว่าจำนวนต้นไม้เพิ ่มขึ ้น แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ ่มพื ้นที ่ส ีเข ียว  
ประสบผลสำเร็จ ในทางกลับกัน หากพบว่าจำนวนต้นไม้ลดลงหรือคงเดิม แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและ 
เพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนต้นไม้ทีเ่พิ่มช้ึน 
   X  คือ จำนวนต้นไม้ในปทีี่ ๕ 
    Xo คือ จำนวนต้นไม้ในปเีริม่ต้น 

(๒) มีการจัดทำพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพ้ืนท่ีชุมชน
เป็นโครงการนำร่องอย่างน้อย ๑ โครงการภายใน ๕ ปี 

ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดความสำเร็จของการสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ได้เป็นอย่างดี หากพบว่าพื้นที่กันชน (Buffer Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพืน้ที่ชุมชนเพิ่มข้ึน แสดงว่า
การสร้างแนวเขตกันชนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวประสบผลสำเร็จ ในทางกลับกัน หากพบว่าพื้นที่กันชน (Buffer 
Zone) ระหว่างเขตอุตสาหกรรมและพื้นที ่ชุมชนลดลงหรือคงเดิม แสดงว่าการสร้างแนวเขตกันชนและ  
เพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
    P  คือ ร้อยละของจำนวนโครงการนำร่องจัดทำพื้นที่กันชนที่เพิ่มช้ึน 
     X  คือ จำนวนโครงการนำร่องจัดทำพื้นที่กันชนปีที่ ๕ 
   Xo คือ จำนวนโครงการนำร่องจัดทำพื้นที่กันชนในปเีริม่ต้น 

๓) การแก้ไขปญัหาชมุชนแออัด 
(๑) ประชาชนมีท ี ่อยู ่อาศัยท ี ่ได ้มาตรฐานและสามารถเข ้าถ ึงบร ิการข ั ้นพื ้นฐาน 

อย่างเท่าเทียมเป็นพื้นท่ีนำร่องอย่างน้อย ๑ พ้ืนท่ีภายในระยะ ๕ ปี 
    ตัวชี ้วัดนี ้สามารถวัดความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดได้เป็นอย่างดี  
หากพบว่ามีโครงการนำร่องที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมเพิ่มขึ ้น แสดงว่าการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดประสบผลสำเร็จ ในทางกลับกัน หากพบว่า 
มีโครงการนำรอ่งทีท่ำใหป้ระชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและสามารถเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานอย่างเทา่เทยีม
ลดลงหรือไม่มี แสดงว่าการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดไม่ประสบผลสำเร็จ 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๓ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

                
   P  คือ ร้อยละของจำนวนโครงการนำร่องที่ทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานเพิม่ช้ึน 
  X  คือ จำนวนโครงการนำร่องทีท่ำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในปทีี่ ๕ 
  Xo คือ จำนวนโครงการนำร่องทีท่ำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในปเีริม่ต้น 

๗.๒.๔ ฐานข้อมูลตัวช้ีวัดภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินในด้านการท่องเที่ยว (CDF๔) 
ได้กำหนดวัตถุประสงค์ด้านการท่องเทีย่ว เพื่อบูรณะปรับปรงุโบราณสถานอย่างทันท่วงทแีละ

บำรุงรักษาให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสำหรับส่งเสริมความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
ของชาติ และดึงดูใจนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี ้

๑) ความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถาน 
(๑) สามารถจัดหางบประมาณในการบรูณะโบราณสถานได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ

ภายใน ๑๐ ปี 
ตัวชี ้ว ัดนี ้สามารถวัดความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถานได้เป ็นอย ่างดี  

หากสามารถจัดหางบประมาณในการบูรณะโบราณสถานได้อย่างทันท่วงทีและเพยีงพอ แสดงว่าความทันท่วงที
ในการบูรณะโบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถจัดหางบประมาณในการบูรณะ
โบราณสถานได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ แสดงว่าความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
 P  คือ ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
 X  คือ สามารถจัดหางบประมาณในการบรูณะโบราณสถานในปีที่ ๑๐ 
 Xo คือ ความสามารถจัดหางบประมาณในการบรูณะโบราณสถานในปีเริ่มต้น 

(๒) สัดส่วนเงินนอกงบประมาณท่ีใช้ในการบูรณะโบราณสถานเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ ๕๐ 
ภายใน ๑๐ ป ี

ตัวชี ้ว ัดนี ้สามารถวัดความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถานได้เป ็นอย่างดี  
หากสัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบูรณะโบราณสถานเพิ่มขึ้น แสดงว่าความทันท่วงทีในการบูรณะ
โบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากสัดส่วนเงินนอกงบประมาณที ่ใช้ในการบูรณะ
โบราณสถานลดลง แสดงว่าความทันท่วงทีในการบูรณะโบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

             
P  คือ ร้อยละของปริมาณขยะทีล่ดลง 
X  คือ สัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบรูณะโบราณสถานในปีที่ ๑๐ 
Xo คือ สัดส่วนเงินนอกงบประมาณที่ใช้ในการบรูณะโบราณสถานในปีเริ่มต้น 
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   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๔ 

๒.) การจัดการปญัหาการบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถาน 
(๑) ไม่มีการบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถานเพ่ิมเติม 

ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน  
ได้เป็นอย่างดี หากสามารถแก้ไขปญัหาการบุกรุกพื้นทีโ่บราณสถานได้อย่างน้อย ๑ พื้นที่ แสดงว่าการจดัการปญัหา
การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรกุพื้นที่
โบราณสถานได้อย่างน้อย ๑ พื้นที่ แสดงว่าการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

(๒) สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้อย่างน้อย ๑ พื้นท่ี ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี 
    ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน 
ได้เป็นอย่างดี หากไม่มีการบุกรุกพื้นที ่โบราณสถานเพิ่มเติม แสดงว่าการจัดก ารปัญหาการบุกรุกพื้นที่
โบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากยังคงมีการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเพิ่มเติม แสดงว่า 
การจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่  

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 
(๓) สามารถแก้ไขปญัหาการบุกรุกพ้ืนท่ีโบราณสถานได้ท้ังหมดภายในเวลา ๑๐ ปี 

ตัวชี้วัดนี้สามารถวัดความสำเร็จในการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถาน  
ได้เป็นอย่างดี หากสามารถแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานได้ทั้งหมด แสดงว่าการจัดการปัญหา  
การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาการบุกรกุพื้นที่
โบราณสถานได้ทั้งหมด แสดงว่าการจัดการปัญหาการบุกรุกพื้นที่โบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธกีารคำนวณ/วัดคา่ 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 

๓) การจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียวเพ่ือป้องกันความเสยีหายของโบราณสถาน 
(๑) มีการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเท่ียวของโบราณสถานท่ีมีความเสีย่ง

ท่ีจะเกิดความเสียหายจากนักท่องเท่ียวภายในปีเริ่มต้น 
ตัวชี ้ว ัดนี ้สามารถวัดความสำเร ็จในการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยวเพื ่อป้องกัน 

ความเสียหายของโบราณสถานได้เป็นอย่างดี หากมีการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที ่ยว  
ของโบราณสถานที่มีความเสี ่ยง แสดงว่าการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยวเพื ่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทางตรงกันข้าม หากไม่มีการศึกษาความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว
ของโบราณสถานที่มีความเสี ่ยง แสดงว่าการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยวเพื ่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวน/วัดค่า 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 
 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๕ 

(๒) มีการจำกัดจำนวนนักท่องเท่ียวในโบราณสถานท่ีมคีวามเสี่ยงภายในปีท่ี ๒ 
    ตัวชี ้วัดนี ้สามารถวัดความสำเร็จในการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยว  เพื ่อป้องกัน 
ความเสียหายของโบราณสถานได้เปน็อย่างดี หากมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในโบราณสถานที่มีความเสี่ยง 
แสดงว่าการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถานประสบผลสำเร็จ ในทาง
ตรงกันข้าม หากไม่มีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวในโบราณสถานที่มีความเสี่ยง แสดงว่าการจำกัดจำนวน
นักท่องเที่ยวเพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถานไม่ประสบผลสำเร็จ 

วิธีการคำนวณ/วัดคา่ 

ไม่ต้องมีการคำนวณ ใช้ข้อมูลจรงิจากตัวช้ีวัดน้ี 

๔) ข้อมูลสนับสนนุด้านการท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(๑) จำนวนนักท่องเท่ียว 

ข้อมูลสถิติจำนวนนักท่องเที ่ยวในพื้นที ่จ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที ่จ ัดทำโดย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จากสถิติจะเห็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทุกปี แสดงถึงศักยภาพที่เพิ่ม  
ในการรองรับนักท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๗ สถิตินักท่องเท่ียวภายในประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ปีท่ีเก็บข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ 
ผู้มาเยือน ๘,๓๔๙,๖๑๓ ๗,๖๓๑,๕๕๗ ๗,๒๑๖,๕๑๔ ๖,๙๙๔,๕๓๘ ๖,๖๙๘,๕๖๑ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๖,๓๐๒,๖๒๑ ๕,๖๘๓,๕๖๙ ๕,๓๖๕,๕๘๖ ๕,๑๘๙,๐๔๐ ๔,๙๐๒,๗๗๔ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๒,๐๔๖,๙๙๒ ๑,๙๔๗,๙๘๘ ๑,๘๕๐,๙๒๘ ๑,๘๐๕,๔๙๘ ๑,๗๙๕,๗๘๗ 
นักท่องเท่ียว ๑,๗๒๓,๗๑๐ ๑,๖๓๗,๑๘๑ ๑,๕๘๒,๙๐๕ ๑,๕๔๘,๖๐๘ ๑,๔๘๕,๔๕๘ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑,๓๕๔,๑๖๓ ๑,๒๘๑,๕๗๔ ๑,๒๓๗,๗๙๐ ๑,๒๐๕,๔๒๘ ๑,๑๔๒,๑๑๙ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๓๖๙,๕๔๗ ๓๕๕,๖๐๗ ๓๔๕,๑๑๕ ๓๔๓,๑๘๐ ๓๔๓,๓๓๙ 
นักทัศนาจร ๖,๖๒๕,๙๐๓ ๕,๙๙๔,๓๗๖ ๕,๖๓๓,๖๐๙ ๕,๔๔๕,๙๓๐ ๕,๒๑๓,๑๐๓ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๔,๙๔๘,๔๕๘ ๔,๔๐๑,๙๙๕ ๔,๑๒๗,๗๙๖ ๓,๙๘๓,๖๑๒ ๓,๗๖๐,๖๕๕ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๑,๖๗๗,๔๔๕ ๑,๕๙๒,๓๘๑ ๑,๕๐๕,๘๑๓ ๑,๔๖๒,๓๑๘ ๑,๔๕๒,๔๔๘ 
ระยะเวลาท่ีเข้าพักเฉลี่ย (วัน) ๒.๖๒ ๒.๖๗ ๒.๖๘ ๒.๖๘ ๒.๗๔ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๒.๕๙ ๒.๖๔ ๒.๖๔ ๒.๖๔ ๒.๗๕ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๒.๗๖ ๒.๗๙ ๒.๘๐ ๒.๘๒ ๒.๗๓ 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 
ผู้มาเยือน ๑,๗๐๕.๐๐๐ ๑,๖๒๙.๘๗ ๑,๕๕๑.๔๙ ๑,๕๐๙.๕๐ ๑,๔๔๗.๒๔ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑,๕๓๗.๑๕๐ ๑,๔๖๗.๒๔ ๑,๔๐๓.๔๗ ๑,๓๖๐.๙๑ ๑,๓๐๕.๙๕ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๒,๒๓๑.๑๖๐ ๒,๑๑๙.๗๔ ๑,๙๗๐.๖๔ ๑,๙๒๔.๗๙ ๑,๘๔๗.๑๓ 
นักท่องเท่ียว ๒,๒๗๘.๓๓๐ ๒,๑๕๙.๐๕ ๒,๐๐๗.๒๖ ๑,๙๖๖.๓๒ ๑,๙๐๙.๑๓ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑,๙๙๓.๐๙๐ ๑,๘๘๗.๗๐ ๑,๗๙๒.๗๑ ๑,๗๓๗.๔๒ ๑,๖๗๕.๙๒ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๓,๒๕๙.๑๐๐ ๓,๐๘๔.๓๖ ๒,๗๙๕.๕๑ ๒,๗๓๖.๑๘ ๒,๖๖๔.๐๗ 
นักทัศนาจร ๑,๓๑๓.๓๐๐ ๑,๒๔๓.๕๙ ๑,๑๘๕.๖๙ ๑,๑๔๗.๘๑ ๑,๐๘๕.๐๘ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑,๒๑๔.๐๒๐ ๑,๑๔๔.๐๗ ๑,๐๙๕.๓๕ ๑,๐๖๐.๑๓ ๙๙๖.๙๘ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๑,๖๐๖.๑๕๐ ๑,๕๑๘.๗๑ ๑,๔๓๓.๓๕ ๑,๓๘๖.๗๐ ๑,๓๑๓.๒๑ 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๖ 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๗ สถิตินักท่องเท่ียวภายในประเทศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ต่อ-๑) 

ปีท่ีเก็บข้อมูล ๒๕๖๑ ๒๕๖๐ ๒๕๕๙ ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ 
รายได้จากการท่องเท่ียว (ล้านบาท) 
ผู้มาเยือน ๑๙,๐๑๖.๒๒ ๑๖,๙๐๑.๔๘ ๑๕,๓๐๙.๖๙ ๑๔,๔๘๕.๑๗ ๑๓,๔๔๖.๖๖ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๑๒,๙๙๗.๙๐ ๑๑,๔๒๓.๐๐ ๑๐,๓๗๙.๕๑ ๙,๗๕๒.๑๑ ๙,๐๑๓.๐๗ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๖,๐๑๘.๓๒ ๕,๔๗๘.๔๘ ๔,๙๓๐.๑๘ ๔,๗๓๓.๐๖ ๔,๔๓๓.๕๙ 
สถานประกอบการท่ีพัก 
  จำนวนห้องพัก ๕,๓๗๒ ๕,๐๒๔ ๔,๙๖๖ ๕,๐๑๕ ๕,๐๓๒ 
  อัตราการเข้าพัก ( % )* ๖๓.๖๕ ๖๐.๔๘ ๕๘.๕๙ ๕๕.๔๐ ๕๐.๑๘ 
  จำนวนแขกท่ีมาพัก ๑,๑๑๙,๔๔๘ ๑,๐๓๐,๔๓๓ ๙๙๔,๙๕๘ ๙๕๗,๗๔๓ ๘๘๐,๓๕๓ 
     นักท่องเที่ยวชาวไทย ๘๙๒,๔๒๑ ๘๑๖,๐๕๑ ๗๙๑,๔๙๑ ๗๕๗,๐๒๗ ๖๗๙,๗๑๕ 
     นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ๒๒๗,๐๒๗ ๒๑๔,๓๘๒ ๒๐๓,๔๖๗ ๒๐๐,๗๑๖ ๒๐๐,๖๓๘ 

ท่ีมา: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๒) จำนวนแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จำนวนแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำแนกหมวดหมู่ตามประเภท

การท่องเที่ยวได้ ดังแสดงในตารางท่ี ๗.๒-๑๘ 
ตารางท่ี ๗.๒-๑๘ จำนวนแหล่งท่องเท่ียวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ประเภทแหล่งท่องเท่ียว จำนวนแหล่งท่องเท่ียว 
วัด ๒๕ 

พระที่น่ัง ๑ 
พระราชวังหลวง ๒ 

พิพิธภัณฑ์ ๙ 
โบราณสถานในเกาะบางปะอิน ๑ 

ศูนย์ศิลปาชีพ/ศูนย์ศึกษาฯ ๔ 
สวนสาธารณะ ๕ 

หมู่บ้านโปรตุเกส/หมู่บ้านญี่ปุ่น ๓ 
พระราชานุสาวรีย์/อนุสรณ์สถาน์ ๗ 

ตลาดบก/ตลาดน้ำ ๙ 
ร้านของฝากของที่ระลึก ๖ 

อ่ืนๆ ๖ 

ท่ีมา: สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

(๓) โบราณสถานในจังหวัดอยุธยา 
จำนวนแหล่งโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามที่ตั้งของอำเภอ

จำแนกได้ดังตารางท่ี ๗.๒-๑๙ 
- ฝั่งตะวันออกอำเภอพระนครศรีอยุธยา เฉพาะตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออกของ

แม่น้ำลพบุรี คลองเมือง และแม่น้ำเจ้าพระยา (นับตั้งแต่หัวคลองเมือง) ได้แก่ ตำบลหอรัตนไชย กะมัง หัวรอ 
บ้านเกาะ หันตรา ไผ่ลิง คลองสวนพลู และเกาะเรียน (ยกเว้นตำบลประตูชัยและท่าวาสุกรี)  



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๗ 

- ฝั่งตะวันตกอำเภอพระนครศรีอยุธยา เฉพาะตำบลที่อยู ่ทางทิศตะวันตกของ
แม่น้ำลพบุรี คลองเมือง และแม่น้ำเจ้าพระยา (นับตั้งแต่หัวคลองเมือง) ได้แก่ ตำบลท่าวาสุกรี คลองสระบัว 
สวนพริก วัดตูม ลุมพลี บ้านใหม่ ภูเขาทอง บ้านป้อม ปากกราน บ้านรุน คลองตะเคียน และสำเภาล่ม  
(ยกเว้นตำบลหัวรอ) 

- ตำบลประตูชยั อำเภอพระนครศรีอยธุยา 
- อำเภออ่ืนๆ 

ตารางท่ี ๗.๒-๑๙ รายชื่อโบราณสถานท่ีขึ้นทะเบยีนโดยกรมศิลปากรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

อำเภอ จำนวนโบราณสถาน (แห่ง) 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

ฝั่งตะวันตกอำเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๖๘ 
ฝั่งตะวันออกอำเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๕๘ 
ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา ๑๕๑ 

อำเภออื่นๆ 
ท่าเรือ ๕ 
นครหลวง ๕ 
บางไทร ๒ 
บางบาล ๑๐ 
บางปะหัน ๗ 
บางปะอิน ๙ 
บ้านแพรก ๓ 
ผักไห่ ๕ 
มหาราช ๔ 
เสนา ๒ 
อุทัย ๙ 

ท่ีมา: กรมศิลปากร (พ.ศ. ๒๕๕๗) 

๗.๓ ปัญหาและอุปสรรค 
จากการดำเนินการรวบรวมข้อมูลกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยพิจารณาศักยภาพในมิติต่างๆ โดยจัดทำ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๖ ข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน เพื ่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมในพื้นที่ต้นแบบ พบปัญหาและ
อุปสรรคดังนี้ 

- เนื่องจากคณะผู้จัดทำไม่ทราบห้วงเวลาของการจัดทำข้อมูลของข้อมูลตัวชี้วัดทุกรายการ ส่งผลให้
การรวบรวบข้อมูลบางรายการเกิดความไม่ต่อเนื่องของปีที่จัดทำข้อมูล 

- การรวบรวมข้อมูลบางประเภททำได้ยากลำบาก เนื่องจากข้อมูลบางส่วนหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูล  
ไม่สามารถเผยแพร่แบบสาธารณะได้ 

- ข้อมูลบางส่วน เป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของข้อความ หรือตารางตัวเลข จึงไม่สามารถระบุตำแหน่ง
เชิงพื้นที่ได้ 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๘ 

๗.๔ ข้อเสนอแนะ 

การจัดทำระบบฐานข้อมูลเป็นการรวบรวมข ้อม ูลและแหล ่งที่มาของข้อมูลพื้นฐาน ในการพิจารณา 
ใช้เป็นตัวชี ้วัดที่สามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณา วางแผน และตัดสินใจได้เบื ้องต้น หากหน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชนมีความสนใจในการนำเรื่องของการจัดทำฐานข้อมูล ไปเป็นเครื่องมือสนับสนุนการประเมนิ
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องทราบจุดประสงค์ของการประเมินก่อนการกำหนดตัวช้ีวัด เนื่องจาก
การกำหนดตัวชี้วัดสามารถกำหนดได้อย่างอิสระ โดยหน่วยงาน สามารถพิจารณาตัวชี้วัดได้จากฐานข้อมูล 
หรือพิจารณาตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื ่นๆ ให้สอดคล้องกับทางเลือกและบริบทของแต่ละพื้นที่  
เพื่อประเมินผลกระทบและข้อจำกัดในมิติต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม 

การพัฒนารายละเอียดของการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จะนำเข้าสู่ ระบบฐานข้อมูล ควรจะมีหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าภาพหลัก เพื่อทำการกำหนดรายละเอียดการเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นกรอบ
มาตรฐานในการเก็บข้อมูลสำหรับตัวชี้วัด รวมถึงกระบวนการรวบรวมข้อมูลตัวชี ้วัด หน่วยงาน จะต้อง
พิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่ ณ เวลาน้ันๆ ว่าครบถ้วนหรือเหมาะสมหรือไม่ และเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลตัวช้ีวัด
มีความถูกต้องและเหมาะสม ควรพิจารณาข้อมูลที ่ได้ร ับเผยแพร่จากศูนย์กลางข้อมูลเปิดของภาครัฐ 
ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่จัดทำ
ข้อมูลโดยตรง หากเป็นข้อมูลที ่ไม่สามารถเผยแพร่สาธารณะ ได้ควรดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกล ง 
ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่ให้บริการข้อมูลเพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูล 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๕๙ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๐ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการจัดการแม่น้ำป่าสักทั้งระบบ การจัดการขยะและมลพิษทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมาย 

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

๑. การบูรณาการ 
การจัดการแม่น้ำ 
ป่าสักทั้งระบบ
อย่างสมดุล 
 

๑.๑ มลพิษทางอากาศ
มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศของ 
กรมควบคุมมลพิษ
ภายในเวลา ๒ ปี 

รายงานถานการณ์
และคุณภาพอากาศ
ประเทศไทย ณ 
ตำแหน่งโรงเรียน
อยุธยาวิทยาลัย 

มี ข้อมูลสถิติ ข้อมูลเฉลี่ยรายปี กองจัดการคุณภาพ
อากาศและเสียง 
กรมควบคุมมลพิษ 

เปรียบเทียบค่ามลพิษ
ทางอากาศกับค่า
มาตรฐานคุณภาพ
อากาศ 

คำนวณร้อยละของ
จำนวนคร้ังที่ฝุ่น
เกินมาตรฐาน 

- 

 ๑.๒ การร้องเรียนปัญหา
การถูกรบกวนจากการ
เดินเรือลดลงร้อยละ ๘๐ 
ภายในเวลา ๒ ปี 

ข้อมูลการร้อง
ทุกข์การเดินเรือ 

ไม่มี แบบสอบถาม/
แบบร้องเรียน 

รายปี สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

จำนวนผู้ร้องเรียน
ปัญหาถูกรบกวน
จากการเดินเรือ 

 รวบรวมข้อมูลการร้องทุกข์ 
จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดทำฐานข้อมูล ได้แก่ 
- กรมควบคุมมลพิษ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 
- สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด  
- ศูนย์ดำรงธรรม 
กระทรวงมหาดไทย 
เพื่อจัดฐานข้อข้อมูล 

 ๑.๓ ปัญหาตลิ่งพัง
ได้รับการแก้ไขท้ังหมด
ภายในเวลา ๕ ปี 

- ข้อมูลตำแหน่ง/
สภาพ/ความยาว
ของตลิ่งที่มีการพัง
อย่างรุนแรง 
- ข้อมูลตลิ่งพัง
รุนแรงที่กำการ
แก้ไข 

ไม่มี แบบสอบถาม/ 
แบบร้องเรียน 

รายปี - องค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน 
- กรมเจ้าท่า 

ข้อมูลความยาวของ
ตลิ่งพังอย่างรุนแรง
ท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละปี 

ร้อยละของความยาว
ของตลิ่งพังได้รับการ
แก้ไขเปรียบเทียบ
กับความยาวของ
ตลิ่งพังในแต่ละป ี

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เก็บข้อมูล
เชิงพื้นท่ีของตำแหน่งตลิ่งพัง
รุนแรงแต่ละจุด เพื่อทำการ 
พิจราณาความเร่งด่วนในการ
แก้ไข 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๐ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๐ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการบริหารจัดการ (ต่อ-๑) 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อยกระดับการบริหารจัดการที่เก่ียวข้องกับการจัดการแม่น้ำป่าสักทั้งระบบ การจัดการขยะและมลพิษทางน้ำ และการบริหารจัดการน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ตัวชี้วัด 
และค่าเป้าหมาย 

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

 ๑.๔ ปัญหารถบรรทุก
น้ำหนักเกินได้รับ 
การแก้ไขท้ังหมด ภายใน
เวลา ๒ ปี 

ข้อมูลสถิติรถบรรทุก
น้ำหนักเกิน 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กรมขนส่งทางบก 
- การท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวนรถบรรทุกที่มี
น้ำหนักเกินในบริเวณ
ท่าเรือ 

ร้อยละของรถบรรทุก
น้ำหนักเกินท่ีลดลง 
เมื่อเทียบกับปีแรก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เก็บรวมรวมข้อมูลการจับกุม
รถบรรทุกน้ำหนักเกินกว่า
กฎหมายกำหนด 

๒. การบริหาร
จัดการขยะ 

๒.๑ ขยะลดลงร้อยละ 
๕๐ ภายในเวลา ๕ ปี 
และลดลงร้อยละ ๑๐๐ 
ภายในเวลา ๑๐ ปี 

ข้อมูลสถานการณ์
ขยะมูลฝอยของ
จังหวัด 

มี ข้อมูลสถิติ ค่าเฉลี่ยรายวัน/
ปี 

- องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ืน 
- เทศบาล 

ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน
ในแต่ละปี 

ร้อยละของขยะท่ีลดลง
ในแต่ละปี 

- 

๓. การแก้ไข
โรงงานปล่อย
มลพิษทางน้ำ 

๓.๑ คุณภาพน้ำผิวดิน
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมควบคุมมลพิษ
ภายในเวลา ๕ ปี 

- ดัชนีคุณภาพน้ำ 
- ข้อมูลปัญหาน้ำเสีย 

มี ข้อมูลสถิติ รายปี สำนักจัดการ 
คุณภาพน้ำ 
กรมควบคุมมลพิษ 

ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดิน 
จากสถานีตรวจวัดน้ำ
ของกรมควบคุมมลพิษ 

ใช้ข้อมูลการตรวจวัด
คุณภาพน้ำเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐานคุณภาพ
น้ำผิวดิน 

- 

๔. การบริหาร
จัดการน้ำ 

๔.๑ มูลค่าความเสียหาย
จากน้ำท่วมลดลงร้อยละ 
๕๐ ภายใน ๕ ปี 

สถิติสถานการณ์
อุทกภัยท่ีเกิดข้ึน 
ในพื้นท่ี  

มี ข้อมูลสถิติ รายปี ศูนย์อำนวยการ
บรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

มูลค่าความเสียหาย 
จากปัญหาอุกทกภัย 
ในแต่ละปี 

เปรียบเทียบร้อยละ
มูลค่าความเสียหาย 
ท่ีเกิดจากอุกทกภัย 
รายปี เทียบกับปี 
ก่อนหน้า 

- 

 

  



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๑ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๑ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่
ของ

ข้อมูล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

๑. การเกษตร 
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและ
ย่ังยืน 

๑.๑ พื้นท่ีการทำเกษตร
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี 

- ข้อมูลพื้นท่ีทำ
การเกษตรปลอดภัย 
- ข้อมูลพื้นท่ี
เกษตรกรรม 

มี 
(ไม่สมบูรณ์) 

ข้อมูลสถิติ รายปี กรมวิชาการเกษตร พื้นท่ีเกษตรปลอดภัย
ในแต่ละปี 

ร้อยละของพื้นท่ีเกษตร
ปลอดภัยรายปี
เปรียบเทียบกับ 
ปีก่อนหน้า 

 

๒. การพัฒนา
ศักยภาพของ
เกษตรกร 

๒.๑ มีโครงการเกษตร
อัจฉริยะนำร่องใน ๕ พื้นท่ี
ภายในเวลา ๓ ปี 

หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและ 
ภาคการศึกษา 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

จำนวนโครงการเกษตร
อัจฉริยะนำร่องในแต่ละปี 

เปรียบเทียบจำนวน
โครงการเกษตร
อัจฉริยะนำร่อง 
ในแต่ละปี 

 

 ๒.๒ มีพื้นท่ีเกษตร
อัจฉริยะคิดเป็นร้อยละ 
๓๐ ภายในเวลา ๑๐ ปี 

หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและ 
ภาคการศึกษา 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

พื้นท่ีเกษตรอัจฉริยะ ร้อยละของจำนวนพื้นท่ี
ทำเกษตรอัจฉริยะ 
ในแต่ละปี 

 

 ๒.๓ เกษตรกรเป็นเจ้าของ
ท่ีดินเพิ่มข้ึนร้อยละ ๒๐ 
ภายใน ๑๐ ปี 

ข้อมูลเกษตรกร 
ผู้ถือครองท่ีดิน 
ทางการเกษตร 
 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

จำนวนเกษตรกรท่ีเป็น
เจ้าของท่ีดิน 

ร้อยละของจำนวน
เกษตรกรท่ีเป็น
เจ้าของท่ีดินเพิ่มข้ึน 
ในแต่ละปี 

 

๓. คุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร 
ท่ีดีข้ึน 

๓.๑ หนี้สินของเกษตรกร
อันเนื่องมาจากการทำ
การเกษตรลดลงร้อยละ 
๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ 
ปี 

- ข้อมูลเกษตรกรท่ีใช้
บริการสินเชื่อของ
ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 
- กองทุนหมุนเวียนเพื่อ
การกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

มี ข้อมูลสถิติ รายปี ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

หนี้สินของเกษตรกรใน
แต่ละปี 

เปรียบเทียบร้อยละ
หนี้สินของเกษตร 
ในแต่ละปี ภายใน ๕ ปี 
ลดลงร้อยละ ๓๐ 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๒ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๑ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการเกษตรกรรม (ต่อ-๑) 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

  ส่วนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
- จำนวนเกษตรกรจังหวัด
ระนครศรีอยุธยาท่ีเป็น
ลูกหนี้กองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
โครงการปรับระบบ
การเกษตรในเขต
ชลประทานลุ่มน้ำ
เจ้าพระยา  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

       

 ๓.๒ เกษตรกรมีกำไร 
จากการเกษตรร้อยละ ๒๐ 
ข้ึนไป ภายในระยะเวลา  
๕ ปี 

รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลังจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 

มี ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสรุปรายปี - สำนักงานคลังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

รายได้ครัวเรือน 
รายปี 

เปรียบเทียบร้อยละ 
ของกำไรหรือรายได้ 
รายปีภายใน ๕ ปี  
ควรเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๒๐ 

 

 ๓.๓ ค่าแรงงานเพิ่มข้ึน
ร้อยละ ๓๐ ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าจ้างข้ันต่ำรายจังหวัด 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐ 

มี ข้อมูลสถิติ ตามรอบการ
เปลี่ยนแปลง 

- สำนักงานคลังจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

- สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

รายได้ครัวเรือน
รายปี 

เปรียบเทียบร้อยละ
ของค่าแรงงานท่ี
เพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
ภายในเวลา ๕ ปี  
ควรเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๓๐ 

 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๓ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๒ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการพัฒนาเมือง 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อพัฒนาระบบการเดินทางและการขนส่งที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบของเขตอุตสาหกรรมต่อชุมชนเมือง และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

เกณฑ์ 
การประเมิน 

ตัวช้ีวัด 
และค่าเป้าหมาย 

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

๑.ระบบการ
ขนส่งสาธารณะ
ท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑.๑ จำนวนประชาชน 
ท่ีใช้ระบบขนส่งมวลชน 
ในการเดินทางภายใน
จังหวัดเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕๐ 
ภายใน ๕ ปี 

ข้อมูลผู้ใช้งานขนส่ง
สาธารณะทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ทางบก ทางน้ำ  
ทางราง และทางอากาศ 
จำแนกตามประเภท
ยานพาหนะ 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กรมขนส่งทางบก 
- สำนักงานขนส่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลจำนวนประชาชน 
ท่ีใช้รถสาธารณะเพิ่มข้ึน
ในแต่ละปี 

คำนวณหาค่าร้อยละ
ของจำนวนประชาชน
ท่ีมีการใช้รถขนส่ง
สาธารณะเพิ่มข้ึน 
ในแต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมขนส่งทางบก ,
สำนักงานขนส่ง จงัหวัด.
พระนครศรีอยุธยา  
เพื่อรวบรวมข้อมูล 
การใช้งานขนส่งมวลชน
ภายใน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
ในทุกหมวดการเดินทาง 

 ๑.๒ รถยนต์สาธารณะและ
รถยนต์ของหน่วยราชการ
ใช้พลังงานสะอาดหรือ
ไฟฟ้าร้อยละ ๒๐ ภายใน 
๕ ปี 

- ข้อมูลจำนวนรถพลัง
สะอาดหรือรถไฟฟ้าท่ี
ใช้ในหน่วยงานราชการ 
- ข้อมูลจำนวน 
รถพลังงานสะอาดหรือ
รถไฟฟ้าท่ีใช้ในระบบ 
ขนส่งสาธารณะ 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กรมขนส่งทางบก 
- สำนักงานขนส่งจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลจำนวนรถพลังงาน
สะอาดหรือรถไฟฟ้าของ
หน่วยงานราชการและ
ระบบขนส่งสาธารณะ 
ท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละปี 

คำนวณหาร้อยละของ
ยานพาหนะพลังงาน
สะอาดท่ีเพิ่มข้ึนใน 
แต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ กรมขนส่งทางบก ,
สำนักงานขนส่ง 
จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อ
รวบรวมข้อมูลการจดแจ้ง
ทะเบียนรถประเภทช้
พลังงานสะอาดหรือไฟฟ้า 
สรุปรายปีเพ่ือทำการ
เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึน-
ลดลง 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๔ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๒ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการพัฒนาเมือง (ต่อ-๑) 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อพัฒนาระบบการเดินทางและการขนส่งที่ปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดผลกระทบของเขตอุตสาหกรรมต่อชุมชนเมือง และแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด 

เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 

และค่าเป้าหมาย 
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่
ของข้อมูล 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

๒.การสร้าง 
แนวเขตกันชนและ
เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 

๒.๑ มีต้นไม้เพิ่มข้ึนปีละ 
๒๐,๐๐๐ ต้น ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

ข้อมูลแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมพื้นท่ีป่า 

- สำรวจ รายปี - สำนักงานสิ่งแวดล้อม
จังหวัด 
- เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อมูลพื้นท่ีสีเขียว 
ท่ีมีในพื้นท่ีรายปี 

เปรียบเทียบข้อมูล
พื้นท่ีสีเขียนในแต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมหรือ Shapefile 
ข้อมูลป่าในพื้นท่ีจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ
เปรียบเทียบการเพิ่มข้ึน – 
ลดลงของพื้นท่ีป่าไม้หรือ
พื้นท่ีสีเขียว 

 ๒.๒ มีการจัดทำพ้ืนท่ี 
กันชน (Buffer Zone) 
ระหว่างเขตอุตสาหกรรม
และพื้นท่ีชุมชนเป็น
โครงการนำร่องอย่างน้อย 
๑ โครงการภายใน ๕ ปี 

- พื้นท่ีแนวกันชน
ระหว่างเขต
อุตสาหกรรมและพื้นท่ี
ชุมชน 
- ข้อมูลพื้นท่ี
อุตสาหกรรม 

- สำรวจ รายปี - สำนักงานสิ่งแวดล้อม 
จังหวัด 
- อุตสาหกรรมจังหวัด 

จำนวนโครงการ 
นำร่องจัดทำพ้ืนท่ี 
กันชน 

จำนวนโครงการนำร่อง
จัดทำพ้ืนท่ีสีเขียว 
อย่างน้อย ๑ โครงการ
ภายใน ๕ ปี 

รวบรวมข้อมูลแนวกันชน
ระหว่างเขตอุตสาหกรรม
และพื้นท่ีชุมชนจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ได้แก่ สำนักงาน
สิ่งแวดล้อมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
อุตสาหกรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
กรมโรงงาน  
นิคมอุตสาหกรรม 

๓. การแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด 

๓.๑ ประชาชนมีท่ีอยู่
อาศัยท่ีได้มาตรฐานและ
สามารถเข้าถึงบริการ 
ข้ันพื้นฐานอย่างเท่าเทียม
เป็นพื้นท่ีนำร่องอย่างน้อย 
๑ พื้นท่ีภายในระยะ ๕ ปี 

- ขอบเขตชุมชนแออัด 
- ความหนาแน่นของ
ประชากรบริเวณชุมชน 
- การเข้าถึง
สาธารณูปโภค 

ไม่มี สำรวจ รายปี เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 

โครงการนำร่อง 
ในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด 

จำนวนโครงการนำร่อง
ในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนแออัด อย่างน้อย 
๑ พื้นท่ีในเวลา ๕ ปี 

รวบรวมข้อมูลบริเวณ
ชุมชนแออัดและสำรวจ
การเข้าถึงสาธารณูปโภค 
ของชุมชน 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๕ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๓ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการท่องเท่ียว 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอย่างทันท่วงทีและบำรุงรักษาให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสำหรับส่งเสริมความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ และดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 

และค่าเป้าหมาย 
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่ของ
ข้อมูล 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

๑. ความทันท่วงที
ในการบูรณะ
โบราณสถาน 

๑.๑ สามารถจัดหา
งบประมาณในการบูรณะ
โบราณสถานได้อย่าง
ทันท่วงทีและเพียงพอ
ภายใน ๑๐ ปี 

สัดส่วนโครงการ 
การบูรณะโบราณสถาน 
ท่ีสำเร็จในระยะเวลา 
และงบประมาณท่ีกำหนด 

ไม่มี ข้อมูลจาก 
หน่วยราชการ 

รายปี กรมศิลปากร จำนวนโบราณสถาน
และงบประมาณ 
ท่ีได้รับบูรณะ 
ในแต่ละปี 

เปรียบเทียบจำนวน
โบราณสถานและ
งบประมาณท่ีได้รับ
ในการบูรณะ 
ในแต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
กรมศิลปากร กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 

 ๑.๒ สัดส่วนเงินนอก
งบประมาณท่ีใช้ในการ
บูรณะโบราณสถาน
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ ๕๐ 
ภายใน ๑๐ ปี 

อัตราการเพิ่มข้ึนของ
งบประมาณท่ีไม่ใช่
งบประมาณภาครัฐ 

ไม่มี ข้อมูลจาก 
หน่วยราชการ 

รายปี - กรมศิลปากร  
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวนเงินนอก
งบประมาณท่ีได้รับ
จากภาคเอกชน 

คำนวณค่าร้อยละ
ของงบประมาณ 
ท่ีได้รับเพ่ิมข้ึน 
ในแต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
กรมศิลปากร กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 

๒. การจัดการ
ปัญหาการบุกรุก
พื้นท่ีโบราณสถาน 

๒.๑ ไม่มีการบุกรุกพื้นท่ี
โบราณสถานเพิ่มเติม 

สถิติการ้องเรียนการบุกรุก
พื้นท่ีโบราณสถาน 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กระทรวงวฒันธรรม 
- กรมศิลปกร 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวนสถิติร้องเรียน
เร่ืองการบุกรุก
โบราณสถาน 

เปรียบเทียบสถิติ 
การร้องเรียน 
การบุกรุก
โบราณสถานรายปี 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี 
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงวัฒนธรรม  
กรมศิลปากร กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย 
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๗-๖๖ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๓ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการท่องเท่ียว (ต่อ-๑) 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอย่างทันท่วงทีและบำรุงรักษาให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสำหรับส่งเสริมความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ และดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน 
ตัวช้ีวัด 

และค่าเป้าหมาย 
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บรวบรวม

ข้อมูล 

ความถี่
ของข้อมูล 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

 ๒.๒ สามารถแก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นท่ี
โบราณสถานได้อย่างน้อย 
๑ พื้นท่ีภายในระยะเวลา 
๕ ป ี

จำนวนสถานท่ีโบราณ
สถานท่ีได้มีการแจ้งว่า 
มีการบุกรุกว่ามีการ
เพิ่มข้ึน-ลดลงในแต่ละปี 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรมศิลปกร 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวนสถิติร้องเรียน
เร่ืองการบุกรุก
โบราณสถาน 

เปรียบเทียบสถิติ 
การร้องเรียนการบุกรุก
โบราณสถานเพิ่มข้ึน- 
ลดลง ในแต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- กรมศิลปากร  
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 ๒.๓ สามารถแก้ไขปัญหา
การบุกรุกพื้นท่ี
โบราณสถานได้ท้ังหมด
ภายในเวลา ๑๐ ปี 

จำนวนสถานท่ีโบราณ
สถานท่ีได้มีการแจ้งว่า 
มีการบุกรุกว่ามีการ
เพิ่มข้ึน-ลดลงในแต่ละปี 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรมศิลปกร 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

จำนวนสถิติร้องเรียน
เร่ืองการบุกรุก
โบราณสถาน 

เปรียบเทียบสถิติ 
การร้องเรียนการบุกรุก
โบราณสถานเพิ่มข้ึน- 
ลดลง ในแต่ละปี 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
- กระทรวงวัฒนธรรม  
- กรมศิลปากร  
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

๓. การจำกัด
จำนวนนักท่องเท่ียว
เพื่อป้องกันความ
เสียหายของ
โบราณสถาน 

๓.๑ มีการศึกษา
ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเท่ียวของ
โบราณสถานท่ีมีความเสี่ยง
ท่ีจะเกิดความเสียหาย 
จากนักท่องเท่ียวภายในปี
เร่ิมต้น 

ศึกษาจำนวน
นักท่องเท่ียวท่ีสามารถ
รองรับได้ของสถานท่ี
ท่องเท่ียวนั้นๆ 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กรมศิลปกร 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

สถิติจำนวน
นักท่องเท่ียว 

เปรียบเทียบสถิติ
จำนวนนักท่องเท่ียวกับ
ความสามารถในการ
รองรับนักท่องเท่ียว 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรมศิลปากร  
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 



   รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๗-๖๗ 

ตารางท่ี ๗.๒-๒๓ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ปัจจัยสำคญัท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการท่องเท่ียว (ต่อ-๒) 

วัตถุประสงค์ของ: เพื่อบูรณะปรับปรุงโบราณสถานอย่างทันท่วงทีและบำรุงรักษาให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าสำหรับส่งเสริมความภาคภูมิใจ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติ และดึงดูดใจ
นักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล
สนับสนุน 
(มี/ไม่มี) 

วิธีการ 
เก็บ

รวบรวม
ข้อมูล 

ความถี่
ของข้อมูล 

หน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

เกณฑ์การคำนวณ วิธีการคำนวณ ข้อเสนอแนะ 

 ๓.๒ มีการจำกัดจำนวน
นักท่องเท่ียวในโบราณสถาน 
ท่ีมีความเสี่ยงภายใน ปีท่ี ๒ 

จำนวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีมี
การจำกัดจำนวนการเข้าถึง 

ไม่มี ข้อมูลสถิติ รายปี - กรมศิลปกร 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

สถิติจำนวน
นักท่องเท่ียว 

เปรียบเทียบสถิติ
นักท่องเท่ียวปีท่ี #  
กับปีแรกว่ามีการจำกัด
จำนวนจริง 

รวบรวมข้อมูลสถานท่ี
ท่องเท่ียวจากหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กรมศิลปากร 
- กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
- การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี ๘ 
สรุปและขอ้เสนอแนะ 
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๘-๑ 

บทที่ ๘ 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

บทนี้เป็นการสรปุกระบวนการจดัทำ SEA และผลการดำเนินการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์
(SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที ่ต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ ่งได้บรรลุวัตถุประสงค์  
ของโครงการ โดยได้ทำการวิเคราะห์และจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ในการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสม 
ของการใช้ประโยชน์ที ่ดินในระดับพื ้นที่  พร้อมทั้งได้แนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง 
ในการใช้เป็นกรอบ/เครื ่องมือ เพื ่อให้มีการบูรณาการและปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงานร่วมกัน 
อย่างเป็นระบบ  

๘.๑ การวิเคราะห์และจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

๘.๑.๑ กระบวนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กระบวนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ได้ใช้แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป (EU) นำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินการครั้งนี้ โดยมีกระบวนการจัดทำ  
ตามตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA (Strategic Thinking SEA) ประกอบด้วย ๖ ข้ันตอน ดังนี้ 

๑) การกลั่นกรอง 
๒) การพฒันาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

๒.๑) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๒.๒) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒.๓) การวิเคราะห์และระบปุระเด็นสิง่แวดล้อมและความยัง่ยืน 
๒.๔) กรอบการบริหารจัดการ 
๒.๕) กรอบอ้างอิงเชิงยทุธศาสตร ์
๒.๖) กรอบการประเมินปจัจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

๓) การพฒันาทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์
๓.๑) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
๒๓.) การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๔) การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
๕) การติดตามผล 
๖) การจัดทำรายงาน SEA 
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๘-๒ 

๘.๑.๒ สรุปผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้าน 

การใช้ประโยชน์ที ่ดินในพื้นที ่ต้นแบบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่มี  
การจัดลำดับ เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาเลือกใช้ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
จำนวน ๔ ด้าน ดังนี้ 

๑. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๑ ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
๑) นโยบายการบรหิารจัดการแม่น้ำป่าสัก ประกอบด้วย ๓ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

๑.๑) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือในแมน่้ำป่าสกั โดยประสานความรว่มมือกบั
หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 

๑.๒) ปรับปรุงและพัฒนากลไกลการบริหารจัดการแม่น้ำป่าสักใหม่ที่เข้มแข็งและบูรณาการ 
๑.๓) ปรับปรุงอำนาจการบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก  และการติดตามประเมินผล 

ตามกลไกเดิมและที่มีอยู่ 
๒) นโยบายการบรหิารจัดการขยะ ประกอบด้วย ๓ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

๒.๑) ขับเคลือ่นการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมอืง Zero Waste 
๒.๒) ส่งเสริมการลดขยะจากถ่ินกำเนิด 
๒.๓) ยกระดบัขีดความสามารถระบบจัดการขยะให้สงูข้ึน 

๓) การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ ประกอบด้วย ๓ ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
๓.๑) ส่งเสริมค่านิยมและสร้างแรงจูงใจเชิงบวก โดยใช้มาตรการทางการเงิน และมใิช่

การเงิน 
๓.๒) กำหนดมาตรการจัดเก็บค่าบำบดัน้ำเสียสำหรบัครวัเรอืน และโรงงานอุตสาหกรรม 

ตามหลักการ Polluter Pays Principle 
๓.๓) กำหนดบทลงโทษ และเพิ ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล ให้มีความเข้มงวด 

มากยิ่งข้ึน 
๔) การบริหารจัดการปญัหาอุทกภัย ประกอบด้วย ๒ ทางเลอืกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

๔.๑) บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัยเข้ากับการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ 
๔.๒) ปรบัรปูแบบการทำเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้ง 

๒. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๒ ด้านการเกษตรกรรม ประกอบด้วย  
๑) นโยบายการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน ประกอบด้วย 

๓ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
๑.๑) กำหนดให้จังหวัดพระนครศรอียุธยาเปน็เมืองสนิค้าเกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐ 
๑.๒) ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นการเกษตรแม่นยำสูง 

(Precision Agriculture) 
๑.๓) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

๒) นโยบายการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๓ ทางเลือก คือ 

๒.๑) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่องและระยะยาว 
๒.๒) ขับเคลือ่นใหเ้กษตรกรมทีี่ทำกินเป็นของตัวเองหรือมีความมั่นคงด้านที่ทำกิน 
๒.๓) พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และสง่เสรมิการใช้งาน 
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๓. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๓ ด้านการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย  
๑) นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
๑.๑) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้พลงังานสะอาด 
๑.๒) ยกระดบัคุณภาพและเครือข่ายระบบขนส่งเดิม 

๒) นโยบายการสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื้นทีอุ่ตสาหกรรมและทีอ่ยู่อาศัย ประกอบด้วย 
๒ ทางเลอืกเชิงยทุธศาสตร์ คือ 

๒.๑) ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัดพิจารณาสัญลักษณ์สี และข้อกําหนดเป็นการเฉพาะ 
ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที่แนวกันชน (Buffer Zone) 

๒.๒) กําหนดระยะแนวกันชน (Buffer Zone) 
๓) นโยบายการเพิ่มพื้นทีส่ีเขียว ประกอบด้วย ๓ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

๓.๑) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยผสมผสานการขับเคลื่อนระหว่างจังหวัดและภาคเอกชน 
๓.๒) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชนดำเนินการเป็นหลัก 
๓.๓) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการดำเนินการของจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ/องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหลัก 
๔) นโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ประกอบด้วย ๕ ทางเลอืกเชิงยทุธศาสตร์ คือ 

๔.๑) ปรบัปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีข้ึน 
๔.๒) การปรบัผงัที่ดิน (Reblocking) 
๔.๓) ประสานงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน/การแบง่ปันที่ดิน (Land Sharing) 
๔.๔) รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยูบ่รเิวณเดิม (Reconstruction) 
๔.๕) รื้อย้ายและการสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ (Relocation) 

๔) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๔ ดา้นการท่องเท่ียว ประกอบด้วย 
๑) นโยบายการเพิ ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ ประกอบด้วย  

๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
๑.๑) ให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมบูรณะและ

บำรุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
๑.๒) ขับเคลื่อนให้รัฐบาลเห็นความสำคัญและจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 

๒) นโยบายการจัดการปัญหาการบุกรุกพื ้นที ่โบราณสถาน มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
๒ ทางเลือก คือ 

๒.๑) จัดทำแผนระยาว ๑๐ ปีพรอ้มมาตรการรองรบัผูบุ้กรุกที่มีความเปราะบาง 
๒.๒) ดำเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๓) นโยบายการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อป้องกันความเสียหายของโบราณสถาน  
ประกอบด้วย ๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ 

๓.๑) จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราทีสู่งข้ึน 
๓.๒) กำหนดขีดความสามารถในการรองรับนกัท่องเที่ยว 
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๘.๑.๓ ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้
๑. ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนนิงาน มีดังนี ้

๑) คณะผู้จัดทำ SEA กับคณะผู้จัดทำนโยบายแผน/แผนงานขององค์กร หรือหน่วยงาน 
ที่จะนำผลการศึกษา SEA ไปใช้ ควรมีการประสานงาน มีส่วนช่วยสนับสนุน หรือทำงานร่วมกัน รวมทั้ง 
มีการสื่อสารให้ทราบสถานการณ์ความคืบหน้าของการดำเนินการในแต่ละช่วง เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  และ
สนับสนุนให้การจัดทำ SEA มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกด้านของการพัฒนา ทำให้ SEA สามารถนำไปใช้ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบาย แผน/แผนงาน ต่อไป 

๒) คณะผู้จัดทำ SEA จำเป็นต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
SEA จึงจะสามารถจัดทำ SEA ที่เป็นไปแนวทางที่ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการจัดทำนโยบาย แผน และ
แผนงานให้มีประสิทธิภาพได้ดีย่ิงข้ึน  ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการ SEA ควรผ่านการอบรม หรือศึกษา
การจัดทำ SEA มาแล้ว 

๓) การใช้ข้อมูล ไม่ควรให้ความสำคัญในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูลมากนัก โดยเฉพาะ
ข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน อาจล้าสมัย และไม่มีประโยชน์ต่อการจัดทำ SEA มากนัก  
คณะผู้จัดทำ SEA ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลปฐมภูมิ ที่มาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว 
ว่าถูกต้องเป็นจริง ข้อมูลต้องครอบคลุมทั้งปัญหา และความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะได้รับ
ผลกระทบ หากมีการดำเนินการตาม SEA  ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าปัญหาความห่วงกังวล ความต้องการและ
ศักยภาพของบุคลากรในพื้นที่ได้รับการพิจารณา 

๔) ในข้ันตอนการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ควรให้ความสนใจกับประเด็น
ปัญหาหลัก หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การสืบค้นหาสาเหตุ หรือรากของปัญหาหลัก 
ที่สำคัญเหล่านั้น รวมทั้งการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากลักในมิติที่หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมประเด็น
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕) การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีระยะเวลาในการรวบรวมและจัดเตรยีมข้อมูลพอสมควร 
และควรจัดเก็บรวมรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองทรัพยากร 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องในการจัดทำ SEA  

๖) ระยะเวลาการจัดทำ SEA ควรมีระยะเวลาในการจัดทำให้เพียงพอ โดยเฉพาะการให้เวลา
กับขั้นตอนการกำหนดขอบเขต (Scoping) หรือการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เพราะเป็นขั้นตอน 
ที่สำคัญมากในการค้นหาปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
ที่อ่อนแอ เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการพิจารณาประเด็นปัญหาสำคัญทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 

๒. ข้อเสนอแนะในระดบันโยบาย 
๑) เร่งรัดการปฏิรปู การบรหิารจัดการภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน ดังนี ้

(๑) ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๒) พัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบ

ภาครัฐ 
(๓) กระจายอำนาจความรับผิดชอบ และเพิ่มบทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ 
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๒) เร่งการฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ ่งแวดล้อมเพื ่อสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี ้

๒.๑) ปรับปรุงระบบที่ดิน และลดความเหลื่อมล้ำด้านการถือครองที่ดิน ให้เกษตรกร 
มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 

๒.๒) ส่งเสริมระบบการเกษตรกรรมยั่งยืนให้เป็นวาระแห่งชาติ 
๒.๓) เร่งรัดพัฒนากลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม การแก้ไขจัดการขยะ และของเสียอย่างเป็นระบบ 
๒.๔) เรง่รัดพฒันาภาคการทอ่งเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล 

๘.๒  แนวทางการประเมินส ิ ่งแวดล้อมระดับย ุทธศาสตร ์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สรุปเป็น
ขั ้นตอนสำคัญ จำนวน 6 ขั ้นตอน คือ ๑) การกลั ่นกรอง ๒) การพัฒนาปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ  
๓) การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๔) การประเมินโอกาสและความเสี ่ยง ๕) การติดตามผล และ  
๖) การจัดทำรายงาน SEA ทั้ง ๖ ข้ันตอนนี ้มีประเด็นที่ต้องใหค้วามสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้มสี่วนได้สว่นเสยี
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ ดังแสดงในรูปท่ี ๘.๒-๑ ดังนี้ 
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รูปท่ี ๘.๒-๑ แนวทางการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
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๑.  การกลั่นกรอง (Screening) 

 ๒.  การพัฒนาปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ  
      (Critical Decision Factors Development) 

  ๒.๑)  การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
(Object of Assessment) 

 

  ๒.๓)  ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 
(Environmental and Sustainability Issues: ESI) 

  ๒.๕)  กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference Framework: SRF) 

  ๒.๔)  กรอบการบริหารจัดการ 
(Governance Framework) 

  ๒.๖)  กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
(CDF Assessment Framework) 

 ๓.  การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
      (Strategic Option Development) 

  ๓.๑)  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) 

  ๔.  การประเมินโอกาสและความเสี่ยง  
 (Opportunities & Risk Assessment) 

  ๕. การติดตามผล (Follow–up) 

  ๖. การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report) 

  ๓.๒)  การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
  (Strategic Option Assessment)  

  ๒.๒)  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
(Driving Forces) 
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