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คำนำ 

 การพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศไทย มีการดำเนินการที่ยังไม่แพร่หลาย 
ในเรื่องของการประเมินศักยภาพ ข้อจำกัดของสภาพพื้นที่รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้
โครงการพัฒนาต่างๆ ที ่ผ ่านมาประสบปัญหาความเหมาะสมและความคุ ้มค่าของการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน  
ความไม่คุ ้มค่าในการพัฒนาพื้นที ่และความไม่คุ ้มค่าของการลงทุนก่อสร้างสาธารณูปโภคในการรองรับ 
การพัฒนาต่างๆ ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมและการยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่พัฒนา ถึงแม้ว่า ภาครัฐจะมีการกำหนดประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆ เช่น การใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม หรือการกำหนดพื้นที่เพื่อการพัฒนาระบบ 
การคมนาคมและขนส่งขนาดใหญ่ก็ตาม แต่สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เป็นผลให้การพัฒนาพื้นที่หรือการพัฒนาโครงการต่างๆ ดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป  
ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และความไม่เข้าใจกันระหว่างภาคประชาชน และภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่/ 
การพัฒนาโครงการในหลายๆ โครงการของภาครัฐที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากประชาชนมีการรับทราบข้อมูล 
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในเรื ่องศักยภาพของพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ที ่ตนอาศัยอยู ่ ว่ามีความเหมาะสมหรือ  
มีศักยภาพเพื ่อการใช้ประโยชน์ประเภทใด หรือเพื ่อกิจกรรมใด รวมทั ้งกระบวนการการมีส ่วนร่วม 
ของประชาชนในการพัฒนาพื้นที ่ยังมีการดำเนินการไม่เต็มประสิทธิภาพ หรือกระบวนการการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการรับฟังข้อมูล/ข่าวสารในการพัฒนาโครงการเท่านั้น ในขณะที่ หน่วยงาน
ภาครัฐซึ ่งมีหน้าที ่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาและโครงการพัฒนาในพื ้นที ่ต่างๆ  
มีการดำเนินการที่ไม่ครอบคลุมในเรื่องของการพิจารณาความเหมาะสมของการพัฒนาในเชิงพื้นที่ เนื่องจาก
การพัฒนาที่ผ ่านมามีการดำเนินการที ่ไม่แพร่หลาย ในเรื ่องของการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
พื้นที่และเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิผลสงูสดุ จึงทำให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการพัฒนาโครงการต่างๆ ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย/ยุทธศาสตร์ หรือที่วางแผนไว้ ทั้งนี้ ในการประเมิน
สิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ได้กำหนดหลักการและแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ในทุกขั ้นตอนของ  
การประเมิน จำเป็นต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน เพื่อให้หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย/
เจ้าของโครงการทราบถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โครงการ/พื้นที่พัฒนานั้นๆ ถึงแม้ว่าประเทศไทย
จะมีทั้งกฎหมายนโยบายระดับต่างๆ ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนการบริหารจัดการต่างๆ ก็ตาม แต่ปัญหา  
ในการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที ่ดินและการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ยังคงเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้อง  
รีบหามาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้การพัฒนาที่เกิดข้ึนอยู่บนฐานของศักยภาพและ
ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที ่ดินของประเทศไทย และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
เพื่อให้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด และการพัฒนาที่เกิดข้ึนเป็นไปอย่างยั่งยืน 
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อภิธานศัพท์ 
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 ่บนความเป็นจริ ง 
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  
เพื่อนำนโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัต ิ

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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อภิธานศัพท์ 
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 



  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

-ฉ- 

อภิธานศัพท์ 
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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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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รายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหารจัดทำสาระสำคัญให้เพื่อความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้คือ ความเป็นมา
ของโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ การดำเนินงาน สรุปผลการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการใช้ประโยชน์
สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้ 

๑. ความเป็นมาของโครงการ 
นายกรัฐมนตรี มีบัญชาให้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการจัดทำการประเมิน

ส ิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื ่อกำหนด “การใช้ประโยชน์ท ี ่ด ินของประเทศให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ” ดังนั ้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ได้มีการดำเนินการจัดทำ  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อม
ประสานการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำนโยบาย แผนและแผนงาน เพื่อบูรณาการ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อย่างสมดุล ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน บนศักยภาพและเงื่อนไข
ของการพัฒนาในระยะยาว และทุกฝ่ายได้ผลประโยชน์ของการพัฒนาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ต้นแบบ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์
ท ี ่ด ิน ในระดับพื ้นที่ และแนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อวิเคราะห์และจัดทำต้นแบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ บนฐานของศักยภาพและความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในระดับพื้นที่ 

๒.๒ เพื ่อให ้ได้แนวทางการประเมินส ิ ่งแวดล ้อมระดับย ุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบ/เครื่องมือ ในการบูรณาการ
การปฏิบัติการทางนโยบายและแผนงาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

๓. การดำเนินงาน 
๓.1 การคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษา 

พื้นที่ศึกษาคือพื้นที่ต้นแบบที่ใช้ในการสาธิตการนำวิธีการของ  SEA มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการดำเนินงานสำหรับพื้นที่อื่นๆ พื้นที่ต้นแบบได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดซึ่งได้กำหนดให้ไดร้ับ
การพัฒนาไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ จำนวน 
๑๕ จังหวัดได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา สระบุรี ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี  
สงขลา ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และปทุมธานี 

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วย ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์
ท ี ่ด ิน  แนวโน้มการพัฒนาการใช้ท ี ่ด ินเป็นฐานการผลิตทางด ้านอ ุตสาหกรรม แนวโน้มการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การพัฒนาด้านชลประทาน ความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม (Carrying Capacity) โดยหลังจากใช้เกณฑ์
ดังกล่าวกับทั้ง ๑๕ จังหวัดแล้ว ปรากฏว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ ต้นแบบ 
ในการศึกษานี ้



  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

-๒- 

๓.2 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีต้นแบบ 
(จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

การดำเนินการศึกษาโครงการประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ได้พิจารณานำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป (EU) มาเป็นกรอบ 
ในการศึกษา เนื ่องจาก เป็นหลักการที ่มีแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic – Based SEA) ซึ ่งสอดคล้อง 
กับแนวทางการดำเนินโครงการในลักษณะการกำหนดนโยบาย โดยแนวทางของสหภาพยุโรป (EU)  
จะมีข้ันตอนการดำเนินงานที่มีกรอบชัดเจน ตั้งแต่การกำหนดกรอบวัตถุประสงค์ มีการวิเคราะห์ภายใต้กรอบ
ประเด็นปัญหาหลักที่มีขั้นตอนการวิเคราะห์อย่างชัดเจน และครอบคลุมทุกมิติ ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสมดุลและความยั่งยืนของการพัฒนา 

  ข้ันตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่
ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สามารถสรุปเป็นข้ันตอนการดำเนินงาน ดังรูปท่ี 3.2-1 

 

 

 

 



  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

-๓- 

ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดา้นการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

รูปท่ี ๓.๒-๑ ขั้นตอนการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ในพ้ืนท่ีต้นแบบ (จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
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๑. การกลั่นกรอง (Screening) 

๒.การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
   (Critical Decision Factors: CDF) 

  ๒.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
         (Object of Assessment) 

 
  ๒.๒  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) 

 ๒.๓ การวิเคราะห์และระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและ 
ความยั่งยืน (Environmental and Sustainability Issues: ESI) 
 

 

 ๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
    (Strategic Reference Framework: SRF)  
 

 

 ๒.๔  กรอบการบริหารจัดการ 
        (Governance Framework) 
 
 

 
 ๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
       (CDF Assessment Framework) 
 
 

 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
    (Strategic Option Development)  
 

   ๓.๑  ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์    
         (Strategic Option) 

 

  ๓.๒  การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์  
           (Strategic Option Assessment) 

 

  ๔.  การประเมินโอกาสและความเสี่ยง  
    (Opportunities and Risk Assessment) 

  ๕. การติดตามผล (Follow – up) 
 

  ๖. การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report)  
 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors: CDF) ๔ ปัจจัย 
  ๑. การบริหารจัดการ  
  ๒. การเกษตรกรรม  
  ๓. การพัฒนาเมือง 
  ๔. การท่องเที่ยว   
 

การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ดังนี้   
๑. การรวบรวมปัญหา ศักยภาพ และประเด็นอ่อนไหวประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน และประเด็นที่เก่ียวข้อง  

- ทบทวนเอกสารข้อมูลทั่วไปของพ้ืนที่ เอกสารรายงานผลต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
- การลงพ้ืนที่สำรวจ สัมภาษณ์หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานเจ้าของแผน ผู้นำภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม 

๒. การดำเนินกิจกรรมเพ่ือรับฟังความเห็น ได้แก่ การสัมมนาในระดับจังหวัด จำนวน  ๒ ครั้ง/การประชุมกลุ่มย่อยจำนวน ๘ ครั้ง โดยมีกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการ 

เพ่ือค้นหาประเด็นสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ ร่วมกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ CDF ประเด็นกฎหมายในระดับพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์ของจังหวดั และการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGS) 

การพิจารณานโยบายระดับมหภาคที่เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและมิติอ่ืน โดยพิจารณา CDF กับความสอดคล้องตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายที่ระบุไว้ยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาต ิแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ นโยบายและแผนระดับกระทรวง/กรม ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 
 

การพิจารณาบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้สว่นเสียทุกภาคส่วน ซ่ึงจะครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชน ที่เก่ียวข้องแต่ละ CDF 

ผลการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
๑) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย ๑. การจัดการการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก ๒. การจัดการขยะ ๓. การจัดการน้ำเสีย และ ๔. การบริหารจัดการน้ำท่วม 
๒) การเกษตรกรรม ประกอบด้วย ๑. ระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ๒. ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา และ ๓. ศักยภาพของเกษตรกร  
๓) การพัฒนาเมือง ประกอบด้วย ๑. การขนส่งและเดินทาง ๒. พ้ืนที่กันชนและพ้ืนที่สีเขยีว และ ๓. ชุมชนแออัด  
๔) การท่องเที่ยว ประกอบด้วย ๑. งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ ๒. การป้องกันและแก้ไขการบุกรุกโบราณสถาน และ ๓. การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 

การกำหนดกรอบทิศทางที่จะวิเคราะห์ โดยมีการกำหนดวตัถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/คุณภาพ) ของการประเมินแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ (CDF)  

ผลการกำหนดเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดการประเมินระดับยุทธศาสตร์ 
CDF ๑ การบริหารจัดการ เกณฑ์การประเมิน ๔ เร่ือง และตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน ๗ ตวั  
CDF ๒ การเกษตรกรรม เกณฑ์การประเมิน ๓ เร่ือง และตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน ๖ ตวั  
CDF ๓ การพัฒนาเมือง เกณฑ์การประเมิน ๓ เร่ือง และตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย จำนวน ๕ ตวั  
CDF ๔ การท่องเที่ยว เกณฑ์การประเมิน ๓  เร่ือง  และตัวชี้วดัค่าเป้าหมาย จำนวน  ๗  ตัว  
 
 

เป็นการกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก คือ 
๑. ตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผล  
๒. กลไกการติดตามประเมินผล 
๓. วิธีการติดตามและประเมินผล  
 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix  
CDF ๑ การบริหารจัดการ นโยบายหลัก ๔ เร่ือง และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๑๑ ยุทธศาสตร์  
CDF ๒ การเกษตรกรรม นโยบายหลัก ๒ เร่ือง และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์    ๖ ยุทธศาสตร์  
CDF ๓ การพัฒนาเมือง นโยบายหลัก ๔ เร่ือง และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ ยุทธศาสตร์  
CDF ๔ การท่องเที่ยว นโยบายหลัก ๓ เร่ือง และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์    ๖ ยุทธศาสตร์  
  
 
 
ผลการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก  
CDF ๑ การบริหารจัดการ จัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายหลัก ๔ เร่ือง  
CDF ๒ การเกษตรกรรม จัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายหลัก ๒ เร่ือง 
CDF ๓ การพัฒนาเมือง จัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายหลัก ๔ เร่ือง 
CDF ๔ การท่องเที่ยว จัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้นโยบายหลัก ๓ เร่ือง 
  
 
 

  วัตถุประสงค์การประเมิน : เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นธรรมและยั่งยืน ในมติิ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่แวดล้อม  

ดำเนินการจัดทำรายงาน ๓ ส่วนหลัก ๑. รายงานระบุปัจจัยการตัดสินใจที่สำคญั ๒. รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์และ ๓. รายงานสรุปสำหรับประชาชนทั่วไป 

การวิเคราะห์แนวโน้มและบริบท โดยพิจารณาสภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของการบริหารจัดการของพื้นที่ต้นแบบ และวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อนำผลการวิเคราะห์ SWOT  
มาพัฒนาเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

เป็นกระบวนการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ โดยจะวิเคราะห์ใน ๒ ประเด็น ได้แก่ ๑. แนวโน้มในการบรรลุเป้าหมาย และ ๒. แนวโน้มในการให้เกิดผลทางปฏิบัติ  

- เพ่ือพิจารณาความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดทำ SEA โดยสามารถดำเนินการได้ ๒ แนวทาง คือ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ และดำเนินการเป็นรายการ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ ทส. เร่งรัดการจัดทำ SEA ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพ่ือกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

เป็นการประเมินโอกาสและความเส่ียงทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น เพ่ือบรรลุเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้ง กำหนดมาตรการพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sustainable Measure) ได้แก่ มาตรการการใช้ประโยชน์จากโอกาส และมาตรการในการป้องกันหรือลดความเส่ียงที่จะเกิดขึ้น 
โดยผ่านการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ 
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-๔- 

๔. สรุปผลการดำเนินงาน 

๔.๑ การจัดทำต้นแบบการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในพื้นท่ีต้นแบบ (จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา) 

จากการดำเนินงานตามกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินโดยใช้พื้นที่ต้นแบบ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่มีการ
จัดลำดับเพื่อให้ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาเลือกใช้ภายใต้ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical 
Decision Factor: CDF) ๔ ด้าน ดังนี้ 

๔.๑.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๑ ประเด็นการบริหารจัดการ ประกอบด้วย  
๔ นโยบาย มี ๑๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๔.๑.๑.๑ นโยบายการบริหารจัดการแม่น้ำป่าสัก มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์   
๓ ทางเลือก คือ  

๑) แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการเดินเรือในแม่น้ำป่าสัก โดยประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมเจ้าท่า สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

๒) ปรับปรุงและพัฒนากลไกการบริหารจัดการแม่น้ำป่าสักที่เข้มแข็งและ
บูรณาการ 

๓) ปรับปรุงอำนาจการบริหารจัดการแม่น้ำป่าสักและการติดตามประเมินผล
ตามกลไกเดิมที่มีอยู่ 

๔.๑.๑.๒ นโยบายการบริหารจัดการขยะ มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ  
๑) ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมือง Zero Waste 
๒) ส่งเสริมการลดขยะจากถ่ินกำเนิด 
๓) ยกระดับขีดความสามารถของระบบจัดการขยะให้สูงข้ึน 

๔.๑.๑.๓ นโยบายการบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
๓ ทางเลือก คือ  

๑) ส่งเสริมค่านิยมและสร้างแรงจูงใจเชิงบวกโดยใช้มาตรการทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน 

๒) กำหนดมาตรการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียสำหรับครัวเรือนและโรงงาน
อุตสาหกรรม ตามหลักการ Polluter Pays Principle 

๓) กำหนดบทลงโทษและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลให้มีความเข้มงวด
มากยิ่งข้ึน 

๔.๑.๑.๔ นโยบายการบริหารจัดการปัญหาอุทกภัย มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
๒ ทางเลือก คือ 

๑) ปรับรูปแบบการทำเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุทกภัยและ
ภัยแล้ง 

๒) บูรณาการมาตรการป้องกันอุทกภัยเข้ากับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ 
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-๕- 

๔.๑.๒ ทางเล ือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๒ ประเด็นด้านการเกษตร ประกอบด้วย  
๒ นโยบาย ๖ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๔.๑.๒.๑ นโยบายการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  
มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ  

๑) กำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๒) ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นการเกษตร
แม่นยำสูง (Precision Agriculture) 

๓) พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกรในระบบ
ออนไลน ์

๔.1.๒.๒ นโยบายการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร มีทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ  

๑) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่อง
และระยะยาว 

๒) ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคงด้าน 
ที่ทำกิน 

๓) พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 
๔.1.๓ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๓ ประเด็นด้านการพัฒนาเมือง ประกอบด้วย  

๓ นโยบาย ๑๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๔.1.๓.๑ นโยบายการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที ่เป ็นมิตรกับผู ้ใช้งานและ

สิ่งแวดล้อม มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ  
๑) พัฒนาระบบขนส่งมวลชนใหม่ที่ใช้พลังงานสะอาด 
๒) ยกระดับคุณภาพและเครือข่ายระบบขนส่งเดิม 

๔.1.๓.๒ นโยบายการสร้างแนวเขตกันชนระหว่างพื ้นที ่อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย  
มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ  

๑) ผลักดันให้ผังเมืองรวมจังหวัดพิจารณาสัญลักษณ์สีและข้อกําหนดเป็น
การเฉพาะต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทพื้นที ่แนวกันชน (Buffer 
Zone) 

๒) กําหนดระยะแนวกันชน (Buffer Zone) 
๔.1.๓.๓ นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๓ ทางเลือก คือ  

๑) เพิ ่มพื ้นที ่ส ีเขียวโดยผสมผสานการขับเคลื ่อนระหว่างจังหวัดและ
ภาคเอกชน 

๒) เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยให้ภาคเอกชนดำเนินการเป็นหลัก 
๓) เพิ ่มพื ้นที่สีเขียวโดยการดำเนินการของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐ/

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นหลัก 
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-๖- 

๔.1.๓.๔ นโยบายการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๕ ทางเลือก 
คือ  

๑) ปรับปรุงสภาพชุมชนเดิมให้ดีข้ึน 
๒) การปรับผังที่ดิน (Reblocking) 
๓) ประสานประโยชน์การใช้ที่ดิน/การแบ่งปันที่ดิน (Land Sharing) 
๔) รื้อย้ายและสร้างชุมชนใหม่ที่อยู่บริเวณเดิม(Reconstruction) 
๕) รื้อย้ายและสร้างชุมชนในที่ดินใหม่ (Relocation) 

๔.๑.๔ ทางเล ือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF๔ ประเด็นด้านการท่องเที ่ยว ประกอบด้วย  
๓ นโยบาย ๖ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๔.๑.๔.๑ นโยบายการเพิ่มศักยภาพการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ มีทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ  

๑) ให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้ามามบีทบาทสำคัญในการร่วมบูรณะ
และบำรุงรักษาทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๒) ขับเคลื่อนใหร้ัฐบาลเห็นความสำคัญและจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ 
๔.1.๔.๒ นโยบายการจัดการปัญหาการบุกร ุกพื ้นที ่โบราณสถาน มีทางเล ือก 

เชิงยุทธศาสตร์ ๒ ทางเลือก คือ  
๑) จัดทำแผนระยาว ๑๐ ปีพร้อมมาตรการรองรบัผูบ้กุรกุที่มีความเปราะบาง 
๒) ดำเนินการจัดการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๔.1.๔.๓ นโยบายการจำกัดจำนวนนักท่องเที ่ยวเพื ่อป้องกันความเสียหายของ
โบราณสถาน ๒ ทางเลือก คือ  

๑) จัดเก็บค่าเยี่ยมชมในอัตราที่สูงข้ึน 
๒) กำหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว 

๔.๑.๕ แนวทางการใช้ประโยชน์สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
รายละเอียดแนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากการศึกษาครั้งนี้  

มีดังนี ้
๑) การนำไปใช้ประโยชน์ 

๑.๑) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่นำเสนอสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดทุกประเด็น 
จังหวัดจึงไม่จำเป็นต้องปรับวิสัยทัศน์ 

๑.๒) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่นำเสนอสามารถใช้กำหนดแผนงานโครงการให้
เข้มแข็ง ครอบคลุม สมดุล สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์จังหวัดมากข้ึน และ 

๑.๓) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์บางยุทธศาสตร์เป็นแผนระยะยาวสามารถนำไปใช้
กำหนดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาจังหวัดฉบับถัดไปได้ 

๒) กลไกขับเคลื่อน 
๒.๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตาม  

การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะจากการศึกษา SEA” 
๒.๒) การติดตามประกอบด้วย ๒ ส่วนคือการติดตามการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

ที่เสนอแนะในรายงาน SEA และการติดตามผลการพัฒนาในขั้นแผนงาน 
โครงการ โดยการติดตามประเมินผลควรดำเนินการอย่างต่อเนื ่องและ 



  รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

-๗- 

เป็นประจำ (เช่น ทุก ๓ เดือน) รวมทั้งให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม  
เพื่อประโยชน์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

๒.๓) ยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะในรายงาน SEA สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้
ตามสถานการณ์และบริบทในช่วงเวลาที่ดำเนินการในข้ันแผนงาน โครงการ 
โดยใช้ประโยชน์จากการประเมินอย่างต่อเนื่อง 

4.2 แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ผลการดำเนินโครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นที่ต้นแบบ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ได้นำไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อสรุปเป็นแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนสำหรับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการและพัฒนาให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีความยั่งยืน และ
สมดลุทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

สำหรับแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน 
สามารถสรุปเป็นขั ้นตอนหลักๆ ประกอบด้วย  การกลั ่นกรอง การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ การประเมินโอกาสและความเสี่ยง การติดตามผล และการจัดทำรายงาน 
แสดงดังรูปท่ี 4.2–1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  รายงานสรปุสำหรับผู้บริหาร 
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

-๘- 

รูปที่ ๔.๒-๑ ขั้นตอนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  การกลั่นกรอง (Screening) 

ขั้นตอน 

๒.  การพัฒนาปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development) 

๒.๑  การกำหนดวัตถุประสงค ์
       ของการประเมิน  
       (Object of Assessment) 

๒.๒  การวิเคราะห์แรงขบัเคลื่อน  
       (Driving Forces) 

๒.๓  การวิเคราะห์และระบุประเด็น 
       สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน  
       (Environmental and  
       Sustainability Issues: ESI) 

๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์  
      (Strategic Reference  
      Framework: SRF) 

๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญท่ี    
ต้องตัดสินใจ (CDF Assessment  
Framework)     

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 

๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์ 
(Strategic Option ) 

๔. การประเมินโอกาสและความเสี่ยง  
(Opportunities & Risk  
 Assessment) 

๖. การจัดทำรายงาน SEA  
    (SEA Report) 

๓.๒ การประเมนิทางเลอืกเชงิยุทธศาสตร ์ 
       (Strategic Option Assessment)  

วัตถุประสงค์ เครื่องมือ/เทคนิค ผลที่ได้รับ ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 

เพื่อพิจารณาถึงความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ สามารถ
ดำเนินการจัดทำ SEA ได้ ๒ แนวทาง คือ ดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้และรายกรณี การประชุม/การปรึกษาหารือ ความจำเป็น/ไม่จำเป็น 

เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกันถึงเป้าหมาย/วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่เกิดประโยชน์
สูงสุดและมีความย่ังยืน การประชุม/การปรึกษาหารือ การยอมรับในเป้าหมาย/วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ที่เกิดประโยชน์สูงสุดและย่ังยืน 

เป็นกระบวนการวิเคราะห์กรอบปัญหา โดยการนำปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหวและศักยภาพ
มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาเพื่อพัฒนาเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision 
Factors: CDF) ในเบือ้งต้น เพือ่ 
   ๑. ระบุสาเหตุหรือรากเหง้าของปัญหาที่เกิดข้ึนในพืน้ที่  
   ๒. จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในพื้นที ่
   ๓. สำรวจสภาวะแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

๑.  การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒.  การสัมมนา การประชุมรับฟังความคิดเห็น การสัมภาษณ์  

การสำรวจ เป็นต้น 
๓.  เคร่ืองมือรวบรวมและจัดหมวดหมู่ของปัญหา อาทิ ตาราง 

PESTEL Analysis 
๔.  เคร่ืองมือการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา อาทิ ต้นไม้ปัญหา 

(Problem Tree) 

 ได้ประเด็นสำคัญที่เป็นสาหตุหรือรากเหง้าของปัญหา 
ในพื้นที่ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  
(Critical Decision Factors: CDF) เบื้องต้น 

๑. รายงานระบุปจัจัยการตดัสินใจที่สำคญั 
๒. รายงานการประเมนิทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. รายงานสรุปสำหรับประชาชนทัว่ไป 

เพื่อคน้หาประเดน็ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาที่ย่ังยืนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที ่ร่วมกับการวิเคราะห ์
ความเช่ือมโยงระหว่างปัจจัยสำคัญทีต่้องตดัสินใจเบือ้งต้น กับเป้าหมายการพฒันาที่ย่ังยืน กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ประเด็นการพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดนิ ภายใต้นโยบาย แผน และ
แผนงาน ทีน่ำมาประเมิน SEA 
 

๑. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๓. การวิเคราะห์ความสัมพันธ ์

 

   ปัจจยัสำคัญที่ตอ้งตัดสินใจเบือ้งตน้ ทีไ่ด้วเิคราะหค์วาม
สอดคล้องประเด็นต่าง ๆ  ดังนี ้
๑. ประเดน็ส่ิงแวดล้อมและการพฒันาที่ย่ังยืนของพืน้ที ่

(ESI) ทีเ่กีย่วกับการพฒันาดา้นการใช้ประโยชน์ทีด่นิ
และทรัพยากรดิน  

๒. ทราบกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งหนว่ยงานภาครัฐ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถ่ิน สถาบนัการศกึษา 
องคก์รเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนที่มีภารกจิ
ที่เกี่ยวข้องตามประเด็นการพฒันาการใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

และทรัพยากรดิน  
๓. นโยบายมหภาคที่มกีารระบุค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกบั

การใช้ประโยชน์ที่ดนิ  

๑. การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๒. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis and 

Mapping: SAM) 

เพื่อพิจารณานโยบายระดับมหภาคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินและมิติอื่นๆ โดยพิจารณาว่า 
ประเด็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น มีความสอดคล้อง
กับนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่เหนือข้ึนไป 

๑. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๒. การประชุม/การปรึกษาหารือ การสัมภาษณ์ และการรับฟังความ

คิดเห็น 

ประเด็นปจัจัยสำคญัที่ตอ้งตดัสินใจ 
   - วตัถุประสงค์ของแต่ละ CDF 

- เกณฑ์การประเมิน 
- ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

๑. ทำให้มั่นใจว่า CDF ที่ได้เป็นปัจจัยที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบาย 
มหภาคที่อยู่เหนือข้ึนไปและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๒. ระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ) ของ 
การประเมินแต่ละ CDF  

๑. การประชุม/การปรึกษาหารือ การสัมภาษณ์ และการรับฟังความ
คิดเหน็ 

๒. การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านการวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม ในการวิเคราะห์
แนวโน้มและบริบท โดยพิจารณาสภาพอดีต ปัจจุบัน อนาคต ศกัยภาพและความเปราะบาง
ของแต่ละปัจจัย 
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 
ความเส่ียง นอกเหนือจากการบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาแล้ว พร้อมทั้งวางมาตรการป้องกัน
หรือลดความเส่ียงที่จะเกิดข้ึนในแต่ละนโยบายของแต่ละ CDF 

การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๑) มาตรการสร้างประโยชน์เพิ่มเติม จากโอกาสและ 

ความเส่ียง 
๒) จดัการความเส่ียงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
    ให้ลดน้อยลง   

 กำหนดแนวทางการติดตามผล ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
๑. การกำหนดตัวช้ีวัดในการติดตามผล 
๒. กลไกการติดตามผล 
๓. วิธีการติดตามผล  

การประชุม/การปรึกษาหารือ 
๑. กลไกการติดตามและประเมินผล 
๒. วิธกีารติดตามและประเมินผล 
๓. ตัวช้ีวัดการติดตามและประเมินผล  

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. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ 

ที่ดินและทรัพยากรดิน 
๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามปัจจัย สำคัญ 

ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 
๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
๓. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้ปัจจัย 

สำคัญที่ต้องการตัดสินใจ (CDF) 

๑.  คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และแผนงาน 
๒.  คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดำเนินการจัดทำรายงาน ๓ ส่วนหลัก ๑. รายงานระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  

๒. รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ ๓. รายงานสรุปสำหรับประชาชนทั่วไป   

๕. การติดตามผล  
    (Follow–up) 
 
 

การประชุม/การปรึกษาหารือ 

ขั้นตอนกระบวนการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ดา้นการใช้ประโยชน์ที่ดนิ มี ๖ ขั้นตอน ประกอบด้วย 

เพื ่อพิจารณาบทบาท ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่ม ีภารกิจที ่เกี ่ยวข้อง โดยคำนึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  
ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เกี่ยวข้อง กับความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นการพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น  
 

๒.๔  กรอบการบริหารจัดการ 
       (Governance Framework) 




