


แนวทางการประเมนิสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์  

(Strategic Environmental Assessment: SEA) 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ผู้จัดทำ  กองบริหารจัดการที่ดิน  
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท  
  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๗ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๔ 

ที่ปรึกษา  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๔  
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๘๐ โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๕๙ 

การอ้างอิง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายงานแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โครงการการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

คำสืบค้น การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
พิมพ์เมื่อ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

จำนวนพิมพ์ ๑๕๐ เล่ม 

จำนวนหน้า ๑๓๔ หน้า 

ผู้พิมพ์  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ๒๕๔ อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น ๔  
  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
  โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๘๐  โทรสาร ๐ ๒๒๑๘ ๒๘๕๙ 
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  คำนำ  

การพัฒนาที ่มุ ่ง เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป ็นสำค ัญ ทำให้เกิดป ัญหา 
ความเหลื่อมล้ำทางสังคม ความเสี่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
ขาดการยอมรับของประชาชน จำเป็นต้องมีเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว ในการน้ี 
นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม (ทส.) เร่งรัดการจัดทำการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
เพื ่อกำหนดการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของประเทศไทยให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ 
การพัฒนาประเทศในทุกมิติ ดังน้ัน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) จึงจัดทำแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ินขึ ้น เพื ่อเป็นเคร ื ่องมือและกลไกในการทำงานร ่วมกัน  
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการจัดทำนโยบาย แผน และแผนงานให้มีการบูรณาการมิติ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รายงานแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินฉบับน้ี เกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้ และประสบการณ์ของคณะผู้จัดทำโครงการ
การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่
ต้นแบบจังหวัดหน่ึงของประเทศไทย โดยใช้แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป (EU) ซ่ึงเป็น 
SEA ประเภทการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Thinking SEA) นำมาประยุกต์ ใช้ 
ในการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เน่ืองจากมีความสอดคล้องกับการประเมิน
ในเชิงพื ้นที ่ โดยได้ดำเนินการตามกระบวนการ  จำนวน ๖ ขั ้นตอน ประกอบด้วย  
การกลั่นกรอง การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
การประเมินโอกาสและความเสี่ยง การติดตามผล และการจัดทำรายงาน ในกระบวนการ
ดำเนินการจัดทำ SEA แต่ละขั้นตอนน้ัน คณะผู้จัดทำได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
จากภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง 
 การใช้ประโยชน์จากแนวทาง SEA ฉบับน้ี ผู้สนใจหรือผู้ใช้งานควรทำความเข้าใจ
เนื ้อหาทุกส่วนของแนวทางฯ  โดยละเอียด โดยเริ ่มจากความเข้าใจเนื ้อหา บทที่ ๑ 
เกี่ยวกับพื้นฐานเรื่อง SEA ทั่วไป และบทที่ ๒  SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื้อหาใน
บทที ่ ๑ และบทที ่ ๒  จำเป็นและเหมาะสมสำหร ับทุกกลุ ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะ
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กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินงานหรือกำกับดูแลการศึกษาโดยตรง บทที่ ๓ - ๗ จำเป็นและ
เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบการดำเนินงาน 
การประเมิน SEA สำหรับนโยบาย แผนหรือแผนงานการพัฒนาของหน่วยงาน และ
หน่วยงานภาครัฐ ซึ ่งร ับผิดชอบการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนหรือแผนงาน  
ของหน่วยงาน 

        
        
        

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
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-ก- 

สารบัญ 

หน้า 
คำนำ  
สารบัญ ก 
สารบัญรูป ง 
สารบัญตาราง ฉ 
อภิธานศัพท์ ซ 
บทท่ี ๑ บทนำ  
 ๑.๑ ความหมาย ๑-๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ ๑-๒ 
 ๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย ๑-๓ 
 ๑.๔ ประโยชน์ของ SEA ๑-๓ 
 ๑.๕ กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(SEA)  
๑-๔ 

 ๑.๖ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
และการจัดทำนโยบาย 

๑-๗ 

  ๑.๖.๑ จัดทำ SEA แยกออกจากการจัดทำนโยบาย/
แผน/แผนงาน (PPP) 

๑-๗ 

  ๑.๖.๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการทำ PPP  ๑-๗ 
บทท่ี ๒ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 ๒.๑ ความหมาย ๒-๑ 
 ๒.๒ วัตถุประสงค์ ๒-๒ 
 ๒.๓ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒-๓ 
 ๒.๔ ประโยชน์ของการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 
๒-๔ 

 ๒.๕ หลักการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๕ 
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-ข- 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

 ๒.๖ องค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ๒-๑๑ 
 ๒.๗ การทำงานของ SEA ในรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ๒-๑๒ 

 ๒.๘ ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ๒-๑๔ 
 ๒.๙ องค์ประกอบสำคัญของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์

ใน SEA 
๒-๑๘ 

บทท่ี ๓ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้
ประโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีต้นแบบ 

 

 ๓.๑ การกลั่นกรอง (Screening) ๓-๔ 
 ๓.๒ การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  

(Critical Decision Factors Development) 
๓-๔ 

 ๓.๓ การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option Development) 

๓-๔๑ 

  ๓.๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) ๓-๔๑ 
  ๓.๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Option Assessment) 
๓-๕๑ 

 ๓.๔ การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities & 
Risk Assessment) 

๓-๕๖ 

 ๓.๕ การติดตามผล (Follow-up) ๓-๕๘ 
 ๓.๖ การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report) ๓-๖๐ 
บทท่ี ๔ การมีส่วนร่วมและการส่ือสาร  
 ๔.๑ การมีส่วนร่วม ๔-๑ 
  ๔.๑.๑ การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๔-๑ 
  ๔.๑.๒ การดำเนินการกิจกรรมการมสี่วนร่วมกับ

ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
๔-๓ 

 ๔.๒ การสื่อสาร ๔-๙ 
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-ค- 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทท่ี ๕ การตรวจสอบคุณภาพการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

บทท่ี ๖ การขับเคลื่อนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

 ๖.๑ แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม ๖-๑ 
 ๖.๒ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ๖-๔ 
 ๖.๓ แนวทางการใช้ประโยชน์สำหรับพื้นที่ดำเนินการ ๖-๔ 

บทท่ี ๗ ข้อเสนอแนะ  
 ๗.๑ ข้อเสนอแนะระดับการดำเนินการ ๗-๑ 
  ๗.๑.๑ หลักการจัดทำ SEA ๗-๑ 
  ๗.๑.๒ ช่วงเวลาการจัดทำ SEA ที่เหมาะสม ๗-๒ 
  ๗.๑.๓ ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการ

จัดทำ SEA 
๗-๓ 

  ๗.๑.๔ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกำหนดตัวชี้วัด ๗-๓ 
  ๗.๑.๕ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในพื้นที่ 
๗-๓ 

  ๗.๑.๖ คุณสมบัติของผู้ที่เก่ียวข้องในกระบวนการ
จัดทำ SEA 

๗-๔ 

 เอกสารอ้างอิง  
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-ง- 

สารบัญรูป 
หน้า 

รูปที่ ๑.๖-๑ การทำ SEA แยกออกจาก PPP ๑-๘ 
รูปที่ ๑.๖-๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน 

(PPP) 
๑-๙ 

รูปที่ ๑.๖-๓ การทำ SEA ที่บูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ ๑-๑๐ 

รูปที่ ๒.๕-๑ ต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) ๒-๘ 

รูปที่ ๒.๘-๑ ขั้นตอนของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำ SEA ๒-๑๕ 
รูปที่ ๒.๙-๑ กรอบของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ เกณฑ์ประเมินและ

ตัวชี้วัด 
๒-๒๒ 

รูปที่ ๒.๙-๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และเส้นทางที่เป็นตัวเลือก ๒-๒๓ 

รูปที่ ๒.๙-๓ กรอบความคิดในการประเมิน SEA ของสหภาพยุโรป ๒-๒๕ 
รูปที่ ๓-๑ ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
๓-๓ 

รูปที่ ๓.๒-๑ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ในประเด็น “การบริหารจัดการ” 

๓-๑๗ 

รูปที่ ๓.๒-๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ในประเด็น “การเกษตรกรรม” 

๓-๑๘ 

รูปที่ ๓.๒-๓ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ในประเด็น “การพัฒนาเมือง” 

๓-๑๙ 

รูปที่ ๓.๒-๔ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
ในประเด็น “การท่องเที่ยว” 

๓-๒๐ 

รูปที่ ๓.๒-๕ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓-๒๖ 

รูปที่ ๓.๒-๖ ตัวอย่างการแสดงผลการเชื่อมโยงของ “CDF” กับประเด็น
การพัฒนาพื้นที่ และสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

๓-๒๘ 
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-จ- 

สารบัญรูป (ต่อ) 
หน้า 

รูปที่ ๓.๒-๗ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
ที่เก่ียวข้องกับแต่ละ CDF 

๓-๓๐ 

รูปที่ ๓.๒-๘ ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) กับนโยบายและแผนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า 

๓-๓๓ 

รูปที่ ๓.๒-๙ ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) ด้านการเกษตรกรรม กับ นโยบายมหภาค
ที่เก่ียวข้อง 

๓-๓๔ 

รูปที่ ๓.๒-๑๐ ตัวอย่างการบูรณาการของ “CDF” กับ ประเด็นการพัฒนา
จังหวัดพื้นที่ต้นแบบ นโยบายมหภาค และประเด็น
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 

๓-๓๘ 

รูปที่ ๓.๒-๑๑ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมายของ CDF ในประเด็นการเกษตรกรรม 

๓-๔๐ 

รูปที่ ๓.๓-๑ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF  
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๔๔ 

รูปที่ ๓.๓-๒ ตัวอย่างการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF  
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๕๔ 

รูปที่ ๓.๓-๓ ตัวอย่างแสดงการจัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๕๕ 

รูปที่ ๖.๑-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน ๖-๓ 
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สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ ๑.๕-๑ เปรียบเทียบ SEA แนวคิดแบบประเมินผลกระทบ กับ 
SEA แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

๑-๕ 

ตารางที่ ๒.๕-๑ คำศัพท์ใหม่สำหรับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA  ๒-๗ 

ตารางที่ ๒.๕-๒ การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA ๒-๙ 

ตารางที่ ๓-๑ ขั้นตอนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ๓-๒ 
ตารางที่ ๓.๒-๑ ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ศักยภาพและ

ประเด็นอ่อนไหว โดยใช้ตาราง PESTEL  
๓-๙ 

ตารางที่ ๓.๒-๒ ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา ๓-๑๑ 

ตารางที่ ๓.๒-๓ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ตัวชี้วัด และ 
ค่าเป้าหมายของ CDF ในประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๓๙ 

ตารางที่ ๓.๓-๑ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF 
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๔๒ 

ตารางที่ ๓.๓-๒ ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF ประเด็น 
ด้านการเกษตรกรรม 

๓-๔๖ 

ตารางที่ ๓.๓-๓ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๔๘ 

ตารางที่ ๓.๓-๔ ตัวอย่างการแสดงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF 
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๕๐ 

ตารางที่ ๓.๔-๑ ตัวอย่างผลการประเมินโอกาสและกำหนดมาตรการ 
ความยั่งยืน ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๕๗ 

ตารางที่ ๓.๔-๒ ตัวอย่างผลการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการ 
ความยั่งยืน ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๕๘ 

ตารางที่ ๓.๕-๑ ตัวอย่างตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะของ SEA ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

๓-๕๙ 
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-ช- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
หน้า 

ตารางที่ ๔.๑-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการ SEA 

๔-๔ 

ตารางที่ ๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA ๕-๑ 

ตารางที่ ๖.๑-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน ๖-๒ 
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: 
SEA) 

เป็นกระบวนการที่ช่วยสร้างบริบทการพัฒนาสู่
ความยั ่งยืน โดยการบูรณาการประเด็นด ้าน
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในการตัดสินใจ และ
การประเมินทางเลือกการพัฒนาให้ครอบคลุม
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact 
Assessment: EIA) 

เป ็นกระบวนการประเม ินผลกระทบทาง
กายภาพและชีวภาพ (ผลกระทบทางกายภาพ
และทางนิเวศวิทยา) ผลกระทบทางสังคมและ
ผลกระทบอื ่นๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้อง รวมทั ้งเสนอ
มาตรการเพ ื ่อลดผลกระทบตามข ้อเสนอ 
การพัฒนา ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการและทำ
ข้อผูกพันใดๆ 

วิสัยทัศน์ (Vision) ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐาน
อยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน 

นโยบาย (Policy) 
 
 
 
 
 

วิส ัยท ัศน์และภาพรวมของการดำเนินงาน  
ซึ่งระบุหลักและวิธีการปฏิบัติไว้เป็นกรอบหรือ
แนวทางอย่างกว้างๆ เพื ่อเป็นแนวคิดในการ
ต ัดส ินใจสำหร ับการวางแผนท ี ่ จะต ้ อง มี
รายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ  หรือ
แก้ปัญหา หรือเป็นความมุ ่งมั ่นที ่จะให ้เ กิด  
การพัฒนาที่เป็นความประสงค์(Purpose) ของ
นโยบายน้ัน 
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-ฌ- 
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แผน (Plan) แนวทางการดำเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพื่อ
บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal) ที่ต้องการโดยการ
กำหนดความสำคัญ ก่อน-หลัง ทางเลือก และ
มาตรการสำหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ และ
การจ ั ดการ ให ้ เหมาะสม รวมท ั ้ งกำหนด 
กรอบเวลาในการดำเนินงานเพื่อนำนโยบายน้ัน
ไปสู่การปฏิบัติ 

แผนงาน (Program) เป็นกลุ่มของโครงการที ่มีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน ถูกกำหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
(Objective) อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายของแผน และความประสงค์
ของนโยบายท ี ่อย ู ่ เหนือข ึ ้นไป การดำเ นิน
แผนงานน้ันจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ต่างๆ 
กำหนดการ และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผล 
(Outputs) ที่แน่นอนสำหรับการประเมินผล 

ปัญหาที่ต้องตัดสินใจ (Decision 
Problem) 

ปัญหาการตัดสินใจว่าวิธีที ่ใช้นั ้นใช้ได้หรือไม่ 
เหต ุผลที ่ต ้องการต ัดสินใจ ส ิ ่งท ี ่ผ ู ้ม ีอำนาจ
ต ัดส ินใจต ้ องแก ้ ไข เพ ื ่อ ให ้การต ั ดส ินใจ 
ไม่ผิดพลาด การระบุปัญหาหมายถึงการระบุ 
สิ ่งที ่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยพิจารณาจากระดับ
ความไม่แน่นอน 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

-ญ- 

 
อภิธานศัพท์ 

การมีส่วนร่วม (Participation) เป็นขั ้นตอนที ่บุคคล/หน่วยงานถูกเรียกเข้ามามี  
ส ่ วนร ่ วม ในกระบวนการต ัดส ินใจ โดยการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความสนใจ การแสดง
ความคิดเห็นและข้อกังวล การร่วมประเมิน รวมทั้ง
การปรึกษา (Consultation) ที่เป็นการให้ข้อแนะนำ
และความค ิดเห ็นต ่อรายงานโดยเฉพาะจาก
สาธารณะ 

แรงขับเคลื่อน (Driving 
Forces) 
 
 
 
 
 
 
 

ต ัวกำหนดของการเปล ี ่ยนแปลงการต ัดสินใจ 
เช ิงกลย ุทธ์ ส ิ ่งสำค ัญคือ ความเข ้าใจแนวโน้ม 
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที ่สนใจ เป็นเครื่องมือทาง
ความค ิดท ี ่ เป ็นท ี ่น ิยมในบร ิบทของการสร ้าง
สถานการณ์ ในกระบวนการ SEA หมายถึง สิ ่งที่
กำหนดการเปลี ่ยนแปลงในกระบวนการพัฒนา
เชิงกลยุทธ์ แรงขับเคลื่อนเป็นได้ทั้งตัวรองรับหรือ  
ตัวยับยั้ง หรืออาจเป็นแรงภายในหรือภายนอกก็ได้ 
ตัวอย่างเช่น การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรเป็น
แรงขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน 

ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors: 
CDF) 

คือประเด็นสำคัญแบบบูรณาการที่เป็นปัจจัยแห่ง
ค วามสำ เ ร ็ จ ของการ ต ัด ส ิน ใ จ เ ช ิ ง กลย ุท ธ์  
ในกระบวนการ SEA  เป็นช่องทางให้รวมประเด็น 
ด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้าในการประเมิน
ด้วย CDF สร้างแนวคิดของการกำหนดขอบเขต 
ในระดับยุทธศาสตร์ และเป็นไปตามข้อกำหนดทาง
กฎหมายของสหภาพย ุ โ รปท ี ่ เ ก ี ่ ย วข ้ อ ง กับ
รายละเอียดข้อมูลที ่ต ้องใช้  CDF กำหนดกรอบ 
การประเมินในกระบวนการ SEA เพ ื ่อกำหนด 
ทิศทางการวิเคราะห์  
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 ในแง ่ของโอกาสและความเสี ่ยง CDF แนวโน้ม 
กรอบการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ควรผ่าน 
การพิจารณาจากผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข ้อง  
โดยพิจารณาจากมุมมองที่หลากหลาย และประเด็น
ที่น่าเป็นห่วง ควรเลือกเฉพาะ CDF ที่สำคัญ และ
ควรใช้ช ื ่อให้กระชับแต ่ได้ความหมายที ่ม ุ ่งเน้น 
เชิงกลยุทธ์ 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Option) 

แนวทางที ่ เป ็นไปได ้ และจะเป ็นประโยชน ์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่นั้น หากจะมีการดำเนินการ
ตามนโยบาย แผน และแผนงานการพัฒนาในพื้นที่
นั้นๆ โดยแนวทางดังกล่าว เกิดจากการพิจารณาถึง
ความสมดุลเช ิงพ ื ้นท ี ่ของสถานที ่  เทคโนโลยี  
มาตรการทางการเงิน กลยุทธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม
หรือกายภาพ 

ตัวชี้วัด (Indicator) เป ็นส ิ ่ งบ ่ งบอกหร ือให ้ข ้อบ ่งชี้  การว ิ เคราะห์ 
ที่สามารถวัดปริมาณได้ในพื้นที่จริง โดยเปรียบเทียบ
กับค่ามาตรฐาน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) 

เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการตามความ
จำเป็นโดยกระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ เพื ่อทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้น
ภายใต้ระบบนิเวศวิทยาที่สามารถรองรับการดำเนิน
ชีว ิตได ้อย ่างต ่อเนื ่อง ตลอดจนเป็นการพัฒนา 
ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถรองรับและครอบคลุม
มาตรการร ักษามรดกทางทร ัพยากรตามความ
ต้องการและ/หร ือความจำเป ็นของชนร ุ ่ นหลัง 
ในระดับเดียวกับที่คนรุ่นปัจจุบันได้รับมา เพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืน 
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การวิเคราะห์ SWOT (SWOT 
Analysis) 

เป็นเทคนิคการจัดการเชิงกลยุทธ์ ใช้วิธีการที่เป็น
ตรรกะและเป็นส่วนตัวที ่ช่วยในการจัดโครงสร้าง
ความคิด ช่วยส่งเสริมความเข้าใจและการตัดสินใจ 
ในด้านธุรกิจและองค์กร ช่วยให้กลยุทธ์ สถานการณ์ 
และข้อเสนอหรือความคิดสามารถตรวจสอบได้ 

TOWS Matrix เป ็นเคร ื ่องม ือใช ้สำหร ับการสร ้ างทางเล ื อก 
เ ช ิ งกลย ุทธ ์  โดยสามารถเล ื อกจากช ่องทาง 
ที่ได้เปรียบและช่องทางที่จะลดความอ่อนแอหรือ 
ภัยคุกคามจากภายนอก ด้วยการวางแผนกลยุทธ์  
เชิงป้องกัน รวมทั ้งนำข้อมูลที ่วิเคราะห์ทั ้งหมด 
ไปปฏิบัติจริงเพื ่อหาความเบี่ยงเบนและวิเคราะห์
ผลกระทบท ั ้ งด ้านบวกและด้านลบ นำข ้อมูล 
มาปร ับปร ุงท ุกๆ ช ่วงเวลาที ่สถานการณ์ม ีการ
เปลี่ยนแปลง 

Prioritization Quadrant เป็นเทคนิคที่สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ ได้นำความรู้
และประสบการณ์ของผู้วิเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการประเมินได ้โดยง ่ายและสามารถนำไปสู่  
การจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

แนวคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Thinking) 

เป็นการคิดอย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน สามารถ
ย ืดหย ุ ่ นปร ับ เปล ี ่ ย นต ามสถ านการณ ์ ห รื อ
สภาพแวดล้อมได้ รวมถึงพิจารณาครอบคลุมทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อหาวิธีการหรือ
ทางเล ือกที ่ เหมาะสมที ่ส ุด ภายใต ้สถานการณ์ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issue) 

ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึง ต้องพัฒนาและมุ่งเน้น 
ประเด็นยุทธศาสตร์สามารถทำได้โดยการนำพันธกิจ
แต ่ละข้อมาพิจารณาว่าในพันธกิจแต่ละข้อน้ัน
หน ่วยงานต ้องการดำเน ินการในประ เด ็ นใด 
เป็นพิเศษ และหลังจากได้ดำเนินการดังกล่าวเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต้องการให้เกิดผลการเปลี ่ยนแปลง 
ในทิศทางใด 

กรอบการประเมิน 
(Assessment Framework) 

กรอบการทำงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัย
การตัดสินใจที่สำคัญ (CDF) เกณฑ์การประเมินและ
ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้างการประเมิน
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ในกระบวนการ SEA ที่กำหนด
เม่ือใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ 

กรอบการบริหารจัดการ 
(Governance Framework) 

เป็นการกำกับดูแลตามหลักการกำกับดูแลสาธารณะ 
ได้แก่ ความรับผิดชอบ (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ
และมีกลไกที่มีความหมาย) ความโปร่งใส/เปิดเผย 
(มีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนและขั้นตอน
ท ี ่ช ัด เจนสำหร ับการต ัดส ินใจและใช ้อำนาจ)  
ความซื่อสัตย์ (ทำหน้าที่อย่างเป็นกลาง มีจริยธรรม
และไม่ใช้ข้อมูลในทางที่ผิด) เป็นผู้พิทักษ์ (ใช้ทุก
โอกาสเพื่อเพิ ่มมูลค่าของสินทรัพย์สาธารณะและ
สถาบัน) มีประสิทธิภาพ (สร้างความม่ันใจในการใช้
ทรัพยากรให้ดีที ่สุดเพื ่อจุดมุ ่งหมายที ่กำหนดไว้
พร้อมด้วยความมุ่งม่ันในการใช้กลยุทธ์ที่อิงหลักฐาน
เพื ่อการปร ับปรุง) และความเป ็นผู ้นำ (บรรลุ  
ความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลที่ดีผ่านความเป็นผู้นำ
จากด้านบน) 
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กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference 
Framework: SRF) 

เป็นกรอบยุทธศาสตร์นโยบายมหภาคสำหรับ SEA  
ซึ ่งเป็นองค ์ประกอบสำคัญในการกำหนดบร ิบท
สำหรับ SEA ช่วยสร้างเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน
ตามแนวนโยบายและเป้าหมายที่เก่ียวข้องซ่ึงกำหนด
ขึ ้นในรูปแบบอย่างเป็นทางการในส่วนที่เกี ่ยวกับ 
ความยั ่งยืนและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
นานาชาติและระดับชาติ นอกจากนี้ยังอาจรวมถึง
ข้อกำหนดจากแผนและโปรแกรมอื ่นๆ ที ่กำหนด
ทิศทางนโยบายที่เก่ียวข้องด้วย 

การติดตาม (Follow-up) เป็นการติดตามในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการ
วางแผน และการทำตามแผน ทำให้ม่ันใจได้ว่ามีการ
สร้างการส่วนร่วมอย่างต่อเนื ่องในกระบวนการ
จัดทำ SEA โดยรวมประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืนในกระบวนการตัดสินใจ 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

เน้ือหาในบทน้ีเป็นเรื่องเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) โดยแบ่ง
เน้ือหาเป็นหัวข้อ ดังน้ี  

๑. ความหมาย  
๒. วัตถุประสงค์  
๓. กลุ่มเป้าหมาย  
๔. ประโยชน์  
๕. กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
๖. การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการจัดทำนโยบาย แผน 

และแผนงาน 
๑.๑ ความหมาย 

นักวิชาการได้ให้ความหมาย หรือคำนิยามของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ไว้มากมาย เช่น SEA 
หมายถึง การประเมินสิ่งแวดล้อมเพื่อนโยบาย แผน และแผนงาน (Therivel, 1998, 
p.39) หรือหมายถึง การวิเคราะห์และการมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการ
การพิจารณาด้านสิ ่งแวดล้อมในระดับนโยบาย  แผน แผนงาน และการประเมิน 
การพิจารณาในด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ตามคำนิยามของคณะทำงานจัดทำแนวทางการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (๒๕๖๑) หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจ
ในการกำหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยคำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอ่ืนๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๒๕๖๒) ได้ให้ความหมาย
ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) ว่ามีการให้นิยามแตกต่างกัน ตามบริบทและสถานภาพการนำไปใช้ การตีความ 
ให้ครอบคลุมสภาพบังคับใช้ในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจน  
ไม่สับสนในการนำไปใช้กับแนวทาง SEA ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
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๑-๒ 

สังคมแห่งชาติ ซ่ึงจัดทำขึ้นเม่ือปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ความหมายของการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อให้เหมาะสมกับประเทศไทย ดังน้ี 

กระบวนการที ่ใช้ในการวิเคราะห์ระดับยุทธศาสตร์ ซึ ่งบูรณาการมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลและเหมาะสมกับการพัฒนา และนำผลการ
ประเมินไปใช้ประกอบการดำเนินงานของแผนหรือแผนงานการพัฒนาไปสู่ การ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สำหรับการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดย Partidario (2012)  
ได้ให้ความหมายของ SEA ว่า เป็นการประเมินสิ ่งแวดล้อมที่ เหมาะสมกับนโยบาย 
(Policy) แผน (Plan) และแผนงาน (Program) ในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์มากกว่า
ระดับโครงการ โดยคำว่า “เชิงยุทธศาสตร์” เป็นลักษณะของวิธีการคิด ทัศนคติ และ
การกระทำที่ยึดโยงกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุถึงวัตถุประสงค์ SEA  
เป็นการทำงานกับระบบที่มีความสลับซับซ้อน ด้วยวิธีการที่ยืดหยุ่น โดยพยายาม 
ทำความเข้าใจ เชื่อมโยงความสัมพันธ์การดำเนินการและจัดการกับความไม่แน่นอน 
การปรับตัวให้เข้ากับบริบทที ่เปลี ่ยนแปลง และสถานการณ์ต่างๆ ซึ ่งบางกรณี  
อาจจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และต้องให้
ความสำคัญเป็นอย่างมากกับบริบทที่มีความหลากหลายมากขึ้น   

โดยสรุป SEA เป็นเครื ่องมือในการประเมินด้านสิ ่งแวดล้อมที ่มีลักษณะ  
เป็นเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกรอบการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับประเด็นที่มีความสำคัญ  
ทำหน้าที่เชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจที่ได้
ดำเนินการ เป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผลลัพธ์ของการ
จัดทำ SEA คือ ข้อเสนอแนะแนวทาง หรือทิศทางการพัฒนาที่ดีสำหรับนโยบาย แผน 
และแผนงานที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

๑.๒ วัตถุประสงค์ 
การทำ SEA มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญอยู่ ๓ ประการ ประกอบด้วย 
1) สนับสนุนการบูรณาการด้านสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งย ืน ครอบคลุม

ประเด็นด้านทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงาน 
ที ่เกี ่ยวข้อง โดยการกำหนดเงื่อนไขเพื ่อทำให้เกิดข้อเสนอการจัดทำแผนพัฒนา 
ในอนาคตที่นำไปสู่ความยั่งยืน 

๒) เพิ่มคุณค่าให้กับการตัดสินใจ โดยการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคให้กลายเป็นโอกาส 
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๑-๓ 

๓) เปลี ่ยนวิธีคิด และสร้างวัฒนธรรมให้มีการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์  
ส่งเสริมความร่วมมือ และการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง  
โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 

๑.๓ กลุ่มเป้าหมาย 
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเก่ียวข้อง ประกอบด้วย 
๑) หน่วยงานภาครัฐ  แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

1.1) ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
สำหรับนโยบาย แผน หรือแผนงานการพัฒนาของหน่วยงาน/องค์กร ได้แก่ กระทรวง 
กรม สำนักงานแห่งชาติ ส่วนราชการท้องถ ิ ่น องค์การสาธารณะ และเอกชน  
ซ่ึงมีการเสนอแผนหรือแผนงานการพัฒนาขึ้นใหม่หรือทบทวนแผน หรือแผนงานเดิม 
เรียกกลุ่มเป้าหมายน้ีว่า เจ้าของหรือผู้มีอำนาจกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย แผน หรือ
แผนงาน 

1.๒) ผู้รับผิดชอบการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผน หรือแผนงานของ
เจ้าของนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยการทบทวนความสมบูรณ์ ถูกต้อง เหมาะสม
ของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

2) บริษัทที่ปรึกษา ซึ่งรับผิดชอบและได้รับมอบหมายจากเจ้าของนโยบาย 
แผน หรือแผนงาน ในการดำเนินงานการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
แทนเจ้าของนโยบาย แผน หรือแผนงาน 

3) องค์กรอิสระและภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและวิจัย และตัวแทน 
ภาคประชาชน ซึ่งมีความสนใจในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของ
ข้อเสนอแผนหรือแผนงาน และสนใจการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๑.๔ ประโยชน์ของ SEA  
การทำ SEA จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญ ดังน้ี 
๑) สร้างความม่ันใจว่าเป็นการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ที่เกิดจากมุมมองที่กว้าง

และเป็นระบบ อีกทั้งยังมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสิ ่งแวดล้อมภายใต้กรอบ  
ความยั่งยืน 

๒) มีการกำหนดทางเลือก และการเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนา 
ที ่สำคัญอันนำไปสู ่การตัดสินใจที ่ย ั ่งยืนมากขึ ้น โดยครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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๑-๔ 

๓) มีการเปรียบเทียบโอกาสและความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ในทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) โดยมีการพิจารณาถึงผลกระทบสะสม  
ที่เกิดขึ้นด้วย 

๔) มีการนำเสนอแผนงานการติดตามโดยใช้การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และ
การติดตามตรวจสอบ 

๕) ทำให้เกิดความม่ันใจในกระบวนการตัดสินใจ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
และความโปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องทั้งหมดได้มีโอกาสปรึกษาหารือ 
ซ่ึงส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่มีการบูรณาการมุมมองที่สอดคล้องเก่ียวข้องกับประเด็น
ปัญหามากขึ้น 

๑.๕ กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
จากการศึกษาทบทวนกรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

พบว่า การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีอยู่  ๒ แนวทางหลัก คือ  
การประเมินผลสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประเภทการประเมินผลกระทบ หรือ 
Impact Based Model ที่เน้นการศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมที่เกิดจากนโยบาย 
แผน  และแผนงาน ซ ึ ่ งม ีส ่วนคล ้ายก ับการประเม ินผลกระทบส ิ ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ถือว่าอยู่ใน SEA แนวทางประเมินผล
กระทบ หรือแบบดั้งเดิม (Traditional Model) กับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์  ประเภทการคิดเชิงยุทธศาสตร ์ หรือ Strategic Thinking Model  
ซี ่งศาสตราจารย์ Partidario (2012) ได้วิ เคราะห์ให้เห็นถึงความแตกต่างของ 
สองแนวทาง ในด้านปรัชญา วิธีการ ขั้นตอน และผลผลิต ดังแสดงในตารางที่ ๑.๕-๑ 
ดังน้ี 
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๑-๕ 

ตารางที่ ๑.๕-๑ เปรียบเทียบ SEA แบบแนวคิดการประเมินผลกระทบ กับ SEA 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

SEA แบบแนวคิดการประเมินผลกระทบ 
(EIA Based SEA) 

SEA แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Based SEA) 

๑. ด้านปรัชญา  

๑.๑ เป็นการประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนได้จากการพัฒนาโครงการ 

๑.๑ เป็นการสร้างบริบทหรือแนวทาง 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั ่งยืน โดยมี
การบูรณาการกลยุทธ์ และปัจจัย 
ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อสะท้อนถึงความ
ซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๑.๒ มีเป้าหมายเพื่อป้องกันคุณค่าของ
ทร ัพยากรในป ั จจ ุ บ ั น  และมี  
การกำหนดกระบวนการ ในการ
ควบคุมปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 

๑.๒ ม ีเป ้าหมายเพื ่อการส่งเสร ิมให้มี  
การพัฒนาในอนาคต โดยใช้แนวทาง 
การวางแผนในเชิงรุกและแนวคิด
ทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์ 

๒. วิธีการ  

๒.๑ มีวิธีการเป็นแบบเชิงเส้น (Linear)  
ม ีการว ิ เคราะห์  โดยใช ้หล ักการ
เหตุผลและเทคนิคต่างๆ บนพื้นฐาน
ของหลักการทางวิทยาศาสตร์ 

๒.๑ มีวิธีการเป็นแบบเชิงระบบ (System) 
เป ็นระบบท ี ่ม ี ว ิ ธ ีการว ิ เ คร าะห์  
บนพื้นฐานของการบูรณาการสหวชิา
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นการใช้ระบบท่ีมี
ก า รป ระย ุ ก ต ์ สห ว ิ ท ย า การให้
สอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

๒.๒ เป็นการจัดทำข้อมูลบนพื ้นฐาน 
ของรายละเอ ียดข ้อม ูลที ่ ม ีอ ยู่   
ให ้สอดคล ้องก ับว ัตถ ุประสง ค์  
ซ ึ ่ ง เป ็นว ิธ ีการตามมาต รฐ าน 
ที ่ง ่ายต ่อการติดตามตรวจสอบ 
และการควบคุม 

๒.๒ เป็นการนำเสนอทิศทางในการพฒันา 
และส ่งเสร ิมให ้ม ีการปรับเปลี ่ยน 
แนวทางการพัฒนา  เพื่อให้สอดคล้อง
กับประเด็นและแนวโน้มของปัญหา
วิกฤตที ่เกิดขึ ้น โดยใช้วิธีการแบบ
ธรรมดาในการสะท้อนให้เห็นปัญหา 
ท่ีซับซ้อน 
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๑-๖ 

ตารางที่ ๑.๕-๑ เปรียบเทียบ SEA แบบแนวคิดการประเมินผลกระทบกับ SEA 
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (ต่อ-๑) 
SEA แบบแนวคิดการประเมินผลกระทบ 

(EIA Based SEA) 
SEA แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Based SEA) 

๓. ข้ันตอน 
๓.๑ การกลั่นกรอง 
๓.๒ การกำหนดขอบเขต 
๓.๓ ข้อมูลพื้นฐาน 
๓.๔ การประเมินผลกระทบ 
๓.๕ มาตรการลดผลกระทบ 
๓.๖ การรายงาน 
๓.๗ การติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล 

๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์และบริบท 
- ความเข้าใจในนโยบาย แผน และ

แผนงาน (PPP)  และบริบท 
- การระบุปัญหา 
- การจัดทำกรอบของการประเมิน 

๓.๒ เส้นทางสู่ความย่ังยืน 
- ระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
- การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
- การจัดทำแนวทางการติดตามผลและ
ข้อเสนอแนะ 

๓.๓ การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
- มีการเชื่อมโยงกระบวนการ SEA 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- การติดตามตรวจสอบผล 
- การประเมินผลหลังจากโครงการสิ้นสุด 

๔. ผลผลิต 
๔.๑ รายงานที ่ม ีรายละเอียดข้อมูล

สภาพแวดล้อม การประเมินผล
กระทบท ี ่ เก ิดข ึ ้น  โดยเทคนิค 
การวิเคราะห์โดยใช้หลักการในทาง
วิทยาศาสตร์ 

๔.๑ กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากการสนทนา 
การปรึกษาหารือการแลกเปลี่ยน และ
การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ
ผ ู ้ เก ี ่ยวข้องและผู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสีย  
เพ ื ่อความเข้ าใจในประเด ็นป ัญหา  
เพื่อการเปลี่ยนทัศนคติและผลักดันให้มี
การปรับเปล ี ่ยนแนวทางการพัฒนา
เช ิงกลยุทธ ์ท ี ่สอดคล ้องก ับป ัญหา 
ในพื้นท่ี 
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๑-๗ 

๑.๖ การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดทำนโยบาย 
ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไป จะต้องจัดทำ SEA ก่อนที่จะมีการให้ความ

เห็นชอบนโยบาย แผน หรือแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) เพื่อให้ 
SEA มีส ่วนสำคัญในการพัฒนานโยบาย แผน หร ือแผนงาน (PPP) โดยอาจ
ดำเนินการได้ ๒ รูปแบบ คือ  

๑.๖.๑ จัดทำ SEA แยกออกจากการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน หรือแผนงาน (PPP) และคณะผู ้จัดทำ SEA  

มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมูลกันในภายหลัง  
การทำ SEA รูปแบบน้ี มีข้อดี คือ ปฏิบัติได้ง่าย ไม่ซับซ้อน แต่มีข้อจํากัด คือ ทางเลือก
ที่พัฒนาขึ้น โดยคณะผู้จัดทำ SEA อาจถูกปฏิเสธโดยคณะผู้จัดทำ PPP และยังอาจทำให้
กระบวนการวางแผนใช้เวลามากขึ้น เพราะการศึกษา SEA จะเริ่มก็ต่อเม่ือ PPP ฉบับร่าง
แล้วเสร็จ และคณะผู ้จัดทำ PPP ก็ต้องรอให้ร ่างรายงาน SEA แล้วเสร็จ จึงจะเกิด   
การบูรณาการร่วมกันระหว่าง ๒ คณะน้ันได้ นอกจากน้ัน ยังอาจเกิดความซ้ำซ้อน
ในการกำหนดและเปรียบเทียบทางเลือก การเก็บและรวบรวมข้อมูล และการรับฟัง 
ความคิดเห็นจาก ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการประเมินผลภายในของคณะทำงาน  
ดังแสดงในรูปท่ี ๑.๖-๑  

๑.๖.๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการทำ PPP  
การจัดทำตามรูปแบบนี้ ถือได้ว่าเหมาะสมกว่ารูปแบบที่ ๑ โดยจำแนก

ออกได้เป็น ๒ รูปแบบย่อย ได้แก่  
๑) การทำ SEA ท่ีคู่ขนานและเชื่อมโยงกับการทำ PPP ทุกขั้นตอน  

คณะผู้จัดทำ PPP และคณะผู้จัดทำ SEA เริ่มดำเนินการพร้อมกัน 
และประสานการทำงานในประเด็นต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน ทำให้สามารถนำประเด็นต่างๆ 
มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน สามารถคิด กำหนด วิเคราะห์ เปรียบเทียบทางเลือก
ร่วมกัน ทั้งนี้อาจกำหนดลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการตัดสินใจกับ
กระบวนการ SEA ไว้ให้ชัดเจน หรือเปิดโอกาสให้มีการออกแบบการเชื่อมโยงในแต่ละ 
SEA วิธีการนี้น่าจะเหมาะสมและสามารถสนับสนุนการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์
ได้ดีกว่าวิธีแรก  ข้อดีของการดำเนินการลักษณะน้ี คือ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน เพราะคณะผู้จัดทำ SEA สามารถเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการจัดเก็บข้อมูล และสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูล  ในกระบวนการจัดทำ PPP 
ทั้ง ๒ คณะ มีโอกาสนำความคิดและมุมมองที ่แตกต่างกันมาพิจารณาตั ้งแต่ต้น  
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๑-๘ 

ลดโอกาสการเกิดความขัดแย้ง และสะดวกต่อการปรึกษาหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ ดังแสดงในรูปท่ี ๑.๖-๒  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑.๖-๑ การทำ SEA แยกออกจาก PPP 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

 

กระบวนการวางแผน PPP 

คณะผู้จัดทำ PPP 

ร่างรายงาน PPP 

คณะผู้จัดทำ SEA 

การกลั่นกรองและกำหนดขอบเขต SEA 

การจัดทำรายงาน SEA 

การพิจารณารายงาน SEA 

การมีส่วนร่วมใน PPP 

การให้ความเห็นชอบ 
และนำ PPP ไปดำเนินการ 

การติดตามตรวจสอบ PPP 
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๑-๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑.๖-๒ การทำ SEA คู่ขนานกับการจัดทำนโยบาย/แผน/แผนงาน (PPP) 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

๒) การทำ SEA ท่ีบูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ  
คณะผู้จัดทำ SEA และคณะผู้จัดทำ PPP ทำงานร่วมเป็นคณะเดียวกัน 

ข้อดีของรูปแบบน้ี คือ ผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน 
สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ ความเชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดและวิเคราะห์
ทางเลือกต่างๆ ซึ่งจะลดความล่าช้า และค่าใช้จ่ายเกิดบรรยากาศ การร่วมมือ
ประสานงานกันระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีทัศนคติ และค่านิยม
แตกต่างกัน แต่กระบวนดังกล่าวย่อมยากต่อการบริหารจัดการ ให้ประสบความสำเร็จ 
และมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความไม่เชื่อม่ันของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง  
ในการจัดทำ SEA ดังแสดงในรูปท่ี ๑.๖-๓ ดังน้ี 

คณะผู้จัดทำ PPP คณะผู้จัดทำ SEA 

กระบวนการวางแผน PPP 

ร่างรายงาน PPP 

การมีส่วนร่วมใน PPP 

การให้ความเห็นชอบ 
และนำ PPP ไปดำเนินการ 

การติดตามตรวจสอบ PPP 

การกลั่นกรองและกำหนด 
ขอบเขต SEA 

การจัดทำรายงาน SEA 

การพิจารณารายงาน SEA 

การรายงาน SEA ฉบับสมบูรณ์ 

การติดตามตรวจสอบ SEA 
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๑-๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๑.๖-๓ การทำ SEA ท่ีบูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ 
ท่ีมา: ดัดแปลงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., ๒๕๖๒) 

ส่วนใหญ่แล้ว หน่วยงานที่ต้องจัดทำ SEA มักจัดทำ PPP เสร็จเรียบร้อยแล้ว
และอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน มีการจัดสรรงบประมาณและโครงการ
ต่างๆ ตาม PPP เรียบร้อยแล้ว เป็นการจัดทำ SEA ภายหลังจากที่ PPP แล้วเสร็จ 
การดำเนินการในลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมแต่ก็ยังมี
ประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและนำมิติและมุมมองที่ขาดหายไปมาเติมเต็ม  
เพื่อนำไปสู่การแก้ไข และปรับเปลี่ยน PPP ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

กระบวนการวางแผนร่วม PPP และ SEA 

พัฒนา PPP โดยทีมวางแผน/ 
ผู้เชี่ยวชาญ SEA/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 

ให้ความเห็นชอบและนำ PPP 
ไปดำเนินการ 

ติดตามผลจากมุมมอง PPP และ SEA 
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๒-๑ 

บทท่ี ๒ 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

บทน้ี เป็นการทำความเข้าใจในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน แตกต่างจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ทั่วไปหรือ SEA ด้านอื่นๆ อย่างไรบ้าง โดยเนื้อหาของบทจะกล่าวถึง ความหมาย 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประโยชน์ และกรอบแนวคิดหรือแนวทางของ SEA 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ประยุกต์ใช้ในการจัดทำ SEA ในแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

๒.๑ ความหมาย 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือประเมิน 
ด้านสิ ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ มีกรอบการทำงานที่มีความยืดหยุ ่น สำหรับ
กระบวนการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญที่มีคุณค่าชึ่งเป็นการนำไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ผลที่ได้จากการจัดทำ SEA คือ ข้อเสนอแนะแนวทางหรือทิศทางการพัฒนา 
ที่เหมาะสมสำหรับนโยบาย แผน และแผนงานที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เม่ือมีการ
ดำเนินการถึงขั้นปฏิบัติแล้วจะได้โครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ เหมาะสม  
เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ดังน้ัน SEA จึงเป็นเครื่องมือในการทำหน้าที่
ช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม สำหรับการจัดทำแผน แผนงานได้ทุกด้าน 
เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน พลังงาน การคมนาคม ฯลฯ 

ดังนั้น ความหมายของการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถให้ความหมายได้ว่า เป็นเครื่องมือหรือกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทางเลือก/ แนวทางการพัฒนาด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพ เกิดความสมดุลและนำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ร่วมกัน จากความหมายดังกล่าว ในการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ท ี่ดิน 
จึงต้องกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์เฉพาะประเด็นที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ซ่ึงจะทำให้การบูรณาการระหว่างนโยบาย แผน หรือแผนงาน (Policy, Plan and 
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Program: PPP) กับประเด ็นย ุทธศาสตร์ท ี ่ ได้จาก SEA แล้ว จะได ้ทางเล ือก 
เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนกระบวนการ
ประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นด ้านใดก็ตาม มีขั ้นตอน  
การดำเนินงานโดยทั่วไปไม่แตกต่างกัน 

การดำเนินงาน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับผังเมือง พบว่า ผังเมือง 
มีสถานะเป็นนโยบาย แผน แผนงาน ที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
สำหรับการพัฒนาอย่างยั ่งยืนโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส ่วน  
เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน 

สำหรับการดำเนินการ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นเครื่องมือที่มี
ลักษณะเป็นเชิงยุทธศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อให้แน่ใจว่า การตัดสินใจ 
ที่ได้ดำเนินการมีคุณค่าต่อการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดังนั ้น จึงสรุปได้ว่า ผังเมือง และ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน มีความ
แตกต่างกันที่สถานะ โดย SEA สามารถช่วยให้ผังเมือง ซ่ึงอยู่ในสถานะเป็นนโยบาย 
แผน แผนงาน มีทิศทางการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนยิ่งขึ้นได้ หากมีการจัดทำ 
SEA ร่วมไปด้วย จะช่วยให้ผังเมืองได้ร ับการยอมรับจากผู ้มีส่วนได ้ส่วนเสีย   
ลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ เพราะต้องผ่านกระบวนการปรึกษาหารือ การรับฟัง
ความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การวิเคราะห์ข้อดีข้อด้อยหรือ
ประเมินทางด้านต่างๆ ร่วมกัน จะทำให้เกิดความมั ่นใจและแน่ใจว่า แนวทาง 
ที ่ประเมินได้จาก SEA เป็นแนวทางที ่สำคัญ และมีคุณค่าในการเป็นทางเลือก 
ในการพัฒนาที่ช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายการพัฒนาที่สังคมต้องการ 
หรือคาดหวังในอนาคตร่วมกันได้ 

๒.๒ วัตถุประสงค์ 
แนวทาง SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีวัตถุประสงค์ ดังน้ี  
๑) เป็นเครื ่องมือและกลไกที ่ใช้ประสานการทำงานสำหรับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง ในขั้นตอนการจัดทำนโยบาย แผน แผนงาน เพื่อบูรณาการครอบคลุม
ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
อย่างสมดุลตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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2) เสริมสร้างให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงาน
ตามกระบวนการ SEA ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และครบถ้วน สอดคล้องกับ
กระบวนการที่ใช้ในระดับสากล และเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

๒.๓ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
สามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 3 กลุ่ม คือ 1) คณะผู้จัดทำนโยบาย แผน และ
แผนงาน 2) คณะผู้จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 3) กลุ่มผู้มีส่วนร่วม 

๑) ผู้จัดทำนโยบาย ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
๑.๑) ผู้จัดทำนโยบาย เป็น ผู้มีอำนาจการตัดสินใจ ซึ่งเป็นบุคคลหรือ

กลุ ่มคนที ่มีอำนาจในการอนุมัติให้มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ  
ความรับผิดชอบในการสนับสนุนนโยบาย แผนและแผนงาน (Policy, Plan and 
Project: PPP) โดยหากหน่วยงานที่ดำเนินการประเมิน SEA ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน แต่เป็นหน่วยงานภาคเอกชน ผู้มีอำนาจ  
การตัดสินใจ คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที่มีอำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะแบบเดียวกันกับ
หน่วยงานของรัฐ 

1.๒) ผู้จัดทำนโยบาย เป็นกลุ่มทำงานที่เป็นผู้จัดทำแผนยุทธศาสตร์  
ที่อยู่ในนโยบาย แผน และแผนงาน ที่จะได้รับการประเมินด้วย SEA  

2) คณะผู้จัดทำ SEA ที่มาจากภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 
โดยคณะผู้จัดทำ SEA อาจครอบคลุมถึง 

2.๑) กลุ่มผู้ประสานงาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะวิธีการ
ทำงานที ่เชื ่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ รวบรวมรายงานของ
ผู้เชี่ยวชาญ ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่างๆ โดยการสื่อสารในเชิงกลยุทธ์ 
รวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานโดยทั่วไป  

๒.2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา และพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: 
CDF) 

2.๓) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญการมีส่วนร่วม ขึ้นอยู่กับประเภทของการมีส่วนรว่ม
และความเชื่อมโยงกับการกำหนดยุทธศาสตร์ 
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3) กลุ่มผู้มีส่วนร่วม โดยแบ่งเป็น 3.1 กลุ่มผู้มีส่วนร่วมทั่วไป กับ 3.2   
กลุ่มผู้มีส่วนร่วมตามปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  

3.1) กลุ่มผู้มีส่วนร่วมทั่วไป คือ กลุ่มคนทั่วไป ที่ประกอบด้วยภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคการศึกษา โดยจะมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเบื้องต้นที่เกี ่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ด ินแก่  
ทีมประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ของ 
การประเมิน สำหรับนำไปสู่ การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

3.2) กลุ ่มผู ้มีส่วนร่วมตามปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) คือ  
กลุ่มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจตามที่ทีมประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นขึ้นมา โดยกลุ่มนี้ ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
และภาคการศึกษา ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับพื้นที่ในการประเมิน SEA ซ่ึงจะมีส่วนสำคัญ 
ในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
แก่ทีมประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การพัฒนา
และการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) รวมถึงมาตรการ
ส่งเสริมความอย่างยั่งยืนในการดำเนินการ ตามทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๒.๔ ประโยชน์ของการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทย จะเกิดประโยชน์ 

ดังน้ี 
1) ทำให้การใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินของประเทศไทยมีความเหมาะสม  และ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ บนพื้นฐานของศักยภาพ และข้อจำกัดของ
สภาพแวดล้อม 

๒) ทำให้การตัดสินใจการใช้ประโยชน์ที่ดินมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และ
มีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

๓) ทำให้เกิดการบูรณาการการแบ่งปันความรู้ เทคนิค กระบวนการเรียนรู้ที่ถูก
นำมาใช้ การเชื่อมโยงและสร้างความม่ันใจว่า การให้ข้อเสนอแนะจาก SEA มีประโยชน์ 
มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองและทันเวลา 

๔) ทำให้การพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ินของประเทศในทุกระดับ 
เป็นระบบมีความสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
บรรลุตามกรอบเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
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๒.๕ หลักการประเมิน SEA ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
การจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ดิน ได้นำแนวทางการจัดทำ SEA 

ของสหภาพย ุ โรป (Partidario, 2012) ซ ึ ่ งเป ็นแนวทาง Strategic Thinking SEA  
มาประยุกต์ใช้ เนื่องจาก เป็นแนวทางการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Approach to 
SEA) ที่เหมาะสมกับการดำเนินการเพื่อเสนอทางเลือกสำหรับการพัฒนาการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยมีผลผลิตสำคัญ คือ “ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Options)” ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาแผนงาน/โครงการ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตามแนวทาง SEA ของสหภาพ
ยุโรป สามารถสรุปแนวคิดและกรอบระเบียบวิธีการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF)  เพื่อนำไปสู่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
สำหรับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังน้ี 

๑) หลักการ  
วัตถุประสงค์ของการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA คือ การช่วยให้

เข้าใจถึงบริบทการพัฒนา เพื่อระบุปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม 
ช่วยค้นหาทางเลือกที ่เป ็นไปได้และมีความยั ่งย ืน ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ โดยการค้นหาทางเลือกเหล่านี้ จะขึ ้นอยู ่กับการคิดเชิงระบบ  
ในกระบวนการจัดทำนโยบาย และการนำความรู้ที่หลากหลาย จากเครือข่ายของ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ ด้วยวิธีการปรึกษาหารือกันระหว่างภาคส่วน 
โดยมีหลักการที่สำคัญ คือ 

๑.๑) การดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ถูกสร้างขึ้นผ่านวัฏจักรการตัดสินใจ 
มีความเก่ียวข้องอย่างยิ่งกับการกำหนดนโยบายและสิ่งที่ได้รับการพัฒนา ในบริบท
ของการวางแผน และกระบวนการพัฒนาแผนงาน 

๑.๒) ยุทธศาสตร์มีเอกลักษณ์เฉพาะ ในเรื่องความตระหนักเกี่ยวกับ
ความไม่แน่นอน และการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด 
ที่อาจเกิดขึ้นในเส้นทางการพัฒนา 

๑.๓) ความซับซ้อนของทั้งระบบธรรมชาติ และระบบสังคมที่ต้องการ
มุมมองทั้งระบบ โดยตระหนักว่าพฤติกรรมของระบบนั้น ไม่สามารถรับรู้ได้ด้วย  
การรู้เพียงแค่องค์ประกอบของแต่ละระบบ 
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๒-๖ 

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA ขึ้นอยู่กับหลักการของออคแคม 
หรือ Occam's Razor โดย วิลเลียมแห่งออคแคม เป็นหลักการหน่ึงในปรัชญาทาง
วิทยาศาสตร์ ในการเลือกทฤษฎีที่เหมาะสมและตรงกับข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
หรือการทดลอง โดยระบุว่า "เราไม่ควรสร้างข้อสมมติฐานเพิ่มเติม โดยไม่จำเป็น" 
หรือ "ทฤษฎีไม่ควรซับซ้อนเกินความจำเป็น" หลักการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง 
ในการเลือกประเด็นที่เก่ียวข้องและมีความสำคัญในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์  

จากหลักการน้ี ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบ SEA จะทำให้เกิด
การนำเสนอแผนการจัดการที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ดี ประกอบด้วย 

(๑) SEA เป็นการสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

(๒) SEA ควรเน้นประเด็นสำคัญที ่เกี ่ยวข้อง จำนวน ๒ - ๓ ประเด็น
เท่าน้ัน 

(๓) SEA ทำงานร่วมกับกระบวนการกำหนดแนวทาง (การกำหนดนโยบาย
และกระบวนการวางแผน) ตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ใช่ตอนที่ได้ผลลัพธ์ 

(๔) SEA ใช้กับการตัดสินใจในลักษณะเชิงยุทธศาสตร์ และเป ็น
แนวทางเชิงกลยุทธ์ ที่มีความเชื่อมโยงกับการตัดสินใจ 

๒) พจนานุกรมใหม่ 
ศัพท์ใหม่มีความสำคัญที ่จะช่วยสร ้างความเข้าใจในการประเ มิน  

ผลกระทบในเชิงยุทธศาสตร์  ในคำศัพท์ดั้งเดิมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA รวมถึง “ผลกระทบ (Impact)”“ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline)” และ“การลดผลกระทบ (Mitigation)” ซ ึ ่ งม ีความเก ี ่ยวข ้อง 
ในระดับโครงการ เป็นมิติทางกายภาพและแนวทางการอธิบายตามปกติที ่ใช้  
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA แต่การคิดเชิงยุทธศาสตร์เก่ียวข้อง
กับค ุณค่า (Values) ไม ่ใช ่โครงสร ้างทางกายภาพ เป ็นแนวทางที ่ม ีจ ุดเน้น 
(Focused) และการร่วมมือกัน (Collaborative) โดยมีการปรึกษาหารือในเรื่อง
แผนการพัฒนาสำหรับอนาคตข้างหน้า ดังน้ันคำศัพท์ที่ใช้ใน SEA มักจะสะท้อนถึง
ความแตกต่างเหล่านี้ ดังแสดงในตารางที่ 2.5-1 ระบุคำศัพท์ใหม่สำหรับการคิด
เชิงยุทธศาสตร์ใน SEA (Partidário, 2007) คำศัพท์เหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่คำใหม่ 
แต่มาจากสถาบันหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
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๒-๗ 

ตารางท่ี ๒.๕-๑ คำศัพท์ใหม่สำหรับการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 

คำดั้งเดิมที่ใช้ 
ในการศึกษา EIA 

ตัวแบบเชิงยุทธศาสตร์ 
ใน SEA 

เหตุผล 
ที่ใช้ศัพท์ใหม ่

การกำหนดขอบเขต 
(Scoping) 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors: 
CDF) 

เพื่อให้แน่ใจว่าได้ให้ความสำคัญกับ
ประเด็นที ่ต ้องต ัดส ินใจมากกว่า
ประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมที ่กว ้าง 
และคลุมเครือ 

ระยะการวางแผน 
(Planning Phases) 

หน้าต่างของการตัดสินใจ 
 (Decision Windows) 

ช ่วงเวลาสำคัญที ่ต ้อง ตัดสินใจ
สำหรับการจัดทำ SEA มีมากกว่า
ข้ันตอนการวางแผนงานตามปกติ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline) 

บริบทและแนวโน้ม 
(Context and Trends) 

มีการวิเคราะห์เชิงพลวัตมากกว่า
การแสดงให้เห็นเพียงสถานการณ์
ในปัจจุบัน 

ทางเลือก 
(Alternatives) 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Options) 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เพื ่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์มากกว่า
ต ัวเล ือก หรือการเล ือกว ิธ ีการ
ดำเนินงาน 

ผลกระทบ (Impacts) โอกาสและความเสี่ยง 
(Opportunities and Risks) 

มีการประเมินแบบพลวัตมากข้ึน 
ยอมรับในข้อดีและข้อด้อยและ
การที่มีแนวทางเลือกหลากหลาย 
มากกว่าการเยียวยา หรือบรรเทา
ผลกระทบท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

มาตรการลดผลกระทบ 
(Mitigation 
Measures) 
 

 แนวทางดำเนินการ  
 การวางแผน การจัดการ   
(Guidelines, Planning, 
Management) 

ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลง
ที ่จะเก ิดขึ ้นในอนาคตและการ
ปรับปรุงให ้ด ีข ึ ้นมากกว ่ าการ
บรรเทาผลกระทบ 

ตามแนวความคิดใหม่ของกระบวนการ SEA คือ การแก้ปัญหาที่สาเหตุ
หรือรากของปัญหา (Root Causes of the Problem) มากกว่าการแก้ที่อาการ
ของปัญหา (Symptoms of the Problem) ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๕-๑ ต้นไม้ปัญหา 
(Problem Tree)  
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๒-๘ 

รากเหง้าของปัญหา 

สาเหตุการเกิดปัญหา 

อาการ/ผลท่ีเกิดจากปัญหา 

การพัฒนาโครงการ 

การพัฒนาบริบท 
ปัญหาที่เกิดจากความเช่ือ 

และวัฒนธรรม ปัญหาด้านสังคม 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

 
ปัญหาด้านการเข้าถึงโอกาส 

และความเท่าเทียม 
ปัญหาด้านศักยภาพ ปัญหาจากกฎระเบียบและข้อบังคับ 

ปัญหาด้านความยุติธรรม 

ปัญหาที่เกิดจากค่านิยมและความเช่ือ 

ความยากจน 
คุณภาพอากาศ 

การขาดซ่ึงองค์ประกอบ
ด้านสถาบัน 

ความยุติธรรม 
และความเหลื่อมล้ำ 

ความแออัดคับคั่ง 

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพน้ำ 
และการเข้าถึงได้ง่าย 

การหมดไปของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่ลดลง 

EIA 

SEA 

รูปท่ี ๒.๕-๑ ต้นไม้ปัญหา (Problem Tree) 
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๒-๙ 

๓) ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในระดับโครงการ เป็นกระบวนการ

ที่มีความเข้าใจกันมากในปัจจุบัน แต่การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  
สำหรับประเทศไทย นับว่าเป็นเรื่องใหม่และยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร ความแตกต่าง
ที่สำคัญระหว่าง SEA และ EIA แสดงในตารางท่ี ๒.๕-๒ ดังน้ี 
ตารางท่ี ๒.๕-๒ การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA 

ประเด็น SEA EIA 
ระดับการตัดสินใจ  - นโยบาย แผน แผนงาน (PPP) - โครงการ (Project) 

สาระสําคัญ - ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ แนวคิด - การก่อสร้าง และการดำเนินงาน 

จุดเน้นในการประเมิน - ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์หรือการหา
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

- ประเด็นสําคัญระดับโครงการ 
เพื ่อให้สามารถดําเนินการตาม
แนวทางพัฒนาที่ได้เลือกไว้แล้ว 
ให้ถูกต้องเหมาะสม 

มุมมอง - สิ่งแวดล้อมจะส่งผลกําหนดโอกาส
หรือข้อจ ําก ัดของการพัฒนาให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

- การพัฒนาตามแนวทางที่กําหนด 
จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อย่างไรและเพียงใด 

ทางเลือก - มีพิสัยของทางเลือกท่ีกว้างกว่า 
- เน้นที่ทางเลือกซึ่งทำให้เกิดสมดุล

ระหว่างพื ้นที ่ต ่างๆ หรือสมดุล
ระหว่างด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีนั้นๆ 

- มีพิสัยของทางเลือกในขอบเขต 
ท่ีจํากัด 

-  เน ้ นทางเล ือกด ้ านสถาน ท่ี   
การออกแบบ การก่อสร้าง และ
การดําเนินงาน 

ระดับการประเมิน - กว้างกว่า เป็นระดับ Macroscopic 
โดยอาจเป็นระดับภูมิภาค ประเทศ 
ระหว่างประเทศ หรือระดับโลก 

- แคบกว่า เป็นระดับ Microscopic 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับท้องถ่ิน 
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๒-๑๐ 

ตารางท่ี ๒.๕-๒ การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ-๑) 

ประเด็น SEA EIA 
ขอบเขตการประเมิน -  ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม

และสิ่งแวดล้อม 
- เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบ

สะสม 

- ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ 
สังคม 

- ประเม ินผลกระทบสะสมได้  
ในขอบเขตจํากัด 

ระยะเวลาของการ
ประเมิน 

- ปานกลางถึงยาว - สั้นถึงปานกลาง 

ข้อมูล และ/หรือ
สารสนเทศท่ีใช้ 

- ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/สารสนเทศ
ทุติยภูมิ ท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ
หรือการบรรยาย 

- ส ่วนใหญ่เป ็นข้อมูลปฐมภูมิ  
ที ่จ ัดเก ็บและรวบรวมอย่าง
เฉพาะเจาะจง และส่วนใหญ่
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

แหล่งข้อมูลท่ีสําคัญ - รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ข้อมูลสถิติ
ท่ีจัดทําไว้ในระดับประเทศ ภูมิภาค 
ท้องถ่ิน 

- การสํารวจภาคสนาม การวิเคราะห์
ข้อมูล จากพื้นที่รับผลกระทบ
หรือพื้นท่ีศึกษา 

วิธีการประเมิน - ไม่มีรูปแบบท่ีกําหนดชัดเจน - ใช ้ว ิ ธ ีการเช ิ งปร ิมาณและ 
มีความจําเพาะเจาะจงมากกว่า 

เกณฑ์มาตรฐานของ
การประเมิน 

-  การพัฒนาท่ีย่ังยืน - กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพ
สิ ่งแวดล้อม และ แผนปฏิบัติ 
ท่ีเหมาะสม 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- มีความเข้มข้นต่ำกว่า EIA เพราะ
ยังไม่สามารถระบุพื้นที่และผ ู้ รับ
ผลกระทบได้ชัดเจน แต่เนื่องจาก
เป็นเรื่องที่กว้างกว่า EIA จึงอาจมี
ผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจาก
การประเม ินระดับยุทธศาสตร์ 
จํานวนมากกว่า 

- มีความเข้มข้นสูง เพราะได้รับ
ความสน ใจจากประช า ช น 
ในพื้นท่ีท่ีรับผลกระทบมาก 
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๒-๑๑ 

ตารางท่ี ๒.๕-๒ การเปรียบเทียบระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ-๒) 

ประเด็น SEA EIA 
การประเมินผล 
หลังจากการนํา SEA 
ไปปฏิบัติ 

-  เน ้นเร ื ่องการด ําเน ินการตาม
วัตถุประสงค์ ด้านสิ ่งแวดล้อม 
และการร ั กษาความย ั ่ ง ยื น  
ของทรัพยากรธรรมชาต ิและ
ส ิ ่งแวดล ้อมที ่ ได ้ก ํ าหนดไว้  
ในรายงาน SEA  

- ผลการประเมินจะนําไปสู่การปรับ 
PPP หรือ PPP ใหม่ท่ีเหมาะสม
ย่ิงข้ึน 

-  เน ้น เร ื ่ องการด ํา เน ินการตาม
กฎหมาย มาตรฐาน ประสิทธิภาพ
ในการควบคุมหรือลดผลกระทบ
ตามเงื่อนไขของรายงาน EIA 

- ผลการประเมินจะนําไปสู่การปรับ
มาตรการ ควบคุม/ลดผลกระทบ 
การติดตามตรวจสอบ การชดเชย
ความเสียหาย (หากเกิดข้ึน) 

๒.๖  องค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 
SEA ไม่เพียงแต่เป็นการศึกษาทางเทคนิคเท่าน้ัน แต่ SEA ยังเก่ียวกับการกำหนด

รูปแบบสำหรับการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่วยในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหา องค์ประกอบ ๔ ส่วน ของรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ของ SEA ประกอบด้วย 

๑) องค์ประกอบทางเทคนิค เป็นการพิจารณาเก่ียวกับความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ 
และการศึกษาเฉพาะด้าน เพื่อลดความไม่แน่นอนและเพิ่มความรู้ในประเด็นสำคัญ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดลำดับความสำคัญ การวิเคราะห์แนวโน้ม การประเมิน
แนวทางและการติดตามผล เป็นกิจกรรมทางเทคนิคที ่ต ้องดำเนินการพร้อมกับ
กระบวนการพัฒนาองค์ประกอบของหน่วยงานและการสื่อสาร งานที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ในองค์ประกอบด้านเทคนิค จะครอบคลุมการเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ แหล่งข้อมูลที่มีอยู่  
เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์และประเมิน หลักการสำคัญขององค์ประกอบทางเทคนิค 
คือ จะต้องเลือกเทคนิคการประเมินที่เหมาะสมสำหรับการสื่อสาร เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องสามารถมีส่วนร่วม ในช่วงการตัดสินใจที ่สำคัญในระหว่างกระบวนการ
วางแผน 

๒) องค์ประกอบของกระบวนการ มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการปรึกษาหารือ
แบบต่อเน่ืองระหว่าง SEA และกระบวนการตัดสินใจตลอดวงจรการตัดสินใจ เพื่อให้
แน่ใจว่า กระบวนการ SEA มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้กับแต่ละกรณี การเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการ SEA และกระบวนการวางแผน และแผนงาน จะต้องทำผ่าน
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๒-๑๒ 

หน้าต่างการตัดสินใจ (Decision Windows) และกฎระเบียบในการกำกับด ูแล  
ซ่ึงนำมาใช้เพื่อให้สามารถบูรณาการกระบวนการได้ กระบวนการ SEA จึงต้องได้รับ
การออกแบบใหม่ในแต ่ละคร ั ้ง เพ ื ่อให ้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  รวมถึงการ
กำหนดเวลาในการตัดสินใจ และปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นจาก SEA และการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓) องค์ประกอบเชิงหน่วยงาน เป็นการนำไปสู่ความเข้าใจบริบทเชิงหน่วยงาน 
เพื่อใช้ในการตัดสินใจ มีประเด็นสำคัญ คือ กฎระเบียบทางการ และกฎระเบียบ 
ที่ไม่เป็นทางการ กฎระเบียบทางการเกี่ยวข้องกับระดับของหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง อำนาจในการต ัดสินใจ รวมถึงกรอบกฎหมายและ  
การดำเนินงาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จึงควรพิจารณา
ถึงความทับซ้อนของอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ช่องว่าง ตลอดจน
หน้าที่ในส่วนที่มีความขัดแย้งกันหรือส่งเสริมกัน ความคิดริเริ่มและความร่วมมือกัน 
โดยส่วนที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก คือ กฎระเบียบที่ไม่เป็นทางการ แนวทางปฏิบัติ
ที่เกิดขึ้นตามปกติ และแนวทางของความร่วมมือที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่เป็นทางการ 

๔) องค์ประกอบการสื่อสารและการมีส่วนร่วม มีความสำคัญต่อความเชื่อม่ัน 
ในการเสริมสร้างความรู้ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเสริมมุมมองให้มี
ความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น มีการบูรณาการวิสัยทัศน์ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับปัญหา และช่วงเวลาการตัดสินใจที่สำคัญ 
โดยองค์ประกอบของการสื่อสาร คือ การปรับให้เข้ากับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
งานที ่ต ้องทำ รวมถึงการพิจารณาความเป็นตัวแทน การระบุผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ 
และความเข้าใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสิ ่งที ่เกิดขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างความ
ร่วมมือของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
๒.๗ การทำงานของ SEA ในรูปแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 

ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ SEA มีบทบาทพื ้นฐาน ๓ ประการ ที ่สัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจ คือ การบูรณาการ การประเมิน และการตรวจสอบความถูกต้อง 
โดย ๑) การบูรณาการเก่ียวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการ
ตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ ๒) การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่เกี ่ยวข้องกับ  
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การตัดสินใจ เกี ่ยวกับโอกาสและความเสี ่ยงต่อสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืนของ 
การตัดสินใจ และ ๓) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อแนะนำจาก SEA  

๑) การบูรณาการมีความสำคัญต่อความสำเร็จของ SEA  โดยการบูรณาการ
จะทำให้เกิด (๑) การระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) (๒) การเชื่อมโยงปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับปัญหาที่สำคัญ (๓) การสร้างความเชื่อมโยงของ SEA 
และกระบวนการวางแผนหรือการจัดทำแผนงาน (๔) การเชื่อมโยงคณะทำงานและ
สร้างความม่ันใจว่าการให้ข้อเสนอแนะจาก SEA น้ัน  เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นการสื่อสาร
และดำเนินงานร่วมกัน มีประโยชน์ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองและทันเวลา  
(๕) มีการแลกเปลี่ยนเทคนิค และแนวทางดำเนินการ (๖) มีการระบุและปรึกษาหารือ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (๗) การสร้างความสอดคล้องของกระบวนการ และ  
(๘) การบูรณาการมุมมองที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานสถาบัน  
ในกระบวนการมีส่วนร่วมแบบสองทางด้วยเวลาที่เพียงพอ รูปแบบและการสื่อสาร 
ที่เหมาะสมมีการแลกเปลี ่ยนความรู ้ และกระบวนการเรียนรู้  ซึ ่งมีความสำคัญ 
อย่างมากในการพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมในกิจกรรมของ 
SEA ในแต่ละขั ้นตอน โดยใช้เทคนิควิธีการที ่เหมาะสมซึ ่งอาจแตกต่างกัน และ  
ไม่เพียงแต่การทำตามขั้นตอนที่เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายเท่าน้ัน แต่ควรพิจารณา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้องโดยครอบคลุมทุกเพศทุกวัย 

๒) การประเมินเชิงยุทธศาสตร์ มีความสอดคล้องกับการประเมินทางเลอืก 
ที่เป็นไปได้ในเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ และสิ่งที่อาจเป็นโอกาสและความเสี่ยงของ  
การเดินตามเส้นทางที่แตกต่างกันโดยพิจารณาถึงแนวโน้มการพัฒนา ความจำเพาะ
เจาะจงของบริบท มุมมอง และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ทั้งคนรุ่นเดียวกัน
และระหว่างรุ่น) และความไม่แน่นอน การประเมินจะต้องสร้างความสัมพันธ์กับ
กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) ของนโยบาย
ด้านสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน และกรอบอ้างอิงเช ิงย ุทธศาสตร ์ (Strategic 
Reference Framework: SRF) ควรมีความเชื่อมโยงกับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสนิใจ 
(CDF) เช่นเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก 
ทั้งน้ี เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่มีคุณค่าภายใต้มุมมองที่แตกต่างกัน 

๓) การตรวจสอบความถูกต้อง สอดคล้องกับความโปร่งใสและความถูกต้อง
ตามกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาผลลัพธ์ของ SEA ที่เก่ียวข้องกับแนวโน้มการพัฒนา 
ความไม่แน่นอน ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ความเสี่ยงและโอกาสในระหว่างการจัดทำ
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๒-๑๔ 

แผนและแผนงาน และการติดตามเพื่อตรวจสอบความไม่แน่นอนระหว่างการดำเนินการ 
การมีส่วนร่วมที ่หลากหลายของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญและประชาชนทั ่วไป  
เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องในบริบทการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม
กับแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา มีข้อแนะนำว่าร้อยละ ๖๕ ของความพยายามและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ SEA ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการ  ดังน้ัน การบูรณาการ
จะต้องมีความโดดเด่นในกระบวนการจัดทำ SEA ทุกขั้นตอน ส่วนการประเมินจะเป็น
ความพยายามประมาณร้อยละ ๒๕ - ๓๐ ในการจัดทำ SEA หากมีการบูรณาการและ
การประเมินประสบความสำเร็จ โดยมีการปรึกษาหารือในระหว่างการบูรณาการและ
มีการประเมินที่ดี การตรวจสอบความถูกต้องควรจะง่ายและรวดเร็ว และไม่ต้องใช้
ความพยายามมากกว่าร้อยละ ๕ ถึง ๑๐ 

๒.๘ ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA 
ตัวแบบการคิดเช ิ งย ุทธศาสตร ์ ใน SEA มีกระบวนการหลัก ๓ ขั ้นตอน 

ประกอบด้วย (๑) การให้ความสำคัญกับบริบทและยุทธศาสตร์ (๒) เส้นทางสู่ความยั่งยืน
และข้อแนะนำ และ (๓) ขั ้นตอนการติดตาม โดยมีความเชื ่อมโยงกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง ดังแสดงในรูปท่ี ๒.๘-๑  
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๒-๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ขั้นท่ี ๓ ข้ันตอนต่อเนื่อง 
 

รูปท่ี ๒.๘-๑ ขั้นตอนของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการทำ SEA 
ที่มา: ดดัแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide  

(Partidario, 2012) 
 

ปัญหาท่ีต้องการตัดสินใจ 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

กรอบปัญหา 
กรอบการบริหารจัดการ 

กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
กรอบการประเมิน 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมิน 

 

การวิเคราะห์แนวโน้ม 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 
แนวทางการดำเนินงาน 

ขั้นท่ี ๑ 
การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์

สำคัญ 
 
 

ขั้นท่ี ๒ 
การสร้างเส้นทางสู่ความย่ังยืนและแนวทาง 

 
 

การติดตามผล: การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง การติดตามประสิทธิผล 
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๒-๑๖ 

ขั้นท่ี ๑ การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ  

การกำหนดบริบทและยุทธศาสตร์สำคัญ ถือเป็นขั้นตอนสำคัญของ SEA โดย
มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้แน่ใจว่า SEA จะมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งที่สำคัญ (Occam’s 
razor, or Principle of Parsimony) ซึ่งเป็นที่เข้าใจและได้รับการปรับให้เข้ากับ
บริบททางธรรมชาติ วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ ที่เป็นเป้าหมายในการ
ประเมิน รวมถึงจะต้องมีความเข้าใจปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ และความสำคัญ  
ในการระบุส ิ ่งท ี ่จะประเมิน โดย SEA ต ้องค ้นหารากของปัญหาและไม่ให้
ความสำคัญกับอาการ การทำความเข้าใจกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจและบริบท 
จะช่วยในการกลั่นกรอง ความสำคัญของสิ่งที่ต้องตัดสินใจ โดยกรอบการทำงานหลกั 
๔ ประการ จะนำไปสู ่การกำหนดบริบทและการให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ 
ที่จะทำการประเมิน ประกอบด้วย 

๑) กรอบปัญหา (Problem Framework) มีการพิจารณาครอบคลุม ปัญหา 
ศักยภาพ และแรงขับเคลื่อน ในการกำหนดกรอบปัญหาจะเป็นการวินิจฉัยครั้งแรก
เพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าเรื่องใดเป็นเรื่องสำคัญได้อย่างรวดเร็ว มีวัตถุประสงค์
สำคัญ คือ เพื ่อช่วยในการค้นหาว่าอะไรค ือสาเหต ุของปัญหา (Root Causes of 
Problems) ที่เกิดขึ้น รวมทั้งช่วยให้เห็นถึงผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น 
ในการพัฒนายุทธศาสตร์  

๒) กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) เป็นการระบุโครงข่าย
ของผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับ SEA 

๓) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: 
SRF) แสดงถึงนโยบายมหภาคที่ใช้อ้างอิงสำหรับการประเมิน ซึ่งได้มีการจัดทำ
แนวนโยบายและได้กำหนดค่าเป้าหมายเอาไว้แล้ว นอกจากน้ียังเชื่อมโยงไปยังแผน
และแผนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งข้อกำหนดทางกฎหมาย 

๔) กรอบการประเมิน (Assessment Framework) ครอบคลุมปัจจัย
สำคัญที ่ต ้องต ัดสินใจ  (Critical Decision Factors: CDF) เกณฑ์การประเมิน 
ที่กำหนดไว้ในขอบเขตของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และตัวชี้วัดที่ทำหน้าที่
เป็นตัวชี้วัดของการประเมิน โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ  (CDF) จะทำให้เกิด
โครงสร้างและจุดเน้นของการวิเคราะห์ และการประเมินเชิงยุทธศาสตร์ 
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๒-๑๗ 

โดยหลักการ การรายงานผลในขั ้นตอนที ่ ๑ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก  
โดยรายงานฉบับน้ี จะเป็นรายงานปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision 
Factors Report) และจะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการประเมินในขั้นตอนต่อไป 

       ขั้นตอนท่ี ๒ การสร้างเส้นทางสู่ความย่ังยืนและแนวทาง  

เส้นทางสู่ความยั่งยืนเป็นคำที่ใช้แสดงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Options) สำหรับการพัฒนา ที่ช่วยให้สามารถขับเคลื่อนไปยังจุดที่เราต้องการ  
มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถ ึงบร ิบทเชิงพลวัตที ่เก ี ่ยวข้องกับจุดแข็งและจุดอ่อน  
ความขัดแย้ง และศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากอนาคตเป็นภาพในจินตนาการ 
ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงอาจทำให้มีการพิจารณา
เป้าหมายของนโยบายและภาพอนาคตที่แตกต่างออกไป ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
เป็นเส้นทางที่อาจทำให้เราสามารถไปถึงวิสัยทัศน์ แต่มีวิธีที่แตกต่างกัน และมีบ่อยครั้ง
ที่ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง ทำให้การกำหนดทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์ต้องเป็นการดำเนินการที ่เชื ่อมโยงอย่างมากกับคณะทำงาน  
ที ่ทำหน้าที ่กำหนดนโยบายหรือวางแผน โดย  SEA มีบทบาทในการช่วยค้นหา
ทางเลือกในการพัฒนาที ่ช่วยรักษาสิ ่งแวดล้อมและมีความยั ่งยืนมากที ่สุด   
โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีเทคนิคการสื่อสารอย่างเพียงพอเป็นพื้นฐาน   
ส่วนการประเมินโอกาสและความเสี ่ยง อาจต้องมีการดำเนินการหลายครั้ง 
ในแต่ละช่วงเวลาที่แตกต่างกันออกไป โดยทั่วไป ทางเลือกจะกำหนดกรอบ   
เพื่อระบุตัวเลือกเชิงยุทธศาสตร์ แต่ขึ้นอยู่กับว่าภาพอนาคตถูกใช้ในกระบวนการ
กำหนดนโยบายและการวางแผนอย่างไร 

สำหรับการประเมินยุทธศาสตร์ ควรพิจารณาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ 
กระบวนการนี้เป็นช่วงที่สำคัญ เนื่องจากการตัดสินใจในการเลือกยุทธศาสตร์
สำหรับการวางแผน ต้องการทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ เพื ่อช่วยให้
สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ โดยเครื่องมืออื่นๆ อาทิ EIA จะนำมาใช้
เพื่อวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นในเชิงลึกในลำดับต่อไป 
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๒-๑๘ 

ส่วนแนวทางการดำเนินงาน อาจรวมถึงข้อเสนอแนะ สำหรับการปรับตัว
ของหน่วยงานที ่เกี่ยวข้อง หรือการกำหนดกฎระเบียบใหม่สำหรับการวางแผน  
ในระดับต่อไป รวมทั้งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ การกำหนด
มาตรการ หรือนโยบายทางเลือกอื ่นๆ ที ่มีความเกี ่ยวข ้องกับการตรวจสอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในอนาคต หรือการตรวจสอบความถูกต้องของความเชื่อมโยง
ระหว่างนโยบายกับวัตถุประสงค์ที่ได้มีการกำหนดขึ้นมาแล้ว 

แนวทางการดำเนินงาน ควรรวมถึงการจัดการและแนวทางการติดตาม 
ตลอดจนชุดของต ัวช ี ้ว ัดสำหรับการติดตามประเมินผลที ่ต ้องตอบสนองต่อ
ข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยรายงานเพื่อแสดงผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์น้ัน ควรแสดงรายละเอียดที่สำคัญ และมีการนำเสนอผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
เพื่อให้มีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันด้วยวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม 

 

ขั้นตอนท่ี ๓ ขั้นตอนต่อเนื่อง  
 

เป็นขั ้นตอนต่อเนื ่องที ่เชื ่อมโยง SEA กับการตัดสินใจเช ิงย ุทธศาสตร์  
ในระหว่างการดำเนินการ รวมทั้งมีความเชื่อมต่อกับขั้นตอนการกำหนดนโยบาย 
หรือการวางแผน การติดตาม (Follow-up) ควรเป็นกิจกรรมที่มีการดำเนินการ
เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับกระบวนการกำหนดนโยบาย หรือ
กระบวนการวางแผนและการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
 

๒.๙ องค์ประกอบสำคัญของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA  
ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ใน SEA ขึ้นอยู่ปัจจัยหรือองค์ประกอบหลัก 

ที่อยู่ในกรอบแนวทาง ที่สามารถดำเนินการได้หลายวิธี โดยมีหลักการที่สำคัญ  
คือ หลีกเลี่ยงการใช้วิธีการ SEA ตามแบบมาตรฐานดั้งเดิม หรือ “แบบเสื้อโหล 
(One-Size Fits All )” ที ่ ใช้ ได้กับทุกสถานการณ์  รวมทั ้ ง  การทำให้  SEA  
มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม สำหรับปัญหาที ่ต้องการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกัน (เช่น การวางแผนเชิงพื้นที่ และการวางแผนรายสาขา) 
โดยมีปัจจัยหรือองค์ประกอบหลัก สำหรับแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน  
๙ ปัจจัยหรือองค์ประกอบ ดังน้ี 
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๑) วัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment) มีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องกำหนด และยอมรับร่วมกันอย่างชัดเจนว่า “อะไรคือ เป้าหมาย
ของการประเมิน” เป้าหมายของการประเมินควรเป็นยุทธศาสตร์และทางเลอืก 
(The Pathways) ที ่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายสาธารณะ การวางแผนภาคและเช ิงพ ื ้นท ี ่  และแผนงานการลงทุน  
โดยตัวอย่างเป้าหมายของการประเมิน เช่น ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำในภูมิภาค
เพื ่อการใช้งานอเนกประสงค์ (ในแผนลุ ่มน้ำ) ยุทธศาสตร์สำหรับการเปลี ่ยน 
การใช้ที่ดินจากการใช้ประเภทหน่ึงเป็นการใช้อีกประเภท หรือจากการใช้ประโยชน์
อย่างเดียวเป็นการใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย (แผนการพัฒนาพื้นที่)  

๒) แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) แรงขับเคลื่อนครอบคลุมทั้ง “แรงผลัก 
(Push)” หรือ “ขับ (Drive)” หรือ “ยับยั้ง (Restrain)” การพัฒนาแรงขับเคลื่อน 
ประกอบด้วย แรงขับเคลื่อนภายในที่สำคัญ (เช่น ความรู้ และความสามารถ) และ
แรงขับเคลื่อนภายนอก (เช่น เศรษฐกิจ ประชากร เทคโนโลยี) ที่กำหนดอนาคต
ของสังคม และขอบเขตของการพัฒนา แรงขับเคลื ่อนช่วยให้ ได้มุมมอง  
เชิงยุทธศาสตร์ที่ เป็นรากของปัญหา สามารถใช้ในการระบุปัญหาและจัดลำดับ
ความสำคัญ โดยในการพิจารณาแรงขับเคลื ่อนจะสามารถค้นพบโครงข่ายที่มี  
ความสัมพันธ์กัน แต่เนื่องจากโครงข่ายนี้จะมีลักษณะไม่ตายตัว จึงเป็นเรื่องยาก 
ที ่จะเชื ่อมโยงไปถึงสาเหตุโดยตรง แรงขับเคลื ่อนสามารถปรากฏชัด เจน 
ทั้งในรูปแบบของตัวส่งเสริม (Enablers) และตัวยับยั้ง (Inhibitors) ตัวอย่างของ
แรงขับเคลื่อนที่สำคัญ เช่น การเติบโตของประชากร ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
และการเมือง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน มักเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดัน  
การเปลี่ยนแปลงโดยตรง (MEA, 2005) 

๓) ประเด็นสิ ่ งแวดล้อมและความยั ่ งยืน  (Environmental and 
Sustainability Issues)  ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เป็นตัวกำหนด 
การประเมินและการระบุระดับความสำคัญของการพัฒนา ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
และความยั่งยืนจากการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีส่วนช่วยในการระบุปัญหา
และศักยภาพที่จะนำไปสู่การระบุ CDF เช่นเดียวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ควรได้รับการวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกัน 
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4) กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที ่ไม ่ใช ่ภาครัฐและองค์กรสถาบัน รวมถึง 
กลุ ่มประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอื ่นๆ บทบาทของกรอบการบริหารจัดการ 
มีความสำคัญในการกำหนดลำดับความสำคัญและสร้างความม่ันใจว่าได้มีการเน้น
ประเด ็นที ่มีความสำคัญใน SEA เช ่นเด ียวกับการประเมินความถูกต้อง  
และการติดตามผลการดำเนินงาน 

5) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: 
SRF) เป ็นกรอบนโยบายยุทธศาสตร ์ระด ับมหภาคที ่ใช ้สำหร ับการอ้ าง อิง  
ในการประเมิน SEA กรอบนี้จะรวบรวมวัตถุประสงค์ของนโยบายมหภาคที่อยู่ใน
ประเด็นด้านสิ ่งแวดล้อมและความยั ่งย ืนที ่ม ีการกำหนดในระดับนานาชาติ   
และระดับประเทศ โดย SRF ควรทำให้เกิดทิศทางและเป้าหมายของนโยบาย 
ที ่นำไปสู ่การกำหนดทิศทางของยุทธศาสตร์ ทั ้งนี ้ SRF ไม่ได้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อแสดงรายการข้อกำหนดทางกฎหมาย แม้ว่าข้อกำหนดทางกฎหมายจะต้อง
ได้รับการพิจารณาใน SEA ในฐานะเงื่อนไขหรือข้อจำกัด แต่จะไม่ถูกกำหนดเป็น
ทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายที่ เป็น SRF ควรจำกัดอยู ่ เพียงประมาณ  
๑๕ นโยบาย โดยเฉพาะในบริบทของรายสาขา แต่ในการวางแผนเชิงพ ื ้นที่  
ที่ครอบคลุมหลายนโยบาย อาจมีความจำเป็นต้องเพิ่มจากจำนวนน้ี (แต่ไม่ควรเกิน 
๓๐ นโยบาย) ในขณะเดียวกัน ควรหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์นโยบายที่ทับซ้อนและ
ซ้ำซ้อน แต่อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์การทับซ้อนและช่องว่าง อาจเป็นประโยชน์
อย่างมากในการวิเคราะห์ทิศทางของนโยบายที่ขัดแย้งกัน ซึ่งแสดงถึงความเสี่ยง 
ในการบริหารจัดการ 

๖) ปัจจ ัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors: CDF)  
เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องให้ความสนใจที่นำไปสู่สิ่งสำคัญที่ต้องการประเมิน 
โดยยึดหลักการ  Occam’s razor โดย ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
เป็นประเด็นสำคัญที ่มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ   
ของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปัจจัย
สำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) ทำหน้าท ี ่สร ้างส ิ ่งสำค ัญหรือจุดสนใจของ SEA  
โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของการประเมินและการวิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยสำคัญ
ที ่ต ้องต ัดสินใจ (CDF) ถูกกำหนดขึ ้นจากการลำด ับความสำคัญของปัญหา  
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ที่ได้จากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการพิจารณา 
ในมุมมองที่หลากหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความกังวลใจ วิธีการสำหรับ  
การระบุปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) คือ เริ่มจากการปรึกษาหารือร่วมกัน 
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ที ่เชื ่อมโยงกับเป้าหมายในอนาคต และวัตถุประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาปัญหาและศักยภาพที่สำคัญ และระบุลำดับ
ความสำคัญเพื่อกำหนดปัจจัยความสำเร็จ ในการสังเคราะห์จะต้องระบุปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ให้เหลือเพียงไม่กี่ปัจจัย แต่มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน  
มีการบูรณาการกันและมีจุดเน้น โดยจำนวนปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF)  
ที่เหมาะสมควรมี ๓ - ๕ ปัจจัย และไม่ควรเกิน ๗ ปัจจัย เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นปัจจัย 
ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะต้องง่าย
ต่อการสื่อสาร มีคำหลักสำคัญที่ง่ายต่อการจับประเด็นและเพียงพอที่จะแสดงถึง
ความหมายเชิงบูรณาการ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) จะมีบทบาท 
ในการสร้างกรอบการประเมิน พร้อมกับเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัด รูปท่ี 2.๙-๑ 
แสดงลำดับชั ้นระหว่างปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) เกณฑ์การประเมิน 
และตัวชี้วัด จุดเริ่มต้น คือ การเลือกประเด็นสิ ่งแวดล้อมและความอย่างย ั่งยืน  
ที ่มีความสำคัญ ที ่เป็นประเด็นอ่อนไหวในการตัดสินใจ เกณฑ์การประเมิน  
เป ็นต ัวกำหนดขอบเขตของปัจจัยสำค ัญที ่ต ้องต ัดสินใจ (CDF)  ทำหน้าที่  
ให้รายละเอียดเกี ่ยวกับความหมายของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และ
ประเด็นเก่ียวข้องที่มีความสำคัญ  

สำหรับตัวชี ้วัด เป็นตัวชี ้วัดของการประเมินระดับยุทธศาสตร์ อาจเป็น  
เชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ตัวชี้วัดควรมีลักษณะแสดงการบ่งชี้ ตัวบ่งชี้หลายตัว
อาจมีอยู่ในสำนักงานสถิติ ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน รายงานสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในการเป็นแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ แต่การวิเคราะห์แนวโน้ม  
ใน SEA ควรขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่แสดงแนวโน้มที่สำคัญเท่านั้น และประเด็นสำคัญ  
คือ ควรมีตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเรื่องที่พิจารณา แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลของ
ตัวชี้วัดเหล่านั้นก็ตาม หากพิจารณาแล้วว่า ตัวชี้วัดดังกล่าวมีประโยชน์ในอนาคต  
ก็ควรเริ ่มให้มีการจัดทำและควรระบุไว้ในแผนงานการติดตาม อย่างไรก็ตาม  
ในกรณีไม่มีข้อมูลของตัวชี้วัดเฉพาะที่เก่ียวข้อง ก็ควรใช้ตัวชี้วัดที่เป็นตัวแทนได้ 
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โดยหลักการแล้ว เพื ่อไม่ให้สูญเสียการให ้ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์  
เกณฑ์การประเมิน (Assessment Criteria) ควรถูกจำกัดอยู่ที่ ๒ เกณฑ์ ต่อปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และตัวชี้วัดควรจำกัดเพียง ๒ - ๓ ตัวชี้วัด ต่อเกณฑ์
การประเมิน แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี โดยมีกฎทั่วไป คือ “อย่าใช้เกณฑ์หรือ
ตัวชี้วัดมากเกินไป” ควรมุ่งเน้นเฉพาะประเด็นที่สำคัญเท่าน้ัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๙-๑  กรอบของปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ เกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัด 
ที่มา: ดดัแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide 

(Partidario, 2012) 
 
 

ปัจจยัส ำคญั 
ท่ีต้องตดัสินใจ 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 

๒-๒๓ 

อนาคต  
วิสัยทัศน์ 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

สถานการณ์ใน
ภาพอนาคต 

๗) ทางเล ือกเช ิงย ุทธศาสตร์  (Strategic Options)  ค ือ ทางเล ือก 
ในการกำหนดนโยบายหรือทางเลือกในการวางแผนที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไปยัง
จุดที ่ต ้องการ  สำหรับเส้นทางที ่ เป ็นทางเลือก (Optional Pathways) คือ 
เส้นทางที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้   
ในการเล ือกเส ้นทางที ่ เป ็นทางเล ือกเช ิงย ุทธศาสตร ์ จำเป ็นต ้องพิจารณา  
ให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายที ่สำคัญ เช่นเดียวกับกรอบอ้างอ ิง  
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) โดยพิจารณา
ถึงแรงขับเคลื่อนและแนวโน้มด้วย ทางเลือกหนึ่งที่เป็นไปได้ คือ การลองเปลี่ยน
แนวโน้ม ดังรูปที ่ 2.๙-๒ แสดงให้เห็นว่ามีหลายวิธีการที่ช่วยให้มีการเติมเต็ม
ช่องว่างในการพัฒนา และเส้นทางเชิงยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเป็น
เส้นตรง ทั้งนี้ จำนวนเส้นทางที่เป็นเลือกเชิงยุทธศาสตร์ควรมีจำนวนจำกัด และ
สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทางเลือกในเชิงทฤษฎี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี ๒.๙-๒ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์และเส้นทางท่ีเป็นตัวเลือก 
ที่มา: ดดัแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide 

(Partidario, 2012) 

 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 

๒-๒๔ 

๘) โอกาสและความเสี ่ยง (Opportunities and Risks) การประเมิน
โอกาสและความเสี ่ยงในกระบวนการ SEA สามารถช่วยในการค้นหาทิศทาง หรือ
เส้นทางที่ดีกว่า  โดย SEA ตั้งเป้าหมายที่จะ “ตัดสิน” (ประเมินคุณค่า) ข้อดี (โอกาส) 
หรือข้อเสีย (ความเสี่ยงหรือสิ่งที่ผิดพลาด) ที่เกิดขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่า ในเส้นทาง 
เชิงยุทธศาสตร์ที ่ได้คัดเลือกไว้ โอกาสและความเสี ่ยง แสดงถึงการประเมิน  
ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงคุณค่าทางด ้าน
กายภาพ ชีวภาพ สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  สำหรับความคิดเห็น 
ข้อกังวลใจ หรือความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับการพิจารณาโดยกรอบ
การบริหารจัดการ (Governance Framework) ส่วนกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Reference Framework: SRF) จะสะท้อนให้เห็นปัจจัยที่สำคัญที่ต้องมี
การประเมิน รวมถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในอนาคตตามที่สังคมต้องการ 

๙) การติดตามผล (Follow-up) เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เกิดความต่อเน่ือง
ในกระบวนการ SEA การติดตามผลมีบทบาทสำคัญมากในการติดตามยุทธศาสตร์ 
และตรวจสอบการเปลี ่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ ้นในระหว่างการนำยุทธศาสตร ์ไปสู่  
การปฏิบัติ การติดตามผลสำเร็จในการปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมโยงกับการปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ โดยการติดตามผลการเปลี ่ยนแปลงตั ้งแต่ ต้น จะช่วยให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างทันท่วงที 

โดยสรุป กระบวนการจัดทำ SEA ตามกรอบแนวทางของสหภาพยุโรป  
มีขั้นตอนการดำเนินการดังแสดงในรูปท่ี ๒.๙-๓ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 

๒-๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี ๒.๙-๓ กรอบความคิดในการประเมิน SEA ของสหภาพยุโรป 

ที่มา: ดดัแปลงจาก Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide 
(Partidario, 2012) 

๑. การกลั่นกรอง 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๕. การติดตามผล 
 

๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 

๒.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

๒.๒ แรงขับเคลื่อน (รากเหง้าของปัญหา) 

๒.๓ ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 

๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ 

๒.๖ การประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 

๔. การประเมินโอกาสและความเส่ียง 

๖. การจัดทำรายงาน SEA 

๓.๑ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 

๓-๑ 

บทท่ี ๓ 
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ในพื้นที่ต้นแบบ 

 การจัดทำ SEA ในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ มีขั้นตอน ดังแสดงในตารางท่ี ๓-๑ 
และรูปที ่  ๓-๑ ขั ้นตอนดังกล่าวมาจากตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร ์ SEA  
ของสหภาพยุโรป มีจำนวน ๖ ขั้นตอน ดังน้ี ๑. การกลั่นกรอง ๒. การพัฒนาปัจจัย
สำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (มีกระบวนการย่อย ๖ ขั ้นตอน ได้แก่ ๒.๑ การกำหนด
วัตถุประสงค์ของการประเมิน ๒.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน ๒.๓ ประเด็น
สิ ่งแวดล้อมและความยั ่งยืน ๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ ๒.๕ กรอบอ้างอิง  
เชิงยุทธศาสตร์ และ ๒.๖ การประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ) ๓. การพัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (มีกระบวนการย่อย ๒ ขั ้นตอน ได้แก่ ๓.๑ ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ๓.๒ การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์) ๔. การประเมินโอกาส
และความเสี ่ยง ๕. การติดตามผล และ ๖. การจัดทำรายงาน SEA  และได้ใช้
องค์ประกอบเหล่านี้ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของการจัดทำ SEA ในประเทศไทย 
ตามกรอบความคิดการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป  
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาหรือผู้อ่านแนวทางฉบับนี้ ได้เห็นภาพรวมการจดัทำ 
SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในเบื้องต้น และอธิบายถึงเน้ือหาของแต่ละขั้นตอน 
ซ่ึงประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ วิธีการและเทคนิคที่ใช้ ผลลัพธ์ที่ได้ 
และยกตัวอย่างการดำเนินการในพื้นที่ต้นแบบ โดยจะอธิบายเฉพาะกับประเด็น
หรือปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) อย่างละเอียดเพียงปัจจัยเดียวในแต่ละ
ขั้นตอนเท่าน้ัน เพื่อให้รายงานฉบับน้ีมีเน้ือหาที่กระชับและง่ายต่อการทำความเข้าใจ



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 

 

๓-๒ 

ตารางท่ี ๓-๑ ข้ันตอนการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

๑. การกลั่นกรอง (Screening) 

๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors 
Development) 

 ๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ( Object of Assessment) 

 ๒.๒ การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces) 

 
๒.๓ การวิเคราะห์และระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

(Environmental and Sustainability Issues: ESI) 

 ๒.๔ กรอบการบริหารจัดการ (Governance Framework) 

 ๒.๕ กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) 

 
๒.๖ กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (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) 

 



  แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 โครงการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 

 

๓-๓ 

รูปที่ ๓-๑ 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 
ในพื้นที ่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) 

ที่เกี่ยวกบัการพฒันาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดนิและ
ทรัพยากรดนิ  

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 

ขั้นตอนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 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) 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

๓-๔ 

3.๑ การกลั่นกรอง (Screening) 
เป็นขั้นตอนแรกของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อพิจารณาข้อเสนอของนโยบาย (Policy) แผน (Plan) และแผนงาน (Program) 
หรือเรียกย่อว่า PPP ว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดทำ SEA หรือไม่ สำหรับ
ประเทศไทย ในระยะเริ่มแรก เห็นควรให้กำหนดแผน/แผนงาน ที่ควรทำ SEA  
แยกได้เป็น ๓ ประเภท ดังต่อไปน้ี  

๑) รายสาขา  
- แผนด้านคมนาคม  
- แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 
- แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

๒) เชิงพื้นที่  
- ผังเมือง ตามที่คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติกำหนด 
- แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 
- แผนพัฒนาพื้นที ่ เฉพาะหรือพื ้นที่พิ เศษ เช่น เขตพัฒนาพิ เศษ  

ภาคตะวันออก เป็นต้น 
- แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม หรือแผนพัฒนาพื ้นท ี ่ที ่ม ีล ักษณะ

คล้ายคลึงกัน 
๓) แผน/แผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบ

ในวงกว้างต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ 

 

๓.๒ การพัฒนาปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors    
Development)  

ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) แบ่งออกเป็น 
๖ ขั้นตอน ดังน้ี 

๑) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน (Object of Assessment)  
การทำ SEA ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน มีรายละเอียด 

ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

๓-๕ 

(๑) วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ คือ เพื่อให้เกิดการยอมรับร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้จัดทำ SEA และผู้มีอำนาจในการอนุมัติหรือเจ้าของนโยบาย แผน 
และแผนงาน ในเป้าหมายของการประเมินว่า SEA ที่จะดำเนินการนั้นจะทำให้
บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาระดับพื้นที่ 

(๒) วิธีการหรือเทคนิคที ่ใช้ คือ การประชุมและปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือเจ้าของนโยบาย แผน แผนงาน 
ในพื้นที่หรือหน่วยงานที่จะดำเนินการ โดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำ 
SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินร่วมกัน จะช่วยทำให้นโยบาย แผน/แผนงาน ของพื้นที่
มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และประสบความสำเร็จเน่ืองจากได้มีการบูรณาการ
ข้อมูล และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง   

(๓) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ การยอมรับร่วมกันในวัตถุประสงค์ของการประเมิน 
เพื ่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ 
(สำหรับกรณีที่จัดทำ SEA ก่อน หรือพร้อมกับการทำแผน/แผนงาน) หรือเพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (สำหรับ
กรณีที่จัดทำ SEA หลังการทำแผน/แผนงานแล้ว) 

กรณีตัวอย่าง การใช้เทคนิคการประชุมและปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
และผู้ที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

(๑) การประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดทำกับหน่วยงาน
เจ้าของแผน เพื่อกำหนดขอบเขตเรื่องที่จะประเมินว่าต้องเกี่ยวข้องเชื่อมโยงหรือ 
มีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่าน้ัน 

(๒) พูดคุยและประชุมปรึกษาหารือกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการอนุมัติ 
หรือเจ้าของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ และผู้จัดทำแผน เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมาย
ของการประเมิน  

๒) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน (Driving Forces)  
2.๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน  

(๑) ค้นหาว่าอะไรคือสาเหตุหรือรากของปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ดำเนินการ  
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๓-๖ 

(๒) ใช้ในการระบุปัญหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาในพื้นที่
ดำเนินการ 

(๓) ช่วยสำรวจสภาวะแวดล้อมที ่เป็นประโยชน์ในการพ ัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  

๒.๒) วิธีการดำเนินการ ดังน้ี 
(๑) ศึกษาปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหวในพื้นที่ดำเนินการ 

โดยศึกษารวบรวมจากเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ และจากผู ้เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ในพื้นที่ ได้แก่ 

- การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ทั้งระดับประเทศและพื้นที่ดำเนินการ 

- การศึกษาข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
การสัมภาษณ์การปรึกษาหารือ การรับฟังความคิดเห็น การประชุมสัมมนา ประชุม
กลุ่มย่อยหรือสนทนากลุ่มกับผู้บริหาร กลุ่มผู้จัดทำแผน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มต่างๆ และการสำรวจหรือสังเกตการณ์ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลประเด็นปัญหาในพื ้นที่ และร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากกลุ่ม 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นที่ 

(๒) การรวบรวมข้อมูลปัญหา ศักยภาพหรือประเด็นอ่อนไหว ให้เป็น
หมวดหมู่ โดยอาจใช้เทคนิคตาราง PESTEL เข้ามาช่วยในการจัดกลุ่มประเด็น
ปัญหา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี 

- Political (P) หรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านการเมือง เช่น 
การรวมกลุ ่มทางการเมือง การต่อรองอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมือง  
การเลือกตั้ง การแบ่งปันหรือแย่งชิงตำแหน่งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ ที่อาจจะส่งผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ  

- Economical (E) หรือ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อาชีพ 
รายได้ รายจ่าย การออม หน้ีสิน อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน/
จ้างงาน อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product: GDP) ราคา 
น้ำมัน ตลาดเงินตรา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น 
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๓-๗ 

- Social (S) หรือ ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ทัศนคติ ค่านิยม 
ความเชื่อ แนวโน้มที่เกิดขึ้นในสังคม วิถีการดำเนินชี วิต สุขภาพอนามัย อัตรา
การเกิด/ตาย/เพิ่มของประชากร การตั้งชุมชน/ลักษณะ/การเคลื่อนย้าย เป็นต้น  

- Technological (T) หรือ ปัจจัยทางเทคโนโลยี/นวัตกรรม 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน เช่น การวิจัย/พัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆ 
เช่น ระบบการขนส่ง การสื่อสาร และ Social Network เป็นต้น การใช้นวัตกรรมใหม่  ๆ
โครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร/เทคโนโลยีที่ใช้ 

- Environment (E) หรือ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปัจจัย
ทางด้านชีวภาพ กายภาพ ความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ เป็นต้น 

- Law (L) หรือปัจจัยทางด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ของ
ภาครัฐ อาจก่อให้เกิดผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ 

ตัวอย่างการใช้เทคนิคตาราง PESTEL สำหรับการรวบรวมข้อมูล
ปัญหา ศักยภาพ หรือประเด็นอ่อนไหวในพื้นที่ ดังแสดงในตารางท่ี ๓.๒-๑ 

(๓) การวิเคราะห์และจัดทำกรอบปัญหาด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
มีวิธีการ คือ นำปัญหา ประเด็นอ่อนไหว และศักยภาพต่างๆ ที่รวบรวมได้ในตาราง 
PESTEL มาทำการสรุป เป็นปัญหาและอาการ โดยต้องกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
กรอบปัญหาเฉพาะที่เชื่อมโยงเก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินเท่าน้ัน  เพื่อนำมา
วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Roots Cause Analysis) โดยใช้เทคนิคต้นไม้
ปัญหา (Problem Tree) ซึ่งอาจมีเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์ต่างกันระหว่าง
คณะผู้จัดทำกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาจากภาคส่วนต่างกัน ขึ้นอยู่กับกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
ดำเนินการและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อยหรือการเปิดเวที
รับฟังความคิดเห็นกับประชาชนในชุมชน  

การวิเคราะห์กรอบปัญหาหรือประเด็นสาเหตุสำคัญของปัญหา  
ในกรณีรายสาขา ควรมี ๓ - ๕ ประเด็น ส่วนเชิงพื้นที่อาจมีได้ถึง ๕ - ๗ ประเด็น 
ก็เพียงพอ หากมีประเด็นมากกว่าน้ีจะต้องทำการวิเคราะห์มากเกินความจำเป็น และ
ไม่ได้สาเหตุที่สำคัญอย่างแท้จริง 
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๓-๘ 

การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และศักยภาพของพื้นที่ดำเนินการ 
ควรวิเคราะห์ให้ลงลึกในรายละเอียดมากที่สุดประมาณ ๒ - ๓ ระดับ เพื่อให้ได้
ประเด็นสาเหตุที่แท้จริง หากไม่ทำการวิเคราะห์ลึกในรายละเอียด อาจได้เพียง
สาเหตุของปัญหาแบบผิวเผินเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่สาเหตุสำคัญที่ ก่อให้เกิดปัญหาจริง 
เป็นผลให้ข้อเสนอยุทธศาสตร์ที่ได้ไม่เหมาะสม และไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำหรับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที ่เข้าร่วมวิเคราะห์แรงขับเคลื ่อน 
ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย เจ้าของแผนหรือผู้บริหาร และกลุ่มผู้จัดทำแผนของ
พื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่
ดำเนินการ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบปัญหา หรือประเด็นสาเหตุสำคัญ หรือ 
รากของปัญหาที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ดังแสดงในตารางที่ ๓.๒-๒ 
และ รูปท่ี ๓.๒-๑ ถึง รูปท่ี ๓.๒-๔ 
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๓-๙ 

ตารางท่ี ๓.๒-๑  ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหว โดยใช้ตาราง PESTEL 

ประเภทข้อมูล
ปัญหาท่ีพบ 

ในพื้นท่ี 
Politic (P) Economic (E) Social (S) Technology (T) Environment (EN) Law (L) แหล่งข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) 

- ผู้มีอิทธิพลหรือ
นักการเมืองในท้องถิ่น
บุกรุกและครอบครอง
ที่ดินสาธารณะ 

- ที่ดินถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ 
รกร้างว่างเปล่าโดยไม่ได้ใช้
ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์
ไม่เต็มที ่

- การกว้านซ้ือที่ดินของ
นายทุนเพ่ือทำบ่อทราย 

- ชาวนาต้องเช่าทีด่ินทำนา 

 

- การบุกรุกพื ้นที ่หวงห้าม
และพ้ืนที่ดินของรัฐ 

- การทับซ้อนที่ดินของรัฐกับ
รัฐ หรือรัฐกับประชาชน 
หรือประชาชนกับ
ประชาชน 

- การขนถ ่ายสินค ้าจากเรือ
ขนส ่ง ส ่วนใหญ่ย ังคง ใช้
เทคโนโลยีเก่า เป็นระบบเปิด
ท ี ่ ไม ่สามารถป้องก ันการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ 

- พ้ืนที่เกษตรกรรม มี
ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 

- พ้ืนที่เกษตรกรรมพบ 
ภัยแล้งซ้ำซาก 

- ที่ดินบางสว่นไม่สามารถ
ใช้ได้เนื่องจากติดแหล่ง 
น้ำเสีย 

- การจัดผังเมือง 
- การ Zoning ที่อาศัย 

กับโรงงานอุตสาหกรรม
ไม่ชัดเจนปะปนกัน 

 

๑. การสัมมนา 
๒. การจัดสนทนากลุ่ม 
๓. การสัมภาษณ์ข้าราชการ
และประชาชน 

ข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary  
Data) 

 - เกษตรกรมีสัดส่วนหนี้สิน 
ต่อรายได้เงินสดสุทธ ิทาง
การเกษตรส ูงถ ึง ๒.๒๓ 
เท่า 

- สัดส่วนหนี้เสียต่อปริมาณ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการเกษตร 
ร้อยละ ๑๖ 

- การทำนาใช้สารเคมีไม่
ถูกต้องและเกินความจำเป็น 

- ใช้ปุ ๋ยเคมีในการปลูกข้าว 
คิดเป็นร้อยละ ๒๓ ของ
ต้นทุนทั้งหมด 

 
 
 

- ไม่มีการรวมกลุ่ม เพื่อการ
ต่อรองราคาเรื ่องการ ซ้ือ
ปัจจ ัยการผล ิต และขาย
ผลผลิต 

- พฤติกรรมการเพาะปลูก
ของเกษตรกรไม่สอดคล้อง
แนวทางการบริหารจัดการ
น้ำในพ้ืนที่ 

- สัดส่วนครัวเรือนที่ ม ีหนี้ 
ในระบบต่อครัวเรือนที ่มี
หน ี ้ท ั ้ งหมดส ูง (ร ้อยละ 
๙๐.๙๑) โดยเป็นหนี้เพ่ือใช้
ซื ้อ/เช่าซื ้อบ้านและที่ดิน 
ร ้อยละ ๕๔.๕๐ ของหนี้
ทั้งหมด 

- ขาดเทคโนโลยทีี่ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร 

 

- ปริมาณความต้องการ 
การใช้น้ำในช่วงฤดูแล้ง 
สูงมาก (-๗๒๖ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร) 

- แมลงศตัรูข้าว และ
ธรรมชาติแปรปรวน 

- ปริมาณขยะมูลฝอย  
มี ๑,๐๓๘ ตันต่อวัน 
(๓.๗๙ แสนตันต่อปี) 

- สัดส่วนขยะมูลฝอย 
ที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 
อยู่ระดับต่ำ (ร้อยละ 
๒๕.๔๓) 

 

 ๑. รายงานสถิติจังหวัดพ้ืนที่
ต้นแบบ 
๒. แผนพัฒนาจังหวัดพ้ืนที่
ต้นแบบ 

ประเด็นอ่อนไหว   - ยาเสพติด  
- เด็กขับรถซ่ิง 
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๓-๑๐ 

ตารางท่ี ๓.๒-๑  ตัวอย่างการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ศักยภาพและประเด็นอ่อนไหว โดยใช้ตาราง PESTEL (ต่อ-๑) 

ประเภทข้อมูล 
ปัญหาท่ีพบ 

ในพื้นท่ี 
Politic (P) Economic (E) Social (S) 

Technology 
(T) 

Environment (EN) Law (L) แหล่งข้อมูล 

ศักยภาพ  - มีเส้นทางคมนาคมและ 
โลจิสติกส์ที่หลากหลาย  

- มีแหล่งท่องเทีย่วที่ได้รับ
ความนิยม 

- เป็นฐานการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญ  

- 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 

- ครัวเรือนที่มีน้ำสะอาด
สำหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี ร้อยละ 
๙๙.๙๓  
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๓-๑๑ 

ตารางท่ี ๓.๒-๒  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา 
 

ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๑. ปัญหาดินและการใช้ท่ีดิน 
๑. ดินขาดความอุดม

สมบูรณ์/ดินปนเปื้อนมลพิษ/
สารเคมี/ดินเสีย ดินเค็ม 

การเผาตอซังข้าวในไร่นา เกษตรกรขาดความรู้/
ทางเลือก 

ขาดการให้ความรู้และสร้าง
ทางเลือกให้กับเกษตรกร
เกี่ยวกับวิธีการทำการเกษตร
ท่ีย่ังยืน 

การเกษตรกรรม 
ที่ไม่ยั่งยืน การปลูกพืชชนิดเดียว

ติดต่อกันเป็นเวลานาน 
การขาดความรู้เร่ือง
วิธีการใช้ปุ๋ย/สารเคมี/ 
ยาฆ่าแมลงที่ถูกต้อง 
การปลดปล่อยมลพิษจาก
โรงงาน 

- ผู้ประกอบการขาดความ
รับผิดชอบ 

ขาดการกำกับดูแลท่ีเข้มงวด การบริหารจัดการ 

๒. ปัญหาการทรุดตัว 
ของตลิ่ง 

การขนส่งทางเรือที่คับค่ัง - คลื่นท่ีเกิดจากเรือขนส่ง 
  ท่ีมีความหนาแน่นเกิน 
  ศักยภาพในการรองรับ   

ของแม่น้ำในบางช่วง 

ขาดการบูรณาการ ระหว่าง
กรมเจ้าท่า 
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๓-๑๒ 

ตารางท่ี ๓.๒-๒  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๑) 
 

ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

  - การกระแทกของเรือ  
เมื่อเรือเทียบฝั่ง รวมท้ังการ
ฝังหมุดเพ่ือยึดเรือ 

กรมชลประทาน และการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฝผ.) 
เพื่อบริหารจัดการลำน้ำป่าสัก
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

   

 การขุดลอกแม่น้ำ - ร่องน้ำต้ืนเขิน 
 การระบายน้ำของเข่ือน 

ป่าสักชลสิทธิ ์
- การกัดเซาะตลิ่ง (Bank 
Erosion) อันเกิดจากการ
ไหลของน้ำผ่านผิวตลิ่ง  
ทำให้เกิดแรงเฉือนกระทำ
กับผิวตลิ่ง 

  - ลำน้ำป่าสักมีความคดเค้ียว ขาดเคร่ืองมือในการป้องกัน 
ท่ีเหมาะสม 
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๓-๑๓ 

ตารางท่ี ๓.๒-๒  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๒) 
 

ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๓. ท่ีดินถูกทิ้งร้าง/ 
ใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี 

การซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและ
นำไปใช้เพื่อค้ำประกันการกู้ยืม
เพื่อไปประกอบธุรกรรมด้าน
อสังหาริมทรัพย์ 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ในส่วนของการจัดเก็บภาษี
สำหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ยังไม่บังคับใช้ (เร่ิมบังคับใช้  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 

กฎหมายยังไม่มีผล
บังคับใช้ (เร่ิมบังคับใช้
ในปี พ.ศ.2563) 

การบริหารจัดการ 

 อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง
ดำเนินคดี และยึดทรัพย์ขาย
ทอดตลาด 

ความล้มเหลวในการส่งเสริม
การผลิตการเกษตร  

เกษตรกรขาด 
ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในการประกอบ
อาชีพเกษตร 

การเพิ่มขีด
ความสามารถของ
เกษตรกร ผลกระทบจากการค้าเสรี 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ 

 

๓-๑๔ 

ตารางท่ี ๓.๒-๒  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๓) 
 

ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๔. ความขัดแย้งเร่ือง 
แนวเขตท่ีดิน 

การทับซ้อนแนวเขตรัฐกับรัฐ  (๑) บุคลากรของกรมท่ีดิน 
ไม่เพียงพอทำให้งานค่ังค้าง 

(๒) บุคลากรของกรมท่ีดิน 
ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ทำให้งานค่ังค้าง 

(๓) ความเสี่ยงในการออกคำสั่ง
ทางปกครองของเจ้าพนักงาน
ท่ีดินทำให้งานค่ังค้าง 

(๔) ปัญหาการตรวจชี้ระวาง  
นัดทำรังวัดทำให้งานค่ังค้าง 

ปัญหางานการตรวจสอบ
กรรมสิทธิ์ท่ีดินค่ังค้าง 

การบริหารจัดการ 

การทับซ้อนแนวเขตรัฐกับ
ประชาชน 

การทับซ้อนแนวเขตประชาชน
กับประชาชน 

 (๕) ปัญหาการทำรังวัด ตรวจ
พิสูจน์สิทธิ์ท่ีดิน 
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๓-๑๕ 

ตารางท่ี ๓.๒-๒  ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๔) 
 

ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๕. การใช้ท่ีดิน 
ไม่เหมาะสมกับศักยภาพ 

การทำการเกษตรไม่สามารถ
สร้างรายได้ให้เกษตรกรมี
คุณภาพชีวิตอย่างเพียงพอ 

- พระราชบัญญัติส่งเสริม 
การลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ และ
พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งนักลงทุน
ต่างชาติสามารถเข้ามาลงทุน
เกี่ยวกับท่ีดินมากถึงร้อยละ ๕๐ 
ของการลงทุนท้ังหมด ฯลฯ 

ไม่มีการทบทวนและ
ประเมินผลกระทบของ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้
ไม่มีการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา 

การบริหารจัดการ 

๒. ปัญหาการจัดการเมือง 
๖. พื้นท่ีสีเขียวมีน้อย

เกินไป 
การวางผังเมืองและบังคับใช้ผังเมืองขาดประสิทธิภาพ การพัฒนาเมือง 

๗. ปัญหาผังเมืองระหว่าง
เขตท่ีอยู่อาศัยกับเขต
โรงงานอุตสาหกรรม 
ไม่ชัดเจน 
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๓-๑๖ 

ตารางท่ี  ๓.๒-๒ ตัวอย่างตารางการวิเคราะห์กรอบปัญหา (ต่อ-๕) 
ปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว และประเด็นศักยภาพ 

อาการ สาเหตุชั้นท่ี ๑ สาเหตุชั้นท่ี ๒ สาเหตุชั้นท่ี ๓ ประเด็นสำคัญ 

๘. สิ่งปลูกสร้างไม่มี
ระเบียบและชุมชนแออัด 

  

๓. ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพย์สินทางวัฒนธรรม 
๙. โบราณสถานทรุดโทรม อายุเก่าแก่ การท่องเที่ยว 

  การขาดแคลนงบประมาณในการบำรุงรักษา 

๑๐. ประเพณี วัฒนธรรม 
เลือนหาย 

ขาดประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และนำมาใช้ประโยชน์ 

๔. ศักยภาพที่สำคัญ 

๑๑. มีวัดและโบราณสถาน 
เป็นจำนวนมาก 

เป็นอดีตเมืองหลวงท่ีมีความเก่าแก่และรุ่งเรืองและเป็นเมืองท่องเท่ียว การท่องเที่ยว 

๑๒. เป็นท่ีชื่นชอบของ
นักท่องเท่ียว 

หมายเหตุ: แสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ไม่ครบทุกประเด็น 
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รูปท่ี ๓.๒-๑ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น “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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๓-๑๘ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
แรงขับเคลื่อน 

ท่ีดินถูกทิ้งร้าง/ใช้ประโยชน์ 

ไม่เต็มศักยภาพ 

เกษตรกรไม่มีพื้นท่ีทำกิน/ 
เกษตรกรมีท่ีทำกินน้อยลง/

ท่ีดินตกเป็นของนายทุน 

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์/ 
ดินปนเปื้อนมลพิษ/สารเคมี/ 

ดินเสียดินเค็ม 

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 ๓.๒-๒ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น “การเกษตรกรรม” 
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รูปท่ี ๓.๒-๓ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น “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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รูปท่ี ๓.๒-๔ ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (CDF) ในประเด็น “การท่องเท่ียว” 

โบราณสถานทรุดโทรม 
แรงขับเคลื่อน 

ขาดการบำรุงรักษา 

มีวัดและโบราณสถาน 
เป็นจำนวนมาก 

อายุเก่าแก่ 
เป็นเมืองท่ีมีความเก่าแก่และ

รุ่งเรืองในอดีตเป็นเมืองท่องเท่ียว 
มีแม่น้ำล้อมรอบตัวเมือง

หลายสาย 
เกิดเมืองใหม่ทับซ้อน

กับเมืองเก่า 

เป็นท่ีชื่นชอบของนักท่องเท่ียว 

การท่องเท่ียว 

การขาดแคลนงบประมาณ 
ในการบำรุงรักษา 

กลุ่มผู้ประกอบการค้าขาย 
และบริการท่องเท่ียว 

การบุกรุกพื้นท่ีโบราณสถาน 

ขาดระบบการตรวจสอบและ
ป้องกันท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๓-๒๑ 

๓) ประเด็นสิ ่ งแวดล้อมและความยั ่ งยืน  (Environmental and 
Sustainability Issues: ESI) 

หลังจากการจัดทำกรอบปัญหา (Problem Framework) และวิเคราะห์
ความสำคัญของปัญหาจนค้นพบประเด็นสำคัญที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ ต้องตัดสินใจ 
(CDF) เบื้องต้นแล้ว ต้องนำปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กับประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ดำเนินการ
และประเด็นสภาวะแวดล้อมที่มีกฎหมายรองรับ มีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ในกระบวนการน้ี เพื่อ 
(1.๑) ตรวจสอบให้ม่ันใจว่าสิ่งที่จะดำเนินการ หรือ SEA มีความสอดคล้อง

และไม่ขัดแย้งกับกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(1.๒) สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และประเด็นสิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืนที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
(๒) วิธีการดำเนินการในขั้นตอนน้ี  

ใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดทำ เจ้าหน้าที่และ
กลุ่มผู้เขี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง โดยมีประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

(2.๑) การตรวจสอบประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เก่ียวข้อง
กับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น ว่ามีความเก่ียวข้องกับประเด็นสำคัญ
ในพื้นที่ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง 

(2.๒) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น ในด้านต่างๆ เพื่อหาความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับกฎระเบียบ
หรือกฎหมายที่มีอยู่ โดยควรดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และ
กลุ่มนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้แน่ใจว่าได้ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา  
ที่เก่ียวข้อง  

(2.๓) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมของปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับเป้าหมายของแผนพัฒนาในพื้นที่ และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) กระบวนการวิเคราะห์ มีวิธีดำเนินการ ดังน้ี 
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๓-๒๒ 

- การเข้าไปพูดคุยและปรึกษาหารือกับฝ่ายแผนในพื้นที่
เก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในประเด็นวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนการพัฒนา 
เพื่อตรวจสอบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่มีทิศทางไปทางใดและมีประเด็นใด 
ที่ยังไม่ได้ครอบคลุม จากน้ันจึงนำประเด็นปัญหาในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) ไปเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนา   
เพื่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใน SEA ที่กำลังดำเนินการจัดทำอยู่มีความสอดคล้อง
เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาใดในแผนพัฒนาของพื้นที่ ทำให้ทราบว่า SEA  
ที่กำลังจัดทำมีทิศทางการพัฒนาสอดคล้องสนับสนุนหรือช่วยปรับปรุง ส่งเสริม
แผนพัฒนาในพื้นที่ในประเด็นใดที่ทำให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ของการพัฒนา 
ในพื้นที่ได้ 

- นำประเด็นปัญหาในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต ้องตัดสินใจ 
(CDF) ไปเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs)  
เพื่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใน SEA ที่กำลังจัดทำมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใด สามารถบ่งบอกทิศทางของ SEA ได้ว่า
จะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือไม่ 

(๓) ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการน้ี คือ ทำให้ทราบว่าประเด็นสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Issue) ที่ได้รับการพิจารณาและวิเคราะห์ในการจัดทำ SEA ครั้งน้ี 
รวมทั้งการตรวจสอบการบูรณาการปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็น
สิ่งแวดล้อมที่มีกฎหมายรองรับและประเด็นความยั ่งยืน (Sustainability Issues)  
มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้อง หรือสนับสนุน หรือช่วยปรับปรุง ส่งเสริมแผนพัฒนา
พื้นที่ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการพัฒนา และมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใดบ้าง ส่งเสริมหรือสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่อย่างไร 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ ในประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกับ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) มีกระบวนการวิเคราะห์ ดังน้ี 
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(๑) วิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่เก่ียวข้องกับปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น ในแต่ละประเด็นที่เก่ียวข้อง เช่น 

(๑.๑) การบริหารจัดการ ได้แก่ 
- การบริหารจัดการการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก  
- การบริหารจัดการขยะ  
- การจัดการน้ำเสีย  
- การบริหารจัดการอุทกภัย 

(๑.๒) การเกษตรกรรม ได้แก่  
- ระบบการเกษตรกรรมที ่ยั ่งยืน  การทำเกษตรกรรม 

ในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบยังไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเผาตอซังข้าว การใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมีกำจัดศัตรูพืชไม่ถูกต้อง เพราะยังขาดความรู้ และทางเลือกให้กับเกษตรกร
เก่ียวกับเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

- ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา ปัญหา
หน้ีสิน ความล้มเหลวทางด้านผลผลิตต่ำ และขายผลผลิตไม่ได้ราคา สาเหตุมาจาก
การขาดความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและราคา เป็นประเด็นที่ต้อง 
ให้ความสำคัญที่ต้องหาวิธีการหรือแผนงานเพิ่มขีดความสามารถให้แก่เกษตรกร 

- ศักยภาพของเกษตรกร  เกี ่ ยวข้องกับปัญหาที ่ดิน 
ถูกทิ้งร้าง ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ เน่ืองจากความล้มเหลวในการส่งเสริมการผลิต
การเกษตร และผลกระทบจากการค้าเสรี เกษตรกรขาดความสามารถในการ
แข่งขัน ควรพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เพิ่มขึ้นสำหรับการแข่งขันในสังคมไทย
และเวทีโลก 

(๑.๓) การพัฒนาเมือง  ได้แก่ 
- การขนส่งและการเดินทาง 
- พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 
- ชุมชนแออัด  

(๑.๔) การท่องเที่ยว ได้แก่ 
- งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถานไม่เพียงพอ  
- การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 
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- การป้องกันและแก้ไขการบุกรุก 
(๒) วิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

(CDF) เบื้องต้นด้านต่างๆ เก่ียวข้องกับกฎระเบียบหรือกฎหมายใดบ้าง  
วิธีการดำเนินการ โดยผู ้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายศึกษาค้นคว้า

กฎระเบียบหรือกฎหมายในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) จากนั้นนำผลการศึกษามาระดมความคิดเห็นร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
ในแต่ละด้านที่เก่ียวข้อง  

(๒.๑) การบริหารจัดการ : กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 
-  การบริหารจัดการการขนส่งในแม่น้ำป่าสัก เกี ่ยวข้องกับ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

-  การบริหารจัดการขยะ และการจัดการน้ำเสีย เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  

-  การบริหารจัดการอุทกภัย เกี ่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๒.๒) ด้านการเกษตรกรรม : กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 
-  ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติ

มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-  ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา เก่ียวข้องกับ

พระราชบัญญัติเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-  ศักยภาพของเกษตรกร เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติ

สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(๒.๓) ด้านการพัฒนาเมือง : กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 

-  การขนส่งและเดินทาง เก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
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-  พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ 

-  ชุมชนแออัด เกี ่ยวข้องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๒.๔) ด้านการท่องเที่ยว : กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น 
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังแสดงใน รูปท่ี ๓.๒-๕ ดังน้ี 
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 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  

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การขนส่งและเดินทาง งบประมาณบำรุงรักษาโบราณสถาน 
ไม่เพียงพอ 

พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิต 
และราคา 

พ.ร.บ.เศรษฐกิจการเกษตร  

ศักยภาพของเกษตรกร 

พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ  

พ.ร.บ.จราจรทางบก 

พื้นที่กันชน/พื้นที่สีเขียว 

- 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 

การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว 

- พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

- พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ  

การเกษตรกรรม การพัฒนาเมือง การท่องเที่ยว 

รูปท่ี ๓.๒-๕ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืนและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
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(๓) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ ่งแวดล้อมของปัจจัย
สำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) กับเป้าหมายของแผนพัฒนาระดับพื ้นที ่และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นที่กำลัง
จะประเมินมีคุณค่าต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่อย่างยั่งยืน  

วิธีการวิเคราะห์ มีกระบวนการดำเนินการ ดังน้ี 
(๓.๑) เข้าไปสนทนาและปรึกษาหารือกับฝ่ายแผนในระดับพื้นที่ 

เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ด้านวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และแผนการพัฒนา ซึ่งจะทำให้ทราบว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของพื้นที่มีทิศทาง
และรูปแบบการพัฒนาแบบใด จากนั้นนำประเด็นปัญหาในแต่ละปัจจัยสำคัญ 
ที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) ไปเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในแผนพัฒนาระดับพื ้นที ่ เพื ่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใดใน SEA ที ่กำลัง
ดำเนินการจัดทำอยู่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ใดในแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่ ซ่ึงจะบ่งบอกได้ว่า SEA ที่กำลังจัดทำอยู่มีทิศทางการพัฒนาสอดคล้อง
หรือสนับสนุน หรือช่วยปรับปรุง ส่งเสริมแผนพัฒนาระดับพื้นที่ให้บรรลุวิสยัทัศน์
หรือเป้าหมายการพัฒนาของพื้นที่ได้ 

(๓.๒) นำประเด็นปัญหาในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) ไปเชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย ั่งยืน (SDGs)  
เพื่อพิจารณาว่าประเด็นปัญหาใน SEA ที่กำลังดำเนินการจัดทำอยู่ มีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายใดบ้าง ซึ่งสามารถ
บ่งบอกทิศทางของ SEA ได้ว่าส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสิ่งแวดล้อมของแต่
ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับเป้าหมายของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมของ ปัจจัยสำคัญที่
ต ้องตัดสินใจ (CDF) ที ่กำหนด มีความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของ
แผนพัฒนาระด ับพื ้นที่  และประเด ็นสิ ่งแวดล้อมที ่ เก ี ่ยวข ้องกับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืน  ดังแสดงในรูปท่ี ๓.๒-๖  

เทคนิคที่ใช้ในการทำ SEA ขั้นตอนนี้ คือ การปรึกษาหารือกับ
ฝ่ายแผนในระดับพื้นที่ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
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รูปท่ี ๓.๒-๖ ตัวอย่างการแสดงผลการเชื่อมโยงของ “CDF”กับประเด็นการพัฒนาพื้นท่ี และประเด็นส่ิงแวดล้อมและความย่ังยืน

ประเด็นส่ิงแวดล้อมและ
ความย่ังยืน 

 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและการบริการสู่มาตรฐานสากล 
แผนงานที่ ๑ ยกระดับและฟ้ืนฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและปรับปรุง   

สิ่งอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 

  แผนงานที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมดา้นการท่องเทีย่วในชุมชน/ท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างรายได้ 

แผนงานที่ ๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ด้านเทคโนโลย ี

ประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ 

พัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่ 

แผนงานที่ ๑ พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู ่

  แผนงานที่ ๒ เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

แผนงานที่ ๓ เสริมสร้างกิจกรรมสังคมน่าอยู่แบบบูรณาการ 

 พัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
ภายใต้นวัตกรรมและภูมิปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ 

แผนงานที่ ๑ บริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจรโดยใช้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลโครงการ 
อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 

แผนงานที่ ๒ พัฒนาศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการและ
แรงงานโดยใช้นวัตกรรม 

แผนงานที่ ๓ ยกระดับและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SME) โดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาสร้างสรรค์   

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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๓-๒๙ 

๔) กรอบการบริหารจัดการภาครัฐ (Governance Framework) 
การวิเคราะห์กรอบการกำกับดูแล เพื่อระบุว่าหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการดำเนินตามนโยบาย แผน แผนงาน และความรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้อง   
มีรายละเอียด ดังน้ี 

(๑)  วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ เพื่อ  
- รับทราบขอบเขตความรับผิดชอบที่เป็นไปได้หรือแนวโน้มของ 

การทับซ้อนกับยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง   
เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมและป้องกันความขัดแย้งกันของยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ 

- นำไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญที ่ต้องตัดสินใจ (CDF) โดยพิจารณาถึงกรอบอำนาจ 
การบริหารจัดการและขีดความสามารถของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ระบุว่าใคร องค์กรใด หรือกลุ่มใดที่จะต้องเข้ามาในกระบวนการ 
มีส่วนร่วมและร่วมมือในการจัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้แผน 
การพัฒนาระดับพื้นที่บ้าง คณะผู้จัดทำต้องคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่ครอบคลุม
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป 
โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเชิงพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ  

(๒)  วิธีการหรือเทคนิคการวิเคราะห์ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) 
หรือ Stakeholder Analysis and Mapping (SAM) ร่วมกันระดมความคิดเห็น
เพื่อระบุหน่วยงาน องค์กรและกลุ่มต่างๆ ที่เห็นว่าต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดทำ SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(๓)  ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ สามารถระบุเครือข่ายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้องกับ SEA ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ รวมถึง
กลุ่มประชาชน หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนๆ และสร้างความม่ันใจว่าได้มีการเน้นปัจจัย
ที่มีความสำคัญใน SEA  เช่นเดียวกับการประเมินความถูกต้องและการต ิดตาม
ประเมินผล 

ตัวอย่างการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการภาครัฐในพื้นที่ ดังแสดงใน 
รูปท่ี ๓.๒-๗ ดังน้ี 
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๓-๓๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๓.๒-๗ 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 กฟฝ. กรมโรงงานอุตสาหกรรม องค์การจัดการน้ำเสีย 

กรมควบคุมมลพิษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

อปท. ในพื้นที ่ ประชาชนในพื้นที ่

สำนักงานจังหวัด 

สถาบันการศึกษา องค์กรประชาสังคม 

กรมศิลปากร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

สนง.มาตรฐานสนิค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

กรมวิชาการเกษตร 

กรมพฒันาท่ีดิน 

กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาด 

กรมการข้าว 

กรมท่ีดิน 

กรมชลประทาน 

กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

สถานีตำรวจภูธรในพื้นท่ี 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน การเคหะแห่งชาติ 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

แขวงทางหลวงชนบท 

สำนักงานพระพุทธศาสนา 

สำนักงานท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
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๓-๓๑ 

๕) กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (The Strategic Reference Framework: 
SRF) 

การวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ความเก่ียวข้อง
ของประเด็นสำคัญในปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับแนวนโยบายมหภาค 
ที่เหนือขึ้นไปจากแผนพัฒนาจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ รวมทั้งค่าเป้าหมาย 

(1) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เพื่อ 
- ให้ทราบถึงทิศทางและประเด็นที่นโยบายมหภาคต้องการให้บรรลุ

เป้าหมาย โดยคำนึงถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการ 
- ทำให้แน่ใจว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่นำเสนอใน SEA อยู่ในกรอบ

และสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายมหภาค 
- เป็นการเพิ ่มโอกาสความเป็นไปได้ในการนำไปสู ่การปฏ ิบ ัติ 

เนื่องจาก SEA ทำหน้าที่ในการนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ต้องสอดคล้อง  
ตามนโยบาย หรือแผนของชาติที่เหนือขึ้นไปโดยคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืน  

(2) วิธีการดำเนินการ มีดังน้ี 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผน ดำเนินการศึกษาและรวบรวม

นโยบายและแผนที ่เกี่ยวข้องกับประเด็นในปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
โดยกลุ ่มนโยบายและแผนระดับมหภาคที ่ศึกษาและใช้ในการอ้างอิง ต้องเป็น
นโยบายระดับชาติ ระดับภาค หรือกลุ่มจังหวัดที่อยู่เหนือกว่าแผนพัฒนาพื้น ที่
ดำเนินการ  

- นำนโยบายและแผนที่ ได้ทำการศึกษามาจัดทำการวิเคราะห์  
โดยระดมความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะผู้จัดทำกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  (Expert 
Group) ที่เก่ียวข้องกับประเด็นสำคัญใน SEA  

(๓) ผลลัพธ์ที่ได้รับ คือ 
- ทราบทิศทางการพัฒนาและค่าเป้าหมายของนโยบายมหภาค และ

แผนของชาติที่อยู่เหนือขึ้นไป  
- ทำให้มั่นใจว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากการจัดทำ SEA 

อยู่ ในกรอบ และสอดคล้องกับทิศทางของนโยบายมหภาค 
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- มีความเป็นไปได้ในการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจาก SEA ที่กำลัง
ดำเนินการทำหน้าที ่ ในการนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ต ้องสอดคล ้อง  
ตามนโยบาย หรือแผนของชาติ ที่เหนือขึ้นไป โดยคำนึงถึงประเด็นความยั่งยืน 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ในปัจจัยสำคัญที่ต ้อง
ตัดสินใจเบื้องต้น (CDF) กับนโยบายและแผนระดับต่างๆ ที่อยู่ระดับเหนือกว่า 
ทั้ง ๗ แผน ดังแสดงในดังแสดงในรูปท่ี ๓.๒-๘ ถึง รูปท่ี ๓.๒-๙ ดังน้ี 
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รูปท่ี ๓.๒-๘  ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปัจจัยสำคัญท่ีต้อง
ตัดสินใจ (CDF) กับนโยบายและแผนท่ีอยู่ในระดับท่ีสูงกว่า

ความสอดคล้องของ CDF กับแผนท่ีเหนือขึ้นไป 

ยุทธศาสตร์ชาติ (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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นโยบายที่เกี่ยวข้อง เป้าหมาย/ค่าเป้าหมาย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
- เพิ่มมูลค่าสินคา้เกษตรปลอดภัย 
- เพิ่มมูลค่าสินคา้ที่ได้จากเทคโนโลยี
สมัยใหม่/อัจฉริยะ 

อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภยั 
- พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ขยายตัวร้อยละ ๓  
- พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ขยายตัวร้อยละ ๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ขยายตัวร้อยละ ๓ 
- พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ ขยายตัวร้อยละ ๓ 
มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/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 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ต่อหน่อย 

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 
 

ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/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 

กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 

ยุ 

การเกษตรกรรม 
ระบบการเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน 
ขีดความสามารถในการจัดการ

ผลผลิตและราคา 
ศักยภาพของเกษตรกร 

ความสอดคล้องของ CDF กับนโยบายมหภาค 

CDF 

รูปที่ ๓.๒-๙ ตัวอย่างการแสดงความสอดคล้องของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการเกษตรกรรม กับ นโนบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง 
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๖) กรอบการประเมินปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ (Critical Decision 
Factor Assessment Framework) 

ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เป็นประเด็นสำคัญที่ถูกบูรณาการ 
เข้าด้วยกัน จัดเป็นปัจจัยแห่งความสำเร ็จของการตัดสินใจเช ิงย ุทธศาสตร์  
ด้านสิ ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน ปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสิ นใจ (CDF)  
ทำหน้าที่สร้างสิ ่งสำคัญหรือจุดสนใจของ SEA โดยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของ 
การประเมินและการวิเคราะห์แนวโน้ม ถูกกำหนดและจัดลำดับความสำคัญ  
จากการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  รายละเอียดเกี่ยวกับ 
การจัดทำกรอบการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ ในกระบวนการน้ี มีดังน้ี 

(๑) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์  
- เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่ได้มาน้ัน 

เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ดำเนินการ 
นโยบายมหภาค ระดับประเทศหรือที่เหนือขึ้นไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- ระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดของปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

(๒) วิธีการประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
การบูรณาการปัจจัยสำค ัญที ่ต ้องต ัดสินใจ (Critical Decision 

Factor: CDF) กับประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการ นโยบายมหภาค และ
ประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เป็นการแสดง ให้เห็นความสำคัญของ ปัจจัยสำคัญ 
ที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) ที ่มีความเกี ่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนา หรือประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาระดับพื้นที่ดำเนินการ (Strategic Issues: SI) ประเด็น
สิ ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (Environmental and Sustainability 
Issues: ESI) และยุทธศาสตร์มหภาคที่เป็นยุทธศาสตร์อ้างอิง (Strategic Reference 
Framework: SRF) 

การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ถือเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน 
ในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์และการจัดลำดับความสำคัญ ในการเลือกประเด็น 
ที่มีความสำคัญต้องอยู่บนพื้นฐานของประเด็นที่มีความอ่อนไหวในการตัดสินใจ 
คื อ  เป็นประเด็นปัญหาที ่ สร้ า ง ความลำบากหรือยากในการตัดสินใจให้แก่ 
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ผู้มีอำนาจเจ้าของวิสัยทัศน์หรือผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาและประชาชนทั่วไปในพื้นที่
ดำเนินการ 

วิธีการดำเนินการบูรณาการปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) คือ 
(2.๑) การปรึกษาหารือกับผู ้บริหารของพื ้นที ่ดำเนินการ ที ่เป็น

เจ้าของวิสัยทัศน์ หรือผู ้มีอำนาจในการอนุมัติแผน โดยสอบถามพูดคุยเกี ่ยวกับ
ประเด็นปัญหาที่สร้างความลำบากหรือความกังวลใจในการตัดสินใจต่อประเด็น
เหล่าน้ัน ซึ ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญตั้ งต้น (มีการดำเนินการในกระบวนการ     
ก่อนหน้าน้ีมาแล้ว ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน) 

(2.๒) การสัมภาษณ์ พูดคุย รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน  
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนการสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ
และยืนยันว่าอะไรคือประเด็นหรือปัญหาสำคัญ ประเด็นอ่อนไหว หรือศักยภาพที่
สำคัญในพื้นที่ดำเนินการที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) (มีการดำเนินการใน
กระบวนการก่อนหน้าน้ีมาแล้ว ตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน) 

(2.๓) นำผลการศึกษาจาก ข้อ (2.๑) และข้อ (2.๒) มาจัดลำดับ
ความสำคัญของประเด็นปัญหาสำคัญ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยพิจารณา
ควบคู ่ก ับการประเมินประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาพื ้นท ี ่ดำเนินการ 
(Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and 
Sustainability Issues: ESI) รวมถึงทิศทางของนโยบายมหภาคที่สำคัญในกรอบ
อ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) 

เทคนิคที ่ใช้ในขั ้นตอนการบูรณาการปัจจัยสำคัญที ่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) ได้แก่ การปรึกษาหารือ การประชุมสนทนากลุ่ม และการรับฟังความคิดเห็น   

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย ผู้บริหารพื้นที่ดำเนินการ 
หน่วยงานราชการ ผู้นำองค์กร/ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

(3) การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด ของปัจจัยสำคัญที ่ต ้อง
ตัดสินใจ (CDF) เม่ือได้มีการพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่สอดคล้อง
กับความคิดเห็นของภาคส่วนที่เก่ียวข้องในประเด็นการพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการ 
(Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and 
Sustainability Issues: ESI) และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับมหภาค (Strategic 
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๓-๓๗ 

Reference Framework: SRF) ขั ้นต่อไป คือ การกำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์ 
ตัวชี้วัดของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) แต่ละปัจจัย โดยเกณฑ์การประเมิน
เป ็นต ัวกำหนดขอบเขตของ ป ัจจัยสำค ัญที ่ต ้องต ัดสินใจ (CDF) ทำหน้าที่  
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายของ ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) และ
ประเด็นเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญ ส่วนตัวชี้วัด เป็นตัวกำหนดประเด็นที่จะทำการ
วิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม (Context & Trends) 

เทคนิคที่ใช้ในขั้นตอนการระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด  
ของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ได้แก่ การปรึกษาหารือ การประชุมสนทนากลุ่ม 
และการรับฟังความคิดเห็น   

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ  
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำองค์กร/ชุมชน และประชาชนทั่วไป 

(4) ผลลัพธ์ที่ได้รับ  
(4.๑)  ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์  

ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายมหภาค ระดับประเทศหรือที่เหนือขึ้นไป 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(4.๒)  วัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดของปัจจัยสำคัญ
ที่ต้องตัดสินใจ(CDF) แต่ละปัจจัย โดยเกณฑ์การประเมินเป็นตัวกำหนดขอบเขต 
และให้รายละเอียดเกี่ยวกับความหมายและประเด็นเกี่ยวข้องที่มีความสำคัญของ 
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  ส่วนตัวชี้วัด เป็นตัวกำหนดประเด็นที่จะทำ 
การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม (Context & Trends) 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) การบูรณาการ
ปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็นการพัฒนาของพื ้นที ่ดำเนินการ 
(Strategic Issues: SI) ประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Environmental and 
Sustainability Issues: ESI) รวมถึงทิศทางของนโยบายมหภาคที่สำคัญในกรอบ
อ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) เป็นองค์ประกอบ
สำคัญ ดังแสดงในรูปท่ี ๓.๒-๑๐  
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๓-๓๘ 

๑. ยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และปรับปรุงสิ่งอ านวย
ความสะดวก ความปลอดภัย

๒. พัฒนาและส่งเสริมด้านการทอ่งเที่ยวในชุมชน/ท้องถ่ินเพื่อสร้างรายได้
๓. ส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน การตลาด และประชาสัมพันธ์ด้วย

เทคโนโลยี
๔. พัฒนาและจัดการเมือง/ชุมชนน่าอยู่
๕. เสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน
๖. เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนน่าอยู่แบบบูรณาการ
๗. บริหารจัดการการเกษตรปลอดภยัแบบครบวงจร โดยใช้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง
๘. เพิ่มศักยภาพด้านอุตสาหกรรม การค้า การบริการ และแรงงาน โดยใช้

นวัตกรรม
๙. ยกระดับและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชน และ SMEs โดยใช้นวัตกรรมและ

ภูมิปัญญาสร้างสรรค์

๑. การบริหารจัดการแม่น้ าป่าสกั
๒. การจัดการขยะ
๓. การบริหารจัดการน้ าท่วม
๔. ระบบการเกษตรที่ย่ังยืน
๕. ขีดความสามารถในการจัดการผลผลติและราคา

สินค้าเกษตร
๖. ศักยภาพของเกษตรกร
๗. การขนส่งและการเดินทาง
๘. พื้นที่กันชนและพื้นที่สีเขียว
๙. ชุมชนแออัด
๑๐. งบประมาณบูรณะโบราณสถานไม่เพียงพอ
๑๑. การป้องกันและแก้ไขการบุกรกุโบราณสถาน
๑๒. การจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยว

๑. การเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งทางน้ า
๒. การออกเอกสิทธิที่ดินใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศ
๓. แหล่งน้ าผิวดินมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
๔. ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
๕. สร้างความม่ันคงด้านน้ าในภาคการผลิต
๖. ลดความเสียหายจากอุทกภยัของชุมชนเมืองและ 

พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ
๗. เพิ่มพื้นที่เกษตรอย่างย่ังยืนและเพิ่มรายได้ให้

เกษตรกร
๘. เพิ่มการใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพิ่มอัตราการ

เคลื่อนตัวของรถบนถนน
๙. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
๑๐. แบ่งโซนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
๑๑. แก้ไขปัญหาการบุกรุกพืน้ที่โบราณสถาน

จัดระเบียบร้านค้าในพื้นที่ท่องเที่ยว

ESI 
SRF 

SI 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ  
(Critical Decision Factors: CDF) 

รูปท่ี ๓.๒-๑๐ ตัวอย่างการบูรณาการของ “CDF” กับ ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพื้นท่ีต้นแบบ นโยบายมหภาค และประเด็นสิ่งแวดล้อมและความย่ังยืน 

๑. การบริหารจัดการ 
๒. การเกษตรกรรม 
๓. การพัฒนาเมือง 
๔. การท่องเท่ียว 

CDF 
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ตัวอย่าง การระบุวัตถุประสงค์ เกณฑ์ และตัวชี้วัด กรณีของปัจจัยสำคัญ
ที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ด้านการเกษตรกรรม แสดงในตารางท่ี ๓.๒-๓ และ รูปท่ี ๓.๒-๑๑ 
ดังน้ี 
ตารางท่ี ๓.๒-๓ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของ CDF ในประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

วัตถุประสงค์ของ CDF: เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาระบบ 
การเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน โดย
การยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด 
๑. การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยั่งยืน 

๑.๑ พื้นที่ที่ทำการเกษตรปลอดภัย เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

๒. การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ๒.๑ มีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่อง  
      จำนวน ๕ พื้นที่ ภายในระยะเวลา ๓ ปี 
๒.๒ มีพื้นที่เกษตรอัจฉริยะคิดเป็น ร้อยละ ๓๐ 

ภายใน ๑๐ ปี 
๒.๓ เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๐ 

ภายใน ๑๐ ปี 
๓. คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ๓.๑ เกษตรกรที่มีหนี้สินอันเนื่องมาจากการ

ทำการเกษตรลดลง ร้อยละ ๓๐ ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี 

๓.๒ เกษตรกรที่มีกำไรจากการเกษตรตั้งแต่
ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไป เม่ือเทียบกับเงินลงทุน 

๓.๓ ค่าแรงงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๐ ภายใน
ระยะเวลา ๕ ปี 
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๓-๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ๓.๒-๑๑ ตัวอย่างการแสดงวัตถุประสงค์ เกณฑ์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของ CDF ในประเด็นด้านการเกษตรกรรม

ปัจจัยสำคัญท่ีต้อง
ตัดสินใจ 

ท่ี 
 

CDF 

การเกษตรกรรม 

ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

เกษตรกรเป็นเจ้าของที่ดินเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๒๐ ภายใน ๑๐ ปี 

เกษตรกรที่มีกำไรจากการเกษตรตั้งแต่ ร้อยละ ๒๐ 
ขึ้นไป เมื่อเทียบกับเงินลงทุน 

มีพ้ืนที่เกษตรอัจฉริยะคดิเป็น ร้อยละ ๓๐ 
ภายใน ๑๐ ปี 

มีโครงการเกษตรอัจฉริยะนำร่อง  
จำนวน ๕ พ้ืนที่ ภายในระยะเวลา ๓ ปี 

เกษตรกรที่มีหนี้สนิอันเน่ืองมาจากการทำการเกษตร 
ลดลง ร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา ๕ ปี 

พ้ืนที่ที่ทำการเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๑๐ ต่อปีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓  

ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

เพ่ือยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยการพัฒนาระบบการเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน  
โดยการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตและการตลาด 

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร เกณฑ์ 

วัตถุประสงค์ 

ค่าแรงงาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓๐ ภายในระยะเวลา  
๕ ปี 
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3.๓ การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 
3.3.1 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option) 

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนา เป็นเส้นทางที่ช่วยให้สามารถ
ขับเคลื่อนไปยังจุดที่ต้องการ มีแนวโน้มแสดงให้เห็นถึงบริบทเชิงพลวัตที่เก่ียวข้องกับ
จุดแข็ง จุดอ่อน ความขัดแย้ง และศักยภาพในการพัฒนา เน่ืองจากอนาคตเป็นภาพ
ในจินตนาการที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ทำให้มีการ
พิจารณาเป้าหมายของนโยบายและภาพอนาคตแตกต่างกันออกไป ทางเลือก  
เชิงยุทธศาสตร์เป็นเส้นทางที่ทำให้สามารถไปถึงเป้าหมาย แต่มีวิธีที่แตกต่างกันและ
ไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรง ทำให้การกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต้องดำเนินการ
ที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับคณะทำงานที่ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หรือคณะวางแผน 
SEA มีบทบาทในการช่วยหาทางเลือกการพัฒนา ที่เน้นด้านสิ่งแวดล้อมและ  
ความยั่งยืนมากที่สุด โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีเทคนิคการสื่อสารอย่างเพียงพอ
เป็นพื้นฐาน ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงาน ดังน้ี 

๑) การวิเคราะห์บร ิบทและแนวโน้ม (Context and Trend 
Analysis) 

การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้มให้ความสำคัญกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต ปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร และในอนาคตต้องการให้เป็นอย่างไร  

(1) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ คือ สังเกตรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ที่สำคัญในพื้นที่ดำเนินการจากอดีตสู่ปัจจุบัน และความคาดหวังของคนในอนาคต 

(2) วิธีการและเทคนิคการดำเนินการในขั้นตอนน้ี คือ การวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อยด้วยเทคนิค Backcasting ที่ให้ความสำคัญ
กับการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในชุมชน 
ที่ได้แสดงความคาดหวังเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เป็นประเด็นสำคัญ รวมทั้ง
ประเมินคุณค่าของทรัพยากรทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นจุดเด่นของพื้นที่ดำเนินการ 
และต้องทำการวิเคราะห์แนวโน้มการพัฒนาในแต่ละประเด็นสำคัญของแต่ละปัจจัย
สำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) เพื่อค้นหาว่าพื ้นที ่ดำเนินการอยู ่ตรงไหนสำหรับ
วัตถุประสงค์ที ่ต ั ้งใจไว้ และจะพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตที ่ต ้องการ  
ได้อย่างไร โดยสิ่งที่ต้องการคำตอบ คือ “อดีต ปัจจุบันเป็นอย่างไร” และ “แนวโน้ม
ที่คาดหวังคืออะไร” 
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(3) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทราบบริบทและแนวโน้ม โดยทราบสภาพ
สถานการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอดีต จนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร และความคาดหวัง
ในอนาคตต้องการอะไร 

ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นด้าน
การเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางท่ี ๓.๓-๑ และ รูปท่ี ๓.๓-๑  
 

ตารางที่ ๓.๓-๑ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็น
ด้านการเกษตรกรรม 
 

ประเด็นสำคัญ บริบทและแนวโน้ม 
๑. การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

- ในอดีตและปัจจุบัน เกษตรกรในพื้นท่ีต้นแบบส่วนใหญ่ไม่ได้
เป็นเจ้าของท่ีดิน การทำการเกษตรยังเป็นการทำการเกษตร
ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไม่มีความยั่งยืน เนื่องจาก
ขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการทำการเกษตรอย่างย่ังยืน อาทิ 
การปลูกพืชชนิดเดียวกันเป็นระยะเวลานาน การเผาตอซัง  
ในนาข้าวทำให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง รวมทั้งการขาดความรู้
ในการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี และยาฆ่าแมลง การปลดปล่อย
สารเคมีเหล่านี้ลงสู่ระบบแม่น้ำลำคลอง 

- ความคาดหวังของภาคส่วนต่างๆ คือ ต้องการให้เกษตรกร 
มีรายได้ที่เพียงพอ ปลอดจากหนี้สิน มีรายได้เพียงพอที่จะ
นำไปสู ่การมีคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ้น ด้วยการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมที ่ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน 
และเพิ่มโอกาสในการมีท่ีดินเป็นของตัวเอง 

๒. การพัฒนาศักยภาพ 
และคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร 

- สถานภาพของเกษตรกรตั ้งแต ่อด ีตจนถึงป ัจจ ุบ ัน  คือ  
ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสงู 
ทำให้มีต้นทุนการผลิตที ่ส ูงขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ในขณะท่ี
จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที ่ ไม ่แน่นอน และมี แนวโน้ม 
ท่ีจะมีราคาต่ำในปีท่ีมีผลผลิตจำนวนมาก ทำให้อยู่ในสภาวะ
ของการมีหนี้สินและนำไปสู่การสูญเสียที่ดิน นอกจากนี้ยงัมี
ปัญหาสุขภาพเสื่อมโทรม อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการ
ใช้สารฆ่าแมลง ซึ่งเป็นผลกระทบในลักษณะสะสม 
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ตารางที่ ๓.๓-๑ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็น
ด้านการเกษตรกรรม (ต่อ-๑) 

ประเด็นสำคัญ บริบทและแนวโน้ม 
 - ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอยู่เป็นจำนวนมาก ให้ความสำคัญ

กับเกษตรกรอย่างแท้จริง ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรกรอย่างจริงจังและต่อเน ื ่อง รวมทั ้งมีมาตรการ 
ในการช่วยเหลือที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร
อย่างยั ่งยืน ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของพื ้นที ่ สามารถ 
มีรายได้เพิ่มขึ้น ปลอดจากหนี้สิน มีโอกาสท่ีจะมีที่ดินทำกิน
เป็นของตัวเอง 
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รูปท่ี ๓.๓-๑ ตัวอย่างการแสดงบริบทและแนวโน้ม ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม

การพัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การวิเคราะห์บริบทและแนวโน้ม 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรม 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน 

การเกษตรกรรม 
ระบบการเกษตรยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของเกษตรกร 

ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  
ยังทำการเกษตรที่ไม่เป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อมและไม่มีความยั่งยืน 

ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเกษตรที่มี
ประสิทธิภาพสูง มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
ในขณะที่จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่ไม่แน่นอน และ 
มีแนวโน้มที่จะมีราคาต่ำในปีที่มีผลผลิตจำนวนมาก 

รายได้จากการเกษตรไม่เพียงพอ 
และเป็นหนี้สินจากผลผลิตและราคา
ตกต่ำ 

ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก 
ให้ความสำคัญกับเกษตรกรอย่างแท้จริง ดำเนินการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรอย ่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีมาตรการในการช่วยเหลือที่สามารถ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

เกณฑ์ 

อดีตและ 
ปัจจุบัน 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ปลอดภัย 
ลดความเส่ียงในการสูญเสียที่ดิน  
และเพ่ิมโอกาสในการมีที่ดิน 
เป็นของตนเอง 

ปลอดจากหนี้สิน มีรายได้เพียงพอ 
ที่จะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้วยการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ความ
ต้องการ

ในอนาคต 
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๒) การวิเคราะห์ SWOT 
การวิเคราะห์ SWOT เป็นการตรวจสอบความพร้อมของการพัฒนา

พื้นที่ดำเนินการอีกครั้งภายหลังจากการวิเคราะห์บริบทและแนวโน้มแล้ว เป็นกระบวนการ
ตั้งต้นในการสร้างทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่คำนึงถึงศักยภาพ โอกาสและความเปราะบาง
ของพื้นที่ดำเนินการ ในประเด็นที่ทำการประเมิน ความแตกต่างระหว่างการวิเคราะห์
บริบทและแนวโน้ม ซ่ึงบ่งบอกว่าขณะน้ีอยู่ที่ใดและต้องการไปไหน แต่การวิเคราะห์ 
SWOT จะช่วยแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดำเนินการมีความพร้อมเพียงใดในการเดินทาง
ไปยังจุดเป้าหมาย 

(1) วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ คือ ทราบศักยภาพและความเปราะบาง
ของแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ในพื้นที่ที่จะนำไปพัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความเปราะบางของพื้นที่ 

(2) วิธีการและเทคนิคที ่ใช้ คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ประเด็นท้าทายหรือภาวะคุกคาม (SWOT Analysis) โดยใช้ข้อมูลที ่ศ ึกษา
มาร่วมปรึกษาหารือ ประชุมกลุ ่มย่อย ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นกับพื้นที่
ดำเนินการ/คณะผู้จัดทำ/กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/สมาชิกในชุมชน 

(3) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทราบศักยภาพและความเปราะบางของแต่ละ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ของพื้นที่ 

ตัวอย่างการวิเคราะห์ SWOT ของปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ 
(CDF) ในประเด็นด้านการเกษตรกรรม แสดงในตารางท่ี ๓.๓-๒ ดังน้ี 
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ตารางที่ ๓.๓-๒  ตัวอย่างผลการวิเคราะห์ SWOT ภายใต้ CDF ประเด็นด้าน 
การเกษตรกรรม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเขต

ชลประทาน ร้อยละ ๘๕  
๑. เกษตรกรในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ 

มากกว่าร้อยละ ๗๐ เช่าที่ทำกิน 
๒. สภาพดินเหมาะแก่การทำนาข้าว ๒. ภาวะหน้ีสินของเกษตรกร 
๓. มีแม่น้ำไหลผ่าน ๔ สาย  ๓. จังหวัดพื้นที่ต้นแบบเป็นพื้นที่น้ำท่วม 

๔. คุณภาพดินเสื่อมโทรม อันเน่ืองมาจาก
พฤติกรรมการใช้สารเคมี 

๕. ต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น 
๖. ขาดศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล

มาใช้ประโยชน์ในการผลิต 
โอกาส ประเด็นท้าทาย/ภาวะคุกคาม 

๑. ผลผลิตทางเกษตร เช่น มะม่วง 
กล้วยหอม และข้าว มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเน่ือง จากความ
ต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น 

๑. ราคาผลผลิตมีความผันผวน 

๒. สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและ
การตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ 
ทำให้เกิดความเสี่ยงในการสูญเสียที่ดิน 

 ๓. การขาดบูรณาการ ความจริงจัง และ
ความต่อเน่ือง ในการช่วยเหลือเกษตรกร
ของหน่วยงานภาครัฐ 
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๓-๔๗ 

๓) การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix เป็นกระบวนการต่อเน่ือง โดยนำผล

การวิเคราะห์ SWOT มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนายุทธศาสตร์ ที่จะเป็นทางเลือก
ในการนำไปสู ่เป้าหมายที ่ต้องการ  อย่างไรก็ตามยุทธศาสตร์ที่ได้จาก TOWS 
Matrix อาจไม่เพียงพอที ่จะขับเคลื ่อน หากการวิเคราะห์ SWOT ไม่ดีพอหรือ 
ไม่ครอบคลุม การพัฒนายุทธศาสตร์โดยอาศัยความเชี ่ยวชาญ วิสัยทัศน์ หรือ  
การมองเห็นแนวโน้มในอนาคตจะสามารถช่วยเติมเต็มในส่วนน้ีได้ 

(1) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื ่อพัฒนา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เพื่อนำไปใช้ 
ในการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ดำเนินการ  

(2) วิธีการและเทคนิคที ่ ใช้ คือ การปรึกษาหารือกับกล ุ ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert Group) โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix ทำการวิเคราะห์ค้นหา
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่เหมาะสม
สำหรับการพัฒนาพื้นที่ 

(3) ผลลัพธ์ที่ ได้ คือ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาพื้นที่ดำเนินการ 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ประเด็น
ด้านการเกษตรกรรม แสดงในตารางท่ี ๓.๓-๓ ดังน้ี 
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๓-๔๘ 

ตารางท่ี ๓.๓-๓ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF 
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
โอกาส (O) OS OW 
 ๑. แหล่งสินค้าเกษตรคุณภาพดี

และปลอดภัย 
๑. พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลาง

สินค้าเกษตรออนไลน์  
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 

 ๒. พื้นที่เกษตรอัจฉริยะและ
เกษตรแม่นยำสูง 

๒. พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ 
ความรู้ และระบบช่วยเหลือ
เกษตรกรในระบบออนไลน์ 
คำแนะนำในการปลูกพืช การใส่ปุ๋ย 
การตรวจวัดคุณภาพดิน การให้น้ำ
ท่ีเหมาะสม  

๓. กำหนดมาตรการในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับเกษตรกรที่เช่า
ที่ทำกิน 

ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคุกคาม (T) 

TS TW 
๑. จัดทำแผนงาน การพัฒนา

เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง
และจริงจัง โดยจังหวัด
พื้นท่ีต้นแบบเป็นเจ้าภาพใน
การบูรณาการ 

๑. กำหนดให้การพัฒนาผลผลิต 
รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร เป็นวาระเร่งด่วน
ของจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ 
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๓-๔๙ 

ตารางท่ี ๓.๓-๓ ตัวอย่างการแสดงผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix ภายใต้ CDF 
ประเด็นด้านการเกษตรกรรม (ต่อ-๑) 
 

 จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
ประเด็นท้าทาย/
ภาวะคุกคาม (T) 

TS TW 
๒. กำหนดมาตรการในการ

เยียวยาเกษตรกรผู้เช่า 
ที่ทำกินที่สูญเสียโอกาส 
ในการเช่าที่ทำกิน  
อันเนื่องมาจากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของรัฐอย่างเหมาะสม 

๒. กำหนดแผนงาน “ช่วยให้
เกษตรกรจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ 
มีที่ทำกินเป็นของตัวเอง”  
โดยจัดทำเป็นแผนงานระยะยาว  
๑๐ ปี และมีการจัดสรร
งบประมาณและการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

๔) การระบุทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่สามารถช่วยให้เคลื่อนย้าย

จากกรอบปัญหาไปยังที่ที่ต้องการไปให้ถึง คือ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนา
พื้นที่ดำเนินการ ดังนั้นการพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดทำ SEA  
ต้องเป็นทางเลือกที่นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้  

(1) วัตถุประสงค์  
ระบุเส้นทางหรือแนวทางที ่มีความเป็นไปได้ที ่ทำให้พื ้นที่

ดำเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(2) วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการระบุหรือพัฒนาทางเลือก  

วิธีการ คือ ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร ่วม 
อย่างเข้มข้น ในการดำเนินการโดยนำยุทธศาสตร์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการวิเคราะห์ 
SWOT และ TOWS Matrix มากำหนดเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้แต่ละ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) เทคนิคที่ใช้ เช่น Policy Analysis Model 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ 

(3) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบายของ
แต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
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๓-๕๐ 

ตัวอย่าง การวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ (CDF) ในประเด็นด้านการเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางท่ี ๓.๓-๔ 
ดังน้ี 
ตารางท่ี ๓.๓-๔ ตัวอย่างการแสดงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็น
ด้านการเกษตรกรรม 
 

นโยบาย ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

P๑ การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและ
ย่ังยืน 

SO๑ กำหนดให้จังหวัดพื้นที่ต้นแบบ เป็นเมืองสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐  

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ 
ให ้ เป ็นการเกษตรแม ่นยำส ูง (Precision 
Agriculture) 

SO๓ การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบ
ช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

P2 การพ ัฒนาศ ักยภาพ
และคุณภาพชีว ิตของ
เกษตรกร 

SO1 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มี
ฐานะยากจน อย่างต่อเน่ืองและระยะยาว 

SO2 พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และ
ส่งเสริมการใช้งาน 

SO3 ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกินเป็นของตัวเอง 
หรือมีความม่ันคงด้านที่ทำกิน 
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๓-๕๑ 

3.3.๒ การประเม ินทางเลือกเชิงย ุทธศาสตร ์ (Strategic Option 
Assessment) 

หลังจากการกำหนดทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ในกระบวนการ
จัดทำ SEA ต้องนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมดมาทำการประเมินอีกครั้ง  
โดยควรพิจารณาถึงทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยกำหนดทิศทางของ
ยุทธศาสตร์ กระบวนการนี ้เป็นช่วงเวลาและขั ้นตอนที ่สำคัญ การจัด ทำ SEA  
จะช่วยให้ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่มีความเป็นไปได้ มีจำนวนทางเล ือก  
ที่เหมาะสมไม่มากเกินไป เพื่อช่วยให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู ่การปฏิบัติได้  
โดยเครื่องมืออื่นๆ เช่น EIA สามารถนำมาใช้ในระยะต่อมา เพื่อมองลึกลงไปยัง
ผลกระทบที่เป็นรูปธรรม และเพื่อให้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เน้นตรงประเด็น
ปัญหาที่โดดเด่นในพื้นที่ ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ควรมีจำนวนจำกัดและสอดคล้อง
กับความเป็นจริง 

๑) วัตถุประสงค์การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อจัดลำดับ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบายของแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) มีทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ใดที่สามารถบรรลุเกณฑ์และสามารถนำไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลได้จริง 

๒) วิธีการและเทคนิคที่ควรใช้ในกระบวนการน้ี ได้แก่  
(๑) ใช้วิธีการปรึกษาหารือ/ประชุมกลุ่มย่อย/การรับฟังความคิดเห็น

กับเจ้าหน้าที่พื้นที่ดำเนินการ/คณะผู้จัดทำ/กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง/
สมาชิกในชุมชนการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์เป็นการวิเคราะห์ขีดความสามารถ
ของยุทธศาสตร์ในการนำไปสู่เป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกัน สามารถทำให้
เกิดผลกระทบในการนำไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกัน เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยเทคนิค
มากกว่าขั้นตอนอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ไม่ควรนำเทคนิคที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจยาก
เกินไป  

ในส่วนการจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละนโยบาย
ที่จะนำไปใช้ในแผนพัฒนาของพื้นที่ดำเนินการ ควรหลีกเลี่ยงการให้คะแนนในแต่ละ
ทางเลือก โดยอาจขอให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็นและเหตุผล  
ในการเลือก และจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์แต่ละทางเลือกอย่างไร จากน้ัน
ทำการสรุปผลการแสดงความคิดเห็นของที่ประชุมให้รับทราบและยอมรับร่วมกัน 
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(๒) เทคนิคที่ใช้ในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ สามารถ
เลือกใช้ได้ อาทิ Outcome Mapping. Network Analysis, Carrying Capacity 
Analysis, Scenario Building และเทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization 
Quadrant) เป็นต้น 

ในที ่นี ้ขอแนะนำการใช้เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ 
(Prioritization Quadrant) ซ่ึงเป็นเทคนิคที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้น
ในระดับยุทธศาสตร์ สามารถให้ภาคส่วนต่างๆ นำความรู้และประสบการณ์  
ที่หลากหลายเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ได้โดยง่าย 
และจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์แนวโน้ม ดังน้ี 

(๒.๑) วิเคราะห์แนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
หรือ สามารถบรรลุเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ ความพร้อมด้านศักยภาพ ความสามารถ 
ความเหมาะสมของพื้นที่ และบุคคลการในพื้นที่ดำเนินการ 

(2.2) แนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง (Ease of 
Implementation) ได้แก่ ความพร้อมด้านงบประมาณ นโยบาย เทคโนโลยี เป็นต้น 

สำหรับการจัดลำดับความสำคัญของเทคนิคน้ี มีดังน้ี  
- การแบ่งพื้นที่ของแกนแนวตั้ง (สำหรับแนวโน้มในการบรรลุ

เป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึง หรือความสามารถบรรลุเกณฑ์และแนวนอน (สำหรับ
แนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง) ดังแสดงใน รูปท่ี ๓.๓-๒  การประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม โดยแบ่งพื้นที่
ออกเป็น ๔ ส่วน เพื่อจัดลำดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

- พื้นที่ส่วนที่ ๑ หมายถึง พื้นที่ที่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
มีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์สูง  และมีแนวโน้มการนำไปสู่ 
การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้ง่าย 

- พื้นที่ส่วนที่ ๒ หมายถึง พื้นที่ที่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
มีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์สูง แตมี่แนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดผลจริงไม่ง่าย หรือค่อนข้างยาก 
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- พื้นที่ส่วนที่ ๓ หมายถึง พื้นที่ที่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
มีแนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงได้ง่าย แต่มีแนวโน้มในบรรลุเป้าหมาย
หรือบรรลุเกณฑ์ไม่มาก 

- พื้นที่ส่วนที่ ๔ หมายถึง พื้นที่ที่แสดงว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
มีแนวโน้มการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริงไม่ง่ายหรือค่อนข้างยาก และมีแนวโน้ม
ในบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเกณฑ์ไม่มากเช่นกัน 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเส ีย คือ หน่วยงานที ่ เกี ่ยวข้อง ในพื ้ นท ี ่   
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ 

(2.๓) ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ลำดับของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์
ในแต่ละนโยบายของแต่ละปัจจัยสำคัญทีต่้องตัดสินใจ (CDF) 

ตัวอย่าง การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ของปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) ประเด็นด้านเกษตรกรรม จำแนกเป็นรายนโยบายได้ 
ดังแสดงในรูปท่ี ๓.๓-๓ ดังน้ี 

(๑) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และย่ังยืน 

อันดับ ๑ SO๑ กำหนดให้จังหวัดพื้นท่ีต้นแบบเป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
 ร้อยละ๑๐๐ 

อันดับ ๒ SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพ้ืนท่ีต้นแบบเป็นการเกษตรแม่นยำสูง 
(Precision Agriculture) 

อนัดับ ๓ SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อให้ความรู้และระบบช่วยเหลือเกษตรกร 
       ในระบบออนไลน์ 

(๒) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
อันดับ ๑ SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรท่ีมีฐานะยากจน 

       อย่างต่อเนื่องและระยะยาว 
อันดับ ๒ SO๒ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีท่ีทำกินเป็นของตัวเองหรือมีความมั่นคง 

       ด้านท่ีทำกิน 
อันดับ ๓ SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 
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รูปท่ี ๓.๓-๒  ตัวอย่างการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม  

การเกษตรกรรม 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต 
ของเกษตรกร 

CDF 

การประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกบั 
สิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

โอกาส 
บรรลุเกณฑ์ 

การพัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

SO๓ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที ่
ทำกินเป็นของตัวเอง หรือมี
ความม่ันคงด้านที่ทำกิน 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพื้นที่
ต้นแบบให้เป็นการเกษตรแม่นยำสูง 
(Precision Agriculture) 

๒ 

๔ ๓ 

๑ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต      
เกษตรกรที่มีฐานะยากจนอย่าง
ต่อเน่ืองและระยะยาว 

SO๑ กำหนดให้จังหวัดพื้นที่ต้นแบบ 
เป็นเมืองสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ  
ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพือ่ให้ความรู้        
และระบบช่วยเหลือเกษตรกร 

        ในระบบออนไลน์ 

SO๒ พัฒนาแพลตฟอร์ม 
ตลาดกลางออนไลน์ 

       และสง่เสริมการใช้งาน 

ความง่ายในการนำไปปฏิบัติ 
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รูปท่ี ๓.๓-๓ ตัวอย่างแสดงการจัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

การเกษตรกรรม 
ระบบการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

ขีดความสามารถในการจัดการผลผลิตและราคา 

ศักยภาพของเกษตรกร 

CDF จัดอันดับทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

นโยบาย การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

SO๑ กำหนดให้จังหวัดพ้ืนที่ต้นแบบเป็นเมืองสินค้า
เกษตรปลอดสารพิษ ร้อยละ ๑๐๐ 

SO๑ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
ที่มีฐานะยากจนอย่างต่อเนื่องและระยะยาว 

SO๓ ขับเคลื่อนให้เกษตรกรมีที่ทำกิน 
เป็นของตัวเอง หรือมีความมั่นคงดา้นทีท่ำกิน 

SO๓ พัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ความรู้และระบบ
ช่วยเหลือเกษตรกรในระบบออนไลน์ 

ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชวีิตของ
เกษตรกร 

SO๒ ยกระดับการเกษตรของจังหวัดพ้ืนที่ต้นแบบให้เป็น
การเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) 

SO๒ พัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลาง
ออนไลน์ และส่งเสริมการใช้งาน 

๑ 

๒ 

๓ 

๑ 

๓ 

๒ 

การพฒันาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ 
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3.๔  การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities & Risk Assessments)  
หลังจากการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

ต้องมีการประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งกำหนดมาตรการ
ความยั่งยืน (Sustainable Measure)  โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ
ในแต่ละสาขาเข้ากับเป้าหมาย และความกังวลใจของภาคส่วนต่างๆ ตลอดจน 
ผลการประเมิน SWOT ในกระบวนการที่ผ่านมา 

๑) วัตถุประสงค์การประเมินโอกาสและความเสี่ยง เพื่อ 
(๑) ทำการรวมโอกาสและความเสี ่ยง พร้อมกำหนดมาตรการในการ 

หาประโยชน์เพ ิ ่มเต ิมจากโอกาสและความเสี ่ยง นอกเหนือจากการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดำเนินการแล้ว 

(๒) วางมาตรการในการจัดการความเสี ่ยงหรือผลกระทบให้เกิดขึ้น
น้อยลง ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  

๒) วิธีการและเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการน้ี 
- การระดมความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 

๓) ผลลัพธ์ที่ได้ 
(๑) มาตรการในการสร้างประโยชน์เพิ่มเติมจากโอกาสและความเสี่ยง  

ที่อาจเกิดขึ้น ในการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ SEA 
(๒) สามารถจัดการความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง  

ในกรณีที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
ตัวอย่าง การประเมินโอกาสและความเสี่ยง พร้อมมาตรการความยั่งยืน

ในการจัดทำ SEA ภายใต้ปัจจัยสำคัญที ่ต ้องตัดสินใจ (CDF) ประเด็นด้าน 
การเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางท่ี ๓.๔-๑ และตารางท่ี ๓.๔-๒  
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ตารางท่ี ๓.๔-๑ ตัวอย่างผลการประเมินโอกาสและกำหนดมาตรการความย่ังยืน 
ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 

นโยบาย โอกาสที่เกิดข้ึน มาตรการความยั่งยืน 

การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมท่ีเปน็มิตร 
กับสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

- ทำให้จังหวัดพ้ืนท่ีต้นแบบ
กลายเป็นแหล่งอาหาร 
ท่ีปลอดภัย ทำให้มีมูลค่า 
เพิ่มมากยิ่งข้ึน 

- พัฒนารูปแบบและแนวทาง 
ของระบบการเกษตรท่ีเป็นมิตร
ก ับส ิ ่ งแวดล ้อมและย ั ่ ง ยืน 
ท่ีเหมาะสมเชิงพื้นท่ี 

- พัฒนากลไกการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างสม่ำเสมอและ
ท่ัวถึง 

- พัฒนาช่องทางการตลาด
ออนไลน ์

การพัฒนาศักยภาพ และ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

- เกษตรกรเป็นอาชีพท่ีได้รับ
ความสนใจส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงด้านอาหาร 

- ม ีกลไกการพัฒนาเกษตรกร 
ท่ีครอบคลุมการผลิต โดยอาศัย
ดิจิทัลและส่งเสริมการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านเกษตรท่ีย่ังยืน 

- ลดภาระภาครัฐในการให้ 
ความช่วยเหลือ 

- ยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ ท่ี
ค้าขายเป็นสามารถพึ่งตนเอง
ได้อย่างย่ังยืน 
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๓-๕๘ 

ตารางท่ี ๓.๔-๒ ตัวอย่างผลการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการความย่ังยืน 
ภายใต้ CDF ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
 

นโยบาย ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน มาตรการความอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและย่ังยืน 

- ผลผลิตของเกษตรกร 
ไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริง 

- ควรมีมาตรการทำความเข้าใจ 
กับเกษตรกรถึงผลได ้ผลเสีย 
ของ เกษตรกรรมปลอ ดภั ย 
ให ้รอบด ้านและครบทุกม ิติ  
เพื่อสร้างการยอมรับร่วมกัน 

- ควรมีมาตรการในการช่วยเหลือ
เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรม
ปลอดภัยในทุกข้ันตอน 

- ควรมีมาตรการตรวจสอบท่ีเข้มข้น 
- ควรจ ัดก ิจกรรมนำผ ู ้ขายและ

ผู ้บริโภคเยี ่ยมชมกระบวนการ
ผลิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาศักยภาพของ
เกษตรกรและคุณภาพ
ชีวิตเกษตรกร 

-  เ กษตรกรอาจ ไม ่ มี
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะ
พัฒนาได้เท่าเทียมกัน 

   ทุกคน 

- ควรหาวิธีการและเครื ่องมือใน
การพัฒนาเกษตรกรให้เหมาะสม
กับศักยภาพพื้นฐานที่เกษตรกร
สามารถร ั บ ได ้ และสามา รถ
นำไปใช้ในกระบวนการปฏิบัติ 

 ได้จริง 

3.๕ การติดตามผล (Follow-up) 
ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก ได้แก่  
๑) ตัวชี้วัดในการติดตามผล ประกอบด้วย ๒ ส่วน 

(๑) ตัวชี ้วัดการนำข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู ่การปฏิบัติ เช่น การจัดตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื ่อนติดตามการนำข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การทำแผน 
แผนงาน และโครงการ เป็นต้น 
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๓-๕๙ 

(๒) ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA 
จำแนกตามเกณฑ์หรือนโยบายที่ต้องการบรรลุผล  

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดสำหรับการติดตามผลในปัจจัยสำคัญที ่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) ประเด็นด้านการเกษตรกรรม ดังแสดงในตารางท่ี ๓.๕-๑ ดังน้ี 
ตาราง ท่ี  ๓.๕-๑  ต ัวอย ่ างต ั วช ี ้ ว ัดสำหร ับการต ิดตามผลการพัฒนา  
ตามข้อเสนอแนะของ SEA ประเด็นด้านการเกษตรกรรม 
 

นโยบาย ตัวชี้วัดในการติดตามผล 
๑. การพัฒนาระบบเกษตรกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
ยั่งยืน 

เกษตรกรมีรายได้ที ่เพียงพอ ปลอดจาก
หน้ีสิน และทำการเกษตรปลอดภัย 

๒. การพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

๒) กลไกการติดตามประเมินผลประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
(๑) กลไกการติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลกระบวนการและผลผลิต  

อาจจัดตั้งโดยพื้นที่ที่ดำเนินการ 
(๒) กลไกการติดตามและประเมินผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ 

(Impact) ตามตัวชี้วัดการพัฒนา ควรเป็นหน่วยงานที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญ
ในการประเมินผล เช่น สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานอิสระ เป็นต้น 

๓) วิธีการติดตามผล แบ่งออกเป็น 
(๑) การติดตามการนำข้อเสนอแนะจาก SEA ไปสู่การปฏิบัติ ใช้วิธีการติดตาม

การนำทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ไปแปลงสู่แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับปัจจุบันหรือฉบับถัดไปหรือไม่อย่างไร 

(๒) การติดตามผลการพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ SEA แบ่งเป็น ๓ ส่วน
คือ 

(2.๑) การติดตามผลการออกแบบแผนงาน/โครงการว่ามีแนวโน้ม 
จะนำไปสู่บรรลุผลลัพธ์และผลกระทบที่กำหนดไว้ในรายงาน SEA หรือไม่ 

(2.๒) การติดตามกระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) 
ของโครงการว่ามีแนวโน้มจะนำไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ และผลกระทบตามระบุไว้  
ในการจัดทำ SEA หรือไม่ 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

๓-๖๐ 

(2.๓) การติดตามผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจากผลผลิตว่าสามารถ
นำไปสู่การบรรลุเกณฑ์ที่ระบุไว้ในการจัดทำ SEA หรือไม่ รวมทั ้งการติดตามผล 
การปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ใน SEA ในกรณีที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะ 
ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุเกณฑ์ที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ 

เทคน ิคท ี ่ ใช้  ในกระบวนการการต ิดตามผลของ  SEA ได ้แก่  
การประชุมกลุ่มย่อย และการปรึกษาหารือ 

ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่ จังหวัดพื ้นที ่ดำเนินการ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ 

3.๖ การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report) 
การจัดทำรายงานตามแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มีจำนวน ๓ เล่ม ดังน้ี 

๑) รายงานระบุปัจจัยสำคัญทีต่้องตัดสินใจ 
๒) รายงานการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๓) รายงานสิ่งแวดล้อม (รายงานสรุปและรายงานสรุปสำหรับประชาชน

ทั่วไป) 
การจัดทำรายงานการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในแต่ละเล่ม  

ต้องนำเสนอเป็นช่วงในแต่ละขั ้นตอนในการจัดทำ SEA โดยแสดงรายละเอียด
ทั ้งหมดอย่างชัดเจน เพื ่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้ร ับทราบผลการดำเนินการ 
ในแต่ละช่วงเวลา และใช้นำเสนอเพื่อประกอบกระบวนการตัดสินใจของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ในระดับสูง โดยเฉพาะผู้มีอำนาจตัดสินใจในการนำข้อเสนอจาก SEA ไปใช้กับ
แผนพัฒนาระดับพื้นที่ต่อไป 
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๔-๑ 

บทท่ี ๔ 
การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

การมีส่วนร่วมและการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบของตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์
ใน SEA ที่สำคัญองค์ประกอบหน่ึง มีความสำคัญต่อความม่ันใจในการส่งเสริมความรู้ 
การสร้างเครือข่าย ช่วยให้เกิดมุมมองที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น 
การบูรณาการวิสัยทัศน์ กระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารที่เหมาะสม ทันเวลา 
และเพียงพอกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจกัน และ
ส่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ในกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) ตามกรอบแนวคิดของสหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ความสำคัญ 
กับการมีส่วนร่วมอย่างมาก ถึงกับมีคำกล่าวว่า “การไม่มีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใน SEA ถือว่า ไม่มีการทำ SEA” 

๔.๑ การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  
ของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบที ่หลากหลายกับการจัดกิจกรรมใน SEA 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสาร การแสดงความคิดเห็นที ่เสริมมุมมอง  
ที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้ การแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจ การส่งเสริม และสร้าง
ความร่วมมือกัน ทำให้เกิดศักยภาพที ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และก่อให้เกิด
กระบวนการสื่อสารสองทางระหว่างคณะผู้จัดทำและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
ทั ้งในระดับพื ้นท ี ่ดำเนินการและส่วนกลาง เป็นการเปิดโอกาสเพื ่อร ับฟังและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
ตามหลักการบริหารราชการที ่ด ีและหลักการจัดทำ SEA ที ่ถ ูกต้องและโปร ่งใส  
โดยใช้ทฤษฎีและหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ 
SEA ดังน้ี 

๔.๑.๑ การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการวิเคราะห์กลุ ่มคนที ่เป็นผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำ SEA  

ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ิน ควรพิจารณาขอบเขตการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดำเนินการ หากพื้นที่ศึกษามีขอบเขต 
ครอบคลุม ทั้งจังหวัดและมีหลายประเด็นที่เก่ียวข้อง จำเป็นต้องแบ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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๔-๒ 

เป็นกลุ่ม เพื่อประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจและมีความเหมาะสมในการวางแผน
ดำเนินการ ดังน้ี 

๑) กลุ ่มผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียภาครัฐที ่ม ีอำนาจบทบาทและหน้าที่
รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่ ผูว่้าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่
ส่วนราชการ ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองท้องถิ่น (อปท.) และการปกครอง
ท้องที่ กลุ่มคนเหล่านี้รับรู้และมีข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และการพัฒนาของพื ้นที ่อย่างมาก อาจต้องรับผิดชอบการดำ เนินการหรือได้รับ
ผลกระทบ (เช่น การปรับองค์กร บทบาทและหน้าที ่) จากกิจกรรมตามแผน และ
แผนงานที ่เก ิดจากข้อเสนอแนะของ SEA ในกรณีที ่ผู ้ ว ่าราชการจังหวัดพื ้นท ี ่
ดำเนินการรับข้อเสนอแนะของ SEA ไปจัดทำแผน แผนงานพัฒนาของจังหวัด 
ในอนาคต โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มน้ีจะเป็นผู้ให้ข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ ปัญหา สาเหตุ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทิศทางการพัฒนาของหน่วยงาน 
ตลอดจนปัญหาการปฏิบัติงาน 

๒) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์หรือผลกระทบโดยตรง
จากการดำเนินการตามแผน แผนงานการพัฒนาพื ้นท ี ่  ได ้แก่ ภาคประชาชน 
ประกอบด้วย ผู้นำภาคธุรกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม   
ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่ม ผู้นำองค์กร ภาควิชาการ สื่อมวลชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่าน้ีจะเป็นผู้ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับประเด็นปัญหา สาเหตุ
ของปัญหาในพื้นที่ ความต้องการหรือความคาดหวัง ข้อวิตกกังวลต่อผลการพัฒนาของ
ภาครัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์และมีความสำคัญต่อการจัดทำ 
SEA อย่างมาก 

3) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอำนาจ บทบาทและหน้าที่ร ับผ ิดชอบ  
ที่เก่ียวข้องในการจัดทำ SEA ในส่วนกลาง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการหรือผู้เชี ่ยวชาญ ภาควิชาการที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัต ิงาน  
อยู่ในกรุงเทพฯ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้จะเป็นผู้ให้ความคิดเห็น วิเคราะห์ผล
การศึกษา ข้อเสนอแนะและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกระบวนการจัดทำ 
SEA ตลอดจนการนำผลการจัดทำ SEA ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานและ
สาธารณชนต่อไป  
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๔-๓ 

4.1.2 การดำเนินการกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดทำ SEA ควรมี

การดำเนินการในพื้นที่ ดังน้ี 
๑) การเข้าพบผู้บริหารระดับสูงในระดับพื้น เพื ่อแจ้งให้ทราบเรื่อง 

การจัดทำ SEA ในพื้นที่ และปรึกษาหารือเรื่องวัตถุประสงค์ของการประเมิน การรับฟัง
สถานการณ์ และผลการดำเนินการพัฒนา  ในแต่ละด้านของพื้นที่ และประเด็นปัญหา
สำคัญที่สร้างความลำบากหรือความกังวลใจในการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับพื้นที่  
เพื่อจะเป็นประเด็นปัญหาตั้งต้นสำหรับการค้นหาประเด็นปัญหาสำคัญในพื ้นท ี ่  
ตลอดจนการขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในพื้นที่ 

๒) การจัดทำเครือข่ายการประสานงานในพื้นที่เพื่อเข้าประชาสัมพันธ์
และประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่ และสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์  
การพัฒนา ปัญหาของประชาชนและขอรายชื่อกลุ่มและองค์กรภาคประชาชน   
เพื่อติดต่อประสานงานพบปะพูดคุยกับผู้นำกลุ่ม/องค์กร  

๓) ในการดำเนินการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ่มีวิธีการ 
ดังน้ี 

(๑) ใช้เครือข่ายในพื้นที่ประสานงานติดต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในพื้นที่ ให้รับทราบกิจกรรมการจัดทำ SEA เชิญชวนให้เข้าร่วม และสอบถามความ
สนใจเป็นการประสานงานนอกรอบเบื้องต้น 

(๒) ขอให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่จัดทำ SEA ประสาน
เพื่อแจ้งความประสงค์การจัดกิจกรรม SEA ในพื้นที่ โดยอาจขอความร่วมมือจาก
ผู้บริหารในระดับพื้นที่ ในการขอเชิญประชุมสัมมนาใหญ่ ทั้งน้ีอาจระบุรายชื่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที ่ได้ร ับการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมนอกรอบบางส่วนไว้แล้ว ออกหนังสือ 
เชิญประชุมไปยังหน่วยงาน กลุ่ม องค์กรที่บุคคลเหล่านี้สังกัด และขอความร่วมมือ
จากหน่วยงานในพื ้นที ่ ช่วยคัดเลือกตัวแทนผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื ้นที่เข้าร ่วม 
การประชุมสัมมนา 

กิจกรรมตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของกระบวนการจัดทำ SEA มีจำนวน
องค์ประกอบของผู ้เข้าร่วมแตกต่างกันไปตามประเด็นปัญหาที่ทำการประเมินว่า 
มีความเก่ียวข้องใกล้ชิดในเรื่องความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่และความรู้ ความเข้าใจ
ในประเด็นเหล่าน้ัน ดังแสดงในตารางท่ี ๔.๑-๑ ดังน้ี 
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๔-๔ 

ตารางท่ี ๔.๑-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เคร่ืองมือ/เทคนิค 

๑. การกลั่นกรอง (Screening) 
การกลั่นกรอง 
(Screening) 

เพ่ือพิจารณาถึงความจำเป็น
ในการจัดทำ SEA ด้านการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

๑. ผูม้ีอำนาจในการ
ตัดสินใจ 

๒. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

การประชุม/  
การปรึกษาหารือ 

๒. การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (Critical Decision Factors Development) 

๒.๑ การกำหนด
วัตถุประสงค์การ
ประเมิน 
(Object of 
Assessment) 

เพ่ือให้เกิดการยอมรับ
ร่วมกันถึงเป้าหมาย/
วิสัยทัศน์การใช้ประโยชน์
ที่ดิน ที่เกิดประโยชน์สูงสุด
และมีความยัง่ยืน 

๑. ผู้มีอำนาจในการ
ตัดสินใจ 

๒. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๓. คณะผู้จัดทำ SEA  
ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

๔. ภาคเอกชน  
ภาคการศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๒.๒ การวิเคราะห์ 
แรงขับเคลื่อน 
(Driving Forces) 

๑. เพ่ือสืบค้นสาเหตุหรือ 
รากของปัญหา 
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที ่

๒. เพ่ือจัดลำดับความสำคญั
ของปัญหาในพ้ืนที่ 

๓. เพ่ือสำรวจสภาพแวดล้อม 
ที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์

 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA 
ด้านการใช้ประโยชน์ 
ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบ้ืองต้น 

การสัมมนา/ 
การประชุมรับฟัง 
ความคดิเห็น/ 
การสัมภาษณ์/ 

การสำรวจ 
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๔-๕ 

ตารางท่ี ๔.๑-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
(ต่อ-๑) 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เคร่ืองมือ/เทคนิค 
๒.๓ การวิเคราะห์
และระบุประเด็น
สิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน 
(Environmental 
and 
Sustainability 
Issue: ESI) 

เพ่ือค้นหาประเด็นสิง่แวดล้อม
และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ ร่วมกับ
การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบ้ืองต้น กับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ ประเด็น 
การพัฒนาด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดินและทรัพยากรดิน ภายใต้
นโยบาย แผน และแผนงาน  
ที่นำมาประเมิน SEA 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA  
ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบ้ืองต้น 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๒.๔ กรอบการ
บริหารจัดการ 
(Governance 
Framework) 

เพ่ือพิจารณาบทบาท  
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ที่มีภารกิจที่เก่ียวข้อง โดย
คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน ซ่ึงจะครอบคลุม
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน  
ผู้นำชุมชนและประชาชน 
ที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์
ระหว่างประเด็นการพัฒนา 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน ภายใต้ปัจจัย
สำคัญทีต่้องตัดสินใจบ้ืองต้น 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้าน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบ้ืองต้น 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 
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๔-๖ 

ตารางท่ี ๔.๑-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
(ต่อ-๒) 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เคร่ืองมือ/เทคนิค 
๒.๕ กรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic 
Reference 
Framework) 

เพ่ือพิจารณานโยบาย
ระดับมหภาคที่เก่ียวข้องกับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินและมิติ
อ่ืนๆ โดยพิจารณาว่าประเด็น
การพัฒนาการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ภายใต้ปัจจัยสำคัญที่
ต้องตัดสินใจเบ้ืองต้น  
มีความสอดคล้องกับนโยบาย 
แผน และแผนงานที่เก่ียวข้อง
กับการใช้ประโยชน์ที่ดินในทุก
ระดับของประเทศ 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA ด้าน
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบ้ืองต้น 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ/ 
การสัมภาษณ์/ 

การรับฟังความคิดเห็น 

๒.๖ กรอบการ
ประเมินปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตดัสินใจ  
(CDF Assessment 
Framework) 

เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์ 
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย (เชิงปริมาณ/ 
เชิงคุณภาพ) ของการประเมิน
แต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA  
ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

๓. หน่วยงานภาครัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรดิน 

๔. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตามปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจเบ้ืองต้น 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ/ 

การสัมภาษณ์/  
การรับฟังความคิดเห็น 
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๔-๗ 

ตารางท่ี ๔.๑-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
(ต่อ-๓) 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เคร่ืองมือ/เทคนิค 

๓. การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Option Development) 

๓.๑ ทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Option) 

 

เพ่ือพัฒนาทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ ที่ผ่านการ
วิเคราะห์และการมีส่วนร่วม  
ในการวิเคราะห์แนวโน้มและ
บริบท โดยพิจารณาสภาพ
อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
ศักยภาพและความเปราะบาง
ของแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต้อง
ตัดสินใจ 

 
 
๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 

แผน และแผนงาน 
๒. คณะผู้จัดทำ SEA  

ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

๓. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้ปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตดัสินใจ 

 
   
 
 
 

การประชุมกลุ่มย่อย/ 
การปรึกษาหารือ 

๓.๒ การประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Option 
Assessment) 

เพ่ือกำหนดเกณฑ์การประเมิน
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ
การจัดลำดับความสำคญัของ
ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
ในแต่ละนโยบาย ภายใต้
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ 

๔. การประเมินโอกาสและความเสี่ยง (Opportunities and Risk Assessment) 

การวิเคราะห์โอกาส
และความเส่ียง 
(Opportunities and 
Risk Assessment) 

เพ่ือประเมินโอกาสและ 
ความเส่ียงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากนโยบายภายใต้แต่ละ
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ 
เพ่ือพิจารณาหามาตรการ
ส่งเสริมความยั่งยืนที่ได ้
จากการแสวงหาประโยชน์
จากโอกาส และมาตรการ
ป้องกันหรือลดความเส่ียง 
ที่จะเกิดขึ้น 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA  
ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

๓. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใต้ปัจจัยสำคัญ 
ที่ต้องตดัสินใจ 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 
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๔-๘ 

ตารางท่ี ๔.๑-๑ ตารางแสดงการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
(ต่อ-๔) 
 

ขั้นตอน วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้มีส่วนร่วม เคร่ืองมือ/เทคนิค 

๕. การติดตามผล (Follow-up) 

การติดตามผล 
(Follow-up) 

เพ่ือกำหนดแนวทาง 
การติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วย ๓ ส่วนหลัก 
 ๑. การกำหนดตัวชี้วัด 

ในการติดตามผล 
๒. กลไกการติดตามผล 
๓. วิธีการติดตามผล 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA 
ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 

๖. การจัดทำรายงาน SEA (SEA Report) 

การจัดทำรายงาน 
SEA (SEA Report) 

เพ่ือดำเนินการจัดทำรายงาน 
๓ ส่วนหลัก  ประกอบด้วย 
๑. รายงานระบุปัจจัยสำคัญ

ที่ต้องตดัสินใจ 
๒. รายงานการประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
๓. รายงานสรุปสำหรับ

ประชาชนทั่วไป 

๑. คณะผู้จัดทำนโยบาย 
แผน และแผนงาน 

๒. คณะผู้จัดทำ SEA 
ด้านการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

การประชุม/ 
การปรึกษาหารือ 
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๔-๙ 

๔.๒ การส่ือสาร 
การสื ่อสารมีความสำคัญต่อความมั่นใจในการส่งเสริมความรู้ การสร้าง

เครือข่าย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและของประชาชนที่เก่ียวข้อง ช่วยให้
การแลกเปลี่ยนเกิดการเสริมมุมมองให้มีความหลากหลาย ส่งเสริมการแสดง  
ความคิดเห็น การบูรณาการวิสัยทัศน์ องค์ประกอบของการสื่อสาร คือ การปรับให้เข้ากับ
ลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย งานที่ต้องดำเนินการในหัวข้อน้ี คือ การพิจารณาความเป็น
ตัวแทน การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้
แน่ใจว่าจะนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และความเข้าใจของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และเป็นการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA 
อย่างทั่วถึง และได้เรียนรู้ รับทราบความคืบหน้าร่วมกัน นอกเหนือจากกิจกรรมตาม
กระบวนการของ SEA แล้ว ควรจัดการประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่ในพื้นที่ดำเนินการ 
และส่วนกลาง ในช่วงเวลาดำเนินการของขั้นตอน ดังน้ี (๑) ขั้นตอนภายหลังจากการ
ได้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) (๒) ได้ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และ (๓) ร่าง 
รายงานฉบับสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ร ับทราบ 
ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ ความโปร่งใส กฎหมาย 
และให้ข้อเสนอแนะในขั้นตอนต่างๆ  

ประเด็นที่สำคัญ คือ การรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารระดับสูงในระดับ
พื้นที่ดำเนินการทราบผลงานเป็นระยะๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการดำเนินการ
จัดทำ SEA สำเร็จ ต้องรายงานผลงานอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง 
ในระดับพื ้นที่พิจารณานำผลของ SEA ไปใช้ประกอบการจัดทำแผน แผนงาน
พัฒนาพื้นที่ต่อไป 
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๕-๑ 

บทท่ี ๕ 
การตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

เมื่อมีการจัดทำ SEA แล้ว เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการดำเนินการ 
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพการประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ด้านการใช้ประโยชน์ที ่ด ินด้วย การตรวจสอบตามขั ้นตอนของแนวทาง SEA  
ของสหภาพยุโรปที่ใช้กัน มีประเด็นการตรวจสอบ ประกอบด้วย ลักษณะการประเมิน 
จำนวน ๑๐ หัวข้อ ดังตัวอย่างแสดงในตารางท่ี ๕-๑ ดังน้ี 
ตารางท่ี ๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA  
 

ลักษณะการประเมิน คำถามหลัก ตัวอย่างข้อเสนอ/การเสนอแนะ 

๑. วัตถุประสงค ์
ของการประเมิน 
(Object Of 
Assessment) 

ต้องการประเมินอะไร - การจัดทำ SEA ครั้งนี้ มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภายใต้แผน 
พัฒนาพ้ืนที่ ให้บรรลุวิสัยทัศน ์
ที่ตั้งไว ้

๒. ช่วงเวลาที่เข้าไป
จัดทำ SEA (Entry 
Point) 

SEA เร่ิมดำเนินการในช่วงใด
ของแผนพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ   

- เข้าไปจัดทำ SEA ในช่วงที่แผนพัฒนา
พ้ืนที่ ดำเนินการไปถึงระยะกลางของ
แผนงานแล้ว 

๓. การร่วมมือกัน 
(Interactivity) 

ระดับการบูรณาการและการ
ตอบรับ (Feedback) 
ระหว่างการจัดทำ SEA และ 
การวางแผน 

- อยู่ในระดับสูง โดยมีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกัน และมีการนำเสนอ 
ผลการศึกษาหรือมีการรายงานให้กับ
ผู้บริหารระดับสูงในพ้ืนที่และผู้ที่เก่ียวข้อง
ทราบ 
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๕-๒ 

ตารางท่ี ๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA (ต่อ-๑) 
 

ลักษณะการประเมิน คำถามหลัก ตัวอย่างข้อเสนอ/การเสนอแนะ 
๔. กรอบปัญหา  
(Problem Framework) 

มีการระบุประเด็น
ปัญหาหรือไม่ 

- มีการจัดทำกรอบปัญหาโดยการศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิจาก
การระดมความคิดเห็นในรูปแบบต่างๆ  
จากผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  
ทำให้ได ้ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 
(CDF) เบ้ืองต้น ดังนี้ 

- การบริหารจัดการ 
- การเกษตรกรรม 
- การพัฒนาเมือง 
- การท่องเที่ยว 

๕. กรอบการบริหาร
จัดการ (Governance 
Framework) 

มีการจัดทำกรอบการ
บริหารจัดการหรือไม่ 

-  ม ี ก า ร กำหนดว ่ า หน ่ ว ย ง า น ใ ด 
เป ็นผ ู ้ร ับผ ิดชอบในนโยบาย แผน 
แผนงาน มีการร่วมมือกันระหว ่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นการระบุ 
ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียและมีการสร้าง 
ข้อผูกพันร่วมกับผู้ท ี่เกี ่ยวข้อง หรือ 
ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการ 
SEA 

๖. กรอบอ้างอิงเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic 
Reference Framework: 
SRF) 

มีการนิยามกรอบอ้างอิง
เชิงยุทธศาสตร์และ 
การนำไปใช้อย่างไร 

-  ได ้ม ี การอ ้ า งอ ิ งถ ึ งแผนมหภาค 
ในระดับชาติ ระดับภาค และที ่อยู่
เหนือขึ ้นไปจากระดับจังหวัดและ
เชื ่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ
ชาติ แนวนโยบายมหภาคที่เกี่ยวข้อง
กับปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
และค่าเป้าหมาย 

๗. กรอบการประเมิน
ปัจจัยสำคัญที่ต้องตดัสินใจ 
(CDF Assessment 
Framework) 

มีการกำหนดกรอบการ
ประเมินประเมิน CDF  
ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาในระดับ
นโยบายที่เหนือกว่า 

- ใน SEA นี้มีการบูรณาการของ ปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) กับประเด็น
การพัฒนานโยบายมหภาค และประเดน็
สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทั้งหมดได้ 
ป ัจจ ัยสำค ัญที่ ต ้องต ัดส ินใจ (CDF) 
จำนวน ๔ ปัจจัย 
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๕-๓ 

ตารางท่ี ๕-๑ ตารางแสดงประเด็นการตรวจสอบ SEA (ต่อ-๒) 
 

ลักษณะการประเมิน คำถามหลัก ตัวอย่างข้อเสนอ/การเสนอแนะ 

๘. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร ์
(Strategic Options) 

มีการประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์หรือไม่ 

มีการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
-  การว ิ เคราะห ์แนวโน ้มและบร ิบท 

ในแต่ละปัจจัยสำคัญที่ต ้องตัดสินใจ 
(CDF) 

-  การว ิ เคราะห ์  SWOT และ TOWS 
Matrix มีการระบุและประเมินทางเลือก
เชิงยุทธศาสตร์ การประเมินโอกาสและ
ความเส่ียง และมาตรการความยั่งยืน 

๙. การมีส่วนร่วม  
(Participation) 

การมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับใด 
 

- มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ SEA  
หลายขั้นตอน ตั้งแต่การรับฟังข่าวสาร 
หรือรับรู้ ร่วมรับฟังความคิดเห็น การให้
ข้อเสนอแนะ และการให้คำปรึกษาหารือ
อย่างแข็งขัน โดยมีการสื่อสารสองทาง 
ในกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ของ SEA  
ด้วยระยะเวลาที่พอเพียง 

๑๐. แนวทางการวางแผน 
บริหารจัดการและ
ติดตามผล (Guideline 
for Planning, 
Management and 
Monitoring) 

มีแนวทางสำหรับการ
ติดตามผลหรือไม่  

- ได้มีการเสนอแนวทางการติดตาม 
(Follow-up Guideline) ประกอบด้วย 

๑) ตัวชี้วดัในการติดตามผล 
๒) กลไกติดตามผล 
๓) วิธีการติดตามและประเมินผล 
นอกจากนี้ยังมีแนวทางการใช้ประโยชน์

จากรายงาน SEA ในกระบวนการวางแผน
พัฒนา ๕ ปี ของพื ้นท ี ่ต ้นแบบ เช่น  
แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม และ
แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือก 
เชิงยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น 
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๖-๑ 

บทท่ี ๖ 
การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อม 

ระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผลจากการประเมินสิ่ งแวดล้อมระด ับย ุทธศาสตร ์ (SEA) ด้านการใช้

ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่ควรมีการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ทั้งน้ี  
แนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที ่ ได้จากรายงาน SEA มีการเชื ่อมโยงกับ
แผนพัฒนาในพื ้นที ่ ซึ ่งมีการกำหนดเป็นแผนระยะสั ้นและระยะยาว  สำหรับ
แนวทางยุทธศาสตร์ที ่เป็นปัญหาสำคัญในลำดับแรก สามารถผลักดันให้เกิด  
การนำไปปฏิบัติได้ โดยกำหนดให้เป็นแผนเชื ่อมโยงกับแผนพัฒนาของพื้ นที่ 
ในระยะแรก สำหรับปัญหาที่ไม่เร่งด่วนสามารถกำหนดช่วงเวลาของการนำแผน  
ไปปฏิบัติในระยะกลาง หรือระยะยาว ย่อมทำให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติได้ในพื้นที่ดำเนินการ  

๖.๑ แนวทางการใช้ประโยชน์ในภาพรวม 
กระบวนการเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน เป็นกระบวนการ

ที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ส่งมอบคุณประโยชน์และ
คุณค่าของการจัดทำ SEA เข้าสู่กระบวนการวางแผน ดังน้ัน ต้องมีการหารือร่วมกัน
ระหว่างคณะผู้จัดทำกับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ดำเนินการ โดยผู้บริหารระดับสูง
ในระดับพื ้นที ่อาจนำผลการศึกษา SEA ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน  
การวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผน สามารถสรุปได้ 
ดังแสดงในตารางท่ี ๖.๖-๑ และรูปท่ี ๖.๖-๑ ดังน้ี 
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๖-๒ 

ตารางท่ี ๖.๑-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 

กระบวนการวางแผน การสนับสนุนจาก SEA 
๑. การประเมินความจำเป็น
ในการพัฒนา  
(Assess Needs) 

๑. ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒. ผลการระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๓. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 

๒. กำหนดประเด็นการ
พัฒนาและการจัดลำดับ
ความสำคัญในการพัฒนา 
(Identify and Prioritize) 

๑. ผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน 
๒. ผลการระบุประเด็นสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 
๓. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
๔. ผลการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
๕. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ 

๓. กำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ (Set Goals 
and Objectives) 

๑. ผลการวิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ 
๒. ผลการวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ 
๓. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

๔. พัฒนายุทธศาสตร์ 
(Develop Strategies)  

๑. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 
๓. ผลการติดตามและประเมินผล 

๕. กำหนดแผนงาน/โครงการ
และนำไปสู่การปฏิบัติ 
(Develop Programs/ 
Project & 
Implementation) 

๑. ผลการวิเคราะห์ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
๒. ผลการวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยง 
๓. ผลการติดตามและประเมินผล 

๖. ติดตามและประเมินผล 
(Monitoring & 
Evaluation) 

๑. ข้อเสนอแนะในการติดตาม ประเมินผล และ 
ตัวชี้วัด 
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๖-๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี ๖.๑-๑ ความเชื่อมโยงระหว่าง SEA กับกระบวนการวางแผน 
 

กระบวนการจัดทำแผน 

การทบทวนข้อมูลพื้นฐาน 
ของจังหวัด 

กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา 

กำหนดประเด็นการพัฒนา 
(เป้าหมายการพัฒนา/ 
ประเด็นยุทธศาสตร์) 

กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา 

ระบุแผนงานพัฒนา 

กระบวนการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

ปัจจัยสำคัญท่ีต้องตัดสินใจ 
(Critical Decision Factors) 

การกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน 

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อน  
เพื่อการหาประเด็นยุทธศาสตร์ 

การกำหนดประเด็นสิ่งแวดล้อมและ 
ความยั่งยืน 

วิเคราะห์กรอบการบริหารจัดการ  

วิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์  

กำหนดปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 

การพัฒนาทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 

การประเมินโอกาสและความเสี่ยง 

การติดตามผล 

การจัดทำรายงาน SEA 
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๖-๔ 

๖.๒ แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ 
แนวทางการใช้ประโยชน์จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่เป็นข้อแนะนำจาก

การศึกษาในแต่ละประเด็นของปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF)  
๖.๓ แนวทางการใช้ประโยชน์สำหรับพื้นท่ีดำเนินการ 

สำหรับแนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มีข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์
จากทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์จากการศึกษา ดังน้ี 

๑) การนำไปใช้ประโยชน์ 
(๑) ตรวจสอบว่าทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่นำเสนอสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของพื ้นที ่ดำเนินการหรือไม่ จังหวัดพื ้นที่ดำเนินการจำเป็นต้องปรับ
วิสัยทัศน์หรือไม่ 

(๒) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่นำเสนอ สามารถใช้กำหนดแผนงาน
โครงการให้เข้มแข็ง ครอบคลุม สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของพื้นที่ดำเนินการ
มากขึ้นหรือไม่ 

(๓) ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์บางประเด็นเป็นแผนระยะสั้นหรือแผน  
ระยะยาว สามารถนำไปใช้กำหนดแผนงานโครงการ ในแผนพัฒนาของพื ้นที่
ดำเนินการฉบับปัจจุบันได้ทันที หรือใช้ในแผนพัฒนาฉบับถัดไป 

๒) กลไกขับเคลื่อน 
(๑) ผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ดำเนินการ จัดตั้ง “คณะกรรมการขับเคลื่อน

และติดตามการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เป็นข้อเสนอแนะจากการศึกษา SEA” 
(๒) การติดตามประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 

(๒.๑) การติดตามการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะในรายงาน 
SEA  

(๒.๒) การติดตามผลการพัฒนาในขั้นแผนงาน โครงการ  
โดยการติดตามประเมินผลควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและ

เป็นประจำ รวมทั้งให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ทุก ๓ เดือน เพื่อประโยชน์ 
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

(๓) ยุทธศาสตร์ที่เสนอแนะในรายงาน SEA สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ได้ตามสถานการณ์และบริบทในช่วงเวลาที่ดำเนินการในขั้นแผนงาน โครงการ  
โดยใช้ประโยชน์จากการประเมินอย่างต่อเน่ือง 



  แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental  

Assessment: SEA) ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

 

๗-๑ 

บทท่ี ๗  
ข้อเสนอแนะ 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ด้านการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
เป็นเครื่องมือหรือกลไกสำคัญที่ช่วยให้เกิดการบูรณาการแนวคิดและเป้าหมาย  
สู่ความสมดุลและยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งในเชิงนโยบาย แผนพัฒนา  
ในเชิงพื้นที่ และเศรษฐกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการกำหนดหลักการและ
แนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนว่า ในทุกขั ้นตอนของการประเมินต้อง ให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้หน่วยงานผู้กำหนดนโยบาย/เจ้าของแผน แผนงาน และ
โครงการทราบถึงความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในพื้นที่ จะทำให้
การวางแผนการพัฒนาพื ้นท ี ่และการพัฒนาเศรษฐกิจที ่ เก ิดข ึ ้นในประเทศ 
โดยเฉพาะการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นที่ยอมรับ ไม่มีการต่อต้าน
จากประชาชนในพื ้นที ่เหมือนที ่ผ่านมา เพื ่อให้ การประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับ
ย ุทธศาสตร ์ (SEA) ด ้านการใช ้ประโยชน์ท ี ่ด ินและทั ่วไป ได ้ร ับการยอมรับ 
เช่นเดียวกับการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้มีการนำ SEA 
ไปใช้ในเรื่องการวางแผนของประเทศ เน้ือหาในบทน้ี เป็นเรื่องข้อเสนอแนะสำหรับ
การจัดทำ SEA ในระดับการดำเนินการและระดับนโยบาย เพื่อให้สามารถนำไปใช้
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 

๗.๑ ข้อเสนอแนะระดับการดำเนินการ  
๗.๑.๑ หลักการจัดทำ SEA  

ตัวแบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์อยู่บนพื ้นฐานของโครงสร้างสำคัญ 
ที่สามารถดำเนินการได้หลายวิธีตามบริบทความต้องการ และหลีกเลี่ยงสูตร SEA 
มาตรฐานหรือ “เสื้อโหล (One-Size Fits All) ที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์” รวมทั้ง 
การทำให้ SEA มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการตัดสินใจ 
ที่แตกต่างกัน เช่น การวางแผนเชิงพื้นที่ และการวางแผนรายสาขา การจัดทำ SEA 
ในแต่ละครั้ง ต้องมีการออกแบบใหม่ทุกครั้ง ในการกำหนดปัจจัยสำคัญที่ต ้อง
ตัดสินใจ (CDF) ต้องขึ้นอยู่กับประเด็นปัญหา และความท้าทายในแต่ละบริบท  
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ที่มีการจัดทำ SEA ดังนั้น ผู้จัดทำ SEA สามารถเลือกใช้เครื่องมือหรือเทคนิคได้
หลากหลาย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ต้องมีการกำหนดขอบเขตการศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อม 
ที ่เกี ่ยวข้องกับสิ ่งที ่ทำการประเมินให้ครอบคลุมรอบด้าน และวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยเฉพาะในขั ้นตอนการวิเคราะห์แรงขับเคลื ่อน เพื ่อค้นหาปัจจัยสำคัญที ่ต ้อง
ตัดสินใจ (CDF) เบื้องต้น โดยวิเคราะห์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เท่านั้น เพื่อไม่ให้การประเมินมีขอบเขตกว้างเกินไป และทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ 
ลงลึกในรายละเอียดของทุกประเด็นได้  

๗.๑.๒ ช่วงเวลาการจัดทำ SEA ท่ีเหมาะสม 
ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั ่วไป จะต้องจัดท า SEA ก่อนที่จ ะ  

มีการให้ความเห็นชอบนโยบาย แผนและแผนงาน (Policy, Plan, Program: PPP) 
เพื่อให้ SEA มีส่วนส าคัญในการพัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน เพราะหากมีการ
จัดทำ นโยบาย แผน และแผนงาน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 
ตามแผนนั้นๆ มีการจัดสรรงบประมาณและโครงการต่างๆ แล้ว คณะผู้จัดทำ SEA  
ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง นโยบาย แผน และแผนงาน ของพื้นที่ที่ทำเสร็จแล้วได้ 
ต้องเป็นหน้าที่ของคณะผู้จัดทำ นโยบาย แผน และแผนงาน จะต้องนำผลการจดัทำ 
SEA ไปบูรณาการร่วมกับแผนของพื้นที่นั้น เป็นการเสี่ยงอย่างมากที่ผลการจัดทำ 
SEA จะไม่ได้มีการนำไปพัฒนา หากไม่ใช่ความต้องการของเจ้าของแผน หรือผลของ 
SEA มีคุณค่าอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม SEA มีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการจัดทำ นโยบาย แผน 
และแผนงาน ให้สมบูรณ์มากขึ้น ดังน้ัน หากดำเนินการตามหลัง นโยบาย แผน และ
แผนงาน ไประยะหนึ่งแล้ว และต้องการปรับแผน จะเป็นเวลาที ่เหมาะสมที ่สุด  
ที ่จะนำผลจาก SEA มาบูรณาการร่วมกับ นโยบาย แผน และแผนงาน เกิดเป็น
ทางเลือกใหม่ที่มีความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสูงสุดในพื้นที่ 
ในการพิจารณาว่าจะนำผลการจัดทำ SEA ไปใช้ในการปรับแผนพัฒนาที่ทำไว้หรือไม่ 
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๗.๑.๓ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนการจัดทำ SEA 
การเก็บข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการจัดทำ SEA ไม่ใช่เป็นการเก็บข้อมูล

เพื่อท ารายการ (Inventory) หรือฐานข้อมูล เช่น รายการพืช สัตว์ ลักษณะพื้นที่ 
จ านวนประชากร อาชีพ แต่เป็นการเก็บข้อมูลตามขอบเขตการศึกษา ประเด็นส าคัญ 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจากกระบวนการกำหนดขอบเขต (Scoping)  เช่น 
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน แนวโน้มคุณภาพสิ่งแวดล้อม สถานการณ์วิกฤติด้านน้ำ 
แต่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ในกระบวนการจัดทำ SEA มักเน้นในเรื่องความสมบูรณ์ของ
ข้อมูลเป็นหลัก มักเสนอให้มีการหาข้อมูลประเภทที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ทั้งๆ ที่ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการจัดทำ 
SEA นั้น เป็นเพียงข้อมูลในระดับที่ใช้ในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนา
เท่านั้น มิใช่เป็นข้อมูลเพื ่อใช้ในการพัฒนาโครงการโดยเฉพาะ เช่น โครงการ
ก่อสร้างต่างๆ ทำให้ต้องเสียเวลาและทรัพยากรไปในเรื่องความสมบูรณ์ของข้อมูล
มากเกินความจำเป็น ซึ ่งต้องทำความเข้าใจเรื ่องความแตกต่างของข้อมูลที่ใช้ 
ในการวางแผน กับข ้อมูลที ่ต ้องใช้ ในการจัดทำโครงการที ่ต ้องมีการศ ึกษา 
ความเป็นไปได้หรือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

๗.๑.๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดตัวชี้วัด 
การใช้แนวทาง SEA ของสหภาพยุโรป มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำ 

SEA ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาที่เป็นสาเหตุที่แท้จริง 
หรือรากของปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปัจจัยสำคัญที่ต้องตัดสินใจ (CDF) 
ที่ต้องเป็นประเด็นสำคัญหรือข้อกังวลใจของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เมี่อได้ปัจจัย
สำคัญที่ต้องตัดสินใจแล้ว จึงนำมากำหนดวัตถุประสงค์ เกณฑ์การประเมิน และ
ตัวชี้วัดภายหลัง โดยเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัด จะเป็นตัวชี้วัดเฉพาะเจาะจง
สำหรับใช้วัดความสำเร็จ ของผลงานที่เกิดจากผลการศึกษา SEA นั้น ทำให้การ
จัดหาข้อมูลที ่เกี ่ยวกับตัวชี ้วัดมีความเฉพาะเจาะจง ช่วยประหยัดเวลา และ
ทรัพยากรเป็นอย่างมาก 

๗.๑.๕ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ มักเป็นคนวัยกลางคนมากกว่าวัยอื่นๆ 

และมักเป็นผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาพื้นที่ หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
โดยไม่ต้องกังวลเรื ่องภาระค่าใช้จ่ายหรือสูญเสียรายได้ และมีคนรุ่นใหม่หรือ 
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วัยรุ ่นจำนวนน้อยที ่เข้าร่วมกิจกรรม สาเหตุเพราะคนเหล่านั ้นไปทำงานหรือ 
กำลังศึกษาอยู่ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  แนวทางแก้ไข คือ ควรเปิดโอกาสให้ 
คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม ผู้จัดทำ SEA อาจต้องไป 
จัดกิจกรรมกับคนเหล่าน้ันตามสถานที่ต่างๆ หรือจัดในช่วงวันหยุดที่คนเหล่าน้ัน 
มีเวลาว่าง และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

๗.๑.๖ คุณสมบัติของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการจัดทำ SEA  
เพื่อให้การจัดทำ SEA เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง และบรรลุผลสำเร็จ

ด้วยดี ผู้ที่เกี่ยวข้องทั ้งหมดในกระบวนการ SEA ควรมีความรู้ความเข้าใจด ีพอ  
ควรผ่านการอบรมการจัดทำ SEA มาแล้ว หรือในอนาคตผู้จัดทำ SEA อาจจะต้อง
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้จัดทำ SEA ด้วย 
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