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ในประเด็นตัวชี้วัดด้านมูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว 

2-52 

ตารางที่ 2-24 ตัวอย่างองค์ประกอบรายงานฉบับวิชาการในการจัดท า SEA ส าหรับ                
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

2-53 

ตารางที่ 2-24 ตัวอย่างองค์ประกอบรายงานฉบับประชาชนในกระบวนการ SEA เชิงพ้ืนที่ 2-54 
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ค ำย่อ 

 

 

กพย. = คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กพศ. = คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

สผ. = ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สศช. = ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

AHP = การวิเคราะห์ล าดับขั้น (Analytic Hierarchy Process) 

GIS = ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

MCA = วิธีการประเมินหลายหลักเกณฑ์ (Multi Criteria Analysis) 

SEA = การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment)  

SEZ = เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Special Economic Zones) 

TOR = ขอบเขตการศึกษา (Terms of Reference)  

 

 

 

 

 

  



 

 

คู่มือการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที ่  1-1 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 

 

คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ฉบับนี้ เป็นคู่มือการประยุกต์ใช้ SEA 
(SEA Handbook) ที่น ากรอบงานและขั้นตอนการศึกษา SEA จากแนวทาง SEA ทั่วไป มาใช้และปรับปรุง
เพ่ิมเติมขั้นตอนเฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับการใช้ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะครอบคลุม 
ทั้งการจัดท าแผนเชิงพ้ืนที่ฉบับใหม่และทบทวนปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในห้วงเวลาของการขับเคลื่อน 
ตลอดจ นค รอบ คลุ ม เ ป้ า หม า ยข อ ง ก า ร ว า ง แ ผน เ ชิ ง พ้ื น ที่ ทั้ ง เ พ่ื อ ก า ร พัฒ นา เ ชิ ง พ้ื น ที่  แ ล ะ 
การจัดการเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการประยุกต์ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่และช่วยสนับสนุน
ข้อมูลให้ผู้ใช้ในการน าคู่มือในการศึกษา SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ไปประกอบกับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยมีการทบทวนกรณีศึกษาของต่างประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ได้มีการถอดบทเรียนและองค์ความรู้จากการศึกษา SEA ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
(สศช., ๒๕๖5ข) เป็นโครงการศึกษาน าร่อง เพ่ือใช้ในการพัฒนาจัดท าคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ฉบับนี้ 

๑.๑ กำรใช้กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ส ำหรับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 

๑.๑.๑ กำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 

การวางแผนเชิงพ้ืนที่ หมายถึง การวางแผนเพ่ือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ อยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นั้น ๆ โดยข้อมูลจะครอบคลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้พ้ืนฐานการวางแผนเชิงพ้ืนที่เป็นการก าหนดกรอบการใช้ที่ดิน ส าหรับ  
การลงทุนในโครงการสาธารณะหรือโครงการเอกชน ตลอดจนการใช้ที่ดินเพ่ือการคุ้มครองหรือส่งเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านกฎระเบียบและการพัฒนาผ่านการวางแผนเชิงพ้ืนที่ร่วมกัน 
จากตัวแทนของแต่ละหน่วยงานเพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาร่วมกัน เช่น ประเภทของการพัฒนา 
สถานที่ในการพัฒนา การพัฒนาควรด าเนินการเมื่อใด และระยะเวลาของการพัฒนา เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้
จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีบทบาทในกระบวนการวางแผนมีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงกัน  
ซึ่งน าไปสู่วิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายของการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ นอกจากนั้นยังมีประเด็นส าคัญ 
ที่ควรพิจารณาในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทุกกิจกรรม คือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk 
Reduction: DRR) เช่น การแยกการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีความอ่อนไหว (พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย โรงเรียน ฯลฯ)  
ออกจากเขตโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี 
ความคงทนต่อความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติ (Nadin et al, 1997) เป็นต้น  
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การพัฒนาเชิงพ้ืนที่เป็นการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงทั่วไปและโอกาส 
การพัฒนาอ่ืน ๆ รวมทั้งข้อจ ากัดและชุดของแผนพัฒนาในระดับท้องถิ่นที่มีรายละเอียดมากขึ้นโดยอาศัย 
การประเมินความเสี่ยงเฉพาะท้องถิ่นที่มีความเข้าในถึงสภาพพ้ืนที่ ทั้งสองระดับควรด าเนินการร่วมกันอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือให้การวางแผนพัฒนามีความสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ 
และสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซ่ึงการวางแผนเชิงพ้ืนที่มีวัตถุประสงค์ส าคัญ 5 ประการ (Østergård, 
N., & Witt, H., 2007) ดังนี้  

1. พ้ืนที่ชนบทและพ้ืนที่เมืองควรมีความแตกต่างกันในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

2. การพัฒนาควรเป็นประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมทั้งหมด 

3. การวางแผนเชิงพ้ืนที่ควรอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพต่อเอกลักษณ์ของพ้ืนที่และเมือง 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิทัศน์ สังคม และผังเมือง 

4. การวางแผนเชิงพ้ืนที่และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานควรมีการบูรณาการอย่างร่วมกันกับ
การพัฒนาอื่นอย่างใกล้ชิด 

5. การวางแผนเชิงพ้ืนที่ควรพิจารณาให้ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม  

๑.๑.๒ หลักกำรและเหตุผลในกำรใช้ SEA ส ำหรับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 

แนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) (สศช., ๒๕๖๔ก) เป็นกรอบแนวทางการจัดท า SEA ที่แสดง
ขั้นตอนทั่วไปของการจัดท า SEA อย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่ไม่เคยจัดท า SEA มาก่อน เสนอให้ สศช. จัดท า
คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพ่ืออธิบายและแสดงขั้นตอนตัวอย่าง
ในการน าแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) (สศช., ๒๕๖๔ก) ไปประยุกต์ ดังนั้น สศช. จึงพิจารณาความจ าเป็นใน
การจัดท าคู่มือการประยุกต์ใช้ SEA (SEA Handbook) เพ่ือสนับสนุนผู้ใช้ในการน าไปเป็นคู่มือในการศึกษา 
SEA ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ท าให้การจัดท าคู่มือการประยุกต์ใช้ SEA ฉบับนี้มีความส าคัญในการ
น ากรอบงานและขั้นตอนการศึกษา SEA จากแนวทาง SEA ทั่วไป มาใช้และปรับปรุงเพ่ิมเติมขั้นตอน
เฉพาะเจาะจงให้เหมาะสมกับการใช้ SEA ส าหรับแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยมีการทบทวนกรณีศึกษา 
ของต่างประเทศและในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ สศช. ได้ด าเนินงานการศึกษา SEA ในพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นโครงการศึกษาน าร่องเพ่ือถอดบทเรียนและความรู้ น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาจัดท าคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ส าหรับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต่าง ๆ 
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๑.๑.๓ รูปแบบ SEA ส ำหรับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 

ในการจัดท าแผนพัฒนา ผู้จัดท าต้องพิจารณาและออกแบบการศึกษาให้ SEA เชื่อมโยงกับ
กระบวนการจัดท าแผนตามความเหมาะสม ไม่ว่าเพ่ือการจัดท าแผนใหม่หรือการทบทวนแผน โดยรูปแบบ 
ความเชื่อมโยงของ SEA กับการจัดท าแผนมี 4 รูปแบบ มีข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดดังตำรำงที่ 1-1  

ตำรำงท่ี 1-1 กำรเปรียบเทียบข้อได้เปรียบและข้อจ ำกัดของรูปแบบ SEA ส ำหรับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 
รูปแบบ SEA ข้อได้เปรียบ ข้อจ ำกัด 

1) SEA เช่ือมโยงกับการ
ว า ง แ ผ น แ บ บ มี
ความสัมพันธ์ครั้งเดียว 
(One Opportunity 
Model) 

-  ขั้นตอน SEA มีการแยกการด าเนินงาน
ออกมาอย่างชัดเจน 

-  มีความเหมาะสมกับการทบทวน ปรับปรุง
แผนพัฒนาฯ หรือประเด็นการวางแผนเชิง
พื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนการด าเนินการอยู่
ก่อนแล้ว 

-  ผลของการศึกษาของ SEA อาจล่าช้า
เกินไป มีความสัมพันธ์ครั้งเดียว (One 
Opportunity)  

-  มีความเสี่ยงที่ผลของ SEA จะไม่สามารถ
บูรณาการกับการวางแผนเชิงพื้นที่ได้ 

2) SEA เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ 
การวา งแผนแบบ
คู่ขนานกัน (Parallel 
Model) 

-  ท าให้เกิดการบูรณาการผล SEA ส าหรับ 
การวางแผนเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  

-  ผล SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที่สามารถ
เช่ือมโยงเข้าสู่กระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
หรือประเด็นการพัฒนาพื้นที่และการจัดการ
พื้นที่ ผ่านจุดเช่ือมโยงได้ในขั้นตอนของการ
จัดท าแผนพัฒนาตามความเหมาะสม  

- การจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที่
สามารถตอบสนองความต้องการของการ
วางแผนพัฒนาฯ ได้อย่างเหมาะสม 

-  การด าเนินงานแบบคู่ขนาน จ าเป็นต้องใช้
กระบวนการสื่อสารระหว่างคณะผู้จัดท า 
แผนเชิงพื้นที่ กับคณะผู้จัดท า SEA ในการ
สร้างความเข้าใจเพื่อน าไปสู่การบูรณาการ
ผล SEA กับแผนเชิงพื้นที่ หรือประเด็นการ
พัฒนาพ้ืนท่ีและการจัดการพื้นท่ี 

 - มีการแยกกระบวนการจัดท าแผนเชิงพื้นที่
กับกระบวน SEA อย่างชัดเจนส่งผลให้ผล 
SEA อาจไม่สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดท าแผนเชิงพื้นที่ และเกิดความล่าช้าใน
การทบทวนผล SEA 

3) SEA เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ 
การวา งแผนแบบ
บู ร ณ า ก า ร 
(Integrated Model) 
 

-  เป็นรูปแบบที่สนับสนุนให้กระบวนการจัดท า
แผนเชิงพื้นท่ี หรือประเด็นการพัฒนาพื้นท่ี
และการจัดการพื้นที่ได้พิจารณาผล SEA 
ตลอดทุกขั้นตอน จึงไม่เสียเวลาในการส่งต่อ
แลกเปลี่ยนผล SEA และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ของทั้ง 2 กระบวนการที่มีความก้าวหน้าของ
การด าเนินงานไปพร้อมกัน 

-  เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของ
คณะผู้จัดท าแผนเชิงพื้นที่ และคณะผู้จัดท า 
SEA ผ่านกระบวนการด าเนินงานร่วมกัน 

-  ผล SEA ส าหรับการพัฒนาพื้นท่ีจะได้รับ 
การผนวกเข้ากับแผนเชิงพื้นที่ หรือประเด็น
การพัฒนาพื้ นที่ และการจั ดการพื้ นที่ 
ที่แน่นอนกว่า 

-  คณะผู้ จัดท าแผนเ ชิงพื้นที่  และคณะ
ผู้จัดท า SEA ที่ร่วมกันด าเนินงานต้องมี
ความเข้าใจทั้งกระบวนการจัดท าแผนและ 
SEA เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างถูกต้อง  

-  จ าเป็นต้องมีผู้ควบคุณภาพการด าเนินงาน
เชิงวิชาการที่เข้าใจทั้งกระบวนการจัดท า
แผนและกระบวนการ SEA และเช่ือม
ประสานสร้างความเข้าใจในคณะท างาน 
ให้สามารถด าเนินงานร่วมกันได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดกระบวนการจัดท าแผนด้วย 
SEA 

4) SEA เช่ือมโยงกับ
ก า ร ว า ง แ ผ น เ มื่ อ 
มีความจ าเป็นต่อการ
ตัดสินใจ (Decision–
centered model) 

-  เป็นรูปแบบที่มี ความสะดวกในการน า
กระบวนการ SEA บางขั้นตอน เข้ามา
วิเคราะห์ในการจัดท าแผนเชิงพื้นที่  ตาม
ความจ าเป็นและความต้องการในแต่ละส่วน
ของ SEA 

- ขาดความเ ช่ื อมโยงทางความคิ ดของ
กระบวนการ SEA ทั้งกระบวนการที่เป็นเหตุ
และเป็นผลตั้ งแต่ต้นกระบวนการจนจบ
กระบวนการ 
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๑.๒ โครงสร้ำงและกำรใช้คู่มือ 

๑.๒.๑ โครงสร้ำงของคู่มือเพื่อกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 

โครงสร้างของคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 

บทที่ 1 บทน ำ สาระส าคัญของบทที่ 1 เกี่ยวข้องกับค านิยามของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และ 
การประยุกต์ใช้ SEA ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่กล่าวถึงรูปแบบ SEA ทั้ง 4 รูปแบบในมิติของข้อได้เปรียบและ
ข้อจ ากัดของการประยุกต์ใช้กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โครงสร้างของคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และ
ค าแนะน าในการใช้คู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่  

บทที่ 2 ขั้นตอน SEA ส ำหรับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ ครอบคลุมเนื้อหาขั้นตอน SEA ทั้งขั้นตอน 
ที่เป็นไปตามหลักการของ SEA  6 ขั้นตอน ตามแนวทาง SEA ฉบับปรับปรุง (สศช., ๒๕๖๔ก) และขั้นตอน 
ที่เพ่ิมเติมอีก 2 ขั้นตอน รวมทั้งหมด 8 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 1) การกลั่นกรอง 2) การก าหนดขอบเขต 
SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 3) การพัฒนาทางเลือกเชิงพ้ืนที่ 4) การประเมินทางเลือกเชิงพ้ืนที่  
5) การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 6) การรายงานผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 7) การบูรณาการผล 
SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และ 8) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

บทที่ 3 บทสรุป สาระส าคัญในบทที่ 3 เกี่ยวข้องกับการสรุปขั้นตอน SEA เพ่ือการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ในภาพรวม และข้อควรค านึงถึงในการใช้ SEA ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

ภำคผนวก ครอบคลุมเนื้อหาที่จะมีส่วนสนับสนุนการประยุกต์ใช้ SEA ในการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ซึ่งประกอบด้วย ตัวอย่างวิธีการและเทคนิค แผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม และตัวอย่างตัวชี้วัด 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่  

๑.๒.๒ กำรใช้คู่มือส ำหรับกำรวำงแผนเชิงพื้นที่ 
1) วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

วัตถุประสงค์ของคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย 

1.1) เพ่ือประยุกต์ใช้ SEA ในการสนับสนุนการวางแผนเชิงพ้ืนที่สู่เป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.2) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ ขั้นตอนและเทคนิควิธีการในการใช้ SEA เพ่ือบูรณาการ
ผลลัพธ์กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

2) เป้ำหมำยผู้ใช้ 

เป้าหมายกลุ่มผู้ใช้คู่มือ ประกอบด้วย หน่วยงานเจ้าของแผนเชิงพ้ืนที่ โดยเฉพาะ 
หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคประชาชนที่สนใจและมีส่วนได้เสียกับการพัฒนา อีกทั้งผู้มีอ านาจตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียระดับต่าง ๆ 
ในการจัดท าและตัดสินใจของแผนพัฒนา ตลอดจนนักวิชาการ ที่ปรึกษาทางวิชาการและการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
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3) ขอบเขตกำรใช้คู่มือ 

คู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ได้จากการถอดบทเรียนการศึกษา SEA ของพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษซึ่งเป็นแนวคิดท่ีสามารถไปประยุกต์ใช้กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบอ่ืนได้ 

คู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ มีขอบเขตการน าไปใช้ส าหรับการศึกษา SEA ที่มุ่งน า
ผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA ไปใช้สนับสนุนการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่  

ทั้งนี้ อาจน าคู่มือนี้ไปประยุกต์กับแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ลักษณะอ่ืนนอกเหนือจากขอบเขต
การใช้หลักได้ แต่ควรน าไปใช้กับแผนฯ ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจเช่นกัน โดยผู้ใช้ต้องค านึงถึง
ข้อจ ากัดของขอบเขตการน าไปใช้ของคู่มือนี้ 

๑.๒.๓ ค ำแนะน ำกำรใช้คู่มือ 
1) ผู้ใช้ควรศึกษาแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) (สศช., 2564ก) ประกอบการใช้คู่มือ  

เพ่ือความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง SEA และกระบวนการ SEA โดยทั่วไป และอ้างอิงหลักการและแนวทางดังกล่าว  
2) ผู้ใช้ควรท าความเข้าใจและศึกษาขั้นตอนการใช้ SEA ตามล าดับของกระบวนการจัดท า

แผนเชิงพ้ืนที่และ กระบวนการ SEA ไปพร้อมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการใช้คู่มือ 

3) จากหลักการ SEA ที่ประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญทั้งหมด 6 ขั้นตอน ประกอบด้วย  
การกลั่นกรอง การก าหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือก การประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการ  
เพ่ือความยั่งยืน และการรายงานผล SEA โดยในคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ฉบับนี้ ได้เพ่ิมเติม
รายละเอียดของขั้นตอนและสาระส าคัญเพ่ือให้ผู้ใช้คู่มือสามารถน าไปด าเนินการได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอน 
ที่เพ่ิมเติมคือ การบูรณาการผล SEA เข้ากับแผนเชิงพ้ืนที่ และการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งสามารถ
ศึกษาสาระส าคัญได้ตามค าแนะน าดังรูปที่ 1-1 
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รูปที่ 1-1 ขั้นตอน SEA เพื่อกำรวำงแผนเชิงพ้ืนที่และสำระส ำคัญท่ีปรำกฏในคู่มือ 
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บทที่ 2 

ขั้นตอน SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที ่
 
 

ขั้นตอน SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนในคู่มือการประยุกต์ใช้ SEA ฉบับนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการ
และขั้นตอนของกระบวนการ SEA ที่แนะน าตามเอกสารอ้างอิงแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) ของ สศช.  
(สศช.,2564ก) และได้อธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการใช้ SEA ตามบริบทของการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
ซึ่งมุ่งเน้นการสนับสนุนการพัฒนาและการจัดการในระดับพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ที่มีขอบเขตเฉพาะทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ 
โดยขั้นตอนการใช้ SEA ในคู่มือ ได้น าบทเรียนจากโครงการศึกษา SEA น าร่องของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ซึ่งเป็นการจัดท าแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการวางแผนเชิงพ้ืนที่รูปแบบหนึ่ง เป็นตัวอย่าง
ร่วมกับประสบการณ์การท า SEA ส าหรับแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของต่างประเทศ เพ่ือประกอบความเข้าใจ 
ในแต่ละขั้นตอนซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้ใช้คู่มือเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง ใช้ตัวอย่างบางส่วนจากผลการศึกษา SEA 
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และท าให้ง่ายต่อการสื่อสารกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยคู่มือการประยุกต์ใช้ SEA ฉบับนี้ระบุขั้นตอนการใช้ SEA ส าหรับการวางแผนเชิง
พ้ืนทีเ่ป็น 8 ขัน้ตอน ประกอบด้วย  

1) การกลั่นกรอง  
2) การก าหนดขอบเขต SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่   
3) การพัฒนาทางเลือกเชิงพ้ืนที่  
4) การประเมินทางเลือกเชิงพ้ืนที่ 
5) การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  
6) การรายงานผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
7) การบูรณาการผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
8) การติดตามตรวจสอบและประเมินผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่และแผนเชิงพ้ืนที่   

ขั้นตอนการใช้ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังนี้ 
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รูปที่ 2-1 ขั้นตอนการใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
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ขั้นตอนที่ 1 : การกลั่นกรอง 

ในขั้นตอนการกลั่นกรองการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ควรประยุกต์ใช้ SEA สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อย 
กล่าวคือ การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA การเตรียมการประยุกต์ใช้ SEA ในการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมในข้ันตอนการกลั่นกรอง รายละเอียดดังนี้ 

1.1  การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่หรือปรับปรุงแผนพัฒนา
หรือแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบกลั่นกรองเพ่ือความชัดเจน ซึ่งจะมี 2 ช่องทางที่น ามา
พิจารณากลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนพัฒนาหรือ 
แผนการจัดการเชิงพ้ืนที่ คือ ช่องทางปกติท่ีหน่วยงานเจ้าของแผนเชิงพ้ืนที่สามารถด าเนินการกลั่นกรองได้เอง 
และจากการร้องขอหรือการร้องเรียนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือจากกลุ่มอ่ืน ๆ ให้มีการประยุกต์ใช้ SEA  
ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ ดังรูปที่ 2-2 ซึ่งประเด็นในการพิจารณากลั่นกรองกระกอบด้วย 

 เป็นแผน (Plan) เชิงพ้ืนที่ หรือเป็นชุดโครงการหรือกลุ่มโครงการ (Program) ในพ้ืนที่ที่ชัดเจน 
หรือไม่ (มิใช่โครงการในการพัฒนาพื้นที่) 

 เป็นแผนเชิงพ้ืนที่ภายใต้ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.... 

 แผนเชิงพ้ืนที่นั้นอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เป้าหมาย
ของแผนเชิงพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบอย่างมีนัยส าคัญท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

1.2  การเตรียมการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การเตรียมบริบทการประยุกต์ใช้ SEA ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เป็นการด าเนินการหลังจากทราบผล 
การพิจารณาการกลั่นกรองแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
โดยประเด็นส าคัญในการเตรียมการ เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Term of Reference : 
TOR) ประกอบด้วย  

 การระบุยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และชุดโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ และพ้ืนที่เป้าหมาย
ของแผนนั้น 

 การระบุกฎหมาย ข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ 
 การระบุผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่ 
 การระบุวัตถุประสงค์ของแผนเชิงพ้ืนที่ และวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือ

ปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
 การกลั่นกรองและระบุประเด็นส าคัญในการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
 การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของแผนเชิงพ้ืนที่ดังตัวอย่างการก าหนดขอบเขต

เชิงพ้ืนที่ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
 การก าหนดขอบเขตเชิงเวลาของแผนเชิงพ้ืนที่ 
 การก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
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รูปที่ 2-2 ขั้นตอนการกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
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1.3 การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกลั่นกรอง 

การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกลั่นกรองสามารถเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการนี้ได้หลายโอกาส ได้แก่  

 การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA สามารถเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มี 
ความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผนและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนในระดับที่สูงกว่าหรือครอบคลุมกว่า 
เข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
ในรูปแบบการประชุมหารือแบบเป็นทางการ 

 การระบุยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง สามารถเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มี
ความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผนและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนในระดับที่สูงกว่าหรือครอบคลุม
กว่าเข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
ในรูปแบบการประชุมหารือแบบเป็นทางการ 

 การระบุกฎหมาย ข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สามารถเปิด
โอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผนและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนในระดับ  
ที่สูงกว่าหรือครอบคลุมกว่าเข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท า
หรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ ในรูปแบบการประชุมหารือแบบเป็นทางการ 

 การระบุผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มี 
ความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผนและหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนในระดับที่สูงกว่าหรือครอบคลุม
กว่า และหน่วยงานปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณา  
ในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ ในรูปแบบการประชุมหารือแบบเป็นทางการ 

 การกลั่นกรองและระบุประเด็นส าคัญในการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน สามารถ
เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผน หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนในระดับ  
ที่สูงกว่าหรือครอบคลุมกว่า  และและหน่วยงานปฏิบัติที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ รวมทั้งอาจจะเปิด
โอกาสให้หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายหรือมีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เป้าหมายของแผน ผู้ได้รับประโยชน์
จากการด าเนินการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการ
ประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบการประชุมหารือแบบเป็นทางการ 

 การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ สามารถเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผน 
หน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องกับแผนในระดับที่สูงกว่าหรือครอบคลุมกว่า หน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายหรือ
มีความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เป้าหมายของแผน ผู้ได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบการพิจารณาในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุง
แผนเชิงพ้ืนที ่ในรูปแบบการประชุมหารือแบบเป็นทางการ 

 การก าหนดขอบเขตเชิงเวลา สามารถเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผน
และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนในระดับที่สูงกว่าหรือครอบคลุมกว่าเข้าร่วมให้ความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณาในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบการประชุมหารือ
แบบเป็นทางการ 
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 การก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน 
สามารถเปิดโอกาสให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณ หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของแผน
และหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ด้านงบประมาณ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นประกอบ  
การพิจารณาในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ ในรูปแบบการประชุมหารือแบบ
เป็นทางการ 

ขั้นตอนที่ 2 : การก าหนดขอบเขต SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การก าหนดขอบเขต SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ มี 8 ขั้นตอนส าคัญ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2) การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่และเวลา 3) การ
วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 4) การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน 5) การวางเป้าหมายการพัฒนา 6) การวิเคราะห์เพ่ือระบุ
ประเด็นการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 7) การก าหนดตัวชี้วัด และ 8) การประเมินข้อมูล
ฐานรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนและวิเคราะห์นโยบาย แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนพ้ืนฐานโดยทั่วไปที่ต้องด าเนินการ
ในกระบวนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้การวางแผนเชิงพ้ืนที่มีความครอบคลุมและเข้าใจในบริบทของการพัฒนา  
ซึ่งเมื่อน า SEA มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การทบทวนและวิเคราะห์ดังกล่าวมีความครบถ้วนและรอบด้าน พร้อมทั้ง
เปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการพิจารณา
ออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 การทบทวนและวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์ เป็นการท าความเข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ และ
เนื้อหาส าคัญของแผนในระดับต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่า 
หรือแผนในระดับเดียวกันที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย 

 การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผน เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจทั้งในเชิงพ้ืนที่และระยะเวลา
ของแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาของแผนที่ จะจัดท า ตลอดจน
ทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา  

การทบทวนและหาความเชื่อมโยงของนโยบาย แผน แผนงาน กฎหมาย และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ 
การระบุประเด็นส าคัญของการจัดท า SEA เป็นการท าความเข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ และเนื้อหาส าคัญของ
แผนในระดับต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง (ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย แผนที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่า  
หรือแผนในระดับเดียวกัน) ที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย โดยการวางแผนเชิงพ้ืนที่ควรพิจารณาความสอดคล้อง 
ในเรื่องที่ส าคัญ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนพัฒนาระดับภูมิภาค แผนพัฒนาระดับจังหวัด แผนรายสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง แผนในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนา เช่น แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนแม่บท 
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น รวมทั้งข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทบทวนผล  
การด าเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานและความส าเร็จของแผนการพัฒนานั้นด้วย ดังตัวอย่างในตารางท่ี 2-1 
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ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องผ่านการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกรอบอ้างอิง 
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework) ที่ใช้ส าหรับเป็นกรอบแนวคิดและปัจจัยน าเข้าใน 
การด าเนินการวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในขั้นต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี 2-1  ตัวอย่างการวิเคราะห์ระดับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี  

แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

วัตถุประสงค์ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
1. เพื่อสร้างฐาน
ก า ร ผ ลิ ต ที่ มี 
ความ เชื่ อมโยง 
กับอาเซียน 

2. เ พื่ อ พั ฒ น า
เ มื อ ง ช า ย แ ด น
จังหวัดสระแก้ว 

3. เ พื่ อ ดึ ง ดู ด 
กา รล งทุ น ขอ ง
ต่ า ง ช า ติ ใ ห้ มี 
การลงทุนโดยตรง
ใ น พื้ น ที่ เ ข ต
พัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษสระแก้ว 

4. เ พื่ อ เ พิ่ ม ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ
ของประเทศไทย
แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
ค ว า ม เ จ ริ ญ 
สู่ภูมิภาค 

แนวทางที่ 1: ส่งเสริมและอ านวย
ความสะดวกในการลงทุน 

2 2 3 3 

แนวทางที่ 2:  ส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนตามศักยภาพ 

3 
 

2 3 3 

แนวทางที่ 3: ใ ช้ประโยชน์และ
พัฒนา โคร งสร้ า งพื้ นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

2 3 3 2 

…     
…     

หมายเหตุ: ระดับความสอดคล้อง 
- 3   ไม่สอดคล้องอย่างยิ่ง 
- 2 ไม่สอดคล้องปานกลาง 
- 1 ไม่สอดคล้องเล็กน้อย 
 0 ไม่เกี่ยวข้อง 
 1 สอดคล้องเล็กน้อย 
 2 สอดคล้องปานกลาง 
 3 สอดคล้องอย่างยิ่ง 
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2.2 การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และเชิงเวลา 

 การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาเป็นการด าเนินการโดยผู้จัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่
ซึ่งจะพิจารณาทั้งในส่วนของขอบเขตเชิงพ้ืนที่ และขอบเขตเชิงเวลาให้ครอบคลุมก่อนที่จะน าไปปรึกษาหารือ
กับผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในเชิงหลักวิชาการและความสอดคล้องกับบริบท  
ภูมิสังคม (พ้ืนที่และสังคม) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

2.2.1 การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ 

  การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่มีแนวทาง 
ในการพิจารณาก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายแผนเชิงพ้ืนที่ว่าครอบคลุมพ้ืนที่ใดบ้าง เช่น พ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม
พ้ืนที่ ๔ ต าบล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ SEZ สระแก้ว ประกอบด้วย ต าบลผักขะ อ าเภอวัฒนานคร ต าบลป่าไร่  
ต าบลบ้านด่าน และต าบลท่าข้าม อ าเภออรัญประเทศ และ และพ้ืนที่ใกล้เคียงที่อาจได้รับผลกระทบจาก 
การพัฒนา SEZ สระแก้ว ประกอบด้วย ต าบลฟากห้วย ต าบลอรัญประเทศ และต าบลบ้านใหม่หนองไทร 
อ าเภออรัญประเทศ ดังรูปที่ 2-3 

2) ขอบเขตพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาทั้งที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่องหรือ 
มีความเชื่อมโยงจากพ้ืนที่เป้าหมายของแผน รวมทั้งพ้ืนที่ที่จะได้รับผลจากกิจกรรมการพัฒนาหรือการจัดการ  
ที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของแผนเชิงพ้ืนที่  

3) ขอบเขตพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับประเด็นในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ 
ตามตัวชี้วัด ซึ่งอาจจะอยู่ภายในพ้ืนที่เป้าหมาย พ้ืนที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่นอกพ้ืนที่ทั้งสองลักษณะ เช่น ขอบเขต
ผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้ าธรรมชาติจากการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายของแผน ปริมาณการจราจร เป็นต้น 

ทั้งนี้ การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ในการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ควรระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่
ทั้ง 3 ลักษณะให้มีความชัดเจน สอดคล้องตามกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาหรือการจัดการให้ครอบคลุมและสอดคล้องตามหลักวิชาการ 
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รูปที่ 2-3 พื้นที่เป้าหมายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  
 

2.2.2  การก าหนดขอบเขตเชิงเวลา 

การก าหนดขอบเขตเชิงเวลาในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่มีแนวทาง 
ในการพิจารณาก าหนดขอบเขตเชิงเวลา 2 ลักษณะประกอบด้วย  

1) พิจารณาการก าหนดขอบเขตเชิงเวลาในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาหรือการจัดการพ้ืนที่  
อาทิ ขอบเขตเชิงเวลาของการจัดท า SEA ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วจะมีขอบเขตเชิงเวลาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว คือ ปี พ.ศ. 2566 - 2570 

2) พิจารณาการก าหนดขอบเขตเชิงเวลาในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับขอบเขตในการวัดของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใน
ขอบเขตเชิงเวลาเดียวกับขอบเขตของแผนเชิงพ้ืนที่ หรืออาจครอบคลุมระยะเวลามากกว่ากรอบระยะเวลาของ
แผนพัฒนา ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวชี้วัดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 

นอกจากนี้สามารถพิจารณาก าหนดขอบเขตเชิงเวลาในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่แผนพัฒนา ฯ ยังคงเหลือระยะเวลาในการขับเคลื่อนอยู่ ซึ่งกรณีนี้เป็นการจัดท า SEA ส าหรับ 
การทบทวนปรับปรุงการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ได้มีการด าเนินการมาก่อนหน้า 
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2.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ SEA ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการระบุผู้มีส่วนได้เสีย
ให้ชัดเจนในมิติของการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือการจัดการพ้ืนที่และมิติของผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก 
การพัฒนาหรือการจัดการพ้ืนที่ และจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในแต่ละข้ันตอนของ SEA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังรูปที่ 2-4 รายละเอียดดังนี้ 

 
 

รูปที่ 2-4 ขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่มา: ปรับปรุงจาก 4 ข้ันตอนการประเมินผู้มสี่วนได้เสีย โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. (2562) 

 

2.3.1  การระบุผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ หมายรวมถึง ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ให้ประสบผลส าเร็จและได้รับ
ผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ ซึ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ การระบุ 
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นการพิจารณาว่ามีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือ  
มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนเชิงพ้ืนที่ที่จะจัดท าขึ้น และควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ซึ่งสามารถ
ท าได้หลายวิธี โดยพิจารณาจากประเด็น ดังนี้ 
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 มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันใดในพ้ืนที่หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
การพัฒนา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อรายได้ อาชีพ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และ  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่   

 มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันใดที่มีสถานะทางสังคม ซึ่งมีความส าคัญ
ต่อการชี้น าความคิดให้แก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

 มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันใด ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนาตามแผน และประเด็นยุทธศาสตร์ 

 มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันใด ที่มีอิทธิพลหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในการพัฒนานั้น ในระดับพ้ืนที่หรือระดับนโยบาย และมีความสนใจนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนและประเด็น
ยุทธศาสตร์  

คู่มือ SEA ฉบับนี้ แนะน าประเภทของผู้มีส่วนได้เสียที่ควรพิจารณาในกระบวนการ SEA 
ทั้งหมด 12 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1.  ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขต โดยหมายรวมถึงประชาชนที่มีความเปราะบาง 
และอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากแผนเชิงพ้ืนที่ด้วย 

2.  หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขต 
3.  นักวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีมีความสนใจในพ้ืนที่และขอบเขต 
4.  ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
5.  เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่เป้าหมายของแผนและขอบเขต 
6.  ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีและขอบเขต 
7.  นักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขต 
8.  ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมในพ้ืนที่และขอบเขต 
9.  องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่งท างานในพ้ืนที่และขอบเขต 
10. ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน ผู้จัดสรรงบประมาณ 
11. หน่วยงานเจ้าของแผนเชิงพ้ืนที่ 
12. หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจส าหรับ 

แผนเชิงพ้ืนที่ 

การระบุผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่เป็นการพิจารณาว่ามีปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันใด ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่อย่างไร การระบุผู้มีส่วนได้เสียในขั้นตอนนี้สามารถพิจารณาความเกี่ยวข้องใน 2 มิติ คือ 
1) มิติบทบาทที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผนและ 2) มิติบทบาทด้านผลประโยชน์"  
โดยวิธีการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการระบุผู้มีส่วนได้เสียมีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นของ
วิธีการ ซึ่งผู้จัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่  
บริบทของสังคม บริบทเชิงเวลาและความช านาญของผู้จัดท า SEA ทั้งนี้ สามารถใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
ช่วยสนับสนุนและเพ่ิมเติมความสมบูรณ์ รวมทั้งความเชื่อมโยงของผลการระบุผู้มีส่วนได้เสียกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่จะสามารถช่วยเพ่ิมเติมในการระบุบทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มด้วย ตัวอย่างการระบุ 
ผู้มีส่วนได้เสียของ SEA ในพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วดังตารางที่ 2-2  
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ตารางท่ี 2-2 ตัวอยา่งผลการระบุผู้มีส่วนได้เสียของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ล าดับที่ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

1 หน่วยงานภาครัฐ 
 1.1 หน่วยงานระดบันโยบายในการวางแผนเชิงพื้นที ่
 1.1.1 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
   1.1.1.1 กองยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ี (กพท.) 
  1.1.2 ส านักงบประมาณ 
  1.1.3 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
  1.1.4 กรมทางหลวง 
  1.1.5 กรมการขนส่งทางราง 
  1.1.6 กรมการขนส่งทางบก 
 1.2 หน่วยงานระดบักลุ่มจังหวัด 
  1.2.1 EEC 
  1.2.2 ส านักงานทรัพยากรภาค 
 1.3 หน่วยงานระดบัจังหวัด 
 1.4 หน่วยงานระดบัอ าเภอ 
 1.5 หน่วยงานระดบัท้องถิ่น 
2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
 2.1 ... 
  2.1.1 ... 
3 หน่วยงานเอกชน 
 3.1 ... 
  3.1.1 ... 
4 ภาคประชาสังคม 
 4.1 ... 
  4.1.1 ... 
5 ภาคประชาชน 
 5.1 ... 
  5.1.1 ... 
6 สื่อมวลชน 
7 สถาบันการศึกษา 
8 สถาบันทางศาสนา 

ที่มา: ปรับปรุงจากรายงานการประเมินระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สศช. (๒๕๖๕ข) 
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2.3.2  การวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การวิเคราะห์บทบาทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ สามารถ
ด าเนินการโดยการวิเคราะห์ว่าผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร 
ในการขับเคลื่อนหรือไม่มีการขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติบทบาทที่มีอิทธิพลหรือ
ส่งผลต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผน ( Influence) และ 2) มิติบทบาทด้านผลประโยชน์ (Interest)  
ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) (สศช.,2564ก) ตัวอย่างการวิเคราะห์
บทบาทความเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดัง ตารางท่ี 2-3 

ตารางที่  2-3 ตัวอย่างผลการวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องของผู้ มีส่วนได้เสียกับการพัฒนา 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ล าดับที ่ กลุ่มผู้มสี่วนได้เสีย 
บทบาทความเกี่ยวข้องในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

มิติอิทธิพลต่อความส าเร็จ 
ของแผนเชิงพ้ืนที่ 

มิติผลประโยชน์ 
จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ 

1 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทาง ก ากับดูแลและติดตามการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิ เศษทั้ งในด้านนโยบาย 
งบประมาณ การปฏิบัติการทั้งโดยตรงและ
ที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

- 

 1.1 หน่วยงานภาครัฐ
ระดั บน โยบาย ในการ
พัฒน า เ ข ต เ ศ ร ษฐ กิ จ
พิเศษ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทาง ก ากับดูแลและติดตามการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- 

  1.1.1  ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทาง ก ากับดูแลและติดตามการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านนโยบายในการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- 

  1.1.2 ส า นั ก
งบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการก าหนด
ทิศทาง ก ากับดูแลและติดตามการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้าน งบประมาณ 
ที่สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

- 

2 ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับ
เขตพัฒนาพ้ืนที่ พิ เศษ
สระแก้ว 

ประชาชนที่มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
อาจจะเป็นแรงงานที่ช่วยขับเคลื่อนในแต่ละ
กิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่เป้าหมายและ
พื้นที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์และเสีย
ประโยชน์จากกิจกรรมการพัฒนา
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
ทั้งที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่
โดยรอบทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 2.1 ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมายของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาพื้นที่ เขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วในฐานะที่
เป็นแรงงานในพื้นที่ และผู้ผลิตวัตถุดิบเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ 

อาจจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
การใช้ที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็น
พื้นที่อุตสาหกรรม และสารมลพิษ
ต่าง ๆ ที่เกิดในพื้นที ่

ที่มา: ปรับปรุงจากรายงานการประเมินระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว สศช. (๒๕๖๕ข). 
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2.3.3  การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียเป็นการด าเนินการเพ่ือให้ทราบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย 
แต่ละกลุ่มมีระดับความส าคัญอย่างไรในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการ SEA 
โดยพิจารณาระดับความส าคัญจากผลการวิเคราะห์บทบาทความเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจากหัวข้อ 2.3.2 
ทั้งในมิติของอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผน (Influence) ที่มีทั้งอิทธิพลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของ
การขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ และในมิติผลประโยชน์ (Interest) ที่มีทั้งผู้ที่จะได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์
จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ เทคนิควิธีการในการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ อาจท าได้โดยการพิจารณาให้ค่าระดับความส าคัญจากผลการวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องทั้งสอง
มิติคือ 1) มิติอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนเชิงพ้ืนที่ และ 2) มิติผลประโยชน์จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ 
ตามค่าระดับความส าคัญดังตารางท่ี 2-4  

ตารางที่ 2-4 ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับแผนเชิงพ้ืนที่  

ระดับความส าคัญ มิติอิทธิพลต่อความส าเร็จ 
ของแผนเชิงพื้นที่ 

มิติผลประโยชน ์
จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ 

5 มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนเชิงพื้นที่ 
ในระดับสูงสุด 

ได้รับหรือเสียผลประโยชน์จากการขับเคลื่อน
แผนเชิงพื้นที่ในระดับสูงสุด 

4 มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนเชิงพื้นที่ 
ในระดับสูง 

ได้รับหรือเสียผลประโยชน์จากการขับเคลื่อน
แผนเชิงพื้นที่ในระดับสูง 

3 มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนเชิงพื้นที่ 
ในระดับปานกลาง 

ได้รับหรือเสียผลประโยชน์จากการขับเคลื่อน
แผนเชิงพื้นที่ในระดับปานกลาง 

2 มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนเชิงพื้นที่ 
ในระดับน้อย 

ได้รับหรือเสียผลประโยชน์จากการขับเคลื่อน
แผนเชิงพื้นที่ในระดับน้อย 

1 มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของแผนเชิงพื้นที่ 
ในระดับน้อยมาก 

ได้รับหรือเสียผลประโยชน์จากการขับเคลื่อน
แผนเชิงพื้นที่ในระดับน้อยมาก 

0 ไม่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ ไม่ได้รับหรือไม่เสียผลประโยชน์จากการ
ขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ 

 

เมื่อวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องทั้งสองมิติและให้ค่าระดับความส าคัญสามารถน าผล 
ค่าระดับความส าคัญที่ได้ไปหาค่าพิกัดความส าคัญดังตัวอย่างในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 ตัวอย่างการหาค่าพิกัดความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียกับแผนเชิงพื้นที่ 

 

2.3.4  การสรุปผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

1) จากผลการระบุผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดท า SEA  
จะสามารถประมวลผลได้ว่า ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ผู้มีส่วนได้เสียรอง หรือ  
ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ตามค านิยามผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่ดังตารางท่ี 2-5  

ตารางท่ี 2-5 บทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพื้นที่ 
ผู้มีส่วนได้เสีย 

ของแผนเชิงพื้นที่ 
ค านิยามผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง  
(Primary Stakeholder) 

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลผู้ ได้รับประโยชน์  คือ ได้รับผลกระทบทางบวก หรือ 
เสียประโยชน์ คือ ได้รับผลกระทบทางลบโดยตรงจากการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ 
ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เช่น ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายของ
การขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาและประชาชนที่ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในพื้นที่เป้าหมายของการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสียรอง  
(Secondary 
Stakeholder) 

 

บุคคลหรือกลุ่มผู้ ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  สถาบัน องค์กร  
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ โดยอาจมีความเกี่ยวข้องในลักษณะเป็น 
ผู้ลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย ในลักษณะเป็นหน่วยงานผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ
หรือมีความเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงาน สถาบันที่มิได้มีหน้าที่โดยตรง แต่มีบทบาท
หน้าที่เก่ียวข้องกับพื้นที่เป้าหมายของการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ เช่น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ เป็นต้น 

ผู้มีส่วนได้เสียหลัก  
(Key Stakeholder) 

ผู้มีส่วนได้เสียของการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ ที่มีความส าคัญหรือมีบทบาทอ านาจที่
ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่ 

ที่มา: ปรับปรุงจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย รัชตะ และ วิโรจน์ (2546) 
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2) จากผลการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียสามารถก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการ SEA ส าหรับแผนเชิงพ้ืนที่ด้วยการน าพิกัดความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับการ
ก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมส าหรับผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที ่ดังรูปที่ 2-6 

 

รูปที่ 2-6 การก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมส าหรับผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่ 
ทีม่า: ปรับปรุงจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ศูนย์พัฒนาธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน (2564) 

 

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน 

ข้อมูลฐานที่ได้มีการจัดเตรียมอย่างดีแล้วนั้น จะได้รับการวิเคราะห์ใน 2 ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะห์
ศักยภาพพ้ืนที่ และ 2) การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหาของพ้ืนที่ ซึ่งขั้นตอนของวิเคราะห์
ข้อมูลฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.1 การวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 

การจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่จ าเป็นต้องท าความเข้าใจพ้ืนที่ให้ชัดเจน  
เพ่ือป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ในขั้นต้น คือการท าความเข้าใจสภาพพ้ืนที่เป้าหมายของ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ และควรจะท าการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ (Spatial Analysis) โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเข้ามาช่วย ด้วยวิธีการดังนี้ 
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1) วิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ (Potential Surface Analysis: PSA) ซึ่งเป็นการพิจารณาปัจจัย
ต่าง ๆ ที่เป็นศักยภาพพ้ืนที่ในการพัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละด้าน โดยปัจจัยที่น ามาพิจารณานั้น
ควรจะจัดล าดับความส าคัญ เช่น ระยะห่างจากถนน (เมตร) ระยะห่างจากล าน้ า (เมตร) ระยะห่างจาก 
ชุมชนเมือง (เมตร) ระยะห่างจากพ้ืนที่เกษตรกรรม (เมตร) ความลาดชัน (ร้อยละ) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  
ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้นที่ 1 และ 2 และพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก เป็นต้น 

2) จัดล าดับความส าคัญเพ่ือก าหนดระดับความสามารถในการบ่งชี้ศักยภาพของแต่ละปัจจัย
ด้วยการวิเคราะห์ล าดับขั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP)1 โดยใช้วิธีการเปรียบเทียบแบบจับคู่ 
(Pairwise Comparison) ที่พัฒนาโดย Saaty (1980) ที่มีวิธีการค านวณ Ratio Matrix ที่เก็บความสัมพันธ์
แบบคู่และสามารถสร้างค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ (Relative Weight) ดังตัวอย่างในตารางที่ 2-6 ที่เป็นค่าที่ได้รับ
การปรับฐานแล้ว (Normalized) ซึ่งเป็นตัวอย่างของการวิเคราะห์เท่านั้น ผู้จัดท า SEA สามารถทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนค่าน้ าหนัก เกณฑ์ และค่าคะแนนให้เหมาะสมของกรณีศึกษาได้ 

ตารางท่ี 2-6  ตัวอย่างปัจจัยและค่าน้ าหนัก/คะแนน เพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงาน  
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

ปัจจัย ค่าน้ าหนัก เกณฑ ์ ค่าคะแนน 
น้ าหนัก x 
คะแนน 

แหล่งข้อมลู 

1. ระยะห่างจากถนน 
(เมตร) 

0.24       0 – 100 
  100 – 500 
  500 – 1,000 
1000 – 2,000 
         > 2,000 

0.10 
0.28 
0.45 
0.12 
0.05 

0.024 
0.067 
0.108 
0.029 
0.012 

กระทรวงคมนาคม 

2. ระยะห่างจากล าน้ า 
(เมตร) 

0.13       0 – 500 
  500 – 1,000 
         > 1,000 

0.11 
0.26 
0.63 

0.014 
0.034 
0.082 

กรมชลประทาน 

3. ระยะห่างจากชุมชนเมือง 
(เมตร) 

0.08       0 – 500 
  500 – 1,000 
         > 1,000 

0.07 
0.28 
0.64 

0.006 
0.022 
0.051 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

4. ระยะห่างจากพื้นที่
เกษตรกรรม (เมตร) 

0.50        0 – 200 
  200 – 500 
          > 500 

0.78 
0.15 
0.07 

0.390 
0.075 
0.035 

กรมพัฒนาท่ีดิน 

5. ความลาดชัน (ร้อยละ) 0.05       0 – 5 
      6 – 10 
     11 – 15 
    16 – 20 
          > 20 

0.48 
0.26 
0.13 
0.08 
0.05 

0.024 
0.013 
0.007 
0.004 
0.003 

ALOS PALSAR 
DEM 12.5 meter 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Musin et al. (2018) โดย Consistency Ratio (CR) ในทุกปัจจัย < 0.1 
                                                           
1

 กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับขั้น (Analysis Hierarchy Process) เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด (Best Alternative)  
โดยมีหลักการคือ แบ่งโครงสร้างของปัญหาออกเป็นชั้น ๆ  ชั้นแรกคือ การก าหนดเป้าหมาย (Goal) แล้วจึงก าหนดเกณฑ์(Criteria) และทางเลือก (Alternatives) 
ตามล าดับ แล้วจึงวิเคราะห์หาทางเลือกที่ดีที่สุด โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) เกณฑ์ในการคัดเลือกทางเลือกทีละคู่ (Pair wise)  โดยให้คะแนน
ตามความส าคัญหรือตามความชอบว่าเกณฑ์ไหนส าคัญกว่ากัน   
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3) น าค่าน้ าหนักสัมพัทธ์ของแต่ละปัจจัยไปวิเคราะห์หาศักยภาพพ้ืนที่ในแต่ละด้านเพ่ือทราบ
ถึงข้อจ ากัดและศักยภาพของพ้ืนที่ ดังตัวอย่างในรูปที่ 2-7 

 
รูปที่ 2-7 ตัวอย่างพ้ืนที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

 

ทั้งนี้ สามารถน าข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ไปประกอบการพิจารณาการก าหนดประเด็น
การพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ และพิจารณาความเหมาะสมในแต่ละแนวทางการพัฒนา ในขั้นตอน 
การพัฒนาและประเมินทางเลือก ซึ่งในขั้นตอนการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่นี้ด าเนินการโดยผู้จัดท า SEA 
ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ก่อนที่จะน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ ดังตัวอย่าง
ในตารางท่ี 2-7 และ รูปที่ 2-8 

ตารางท่ี 2-7  ตัวอย่างพื้นที่กันออกของพื้นที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

ปัจจัยกันออก แหล่งข้อมูล หมายเหตุ 
1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช, 

กรมป่าไม้ 
ไม่พบเขตป่าอนุรักษ์ในพ้ืนที่ 7 
ต าบลของ SEZ 

2. ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น
ที่ 1 และ 2 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ไม่พบพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า
ชั้นที่ 1 และ 2 มีเพียงชั้นที่ 5 

3. พื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

พบพื้นที่น้ าท่วมซ้ าซาก (ข้อมูล
ช่วงปีพ.ศ. 2548 - 2562) 
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รูปที ่2-8 ตัวอย่างพื้นที่กันออกของพ้ืนที่เหมาะสมต่อการตั้งโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 
 

นอกจากการวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่แล้ว ยังสามารถน าผลการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
สู่การวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ในเชิงประเด็นได้ด้วยการพิจารณาสิ่งที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่หรือข้อได้เปรียบ
ของพ้ืนที่ และสิ่งใดเป็นข้อด้อยหรือจุดอ่อนของพ้ืนที่ นอกจากปัจจัยภายในแล้วต้องมีการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ กล่าวคือ โอกาสที่ศักยภาพพ้ืนที่นี้จะสามารถพัฒนา
ได้และอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมาย การวิเคราะห์นี้สามารถด าเนินการได้ด้วยการวิเคราะห์   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของพ้ืนที่ (SWOT Analysis) ร่วมด้วยได้ 

2.4.2 การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหาของพ้ืนที่ 

กระบวนการวิเคราะห์กรอบแนวคิดเชิงปัญหาของพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่เป็น
กระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลฐานของพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  

(๑) เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ และออกแบบแนวทางการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการบรรเทาสภาพปัญหาที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
ทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไปของพ้ืนที่เองและปัญหาที่มาจากการขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ในระยะที่ผ่านมา 
(กรณีทบทวนปรับปรุงแผนการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ)  

(๒) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ หรือโอกาสที่แนวทาง 
การพัฒนาอาจจะเป็นสิ่งที่ก่อปัญหาให้กับพ้ืนที่ในอนาคต 
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ทั้งนี้กระบวนการวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหามีขั้นตอนในการด าเนินการที่ไม่
ซับซ้อน แต่ก่อนจะมีการก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหาในกระบวนการ SEA นั้น ต้องมีการวิเคราะห์จาก
ข้อมูลฐานของพ้ืนที่และการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากวิธีการที่
หลากหลาย จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ อาทิ การส ารวจความคิดเห็น การระดมความ
คิดเห็น การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลเหล่านั้นอย่างมากมายและหลากหลาย  
คณะผู้จัดท า SEA ต้องจ าแนกและคัดกรองประเด็นที่ได้รับมาด้วยข้อค าถาม ดังนี้ 

 ประเด็นเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ หรือไม ่
 ประเด็นเหล่านั้นเป็นปัญหา หรือเป็นสาเหตุของปัญหา 
 ประเด็นเหล่านั้นเป็นรายละเอียดหรือเป็นประเด็นย่อยของประเด็นปัญหาที่เป็นภาพรวมที่

ครอบคลุมกว่าหรือไม ่
 ประเด็นปัญหานั้นมีความเชื่อมโยงโดยเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นหรือไม่ 

เมื่อมีความชัดเจนของการคัดกรองประเด็นปัญหาและสาเหตุของปัญหาในเบื้องต้น แล้ว  
ล าดับต่อไปคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงปัญหาและสาเหตุให้ชัดเจนด้วยเทคนิคแผนผังสาเหตุและผล 
(Cause-Effect Diagrams) ซึ่งจะแสดงผลทั้งในรูปแบบการบรรยายความสัมพันธ์และล าดับของปัญหา
ตลอดจนสาเหตุของปัญหาแต่ละประเด็นในรูปแบบแผนผังความเชื่อมโยงปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่ส่งผล
ต่อกัน 

ขั้นตอนต่อมาคือการน าผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหามาวิเคราะห์ให้ทราบถึง
สาเหตุที่แท้จริงของประเด็นปัญหา หรือรากของปัญหาในแต่ละประเด็น ทั้งนี้ผู้วิเคราะห์อาจทราบถึงสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุร่วมหรือรากร่วมของปัญหาหลาย ๆ ปัญหาที่ปรากฏเป็นอาการให้
ทราบ โดยผู้วิเคราะห์สามารถน ารากของปัญหานี้ไปใช้เป็นประเด็นในการก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหาของ
พ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ได้  

กรอบแนวคิดเชิงปัญหานี้มีประโยชน์ส าหรับการก าหนดประเด็นการพัฒนา และทางเลือกใน
การพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ เนื่องจากการพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาแล้ว ยังมีความจ าเป็น
ที่จะต้องช่วยบรรเทาหรือลดปัญหาที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ ได้ด้วยการ
จัดการกับรากของปัญหาหรือสาเหตุของปัญหาที่มีอยู่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้มีความยั่งยืนมากกว่า 
การจัดการที่ประเด็นปัญหา ซึ่งเป็นปลายทางที่ไม่อาจจะหมดสิ้นไปและไม่สามารถแก้ไขได้จริง หากไม่จัดการ
กับรากหรือสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ดังรูปที่ 2-9 
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รูปที่ 2-9 ตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
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2.5  การวางเป้าหมายการพัฒนา 

เป้าหมายการพัฒนา คือ ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน 
(สศช., ๒๕๖๔ก) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นการก าหนดกรอบทิศทางของการพัฒนา เพ่ือให้ 
แผนการพัฒนานั้นมีจุดเน้นที่ชัดเจนว่าเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนานี้จะน าไปสู่อะไร ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาที่ครอบคลุมเหนือแผนเชิงพ้ืนที่  
 เป้าหมายการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว  
 เป้าหมายข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
 ศักยภาพ ความพร้อมและข้อจ ากัดของพื้นที่เป้าหมายการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

นอกจากกระบวนการในการส ารวจรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เกี่ยวกับ
ความคาดหวังและความต้องการที่คาดว่าจะได้รับหรือจะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือการจัดการ
เชิ ง พ้ืนที่ ในอนาคตแล้ว  ในขั้นตอนการวิ เคราะห์และประมวลผลข้อมูล เ พ่ือก าหนดเป้ าหมาย  
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ สามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดยมีตัวอย่างวิธีการด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผล
ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการมีส่วนร่วมและ 
การคาดการณ์ผลลัพธ์ของการพัฒนาในอนาคตโดยคณะผู้เชี่ยวชาญ (Delphi Technique) 2 ดังตารางที่ 2-8 

ตารางที่ 2-8 ตัวอย่างเป้าหมายการพัฒนาของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

เป้าหมายการพัฒนาของการพัฒนา SEZ สระแก้ว คือ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตูเชื่อมโยง
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจมูลค่าสูง เพื่อเชื่อมโยง
กับการพัฒนาในพื้นที่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน” 

เนื่องจากการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา จึงไม่จ ากัดเฉพาะ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง แต่จะก่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย ทั้งการน าปัจจัยการ
ผลิตมาแปรรูปเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือสินค้า ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับปัจจัยการผลิต เช่น กระบวนการ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจบริการ การซื้อขายแลกเปลี่ยนและการขนส่ง เป็นต้น ผลจากการทบทวนเอกสารและ
การรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ผ่านมา สรุปได้ว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสอดคล้องกับบริบทและ
ศักยภาพของ SEZ สระแก้ว ได้แก่ การค้าชายแดน อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป การท่องเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวข้อง 
คลังสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ธุรกิจบริการ โลจิสติกส์และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (รถยนต์ รถไฟ) 
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 เทคนิคเดลไฟ (Delphi Technique) เป็นวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดกระแสหลัก (Zartha et 
al.,2018; ; วิทยาลัยสหวิทยาการ 2561) เพื่อจัดท าข้อเสนอเชงินโยบาย เชิงกลยุทธ์ สมมุติฐาน และแนวทางปฏิบัติ หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องกับการมองภาพ
อนาคต เทคนิคเดลไฟเป็นเทคนิคทีศ่ึกษาและวิเคราะห์โดยใช้แบบสอบถามทีม่ากกว่า 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันอธิบายสิ่งที่ควรเป็นหรือ
สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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2.6  การวิเคราะห์เพื่อระบปุระเด็นการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.6.1 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพของ
พ้ืนที่ ข้อจ ากัด และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ประเด็น 
การพัฒนาที่นิยามใช้ในคู่มือนี้ ได้ปรับใช้จากการใช้ค าว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” ในแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) 
(สศช., 2564ก) เพ่ือให้เกิดความเฉพาะเจาะจงส าหรับการสื่อความเข้าใจถึงประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่  

การวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ได้มีการวิเคราะห์และ
ก าหนดในขั้นตอนการวิเคราะห์และก าหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และก าหนด
ประเด็นการพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ควรจะครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญในการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) เป้าหมายการพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
2) ผลการวิเคราะห์ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
3) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
4) ผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
5) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของการวางแผนเชิงพ้ืนที่กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนรายสาขาที่
เกี่ยวข้อง ไปจนถึงแผนในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนา 

6) ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

ในการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการวางแผนเชิงพ้ืนที่ อาจใช้การประชุมระดมความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนได้เสียในเวทีภาพรวมและสามารถขยายการสร้างความเข้าใจในเชิงประเด็นผ่านการระดมความ
คิดเห็นในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับกลุ่มที่แยกย่อยออกไป เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน
พิจารณาข้อมูลที่เป็นปัจจัยน าเข้าส าหรับวิเคราะห์เพ่ือระบุประเด็นการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ภายใต้กรอบของ
เป้าหมายการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ดังตัวอย่างประเด็นการพัฒนาในตารางท่ี 2-9 

ตารางที่ 2-9  ตัวอย่างประเด็นการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

 เป้าหมายการพัฒนาของการพัฒนา SEZ สระแก้ว คือ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วเป็นประตู
เชื่อมโยงการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคขับเคลื่อนโดยเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
เพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาในพื้นที่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน” 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนา SEZ สระแก้ว เพ่ือความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 

สู่ความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาการศึกษา องค์ความรู้ และศักยภาพของประชาชนให้สอดคล้องกับ

ตลาดแรงงาน 
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2.6.2 การวิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับ
ประเด็นการพัฒนาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาที่ต้องการ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และก าหนด
มาตรการและวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเด็นการพัฒนานั้น (สศช., 2564) 
"ดังนั้นการก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ต่อมิติการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความส าคัญ" 

การวิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการระบุทิศทางการด าเนินงาน
ภายใตป้ระเด็นการพัฒนาหรือการจัดการของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งในการวิเคราะห์จะพิจารณาข้อมูลเหล่านี้
ร่วมกัน คือ 

 เป้าหมายการพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุในพื้นที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
 ผลการวิเคราะห์แนวโน้มสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนาสามารถด าเนินการให้ผู้มีส่วนได้
เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วม โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู้จัดท า 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลและสังเคราะห์ประเด็น
การพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ภายใต้กรอบของเป้าหมายการพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ก่อนที่จะ
น าไปชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของ
เป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ กับความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ในการพัฒนาหรือการจัดการ รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับปรุงประเด็นการพัฒนา
หรือการจัดการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้สามารถปรับรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอน 
การวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนาหรือการจัดการของการวางแผนเชิงพ้ืนที่โดยเปิดโอกาสให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลตามที่ได้กล่าวและสังเคราะห์วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ดังตารางท่ี 2-10 
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ตารางที่ 2-10 ตัวอย่างวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑:  
การพัฒนา SEZ สระแก้ว  
เ พื่ อ ค ว า ม เ ชื่ อ ม โ ย ง
ระบบโลจิสติกส์และห่วง
โซ่อุปทานสู่ความมั่ งคั่ ง
อย่างยั่งยืน 

๑) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ SEZ สระแก้ว  
๒) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ และโอกาสกับพื้นที่อุตสาหกรรมหรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจ

พิเศษอื่น ๆ 
๓) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ แบบเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการระบบขนส่ง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2:  
การส่งเสริมการพัฒนา
อุ ต ส า ห ก ร ร ม เ ก ษ ต ร 
แปรรูปมูลค่าสูงบนฐาน
ทรัพยากร 

๑) เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๒) เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๓) เพื่อส่งเสริมและผลักดันการท าการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของ

พื้นที่ และความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓:  
การพั ฒนาการศึ กษา  
องค์ความรู้ และศักยภาพ
ของประชาชนให้สอดคล้อง
กับตลาดแรงงาน 

๑) เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ความช านาญและเชี่ยวชาญที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ SEZ สระแก้ว 

๒) เพื่อสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาศักยภาพที่รองรับตลาดแรงงาน 

 
 

โดยการประชุมระดมความคิดเห็นและการประชุมเชิงปฏิบัติการของทั้ง  2.6.1) การวิเคราะห์
บ่งชี้ประเด็นการพัฒนาและ 2.6.2) การวิเคราะห์และก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  สามารถ
ด าเนินการร่วมกันแบบที่มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงของประเด็น ได้ใน 2 รูปแบบ คือ  

(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะผู้จัดท า SEA ที่ด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลของการระบุ
ประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อนที่จะน าไปชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้มี 
ส่วนได้เสียเพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่าง ๆ กับความ
คาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนา รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงประเด็นการพัฒนาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่มีการแบ่งผู้มีส่วนได้
เสียเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและสังเคราะห์ประเด็นการ
วางแผนเชิงพ้ืนที่และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แล้วจ าเป็นต้องมีการระดมความคิดเห็นของคณะผู้จัดท า SEA เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่ง
ประเด็นการวางแผนเชิงพ้ืนที่และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาหรือการจัดการ
เชิงพ้ืนที่ต่อไป 

ทั้งนี้ 2 รูปแบบของการด าเนินการด้านการมีส่วนร่วมมีข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของการ
ประยุกต์ใช้และผลการด าเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้จัดท า SEA สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บริบทของการด าเนินการด้านต่าง ๆ 
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2.7 การก าหนดตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพ้ืนที่เป็นสิ่งที่ใช้เพ่ือบ่งชี้สภาพหรือสภาวะของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ที่ใช้วัด 
หรือบ่งชี้สภาพตามปกติและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากประเด็นการพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้
ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นตัวชี้วัดโดยตรง (Direct) หรือโดยอ้อม (Proxy) หรือตัวแทนตัวชี้วัด 
(Proxy Indicator) ได้ การคัดเลือกตัวชี้วัด มีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 

 สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
 เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความพร้อมของข้อมูล  
 สามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว 
 ไม่ซับซ้อน แต่สามารถสะท้อนการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแม่นย า 

การพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะถูกน าไปใช้ในหลายขั้นตอนของกระบวนการ 
SEA เช่น การประเมินข้อมูลฐาน การประเมินทางเลือก การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็นต้น การ
ก าหนดตัวชี้วัดจึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ซับซ้อนทางสถิติ สามารถสื่อสาร
ไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถเข้าใจในความหมายและวัตถุประสงค์
ของการก าหนดตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ และตัวชี้วัดที่จะน ามาใช้นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ จึงควรมีกระบวนการมี
ส่วนร่วมเข้ามาผนวกในการพัฒนาและก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงาน SEA ด้วย ข้อควรค านึงส าคัญ คือ ไม่
ควรก าหนดหรือจัดท ารายการตัวชี้วัดไว้เป็นจ านวนมาก และไม่มีตัวชี้วัดที่คงที่แน่นอนสามารถใช้ได้ส าหรับทุก
กรณีและทุกลักษณะของแผน จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและประเด็นของแผนการพัฒนานั้น  

1)  การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการ SEA เป็นการสร้างมุมมองของ
ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Outcome) และผลผลิต (Output) รวมทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนินการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดผลที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action) ของทางเลือกภายใต้ประเด็นการพัฒนาหรือการจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ ดังนั้นในการก าหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ นอกจากจะอาศัยการ
พิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีอยู่ของแต่ละในหน่วยงานที่ได้ด าเนินการและมีข้อมูล ในการตรวจวัดอยู่แล้ว  
ยังสามารถก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมให้เหมาะสม สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาที่ยังยืนกับประเด็นการพัฒนา
หรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ภาพรวมของทุกตัวชี้วัดส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่คือการวัดความยั่งยืนของการ
ขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซ่ึงสามารถแบ่งตัวชี้วัดออกเป็นหมวดหมู่เพ่ือความชัดเจนของการสะท้อนภาพ
ของความยั่งยืนในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ทั้งแบบภาพรวมและแบบแยกส่วนในแต่ละมิติ สิ่งส าคัญของการ
คัดเลือกและก าหนดตัวชี้วัดเพ่ิมเติมคือการให้ล าดับขั้นของการวัดในภาพรวมของกิจกรรมภายใต้แผนหรือ
แผนงานมิใช่การวัดผลกิจกรรมในระดับโครงการ 
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จากการทบทวนตัวอย่างตัวชี้วัดของการวางแผนเชิงพ้ืนที่จากการจัดท ารายงาน SEA ของรายงาน
การศึกษาต่างประเทศ รายงานการก าหนดขอบเขตของ SEA และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแผนพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ด้านคมนาคม แผนพัฒนาเมืองและผังเมือง แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า แผนพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะหรือ
พ้ืนที่พิเศษ แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม รายละเอียดตัวชี้วัดดังตารางท่ี 2-11 และตารางท่ี 2-12 

ตารางท่ี 2-11 การทบทวนตัวอย่างตัวชี้วัดของ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ประเด็น 
แผนพัฒนา
เชิงพ้ืนทีด้่าน

คมนาคม 

แผนพัฒนา
เมืองและ 
ผังเมือง 

แผนการ
จัดการพ้ืนที่

ลุ่มน้ า 

แผนพัฒนา
พ้ืนที่เฉพาะ 
หรือพื้นที่

พิเศษ 

แผนพัฒนา
นิคม

อุตสาหกรรม 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สัตว์และพืช 

√   √  

2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ    √ √ 

3. คุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาติ   √ √  

4. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

√  √ √ √ 

5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   √ √ √ 

6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน √ √ √ √ √ 
7. สารณสุขและความปลอดภัย √   √ √ 

8.  ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมและประเพณี √  √ √ √ 
9.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ √  √ √  
10. การพัฒนาด้านสังคม   √   

11. กฎหมายหรือข้อบังคับด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 

   √ √ 
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ตารางท่ี 2-12 ตัวอย่างตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพื้นที่ 
ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวแ์ละพืช 
1.1  ป ร ะ เ ด็ น อื่ น  ๆ  

ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
ความหลากหลาย
ทางชี วภาพ สัตว์
และพืช 

1.1.1 ค่าเฉลี่ยของขนาดพื้นที่เชื่อมต่อ Zhou (2009) 
1.1.2 ขนาดสูงสุดของพื้นที่เชื่อมต่อ 
1.1.3 ระยะทางของถนนในพื้นที่อนุรักษ์ 
1.1.4 ขนาดพื้นที่ปา่ พื้นทีธ่รรมชาติ และพื้นที่กึ่งธรรมชาติที่ใช้ทั้งหมด 
1.1.5 สัดส่วนขนาดพื้นที่ป่า พื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่กึ่งธรรมชาติที่ใช้ ต่อ
ขนาดพื้นที่ป่า พื้นที่ธรรมชาติ และพื้นที่กึ่งธรรมชาติทั้งหมด 
1.1.6 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 
1.1.7 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมต่อขนาดพื้นที่ป่า พื้นที่
ธรรมชาติ และพื้นที่กึ่งธรรมชาติทั้งหมด 
1.1.8 สถานภาพของความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่เป้าหมายของ
แผนหลักและพื้นที่โดยรอบ 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

1.1.9 พื้นที่และจ านวนของสถานที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
เหล่านั้นภายในพื้นที่เป้าหมายของแผนหลักและพื้นที่โดยรอบ 
1.1.10 จ านวนชนิดพันธุ์ภายในพื้นที่เป้าหมายของแผนหลัก 
1.1.11 การปรากฏตัวหรือการมีอยู่และการหายไปของชนิดพันธุ์ที่เป็นผู้
รุกรานภายในพื้นที่เป้าหมายของแผนหลัก 
1.1.12 ต าแหน่งหรือสถานที่ที่พบชนิดพันธุ์ที่ เป็นผู้รุกรานภายในพื้นที่
เป้าหมายของแผนหลัก 
1.1.13 ปริมาณของชนิดพันธุ์ที่เป็นผู้รุกรานภายในพื้นที่เป้าหมายของแผนหลัก 
1.1.14 การเปลี่ยนแปลงไปของการได้รับการคุ้มครองที่อยู่อาศัยและ
ผลกระทบของชนิดพันธุภ์ายในพื้นที่เฮียร์ฟอร์ดเชียร์ภายในแผนปฏิบัตกิาร
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

Herefordshire Council. (2015) 

2. ผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

2.1 ระบบนิเวศทางทะเล 2.1.1 คุณภาพของระบบนิเวศทางทะเลในบริเวณใกล้ชายฝั่ง Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

2.1.2 ความหนาแน่ของปลาในบริเวณใกล้ชายฝั่ง 
2.2 ระบบนิเวศทางบก 2.2.1 พื้นที่ป่า 

2.2.2 พื้นที่ป่าทางนิเวศวิทยา 
2.2.3 ระบบนิเวศป่าไม ้

2.3 ระบบนิเวศทางน้ า 2.3.1 ดัชนีความหลากหลายของสัตว์บก Liou et al. (2003) 
2.3.2 ดัชนีความหลากหลากของพืชบก 
2.3.3 การเปลี่ยนแปลงของสัตว ์
2.3.4 การเปลี่ยนแปลงของพืช 
2.3.5 ดัชนีความหลากหลายของสัตว์น้ า 
2.3.6 ดัชนีความหลากหลายของพืชน้ า 
2.3.7 ดัชนีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหน้าดิน 
2.3.8 การเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ า 
2.3.9 การเปลี่ยนแปลงของพืชน้ า 
2.3.10 การเปลี่ยนแปลงของสัตว์หน้าดิน 
2.3.11 ความเสียหายที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้ของแหล่งที่พักอาศัย 
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ตารางท่ี 2-12 ตัวอย่างตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพื้นที่ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

3. คุณค่าทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
3.1  ป ร ะ เ ด็ น อื่ น  ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับคุณค่า
ท า ง ท รั พ ย า ก ร 
ธรรมชาติ 

3.1.1 จ านวนแหล่งผลิตพลังงานน้ าที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ The republic water directorate 
(2015) 3.1.2 พื้นที่คุ้มครองทางธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการแหล่งน้ า 

3.1.3 จ านวนสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุ้มครองที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการ
แหล่งน้ า 
3.1.4 การเปลี่ยนแปลงสุทธิในสภาพของ SSSIs ทั่วเฮียร์ฟอร์ดเชียร ์ Herefordshire Council. (2015) 
3.1.5 หลังจากใช้พื้นที่แหล่งแร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพื้นที่เป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า 
3.1.6 ระดับฟอสเฟตภายในแม่น้ า และล าน้ าสาขาที่อยู่ติดกันซ่ึงได้รับ
ฟอสเฟตเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวหรือเติบโตของพื้นที่ตามสัดส่วน 
3.1.7 สัดส่วนของสถานที่ ในท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์ในเชิงบวกหรือ
ด าเนินการจัดการอยู่ 
3.1.8 จ านวนการพัฒนาที่ตรงตามมาตรฐานการออกแบบระดับประเทศ 
3.1.9 ความจ าเป็น ความถี่ และผลลัพธ์ของการวางแผนการสอบสวนการ
บังคับใช้กฎหมาย/การวางแผนอุทธรณ์เกี่ยวกบัแง่มุมของการสูญเสียอาคารที่
ส าคัญในท้องถิ่นภายในพื้นที่อนุรักษ์ 
3.1.10 จ านวนการอนญุาตการวางแผนที่ได้รับ ขัดต่อค าแนะน าของ
ส านักงานสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรป้องกันน้ าทว่ม 
3.1.11 การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมแบบมีคุณภาพเพื่อติดตามจ านวน
เฮกตาร์ของพื้นที่เกษตรกรรมที่ดีที่สุดและหลากหลายที่สุด (เกรด 3a ขึ้นไป) 
ที่สูญเสียไปในการพัฒนา 

4. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  อากาศ 4.1.1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

4.1.2 ความหนาแน่นของฝุ่นขนาด 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยต่อป ี Liou et al. (2003),  
Zhou (2009) 

4.1.3 อัตราส่วนของวันที่มีค่าความดันอากามากกวา่ 100 PSI ต่อป ี Liou et al. (2003) 

4.1.4 ค่าการปลดปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี Liou et al. (2003) 

4.1.5 ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิง Zhou (2009) 
4.1.6 สัดส่วนการปล่อยมลพิษต่อมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมหลักต่อปี Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

4.1.7 การปล่อย CO2 ทั้งหมดต่อหัวตอ่คน Herefordshire Council. (2015) 

4.1.8 สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อการเพิ่มมูลค่า
ทางอุตสาหกรรมต่อปีของอุตสาหกรรมหลัก 

Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) , Zhou (2009) 

4.1.9 ปริมาณการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ต่อปีของ
อุตสาหกรรมหลัก 

4.1.10 ปริมาณการปล่อยสารประกอบไนโตรเจน (NOx) ต่อปีของ
อุตสาหกรรมหลัก 
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4. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1  อากาศ 4.1.11 อัตราส่วยเฉลี่ยต่อปีระหว่างค่าสูงสุดและค่ามาตรฐานของมลสาร

หลัก (SO2, NO2, PM10) 
Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) , Zhou (2009) 

4.4.12 จ านวนวันรวมทั้งหมดต่อปีทั้งมีระดับคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ II 
4.4.13 จ านวนวันรวมทั้งหมดต่อปีทั้งมีหมอกควัน 

4.1.14 การปล่อยมลพิษทางอากาศจากกิจกรรมในพื้นที่เป้าหมายของแผน
แม่บทการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

4.2 การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
 

4.2.1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการใช้พลงังานทดแทนจากน้ า The republic water directorate 
(2015) 

4.2.2 ปริมาณการปลดปล่อยคาร์บอน และก๊าซเรือนกระจกจากการพัฒนาท่าเรือ
วอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

4.2.3 ความเสี่ยงด้านอุทกภัยที่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศพื้นที่เป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

4.3 น้ า 4.3.1 สัดส่วนคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานในแม่น้ า Liou et al. (2003) 
4.3.2 สัดส่วนคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานในอ่างเก็บน้ า 
4.3.3 สัดส่วนคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานในทะเลสาบ 
4.3.4 สัดส่วนคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานในทะเล 
4.3.5 สัดส่วนคุณภาพน้ าที่ได้มาตรฐานในน้ าใต้ดิน 
4.3.6 สัดส่วนของอ่างเก็บน้ าที่มีค่า TSI มากกวา่ 50 
4.3.7 ปริมาณการปล่อย BOD ทั้งหมด (ภายในประเทศ อุตสาหกรรม ปศุสัตว์) 
4.3.8 ปริมาณการปล่อยของแข็งแขวนลอย (SS) ทั้งหมด 
4.3.9 สัดส่วนคุณภาพน้ าที่ไม่ได้มาตรฐานน้ าดื่ม 
4.3.10 ปริมาณการปล่อยของเสียรวมในรูปของ COD จากอุตสาหกรรมหลัก Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

4.3.11 ปริมาณการปล่อยของเสียรวมในรูปของแอมโมเนียไนโตรเจนจาก
อุตสาหกรรมหลัก 
4.3.12 สัดส่วนอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามข้อบังคับการปล่อยน้ าเสีย
อุตสาหกรรม 
4.3.13 ระยะทางของถนนที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ า Zhou (2009) 
4.3.14 การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าเนื่องจากกจิกรรมของมนุษย์ The republic water directorate 

(2015) 4.3.15 การเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา 
4.4 ดิน 4.4.1 ปริมาณการใช้สารก าจัดศัตรูพืชต่อพื้นที่ Liou et al. (2003) 

4.4.2 ปริมาณการใช้สารเคมีต่อพื้นที ่
4.4.3 ปริมาณโลหะหนกัในดิน 

4.5 ของเสีย 4.5.1ปริมาณการก่อของเสียต่อคนต่อวนั Liou et al. (2003) 

4.5.2 อัตราส่วนการก าจัดของเสียที่เหมาะสม Liou et al. (2003) 

4.5.3 อัตราส่วนการรีไซเคิลของของเสียที่รีไซเคิลได้ Liou et al. (2003) 

4.5.4 อัตราส่วนการจัดของเสียอุตสาหกรรมที่เหมาะสม Liou et al. (2003) 

4.5.5 อัตราการเพิ่มขึ้นของของเสียอุตสาหกรรม Liou et al. (2003) 

4.5.6 อัตราการเพิ่มขึ้นของกากกัมมันตรังสีระดับต่ า Liou et al. (2003) 

4.5.7 ปริมาณการผลิตของเสียอุตสาหกรรมต่อการเพิ่มมูลค่าทาง
อุตสาหกรรมต่อปีของอุตสาหกรรมหลัก 

Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment (2014) 

4.5.8 ปริมาณการผลิตของเสียอุตสาหกรรมต่อการมูลค่าการส่งออกต่อปี
ของอุตสาหกรรมหลัก 
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4. ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.5 ของเสีย 4.5.9 การเพิ่มขึ้นของสถานีบ าบัดน้ าและการเพิ่มขึ้นของประสิทธิการบ าบัด

น้ าเสีย 
The republic water directorate 
(2015) 

4.6 เสียงและความ 
สั่นสะเทือน 

4.6.1 ระดับความเข้มเสียงเฉลี่ย Liou et al. (2003) 
4.6.2 ระดับความเข้มเสียงสูงสุด 
4.6.3 ร้อยละของเสียงรบกวนที่ไม่พึงพอใจ 
4.6.4 การปลดปล่อยเสียงรบกวนในเวลากลางวันและในเวลากลางคืนของ
ในพื้นที่เป้าหมายของแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

4.6.5 จ านวนพื้นที่อ่อนไหวทางประเพณีและวัฒนธรรม Zhou (2009) 
5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.1 ทรัพยากรปา่ไม้ 5.1.1 การลดลงของพื้นที่ป่าต่อป ี Liou et al. (2003) 

5.1.2 สัดส่วนของพื้นที่ป่าที่ไม่ถกูท าลาย 
5.1.3 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า The republic water directorate 

(2015) 
5.2 ทรัพยากรแร่และดิน/

หิน 
5.2.1 ปริมาณการใช้ซีเมนต์ต่อปี Liou et al. (2003) 
5.2.2 ปริมาณการขุดดินทรายและหินต่อปี 
5.2.3 อัตราส่วนการรีไซเคิลของคอนกรีตเสริมเหล็ก 
5.2.4 พื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพาะปลกู Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment (2014) 

5.2.5 ความเข้มข้นของโลหะหนกัในพืน้ที่เพาะปลูก 
5.2.6 พื้นที่ที่เป็นดินเค็มและทะเลทราย 

5.3 ทรัพยากรน้ า 5.3.1 ปริมาณการใช้น้ าต่อคนต่อวัน Liou et al. (2003) 
5.3.2 ปริมาณการใช้น้ าทั้งหมด 
5.3.3 ศักยภาพของทรัพยากรน้ าทั้งหมด 
5.3.4 อัตราส่วนการใช้น้ าอย่างมีประสทิธิภาพ 
5.3.5 ปริมาณการใช้น้ าใต้ดิน 
5.3.6 จ านวนวันที่ปริมาณน้ าในอ่านเกบ็น้ ามีปริมาณต่ า 
5.3.7 ความสมดุลระหวา่งอุปสงค์และอุปทานของการใช้น้ า 
5.3.8 ประสิทธิภาพการใช้น้ าของอุตสาหกรรม 
5.3.9 การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อความยั่งยืน (SI) ส าหรับการใช้น้ า
ภายในประเทศ ภาคอุตสาหกรรม และการเกษตร 
5.3.10 ปริมาณการใช้น้ าต่อหน่วยของการเพิ่มมูลค่าทางอุตสาหกรรมต่อปี
ของอุตสาหกรรมหลัก 

Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

5.3.11 คุณภาพน้ าดื่มที่ได้มาตรฐาน 
5.3.12 คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ภายใต้การควบคุมของประเทศหรือ
ภูมิภาคที่ได้มาตรฐาน 
5.3.13 ระดับยูโทฟิเคชั่น (Eutrophication level) ของน้ าทะเล ทะเลสาบ 
และอ่างเก็บน้ า 
5.3.14 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน EPA ทั้งในระยะระหว่าง
การพัฒนาและหลังการพัฒนาคือระยะด าเนินการพื้นที่ท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

5.3.15 คุณภาพน้ าส ารับการอุปโภค-บริโภค 
5.3.16 ความเส่ียงจากอุทกภัยภายในพื้นที่แผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือวอ
เตอร์ฟอร์ด 
5.3.17 ความเข้มข้นของปริมาณตะกอนในบริเวณพื้นที่ชวากทะเลทั้งใน
ระยะระหว่างการพัฒนาและหลังการพฒันาคือระยะด าเนินการพื้นที่ท่าเรือ
วอเตอร์ฟอร์ด 
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5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5.4 ทรัพยากรชวีภาพ 5.4.1 จ านวนสัตว์ประจ าถิ่น Liou et al. (2003) 

5.4.2 การแพรก่ระจายของสัตว์ตา่งถิ่น 
5.5 พลังงาน 5.5.1 สัดส่วนการผลิตพลังงานของพลงังานทดแทน Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

5.5.2 สัดส่วนการบริโภคพลังงานเช้ือเพลิงที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 
5.5.3 สัดส่วนการบริโภคพลังงานจากถา่นโค้ก 
5.5.4 สัดส่วนการบริ โภคพลังงานต่อหน่วยของการเพิ่มมูลค่าทาง
อุตสาหกรรมต่อปีของอุตสาหกรรมหลัก 
5.5.5 การอุปถัมภ์การขนส่งตามตามรปูแบบ Herefordshire Council. (2015) 
5.5.6 จ านวนการอนุญาตแผนพลังงานแบบกระจายอ านาจ Herefordshire Council. (2015) 

6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
6.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เพื่อการป้องกันสุขภาพ 
ของประชาชนและ
คุณภาพอากาศ 

เขตพื้นที่เมืองที่มีความเสีย่งจากความร้อน Hendrike (2008) 
6.1.1 พื้นที่ชุมชนที่มกีารป้องกันความร้อนพร้อม การจดัเตรียมอากาศบริสุทธิ ์
6.1.2 ความหนาแน่นของชุมชนต่อประชากรต่อเฮกตาร์และความหนาแน่น
ของการใช้ดิน 
6.1.3 พื้นที่เมืองที่จัดสรรตามความหนาแน่นของประชากร ความหนาแน่น
ของโครงสร้างอาคาร พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก พื้นที่
นิคม พื้นที่เมืองแถบชนบท 
พื้นที่ภูมิอากาศชีวภาพส าหรับการพัฒนาเมือง Hendrike (2008) 
6.1.4 พื้นที่เปิดโล่งที่มีความส าคัญต่อสิง่มีชีวิตและภูมิอากาศ 
6.1.5 การป้องกันภูมิอากาศของพื้นที่ป่าและพื้นที่ป่าที่ส าคัญต่อสิ่งมีชีวิต
และภูมิอากาศ เช่น ป่าที่อยู่รอบเมืองที่มีประชากรมากกว่า 40,000 คน) 
6.1.6 พื้นที่ป่าขนาดเล็ก ที่สามรถผลิตอากาศบริสุทธิ์ได้ 
6.1.7 การไหลเวียนและการแลกเปลี่ยนของอากาศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพักผ่อน Hendrike (2008) 
6.1.8 พื้นที่ส าหรับการพักผ่อนที่อยู่ใกล้กับเขตเมือง 
6.1.9 กฎหมาย (ระดับชาติและนานาชาติ) ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
6.1.10 พื้นที่กันชน (buffer zone) ส าหรับการป้องกับพื้นที่พักผ่อน 
6.1.11 การป้องกันพื้นที่เปิดโล่งส าหรับการจัดสรรเป็นพื้นที่พักผ่อนใน
อนาคตและการป้องกันการย่อยสลาย เสียง และการเพิ่มขึ้นของมลพิษ 
เขตพื้นที่เมืองที่มีความเสี่ยงต่อน้ าท่วม Hendrike (2008) 
6.1.12 การออกแบบพื้นเมืองทั้งในเขตพื้นที่น้ าท่วมถึง และเขตกักเกบ็น้ า 
6.1.13 พื้นที่ชายฝั่งที่อยู่ต่ าว่าระดับน้ าทะเลและมีความเสี่ยงเกิดผลกระทบ
จากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ าทะเล 

6.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ระบบนิเวศ 

พื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นที่ลี้ภัยของสัตว์ Hendrike (2008) 
6.2.1 พื้นที่เชื่อมต่อทางธรรมชาติที่มีความส าคัญทั้งในระดับนานาชาติ ชาต ิ
และภูมิภาค 
6.2.2 การใช้ที่ดินที่มีศักยภาพในอนาคตส าหรับการเชื่อมต่อหรือการอพยพ
ของชาวยุโรป 
6.2.3 พื้นที่ส่วนร่วมที่ไม่มีการแบ่งแยก 
พื้นที่ป่า Hendrike (2008) 
6.2.4 พื้นที่ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตต่าง ๆ ได้ 
โดยมีการค านึงถึงป้องกันการกัดเซาะของดิน การสูญเสียพื้นที่ป่า และการ
กักเก็บคาร์บอนและน้ า 
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6. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
6.2 การใช้ประโยชน์ที่ดิน

เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ระบบนิเวศ 

พื้นที่ที่มีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนและน้ า Hendrike (2008) 
6.2.5 พื้นที่ที่อยู่ในบริเวณที่มีระดับน้ าใต้ดินสูง 
6.2.6 พื้นที่ที่สามารถกักเก็บน้ าและคาร์บอนได้ 

6.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น
ทรัพยากรดินและน้ า 

ดินที่ไม่ปิดผนึก Hendrike (2008) 
6.3.1 ดินที่ไม่ปิดผนึกที่ไม่ถูกรบกวนหรือมีการรบกวนต่ า 
6.3.2 พื้นที่รกร้าง (brownfield) ที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน ์
พื้นที่ส าหรับการเกษตร Hendrike (2008) 
6.3.3 ดินที่มีประสิทธิภาพในการเพาะปลูก ซ่ึงรวมถึงการประเมินศักยภาพ
ในอนาคตและความต้องการทางด้านชลประทาน สารปราบศัตรูพืชและปุ๋ย 

 

พื้นที่ส าหรับการป้องกันการกัดเซาะ Hendrike (2008) 
6.3.4 พื้นที่ส าหรับการเพาะปลูกที่มีอปุกรณ์ป้องกันการกัดเซาะจากน้ า  
6.3.5 พื้นที่ส าหรับการเพาะปลูกที่มีอปุกรณ์ป้องกันการกัดเซาะจากลม  
แหล่งน้ าผิวดินที่มีศักยภาพในการกกัเกบ็และการใช้ในระยะยาว Hendrike (2008) 
6.3.6 แหล่งน้ าในภูมิภาคที่มีศักยภาพในการกักเก็บและใช้ในอนาคตภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ 
6.3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตส าหรับการพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน 
6.3.8 การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตส าหรับการฟื้นฟูแหล่งน้ า 
พื้นที่ที่มีศักยภาพส าหรับการเกบ็กักและดูดซับน้ าฝนและน้ าทว่ม Hendrike (2008) 
6.3.9 การออกแบบพื้นที่รองรับน้ าท่วมและพื้นที่กกัเก็บน้ า 
6.3.10 พื้นที่แหล่งน้ าตามธรรมชาต ิ
6.3.11 ความสามารถในการดูดซับและกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าแหละอ่างเก็บน้ า 
6.3.12 อัตราการระเหยและการคายน้ าจากพื้นที่ 
6.3.13 ความสามารถในการกกัเก็บของพื้นที่ 

6.4 ป ร ะ เ ด็ น อื่ น  ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

การเพิ่มขึ้นของการใช้พื้นที ่ Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

6.4.1 การควบคุมและห้ามการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในพื้นทีอ่นุรักษ ์
(พื้นที่สีเหลืองและสีแดง) 
6.4.2 ระยะหา่งระหวา่งพื้นที่อุตสาหกรรมกับชุมชน 
6.4.3 พื้นที่ป่าเชิงเด่ียว 
6.4.4 ขนาดพื้นที่ใช้ทั้งหมด Zhou (2009) 
6.4.5 ขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่ใช้ทั้งหมด 
6.4.6 สัดส่วนขนาดพื้นที่เพาะปลูกที่ใชต้่อขนาดพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 
6.4.7 ปริมาณขยะของแข็ง (หินและดนิ) ทั้งหมด 
6.4.8 ระยะทางของถนนในพื้นที่เสี่ยงดินสไลด์ 
6.4.9 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตร The republic water directorate 

(2015) 6.4.10 ความเส่ือมโทรมของผิวดินเนื่องจากการจัดการแหล่งน้ า 
6.4.11 พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะ (เฮกตาร์) 
6.4.12 อัตราการกัดเซาะชายฝั่งภายในพื้นที่เป้าหมายของแผนหลกัการ
พัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

6.4.13 จ านวนชนิดดินและความส าคัญของทรัพยากรดินหรือตะกอนดินที่มี
การปนเปื้อนจากของเสียในพื้นที่เป้าหมายของแผนแมบ่ทการพัฒนาท่าเรือ
วอเตอร์ฟอร์ด 
6.4.14 ปริมาณการขุดลอกดินที่ไม่ถูกท าไปใช้ประโยชน์ (Waste of 
Dredged Material) ในพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาทา่เรือวอเตอร์ฟอร์ด 
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7. สาธารณสุขและความปลอดภัย 
7.1  สุขภาพของมนุษย ์ 7.1.1 ขนาดของประชากรที่ดื่มน้ าที่ปนเปื้อนหรืออยู่ในพื้นที่อากาศ

ปนเปื้อน 
Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

7.1.2 อัตราการเกิดโรคจากมลพษิสิ่งแวดล้อม 

7.1.3 จ านวนเหตกุารณ์การเสียชวีิตเนื่องจากอุบัติเหตุบนถนน Zhou (2009) 
7.1.4 จ านวนเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับพอร์ตที่มีการร้องเรียน Malone O’Regan 

Environmental (2018) 7.1.5 การจ้างงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากการพัฒนาท่าเรือ 
วอเตอร์ฟอร์ด 
7.1.6 คุณภาพและจ านวนของสิ่งอ านวยความสะดวกทางสังคมที่มีการ
จัดการจากการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 
7.1.7 ความถี่การบาดเจ็บที่ส่งผลให้มีเกิดการสูญเสียเวลา (Lost Time 
Injury Frequency : LTIF) ส าหรับพนักงานและผู้รับเหมาจากการพัฒนา
ท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

7.2  ระบบนิเวศทางบก 7.2.1 การได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปี Liou et al. (2003) 
7.2.2 การปลดปล่อยของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายต่อปี 
7.2.3 การเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจากมลพิษ 
7.2.4 ค่าทดสอบของไดออกซิน (Dioxin) 
7.2.5 อัตราส่วนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มีสุขภาพดีที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับ
การใช้โลหะหนักใน the National Environmental Protection Plan 

7.3  สารกัมมันตรังสี หรือ
สารอันตราย 

7.3.1 จ านวนการร่ัวไหลของสารกัมมันตรังสี Liou et al. (2003) 
7.3.2 ประชากรที่ได้รับผลกระทบจากัมมันตรังสี 
7.3.3 อันตราการเพิ่มขึ้นของกากกัมมันตรังสีระดับต่ า 
7.3.4 ความถี่ของการเกิดเหตุการณ์มลพิษจากสารเคมี 
7.3.5 จ านวนการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสารเคมีอันตราย 

8. ภูมิทัศน์ วัฒนธรรมและประเพณ ี
8.1  ภูมิทัศน์ และคุณภาพ

ทัศนวิสัยที่ดี 
8.1.1 การบุกรุกหรือคุกคามทัศนวิสัย (Visual Intrusion) จากการพัฒนาท่าเรือ
วอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

8.1.2 ผลกระทบจากเงาหรือเงากระพริบ (Shadow Effect) จากการพัฒนาท่าเรือ
วอเตอร์ฟอร์ด 
8.1.3 การเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะเฉพาะของภูมิทัศน์ (Landscape 
Character) จากการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

8.2 ภูมิทัศน์ทางภูมิประเทศ 8.2.1 สัดส่วนพื้นที่ที่มีการถล่มของหนา้ดินและเศษซาก Liou et al. (2003) 

8.3  ภูมิทัศน์ทางนิเวศวิทยา 8.3.1 การเปลี่ยนแปลงของพืช Liou et al. (2003) 

8.3.2 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อพื้นที่อ่อนไหว Liou et al. (2003) 

8.4 วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร ์
สถาปัตยกรรม และ
โบราณคด ี

8.4.1 ระยะเวลาสูงสุดในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า Zhou (2009) 
8.4.2 จ านวนอนุสาวรีย์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการ
แหล่งน้ า 

The republic water directorate 
(2015) 

8.4.3 ผลกระทบหรือการท าลายทางวัฒนธรรมที่ไม่อาจฟื้นฟูหรือแก้ไขได้ Liou et al. (2003) 

8.4.4 การดูแลรักษาสถานะการขึ้นทะเบียนสถานที่ของเคาน์ตี้และอนุสรณ์
สถานของเฮียร์ฟอร์ดเชียร ์

Herefordshire Council. (2015) 

8.4.5 การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางประวัติศาสตร์ Herefordshire Council. (2015) 
8.4.6 การบันทึก การค้นพบ และคุณภาพของชิ้นส่วนโบราณคดีใต้น้ าต่าง ๆ 
ทั้งในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่โดยรอบของแผนแม่บทการพัฒนาท่าเรือวอ
เตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 
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9. การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
9.1 อุตสาหกรรม 9.1.1 ผลผลิตทั้งหมดจากอุตสาหกรรมหลัก Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

9.1.2 พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในภูมภิาค 

9.2 พื้นที่เมือง 9.2.1 อัตราการเติบโตของเมือง Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

9.3  โครงสร้างของ
อุตสาหกรรม 

9.3.1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมใหม่ในอุตสาหกรรมหลัก Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

9.3.2 จ านวนบริษัทในอุตสาหกรรมหลัก 

9.4 สินทรัพย์ 9.4.1 ปริมาณการเผาผลาญเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตร (ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้าง) Zhou (2009) 
9.4.2 มูลค่าของที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่ต้องร้ือถอน Zhou (2009) 
9.4.3 ค่าธรรมเนียมในการจ่ายชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ 

Zhou (2009) 

9.4.4 จ านวนพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบเสียงในระยะ 200 เมตร  
จากกึ่งกลางแนวเส้นทาง 

Zhou (2009) 

9.5 ทรั พย์ สิ นทางวั ตถุ 
โ ครงสร้ า งพื้ นฐาน
และการประมง 

9.5.1 ผลประกอบการประจ าปีของการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าใน
บริเวณปากแม่น้ าซ่ึงอยู่ภายในพื้นที่เป้าหมายและพื้นที่โดยรอบของการ
พัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

9.5.2 โครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

9.5.3 ปริมาณของเสียที่ถูกส่งไปยังพื้นที่ฝังกลบและที่ถูกน ากลับมาใช้ใหม่
ในพื้นที่เป้าหมายของแผนหลักการพัฒนาท่าเรือวอเตอร์ฟอร์ด 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

9.5.4 จ านวนกิจกรรมการท่องเท่ียวแบง่ตามการใช้น้ า The republic water 
directorate (2015) 

9.5.5 ร้อยละของพนังงานด้านการบริการจัดการแหล่งน้ าที่มีรายได้มากกว่า
รายได้เฉลี่ยของประเทศ 

The republic water 
directorate (2015) 

9.5.6 การลดลงของจ านวนผู้ว่างงาน เนื่องจากการจ้างงานในด้านการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า 

The republic water 
directorate (2015) 

9.5.7 จ านวนแผนงานการพัฒนาส าหรับการป้องกันสิ่ งแวดล้อมด้าน 
การจัดการแหล่งน้ า 

The republic water 
directorate (2015) 

9.5.8 จ านวนแหล่งผลิตพลังงานน้ าที่มีผลกระทบข้ามแดน The republic water 
directorate (2015) 

9.6 ป ร ะ เ ด็ น อื่ น  ๆ  ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

9.6.1 ระยะเวลาเฉลี่ยในการเข้าถึงด้วยการเดินเท้า Zhou (2009) 
9.6.2 ค่าเฉลี่ยของการลดระยะเวลาเดินทาง Zhou (2009) 
9.6.3 ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อปขีองประชาชนท้องถิ่น Zhou (2009) 
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ตารางท่ี 2-12 ตัวอย่างตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพื้นที่ (ต่อ) 
ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 

10. การพัฒนาทางสังคม 
10.1  การพัฒนาองค์กร 10.1.1 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดการแหล่งน้ า The republic water 

directorate (2015) 10.1.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการแหล่งน้ า 
10.1.3 จ านวนสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ า 

10.2  การพัฒนาทางสังคม 10.2.1.อัตราการเกิดโรคจากปนเปื้อนในน้ าดื่ม The republic water 
directorate (2015) 10.2.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนครัวเรือนที่อยู่ติดกับแหล่งบ าบัดน้ า 

10.2.3 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของจ านวนครัวเรือนที่อยู่ติดกับแหล่งบ าบัดน้ าเสีย 
10.2.4 จ านวนของครัวเรือนที่ต้องย้ายถิ่นฐานเน่ืองจากการจัดการแหล่งน้ า 
10.2.5 จ านวนประชากรที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ าและน้ าท่วม 

11. กฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
11.1 ก า ร ค ว บ คุ ม

แหล่งก าเนิดมลพิษ 
11.1.1 อัตราการก าจัดย้อนหลังของการผลิต Ministry of environmental 

protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

11.1.2 อัตราการท าความสะอาดของกระบวนการผลิต 
11.1.3 อัตราการควบคุมแหล่งก าเนิดฝุ่น 
11.1.4 การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมหลัก 
11.1.5 สัดส่วนการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการลงทุนใน GDP 
11.1.6 สัดส่วนการป้องกันคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่อการเติบโตด้านการลงทุนใน GDP 
11.1.7 จ านวนกองทุนพิเศษส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและการปรับปรุง 
11.1.8 สัดส่วนของบริษัทในอุตสาหกรรมหลักที่ ซ้ือประกันด้านความ
รับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม 
11.1.9 อัตราการน าน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมหลัก 
11.1.10 ประสิทธิภาพของกระบวนการก าจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(Desulfurization) ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
11.1.11  อัตราการฝังกลบของของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งขยะมูลฝอยและ
ขยะอันตราย 

11.2  การบ ารุงรักษาและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศ 

11.2.1 อัตราส่วนพื้นที่คุ้มครองทางนิเวศ เช่น พื้นที่อุทยาน Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

11.2.2 อัตราการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่าในพื้นที่คุ้มครอง 
11.2.3 การลงทุนและพื้นที่นิเวศวิทยาป่าไม้ 
11.2.4 อัตราการฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่เหมือง 
11.2.5 สัดส่วนการคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ า 
11.2.6 พื้นที่ที่อยู่ห่างจากฝั่ง (Offshore) ที่ปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้าน
สิ่งแวดล้อม 
11.2.7 การสร้างและบังคับใช้กลไกการชดเชยทางระบบนิเวศ 
11.2.8 อัตราการไหลของแหล่งน้ าผิวดิน 

 11.2.9 การปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ของข้อบังคับกรอบยุทธศาสตร์ทางทะเลเพื่อ
ไม่ส่งผลกระทบในทางลบกับสภาพแวดล้อมทางทะเล 

Malone O’Regan 
Environmental (2018) 

11.3  มาตรการส าหรับการ
จัดการมลพิษและ
การเปลี่ ยนแปลง
ภูมิอากาศ 

มาตรฐานวิศวกรรมด้านโครงสร้างป้องกันคลื่น (Anti-wave) Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 

แผนผังของพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนในบริเวณชายฝั่งและพื้นที่
ที่อยู่ระดับต่ า 
พื้นที่เพาะปลูกพืชทนแล้ง 

11.4 ความพึงพอใจของ
ประชาชน 

ดัชนีความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม Ministry of environmental 
protection of China and 
Netherlands commission for 
environmental assessment 
(2014) 
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ตารางท่ี 2-12 ตัวอย่างตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพื้นที่ (ต่อ) 

ประเด็น ตัวชี้วัด แหล่งที่มา 
11. กฎหมายหรือข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม 
11.5 พิธีสารมอนทรีออล การปลดปล่อยสาร CFCs Liou et al. (2003) 

11.6 อ นุ สั ญ ญ า
สหประชาชาติ ว่ า
ด้วยการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิ อ า กาศ 
(UNFCCC) 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี Liou et al. (2003) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด Liou et al. (2003) 

11.7 อนุสัญญาบาเซล การน าเข้าของเสียอันตราย Liou et al. (2003) 

11.8 อนุ สัญญาว่ าด้ ว ย
ก า ร ค้ า ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศเกี่ ยวกับ
สั ต ว์ ป่ า แ ล ะ พื ช
พรรณจากป่าที่ใกล้
สูญพันธุ์ (CITES) 

การส่งออกของสิ่งมีชีวิตละผลิตภัณฑ์จากสัตว์สงวน Liou et al. (2003) 

การน าเข้าของสิ่งมีชีวิตละผลิตภัณฑ์จากสัตว์สงวน Liou et al. (2003) 

11.9 อนุ สัญญาว่ าด้ ว ย
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

จ านวนพื้นที่สงวน Liou et al. (2003) 

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ Liou et al. (2003) 

ปรับปรุงจาก:  1) Sustainable indicators for strategic environmental assessment in Taiwan. Liou et al. (2003) 
2) Strategic environmental assessment in regional land use planning. Hendrike (2008) 
3) Strategic environmental assessment (SEA) and provincial level expressway programme planning:  

an application framework and indicator system for China. Zhou (2009) 
4) Strategic environmental assessment effectiveness: learning from experience in China and the Netherland. 

Ministry of Environmental Protection of China and Netherlands Commission for Environmental Assessment. 
(2014) 

5) Summary report on strategic environmental assessment of the Danube river basin management plan.  
The Republic Water Directorate. (2015) 

6) Strategic Environmental Assessment Tarrington Neighbourhood Area. Herefordshire Council. (2015) 
7) Strategic Environmental Assessment Scoping Report. Port of Waterford Masterplan. Malone O’Regan 

Environmental. (2018) 

 

ในคู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ได้น าตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาของพ้ืนที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ซึ่งเป็นตัวอย่างตัวชี้วัดภายใต้ประเด็นการพัฒนาเกี่ยวกับ “การส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร” โดยต้องระบุขอบเขตและวิธีของการวัดให้
ชัดเจน รวมทั้งหากมีตัวชี้วัดย่อยหรือปัจจัยภายใต้ตัวชี้วัดนั้นควรระบุชื่อตัวชี้วัดและวิธีการวัดให้ชัดเจนด้วย  
ดังตัวอย่างในตารางท่ี 2-13  
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ตารางท่ี 2-11 ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากร 
วัตถุประสงค์การพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑. เพื่อยกระดับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. เพื่อส่งเสริมการท าการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
๓. เพื่อส่งเสริมและผลักดันการท าการเกษตรให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และความต้องการของ
อุตสาหกรรมเป้าหมายและเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง 
ตัวชี้วัด ขอบเขตและวิธกีารวัด 
1.1 มูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ 
และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว  
 

-  รวบรวมผลคูณระหว่างข้อมูลด้านปริมาณการผลิต (ตัน/ปี) และราคาเฉลี่ยรายปี   
(บาท/ตัน) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยน าข้อมูลเทียบกับฐานข้อมูลของจังหวัด
สระแก้วและส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในช่วงปีระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2562 

-  ขอบเขตการประเมินเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมแปรรูปในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

-  ขอบเขตเชิงเวลาตามก่อนและหลังเกิดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 - 2570 

1.2 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว  

-  รวบรวมจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 ถึง 
ระดับ 5 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยน าข้อมูลเทียบกับฐานข้อมูลของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ในช่วงปีระหว่าง พ.ศ. 2560 - 2564 

-  ขอบเขตการประเมินเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนื่องจากมีความ
เชื่อมโยงสินค้ากับอุตสาหกรรมทั้งในและนอกพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

-  ขอบเขตเชิงเวลาตั้งแต่มีเกณฑ์อุตสาหกรรมสเีขียว พ.ศ. 2560 - 2564 และตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2564 - 2570 

1.3 จ ำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
ไ ด้ รั บ ก ำ ร รั บ รอ งม ำต ร ฐ ำ น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  

-  รวบรวมจ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยน าข้อมูลเทียบกับฐานข้อมูลของส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในช่วงปีระหว่าง พ.ศ. 2562 - 2564 

-  ขอบเขตการประเมินเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากการพัฒนา
คุณภาพสินค้าน ามาขายในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 

-  ขอบเขตเชิงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2564 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 - 2570 

 

2) การจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัด 

การก าหนดตัวชี้วัดในการวางแผนเชิงพ้ืนที่โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือซึ่งสร้างให้เกิดจุดเน้น (Focus) 
ที่ส าคัญในการน าตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐานและการประเมินทางเลือก ซึ่งใน
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตจ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนในเชิงประเด็นและขอบเขตของการประเมินผ่านการ
ก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดเริ่มต้นจากการน าตัวชี้วัด
ทั้งหมดที่ได้จากขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดน ามาจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมตามผลลัพธ์ของการพัฒนาในแต่ละ
ด้าน เช่น ผลลัพธ์การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในด้านเศรษฐกิจ ผลลัพธ์การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในด้านสังคม และผลลัพธ์
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งในการจัดหมวดหมู่ของตัวชี้วัดอาจไม่จ าเป็นต้องจัดตามมิติ
หรือมุมมอง ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและชัดเจนของ
ประเด็นในการประเมินที่แคบลงและชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น ผลลัพธ์การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในด้านการยกระดับ
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คุณภาพชีวิตประชาชนในพ้ืนที่ ผลลัพธ์การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลลัพธ์
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลลัพธ์การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในด้านการฟ้ืนฟูและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

ทั้งนี้ เมื่อจัดหมวดหมู่ของตัวชี้วัดแล้วจะต้องด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดตั้งแต่
ความส าคัญของหมวดหมู่ตัวชี้วัดและในระดับตัวชี้วัดของแต่ละหมวดหมู่ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ตามล าดับขั้น 
AHP ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยคณะผู้จัดท า SEA ที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายและครอบคลุมในทุกมิติ
ของตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดในหมวดหมู่จ านวน 3 ตัวชี้วัด ท าการเปรียบเทียบระดับความส าคัญทีละคู่ ดังตัวอย่าง 
ใน รูปที่ 2-10  

 

 

รูปที่ 2-10 ตัวอย่างการจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัดด้วยเทคนิค AHP 

 
จากนั้นน าข้อมูลการเปรียบเทียบมาค านวณและประมวลผลค่าระดับความส าคัญดังรูปที่ 2-11 

 

 

รูปที่ 2-11 ตัวอย่างผลการจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัดด้วยเทคนิค AHP 

 
ตารางท่ี 2-12 ตัวอย่างค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ระดับความส าคัญ 
1.1 มูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว 0.55 
1.2 จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว 0.24 
1.3 จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 0.21 

 

ตัวชี้วัด 1 2 3 การค านวณคร้ังที่ 1 การค านวณคร้ังที่ 2 ระดับความส าคัญ
1 1.00 2.00 3.00 6.00 1.82 0.55
2 0.50 1.00 1.00 0.50 0.79 0.24
3 0.33 1.00 1.00 0.33 0.69 0.21

3.30 1.00
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2.8 การประเมินข้อมูลฐาน 

การประเมินข้อมูลฐาน หมายถึง การประเมินลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่บ่งชี้สภาพ
ของพ้ืนที่ ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงสภาพปัจจุบัน ซึ่ งเป็นการจัดเตรียมข้อมูลฐานของพ้ืนที่เป้าหมายของ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ และใช้ผลของการประเมินนี้เพ่ือทบทวนข้อมูลบริบทแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย 
ข้อมูลฐานของพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ส าหรับกรณีที่เป็นการจัดท าการวางแผนเชิงพ้ืนที่ใหม่ โดยใช้ SEA เป็น
เครื่องมืออาจจะพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับการส ารวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ในประเด็นที่มี
ความอ่อนไหวและส าหรับการทบทวนปรับปรุงการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือนั้น หากมีความ
จ าเป็น ก็สามารถน าข้อมูลฐานจากผลการติดตามและประเมินผลมาปรับใช้เป็นข้อมูลฐานของพ้ืนที่เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ต่อไปได้ หากข้อมูลฐานมีประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูลก็
สามารถด าเนินการส ารวจเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได้เช่นเดียวกัน  

วิธีการและเทคนิคที่ ใช้ ในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐาน ได้แก่  การวิ เคราะห์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลง (Trend Analysis) เพ่ือเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ จากอดีต
จนถึงปัจจุบันและทราบทิศทางและระดับความรวดเร็วหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ 
ทั้งในทางบวกและลบ ดังตารางท่ี 2-13 

ตารางที่ 2-13 ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อมูลฐานในตัวช้ีวัดที่ 1  
ตัวชี้วัดที่ 1 มูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว 

พืชเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และมันส าปะหลัง 
ปริมาณของพืชเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงไม่สูง
มากนัก และปัจจัยทางด้านราคาส่งผลต่อความผัน
ผวนของราคาในแต่ละปี อันเนื่องมาจากปริมาณ
การส่งออก/น าเข้า ปริมาณผลผลิต ราคาน้ ามัน 
ดัชนีราคาผู้บริโภค และอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท 
(ส านักงานจังหวัดสระแก้ว, 2565; ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2565) 

 
 

ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาทางเลือกในการวางแผนเชิงพื้นที่ 

ทางเลือกการพัฒนา เป็นแนวทางหรือวิถีทางต่าง ๆ ที่ เป็นไปได้ที่ถูกพัฒนาขึ้นเ พ่ือให้บรรลุ  
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ และไปสู่ภาพอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ การพัฒนาทางเลือกเกิดจาก 
การน าผลจากการวิเคราะห์ประเมินข้อมูลฐานมาร่วมกันพิจารณาออกแบบและทดลองก าหนดแนวทางหรือ  
วิถีต่าง ๆ ร่วมกับการน าข้อเสนอแนะจากผลการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผลการปรึกษาหารือ
กับผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ในการออกแบบและเสนอทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้นก่อน และต่อมาเป็นทางเลือก 
การพัฒนาหรือการจัดการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้  โดยการวิเคราะห์ค้นหาและออกแบบทางเลือกที่ยึดหลักการ 
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การก าหนดให้แต่ละทางเลือกมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่มุ่งสู่ภาพอนาคตของการพัฒนาหรือการจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและน าสู่เป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ หรือ 
ภาพอนาคตที่ต้องการ  

ปัจจัยน าเข้าเพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ประกอบด้วย ผลการระบุ
ประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ในการก าหนดแนวทางการวางแผนเชิงพ้ืนที่ในแต่ละด้าน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนก่อนหน้า และก่อนที่จะพัฒนาต่อเป็นทางเลือก
ส าหรับการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมกับ
ผลการประเมินข้อมูลฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและผลการวิเคราะห์
ศักยภาพพ้ืนที่ ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ สู่การเป็นทางเลือกส าหรับ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ต้องก าหนดกรอบแนวคิดของทางเลือกแต่ละทางเลือกให้มีความชัดเจนอย่างน้อย  
3 ทางเลือก และพิจารณาแนวทางการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดทางเลือกในการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ ในกรณีที่ประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือทบทวนและปรับปรุง
การวางแผนเชิงพ้ืนที่เดิมที่มีการขับเคลื่อนมาก่อนหน้ามีความจ าเป็นต้องน าทางเลือกฐานหรือทางเลือกที่เป็น
สภาพตามปกติ3 ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ร่วมเป็นทางเลือกในการพัฒนาทั้งหมดจะต้องด าเนินการประเมินใน
ขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่สามารถด าเนินการโดยใช้การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ของคณะผู้จัดท า SEA ที่มีประสบการณ์ ความรู้และความเชี่ยวชาญร่วมกันสังเคราะห์ทางเลือกในการวางแผน
เชิงพ้ืนที่ โดยเริ่มต้นจากการพิจารณาประเด็นการพัฒนา วัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนและค้นหาแนวทาง
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ยั่งยืนนั้นว่าควรจะด าเนินการอย่างไรในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ด าเนินการในลักษณะนี้
ให้ครบในประเด็นการพัฒนาและวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ สามารถระบุรายละเอียดของ  
แนวทางการพัฒนาให้มีความชัดเจนในเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถคาดการณ์ภาพอนาคตของแต่ละแนวทาง 
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างในตารางท่ี 2-14 

ตารางท่ี 2-14 ตัวอย่างทางเลือกการพัฒนาของพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ทางเลือกการพัฒนาที่ ๑  
 

เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาค 
ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เกษตรแปรรูป และเศรษฐกิจชุมชนที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ทางเลือกการพัฒนาที่ ๒ 
 

เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาค 
ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว เพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ทางเลือกการพัฒนาที่ ๓ 
 

เป็นประตูเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประ เทศและประเทศในอนุภูมิภาค 
ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ผ่านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

                                                           
3

 สภาพตามปกติ (Business-as-Usual: BAU) หมายถึง สภาพพื้นฐานของตัวชี้วัดต่างๆตามประเด็นการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยังอนาคต ซ่ึงไม่มีการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาเพื่อใช้เปรียบเทียบกับทางเลือกอื่น ๆ ทั้งนี้ สภาพตามปกติถือเป็น
ทางเลือกหนึ่ง (ปรับปรุงจาก สศช, ๒๕๖๔ก) 
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หลังจากได้แนวทางการพัฒนาครบถ้วนแล้ว จึงน าเป้าหมายการพัฒนามาพิจารณาร่วมกับประเด็น 
การพัฒนาทั้งหมด เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดส าหรับทางเลือกการวางแผนเชิงพ้ืนที่ว่าสามารถด าเนินการพัฒนา
หรือการจัดการไปในทิศทางใดรูปแบบใดได้บ้างที่สามารถเข้าใกล้หรือบรรลุเป้าหมายการพัฒนามากที่สุดและ
น าแนวทางการพัฒนาที่ได้ออกแบบไว้พิจารณาความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของทางเลือก หากแนวทาง
การพัฒนาหรือการจัดการเชิงพื้นทีน่ั้นมีความสอดคล้องสามารถน าแนวทางการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่
นั้นเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือก ซึ่งในหนึ่งแนวทางของการพัฒนาสามารถสอดคล้องได้ มากกว่าหนึ่งกรอบ
แนวคิดของทางเลือก เมื่อได้ทางเลือกการวางแผนเชิงพ้ืนที่ครบถ้วนแล้ว จ าเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์
และความเป็นไปได้ตามประเด็นการตรวจสอบทางเลือก ดังตารางท่ี 2-15 

ตารางท่ี 2-15 ตัวอย่างประเด็นการตรวจสอบทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ล าดับที ่ ประเด็นการตรวจสอบทางเลือก ใช่ ไม่ใช ่
1 ในกระบวนการ SEA มีการพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือไม่   
2 การพัฒนาทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้น าข้อมูลจากการเปิดโอกาสให้ 

ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA หรือไม่ 
  

3 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการพิจารณาขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์และ  
ความสอดคล้องตามล าดับขั้นและวัตถุประสงค์ของแผน หรือแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือไม่ (Realistic) 

  

4 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนาบนฐานข้อมูลสถานภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ  ด้ านสั งคมและด้านสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นจริ งของพื้นที่  หรือไม่ 
(Reasonable) 

  

5 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถด าเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
ภายในระยะเวลาและทรัพยากร ภายใต้แผนหรือแผนงาน หรือไม่ (Implementable) 

  

6 มีความเป็นไปได้ของทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งในเชิงเทคนิคและ  
เชิงสถาบัน หรือไม่ (Viable) 

  

7 มีทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจน 
ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

  

8 ทางเลือกในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ทั้งในส่วน
กรอบแนวคิดของทางเลือกและการอธิบายความของแนวทางการพัฒนา หรือไม่ 

  

9 ทางเลือกการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษได้มีการระบุแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ที่ชัดเจนพร้อมทั้งการอธิบายข้อมูลในรูปแบบแผนที่ 

  

 
ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือก 

การประเมินทางเลือก เป็นขั้นตอนส าคัญในการพิจารณาเพ่ือให้ทราบว่า ทางเลือกการพัฒนาหรือ 
การจัดการเชิงพ้ืนที่ใดที่มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน เพ่ือเปรียบเทียบและคัดเลือกให้ได้ทางเลือก 
ที่เหมาะสม (Preferred Alternative) ซึ่งการประเมินทางเลือกเป็นการวิเคราะห์และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง
หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ ข้อมูลที่เป็นผลจากการประเมินทางเลือกน าไป
ประกอบการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือค้นหาทางเลือกที่เหมาะสม 
ในขั้นตอนการประเมินทางเลือกประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
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4.1  การคาดการณ์และประเมินผลกระทบทางเลือก 

4.1.1 การคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือก 

การคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่  เป็นขั้นตอนในการน า 
แนวทางการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่มาพิจารณาเพ่ือคาดการณ์ 
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการพิจารณาจะน าตัวชี้วัดที่ได้รับจาก 
ขั้นตอนย่อยที่ 2.6 เป็นกรอบแนวคิดเชิงประเด็นในการพิจารณา ผู้จัดท า SEA จะใช้สาระส าคัญเกี่ยวกับ
วิธีการวัดและขอบเขตของตัวชี้วัดเป็นแนวทางในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาศัยความเชื่อมโยงกับการ
ประเมินข้อมูลฐาน เทคนิควิธีการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ
ของทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะของผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลกระทบ
ทางตรง (Direct Impacts) คือ ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่โดยตรงกับองค์ประกอบที่ถูก
รบกวนด้วยกิจกรรมการพัฒนา และผลกระทบทางอ้อม ( Indirect Impacts) คือ ผลกระทบที่ต่อเนื่องจาก
ผลกระทบทางตรงที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าโดยจะเป็นล าดับที่ 2 หรือ 3 ในการเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างการ
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์การวางแผนเชิงพ้ืนที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้วดังตารางที่ 2-16 ถึง ตารางที่ 2-18 โดยแสดงตัวอย่างภาพแผนที่การคาดการณ์ดัง
รูปที่ 2-12 ถึง รูปที่ 2-14 

ตารางที่ 2-16 ตัวอย่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
การวางแผนเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของทางเลือกที่ 1 

กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร ์
ทางเลือกที่ 1 

(Strategic Action) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ศึกษา 

ผลกระทบขั้นที่ 1 
(Primary Impact) 

ผลกระทบขั้นที่ 2 
(Secondary Impact) 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ SME  
ใน SEZ สระแก้ว (อุตสาหกรรม 
เกษตรแปรรูป,อุตสาหกรรม 
โลจิสติกส์, อุตสาหกรรมบริการ 

-  SME 
-  เกษตรกร 

-  สินค้ามีคุณภาพและ 
มีมาตรฐานรับรอง 

-  ระบบการผลิ ตและ
การตลาดที่ดีขึ้น 

-  รายได้ของผู้ประกอบการ 
และสมาชิ กของกลุ่ ม 
ที่เพิ่มขึ้น 

การพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ 
ขนส่ งและกระจายสินค้ า ใน
ประเทศและประเทศอนุภูมิภาค 
 

-  ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ทุกภาคส่วน 

-  หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กรมศุลกากร จังหวัด
สระแก้ว 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่ ง แล ะกระจ า ย
สินค้า ในเชิงปริมาณ 
แ ล ะ เ ว ล า  ทั้ ง ใ น
ประเทศ และประเทศ
อนุภูมิภาค 

-  การเพิ่ มมูลค่าการค้ า
ชายแดน 

-  ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
-  การสร้างงานในพื้นที่ 
- ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง

สิ่งแวดล้อม 
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รูปที่ 2-12 ตัวอย่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของทางเลือกที่ 1 

 
ตารางที่ 2-17 ตัวอย่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
การวางแผนเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของทางเลือกที่ 2  

กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร ์
ทางเลือกที่ 2 

(Strategic Action) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ศึกษา 

ผลกระทบขั้นที่ 1 
(Primary Impact) 

ผลกระทบขั้นที่ 2 
(Secondary Impact) 

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงขึ้นบน
ฐานทรัพยากรในพื้นที่ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ -
หมุนเวียน-สีเขียว  

-  ผู้ ป ร ะกอบกา รทุ ก 
ภาคส่วน 

-  เกษตรกรในห่วงโซ่
อุปทาน 

-  มู ล ค่ า พื ช เศ รษฐกิ จ
เพิ่มข้ึน 

-  มูลค่าสินค้าเกษตรแปร
รูปเพิ่มขึ้น 

-  มูลค่าการส่งออกสินค้า
เกษตรแปรรูปที่ผลิตใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

-  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
-  ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง

สิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาระบบโลจิ สติ กส์ 
ขนส่ งและกระจายสินค้ า ใน
ประเทศและประเทศอนุภูมิภาค 
 

-  ผู้ ป ร ะกอบกา รทุ ก 
ภาคส่วน 

-  หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กรมศุลกากร จังหวัด
สระแก้ว 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่ ง แล ะกระจ า ย
สินค้า ในเชิงปริมาณ 
แ ล ะ เ ว ล า  ทั้ ง ใ น
ประเทศ และประเทศ
อนุภูมิภาค 

-  การเพิ่ มมูลค่าการค้ า
ชายแดน 

-  ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
-  การสร้างงานในพื้นที่ 
-  ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง

สิ่งแวดล้อม 
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รปูท่ี 2-13 ตัวอย่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของทางเลือกที ่2 

ตารางที่ 2-18 ตัวอย่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
การวางแผนเชิงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของทางเลือกที่ 3  

กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร ์
ทางเลือกที่ 3 

(Strategic Action) 

องค์ประกอบ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ศึกษา 

ผลกระทบขั้นที่ 1 
(Primary Impact) 

ผลกระทบขั้นที่ 2 
(Secondary Impact) 

การพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
ใ น พื้ น ที่ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ตลาดแรงงาน 
 

-  แรงงานในพื้นที่ศึกษา 
-  สถาบันการศึกษาและ

ศูนย์ฝึกอบรม 
-  ภาคธุรกิจ 

-  รายได้แรงงานที่สูงขึ้น
ตามทักษะฝีมือ 

-  เกิดความร่วมมือในการ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร 
ระหว่างภาคธุรกิจ และ
สถาบันการศึกษาและ
ศูนย์ฝึกอบรม 

-  เสริมสร้างความม่ันคงใน
หน่วยครอบครัว 

-  เสริมสร้างความม่ันคงใน
ภาคธุรกิจ ทั้ งด้านการ
พัฒนา และการลงทุน
จากแรงงานที่มีศักยภาพ 

-  พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ ต อบสนองต่ อคว าม
ต้องการของตลาดแรงงาน 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนส่ง
และกระจายสินค้าในประเทศ
และประเทศอนุภูมิภาค 

- ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ทุกภาคส่วน 

-  หน่วยงานภาครัฐ เช่น 
กรมศุลกากร จังหวัด
สระแก้ว 

-  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ข น ส่ ง แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
สินค้า ในเชิงปริมาณ 
และเวลา ทั้งในประเทศ 
และประเทศอนุภูมิภาค 

-  การ เพิ่ ม มูลค่ า การค้ า
ชายแดน 

-  ต้นทุนต่อหน่วยลดลง 
-  การสร้างงานในพื้นที่ 
-  ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ท า ง

สิ่งแวดล้อม 
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รปูท่ี 2-14 ตัวอย่างการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วของทางเลือกที ่3 

ทั้งนี้ แต่ละแนวทางการพัฒนาของแต่ละทางเลือกสามารถส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบในตัวชี้วัดเดียวกันได้ ในการคาดการณ์จ าเป็นต้องรวบรวมผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ  
ในภาพรวมของทุกแนวทางการวางแผนเชิงพ้ืนที่ในแต่ละทางเลือก ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า 1 ตัวชี้วัดคือ  
ผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบการสะสม (Cumulative Impact)4 จากทุก ๆ แนวทางการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ซึ่งจะเกิดขึ้นทั้งในพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาและมีส่วนที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ  
สู่ภายนอกพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่หรือที่เรียกว่าผลกระทบสะสมข้ามแดน (Transboundary 
Cumulative Impact)5 นอกจากจะเป็นเทคนิควิธีการที่เหมาะสมในการคาดการณ์ของแต่ละตัวชี้วัดแล้วยัง
สามารถสร้างความเชื่อมโยงของการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของทางเลือกในการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ด้วยการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมทั้งรูปแบบการส ารวจทัศนคติด้วยแบบสอบถามหรือ 
การสัมภาษณ์ จากการอภิปรายด้วยการประชุมกลุ่มย่อยหรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้ทราบถึง
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่ผู้จัดท า SEA จ าเป็นต้องให้ความส าคัญเพ่ือหาค าตอบของ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ตาม
ทางเลือกนั้น ๆ ในกรณีท่ีด าเนินการด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ตามวิธีการและขอบเขตการวัดของตัวชี้วัดที่ได้
ก าหนดไว้ สามารถสร้างกระบวนการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบจากทางเลือกเบื้องต้นใน
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของขั้นตอนการพัฒนาทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และในขั้นตอนการคาดการณ์

                                                           
4

  ผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและ ทางอ้อมที่สะสมจากการด าเนินแผน แผนงานและโครงการต่าง ๆ  
ในพื้นที่เดียวกันหรือในกลุ่มประชากรเดียวกันซ่ึงบางครั้งท าให้ผลกระทบรุนแรงเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
5 ผลกระทบสะสมขา้มแดน (Transboundary Cumulative Impact) เป็นผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่สะสมจากการด าเนินแผน แผนงาน
และโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่เดียวกันหรือในกลุ่มประชากรเดียวกัน ในพื้นที่เดียวกันหรือในกลุ่มประชากรเดียวกัน และส่งผลไปยังนอกขอบเขตพื้นที่
ศึกษาหรือพื้นที่เปา้หมาย 
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การเปลี่ยนแปลงและผลระทบทางเลือกเป็นการด าเนินงานโดยผู้จัดท า SEA ก่อนน าผลการคาดการณ์ไปเป็น
ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือความครบถ้วนและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
 4.1.2  การประเมินผลกระทบของทางเลือก 

หลักจากทราบผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของแต่ละทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นแล้ว
ผู้จัดท า SEA จะต้องท าการประเมินขนาดของผลกระทบ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ  
(Expert Judgement) ซึ่งสามารถด าเนินการในลักษณะที่แยกกันประเมินของแต่ละผู้เชี่ยวชาญและน ามา
ประมวลผลในภาพรวมร่วมกันเป็นค่าเฉลี่ยของขนาดผลกระทบ หรือจะใช้การอภิปรายร่วมกันในการสนทนา
กลุ่มเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางและขนาดของผลกระทบ  

นอกจากให้ผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันประเมินผลกระทบของทางเลือกแล้ว ยังสามารถบูรณาการ 
ผลการประเมินร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในหลายรูปแบบ  
อาทิ ใช้แบบสอบถามความคิดเห็น การสัมภาษณ์รายบุคคลหรือแบบกลุ่ม การสนทนากลุ่ม และการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ เป็นต้น สิ่งส าคัญในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางเลือก 
คือ ความชัดเจนของข้อมูลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของแต่ละทางเลือกที่ครบถ้วนและ
เป็นการคาดการณ์บนหลักวิชาการตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งมีช่วงเวลาของการอธิบายข้อมูล แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและซักถามข้อสงสัยให้เกิดความเข้าใจของผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของแต่ละ
ทางเลือกอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการประเมินทิศทางและ
ขนาดผลกระทบได้อย่างเหมาะสม ดังตัวอย่างความหมายของขนาดหรือระดับของผลกระทบในตารางท่ี 2-19 

ตารางท่ี 2-19 ตัวอย่างการก าหนดทิศทางและขนาดหรือระดับของผลกระทบในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
ขนาด/ระดับ
ผลกระทบ 

ความหมาย 

 -  3 มีผลกระทบทางลบมากต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ภายใต้ตัวชี้วัด 
 -  2 มีผลกระทบทางลบปานกลางน้อยต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ภายใต้ตัวชี้วัด 
 -  1 มีผลกระทบทางลบน้อยต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ภายใต้ตัวชี้วัด 
   0 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมาย

และนอกพื้นที่เป้าหมาย ภายใต้ตัวชี้วัด 
 + 1  มีผลกระทบทางบวกน้อยต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ภายใต้ตัวชี้วัด 
 + 2 มีผลกระทบทางบวกปานกลางต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ภายใต้ตัวชี้วัด 
 + 3 มีผลกระทบทางบวกมากต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ภายใต้ตัวชี้วัด 
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 4.1.3 การวางมาตรการบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น 

เมื่อทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดหรือผลกระทบใดที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนในการพัฒนาหรือ
การจัดการพ้ืนที่ ควรน าประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบด้านลบที่ส าคัญมาวิเคราะห์เพ่ือวางมาตรการ
ในการบรรเทาผลกระทบด้านนั้นด้วยการพิจารณาการหาแนวทางในการบรรเทาผลกระทบจากสาเหตุของ  
การเกิดผลกระทบด้านลบและการบรรเทาผลกระทบด้วยการลดขนาดผลกระทบโดยการน าเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของการจ ากัดวงของการแพร่ของผลกระทบด้านลบ หรือการบ าบัดให้มีคุณภาพ 
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ ทั้งนี้สามารถน ามาตรการบรรเทาผลกระทบเบื้องต้นไปใช้ประกอบ  
การพิจารณาเปรียบเทียบและจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกเพ่ือสนับสนุนให้กระบวนการเปรียบเทียบ 
(Trade off) ทางเลือกที่มิได้พิจารณาเพียงแค่ผลการเปลี่ยนแปลงจากกิจกรรมภายใต้ทางเลือกเท่านั้น แต่น า
มาตรการบรรเทาผลกระทบที่ช่วยสนับสนุนให้ทางเลือกนั้นเข้าสู่เป้าหมายการพัฒนาของแผนเชิงพ้ืนที่  
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือการจัดการที่เข้าใกล้หรือน าไปสู่ความยั่งยืนได้ 

4.2 การเปรียบเทียบและระบุทางเลือกท่ีเหมาะสม 

เมื่อได้ทราบถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงหรือขนาดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแล้ว จะน ามาพิจารณาร่วมกับค่าน้ าหนักหรือค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัด ซึ่งจะต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้นั้นมีทิศทางของการวัดในการเปลี่ยนแปลงทางบวกหรือทางลบ ดังตัวอย่าง
ในตารางท่ี 2-20  

ตารางท่ี 2-20 ตัวอย่างผลการเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตัวชี้วัด 

สภาพตามปกติ 
 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ ผลกระทบ 

1. มูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรใน
จังหวัดสระแก้ว (+) 

- 2 
 

+ 1 
 

+ 2 
 

+ 2 
 

2. จ า น ว น โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ ผ่ า น เ ก ณ ฑ์
อุตสาหกรรมสีเขียว (+) 

- 2 
 

+ 1 
 

+ 2 
 

+ 3 
 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (+) 

 0 
 

+ 1 
 

+ 2 
 

+ 3 
 

หมายเหตุ : ปรับปรุงจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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จากนั้นจึงน าค่าน้ าหนักหรือค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัดมาประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือก 
ในการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือที่จะระบุทางเลือกที่เหมาะสมจากผลคะแนนรวมของแต่ละทางเลือก 
โดยเลือกจากผลกระทบทางบวกท่ีมีค่าคะแนนมากที่สุด ดังตัวอย่างในตารางท่ี 2-21 
ตารางท่ี 2-21 ตัวอย่างการประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือกของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ตัวชี้วัด 
ค่าระดับความส าคัญ 

(ค่าถ่วงน้ าหนัก) 

สภาพตามปกติ 
 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 

ระดับ
ผลกระทบ 

ผล 
คะแนน 

ระดับ
ผลกระทบ 

ผล 
คะแนน 

ระดับ
ผลกระทบ 

ผล 
คะแนน 

ระดับ
ผลกระทบ 

ผล 
คะแนน 

1. มูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว (+) 
 0.55 - 2 (-1.10) + 1 (0.55) + 2 (1.10) + 2 

 
(1.10) 

2.. จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียว (+) 

 0.24 - 2 
 

(-0.48) + 1 
 

(0.24) + 2 
 

(0.48) + 3 
 

(0.72) 

3. จ านวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (+) 

 0.21 0 
 

(0) 
 

+ 1 
 

(0.21) 
 

+ 2 
 

(0.42) + 3 
 

(0.63) 

รวม 1  -1.58  1.00  2.00  2.45 
หมายเหตุ : ปรับปรุงจากโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ตารางท่ี 2-22 ตัวอย่างกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์การวางแผนเชิงพื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
ทางเลือก กิจกรรมเชิงพื้นที่ ต าแหน่งท่ีต้ัง/พ้ืนที่/แนวเส้นทาง 

ทางเลือกการพัฒนาท่ี ๑ 
เป็นประตูเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและ
ประเทศในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ เกษตรแปรรูป และเศรษฐกิจชุมชนที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

- การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนส่งและกระจาย
สินค้า ประกอบด้วย การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และ/หรือ เขตประกอบการเสรี 
และการเพิ่มเส้นทางรถไฟขนถ่ายสินค้า 

-  กา ร เพิ่ ม จ า น วน นิ ติ บุ ค ค ล ในธุ ร กิ จ  SME  
รายต าบล 

  

ทางเลือกการพัฒนาท่ี ๒ 
เป็นประตูเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและ
ประเทศในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมแปรรูปมูลค่าสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

-  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนส่งและกระจาย
สินค้า ประกอบด้วย การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และ/หรือ เขตประกอบการเสรี 
และการเพิ่มเส้นทางรถไฟขนถ่ายสินค้า 

-  การตั้ ง โ รงงานเกษตรแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูปมูลค่าสูง 

  

ทางเลือกการพัฒนาท่ี ๓ 
เป็นประตูเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศและ
ประเทศในอนุภูมิภาค ขับเคลื่อนโดยการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์และกิจกรรมเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็น
มิตรต่อสิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างความเช่ือมโยงกับ
กิ จกรรมทาง เศรษฐกิจ ในพื้ นที่ ผ่ านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

-  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนส่งและกระจาย
สินค้า ประกอบด้วย การก่อสร้างศูนย์เปลี่ยน
ถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า เขตประกอบการ
อุตสาหกรรม และ/หรือ เขตประกอบการเสรี 
และการเพิ่มเส้นทางรถไฟขนถ่ายสินค้า 

-  การพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ โดยการ
พัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษา และการตั้ง
ศู นย์ ฝึ กอบรม เพิ่ ม เติ ม ในพื้ นที่ เ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว 
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ขั้นตอนที่ 5 : การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Measures for Sustainability) เป็นแนวทางหรือวิธีการ
ด าเนินงานที่ช่วยให้ประเด็นการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้ ง 
การส่งเสริม การหลีกเลี่ยงและการลดหรือบรรเทา (ปรับปรุงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) สศช., 2564) และมาตรการฯ น าไปสู่ความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม โดยมาตรการเพ่ือความยั่งยืนมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ มาตรการส่งเสริม  (Enhancement) มาตรการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบ (Avoidance)  และมาตรการลดผลกระทบที่ เกิดขึ้น  (Mitigation/ Reduction)  
โดยมาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริม (Enhancement) 

มาตรการส่งเสริม เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของทางเลือกนั้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่เป็นประเด็นที่ได้รับจากการประเมิน  
ในขั้นตอนการประเมินผลกรทบจากทางเลือก โดยพิจารณาถึงแนวทางในการขยายหรือเพ่ิมประโยชน์ที่ได้รับ
จากการขับเคลื่อน ตามแนวทางของทางเลือกที่ได้รับการพิจารณา รวมทั้งพิจารณาแนวทางในการต่อยอด
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการขับเคลื่อน ให้มีประโยชน์เพิ่มมากยิ่งขึ้น   

2) มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance)    

มาตรการหลีกเลี่ยง เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบ 
จากการด าเนินงานตามทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ และหาแนวทาง  
เพ่ือก าหนดเป็นมาตรการและหาปัจจัยที่จะจัดการกับปัจจัยที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ ซึ่งพิจารณาได้ 2 ส่วน 
คือ 1) ปัจจัยน าเข้า ที่อาจหลีกเลี่ยงโดยพิจารณาหาสิ่งอ่ืนทดแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ  และ  
2) กระบวนการ พิจารณาหลีกเลี่ยงกระบวนการเดิมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ โดยการด าเนินงานในรูปแบบ
กระบวนการอ่ืน เพ่ือลดระดับความรุนแรงหรือระดับของผลกระทบ 

3) มาตรการลดหรือบรรเทา  (Mitigation/ Reduction) 

มาตรการลดหรือบรรเทา เป็นแนวทางหรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินงานตามทางเลือกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาลดขนาดของผลกระทบทางลบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจ ากัดขอบเขตและในการบ าบัด และวิธีการในการ
เยียวยา ชดเชยกับสิ่งที่สูญเสีย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้มาตรการลดหรือ
บรรเทาเป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนของการวางแผนเชิงพ้ืนที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน 

การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนต้องระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนว่า มาตรการแต่ละด้านจะ
เริ่มด าเนินการเมื่อไร เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว อย่างไรก็ตาม การระบุกรอบระยะเวลา
ควรจะต้องเหมาะสมกับรอบของการจัดท าแผนที่อยู่เหนือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ด้วย ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว
ควรระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และต้องน าไปบูรณาการเข้ากับแผนด้วย นอกจากนี้ เพ่ือสนับสนุน 
ให้มาตรการยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติ ผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาเสนอกลไก และองค์กรรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนเพื่อส่งเสริมให้มาตรการดังกล่าวไปสนับสนุนทางเลือกที่เหมาะสม 
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ทั้งนี้รวมถึงข้อเสนอ กิจกรรม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในระยะเวลาการด าเนินการของการวางแผน
เชิงพ้ืนที่ ดังตัวอย่างในตารางท่ี 2-23 

ตารางท่ี 2-23 ตัวอย่างมาตรการเพื่อความยั่งยืนของทางเลือกที่ 2 จากการคาดการณ์ผลกระทบ 
ในประเด็นตัวช้ีวัดด้านมูลค่าผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว  

ผลกระทบจาก
ทางเลือก 

มาตรการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

การขยายตัวของ
พื้ น ที่ เ ก ษ ต ร
ปลอดภัยทั้ งใน
จังหวัดสระแก้ว
และภูมิภาค 

มาตรการส่งเสริม 
๑) มาตรการส่งเสรมิเกษตรปลอดภัย 

๑.๑) ส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร
ขั้นปฐม (สมุนไพรและพืชเศรษฐกิจ) เป็นสินค้า
เกษตรปลอดภัย  มี มาตรฐานคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่า 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิชาการในพื้นที่ 
ภาคเอกชน ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการ
จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร กระทรวง
พาณิชย์  

1.2) การพัฒนาและบ่มเพาะเกษตรกรรุ่น
ใหม่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปลอดภัย 
พร้อมมาตรการจูงใจ และสิทธิประโยชน์ 

1.3) การส่งเสริมการผลิตพืชที่มีโอกาส 
(เช่น กะเพรา โดยศึกษาข้อมูลคู่ค้าเพื่อก าหนด
วิธีเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคเอกชน) 
มาตรการหลีกเลี่ยง  
๒) การบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ี SEZ สระแก้ว 

ส านักโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานจังหวัด
สระแก้ว ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
กรมป่าไม้ กรมธนารักษ์ อ าเภออรัญประเทศ อ าเภอ
วัฒนานคร กระทรวงคมนาคม การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย กรมที่ดิน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สระแก้ว หอการค้าจังหวัดสระแก้ว สศช. 

มาตรการลดหรือบรรเทา   
3) การจัดการมลภาวะจากกระบวนการผลิต กระทรวงอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ส านักงานจังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 



 

 

คู่มือการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที ่    2-53 

ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การรายงานผล SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและ 
การติดตาม ประเมินผลของแผน และเพ่ือสื่อสารต่อประชาชน โดยรายงาน SEA ที่ดีควรแสดงให้เห็นถึง 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศ เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้ว ควรน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและน ากลับมาทบทวน
ปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้ได้รายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะ  
ก่อนน าไปบูรณาการจัดท าร่างแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ต่อไป การจัดท ารายงาน SEA ควรมี ๒ ฉบับ 
ประกอบด้วย ๑) รายงานฉบับวิชาการ และ ๒) รายงานฉบับประชาชน ดังนี้ 

6.1 รายงาน SEA ฉบับวิชาการ 

องค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานวิชาการ ต้องรวบรวมผลที่ได้จากทุกขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
โดยให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ SEA และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมทั้ง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินงานตามแผน ดังตารางที่ 2-24 ซึ่งเป็นตัวอย่างของ
องค์ประกอบของรายงานวิชาการ ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนของหน่วยงานที่
รับผิดชอบการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

ตารางท่ี 2-24 ตัวอย่างองค์ประกอบรายงานฉบับวิชาการในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 
บทสรุปผู้บริหาร 
บทที่ ๑ บทน า 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
๑.๓ พ้ืนที่เป้าหมายของแผนเชิงพ้ืนที่ 
๑.๔ กรอบการด าเนินการและวิธีการจัดท า 
๑.๕ ระยะเวลาการด าเนินการจัดท า 
๑.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ 2 การก าหนดขอบเขต SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
 2.๑ การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

2.2 การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่และเวลา 
2.3 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
2.4 การวางเป้าหมายการพัฒนา 
2.5 การวิเคราะห์เพ่ือระบุประเด็นการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
2.6 การก าหนดตัวชี้วัด 
2.7 การประเมินข้อมูลฐาน 

บทที่ 3 การพัฒนาทางเลือก 
บทที่ 4 การประเมินทางเลือกเชิงพื้นที ่
 4.๑ การคาดการณ์และประเมินผลกระทบทางเลือก 

4.2 การเปรียบเทียบและระบุทางเลือกที่เหมาะสม 
 



 

 

คู่มือการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที ่    2-54 

ตารางที่ 2-24 ตัวอย่างองค์ประกอบรายงานฉบับวิชาการในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที ่(ต่อ) 

บทที่ 5 การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 
บทที่ 6 การรายงานผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
 6.1 รายงาน SEA ฉบับวิชาการ 

6.2 รายงาน SEA ฉบับประชาชน 
บทที่ 7 บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
บรรณานุกรม/ เอกสารอ้างอิง 
 

6.๒  รายงาน SEA ฉบับประชาชน  

รายงานฉบับประชาชนใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงผลของการจัดท า SEA  
ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานมีประเด็นส าคัญที่คล้ายกับรายงานวิชาการ แต่เน้นสรุปประเด็นส าคัญ 
ที่ได้จากการจัดท า SEA และผลจากการมีส่วนร่วม โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น ดังตารางที่ 2-25 

ตารางที่ 2-25 ตัวอย่างองค์ประกอบรายงานฉบับประชาชนในกระบวนการ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
บทสรุปส าหรับประชาชน 

บทที่ ๑ บทน า 

ให้ข้อมูลสรุปโดยสังเขปเร่ืองวัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษา ระยะเวลา วิธีการวางแผนเชิงพื้นที่ และผลที่คาดว่า
จะได้รับ โดยแสดงเป็นแผนที่ รูปภาพ หรือแผนผังที่เข้าใจง่าย สั้นกระชับ 

บทที่ ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ชี้แจงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการจัดท า SEA ของการ
วางแผนเชิงพื้นที่ ได้แก่ การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก การก าหนดมาตรการเพื่อความ
ยั่งยืน โดยแสดงเป็นกล่องข้อความ แผนภูมิ และรูปภาพประกอบ 

บทที่ ๓ ทางเลือกการพัฒนาและมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

แจ้งให้ทราบว่า ทางเลือกที่เหมาะสมจากผลการวางแผนเชิงพื้นที่เป็นอย่างไร ข้อดีและข้อควรค านึงถึง 
พร้อมกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการได้มาซึ่งทางเลือกที่เหมาะสมและมาตรการเพื่อความยั่งยืน
โดยสังเขปและไม่ใช้ค าที่เป็นเทคนิคและวิชาการมากเกินไป 

บทที่ ๔ การติดตามผลโดยผู้มีส่วนได้เสีย 

แจ้งโอกาสการมีส่วนร่วมในการติดตามผลการขับเคลื่อนแผนเชิงพื้นที่หรือการด าเนินงานการวางแผนเชิง
พื้นที่ภายใต้แผนพัฒนาฉบับอื่น ที่ได้มีการผนวกผล SEA แล้ว โดยระบุบทบาทและระยะเวลาของผู้มีส่วนได้เสียใน
การติดตามและประเมินผลโดยสังเขป 
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ขั้นตอนที่ 7 : การบูรณาการผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

เป้าหมายของการใช้ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ คือการน าผลลัพธ์ของกระบวนการ SEA ผนวกเข้า
กับแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ นั้น และขับเคลื่อนการใช้ SEA สู่การสนับสนุนให้ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่บรรลุการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี้ จึงมีความส าคัญต่อสัมฤทธิ์ผล
ของการใช้ SEA ดังนั้นการบูรณาการ SEA กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ จึงต้องก าหนดวิธีการและแนวทาง 
การบูรณาการ ต่อไปนี้  

1) ขั้นตอน กระบวนการและผลลัพธ์ของ SEA และการวางแผนเชิงพ้ืนที่  

2) การขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ไปสู่การปฏิบัติ 

7.1  ขั้นตอน กระบวนการและผลลัพธ์ของ SEA และการวางแผนเชิงพื้นที่  

  การวางแผนเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทย ขณะนี้มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการวางแผน
เชิงพ้ืนที่ส าหรับเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกพ้ืนที่ซึ่งได้รับการประกาศก าหนดเขต แต่ไม่
มีแผนการพัฒนาเฉพาะส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น การบูรณาการขั้นตอนและกระบวนการ SEA กับการวางแผน
เชิงพ้ืนที่ ควรมุ่งไปประสานขั้นตอนและกระบวนการกับแผนการพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด การพัฒนาหรือ
การจัดการเชิงพ้ืนที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ความยั่งยืน จ าเป็นต้องบูรณาการแนวทางการพัฒนานั้นเข้ากับ
แผนพัฒนาของจังหวัด หรือกรณีที่ประเด็นการพัฒนานั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของ
จังหวัดนั้น ก็ควรจะผนวกการพัฒนานั้นเข้ากับแผนการพัฒนาที่อยู่ระดับสูงกว่า  

 การผนวกผลลัพธ์ของ SEA กับแผนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนารายสาขาในพ้ืนที่นั้น จ าเป็นต้องพิจารณาความเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ระยะเวลา ณ ขณะนั้น เป็น ๓ กรณี ดังนี้  

กรณีท่ี 1 : การศึกษา SEA เริ่มต้นในระยะเวลาเดียวกัน หรือ ใกล้เคียงกันกับการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

กรณีท่ี 2 : การศึกษา SEA เริ่มต้นในระยะกลางระหว่างที่แผนพัฒนาฯ แล้วเสร็จและเริ่มด าเนินงานแล้ว  

กรณีท่ี 3 : การจัดท าแผนพัฒนาฯ ด าเนินการแล้วเสร็จก่อน จึงได้เริ่มศึกษา SEA ภายหลัง  

 ทั้ง 3 กรณีดังกล่าว จะก าหนดรูปแบบ โอกาสที่จะน าผลลัพธ์ของการศึกษา SEA ไปใช้เพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่เป้าหมายได้ในระดับอิทธิพลและผลกระทบต่อแผนฯ แตกต่างกันไป แต่สามารถสร้างโอกาสให้การศึกษา 
SEA ได้ผลลัพธ์ที่สนับสนุนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ในช่วงเวลาการด าเนินงานของแผนที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน 
การขับเคลื่อนการใช้ SEA ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่อาจไม่สามารถท าให้เกิดการบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์ 
ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ทั้งด้านกฎหมาย กลไก และขีดความสามารถ ของหน่วยงานเจ้าของแผนพัฒนาซึ่งต้อง
ด าเนินงานตามภารกิจหลัก รายสาขาพัฒนาที่รับผิดชอบ การบูรณาการจึงเป็นภารกิจเพ่ิมเติมสนับสนุน 
ที่จะด าเนินงานและให้ความร่วมมือตามมา 

 ในกระบวนการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ตามคู่มือนี้จะให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยง
และการบูรณาการผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA เข้ากับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจาก
กระบวนการขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดจะพบว่าในปัจจุบันแผนพัฒนาจังหวัดจะถูกก าหนดให้มี
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ลักษณะเป็นแผนรวม (Comprehensive Plan) กล่าวคือ เป็นแผนที่ท าขึ้นเพ่ือสนองความต้องการในระยะยาว 
โดยจะต้องครอบคลุมภารกิจทุกมิติของการพัฒนาจังหวัด โดยกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาประกอบด้วย  
12 ขั้นตอน (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2563) ซึ่งสามารถบูรณาการขั้นตอนและกระบวนการเพ่ือ
น าเอาผลลัพธ์จากกระบวนการของ SEA ตั้งแต่การก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การ
ก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการจัดท าแผนพัฒนามาผนวกรวมกับแผนจังหวัดหรือแผนเชิงพ้ืนที่ 
ที่เก่ียวข้องได้ เช่น แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนการจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ า แผนจัดการชายฝั่งทะเล แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเขตอุตสาหกรรม แผนพัฒนาเมือง และแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เป็นต้น ดังรูปที่ 2-15 

 
รูปที่ 2-15 การบูรณาการผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
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ทั้งนี้ในกรณีที่มีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดอยู่เดิมแล้ว สามารถน าผลลัพธ์สุดท้ายจากกระบวนการ 
SEA ไปผนวกกับผลประเมินการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเดิมและปรับปรุงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา 
และแผน หรือแผนงานเดิมให้ครอบคลุมเพ่ิมเติมในช่วงระยะเวลาที่จังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการ
ทบทวนแผน หรือแผนงานหลักนั้น ๆ หรือสามารถน ากิจกรรมบางส่วนไปเพ่ิมเติมในแผนปฏิบั ติราชการ
ประจ าปีได้  

7.2  การขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพื้นที่สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่สู่การปฏิบัติในแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของแผน
ปฏิบัติการกระบวนการ SEA ได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพและปัจจัยการพัฒนา ประเด็น
ส าคัญต่อการพัฒนา รวมกับข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปพิจารณาในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
หมุดหมายการพัฒนา เป้าหมายและขอบเขตการวางแผนเชิงพ้ืนที่  โดยน าไปใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัด และถ่ายทอดไปยังแผนปฏิบัติการฯ โดยในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด จ าเป็นต้องก าหนดให้แผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องและพร้อมที่
จะสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

จุดเชื่อมต่อที่ส าคัญจากการวางแผนเชิงพ้ืนที่  มาสู่แผนปฏิบัติการฯ คือ การน าเอาเป้าหมายและ 
สิ่งที่ต้องด าเนินการที่แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้วได้ก าหนดไว้เป็นระยะ ๆ มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการฯ 
ตามระยะต่าง ๆ กล่าวคือ แผนปฏิบัติการฯ จะต้องน าเอาเป้าหมายและสิ่งที่ต้องด าเนินการมาเป็น  
กรอบแนวทางการก าหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ สอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาและสามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์ของแผนเชิงพ้ืนที่ เช่น แผนพัฒนาจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างชัดเจน 

 
ขั้นตอนที่ 8 : การติดตามตรวจสอบและประเมินผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่เป็นการด าเนินการ
ใน 3 ลักษณะ คือ การติดตามตรวจสอบการบูรณาการผล SEA เข้าสู่การวางแผนเชิงพ้ืนที่ และการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ที่มีการผนวกหรือบูรณาการผล SEA สู่การปฏิบัติ 

8.1  การติดตามตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดท า SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

 การจัดท า SEA เพ่ือสนับสนุนกระบวนการวางแผนพัฒนาหรือแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ ควรมีการก ากับและ
ติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการเชิงวิชาการโดยในรายละเอียดของการก ากับงาน 
นอกจากจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความช านาญในแต่ละด้านที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว ยังควรมีคณะกรรมการ
ก ากับงานที่มีความเข้าใจในภาพรวมของการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ร่วมก ากับด้วย การติดตาม
ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ในภาพรวมสามารถรับใช้รายการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
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8.2 การติดตามตรวจสอบการบูรณาการผล SEA เข้าสู่การวางแผนเชิงพื้นที่ 

 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบูรณาการผล SEA เข้าสู่การวางแผนเชิงพ้ืนที่ เป็นการ
ตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องตามหลักวิชาการของผลการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
และการตรวจสอบการน าผล SEA ที่ด าเนินการแล้วนั้นเข้าไปเป็นสาระส าคัญของแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งสามารถ
ด าเนินการตรวจสอบเพ่ือเป็นการทบทวนผลการด าเนินการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยผู้จัดท า
สามารถด าเนินการทบทวนตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความสอดคล้องของผลการด าเนินการจัดท า 
SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่ภาพรวมของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ว่าเป็นการทบทวนปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่
ที่อยู่ในห้วงเวลาของการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่หรือการวางแผนเชิงพ้ืนที่แห่งใหม่ หรือตามวงรอบระยะเวลา
ของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ใหม่เพ่ือความเชื่อมโยงของการตรวจสอบความสอดคล้องของการประยุกต์ใช้รูปแบบ 
SEA ที่น ามาใช้ในการด าเนินการ ในขั้นตอนต่อมาจึงท าการทบทวนตรวจสอบความครบถ้วนของเนื้อหาในแต่
ละข้ันตอนของ SEA ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของแผน การก าหนดขอบเขต การ
พัฒนาทางเลือกการพัฒนา การประเมินทางเลือกการพัฒนา การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน และการ
รายงานผล SEA 

8.3  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการน าแผนเชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 

 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วย
ยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวางแผนเชิงเชิงพ้ืนที่ที่มีการใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ถึงการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลจะใช้ผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแผนเชิงพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะประเด็นการติดตามประเมินผลที่เชื่อมโยงจากผลการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในแผนเชิง
พ้ืนที่ โดยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัตินั้นประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

 8.3.1 การติดตามตรวจสอบการน าแผนเชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 

เป็นการติดตามในขั้นการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายใต้ทางเลือก
การพัฒนาที่บูรณาการกับแผนเชิงพ้ืนที่แล้วว่าในแต่ละระยะ (ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะ
ยาว) มีความก้าวหน้าในการด าเนินการอย่างไรบ้าง รวมทั้งผลที่ได้รับจากการการน าแผนไปปฏิบัติในแต่ละ
ระยะแต่ละกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานเจ้าของแผนสามารถด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผลตาม
รายละเอียดกิจกรรมตามแผนเชิงพ้ืนที่ หรือมีการด าเนินการด้วยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้เสียกับการน า 
แผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติ ด้วยการทบทวนผล SEA และแผนเชิงพ้ืนที่ ร่วมกับการสัมภาษณ์หรือสนทนากลุ่มกับ 
ผู้ที่น าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของกิจกรรมของการน า
แผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วน
นี้จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1) กิจกรรมต่าง ๆ ในการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับผล SEA 
หรือไม่ อย่างไร 

2) การน าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติมีความก้าวหน้าในการด าเนินการอย่างไร สอดคล้องกับ
ระยะเวลาที่มีการก าหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร 

3) ผลที่ได้รับจากการด าเนินการจาการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม เป็นอย่างไรบ้าง 
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4) ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่เกิดขึ้นจากการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติมีลักษณะ
อย่างไรบ้าง สอดคล้องกับผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงจากผล SEA ตามตัวชี้วัดไว้ 
หรือไม่ อย่างไร 

5) มีการน ามาตรการที่รองรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบไปประยุกต์ใช้ในลักษณะใด 
และมีประสิทธิผลอย่างไรบ้าง 

6) ข้อจ ากัดและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติประกอบด้วยอะไรบ้าง และใน
การน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติได้มีการจัดการกับข้อจ ากัดและอุปสรรคเหล่านั้นอย่างไร 

 8.3.2 การประเมินผลการน าแผนเชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 

 ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบการน าแผนเชิ ง พ้ืนที่ ไปปฏิบัติจะเป็นข้อมูลตั้ งต้น 
ในการประเมินผลความส าเร็จของการน าแผนเชิงพ้ืนที่ที่มีการจัดท าด้วยกระบวนการ SEA โดยใช้ค่าระดับ
ความส าคัญของตัวชี้วัดเป็นสาระส าคัญในการประเมิน กล่าวคือ ในการประเมินความส าเร็จของแผนเชิงพ้ืนที่
จะมีจุดเน้นที่ผลลัพธ์จากกกิจกรรมภายใต้แผนเชิงพ้ืนที่เหล่านั้น โดยการสะท้อผลลัพธ์ในภาพรวมทั้งหมดของ
ทั้งแผนเชิงพ้ืนที่จะต้องพิจารณาทุกหมวดหมู่ของตัวชี้วัดร่วมกัน ซึ่งการจะได้ผลลัพธ์ในแต่ละหมวดหมู่ของ
ตัวชี้วัดนั้นจะพิจารณาจากผลลัพธ์หรือผลผลิตภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งในภาพรวมการบรรลุค่าเป้าหมายที่ได้มี
การก าหนดไว้โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานตั้งแต่ในกระบวนการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลฐานน ามาใช้
ในการก าหนดค่าเป้าหมาย โดยการประเมินผลความส าเร็จของการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติจะเป็นการ
ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อสรุป ดังนี้ 

1) มีความก้าวหน้าในการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติในระยะที่ท าการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลอยู่ในระดับเท่าใด และมีระยะห่างของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแผน
เชิงพ้ืนที่ในระดับใด 

2) การน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติมีการด าเนินการที่สอดคล้องในทิศทางที่สอดคล้องในการ
สนับสนุนให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแผนเชิงพ้ืนที่หรือไม่ 

3) แนวทางในการปรับปรุงเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแผนเชิงพ้ืนที่ทั้งใน
ส่วนของการด าเนินกิจกรรมของแผนเชิงพ้ืนที่ และการน ามาตรการต่างมาสนับสนุน 

ทั้งนี้ การประเมินผลการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติสามารด าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของแผน 
เชิงพ้ืนที่เอง หรือสามารถด าเนินการโดยอาศัยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้เสียกับแผนเชิงพ้ืนที่เพ่ือช่วยสะท้อน
มุมมองของการน าแผนไปปฏิบัติจากวงนอกของการด าเนินการ ซึ่งกระบวนการประเมินสามารถใช้  
การตัดสินใจจากผู้เชี่ยวชาญหรือใช้กระบวนการระดมสมองของคณะผู้เชี่ยวชาญเพ่ือร่วมกันประเมินผลของ
ปฏิบัติที่ผ่านมาของแผนเชิงพ้ืนที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการในระยะต่อไปด้วย 
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บทที่ 3 

บทสรุป 

 

 

3.1 สรุปสาระส าคัญคู่มือ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

 คู่มือการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ฉบับนี้ มีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงผลผลิตในแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA 6 ขั้นตอน ตามแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) 
(สศช., ๒๕๖๔ก) และขั้นตอนที่เพ่ิมเติมอีก 2 ขั้นตอน รวมทั้งหมด 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

 ขั้นตอนที่ 1 : การกลั่นกรอง 
 ขั้นตอนที ่2 : การก าหนดขอบเขต SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
 ขั้นตอนที ่3 : การพัฒนาทางเลือกเชิงพ้ืนที่ 

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกเชิงพ้ืนที่  
ขั้นตอนที่ 5 : การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
ขั้นตอนที่ 7 : การบูรณาการผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ขั้นตอนที่ 8 : การติดตามตรวจสอบและประเมินผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่และแผนเชิงพ้ืนที่ 

ผู้ใช้คู่มือสามารถเลือกวิธีการและเทคนิคในการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับแต่ละขั้นตอน ซึ่งผู้ใช้คู่มือ
สามารถศึกษาเพ่ิมเติมวิธีการและเทคนิคเพ่ิมเติมได้ในแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) (สศช.,2564ก) และ
เอกสารหรืองานวิจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในเชิงวิชาการส าหรับวิธีการและเทคนิคที่น ามา
ประยุกต์ใช้ ทั้งนี้สิ่งที่ควรค านึงถึงในการคัดเลือกวิธีการและเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ คือ เป็นวิธีการและ
เทคนิคในเชิงวิชาการที่ได้รับการยอมรับถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะมีส่วนส าคัญในการสนับสนุน 
ให้เกิดความสมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการของผลการศึกษาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA  
เชิงพ้ืนที่ ที่ต้องสร้างความชัดเจนของการมองอนาคตของการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือการจัดการ  
เชิงพ้ืนที่ โดยขั้นตอน SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ควรให้ความส าคัญในการคัดเลือกวิธีการและเทคนิค
เพ่ือให้ได้รับผลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ มีดังนี ้

 3.1.1 ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ของการศึกษาส าหรับ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือ เทคนิค GIS ในการก าหนดขอบเขตให้เกิดความชัดเจน และระบุ
พ้ืนที่ที่เป็นเป้าหมายหลักของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาของการพัฒนาหรือการจัดการหลักและ
พ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องโดยรอบ ซึ่งในการวางแผนเชิงพ้ืนที่เพ่ือการพัฒนาเมื่อก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายการพัฒนา
หลักแล้วอาจจะใช้ขอบเขตการปกครองเป็นพ้ืนที่เกี่ยวข้องโดยรอบได้ และส าหรับการวางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่
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ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรของพ้ืนที่ ควรจะพิจารณาโดยอาศัยหลักวิชาการ
ในเชิงขอบเขตทางธรรมชาติเป็นส าคัญ  

 3.1.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลฐานสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ หลังจากทราบขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายและ
พ้ืนที่เกี่ยวข้องของการพัฒนาหรือการจัดการในการวางแผนเชิงพ้ืนที่แล้วในการวิเคราะห์ข้อมูลฐานสิ่งแวดล้อม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นศักยภาพของพ้ืนที่ และปัญหาสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่  ควรใช้เทคนิค GIS เข้ามาช่วย
สร้างความชัดเจนทั้งในการวิเคราะห์และการสื่อสารกับคณะผู้ศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย  

 3.1.3 ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลฐานของพ้ืนที่ศึกษาที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่
ในช่วงเริ่มต้นกระบวนการ SEA โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนที่ของพ้ืนที่เป้าหมายของแผนเชิง
พ้ืนที่ ทั้งในด้านการพัฒนาและการจัดการ เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพ ความพร้อม และข้อจ ากัดด้านต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการก าหนดแนวทางการพัฒนาหรือการจัดการ ที่มีความเชื่อมโยงกับฐานทรัพยากร สภาพปัญหา และ 
ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที่ รวมทั้งไม่เป็นการก่อหรือเพ่ิมปัญหาที่มีอยู่เดิมในพ้ืนที่ ซึ่ งไม่เพียงจะส่งผลต่อ
ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่เท่านั้น แต่อาจจะเป็นการขยายวงและเพ่ิมขนาดของปัญหาที่มี  
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

 3.1.4 การก าหนดกรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย 
แผน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควรด าเนินการให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการ SEA เนื่องจากเป็นข้อมูล
ส าคัญที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่จะสร้างจุดเน้นให้สอดคล้องกับนโยบาย แผน และข้อมูล  
ที่เก่ียวข้อง 

3.2  สิ่งท่ีควรค านึงถึงในการ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

 สิ่งที่ผู้ใช้คู่มือ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ฉบับนี้ควรค านึงถึงในการปรับใช้ SEA เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภาพของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ มีดังนี้ 

 3.2.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ เสียในคู่มือนี้ เป็นเพียงการน าเสนอแนวทางหนึ่งของรูปแบบ 
การด าเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียทั้งกับแผนพัฒนาและแผนการจัดการเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่มีความส าคัญในการก าหนดขอบเขต เพ่ือให้ทราบถึงความเกี่ยวข้อง ทั้งในมิติที่ได้รับประโยชน์และ 
เสียผลประโยชน์โดยตรง และโดยอ้อม รวมทั้งผู้ที่มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาหรือการจัดการ 
ควรด าเนินการวิเคราะห์บทบาทความเก่ียวข้องของผู้มีส่วนได้เสียให้มีความชัดเจนและครอบคลุม จากนั้นจึง
จัดล าดับความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยผลการวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบ โดยขั้น
ตอนนี้เป็นการวิเคราะห์ที่มีความเป็นปัจเจกในแต่ละผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านซึ่งอาจจะ
สะท้อนมุมมองที่แตกต่างกัน รวมทั้งจะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการประมวลผลร่วมกับผลการมีส่วน
ร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ต้องด าเนินการเพ่ือสร้างความเข้าและ
สร้างความสมบูรณ์ของ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ในแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมีแนวทางและระดับของ
ข้อมูลในการสื่อสารที่แตกต่างกัน นอกจากในกระบวนการจัดท า SEA แล้วยังส่งผลถึงการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลของแผนเชิงพ้ืนที่ ที่ผู้มีส่วนได้เสียจะมีบทบาทส าคัญในการสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติในแต่ละระยะ ซึ่งการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียส าหรับการจัดท า SEA เพ่ือการ
วางแผนเชิงพ้ืนที่เป็นรูปแบบของการประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียให้เหมาะสมกับ 
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SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ผู้จัดท า SEA สามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้จากแหล่งความรู้อ่ืน ๆ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ได ้

 3.2.2 การวางแผนเชิงพ้ืนที่ ทั้งท่ีมีวัตถุประสงค์ของแผนเพ่ือการพัฒนาและเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่
ด้านใดด้านหนึ่ง ควรพัฒนาตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมกับการวัดความส าเร็จ และการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแผนเชิงพ้ืนที่ ด้วยตัวชี้วัดของแผนเปรียบเสมือนขนาดของเสื้อผ้าที่ถึงแม้จะมีขนาดที่เป็น
สากลแต่ก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียดของขนาดแต่ละชนชาติ เช่นเดียวกันกับการวางแผนเชิงพ้ืนที่แต่ละ
ด้าน การน าตัวชี้วัดที่ เป็นสากลมาปรับใช้เป็นสิ่งที่ดี  แต่ควรพิจารณาความเหมาะสมในเชิงรายละเอียด 
ที่สอดคล้องกับพื้นท่ีเป้าหมายของแผนนั้น ๆ ทั้งนี้ตัวชี้วัดส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่นอกจากจะมีส่วนส าคัญ
ในกระบวนการตัดสินใจแล้ว ยังมีความส าคัญในการสร้างความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้านกับ
สภาพความเป็นจริงของพ้ืนที่ด้วย 

 3.2.3 ในการพัฒนาทางเลือกเพ่ือพัฒนาหรือจัดการเชิงพ้ืนที่ควรด าเนินการให้เกิดความชัดเจนของ
กิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action) ผู้วางแผนเชิงพ้ืนที่โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ควรศึกษาท าความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของแผนเชิงพ้ืนที่ให้ชัดเจนว่ามีความมุ่งเน้นการพัฒนาหรือการจัดการในด้านใด ร่วมกับผล
การวิเคราะห์กรอบอ้างอิงเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องของการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ 
สาเหตุของการเน้นย้ าถึงการระบุกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ให้เกิดความชัดเจน เนื่องจากว่าในการวางแผนเชิง
พ้ืนทีจ่ะต้องทราบถึงกิจกรรมที่ส่งผลต่อองค์ประกอบของระบบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ศึกษา ทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษา
หลัก (Core Zone) พ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) ของการพัฒนาหรือการจัดการ และพ้ืนที่รอบนอกที่ได้รับ
อิทธิพลจากการพัฒนาหรือการจัดการในพ้ืนที่หลัก (Transition Zone) ทั้งนี้หากกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ไม่มี
ความชัดเจนจะส่งผลต่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือที่จะสามารถ
ประเมินและเปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพื้นที่ได้ 

3.2.4 ควรพิจารณาท าความเข้าใจหลักการของ SEA ในภาพกว้างจากแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฉบับปรับปรุง (สศช.,2564ก) ให้เข้าใจ ก่อนที่ประยุกต์ใช้คู่มือ SEA เพ่ือการ
วางแผนเชิงพ้ืนที่ฉบับนี้ เนื่องจากการวางแผนเชิงพ้ืนที่ด้วย SEA เป็นขั้นการประยุกต์หลักการ SEA เพ่ือค้นหา
แนวทางการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพื้นที่ท่ีสามารถบรรลุหรือเข้าใกล้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้มากที่สุด 

 3.2.5 ตัวชี้วัดที่มีในคู่มือนี้ เป็นเพียงการยกตัวอย่างให้เห็นรูปแบบการประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดกับ 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ในแต่ละรูปแบบสิ่งที่ผู้วางแผนเชิงพ้ืนที่ด้วย SEA ควรให้ความส าคัญคือหลักการ 
การพัฒนาและการคัดกรองและคัดเลือกตัวชี้วัดที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการสะท้อความส าเร็จ
และการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพื้นที่ 

 3.2.6 การบูรณาผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เข้ากับแผนการพัฒนาหรือแผนการจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ควรจะมีการออกแบบแนวทางการบูรณาการผล SEA เข้ากับแผนตั้งแต่เริ่มต้นของการด าเนินการ  
ซึ่งอาจจะมีการบูรณาการคณะท างานเป็นรูปแบบของการก ากับงานวิชาการของคณะผู้ศึกษา SEA เป็น
กระบวนการตัดสินใจในสาระส าคัญที่จะน าไปสู่การผนวกเข้ากับสาระส าคัญของแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่นี้สามารถน าไปสนับสนุนการวางแผนได้อย่างเป็นรูปธรรมมายิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 1 

ตัวอย่างวิธีการและเทคนคิที่ใช้ในขั้นตอน SEA 
ส าหรับแผนเชิงพื้นที ่

คู่มือการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ฉบับนี้ได้แนะน าวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในการด าเนินงาน
ให้เกิดผลผลิตของแต่ละขั้นตอนไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้คู่มือนี้เลือกวิธีการและเทคนิคในการศึกษาให้เหมาะสมกับ 
แต่ละข้ันตอน หัวข้อนี้ได้สรุปตัวอย่างของวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนของ SEA ไว้ ดังตารางที่ 3-1 
นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถศึกษาเพ่ิมเติมวิธีการและเทคนิคเพ่ิมเติมได้ในแนวทาง SEA (สศช.,2564ก) ด้วย 

ตารางท่ี 3-1  สรุปตัวอย่างวิธีการและเทคนิคที่ใช้ในขั้นตอน SEA ส าหรับการพัฒนาเชิงพื้นที ่ 

ขั้นตอนการใช้ SEA  วิธีการ/เทคนิคท่ีใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตท่ีได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค 
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดขอบเขต 
1.1 กา ร วิ เ ค ร า ะห์

ความสอดคล้อง
ข อ ง น โ ย บ า ย 
แผนและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

- การประเมินความสอดคล้อง
(Compatibility Assessment)* 

 

การประเมินให้ทราบระดบัของความเหมาะสมของแผนพัฒนา
เชิงพื้นที่กับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนต่างๆ ทั้งในระดับ 
ที่เหนือกว่า เท่ากัน หรือต่ ากว่า  

1.2 การ วิ เ ค ร าะห์ 
ผู้มีส่วนได้เสีย                              

 

-  แผนที่ระบุบทบาทความส าคัญของ 
ผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย  (Stakeholder 
Quadrant) (Kamal Aryal, 2017) 

-  แผนที่พีระมิดระดับความส าคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย (Pyramid of 
Stakeholders Mapping) 
(AccountAbility, 2008) 

ผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง โดยอ้อมมีใครบ้าง ใครเป็นผู้แทน และ
ล าดับความส าคัญของตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาท
ต่าง ๆ ได้รับประโยชน์และเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบ  
 
 
 

-  การระบุระดับความส าคัญของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (Identification 
of Participation Level for 
Stakeholders) 

การระบุวิธีที่จะใ ช้ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสียที่ มี
ความส าคัญแตกต่างกัน  
 

-  ไดอะแกรมระบุประโยชน์และ
ผลกระทบต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย
(Stakeholder Mapping Diagram  
for Communication Action) 

แผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ที่ระบุว่าจะใช้วิธีการ
สื่อสารอะไร เมื่อไร และในขั้นตอนไหน ตลอดกระบวนการ
ศึกษา SEA และการจัดท าแผนการพัฒนา ตามขอบเขต 
เชิงพื้นที่และเวลา 

1.3 การวางเป้าหมาย 
การพัฒนา 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Participation 

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  
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ขั้นตอนการใช้ SEA  วิธีการ/เทคนิคท่ีใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตท่ีได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค 
Workshop)    

1.4 การวิเคราะห์และ
บ่ ง ช้ี ป ร ะ เ ด็ น 
การพัฒนาและ
วัตถุประสงค์เพื่อ
ก า ร พั ฒ น า ที่
ยั่งยืน 

 

-  ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 
ผู้ มี ส่ ว น ได้ เ สี ย  (Stakeholder 
participation workshop)  

การวิเคราะห์และก าหนดประเด็นการพัฒนาพื้นที่ โดยการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
 

-  การสัมภาษณร์ายบคุคล  
(In-Depth Interview)*  

การประมวลผลข้อมูลและสังเคราะห์ประเด็นการพัฒนาพื้นที ่
ภายใต้กรอบของเป้าหมายการพัฒนาเชิงพื้นที ่

-  การสมมุติบทบาทเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
(Role-Play) 

การระบุและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและความคาดหวังจากผู้
มีส่วนได้เสียต่อแผนการพัฒนาเชิงพื้นที ่

-  การวิเคราะห์ประเด็นเนื้อหา  
(Content Analysis) 

การหาสาเหตุต้นตอของปัญหาและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ี  

-  การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issues Synthesis) 

การวิเคราะห์บ่งช้ีประเด็นการพัฒนาหรือประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผนการพัฒนาเชิงพื้นที ่ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญที่ใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

1.5 การก าหนด
ตัวช้ีวัด 

-  การวิเคราะห์โดยตัวช้ีวัด 
(Indicator)*  

 

การระบุตัวช้ีวัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพส าหรับสภาพหรือ
สภาวะของประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น และพิจารณา
ความเหมาะสม ความครอบคลุม ความสอดคล้อง ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และการใช้ในการติดตามตรวจสอบ  

1.6 การประเมิน
ข้อมูลฐาน 

-  การวิเคราะห์แนวโน้ม 
(Trend Analysis)*  

 

ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัดประเด็นการพัฒนา
ต่าง ๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบันและทราบทิศทางและระดับ
ความรวดเร็วหรือชะลอการเปลี่ยนแปลงของประเด็นการ
พัฒนาต่าง ๆ ทั้งในทางบวกและลบ 

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาทางเลือกการพัฒนา 
  -  การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา

ของทางเลือก (Strategic Action 
Analysis) 

-  รายการตรวจสอบ (Checklist)*  

การออกแบบทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ และทางเลือกสภาพ
ตามปกติ ซึ่งแสดงลักษณะและผลกระทบที่มีต่อการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาและวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของการพัฒนาพื้นที่  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกการพัฒนา 
3.1 ก า ร พิ จ า ร ณ า

ผลกระทบของ
ท า ง เ ลื อ ก ใ น
อนาคต 

-  การวิเคราะห์สถานการณ์/การ
ค า ด ก า ร ณ์ ภ า พ อ น า ค ต 
(Scenarios  Analysis)* 

การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวช้ีวัด จากอดีต 
ปัจจุบัน และการคาดการณ์ภาพอนาคตของทางเลือกการ
พัฒนาต่าง ๆ เปรียบเทียบกับสภาพตามปกติ   

3.2 ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ตั ด สิ น ใ จ
ท า ง เ ลื อ ก ที่
เหมาะสม  

  

-  การจัดล าดับความส าคัญของ
ทางเลือกต่าง ๆ (Rating and 
Ranking of Alternatives)  

-  เมตริกซ์เปรียบเทียบผลกระทบ
ทางบวกและทางลบของทางเลือก
ต่าง ๆ (Comparison matrices 
for positive and negative 
impacts) 

-  การวิเคราะห์หลากหลายเกณฑ์ 
(Multiple Criteria Analysis : MCA)*  

ผลกระทบทางบวกและทางลบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และผลการประเมินทางเลือกต่าง ๆ และ
ทางเลือกที่เหมาะสม 
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ขั้นตอนการใช้ SEA  วิธีการ/เทคนิคท่ีใช้ (ตัวอย่าง) ผลผลิตท่ีได้จากการใช้วิธีการ/เทคนิค 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
4.1 ม า ต ร ก า ร

ส นั บ ส นุ น
ท า ง เ ลื อ ก ที่
เหมาะสม 

 

-  การระดมความคิดเห็นร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้เสีย  (Brainstorming 
with stakeholders)   

มาตรการส่งเสริม มาตรการลดผลกระทบ และมาตรการ
หลีกเลี่ยงผลกระทบ 

ที่มา : *แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรบัปรุง) สศช. 2564ข  
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ภาคผนวก 2 

การจัดท าแผนการสื่อสารและการมสี่วนร่วม 

สิ่งส าคัญที่จะส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่คือ กระบวนการสื่อสารและ
สร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และความความร่วมมือในระดับ
ต่าง ๆ ซึ่งกระบวนการ SEA ตามแนวทาง สศช. (2564 ก) ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการสื่อสารและ 
การมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการจัดท า SEA โดยการสื่อสารให้เกิด 
การมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการก่อน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสในทุกขั้นตอนของการศึกษา SEA 
ขั้นตอนนี้จึงจ าเป็นมาก หลังจากได้วิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่มีบทบาทและความส าคัญแตกต่าง
กันไป ประสิทธิผลของ SEA ต่อการพัฒนาพ้ืนที่  จะเป็นผลลัพธ์ของการสื่อสารการมีส่วนร่วม 
อย่างมีประสิทธิภาพ สม่ าเสมอและต่อเนื่องด้วยการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพ่ือให้ 
การจัดท าหรือทบทวนปรับปรุงพ้ืนที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและ
สร้างความเข้าใจ ตลอดจนความตระหนักและมีความตื่นตัวในการพัฒนา ซึ่งในแต่ละขั้นตอนของ SEA 
ประกอบไปด้วยสาระส าคัญที่ต้องเชื่อมโยงกับความคิดความเห็น อันเป็นความต้องการ ความคาดหวังรวมทั้ง
ความกังวลในการพัฒนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์และก าหนดประเด็น
การพัฒนาการก าหนดตัวชี้วัด การพัฒนาทางเลือก ตลอดจนการพัฒนาและประเมินทางเลือกและจัดล าดับ
ความเหมาะสมและการก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน รายละเอียดดังตารางท่ี 3-2 

ตารางท่ี 3-2 ตัวอย่างการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของพื้นที ่
รูปแบบการ
สื่อสารและ 

การมีส่วนร่วม 
1. การก าหนดขอบเขต 
(1)  การทบทวนและ

วิเคราะห์ นโยบาย 
แ ผ น  แ ผ น ง า น 
ก ฎ ห ม า ย  แ ล ะ
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 
แ ล ะ ก า ร ร ะ บุ
ประเด็นส าคัญของ
การจัดท า SEA 

– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม 
– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการ

ตัดสินใจ 

การสัมภาษณ ์

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
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ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของพื้นที ่
รูปแบบการ
สื่อสารและ 

การมีส่วนร่วม 
(2)  ก า ร จั ด ท า แ ผ น 

กา ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ 
การมีส่วนร่วม 

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมใน

พื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่งท างานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่

ศึกษา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

(3)  การวิเคราะห์และ
ก าหนดเป้าหมาย
ก า ร พั ฒ น า 
ประเด็นการพัฒนา 
วัตถุประสงค์ เพื่ อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
และตัวชี้วัด 

– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม 
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
การสัมภาษณ ์

– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมใน
พื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่งท างานในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่
ศึกษา 

การสนทนากลุ่ม 

– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ 
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการ

ตัดสินใจ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 

การประชุมระดม
ความคิดเห็น 

(4)  การประเมินข้อมูล
ฐาน 

 
 
 
 

– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– นักวิชาการและสถาบนัการศึกษาที่มีความสนใจในพืน้ที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การสัมภาษณ ์

– ตัวแทนผูป้ระกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การสนทนากลุ่ม 
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ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของพื้นที ่
รูปแบบการ
สื่อสารและ 

การมีส่วนร่วม 
(4)  การประเมินข้อมูล

ฐาน (ต่อ) 
– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคดิที่มีอิทธิพลในพืน้ที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

(5)  การรายงานการ
ก าหนดขอบเขต 

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ 
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการ

ตัดสินใจ 
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมรับฟงั
ความคิดเห็น 

2. การพัฒนาทางเลือก 
(1) การพัฒนาทางเลือก 

 
– ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม 

– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา การสัมภาษณ ์
– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพื้นที่

และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่ งท างานในพื้นที่ และขอบเขต 

พื้นที่ศึกษา 

การสนทนากลุ่ม 

– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต
พื้นที่ศึกษา 

– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผูป้ระกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จดัสรรงบประมาณ 
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการ

ตัดสินใจ 
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมรับฟงั
ความคิดเห็น 



 
คู่มือการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที ่  ภาคผนวก-7 
 

ขั้นตอน SEA ผู้มีส่วนได้เสียของพื้นที ่
รูปแบบการ
สื่อสารและ 

การมีส่วนร่วม 
3. การประเมินทางเลือก 

 – ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม 

– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การสัมภาษณ ์

– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคม 
ในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่ งท างานในพื้นที่ และขอบเขต 
พื้นที่ศึกษา 

การสนทนากลุ่ม 

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดที่มีอิทธิพลในพื้นที่และขอบเขต

พื้นที่ศึกษา 
– หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

4. การก าหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
 – ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพื้นทีแ่ละขอบเขตพื้นที่ศึกษา แบบสอบถาม 

– นักการเมืองท้องถิ่นที่มีบทบาทในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 
– นักวิชาการและสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจในพื้นที่และ

ขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การสัมภาษณ ์

– ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคม 
ในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

– องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่ งท างานในพื้นที่ และขอบเขต 
พื้นที่ศึกษา 

การสนทนากลุ่ม 

– หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงาน   
– ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน หรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ 
– หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจ 

ในการตัดสินใจ 
– ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ 
– เอกชนและผู้ประกอบการในพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 

ที่มา: ปรับปรุงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สศช. (2564ข) 
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