
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
 
 
 

คณะกรรมการก ากับการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ครั้งที่ 1/๒๕๖6 (Kick-off Meeting) 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖6 เวลา 13.30 – ๑6.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 ชั้น 2 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พร้อมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(Zoom Meeting) 

  



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (Kick-off Meeting) 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พร้อมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

การแถลงข่าว เรื่อง การด าเนินโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี   
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

แผนการด าเนินงานของที่ปรึกษาในโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

 

  



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๑: 
 

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

 
  



-๑- 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2: 
เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 

คณะกรรมการก ากับการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  

ครั้งที่ 1/2565 
  



-๒- 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

คณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ฯ คร้ังที่ ๑/๒๕๖๕ 
 

๑. สาระส าคัญ 

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้มีการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพ่ือพิจารณาร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาของโครงการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ก่อนที่
จะไปด าเนินการจัดหาที่ปรึกษาฯ โดยกระบวนการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐   

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี  ๒) 

๒. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ฯ  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

๓. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

เอกสารแนบวาระที่ 2: 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  

ครั้งที่ 1/2565 
 
 
  





















 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๓: 
เรื่องเพื่อทราบ 

 

การแถลงข่าว  
เรื่อง การด าเนินโครงการการจัดท า 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ 

 

  



-๓- 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเพื่อทราบ 

การแถลงข่าว เรื่อง การด าเนินโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม 
๒๕๖๖ 
 

๑. สาระส าคัญ 

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ส านักงานฯ ได้จัดแถลงข่าว เรื่อง การด าเนินโครงการการจัดท า 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานี โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินโครงการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ 
สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ การจัดท าแนวทางการด าเนินงาน SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยจัดประชุม
เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2565 เพ่ือหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ จ านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 
(1) กลุ่มภาครัฐและเอกชน (2) กลุ่มผู้ห่วงใยจะนะ (3) กลุ่มแนวร่วมการพัฒนา และ (4) กลุ่ม
นักวิชาการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงาน SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ ในประเด็นส าคัญๆ เช่น ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factors) ความคาดหวัง
ต่อการจัดท าแผนพัฒนาโดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับการพัฒนาในพ้ืนที่ 
แผนพัฒนาที่ควรใช้ SEA ในการจัดท า พ้ืนที่ขอบเขตการศึกษา ระยะเวลาในการด าเนินการ 
ประเด็นอ่อนไหวหรือข้อพึงระวังในการด าเนินการ และเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็น
คณะกรรมการก ากับงาน SEA เพ่ือน ามาจัดท าร่าง TOR ที่ตอบสนองกับความต้องการในพ้ืนที่ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการด าเนินงาน SEA เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

๑.๒ การเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2565 
โดยผู้บริหาร สศช. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบสันติวิธี
จากสถาบันพระปกเกล้าได้ลงพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์และบริบททาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไปของพ้ืนที่ที่จะมีการจัดท า SEA เพ่ือสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการก ากับการจัดท า SEA ในระยะต่อไป 

๑.๓ การขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 
2567 จ านวน 28,227,800 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 14,113,900 บาท 
และส่วนที่เหลือจ านวน 14,113,900 บาท ให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2567 



-๔- 

๑.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลาและปัตตานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วม มีส านักงบประมาณ
และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม จ านวน 12 คน เพ่ือท าหน้าที่ให้ความเห็นประกอบการจัดท า TOR และก ากับ
โครงการฯ  รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท า SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ฯ ซึ่งคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEAฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 
กันยายน 2565 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง TOR ของโครงการฯ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ 
TOR ที่มีความชัดเจน ครบถ้วน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปสู่
กระบวนการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีความเหมาะสมมาด าเนินงานโครงการฯ   

๑.๕ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานฯ ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา 
คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้าง
ที่ปรึกษา โครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่ส าคัญ ได้แก่ ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วม
เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว โดย สศช. ได้ส่ งหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษาเพ่ือยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางราคา ในการจัดท าโครงการ ภายใต้กรอบ
งบประมาณวงเงิน 28,227,800 บาท ระยะเวลา 18 เดือน ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือก คือ 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2565 

๑.๖ แผนการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ที่ปรึกษาจะเริ่มมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ก าหนดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็น 32 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,100 คน ในปีนี้ และในปี 2567 จะมีการรับ
ฟังความคิดเห็นอีก 8 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 900 คน ทั้งนี้ สศช. จะรายงานข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับ
แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถติดตามได้
ทางเว็บไซต์และเพจ Facebook ของโครงการฯ 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี  3) 

 

 

 



-๕- 

๒. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

๓. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

เอกสารแนบวาระที่ 3: 
 

ข่าว เรื่อง 
สศช. แถลง การด าเนินโครงการการจัดท า  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 
 
  



 

 

สศช. แถลง การด าเนินโครงการการจดัท าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบั

ยุทธศาสตร ์ส าหรบัแผนแม่บทการพฒันาเชิงพื้นท่ีของจงัหวดัสงขลาและ

ปัตตานี 

วันนี้ (9 มกราคม 2566) ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จัดแถลงข่าว 
เรื่อง การด าเนินโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนา
เชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ได้แถลงความก้าวหน้าการด าเนินโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 ที่มอบหมายให้ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  

เลขาธิการฯ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา สศช. ได้ด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการฯ ใน 5 เรื่อง ดังนี้   

1. จัดท าแนวทางการด าเนินงาน SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยจัดประชุมเพ่ือ 
รับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – 
มีนาคม 2565 เพ่ือหารือกับผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ จ านวน 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มภาครัฐและเอกชน  
2) กลุ่มผู้ห่วงใยจะนะ 3) กลุ่มแนวร่วมการพัฒนา และ 4) กลุ่มนักวิชาการ โดยรับฟังความคิดเห็นต่อ 
แนวทางการด าเนินงาน SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ในประเด็นส าคัญๆ เช่น ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ (Key Success Factors) ความคาดหวังต่อการจัดท าแผนพัฒนาโดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ 
ประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับการพัฒนาในพ้ืนที่ แผนพัฒนาที่ควรใช้ SEA ในการจัดท า พ้ืนที่ขอบเขตการศึกษา 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ประเด็นอ่อนไหวหรือข้อพึงระวังในการด าเนินการ และเกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะเป็นคณะกรรมการก ากับงาน SEA เพ่ือน ามาจัดท าร่าง TOR ที่ตอบสนองกับความต้องการใน
พ้ืนที ่ซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการด าเนินงาน SEA เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 

2. เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 27 – 29 สิงหาคม 2565 โดย
ผู้บริหาร สศช. พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบสันติวิธีจากสถาบัน
พระปกเกล้าได้ลงพ้ืนที่จังหวัดสงขลา เพ่ือศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์และบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
โดยทั่วไปของพ้ืนที่ที่จะมีการจัดท า SEA เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEA ใน
ระยะต่อไป 

3. ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการฯ โดยเมื่อวันที่  13 กันยายน 2565 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จ านวน 
28,227,800 บาท โดยแบ่งเป็น งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงิน



 

2 

ส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จ านวน 14,113,900 บาท และส่วนที่เหลือจ านวน 14,113,900 บาท 
ให้ก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัด
สงขลาและปัตตานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานร่วม มีส านักงบประมาณและส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้ง 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 12 คน เพ่ือท าหน้าที่ให้
ความเห็นประกอบการจัดท า TOR และก ากับโครงการฯ  รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท า 
SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ฯ ซึ่งคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEAฯ ได้มีการประชุมไปแล้ว  
1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง TOR ของโครงการฯ ทั้งนี้
เพ่ือให้ได้ TOR ทีม่ีความชัดเจน ครบถ้วน สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ แล้วน าไปสู่กระบวนการ
คัดเลือกท่ีปรึกษาที่มีความเหมาะสมมาด าเนินงานโครงการฯ   

5. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สศช. ได้ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือก และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โครงการการจัดท าการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  ซึ่งมีผู้แทน
จากหน่วยงานที่ ส าคัญ ได้แก่  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ชุดดังกล่าว โดย สศช. ได้
ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาเพ่ือยื่นข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนอทางราคา ในการจัดท าโครงการ ภายใต้
กรอบงบประมาณวงเงิน  28 ,227 ,800 บาท ระยะเวลา 18 เดื อน ซึ่ งผู้ ผ่ านการคัด เลื อก คือ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้มีการลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 

ส าหรับแผนการด าเนินงานโครงการในระยะต่อไป ที่ปรึกษาจะเริ่มมีการจัดประชุมเพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งตามขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น 
32 เวที โดยมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2,100 คน ในปีนี้ และในปี 2567 จะมีการรับฟังความคิดเห็นอีก 8 เวที โดย
มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 900 คน 

ทั้งนี้ สศช. จะรายงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดท าโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีอย่างต่อเนื่อง โดย
สามารถติดตามได้ทางเว็บไซตแ์ละเพจ Facebook ของโครงการฯ  

 

------------------------- 

 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

9 มกราคม 2566 



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4: 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

แผนการด าเนินงานของที่ปรึกษาในโครงการ  
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 

  



-๖- 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

แผนการด าเนินโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับ 
แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
 

๑. สาระส าคัญ 

ตามที่ ส านักงานฯ ได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นที่ปรึกษาของโครงการการจัดท า  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานี ซึ่งที่ปรึกษาฯ ได้น าเสนอแผนการด าเนินโครงการฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบวาระท่ี 4 

๒. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อแผนการด าเนินโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  

๓. มติที่ประชุม 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

เอกสารแนบวาระที่ 4: 
 

แผนการด าเนินงานของที่ปรึกษาในโครงการ  
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 
 
  



โครงการการจดัทําการประเมนิสิ�งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตรสํ์าหรบัแผนแมบ่ท

การพฒันาเชงิพื�นที�ของจงัหวดัสงขลา
และป�ตตานี

เสนอ
สํานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

โดย
สํานักพฒันาทรัพยากรมนุษย์และ

พนัธกิจสังคม มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์



 
 โครงการการจัดทาํการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 

หน้า 1-1 
 

บทที่ 1  
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
 

 1) ตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  14 ธันวาคม  2564 มอบหมายให้ส านักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดให้มีการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) และแผนแม่บทต่าง ๆ ภายใต้ เรื่อง  
การด าเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ  “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4  
อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”  

2) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้กระบวนการตัดสินใจ
ในการวางแผนที่ ค านึ งถึ งปั จจัยด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม  และสิ่ งแวดล้อม  อย่ างสมดุล  ทั้ ง  3  ด้ าน  
และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาความขัดแย้ง 
ที่อาจเกิดขึ้น และน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ในหลักการจัดท า SEA ที่มีประสิทธิภาพ ควรด าเนินการ 
ก่อนการพัฒนาในพ้ืนที่หรือก่อนเกิดความขัดแย้งขึ้น ดังนั้น การจัดท า SEA ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นกรณีท่ีมีความขัดแย้งขึ้นแล้ว จ าเป็นต้องด าเนินการอย่างรอบคอบ  

3) สศช. จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาด้วย SEA ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2565 โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วน 
ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องจ านวน  4 ครั้ง ประกอบด้วย (1) กลุ่มภาครัฐและเอกชน  (2) กลุ่มผู้ห่วงใยจะนะ  
(3) กลุ่มแนวร่วมการพัฒนา และ (4) กลุ่มนักวิชาการ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นในประเด็นส าคัญที่เป็นปัจจัยแห่ง
ค ว ามส า เ ร็ จ  (Key Success Factors) ส า ห รั บ ก า ร จั ดท า  SEA ประกอบด้ ว ย  (1 ) คว ามคาดหวั ง 
ต่อการจัดท าแผนพัฒนา โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ (2) ประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับการพัฒนาในพ้ืนที่   
(3) แผนพัฒนาที่ควรใช้ SEA ในการจัดท า (4) พ้ืนที่ขอบเขตการศึกษา และระยะเวลาในการด าเนินการ  
(5 ) ประเด็นอ่อนไหวหรือข้อพึงระวังในการด าเนินการ  และ  (6 ) เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่จะเป็นคณะกรรมการก ากับการจัดท า SEA ซึ่งสรุปได้ว่า เนื่องจากจังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ท่ีมีความเชื่อมโยง
กับจังหวัดสงขลา ทั้งในด้านวิถีชีวิตของประชาชนและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ดังนั้นจึงควรจัดท า SEA 
ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัดสงขลาและปัตตานี  เพ่ือให้ตอบโจทย์ความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริงและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

4) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายกรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าและแผนการด าเนินงาน  
การจัดท า SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยวิธีการจ้างที่ปรึกษา 
ระยะเวลาด าเนินการ 18 เดือน ภายในกรอบวงเงิน 30 ล้านบาท และการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ  
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา
และปัตตานี โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานร่วม  และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ เกี่ยวข้อง  จ านวนไม่ เกิน  12 คน เ พ่ือท าหน้าที่ ให้ความเห็น 
ประกอบการจัดท าขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา  (TOR) ในการจัดท า  SEA รวมทั้งก ากับ  ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะในการจัดท า SEA ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  

5)  ดังนั้น สศช. จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือจัดท าโครงการการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี   
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เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 และมีผลการศึกษาในการจัดท าแผนแม่บท
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ที่มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1) เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  โดยใช้การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (สศช ., 2564)  
เพ่ือจัดท าแผนให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ค านึงถึงความสมดุลของการพัฒนา ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  ที่จะน าไปสู่การพัฒนา 
ทีย่ั่งยืน  

2) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม 
ระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตลอดจนเพ่ือให้มีเวทีส าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ด้าน SEA ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน SEA ของประเทศในระยะต่อไป  
 
1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) มีแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี โดยใช้การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., 2564) 

2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสงขลาและปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
ในการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  
 

1.4.1 ขอบเขตการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
ขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินการหลักได้แก่ พ้ืนที่จังหวัดสงขลาและปัตตานี รวมถึงพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่อาจได้รับ

ผลกระทบจากการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษาเชิงเวลา 
ระยะเวลาศึกษาใช้ เวลา 18 เดือน ตามแผนการด าเนินงานใน บทที่  3 ในส่วนของข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้กรอบเวลาข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี  ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูล และกรอบเวลา 
ในการพิจารณาภาพอนาคตและการคาดการณ์ข้อมูลถึงประมาณปี 2580 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.5 สาระส าคัญของข้อเสนอทางเทคนิค  
 

  องค์ประกอบข้อเสนอทางด้านเทคนิคในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วย 5 บท ได้แก่ บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน บทที่ 4 การสร้างความรู้  
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วม บทที่ 5 แผนการด าเนินงานและโครงสร้างบุคลากร และภาคผนวก 
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  ในการนี้ เพ่ือแสดงความสอดคล้องของข้อเสนอทางเทคนิค กับขอบเขตการด าเนินการตามขั้นตอน
ของ SEA เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ตารางที่ 1-1 จึงได้สรุป
หัวข้อขอบเขตการด าเนินงานและความเชื่อมโยงกับหัวข้อของข้อเสนอทางเทคนิค ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1-1 ขอบเขตการด าเนินงานและความเชื่อมโยงกับหัวข้อของข้อเสนอทางเทคนิค 

หัวข้อ 
ตาม TOR 

รายละเอียด 
หัวข้อในข้อเสนอ

ด้านเทคนิค 
5.1 การก าหนดขอบเขต 

(1) ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยระบุวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอน 
ของกระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ และกระบวนการจัดท า SEA  
โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของทั้ง 2 กระบวนการ เพ่ือออกแบบ 
การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานี 

(2) ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง และทิศทางการพัฒนา 
ของพ้ืนที่กับนโยบาย แผนและแผนงานในระดับต่าง ๆ  รวมทั้ง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(3) ส ารวจพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประเมินศักยภาพการพัฒนาของพ้ืนที่ 

(4) ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา 
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งตัวชี้วัด ส าหรับประเด็น
ยุทธศาสตร์และข้อมูลฐาน  (Baseline) ที่มีความสอดคล้องกัน 
ในทุกระดับ ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา และสอดคล้อง 
กับศักยภาพของพ้ืนที่ และ 

(5) จัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต 

3.1-3.2 

5.2 การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
การวิ เคราะห์ เ พ่ือระบุผู้ มีส่ วนได้ เสียที่ เกี่ ยวข้องทั้ งหมด  

การวิ เคราะห์บทบาทและความเกี่ ยวข้องของผู้ มีส่วนได้ เสีย  
การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีที่ เหมาะสม 
ในการด าเนินการเพ่ือก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกัน 
แต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA และแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่
ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  ตลอดทั้งกระบวนการ และใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและสื่อสารข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน 

4.1-4.3 

5.3 การพัฒนาและประเมินทางเลือก  
การวิ เคราะห์สภาพตามปกติ  (Business-as-usual: BAU)  

และจัดท าทางเลือกการพัฒนาที่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การคาดการณ์และประเมินผลกระทบ 

3.2.4 
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หัวข้อ 
ตาม TOR 

รายละเอียด 
หัวข้อในข้อเสนอ

ด้านเทคนิค 
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแต่ละทางเลือก เปรียบเทียบทางเลือก 
ต่าง ๆ เ พ่ือหาทางเลื อกการ พัฒนาที่ เหมาะสม ซึ่ งจะท า ให้ 
แผนแม่บทฯ เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียและน าไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน 

5.4 การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 
ก าหนดวิธีด า เนินงาน เ พ่ือให้แต่ละทางเลือกการพัฒนา 

สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบประกอบด้วย มาตรการ
ส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง หรือมาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ  
ตามกรอบระยะเวลาด าเนินการ และระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และสนับสนุนที่ชัดเจน 

3.2.5 

5.5 การจัดท ารายงานการศึกษา SEA 
       สรุปผลการด า เนินงาน SEA ในทุกขั้ นตอน ทั้ ง รูปแบบ 
ของรายงานวิชาการและรายงานฉบับประชาชน 

3.2.6 

5.6 การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและ 
ปัตตานี ที่บูรณาการกับการจัดท า SEA 
       ผนวกผลของทุกขั้นตอนการท า SEA เข้ากับแผนแม่บทฯ รวมทั้ง
ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะกลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ  
ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การขับเคลื่อน 
การพัฒนาในพ้ืนที่ตามแผนแม่บทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดผล 
อย่างเป็นรูปธรรม 

3.2.7 

5.7 การสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผน
แม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

1.1) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
       (1) ผลิตวีดิทัศน์ที่มีสาระเก่ียวกับการศึกษา 
       (2) จัดท าสื่อป้าย Infographic และภาพนิ่ง 
1.2) การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 

2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

จัดท า SEA ซึ่ งประกอบด้วยขั้นตอนของการก าหนดขอบเขต  
กา ร พัฒนาและประ เ มิ นท า ง เ ลื อ ก  ก า รก า หนดมาตรการ 
เพ่ือความยั่งยืน การจัดท ารายงานการศึกษา SEA และการจัดท าแผน

4.1-4.3 
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หัวข้อ 
ตาม TOR 

รายละเอียด 
หัวข้อในข้อเสนอ

ด้านเทคนิค 
แม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่บูรณาการกับการจัดท า  SEA  โดยรูปแบบ
การมีส่วนร่วมต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้ อง 
กับวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของ SEA เช่น การประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น  
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสานเสวนา เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียนี้ ก าหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสัมมนา 
และประชุมกลุ่ มย่ อย  จ านวนอย่างน้อย  8 ครั้ ง  (40 เวที )  
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนอย่างน้อย 3,000 คน ให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ ศึ กษา  ทั้ งนี้  จ านวนครั้ ง  ( เ วที )  และผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุม 
ตามข้อก าหนดดังกล่าวยังไม่รวมการสร้างการสื่อสารและมีส่วนร่วม 
ในระดับชุมชน ซึ่งที่ปรึกษาต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ รวมทั้งจัดให้ 
มีข้ึนอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดย 

2.1) ที่ปรึกษาต้องออกแบบรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหา 
ของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับแผนการสื่อสาร
และการมีส่วนร่วมที่ก าหนดไว้  และใช้สื่ อสารประชาสัมพันธ์ 
ที่เหมาะสมในกิจกรรมของการมีส่วนร่วม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางสื่อมวลชนเพิ่มเติม 

2.2) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มียานพาหนะรับส่งผู้ เข้าร่วม
ประชุมหรืออ านวยความสะดวก ในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 
รวมทั้งต้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม
ตลอดการจัดกิจกรรม พร้อมจัดท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2.3)  ที่ปรึกษาต้องจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานที่กระชับ
และเข้าใจง่ายในแต่ละครั้ง ภายหลังจากการด าเนินงานแล้วเสร็จ  
ทั้งในรูปแบบรายงานวิชาการและรายงานฉบับประชาชน รวมทั้ง 
ต้ องน าผลที่ ป รากฏในรายงานฉบั บประชาชน  ไป เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ต่อไป 
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บทที่ 2  
ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ แผน และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา 

ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่งคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย 

และมีความสงบเรียบร้อยตั้ งแต่ระดับชาติ  สั งคม ชุมชน โดยมุ่ ง พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี   
และฐานข้อมูลใหมม่ีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข  
ให้เกิดข้ึนกับประเทศชาติบ้านเมือง 

 (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ 
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง  
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ 
ให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือ
กับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอ  
ต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ 

 (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิ ใช่ภาครัฐ เ พ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า  
ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน 

 (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง  
เป็นรูปธรรม 

2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือเสริมสร้างความสามารถของประเทศในระยะต่อไปโดยยึดเป้าหมายในการยกระดับ

ประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน และส่งผล  
ให้เกิดการยกระดับรายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) การเกษตรสร้างมูลค่า เน้นเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรด้วยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ที่ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลาย
ของสินค้าเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
เกษตรปลอดภัยเกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 

 (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพ่ิมบุคลากรที่มีทักษะ 
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และความรู้ตามความต้องการของตลาด สร้างระบบนิเวศ อุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืน 

 (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้าง 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยค านึงถึงศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พ านักระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเติบโต
ของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพ่ือกระจายโอกาสในการสร้างรายได้ไปสู่ชุมชนและเมืองอย่างทั่วถึงและยั่ง ยืน 
และพัฒนาการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาค  

 (4) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก จะครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ 
ในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง 
ประเทศไทยกับประชาคมโลก 

 (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ เพ่ือสังคม  
รวมทั้งเกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ  
ที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมใน 3 ด้าน คือ นวัตกรรมในการสร้าง
โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ 

3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันและการเสริมสร้างและยกระดับ

การพัฒนา ที่ให้ความส าคัญที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อม 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างระบบนิเวศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ”  
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถ’ี การด าเนินชีวิต 

 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย  
ตั้ งแต่ช่ วงการตั้ งครรภ์  ปฐมวัย  วัย เด็ก วัยรุ่ น  วัย เรียน วัยผู้ ใหญ่  วั ยแรงงาน และวัยผู้ สู งอายุ   
เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  
มีความรอบรู้ทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม  
ในแต่ละช่วงวัย และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

 (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นผู้เรียนให้
มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครู  
การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะ และคณิตศาสตร์ 
ด้านทัศนะและมิติ  ดนตรี  กีฬาและการเคลื่อนไหวของร่างกาย การจัดการตนเองมนุษยสัมพันธ์   
รวมถึงผู้มีความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน สร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ
ให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 

 (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม 
มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการ สุขภาวะที่ ดี 
ได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทย มีสุขภาวะที่ดี   
และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม 
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 (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เน้นการสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน  
อย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็นนักกีฬา และการใช้กีฬา  
และนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ เพ่ือให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  
และเป็นธรรม มีรายละเอียดดังนี้  

 1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร 
ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร  
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือให้เกษตรกรเข้าถึงฐานทรัพยากร การวิจัยความรู้ ทั้งทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเ พ่ือพัฒนาการผลิตและยกระดับเป็นผู้ปร ะกอบการตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
และเพ่ิมช่องทางการตลาดและเชื่อมโยงการค้าด้วยเครือข่ายพันธมิตรและวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

 2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
 3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ

ตนเอง 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

ในปัจจุบันที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของพ้ืนที่ป่าไม้ที่ลดลง ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรน้ าที่ยังไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการได้  
อย่างเต็มศักยภาพและมีความเสี่ยงในการขาดแคลนในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้ 

 (1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ 
ให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
ด้วยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล เน้นการให้ความส าคัญ 
กับการสร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากร  
ทางทะเลและชายฝั่งทั้งหมด 

 (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่ เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ เน้นการลด  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า ปรับปรุงการบริ หารจัดการภัยพิบัติทั้งระบบ 
และการสร้างขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหาย  
จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 (4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ”  
โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ 
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 (5) พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นพัฒนาระบบ
จัดการน้ าทั้งระบบ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง เพ่ิมผลิตผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้ าทุกภาคส่วนดูแล  
ภัยพิบัติจากน้ าทั้งระบบ 

 (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เน้นการปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์

ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐ 
 (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการ  
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง 
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  

 (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  

 (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
 (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
 (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  
 (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 1-71) 
  

2.1.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของ

ยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มีจานวนรวม 23 ฉบับ ประกอบด้วย 
(1) ความมั่นคง (2) การต่างประเทศ (3) การเกษตร (4) อุตสาหกรรรมและบริการแห่งอนาคต (5) การ
ท่องเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่ อัจฉริยะ (7) โครงสร้าง พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์  และดิจิทัล  
(8) ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ (9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยม และวัฒนธรรม (11) ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (12) การพัฒนาการเรียนรู้ (13) การเสริมสร้าง  
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  (14)  ศักยภาพการกีฬา (15)  พลั งทางสั งคม (16)  เศรษฐกิจฐานราก  
(17) ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (18) การเติบโตอย่างยั่งยืน (19) การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
(20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(22) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และ (23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (คณะกรรมการพัฒนา  
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561, น. 1-88) 
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2.1.3 กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
 ปัจจุบันส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) มีเป้าหมายหลักเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจ
สร้ า งคุณค่ า  สั งคมเดินหน้ าอย่ า งยั่ ง ยืน  (Hi-Value and Sustainable Thailand) ซึ่ งมี วั ตถุประสงค์ 
เพ่ือลดความเปราะบาง และสร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้  
ในสภาวะวิกฤต สร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้ประเทศสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน  
อีกทั้ งยั งมุ่ งก าหนดทิศทางการ พัฒนาประเทศ  ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ พียง  
ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก่ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคม  
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ  
กับความสามารถในการพ่ึงตนเอง โดยค านึงถึงเงื่อนไขของสถานการณ์ และทรัพยากรของประเทศ  
โดยแบ่งประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของแผนแบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ดังนี้  
 ประเด็นแรกคือ เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)  
ได้แก่ เกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยวเชิงคุณค่า การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การแพทย์ครบวงจร  
ประตูการค้าโลจิสติกส์ และเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ประเด็นที่ สองคือ สั งคมแห่ งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) ได้ แก่   
การสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs การพัฒนาเศรษฐกิจ เชิง พ้ืนที่  การขจัดความยากจนข้ามรุ่น  
สร้างความคุ้มครองทางสังคม  
 ประเด็นที่สามคือ การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-friendly Living) โดยเน้นระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
และสร้างสังคมคาร์บอนต่ า การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  
 ประเด็นสุดท้ายคือ ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศ  (Key Enablers for 
Thailand’s Transformation) ได้แก่ ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง และภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง สามารถแสดง
รายละเอียด ดังรูป 
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ที่มา : Infographic กรอบแผนฯ 13 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ
รปูท่ี 2-1 ทิศทางการพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 

 
2.1.4 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการ
ของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง (Brundtland 
Report, 1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ การเติบโต  
ทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) และการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม(Environmental Protection) 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เกิดขึ้นจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 70  
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
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รวม 193 ประเทศ ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (2030  Agenda for Sustainable 
Development) ซึ่ งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเ พ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน  
ซึ่งมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDG Targets)  
ที่มีความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตามและประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิติ (5P) ดังนี้   
 (1) การพัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย 
และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ประกอบด้วยเป้าหมายการลดความยากจน การขจัดความหิวโหย สุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดี การศึกษาที่มีคุณภาพ และความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 (2 )  สิ่ งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
และสภาพภูมิอากาศเพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป ประกอบด้วยเป้าหมายน้ าและสุขาภิบาล การผลิตและบริโภค 
ที่รับผิดชอบและยั่งยืน การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศทางทะเลและมหาสมุทร 
และระบบนิเวศบนบก 
 (3)  เศรษฐกิจและความมั่งคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้อง 
กับธรรมชาติ ประกอบด้วยเป้าหมายพลังงานที่สะอาดและจ่ายซื้อได้ งานที่มีคุณค่าและการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน การลดความเหลื่อมล้ า และเมืองและชุมชนยั่งยืน 
 (4) สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุข 
และไม่แบ่งแยก โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสันติภาพและสถาบันที่เข้มแข็ง 
 (5) ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มุ่งเน้นเป้าหมายหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา 
 

 
ที่มา: http://sdgs.nesdc.go.th ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

รปูท่ี 2-2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายที่ครอบคลุมมิติการพัฒนาด้านการพัฒนาคน เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม สันติภาพและความยุติธรรม และความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา มีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาของประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  
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ตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกรอบในการจัดท าแผนการพัฒนาประเทศให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกัน 
จากการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่าง 169 เป้ าหมายย่อย ( Target) ของ SDGs  
กับ 37 เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ฉบับ และ 140 เป้าหมายระดับ  
แผนย่อยของแผนแม่บทฯ เพ่ือประมวลความสอดคล้องการก าหนดทิศทางการพัฒนาระดับประเทศกับระดับ
นานาชาติ และน าไปสู่การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยให้สามารถบรรลุทั้งเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ได้ในคราวเดียวกัน เพ่ิมประสิทธิภาพ  
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ พบว่ าเป้าหมาย SDGs  
ทั้ง 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน  
และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 22 ประเด็น  
ดังรูปภาพ ในการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 

รปูท่ี 2-3 การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

2.1.5 แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ 
1) แนวคิด 

  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)1 คือ การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการเพ่ิมคุณค่าหรือประยุกต์ 
การใช้งานและแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการเกษตรแก่ผลผลิต
ทางการเกษตร การน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ท าให้เป็นเศรษฐกิจชีวภาพ  
นั่นคือ การน านวัตกรรมมาเพ่ิมความเข้มแข็งของภาคการเกษตรในระบบเศรษฐกิจและการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศเปลี่ยนจากการสร้างผลิตภัณฑ์แบบเดิมมาเป็นการสร้างกระบวนการผลิต  
และผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมแบบสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีคุณค่าสูงขึ้นของผู้บริโภค  
 เศรษฐกิจชีวภาพมุ่งเน้นการสร้างเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) ปี 2573 (ค.ศ. 2030) ของสหประชาชาติ 
ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย โดยในเป้าหมายจะมีเรื่องเศรษฐกิจชีวภาพรวมอยู่ 11 เป้าหมาย ได้แก่ 

                                                           
 
1 เศรษฐกิจชีวภาพ: ส านกังานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กองนโยบายการสร้างความเข้มแข็งทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ กันยายน 2562 
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เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการเกษตร 
อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เป้าหมายที่ 10 การลดความเหลื่อมล้ า เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร
และทรัพยากรทางทะเล และเป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
 นอกจากนี้ เ ศ รษฐกิ จชี วภ าพยั ง เ ชื่ อม โ ยงกั บ เ ศรษฐกิ จหมุ น เ วี ยน  ( Circular Economy)  
คือ ระบบเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจนครบวงจร  
(Life cycle) ตั้งแต่ภาคการผลิต การบริโภค ไปจนถึงการจัดการของเสียด้วยกระบวนการใช้ซ้ า (Reuse) 
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และการผลิตใหม่ (Re-material) อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนของทั้งระบบ
เศรษฐกิจ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อม (Zero Waste) นอกจากนี้
เศรษฐกิจชีวภาพยังมีส่วนเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งมุ่งแก้ปัญหามลพิษที่โลกเผชิญ
อยู่ และอาจร่วมกับชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เช่น การใช้เซนเซอร์ตรวจวัดข้อมูลในกระบวนการผลิต 
ทุ กขั้ น ตอนแล้ วน า ข้ อมู ลม า ใช้ กั บปั ญญาประดิ ษฐ์  (Artificial Intelligence: AI) น ามาวิ เ ค ร า ะห์ 
เ พ่ือหาทางปรับปรุงลดการใช้พลังงานหรือเ พ่ิมผลผลิตโดยใช้พลังงานเท่าเดิม ซึ่ งจะเป็นส่วนหนึ่ง  
ของกระบวนการขับเคลื่อนให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศ 
 
 

 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562 

รปูท่ี 2-4 ความเชื่อมโยงระหว่างระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน 
และเศรษฐกิจสีเขียว 
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 โดยภาพรวมเศรษฐกิจชีวภาพ เน้นการสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมใช้
ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรของเสีย/น้ าเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็น “ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ” (Bio-based Product)  
ที่มีมูลค่าสูงก่อให้เกิดความก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร 
สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี ภาคสังคม และภาคเศรษฐกิจ โดย Bio Economy  
เข้ามามีบทบาทในเรื่อง 1) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการผลิตเพ่ือใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่มูลค่า 
(Value Chain) อย่างคุ้มค่า 2) การพัฒนาทรัพยากรชีวภาพให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพ่ิม และ 3) การพัฒนา  
องค์ความรู้และบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 ในระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มีการน าเอาทรัพยากรชีวภาพมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีหมุนเวียนได้ดีกว่าเดิม
และมีมูลค่าเพ่ิม เช่น อาหารคน อาหารสัตว์ เครื่องส าอาง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานชีวภาพ (Bioenergy) 
เช่น ไบโอดีเซลและเอทานอล เมื่อพิจารณาแล้ว Bio Economy สามารถแบ่งออกได้ 3 เรื่องใหญ่ คือ 1) Food 
Agriculture ด้านเกษตรกรรมและอาหารจะขึ้นกับพืชใหม่ๆ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตจากความรู้ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ชี ว ภ า พ ร ว ม ไ ป ถึ ง ก า ร ใ ช้ แ ห ล่ ง โ ป ร ตี น ใ น อ า ห า ร ใ ห ม่  เ ช่ น  ส า ห ร่ า ย แ ล ะ แ ม ล ง  
2) Non Food (กลุ่มที่ไม่ใช่อาหาร/สมุนไพร/บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ) เช่น Health Wellness ไปจนถึง Precision 
Medicine หรือ Bio Pharma และ 3) Biomaterial หรือ Energy (กลุ่มพลังาน) เช่น สารชีวมวล (Biomass) 
เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ไบโอเอทานอล (Bioethanol) และไบโอดีเซล (Biodiesel) ทั้งนี้ Bio economy 
จัดได้ว่าเป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ที่บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา เพ่ือให้เกิดคุณค่า  
และสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนจากเศรษฐกิจฐานเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  
โดยในกรณีประเทศไทย Bio Economy อาจใช้สินค้าเกษตร เช่น มันส าปะหลังและอ้อย ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร
ไทยที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลก เป็นตัวน าร่อง ซึ่งจะก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในลักษณะห่วงโซ่ 
ที่เพ่ิมมูลค่า (Value Chain) ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานชีวภาพ เช่น เอทานอล พลังงานไฟฟ้าชีวมวล  
เพ่ือเป็นพลังงานทางเลือกที่มั่นคงและแข่งขันได้ อุตสาหกรรมชีวเคมี ได้แก่ พลาสติกชีวภาพ อุตสาหกรรม
อาหารแห่งอนาคตที่จะเข้ามาเป็น Ingredient ผสมในอาหารแทนการใช้สารเคมี หรือแม้แต่ผสมในอาหารสัตว์ 
เ พ่ือให้สัตว์ได้รับโปรตีนจากธรรมชาติที่ดีมีความสมบูรณ์ ตลอดจนอุตสาหกรรมทางชีวเภสัชภัณฑ์  
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม ่และต้องมีการลงทุนทางด้านวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ประโยชน์ของเศรษฐกิจชีวภาพที่จะช่วยแก้ปัญหาโลกในยุคปัจจุบันที่ประสบปัญหาประชากรเพ่ิมขึ้น
จ านวนมากน ามาสู่ภาวะขาดแคลนอาหาร พลังงาน สร้างมลพิษที่เพ่ิมขึ้นและขาดแคลนพลังงานสะอาด  
ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้การน าเศรษฐกิจชีวภาพที่ น าความรู้ใหม่
ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ พัฒนาด้านการเกษตร  
และอาหาร ตั้งแต่การสร้างพันธ์พืชใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลาย การปรับปรุงวิธีการผลิตแบบใหม่  
รวมไปถึงอาหารที่ผลิตจากแหล่งโปรตีนทดแทน ส าหรับการยกระดับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมจะมีการผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ท าจากพลาสติกชีวภาพและวัสดุชนิดใหม่ นอกจากนี้ยังสามารถน าสินค้าเกษตรบางชนิด  
ไปผ่านกระบวนการชีวภาพไปเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพหรือไบโอเอทานอล มาช่วยยกระดับความเป็นอยู่  
ให้กับสังคม ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และของเสีย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานทางเลือก  
และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอาหาร 

2) กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปีพ.ศ. 2560 – 2579  
 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนของประเทศไทยโดยเฉพาะ
การน าความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ซึ่ งเป็นจุดแข็งของประเทศไทยมาใช้ประโยชน์ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ือเป็นกลไกการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ส านักงานพัฒนา
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เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2560 – 2579 เ พ่ื อ เป็ นแนวทางการด า เ นิ น ง าน เ พ่ื อ พัฒนา เศรษฐกิ จจ ากฐานชี วภาพของ ไทย 
ให้มีทิศทางการเติบโตที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้ โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนและภาคธุรกิจบนฐานการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ เพ่ือการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ยุทธศาสตร์ที่  3  
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 3) การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 รัฐบาลไทยได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ซึ่งการสร้าง Bio-economy ในประเทศไทย จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหา เหล่านี้ 
โดยมีการก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 สาขา ได้แก่ 1) ยานยนต์สมัยใหม่ 2) อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3) 
การท่อง เที่ ยว เชิ งคุณภาพ 4) เกษตรและเทคโนโลยีชี วภาพ 5) การแปรรูปอาหาร  6) หุ่ นยนต์   
7) การบินและโลจิสติกส์ 8) เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9) ดิจิทัล 10) การแพทย์ครบวงจร 11) อุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ และ 12) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีชีวภาพจะช่วยสนับสนุน 
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ เช่น เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี 
ชีวภาพ และการแพทย์เป็นต้น 
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2.1.6 แนวคิดด้านปัจจัยในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ 
ทางกลุ่มที่ปรึกษาฯ ได้ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ พบว่า ปัจจัยความส าเร็จที่ส าคัญในการพัฒนาพ้ืนที่

เศรษฐกิจใหม่บนพ้ืนฐานการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์2 มีรายละเอียดดังนี้ 
ประการแรก การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ต้องมีความพิเศษ สามารถน าเสนอสิ่งที่แตกต่าง 

อย่างมีนัยส าคัญและดีกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม ลักษณะเฉพาะของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่จะขึ้นอยู่กับ 
การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้นการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่จะประสบความส าเร็จสูงสุดก็ต่อเมื่อ  
มีการก าหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและน าเสนอวิธีการที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

ประการที่สอง ความสามารถในการแข่งขันระดับโลกหรือระดับภูมิภาค นักลงทุนมีทางเลือก 
ที่หลากหลายและสามารถเลือกสรรการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ที่เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน
รวมถึงสามารถพิจารณาปัจจัยการตัดสินใจลงทุน อาทิ สถานที่ตั้งของการลงทุน การเข้าถึงตลาดทางโลจิสติกส์ 
การอ านวยความสะดวกทางการค้า และความม่ันคงของกฎระเบียบ  

ประการที่สาม แรงจูงใจทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มีหลักฐานระหว่างประเทศที่ส าคัญว่า 3

คุณลักษณะของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ สิ่งที่สามารถดึงดูดนักลงทุนในปัจจุบันอาจไม่ใช่การลดหย่อน
ภาษีนิติบุคคล แต่กลายเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ที่สามารถดึงดูดนักลงทุนได้เป็นอย่างมีประสิทธิผล 
การมีร้านค้าครบวงจรระดับประเทศ หรือการบริการโครงสร้างพ้ืนฐานเฉพาะ การก ากับดูแลที่มีประสิทธิผล
และมีคุณภาพด้านกฎระเบียบ ล้วนเป็นแรงจูงใจที่ไม่ใช่ทางการเงินที่สามารถดึงดูดนักลุงทุนได้เช่นเดียวกัน  
ส่วนด้านการเงินหรือภาษีจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่นักลงทุนพิจารณาในการตัดสินใจ ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์  
การดึงดูดการลงทุนส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ สิ่งส าคัญคือ ต้องพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าในการตลาด 
(Value Chain)  

ประการที่สี่ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่เครื่องมือที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาของภูมิภาคที่ยากจน 
แต่เป็นเพียงองค์ประกอบหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจตามพ้ืนที่ บ่อยครั้งที่การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่  
ถูกน ามาใช้ในภูมิภาคที่ยากจนของประเทศ แต่ไม่ได้ผลการตอบรับที่ดี  เนื่องจากขาดปัจจัยที่ส าคัญ 
ในการพัฒนา เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การเข้าถึงตลาดหรือทักษะแรงงาน จึงต้องมีการลงทุนหรือการอุดหนุน
อย่างมากเพ่ือชดเชยข้อบกพร่องดังกล่าวในลักษณะที่เป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องเข้าใจบทบาทของการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่ในแง่ 
ของความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบอาจไม่เพียงพอ ควรมีการประเมินข้อจ ากัดในเชิงพ้ืนที่และความสนใจ  
ของนักลงทุน 

ประการที่ห้า การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ควรมีเหตุผลทางธุรกิจและเศรษฐกิจที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกันกับสภาพพ้ืนที่  การออกแบบการพัฒนาพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ที่ ดีควรมีความยืดหยุ่น  
และสามารถตอบสนองต่อข้อจ ากัดต่อโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ต้องสามารถจัดการกับข้อจ ากัดหลาย ๆ ด้าน เช่น ข้อจ ากัดของการเติบโต หรือข้อจ ากัดของประสิทธิภาพ
ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของเศรษฐกิจภายในประเทศ ยกตัวอย่างการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ 
                                                           
 
2 Abonyi, G. (2016). Scoping Study: Cross Border Development and Investment Initiative for Cambodia, Lao PDR, Myanmar and 
Thailand (CLM-T). United Nations Capital Development Fund Local Development Finance Practice Area Bangkok, Thailand. & 
Abonyi, G. and A. M. Zola. (2014). Scoping Study on Developing Border Economic Areas and Cross-border Linkages Between 
Thailand and its Neighbors (Rev.). Primary author, Thailand Resident Mission, Asian Development Bank. 
3  World Bank. (2018). Global Investment Competitiveness Report 2017/2018: Foreign Investor Perspectives and Policy 
Implications. Washington, DC: World Bank. 
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ในเขตเศรษฐกิจที่มีรายได้น้อยและมีผลผลิตต่ า เช่น เมียนมาเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดี ควรมุ่งเน้น  
ที่การตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เช่น อุตสาหกรรมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
และการผลิตเสื้อผ้า ส่วนการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ในเขตแม่สอดในจังหวัดตาก จะมุ่งเน้นการตอบสนอง
กิจกรรมที่ใช้ทักษะความรู้  

ประการที่หก การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ต้องการความเชื่อมั่นทางการเมืองในระยะยาวที่ชัดเจน
และน่าเชื่อถือ และมีนโยบายและข้อบังคับที่สอดคล้องกัน การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ต้องเกี่ยวข้อง 
กับหน่วยงานและองค์กรของรัฐบาล ดังนั้น ความน่าเชื่อถือ กระบวนการ หรือกลยุทธ์ต่าง ๆ ของรัฐบาล  
มีส่วนส าคัญ การก าหนดกฎ นโบยาย หรือระเบียบข้อบังคับควรมีความยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจาก  
หากไม่สามารถท าตามเงื่อนไขที่สัญญาไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล จะท าให้ความน่าเชื่อถือของการพัฒนาพ้ืนที่
เศรษฐกิจใหม่ลดลง  

ประการที่เจ็ด กลยุทธ์การดึงดูดนักลงทุนที่มีประสิทธิผล ส าหรับการพัฒนาพ้ืนที่ควรส่งเสริม 
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งส าหรับการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ 
ทางภูมิศาสตร์จะต้องมีบทบาทในเชิงรุก และการระบุบริษัทชั้นน าที่เกี่ยวข้องที่มีความสนใจในพ้ืนที่นั้น ๆ 
สามารถเปลี่ยนแปลงภาคส่วนหรืออุตสาหกรรมในสถานที่ที่ก าหนดได้ เนื่องจากมีบทบาทการเป็นผู้น า 
ในการน าเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ  

ประการที่แปด การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ควรสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และวิสัยทัศน์ของชุมชน  
ในการพัฒนาต้องได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับความต้องการข้อจ ากัดของท้องถิ่น
การพัฒนาที่ประสบความส าเร็จต้องอาศัยความเข้าใจร่วมกันและการวางแนวของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  
ของการพัฒนาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ และการก าหนดกลไกการน าไปใช้ที่เหมาะสม 

ประการที่เก้า การพัฒนาร่วมกันของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ จ าเป็นต้องมีกระบวนการให้ค าปรึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพในการจัดวางวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนา วิสัยทัศน์ 
และกลยุทธ์นี้ควรสะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจของชุมชนท้องถิ่น และควรสอดคล้องกับล าดับความส าคัญ  
ในการพัฒนาประเทศที่กว้างขึ้น มิฉะนั้นจะถูกต่อต้านโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักและจะยากที่จะด าเนินการ 
การปรึกษาหารือดังกล่าวต้องมีโครงสร้างที่ดีเพ่ือให้แน่ใจว่าเป็นประเด็นที่ ส าคัญควรมีการปรึกษาหารือ 
และสร้างความชัดเจนทั้ งความแตกต่างและข้อตกลงระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเ พ่ือเป็น พ้ืนฐาน  
ในการด าเนินการไปสู่การริเริ่มที่ยอมรับร่วมกันและด าเนินการได้ 
 

2.1.7 แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564  
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสงขลา คือ ศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพ สิ่งแวดล้อม
ยั่งยืน โดยมีประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวอย่างโครงการ ดังตารางที่ 2-1  
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ตารางท่ี 2-1 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดในแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ. 
2564 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชื่อโครงการ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : พัฒนาภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และบริการโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 

1. ยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน 
การท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 

2. ส่งเสริมกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา 
3. เพ่ิมปริมาณสัตว์น้ าเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน

ของประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
4. ปรับปรุงถนนทางเข้าสู่ เรือนที่ประทับคลอง 

หอยโข่ง ภายใน  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราช 
ด าริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 

5. งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4208 
ตอนควบคุม  0100 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟ 
บางกล่ า ระหว่าง กม.0+166 - กม.5+661 RT 

6. ขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา  
ปี 2564 

7. ปรับปรุ งสวนประวัติ ศาสตร์  พล เอกเปรม  
ติณสูลานนท์ สงขลา 

8. ก่ อส ร้ า งสะพานคลองขว า ง  ถนนนคร ใน  
เขตเทศบาลนครสงขลา 

9. ซ่อมแซมโครงสร้างสะพานข้ามคลองส าโรง 
(สะพานชุมชน  เคหะ)  เชื่ อมชุมชนบ่อหว้ า 
และชุมชนการเคหะ 

10. เสริมสร้างอาชีพการเกษตรสร้างรายได้เกษตรกร
ชาวสวน ยางพารา/ปาล์มน้ ามัน 

11. ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS 
12. พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ ี

สู่ความยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่  2 :  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนบนฐานความรู้และพหุวัฒนธรรม 

1.ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดสงขลา 

2. ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา 
3. บ่มเพาะคนดี ครั้งที่ 11 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สู งอายุ  คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
5. สืบสานอัตลักษณ์เมืองสงขลา 
6. การพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด

สงขลา เพ่ือการจัดการระบบอาหารกลางวัน 
ให้ได้มาตรฐาน และการ ติดตามประเมินภาวะ
โภชนาการ 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชื่อโครงการ 
7. พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการส่งเสริมอาชีพ 
8. ส่งเสริมวิถีชีวิตศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา 

ที่ยั่งยืนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
9. พัฒนานวัตกรรมส าหรับคนพิการและผู้สูงอายุ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : อนุรักษ์และฟ้ืนฟ ู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.ปลูกป่าชายเลนเพ่ือเพ่ิมแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า  
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าชายเลน 

2. บริหารจัดการขยะทะเลบริเวณจังหวัดสงขลา 
ให้ปริมาณลดลงเพ่ือความยั่งยืนและมีวิถีชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. การจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์น้ าในทะเล (ปะการัง
เทียม) พ้ืนที ่ชายฝั่งจังหวัดสงขลา 

4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา 
5. ฟาร์มทะเลโดยชุมชนมีส่วนร่วมและสร้างแหล่ง 

ที่อยู่อาศัย บ้านปลา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : เสริมสร้างความมั่นคง 
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น 
ของประชาชน 

1. เ ชิ ด ชู ส ถ าบั น และ เ พ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ าน 
ความมั่นคง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2564 

2 . เ ส ริ ม ส ร้ า ง ค ว าม เข้ ม แข็ ง หมู่ บ้ า น /ชุ มชน  
เพ่ือความมั่นคง จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 
2564 

3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสงขลา 
  

2.1.8 แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2565)   
มีประเด็นการพัฒนาจังหวัดและตัวอย่างโครงการ ดังตารางที่ 2-2 

 
ตารางท่ี 2-2 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดในแผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2565) 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชื่อโครงการ 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่ 1  
การสร้างเสริมเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง จากฐานเกษตร
อุตสาหกรรม ผลผลิตฮาลาลการค้า การบริการ 
และการท่องเที่ยว 

1.โครงการขยายผลโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการการผลิต
พืชเศรษฐกิจรองรับเมืองเกษตรอุตสาหกรรม 

3. โครงการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์อุตสาหกรรม ปศุสัตว์
ก้าวหน้าครบวงจร 

4. โครงการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดกลาง 
ปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

5. โครงการงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนา
นานาชาติด้านฮาลาล 2563 (World Halal Expo 
2020) จังหวัดปัตตานี 

6 .  โ คร งการ พัฒนาแร ง ง านคุณภาพรองรั บ
อุตสาหกรรมอาหาร การค้าและการบริการ
มาตรฐานฮาลาล 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชื่อโครงการ 
7. โครงการจัดหาตลาดเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าฮาลาล 
8. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

จังหวัดปัตตานี : ปัตตานี มั่นใจ เที่ยวได้ทุกวัน 
9. โครงการเพ่ิมศักยภาพผลผลิตสัตว์นาเพ่ือเพ่ิม 

รายได้แก่ประมงพ้ืนบ้านและแก้ไขปัญหาประมง 
10. โครงการ พัฒนาผู้ประกอบการเ พ่ือขยาย

การตลาด และการลงทุน 
11. โครงการเสริมสร้ างความสามารถจัดการ

ครัวเรือนยากจนในการจัดการชีวิตตนเองได้ 
อย่างยั่งยืน 

12.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการใช้พ้ืนที่
การเกษตรในเขตชลประทาน 

13.โครงการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรเป็นองค์กร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่ 2  
การพัฒนาสังคม เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน 
ที่น่ าอยู่และทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ 
อย่างยั่งยืน 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

2. โครงการ TO BE NUMBER ONE 
3. โครงการเมืองแห่งฟุตบอล ตามสไตล์ปัตตานี 
4. โครงการ เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพการ ใช้ น้ า เ พ่ื อ

การเกษตร บรรเทาภัยแล้งและอุทกภัย 
5. โครงการปรับปรุ งแหล่ งน้ าตามธรรมชาติ 

เพ่ือการอุปโภค-บริโภค และรองรับปัญหาอุทกภัย
และภัยแล้งจังหวัดปัตตานี 

6. โครงการปัตตานีเมืองน่าอยู่ เมืองสีเขียว 
7. โครงการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนจังหวัด

ปัตตานี 
8. โครงการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมสู่ศตวรรษ

ที่ 21 
9. โ คร งการส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนาและอนุ รั กษ์ 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะหริ่ง 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดปัตตานีที่ 3  
การเสริมสร้างความมั่นคง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และเชื่อมโยงการคมนาคม 

1. โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานตามแนวทางประชารัฐจังหวัดปัตตานี 

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัดปัตตานี 

3. โครงการปัตตานีเมืองปลอดเหตุ พัฒนาพ้ืนที่ 
สู่ความสันติสุขท่ียั่งยืน 

4. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม และสืบสวนหาข่าว 
การก่อความไม่สงบในพื้นท่ี 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัด ชื่อโครงการ 
5. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกส์

เ พ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวน้าตกโผงโผง ต.ปากล่อ  
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 

6. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์ติก 
เพ่ือพัฒนาโครงข่ายคมนาคม 

7. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 43 
ตอน ปาแด - เกาะเปาะ บริเวณ กม.76+850 

8. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 42 
ตอน นาจวก - ดอนรัก บริเวณ กม.99+590 

9. โครงการปรับปรุงถนนทางหลวงหมายเลข 42 
ตอน ดอนรัก - บือแน บริเวณ กม.112+500 

 
2.2 การวางแผนเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1 หลักการการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ 
  การวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่จะประกอบด้วยหลักการและขั้นตอนจ านวน  3  ชั้นตอนดังนี้ 
  ชั้นตอนที่ 1  การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็น และต้องใช้ประกอบการท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ 
ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผนพัฒนาที่จัดท า ได้จัดท าขึ้นภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และได้ค านึงถึงปัจจัย
ส าคัญที่เก่ียวข้องอย่างครบถ้วนรอบด้านแล้ว ซึ่งข้อมูลที่จ าเป็นจะประกอบด้วยข้อมูลส าคัญจ านวน 5 กลุ่ม คือ 

1.1) ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปของพ้ืนที่  เช่น 
- ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  พ้ืนที่ป่า 

แหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่ รวมทั้งทรัพยากรอ่ืน  
- ทรัพยากรที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

ที่ส าคัญของพ้ืนที่ 
- ประชากรและโครงสร้างประชากร จ านวนแรงงาน อัตราการมีงานท า รายได้และหนี้สิน

ครัวเรือน เป็นต้น 
- โครงสร้างพื้นฐาน เช่นระบบคมนาคมและ logistic เครือข่ายสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค 
- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ เช่น GDP โครงสร้างภาคธุรกิจ และ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

ข้อมูลผลผลิต ผลิตภัณฑ์หลักของพ้ืนที่ 
- ข้อมูลด้านสังคม เช่น การศึกษา การสาธารณสุข 
- ข้อมูลด้านการปกครอง เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่ส าคัญใน

พ้ืนที่ 
- ข้อมูลศักยภาพของพ้ืนที่ โอกาสในการพัฒนา เช่น การอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้า 

  ชายแดน การได้รับกาสนับสนุนในการเป็น MICE city  Rubber city  เป็นต้น  
- ภาวะคุกคามที่ส าคัญของพื้นที่ เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ 

          1.2) ยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ เขิง พ้ืนที่  หรือยุทธศาสตร์ เฉพาะทางที่ เกี่ยวข้องกั บ พ้ืนที่   
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาภาคใต้ แผนยุทธศาสตร์ยางพารา ปาล์มน้ ามัน หรือการท่องเที่ยวเป็นต้น ซึ่งในการท าแผน  
จะต้องรวบรวม และวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นต่าง ๆ ในแผนที่ส่งผลกระทบทางบก หรือทางลบต่อพ้ืนที่ 



 
 โครงการการจัดทาํการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 

หน้า 2-18 
 

         1.3) สภาพปัญหาของพ้ืนที่ และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละภาคส่วน เช่น สภาพปัญหา  
ในภาคการเกษตร  อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว หรือสภาพปัญหา ความต้องการ  
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
          1.4) ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน  โอกาสและภาวะคุกคาม (SWOT ANALYSIS) ของพ้ืนที่   
เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์หา ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในพ้ืนที่ รวมถึงน าไปประกอบ
ในการก าหนด เป้าหมายในการพัฒนา  ประเด็นในการพัฒนา และ กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาต่อไป 
          1.5) ข้อมูลการประเมินพ้ืนที่ด้านต่าง ๆ โดยหน่วยงาน Regulator เช่น การประเมินศักยภาพจังหวัด
ด้านต่าง ๆ โดยสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมถึงผลการพัฒนาพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมา 
 
 

 
  รปูท่ี 2-5 ข้อมลูหรือปัจจยัท่ีต้องใช้ในประกอบในการจดัท าแผนพฒันาพื้นท่ี 

 
ขั้นตอนที่ 2  การก าหนดจุดยืนเพ่ือการพัฒนา (Position) เมื่อได้ข้อมูลทั้ง 5 กลุ่มแล้ว จะต้องน ามา

วิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือหาสิ่งที่จะต้องพัฒนาของพ้ืนที่ต่อไป  ซึ่งสิ่งที่ต้องพัฒนาดังกล่าวที่เลือกไว้เรียกว่า  
จุดยืนเพื่อการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ 3  เมื่อก าหนดจุดยื่นเพ่ือการพัฒนาแล้ว จะก าหนดประเด็นที่จะพัฒนา และเป้าหมาย  
ในการพัฒนาของแต่ละจุดยืน และก าหนดกลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาในแต่ละประเด็นการพัฒนา
ตามล าดับ 
 

2.2.2 การวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
              หลักการวางแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จะประกอบด้วย กระบวนการและขั้นตอนเช่นเดียวกับ 
การจัดท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ตามข้อ 2.1  แต่แนวคิดส าคัญของการท าแผนกลุ่มจังหวัด คือจะเน้นการพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดเป็นหลัก ดังนั้น ประเด็นพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาจึงจะเน้นการพัฒนา  
ด้านเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาด้านการเกษตร  ด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว เป็นต้น อย่างไรก็ดี  
ในปัจจุบัน แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเริ่มที่จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
เ พ่ื อ ให้ สอดคล้ อ งกั บแนวคิ ด การ พัฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น  ( Sustainable development Goals: SDGs)   
และการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจะมีข้อก าหนดพิเศษอยู่หลายประการเช่น  กิจกรรม/โครงการการพัฒนา
จะต้องเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดในกลุ่มอย่างน้อย 2 จังหวัด หรือให้ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค  
หรือการจัดท าแผนให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นต้น 
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2.2.3 การวางแผนพัฒนาจังหวัด 
  หลักการวางแผนพัฒนาจังหวัด จะประกอบด้วย กระบวนการและขั้นตอนเช่นเดียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาพ้ืนที่ตามข้อ 2.1  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามข้อ 2.2 และจะมีข้อก าหนดพิเศษต่าง ๆ 
เช่นเดียวกับแผนกลุ่มจังหวัด เช่น กิจกรรม/โครงการการพัฒนา ต้องมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภาค  
หรือ การจัดท าแผนให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นต้น แต่ความแตกต่าง  
ที่ส าคัญมี 2 ประการคือ 1) กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการจะเน้นการด าเนินการในเขตจังหวัด และผลผลิต 
ผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้น จะเป็นประโยชน์ส าหรับจังหวัดเป็นหลัก และ 2) ขนาดของโครงการและขนาด  
ของงบประมาณ จะมีขนาดที่เล็กกว่าและใช้งบประมาณท่ีน้อยกว่ากิจกรรม/โครงการของกลุ่มจังหวัด เนื่องจาก 
จะมี เนื้องานที่ต้องด าเนินการในขอบเขตพ้ืนที่ที่ เล็กกว่ ากลุ่ มจั งหวัด กลุ่มเป้าหมายจะมีจ านวน  
และขนาดน้อยกว่า แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นต้น 
 

2.2.4 การวางแผนจัดการชายฝั่งทะเล 
  หลักการวางแผนจัดการชายฝั่งทะเลนั้น ในการจัดท าแผนก็อาจจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 กลุ่ม
เช่นเดียวกับการท าแผนพัฒนาพ้ืนที่ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และจังหวัด แต่อาจจะให้น้ าหนักกับข้อมูล 
ยุทธศาสตร์ และสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการชายฝั่งทะเล เป็นหลัก เช่น ข้อมูลด้านทรัพยากรในพ้ืนที่ 
ก็จะเน้นด้านทรัพยากรทางทะเล  การก าหนดประเด็นพัฒนา เป้าหมายการพัฒนา ก็จะเน้นประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับ ชายฝั่งทะเล เช่น การพัฒนาด้านการเกษตร ก็จะเน้นด้านการประมง และการเพาะเลี้ยง กลุ่มประชากร
เป้าหมายในการพัฒนา ก็จะเน้นกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องกับชายฝั่งทะเล เช่น ผู้ประกอบการด้านการประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเล เป็นต้น 
 
2.3 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
 

  กระบวนการ SEA เ พ่ือการวางแผนเชิง พ้ืนที่  ตามที่  สศช. (2565) ได้แนะน าในคู่มือ SEA  
เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
และจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน รายละเอียดดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 : การกลั่นกรอง 
  ในขั้นตอนการกลั่นกรองการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ควรประยุกต์ใช้ SEA สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน
ย่อย กล่าวคือ 1) การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA 2) การเตรียมการประยุกต์ใช้ SEA  
เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่และ 3) การมีส่วนร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  การกลั่นกรองความจ าเป็นในการประยุกต์ใช้ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่หรือปรับปรุง
แผนพัฒนาหรือแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ มีประเด็นที่ต้องตรวจสอบกลั่นกรองเพ่ือความชัดเจน ซึ่งจะมี 2 ลักษณะ 
ที่น ามาพิจารณากลั่นกรองความจ าเป็นเชิงวิชาการในการประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนพัฒนาหรือแผนการจัดการเชิงพ้ืนที่ คือ  

(1) ลักษณะการพิจารณากลั่นกรองความจ าเป็นการประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ในรูปแบบปกติ ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานเจ้าของแผนเชิงพ้ืนที่ด าเนินการพิจารณากลั่นกรองเอง  

(2) ลักษณะการพิจารณากลั่นกรองความจ าเป็นการประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
ในรูปแบบที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่หรือแผนงานในระดับพื้นท่ี 
  ทั้งนี้ กรณีที่หน่วยงานเจ้าของแผนเชิงพ้ืนที่หรือแผนงานมีความตั้งใจจะประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท า
แผนเชิงพ้ืนที่ที่มิได้อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายก าหนดจ าเป็นต้องพิจารณาถึงผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ
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จากการขับเคลื่อนแผนเชิง พ้ืนที่ ในการปฏิบัติหรือการด าเนินการแผนงานเหล่านั้นมีโอกาสเกิดขึ้น  
และมีความส าคัญเพียงพอในการน า SEA มาประยุกต์ใช้เพ่ือให้แผนเชิงพ้ืนที่ที่มีประสิทธิภาพ  
  2) การเตรียมการประยุกต์ใช้ SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  การเตรียมบริบทการประยุกต์ใช้ SEA ในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เป็นการด าเนินการหลังจากทราบผล 
การพิจารณาการกลั่นกรองแล้วว่ามีความจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
โดยประเด็นส าคัญในการเตรียมการ เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาขอบเขตการจ้างที่ปรึกษา (Terms of 
Reference : TOR) ประกอบด้วย  

• การทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ และพ้ืนที่
เป้าหมายของแผนนั้น 

• การทบทวนกฎหมาย ข้อตกลงความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับแผนเชิงพ้ืนที่ 
• การระบุผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจของแผนเชิงพ้ืนที่และระบุผู้มีส่วนได้เสียเบื้องต้น 
• การระบุวัตถุประสงค์ของแผนเชิงพ้ืนที่ และวัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท า 

หรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
• การกลั่นกรองและระบุประเด็นส าคัญในการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ 
• การก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ซ่ึงเป็นพื้นที่เป้าหมายของแผนเชิงพ้ืนที่ 
• การก าหนดขอบเขตเชิงเวลาของแผนเชิงพ้ืนที่ 
• การก าหนดกรอบงบประมาณในการด าเนินการประยุกต์ใช้ SEA ในการจัดท าหรือปรับปรุงแผน 

เชิงพ้ืนที่ 
3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการกลั่นกรอง 
ในขั้นตอนการกลั่นกรองเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ได้หลายโอกาส 

โดยมีรายละเอียดของกระบวนการ ผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมในแต่ละกระบวนการและรูปแบบการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนที่ 2 : การก าหนดขอบเขต SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

  การก าหนดขอบเขต SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ มี 8 ขั้นตอนส าคัญ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์
ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง 2) การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่และเวลา  
3) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 4) การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน 5) การวางเป้าหมายการพัฒนา 6) การวิเคราะห์  
เ พ่ือระบุประเด็นการ พัฒนา และวัตถุประสงค์ เ พ่ื อการ พัฒนาที่ ยั่ งยืน  7 )  การก าหนดตั วชี้ วั ด  
และ 8) การประเมินข้อมูลฐานรายละเอียดดังนี้ 
  1) การวิเคราะห์ความสอดคล้องของนโยบาย แผนและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนและวิ เคราะห์นโยบาย แผนและข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนพ้ื นฐานโดยทั่วไป 
ที่ต้องด าเนินการในกระบวนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือให้การวางแผนเชิงพ้ืนที่มีความครอบคลุมและเข้าใจ  
ในบริบทของการพัฒนา ซึ่งเมื่อน า SEA มาประยุกต์ใช้จะช่วยให้การทบทวนและวิเคราะห์ดังกล่าว 
มีความครบถ้วนและรอบด้าน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น 2 ส่วนคือ 

• การทบทวนและวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์  เป็นการท าความเข้าใจลักษณะ องค์ประกอบ  
และเนื้อหาส าคัญของแผนในระดับต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้อง  
ในระดับท่ีสูงกว่า หรือแผนในระดับเดียวกันที่ต้องพิจารณาควบคู่ไปด้วย 

• การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผน เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจทั้งในเชิงพ้ืนที่และระยะเวลา 
ของแผนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับระยะเวลาของแผนที่ 
จะจัดท า ตลอดจนทบทวนประเด็นปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา  
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  2) การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่และเวลา 
 การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลาเป็นการด าเนินการโดยผู้จัดท า SEA ส าหรับการวางแผน 
เชิงพ้ืนที่ซึ่งจะพิจารณาทั้งในส่วนของขอบเขตเชิงพ้ืนที่ และขอบเขตเชิงเวลาให้ครอบคลุมก่อนที่จะน าไป
ปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 2.1) การก าหนดขอบเขตเชิงพ้ืนที่ 
  การก าหนดขอบเขตเชิ ง พ้ืนที่ ในการจัดท า  SEA ส าหรับการวางแผนเชิ ง พ้ืนที่ มีแนวทาง 
ในการพิจารณาก าหนดขอบเขตเชิงพื้นที่ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) ขอบเขตพ้ืนที่เป้าหมายแผนเชิงพ้ืนที่ว่าครอบคลุมพ้ืนที่ใดบ้าง  
2) ขอบเขตพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาทั้งที่เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง 

หรือมีความเชื่อมโยงจากพ้ืนที่เป้าหมายของแผน รวมทั้งพ้ืนที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการพัฒนา
หรือการจัดการที่อยู่ในพื้นท่ีเป้าหมายของแผนเชิงพ้ืนที่  

3) ขอบเขตพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับประเด็นในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของผลกระทบ 
ตามตัวชี้วัด ซึ่งอาจจะอยู่ภายในพ้ืนที่เป้าหมาย พ้ืนที่ทีมีความเกี่ยวข้อง หรืออยู่นอกพ้ืนที่ทั้งสองลักษณะ  
เช่น ขอบเขตผลกระทบที่มีต่อแหล่งน้ าผิวดินจากกิจกรรมการพัฒนาในพ้ืนที่เป้าหมายของแผนและพ้ืนที่ 
ที่มีความเกี่ยวข้อง ขอบเขตผลกระทบที่มีต่อปริมาณการจราจรของพ้ืนที่เป้าหมายของแผน และพ้ืนที่ที่มี  
ความเกี่ยวข้องกับพื้นท่ีเป้าหมายของแผน เป็นต้น 
  2.2) การก าหนดขอบเขตเชิงเวลา 
  การก าหนดขอบเขตเชิ ง เวลาในการจัดท า  SEA ส าหรับการวางแผนเชิ ง พ้ืนที่ มีแนวทาง 
ในการพิจารณาก าหนดขอบเขตเชิงเวลา 2 ลักษณะประกอบด้วย  
  1) พิจารณาการก าหนดขอบเขตเชิง เวลาในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิง พ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับกรอบระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ที่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาหรือการจัดการพ้ืนที่  
  2) พิจารณาการก าหนดขอบเขตเชิง เวลาในการจัดท า SEA ส าหรับการวางแผนเชิง พ้ืนที่ 
ให้สอดคล้องกับขอบเขตในการวัดของตัวชี้วัดแต่ละตัวที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงในระยะต่าง ๆ ซึ่งอาจอยู่ภายใน
ขอบเขตเชิงเวลาเดียวกับขอบเขตของแผนเชิงพ้ืนที่ หรืออาจครอบคลุมระยะเวลามากกว่ากรอบระยะเวลา  
ของแผนพัฒนา ขึ้นอยู่กับแต่ละตัวชี้วัดที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบในระยะเวลาที่แตกต่างกัน 
  3) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย 
  การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเป็นขั้นตอนส าคัญในกระบวนการ SEA ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการระบุ 
ผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจนในมิติของการขับเคลื่อนการพัฒนา หรือการจัดการพ้ืนที่และมิติของผลประโยชน์ 
ที่จะได้รับจากการพัฒนาหรือการจัดการพื้นที่ และจะมีส่วนส าคัญในการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการ
มีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของ SEA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
  3.1) การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ หมายรวมถึง ปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน ที่มีส่วนส าคัญในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ให้ประสบผลส าเร็จ ซึ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ 
ผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ การระบุผู้มีส่วนได้เสียเป็นการพิจารณาว่ามีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน หรือสถาบันใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนเชิง พ้ืนที่ที่ จะจัดท าขึ้น  
และควรต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ซึ่งสามารถท าได้โดยพิจารณาจากบทบาทความเก่ียวข้อง  
  3.2) การวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนเชิงพื้นที่ 
การวิเคราะห์บทบาทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ สามารถด าเนินการ  
โดยการวิเคราะห์ว่าผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายบุคคลมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรในการวางแผน  
เชิงพ้ืนที่ ใน 2 มิติ ได้แก่ 1) มิติอิทธิพลต่อความส าเร็จ ( Influence) และ 2) มิติผลประโยชน์ ( Interest)  
ตามแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง) (สศช., 2564ก)  
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  3.3 การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนเชิงพื้นที่ 
การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้ เสียเป็นการด าเนินการเ พ่ือรู้ว่า ผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่ ม  
มีระดับความส าคัญอย่างไรในการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการ SEA  
โดยพิจารณาระดับความส าคัญจากผลการวิเคราะห์บทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในมิติอิทธิพล
ต่อความส าเร็จ (Influence) ที่มีทั้งอิทธิพลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวของการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ 
และมิติผลประโยชน์ (Interest) ที่มีท้ังผู้ที่จะได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์จากการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่  
  3.4) การสรุปผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียกับการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  1) จากผลการระบุผู้มีส่วนได้เสียและบทบาทความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้จัดท า SEA  
จะสามารถประมวลผลได้ว่า  ผู้มีส่ วนได้ เสียกลุ่มใดเป็นผู้มีส่วนได้ เสียโดยตรง ผู้มีส่วนได้ เสียรอง  
หรือผู้มีส่วนได้เสียหลัก ตามค านิยามผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่ 
  2) จากผลการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสียสามารถก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม 
ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม  
ในกระบวนการ SEA ส าหรับแผนเชิงพ้ืนที่ด้วยการน าพิกัดความส าคัญผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับ 
การก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมส าหรับผู้มีส่วนได้เสียของแผนเชิงพ้ืนที่  
  4) การวิเคราะห์ข้อมูลฐาน  
  ข้อมูลฐาน คือ ข้อมูลฐานสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการเก็บรวบรวมเพ่ือทราบถึงสภาพปัจจุบันของพ้ืนที่  
โดยข้อมูลฐานที่ได้มีการจัดเตรียม จะได้รับการวิเคราะห์ใน 3 ลักษณะ คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลฐานเชิงพ้ืนที่  
2) การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหาของพ้ืนที่ (Problem Framework) และ 3) การวิเคราะห์
และก าหนดกรอบอ้างอิงระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Reference Framework: SRF) ซึ่งข้ันตอนของวิเคราะห์
ข้อมูลฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  4.1) การวิเคราะห์ข้อมูลฐานเชิงพื้นที่ 

การจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ควรท าความเข้าใจพ้ืนที่ให้ชัดเจนเพ่ือป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ในขั้นต้นซึ่งหมายถึง การพิจารณาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ใน
เบื้องต้น ทั้ งในด้านคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งสภาพปัญหาที่มีอยู่ ในพ้ืนที่   
กับกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการวางแผนเชิงพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การลดทอนคุณค่าหรือการสร้างปัญหา  
ที่ เป็นผลกระทบทางลบซ้อนทับกับสภาพปัญหาเดิมที่มีอยู่ ในพ้ืนที่ เป้าหมาย เช่น ในพ้ืนที่ เป้าหมาย  
ของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะอยู่เดิม ในส่วนของกิจกรรมการพัฒนา 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วคาดว่าจะมีการน าเข้าสินค้ามือสองประเภทเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย  
มาคัดแยกซึ่งอาจจะมีบางส่วนไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และเป็นขยะที่จะส่งผลให้ปริมาณขยะในพ้ืนที่
เพ่ิมข้ึนและมีผลต่อขนาดความรุนแรงของปัญหาการจัดการขยะที่มีอยู่เดิม  
  4.2) การวิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดเชิงปัญหาของพ้ืนที่ 

กระบวนการวิ เคราะห์กรอบแนวคิดเชิงปัญหา (Problem Framework) ของพ้ืนที่ เป้าหมาย 
ของการวางแผนเชิงพ้ืนที่เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลฐานของพ้ืนที่
เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ด้วยเหตุผลที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่  
  (1) เ พ่ือประโยชน์ในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  และออกแบบแนวทางการวางแผน  
เชิงพ้ืนที่ ที่จะสนับสนุนให้เกิดการบรรเทาสภาพปัญหาที่มีอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
ทั้งที่เป็นปัญหาทั่วไปของพ้ืนที่เองและปัญหาที่มาจากการขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ในระยะที่ผ่านมา 
(กรณีทบทวนปรับปรุงแผนการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ)  
  (2) เพ่ือไม่ให้การด าเนินงานสร้างปัญหาเพ่ิมเติมให้พ้ืนที่ หรือโอกาสที่แนวทางการพัฒนาอาจจะเป็น  
สิ่งที่ก่อปัญหาให้กับพ้ืนที่ในอนาคต 
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  5) การวางเป้าหมายการพัฒนา 
  เป้าหมายการพัฒนา คือ ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริง  
ในปัจจุบัน (สศช., 2564ก) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเป็นการก าหนดกรอบทิศทางของการพัฒนา เพ่ือให้
แ ผนกา ร พัฒนานั้ น มี จุ ด เ น้ นที่ ชั ด เ จน ว่ า เ ป้ า หม ายสุ ดท้ า ย ขอ งก า ร พัฒนานี้ จ ะน า ไปสู่ อ ะ ไ ร  
ในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจ าเป็นต้องพิจารณาข้อมูลดังต่อไปนี้  

• เป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาที่ครอบคลุมเหนือแผนเชิงพ้ืนที่  
• เป้าหมายการพัฒนาของประเทศไทยในระยะยาว  
• เป้าหมายข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
• ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
• ศักยภาพ ความพร้อมและข้อจ ากัดของพ้ืนที่เป้าหมายการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
• ความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ ของการวางแผนเชิงพ้ืนที่กับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนรายสาขาที่เก่ียวข้อง ไปจนถึงแผนใน
ระดับพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนา 

  6) การวิเคราะห์เพื่อระบุประเด็นการพัฒนา และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  6.1) การวิเคราะห์เพื่อระบุประเด็นการพัฒนา 
  ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพของพ้ืนที่ 
ข้อจ ากัด และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ประเด็นการพัฒนา
ที่นิยามใช้ในคู่มือนี้ ได้ปรับใช้จากการใช้ค าว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” ในแนวทาง SEA (ฉบับปรับปรุง)  
(สศช., 2564ก) เพ่ือให้เกิดความเฉพาะเจาะจงส าหรับการสื่อความเข้าใจถึงประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์เพ่ือระบุประเด็นการพัฒนาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ได้มีการวิเคราะห์และก าหนดในขั้นตอนการวิเคราะห์และระบุเป้าหมายการพัฒนา  
  6.2) การวิเคราะห์เพื่อระบุวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับประเด็น
การพัฒนาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาที่ต้องการ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
และวิธีการด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเด็นการพัฒนานั้น (สศช. , 2564) ดังนั้น 
การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ต่อมิติการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
จึงมีความส าคัญ 
  7) การก าหนดตัวชี้วัด 
  ตัวชี้วัดการวางแผนเชิงพ้ืนที่ใช้เพ่ือบ่งชี้สภาพหรือสภาวะตามปกติและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
จากประเด็นการพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และเป็นตัวชี้วัดโดยตรง 
( Direct Indicator)  ห รื อ โ ด ย อ้ อ ม  ( Indirect Indicator)  ห รื อ ตั ว แ ท น ตั ว ชี้ วั ด  ( Proxy Indicator)  
ได้การก าหนดตัวชี้วัดมีความส าคัญมาก เนื่องจากจะถูกน าไปใช้ในหลายขั้นตอนของกระบวนการ SEA  
เช่น การประเมินข้อมูลฐาน การประเมินทางเลือก การติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็นต้น การก าหนด
ตัวชี้วัดจึงต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ซับซ้อนทางสถิติ สามารถสื่อสารไปยัง  
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะผู้ที่มีอ านาจตัดสินใจ เพ่ือให้สามารถเข้าใจในความหมายและวัตถุประสงค์  
ของการก าหนดตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ และตัวชี้วัดที่จะน ามาใช้นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ จึงควรมีกระบวนการ 
มีส่วนร่วมเข้ามาผนวกในการพัฒนาและก าหนดตัวชี้วัดของการด าเนินงาน SEA ด้วย  
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  7.1) การก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการวางแผนเชิงพื้นที่ 
การก าหนดตัวชี้ วัดส าหรับการวางแผนเชิ ง พ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการ SEA เป็นการสร้ างมุมมอง 
ของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับผลลัพธ์ (Outcome) และผลผลิต (Output) รวมทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 และประสิทธิผล (Effectiveness) ของการด าเนินการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ซึ่งเป็นการวัดผลที่เกิดขึ้น 
จากกิจกรรมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action) ของทางเลือกภายใต้ประเด็นการพัฒนาหรือการจัดการ 
เชิงพ้ืนที่ ดังนั้นในการก าหนดตัวชี้วัดในกระบวนการ SEA ส าหรับการวางแผนเชิงพ้ืนที่  
  7.2) การจัดล าดับความส าคัญตัวชี้วัด 

การก าหนดตัวชี้วัดในการวางแผนเชิงพ้ืนที่โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือซึ่งสร้างให้เกิดจุดเน้น (Focus)  
ที่ส าคัญในการน าตัวชี้วัดไปใช้ประโยชน์ในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐานและการประเมินทางเลือก  
ซึ่งในขั้นตอนการก าหนดขอบเขตจ าเป็นต้องสร้างความชัดเจนในเชิงประเด็นและขอบเขตของการประเมิน  
ผ่านการก าหนดและจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัด การจัดล าดับความส าคัญของตัวชี้วัดเริ่มต้นจากการน า
ตัวชี้วัดทั้งหมดที่ได้จากขั้นตอนการก าหนดตัวชี้วัดน ามาจัดหมวดหมู่ให้เหมาะสมตามผลลัพธ์ของการพัฒนา  
ในแต่ละด้าน  
  8) การประเมินข้อมูลฐาน 
  การประเมินข้อมูลฐาน หมายถึง การประเมินลักษณะแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของข้อมู ลที่บ่งชี ้
สภาพของพ้ืนที่ ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงสภาพปัจจุบัน ซึ่งเป็นการจัดเตรียมข้อมูลฐานของพ้ืนที่เป้าหมาย  
ของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และใช้ผลของการประเมินนี้เพ่ือทบทวนข้อมูลบริบทแวดล้อม ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิง พ้ืนที่  
ประกอบด้วย ข้อมูลฐานของพ้ืนที่ที่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ และพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่เป้าหมายของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ส าหรับกรณีที่เป็นการจัดท าการวางแผนเชิงพ้ืนที่ใหม่ โดยใช้ SEA 
เป็นเครื่องมืออาจจะพิจารณาจากข้อมูลทุติยภูมิร่วมกับการส ารวจข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นอกจากนี้ในประเด็น  
ที่มีความอ่อนไหวและส าหรับการทบทวนปรับปรุงการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือนั้น  
หากมีความจ าเป็น ก็สามารถน าข้อมูลฐานจากผลการติดตามและประเมินผลมาปรับใช้เป็นข้อมูลฐานของพ้ืนที่
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ต่อไปได้ หากข้อมูลฐานมีประเด็นที่มีความจ าเป็นต้องตรวจสอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
ก็สามารถด าเนินการส ารวจเพิ่มเติมตามความจ าเป็นได้เช่นเดียวกัน  
  ขั้นตอนที่ 3 : การพัฒนาทางเลือกเพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  ทางเลือกการพัฒนา เป็นแนวทางหรือวิถีทางต่าง ๆ ที่ เป็นไปได้ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้ และไปสู่ภาพอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนของพ้ืนที่ การพัฒนาทางเลือกเกิดจาก 
การน าผลจากการวิเคราะห์ประเมินข้อมูลฐานมาร่วมกันพิจารณาออกแบบและทดลองก าหนดแนวทาง 
หรื อวิ ถี ต่ า ง  ๆ  ร่ วมกับการน าข้ อ เสนอแนะจากผลการรั บ ฟั งความคิ ด เห็ นจากผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย 
และผลการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ มาใช้ในการออกแบบและเสนอทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้นก่อน  
และต่อมาเป็นทางเลือกการพัฒนาหรือการจัดการต่าง ๆ ที่เป็นไปได้  โดยการวิเคราะห์ ค้นหาและออกแบบ
ทางเลือกท่ียึดหลักการการก าหนดให้แต่ละทางเลือกมีลักษณะที่แตกต่างกัน แต่มุ่งสู่ภาพอนาคตของการพัฒนา
หรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ให้บรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันและน าสู่เป้าหมายการพัฒนา  
ที่วางไว้หรือภาพอนาคตที่ต้องการ  
  ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินทางเลือกเพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  การประเมินทางเลือก เป็นขั้นตอนส าคัญในการพิจารณาเพ่ือให้ทราบว่า ทางเลือกการพัฒนา  
หรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ใดที่มีความเหมาะสมในการด าเนินงาน เพ่ือเปรียบเทียบและคัดเลือกให้ได้ทางเลือก  
ที่ เหมาะสม (Preferred Alternative)  ซึ่ งการประเมินทางเลือกเป็นการวิ เคราะห์และประเมินผล 
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางเลือกต่าง ๆ ข้อมูลที่เป็นผลจากการประเมินทางเลือก
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น าไปประกอบการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของทางเลือกการวางแผนเชิงพ้ืนที่ เพ่ือค้นหาทางเลือก  
ที่เหมาะสม ในขัน้ตอนการประเมินทางเลือกประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 
  1) การคาดการณ์และประเมินผลกระทบทางเลือก 
  1.1) การคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลือก 
  การคาดการณ์ผลกระทบจากทางเลื อกในการวางแผนเชิ ง พ้ืนที่  เป็นขั้นตอนในการน า  
แนวทางการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้ทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่มาพิจารณาเพ่ือคาดการณ์  
การเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยในการพิจารณาจะน าตัวชี้วัดที่ได้รับ  
จากขั้นตอนย่อยที่ 2.6 เป็นกรอบแนวคิดเชิงประเด็นในการพิจารณา ผู้จัดท า SEA จะใช้สาระส าคัญเกี่ยวกับ
วิธีการวัดและขอบเขตของตัวชี้วัดเป็นแนวทางในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่อาศัยความเชื่อมโยงกับ  
การประเมินข้อมูลฐาน เทคนิควิธีการที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง  
หรือผลกระทบของทางเลือกในการวางแผนเชิงพ้ืนที่ ซึ่งมีลักษณะของผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ  
ได้แก่ ผลกระทบทางตรง (Direct Impacts) คือ ผลกระทบที่ เกิดจากการพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่ โดยตรง 
กับองค์ประกอบที่ถูกรบกวนด้วยกิจกรรมการพัฒนา และผลกระทบทางอ้อม ( Indirect Impacts)  
คือ ผลกระทบที่ต่อเนื่องจากผลกระทบทางตรงที่ได้ระบุไว้ก่อนหน้าโดยจะเป็นล าดับที่ 2 หรือ 3 ในการเกิด 
การเปลี่ยนแปลง  
 1.2) การประเมินผลกระทบของทางเลือก 

หลักจากทราบผลการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบของแต่ละทางเลือกที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วผู้จัดท า SEA 
จะต้องท าการประเมินขนาดของผลกระทบ โดยใช้กระบวนการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgement) 
ซึ่งสามารถด าเนินการในลักษณะที่ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านแยกกันประเมินและน าผลการประเมินที่ได้รับ  
มาประมวลผลในภาพรวมร่วมกันเป็นค่าเฉลี่ยของขนาดผลกระทบ หรืออาจจะใช้การอภิปรายผลร่วมกัน  
ในการสนทนากลุ่มเพ่ือหาข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางและขนาดของผลกระทบ  
 1.3 การวางมาตรการบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น 

มาตรการบรรเทาผลกระทบเบื้องต้น หมายถึง มาตรการรองรับส าหรับผลกระทบทางลบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของทางเลือกเชิงพ้ืนที่  เมื่อทราบว่าการเปลี่ยนแปลงใดหรือผลกระทบใด 
ที่อาจส่งผลต่อความยั่งยืนในการพัฒนาหรือการจัดการพ้ืนที่ ควรน าประเด็นการเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบ
ด้านลบที่ส าคัญมาวิเคราะห์เพ่ือวางมาตรการในการบรรเทาผลกระทบด้วยการพิจารณาการหาแนวทาง  
ในการบรรเทาผลกระทบจากสาเหตุของการเกิดผลกระทบด้านลบ และการบรรเทาผลกระทบด้วยการลดขนาด
ผลกระทบ (Impact Magnitude) โดยการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งในส่วนของการจ ากัดวงของการแพร่
ของผลกระทบด้านลบ หรือการบ าบัดให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่  
  2) การเปรียบเทียบและระบุทางเลือกที่เหมาะสม 
  เมื่อได้ทราบถึงขนาดของการเปลี่ยนแปลงหรือขนาดของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นของแต่ละทางเลือก
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดแล้ว จะน ามาพิจารณาร่วมกับค่าน้ าหนักหรือค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัด  
ซึ่งจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้นั้นมีทิศทางของการวัดในการเปลี่ยนแปลงทางบวกหรือทางลบ  
จากนั้นจึงน าค่าน้ าหนักหรือค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัดมาประมวลผลการเปรียบเทียบทางเลือก  
ในการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ เพ่ือที่จะระบุทางเลือกที่เหมาะสมจากผลคะแนนรวมของแต่ละทางเลือก 
โดยเลือกจากผลกระทบทางบวกท่ีมีค่าคะแนนมากที่สุด  
  ขัน้ตอนที่ 5 : การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืนเพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  บทที่  3 การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่ งยืน (Measures for Sustainability) เป็นแนวทาง 
หรือวิธีการด าเนินงานที่ช่วยให้ประเด็นการพัฒนาบรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุม
ทั้งการส่งเสริม การหลีกเลี่ยง และการลดหรือบรรเทา (ปรับปรุงจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
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ยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) สศช., 2564) และมาตรการดังกล่าวน าไปสู่ความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม มาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) มาตรการส่งเสริม (Enhancement) 
  เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของทางเลือก ก่อให้เกิดประโยชน์  
เพ่ิมมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลประโยชน์ที่เป็นประเด็นที่ได้รับจากการประเมินในขั้นตอนการประเมินผล
กระทบจากทางเลือก  

2) มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance)  
  เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบจากการด าเนินงาน  
ตามทางเลือก โดยพิจารณาจากปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ และหาแนวทางเพ่ือก าหนดเป็นมาตรการ
และหาปัจจัยที่จะจัดการกับสาเหตุที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางลบ ซึ่งพิจารณาได้ 2 ส่วน คือ 1) ปัจจัยน าเข้า  
ที่อาจหลีกเลี่ยงโดยพิจารณาหาสิ่งอ่ืนทดแทน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบ และ 2) กระบวนการพิจารณาหลีกเลี่ยง
กระบวนการเดิมท่ีก่อให้เกิดผลกระทบ โดยการด าเนินงานในรูปแบบกระบวนการอ่ืน เพ่ือลดระดับความรุนแรง
หรือระดับของผลกระทบ 

3) มาตรการลดหรือบรรเทา (Mitigation/ Reduction) 
  เป็นแนวทางหรือวิธีการที่ลดหรือบรรเทาผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
ตามทางเลือกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาลดขนาดของผลกระทบทางลบที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยวิธีการ
ด้านเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในการจ ากัดขอบเขตและในการบ าบัด และวิธีการในการเยียวยา ชดเชย 
กับสิ่งที่สูญเสีย ซึ่งเป็นผลกระทบจากการพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้มาตรการลดหรือบรรเทา  
เป็นมาตรการที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนของการวางแผนเชิงพ้ืนที่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน 
  ขั้นตอนที่ 6 : การรายงานผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  การรายงานผล SEA เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน SEA ทุกขั้นตอน เพ่ือใช้ในการด าเนินงาน  
การติดตามและประเมินผลของแผน และเพ่ือสื่อสารต่อประชาชน โดยรายงาน SEA ที่ดีควรแสดงให้เห็นถึง 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
เมื่อจัดท ารายงาน SEA แล้ว ควรน าไปรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและน ากลับมาทบทวนปรับปรุง  
ให้ดีขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้ได้รายงานที่มีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสาธารณะก่อนน าไปบูรณา
การจัดท าร่างแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ต่อไป การจัดท ารายงาน SEA ควรมี 2 ฉบับ ประกอบด้วย  
1) รายงาน SEA ฉบับวิชาการ และ 2) รายงาน SEA ฉบับประชาชน ดังนี้ 

1) รายงาน SEA ฉบับวิชาการ 
  องค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานวิชาการ ต้องรวบรวมผลที่ได้จากทุกขั้นตอนของกระบวนการ 
SEA โดยให้ความส าคัญกับผลลัพธ์ที่ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ SEA และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
รวมทั้งแนวทางในการติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินงานตามแผน ทั้งนี้ สามารถปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับการจัดท าแผนของหน่วยงานที่รับผิดชอบการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 

2) รายงาน SEA ฉบับประชาชน  
  รายงาน SEA ฉบับประชาชนใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงผลของการจัดท า SEA  
ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหาของรายงานมีประเด็นส าคัญที่คล้ายกับรายงานวิชาการ แต่เน้นสรุปประเด็นส าคัญ 
ที่ได้จากการจัดท า SEA และผลจากการมีส่วนร่วม โดยใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียได้อย่างครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น  
  ขั้นตอนที่ 7 : การบูรณาการผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 
  เป้าหมายของการใช้ SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ คือการน าผลลัพธ์ของกระบวนการ SEA  
ผนวกเข้ากับแผนที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือการจัดการเชิง พ้ืนที่  นั้น และขับเคลื่อนการใช้ SEA  
สู่การสนับสนุนให้การวางแผนเชิง พ้ืนที่บรรลุการพัฒนาพ้ืนที่อย่างยั่ งยืน ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายนี้   
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จึงมีความส าคัญต่อสัมฤทธิ์ผลของการใช้  SEA ดังนั้นการบูรณาการ SEA กับการวางแผนเชิง พ้ืนที่   
จึงต้องก าหนดวิธีการและแนวทางการบูรณาการ ต่อไปนี้  

1) ขั้นตอน กระบวนการและผลลัพธ์ของ SEA และการวางแผนเชิงพื้นที่  
  การวางแผนเชิงพ้ืนที่ของประเทศไทย ขณะนี้มีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็น 
การวางแผนเชิงพ้ืนที่ส าหรับเป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกพ้ืนที่ซึ่งได้รับการประกาศ
ก าหนดเขต แต่ไม่มีแผนการพัฒนาเฉพาะส าหรับแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น การบูรณาการขั้นตอนและกระบวนการ 
SEA กับการวางแผนเชิงพ้ืนที่  ควรมุ่งไปประสานขั้นตอนและกระบวนการกับแผนการพัฒนาจังหวัด 
หรือกลุ่มจังหวัด การพัฒนาหรือการจัดการเชิงพ้ืนที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ความยั่งยืน จ าเป็นต้องบูรณาการ  
แนวทางการพัฒนานั้นเข้ากับแผนพัฒนาของจังหวัด หรือกรณีที่ประเด็นการพัฒนานั้นอยู่นอกเหนือขอบเขต
ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายของจังหวัดนั้น ก็ควรจะผนวกการพัฒนานั้นเข้ากับแผนการพัฒนาที่อยู่ระดับสูงกว่า  
  2) การขับเคลื่อนการวางแผนเชิงพื้นที่สู่การปฏิบัติ 

การขับเคลื่อนการวางแผนเชิง พ้ืนที่สู่ การปฏิบัติ ในแผนงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  
ของแผนปฏิบัติการกระบวนการ SEA ได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพและปัจจัยการพัฒนา 
ประเด็นส าคัญต่อการพัฒนา รวมกับข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปพิจารณาในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ หมุดหมายการพัฒนา เป้าหมายและขอบเขตการวางแผนเชิงพ้ืนที่ โดยน าไปใช้เป็นกรอบ  
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัด และถ่ายทอดไปยังแผนปฏิบัติการฯ  
โดยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด จ าเป็นต้องก าหนดให้แผนปฏิบัติการฯ สอดคล้อง
และพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  
  ขั้นตอนที่ 8 : การติดตามตรวจสอบและประเมินผล SEA เพื่อการวางแผนเชิงพื้นที่ 

การติดตามตรวจสอบและประ เมินผลในการจัดท า  SEA ส าหรับการวางแผนเชิ ง พ้ืนที่ 
เป็นการด าเนินการใน 3 ลักษณะ คือ การติดตามตรวจสอบการบูรณาการผล SEA เข้าสู่การวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
และการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่ที่มีการผนวกหรือบูรณาการผล SEA  
สู่การปฏิบัติ 

1) การติดตามตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของการจัดท า SEA เพื่อการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
 การจัดท า SEA เพ่ือสนับสนุนกระบวนการวางแผนพัฒนาหรือแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ ควรมีการก ากับ
และติดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องเป็นไปตามหลักการเชิงวิชาการโดยในรายละเอียดของการก ากับงาน 
นอกจากจะมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความช านาญในแต่ละด้านที่มีความเกี่ยวข้องแล้ว ยังควรมีคณะกรรมการ
ก ากับงานที่มีความเข้าใจในภาพรวมของการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ร่วมก ากับด้วย การติดตาม
ตรวจสอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA เ พ่ือการวางแผนเชิง พ้ืนที่ ในภาพรวมสามารถรับใช้ 
รายการตรวจสอบคุณภาพการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
  2) การติดตามตรวจสอบการบูรณาการผล SEA เข้าสู่การวางแผนเชิงพื้นที่ 
 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบูรณาการผล SEA เข้าสู่การวางแผนเชิ ง พ้ืนที่   
เป็นการตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องตามหลักวิชาการของผลการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผน
เชิงพ้ืนที่ และการตรวจสอบการน าผล SEA ที่ด าเนินการแล้วนั้นเข้าไปเป็นสาระส าคัญของแผนเชิงพ้ืนที่  
ซึ่งสามารถด าเนินการตรวจสอบเพ่ือเป็นการทบทวนผลการด าเนินการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ 
โดยผู้จัดท าสามารถด าเนินการทบทวนตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์และความสอดคล้องของผล  
การด าเนินการจัดท า SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่ภาพรวมของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ว่าเป็นการทบทวน
ปรับปรุงแผนเชิงพ้ืนที่ที่อยู่ในห้วงเวลาของการขับเคลื่อนแผนเชิงพ้ืนที่หรือการวางแผนเชิงพ้ืนที่แห่งใหม่  
หรือตามวงรอบระยะเวลาของการวางแผนเชิงพ้ืนที่ใหม่เพ่ือความเชื่อมโยงของการตรวจสอบความสอดคล้อง
ของการประยุกต์ใช้รูปแบบ SEA ที่น ามาใช้ในการด าเนินการ ในขั้นตอนต่อมาจึงท าการทบทวนตรวจสอบ 
ความครบถ้วนของเนื้อหาในแต่ละขั้นตอนของ SEA ซึ่งประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขต 
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ของแผน การก าหนดขอบเขต การพัฒนาทางเลือกการพัฒนา การประเมินทางเลือกการพัฒนา การก าหนด
มาตรการเพื่อความยั่งยืน และการรายงานผล SEA 
  3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการน าแผนเชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 
 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติเป็นกระบวนการที่ส าคัญที่จะช่วย
ยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ของการวางแผนเชิงเชิงพ้ืนที่ที่มีการใช้ SEA เป็นเครื่องมือ ถึงการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลจะใช้ผล SEA เพ่ือการวางแผนเชิงพ้ืนที่ที่ได้มีการบูรณาการเข้ากับแผนเชิงพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะประเด็นการติดตามประเมินผลที่เชื่อมโยงจากผลการพัฒนาตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในแผน 
เชิงพ้ืนที่ โดยการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัตินั้นประกอบด้วย 2 ขั้นตอน 
ดังนี้ 
 3.1) การติดตามตรวจสอบการน าแผนเชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 

เป็นการติดตามในขั้นการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติโดยพิจารณาจากกิจกรรมภายใต้ทางเลือก 
การพัฒนาที่บูรณาการกับแผนเชิงพ้ืนที่แล้วว่าในแต่ละระยะ (ระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะกลาง  
และระยะยาว) มีความก้าวหน้าในการด าเนินการอย่างไรบ้าง รวมทั้งผลที่ได้รับจากการการน าแผนไปปฏิบัติ  
ในแต่ละระยะแต่ละกิจกรรม ซึ่งหน่วยงานเจ้าของแผนสามารถด าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
ตามรายละเอียดกิจกรรมตามแผนเชิงพ้ืนที่  หรือมีการด าเนินการด้วยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้เสีย  
กับการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติ ด้วยการทบทวนผล SEA และแผนเชิงพ้ืนที่ ร่วมกับการสัมภาษณ์หรือสนทนา
กลุ่มกับผู้ที่น าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของกิจกรรม 
ของการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติ โดยใช้แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือซึ่งในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนนี้จะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ  
 3.2) การประเมินผลการน าแผนเชิงพื้นที่ไปปฏิบัติ 
 ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบการน าแผนเชิงพ้ืนที่ไปปฏิบัติจะเป็นข้อมูลตั้งต้นในการประเมินผล
ความส าเร็จของการน าแผนเชิงพ้ืนที่ที่มีการจัดท าด้วยกระบวนการ SEA โดยใช้ค่าระดับความส าคัญของตัวชี้วัด
เป็นสาระส าคัญในการประเมิน กล่าวคือ ในการประเมินความส าเร็จของแผนเชิงพ้ืนที่จะมีจุดเน้นที่ผลลัพธ์ 
จากกิจกรรมภายใต้แผนเชิงพ้ืนที่เหล่านั้น โดยการสะท้อนผลลัพธ์ในภาพรวมทั้งหมดของทั้งแผนเชิงพ้ืนที่
จะต้องพิจารณาทุกหมวดหมู่ของตัวชี้วัดร่วมกัน ซึ่งการจะได้ผลลัพธ์ในแต่ละหมวดหมู่ของตัวชี้วัดนั้น  
จะพิจารณาจากผลลัพธ์หรือผลผลิตภายใต้ตัวชี้วัดนั้น ๆ ซึ่งในภาพรวมการบรรลุค่าเป้าหมายที่ได้มีการก าหนด
ไว้โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลฐานตั้งแต่ในกระบวนการวิเคราะห์และประเมินข้อมูลฐานน ามาใช้  
ในการก าหนดค่า เป้ าหมาย โดยการประเมินผลความส า เร็จของการน าแผนเชิ ง พ้ืนที่ ไปปฏิ บัติ 
จะเป็นการตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือให้ได้ข้อสรุป  
 
2.4 สถานการณ์และการจัดการความขัดแย้ง 
 

  จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหากมองในภาพกว้างจะประกอบด้วย 5 จังหวัดด้วยกัน 
คือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ซึ่งรัฐบาลให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
ในการก าหนดนโยบายการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ มาทุกยุคทุกสมัย เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกล 
จากศูนย์กลางการบริหารราชการส่วนกลาง และมีพ้ืนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้านที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกัน  
ทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนั้นพ้ืนที่นี้มีภาพลักษณ์ของพ้ืนที่ที่มีความไม่สงบ  
มาเป็นเวลานาน ความส าคัญของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีมานานในประวัติศาสตร์นับเป็นร้อยปี  
มีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาการแผนที่ประเทศไทยและรัฐประชาชาติสมัยใหม่ซึ่ง เป็นที่ยอมรับ 
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ในทางวิชาการ4 ในระยะหลังปัญหาในทางนโยบายก็ยังมีอยู่มากมายหลายด้านท าให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
เมื่อ 24 มกราคม 2521 ก าหนดให้มีนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้  
มุ่งการเสริมสร้างความสงบสุขในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน นโยบายฯ ดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้น
ของการจัดตั้งศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี 2524 ซึ่งนับเป็นจุดที่ส าคัญของนโยบาย  
การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

การด ารงอยู่ของนโยบายและพัฒนาการของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สะท้อน 
ให้เห็นความส าคัญในทางนโยบายที่รัฐบาลมีต่อการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในยุคปัจจุบัน  
มานับกว่า 40 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการออกพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ปี พ.ศ. 2553 ซึ่งในมาตราของพระราชบัญญัตินี้ก านดให้ “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความถึงจังหวัด
นราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา5 

เหตุการณ์ความรุนแรงระลอกใหม่ปะทุขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ความรุนแรง
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2565 ท าให้พื้นที่นี้กลายเป็น
พ้ืนที่ที่มีความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรัง (Protracted Violence) ในกระบวนการนี้ หลายฝ่ายในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้พยายามท างานร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น โดยยึดถือความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่เป็นหลักในการขับเคลื่อนสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ดี ความรุนแรงที่เกิดจาก  
ความขัดแย้งแม้จะสูงมากในระยะแรกแต่ต่อมาในระยะหลังโดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา  
เริ่มมีระดับลดลงอย่างต่อเนื่อง อันที่จริงเหตุการณ์โดยทั่วไปก็ดูเหมือนจะลดลงจริง ๆ แต่ปัญหาก็ยังไม่หายไป
หรือยังไม่ได้รับการแก้ไขให้คลี่คลายไปอย่างเป็นระบบ แม้สถานการณ์ความรุนแรงจะดูสงบลงมากกว่าเดิม  
เป็นน่าสังเกตว่าในช่วงปี พ.ศ. 2564 เกิดเหตุการณ์รายปีในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งแสดงว่าปัญหาที่รากเหง้า 
ยังคงมีอยู่และยังมีสิ่งผิดปกติซ่อนเร้นอยู่ที่จะต้องท าความเข้าใจ 

ในทางวิชาการ ข้อเท็จจริงก็คือสถานการณ์ทั่วไปในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2547-2564 
มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 21,328 เหตุการณ์ ในเหตุการณ์ดังกล่าวมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 
7,314 ราย บาดเจ็บจ านวน 13,584 ราย รวมผู้บาดเจ็บล้มตาย 20,898 ราย นับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นพ้ืนที่ที่ความรุนแรงจากเหตุการณ์ความไม่สงบสูงที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในรอบ  18 ปีที่ผ่านมา 
โดยภาพรวมแนวโน้มสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556  
อันเป็นปีที่เริ่มมีการพูดคุยสันติภาพและสถิติเหตุการณ์รายปีมีสภาพที่ความถี่ของการใช้ความรุนแรงลดลง  
อย่างต่อเนื่องมาถึงปี พ.ศ. 2563 ในการนี้จ านวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บโดยทั่วไปก็ลดลงเช่นกัน6 

 ความส าคัญทางนโยบายเกี่ยวกับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นได้ชัดเมื่อเมื่อเอาข้อมูล 
ของส านักงบประมาณมาเรียงกันเพ่ือพิจารณาจากงบประมาณ “ทั้งหมด” ที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2565 เป็นเวลา 19 ปีนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงปี พ.ศ. 2547 รัฐบาลไทย 

                                                           
 
4 Thongchai Winichakul, Siam Mapped - A History of the Geo-Body of a Nation, Honolulu: University of 
Hawaii Press, 1994; ดนัแคน แมค็คารโ์ก. (2555). ฉีกแผ่นดนิ : อสิลามและปัญหาความชอบธรรมในภาคใต ้ประเทศ
ไทย. กรุงเทพฯ: โครงการจดัพมิพค์บไฟ. 
5 ราชกจิจานุเบกษา, พระราชบญัญตักิารบรหิารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2553, 29 ธนัวาคม 2553 
6 ศนูยเ์ฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต,้ “ชายแดนใต/้ปาตานี: กา้วเขา้ปีทีส่บิเกา้ สนัตภิาพจะเดนิหน้าไปถงึไหนในปี 
2565?,” https://deepsouthwatch.org/th/node/12816 
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ใช้งบประมาณไปแล้วรวมทั้งสิ้น 484,137 ล้านบาท ถ้าคิดตัวเลขเฉลี่ยรายปี การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ใช้งบประมาณแผ่นดินปีละ 25,480.89 ล้านบาท7   

ในท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งภายในพ้ืนที่ซึ่งยังมีความยืดเยื้อและแปรปรวน สิ่งที่ท้าทาย
ส าหรับพ้ืนที่ก็คือโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ที่รัฐบาลพยายามจะน ามาด าเนินการโดยเฉพาะในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานีและสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังจะเห็นได้จากเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 จากการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนในพ้ืนที่ มีการก าหนดให้มีโครงการเมืองต้นแบบ 
"สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) โดยที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ 
ในหลักการของโครงการฯ และมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ศอ.บต. และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลางและในพ้ืนที่ จัดท ารายละเอียด
โครงการฯ โดยพิจารณาผลกระทบให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
และให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจเพ่ือพิจารณากลั่นกรองก่ อนน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ
โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (ปี 2560 – 2563)  เพ่ือให้พ้ืนที่นี้เป็นเมืองต้นแบบ 
ที่มีการพัฒนาในลักษณะพ้ืนที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนที่สามารถสร้างงาน 
และสร้างรายได้ไปยังพ้ืนที่ใกล้เคียงและเพ่ิมพ้ืนที่ปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ให้เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเฉพาะ และกระตุ้นให้เกิดการลงทุน รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 
และพ้ืนที่ใกล้เคียง  

ต่อมาอ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ก็ได้ถูกก าหนดให้เป็นเมืองต้นแบบที่ 4  เมืองสุดท้ายในนโยบาย 
การขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ได้ขยายเขตเศรษฐกิจ
เพ่ิมอีก 1 แห่ง คืออ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพ่ือเป็นเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต 
โดยแผน พัฒนาเมืองต้นแบบอ าเภอจะนะ จะครอบคลุม 3 ต าบล คือ นาทับ ตลิ่งชัน และ สะกอม  
โดยภายในโครงการมีการพัฒนาคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร พ้ืนที่ศุลกากรเต็มระบบ การก่อสร้าง
ท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2การสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 สร้างท่าเรือน้ าลึกสงขลาแห่งที่ 2  
การสร้างโรงไฟฟ้าทางเลือกเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และสร้างนิคมอุตสาหกรรมจะนะ 
โครงการนิคมฯ นี้จะกินเนื้อที่ 16,753 ไร่ คาดว่าจะเกิดการจ้างงาน 100,000 อัตรา อันประกอบด้วย กิจกรรม 
6 ประเภท ได้แก่เขตอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเบา เขตอุตสาหกรรมหนัก เขตอุตสาหกรรมผลิต
ไฟฟ้า เขตอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับกิจกรรมหลังท่ าเรือ เขตอุตสาหกรรมศูนย์รวมและกระจายสินค้า 
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จและแหล่งที่พักอาศัย 

ประเด็นท้าทายในนโยบายการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือโครงการเมืองต้นแบบที่จะนะ 
มีทั้งผู้สนับสนุนและคัดค้านอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะฝ่ายที่คัดค้านมีการรวมตัวกันเคลื่อนไหวหลายครั้ง  
ดังจะเห็นได้จากการที่ประชาชนจะนะ จังหวัดสงขลารวมตัวหน้าท าเนียบรัฐบาลเพื่อคัดค้านโครงการ  
นิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยมีข้อเร ียกร้องต่อร ัฐบาลให้ย ุต ิการด าเน ินโครงการจะนะเมืองต ้นแบบ  
นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตทั้งหมด ทั้งการแก้ไขผังเมืองและการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
หรือ EIA ในทันที เมื่อยุติการเดินหน้าโครงการแล้วขอให้รัฐบาลจัดให้มีการศึกษาผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์
หรือ SEA อย่างรอบคอบ เพื่อสร้างชุดข้อมูลทางวิชาการที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจต่อแนวทาง  
                                                           
 
7 ฟารดิา ปันจอรแ์ละศรสีมภพ จติรภ์ริมยศ์ร,ี “สนัตภิาพทีไ่ม่เสรกีบัการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งการงบประมาณตาม
ยุทธศาสตรแ์ละแผนงานยุทธศาสตรง์บประมาณบรูณาการเพื่อแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้พ.ศ. 2560-2565,” 
วารสารความขดัแยง้และสนัตศิกึษา, ปีที ่1 ฉบบัที ่1 มกราคม-มถุินายน 2565, 42-65. 
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และโครงการพัฒนาในพื้นที ่ต่าง ๆ ของภาคใต้ต่อไป การชุมนุมเรียกร้องหลายครั้งท าให้เกิดการสลาย 
การชุมนุมและการจับกุมผู้คัดค้านบางส่วนเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่บริเวณหน้าท าเนียบรัฐบาล 

ประเด็นที่ท้าทายที่ตามมาก็คือท าอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยผ่านการพูดคุย  
และปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนด้วยแนวทาง  
สร้างสันติภาพ ในทฤษฎีสันติภาพในโลกปัจจุบัน ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
ถูกพิจารณาว่าเป็นภัยคุกคามและความเสี่ยงอย่างรุนแรงมากทั้งต่อปัญหาสันติภาพและปัญหาความมั่นคง 
ในโลกแห่งศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด เมื่อโลกร้อนขึ้นย่อมจะเกิดความแห้งแล้ง การเพ่ิมระดับน้ าทะเลและภัยพิบัติ  
จากพายุที่รุนแรงขึ้นอันจะมีผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนในโลก โดยเฉพาะคนในสังคมที่มีความขัดแย้งอยู่แล้ว 
ผลกระทบดังกล่าวจะยิ่งรุนแรงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท าให้เกิดความไร้เสถียรภาพ ท าให้กลุ่มคน
ที่มีความเปราะบางอยู่แล้วซึ่งอยู่ที่แถวหน้าของการถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบที่ซ้ าซ้อนยิ่งได้รับผลกระทบ  
ที่หนักหน่วงยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ปัญหาด้วยเลนส์ที่บูรณาการหลายด้านจึงมีความจ าเป็นเพ่ือหาทางออก  
ในการพัฒนาที่สร้างทั้งสันติสุข ชีวิตที่ดีและความยุติธรรม     
 
2.5 พื้นที่ศึกษา 
 

รปูท่ี 2-6 พื้นท่ีศึกษาจงัหวดัสงขลาและปัตตานี 
 

2.5.1 จังหวัดสงขลา 
2.5.1.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

   1) ที่ตั้ง  
  จั ง ห วั ด ส ง ข ล า ตั้ ง อ ยู่ ฝั่ ง ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง ภ า ค ใ ต้ ต อ น ล่ า ง  ร ะ ห ว่ า ง ล ะ ติ จู ด 
ที่ 6 17' - 7 56' องศาเหนือ ลองจิจูด 100 01' - 101 06' องศาตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง 
4 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางรถไฟ 947 กิโลเมตร และทางหลวงแผ่นดิน 950 กิโลเมตร  
จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ 7,393.889 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,621,180 ไร่ มีขนาดเป็นอันดับ 27  
ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง 
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   ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย 
   ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี รัฐเคดาร์และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล 
   2) ลักษณะภูมิประเทศ 

ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้เรียกว่า คาบสมุทรสทิงพระกับส่วนที่เป็น
แผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์ พื้นที่ทางทิศ
เหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง ซึ่ง
เป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าล าธารที่ส าคัญ 

 
 

รปูท่ี 2-7 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2559 
 
 

  3) ลักษณะภูมิอากาศ 
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  จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของมรสุมเขตร้อน มีมรสุมพัดผ่านประจ าทุกปี คือ 
   1) มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
   2) มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์   
จากการพัดผ่านของมรสุมที่มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณแตกต่างกัน ทาให้จังหวัดสงขลามี 2 ฤดู คือ 
   - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะนี้เป็นช่องว่างระหว่าง
ฤดูมรสุมหลังจากสิ้นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาวแล้ว อากาศจะเริ่มร้อนและมีอากาศร้อนจัด
ที่สุดในเดือนเมษายน 
   - ฤดูฝน แบ่งออกเป็น 2 ระยะ 
   (1) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมตั้งแต่งกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือน
ตุลาคม โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันตก (ทะเลอันดามัน) ส่วนมากฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่าปริมาณ
และการกระจายของฝนจะน้อยกว่าช่วงมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (2) ฤดูฝน จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ปกคลุมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือน
กุมภาพันธ์ โดยกลุ่ มฝนเคลื่อนตัวมาจากด้านตะวันออก ( อ่าวไทย) ซึ่ งปริมาณและการกระจาย 
จะมากกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ 

   4) โครงสร้างพื้นฐาน 
  จังหวัดสงขลาเป็นเมืองหลักของภาคใต้ตอนล่างและเป็นศูนย์กลางการคมนาคม มีเส้นทาง
หลักที่ใช้ในการเดินทางทั้งทางรถยนต์ ทางรถไฟ ทางเรือ และทางเครื่องบิน มีทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวง
จังหวัดและเส้นทางมาตรฐานหลายสายเชื่อมติดต่อระหว่างอ า เภอทั้ง 16 อ าเภอในจังหวัดสงขลา เชื่อมโยง 
กับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศมาเลเซีย 

จากการที่จังหวัดสงขลามีเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงหลายสาย ในอนาคตสามารถพัฒนา 
ให้เป็นศูนย์กลางรองรับการคมนาคม การค้าและการอุตสาหกรรมของจังหวัดใกล้เคียง พัฒนาให้เชื่อมโยง  
การท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดและภูมิภาค และรองรับการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
  (1) ถนน 
  การคมนาคมขนส่งระหว่างจังหวัดและภายในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา ประกอบด้วยเส้นทางถนน
สายหลักในความรับผิดชอบของแขวงการทางสงขลาที่ 1 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 แขวงทางหลวงชนบท
สงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
  (2) ทางรถไฟ 
  จังหวัดสงขลามีสถานีรถไฟ จานวน 22 สถานี โดยเฉพาะสถานีรถไฟหาดใหญ่เป็นชุมทาง 
การขนส่งส าคัญของภาคใต้ มีขบวนรถไฟให้บริการแก่ผู้ โดยสารหลายขบวนที่ส า คัญ ได้แก่ รถด่วน 
ยะลา-กรุงเทพฯ รถดีเซลรางยะลา-กรุงเทพฯ บัตเตอร์เวิร์ธ-กรุงเทพฯ เป็นต้น รวมทั้งขบวนรถท้องถิ่น มีรถไฟ
ผ่านวันละ 22ขบวน มีสถานีจอดรถ 7 สถานี และเส้นทางรถไฟในจังหวัด ระยะทางยาว 160 กม. 
  (3) ทางน้ า 
  มีท่าเรือน้ าลึกสงขลาตั้งอยู่ที่ตาบลหัวเขา อ าเภอสิงหนคร มีท่าเทียบเรือ 3 ท่า รองรับสินค้า
ได้ 1.1 ล้านตัน/ปี นอกจากนี้ยังมีท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา ตั้งอยู่บริเวณท่าสะอ้าน  
อ าเภอเมืองสงขลา ท่าเทียบเรือของกองทัพเรือและท่าเทียบเรือของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 ตั้งอยู่บริเวณ
ฐานทัพเรือสงขลา อ าเภอเมืองสงขลา 
  (4) ทางอากาศ 
  มีสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเป็นสนามบินนานาชาติ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอคลองหอยโข่ง ห่างจาก
ตัวเมืองหาดใหญ่ ระยะทาง 12 กิโลเมตร และยังมีสนามบินสงขลาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลา  
อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ    

   5) โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน 
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   (1) ด้านปิโตเลียม 
   แหล่งปิโตรเลียมสงขลา แปลงส ารวจที่ G5/43 ดาเนินการโดยบริษัท ซีอีซี อินเตอร์
เนชั่นเนล จากัด ผู้ รับสัมปทาน ปริมาณการผลิตเฉลี่ย 10,000 บาเรล/วัน ส่งผลให้จังหวัดสงขลา 
ได้รับการจัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา 
   (2) ก๊าซธรรมชาติ 
   โรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซจะนะ ตั้งอยู่ที่  อ.จะนะ จ.สงขลา มีก าลังการผลิต  
425ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ผลิตได้จริง ณ ปัจจุบัน จ านวน 325 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน ปริมาณการส่งออก  
จ านวน 325 ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน โดยส่งผ่านระบบท่อไปยังประเทศมาเลเซีย จานวน 2 ท่อ คือ 1) ท่อก๊าซ 
NGL ขนาด 36 นิ้ว 2) ท่อ LPG ขนาด 8 นิ้ว ระยะทางทั้งในทะเลและบนบกรวม 374 กม. 
   (3) ฐานสนับสนุนปิโตรเลียม 
   ท่าเทียบเรือสนับสนุนและผลิตปิโตรเลียม ของ ปตท.สผ.อยู่ในอ าเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา พ้ืนที่โครงการแบ่งเป็น 2 ส่วน 

- ฐานส่งก าลังบ ารุง ประกอบด้วย อาคารศูนย์ปฏิบัติการ โรงเก็บพัสดุ ลานเก็บพัสดุ
ลานวางท่อ ลานพักของ เป็นต้น 

- ท่าเทียบเรือ ยาว 380 เมตร สามารถรองรับเรือสนับสนุนการปฏิบัติการได้ 
พร้อมกัน 6 ล า 

   6) โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า 
  โรงไฟฟ้าเพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

- โรงไฟฟ้าจะนะ อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ขนาดก าลังการผลิตประมาณ 730 เมกะวัตต์ ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ประมาณวันละ 130 ล้านลูกบาศก์
ฟุตมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี 

- โรงไฟฟ้าจะนะ ระยะที่  2 ก าลั งการผลิตประมาณ 800 เมกะวัตต์  ใช้ เชื้อเพลิ ง 
ประมาณวันละ 150 ล้านลูกบาศก์ฟุต เริ่มก่อสร้างปี 2555 ปัจจุบันด าเนินการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อย
แล้วมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ประมาณ 60 ล้านบาทต่อปี 

- โรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ เ พ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าและเสริมความมั่นคง 
ด้านพลังงานในพ้ืนที่ 

- โรงไฟฟ้าชีวมวล จ านวน 7 โรง มีก าลังการผลิตรวมกัน 60 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วน
พลังงานทดแทน 23,000 * toe 

- โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม โครงการหาดกังหัน 1 จ านวน 20 ต้น มีก าลังการผลิต 36  
เมกะวัตต์ (เริ่มจ าหน่ายไฟฟ้า ปี 2560) คิดเป็นสัดส่วนพลังงานทดแทน 4,000 toe 

- โรงไฟฟ้าจากขยะ จ านวน 1 โรง มีก าลังการผลิต 7 เมกะวัตต์ คิดเป็นสัดส่วนพลังงาน 
ทดแทน 3,000 toe 

- โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อ า เภอกระแสสินธุ์ จ ากัด  
มีก าลังการผลิต 5 เมกะ 

2.5.1.2 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
  1) ประชากร 

  จังหวัดสงขลามีประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2562 จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,434,247 คน แบ่งเป็น
เพศชาย 699,826 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 เพศหญิง 734,421 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 จ านวน ครัวเรือน 
537,523 ครัวเรือน ดังตารางที่ 2-3 

 
ตารางท่ี 2-3 ประชากรรายอ าเภอของจังหวัดสงขลา 
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ที ่ อ าเภอ จ านวน 
ต าบล 

จ านวน 
ประชากร

ชาย 

จ านวน 
ประชากร

หญิง 

รวมจ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

1 อ าเภอเมืองสงขลา 6 78,710 85,512 164,222 71,034 
2 อ าเภอหาดใหญ่ 12 191,116 213,532 404,648 186,551 
3 อ าเภอสะเดา 14 62,466 64,273 126,739 49,560 
4 อ าเภอระโนด 11 32,206 33,271 65,477 24,293 
5 อ าเภอรัตภูมิ 7 37,416 38,136 75,552 24,878 
6 อ าเภอเทพา 9 40,059 38,478 78,537 21,718 
7 อ าเภอจะนะ 13 53,286 54,240 107,526 28,190 
8 อ าเภอสะบ้าย้อย 4 39,779 39,027 78,806 19,257 
9 อ าเภอนาทวี 5 35,095 34,284 69,379 22,724 
10 อ าเภอสทิงพระ 8 23,585 24,807 48,392 14,726 
11 อ าเภอกระแสสินธุ์ 12 23,585 24,807 48,392 14,726 
12 อ าเภอนาหม่อม 4 11,087 11,857 22,944 8,673 
13 อ าเภอควนเนียง 4 16,773 17,705 34,478 11,188 
14 อ าเภอบางกล่า 4 15,654 15,956 31,610 12,566 
15 อ าเภอสิงหนคร 10 41,231 42,749 83,980 27,070 
16 อ าเภอคลองหอยโข่ง 4 13,997 12,938 26,935 10,045 
 รวม 127 699,826 734,421 1,434,247 537,523 

 
  2) การนับถือศาสนา 
 ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 63.42 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาร้อยละ 33.42 นับถือศาสนาอิสลาม 
และ ร้อยละ 3.16 นับถือศาสนาอ่ืน ๆ (ศาสนาคริสต์ ฮินดู) จังหวัดสงขลามีวัด จ านวน 434 แห่ง ที่พักสงฆ์ 
จานวน 110 แห่ง มัสยิด จ านวน 395 แห่ง โบสถ์คริสต์ จ านวน 44 แห่ง 
  3) สภาพทางเศรษฐกิจ 

จังหวัดสงขลามีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสูงสุดในภูมิภาคใต้ จังหวัดสงขลา  
นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในเกือบทุกด้านในพ้ืนที่ภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ สูงสุด  
ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีด่านพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย 3 ด่าน มีท่าเรือน้ าลึก 
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ที่มา: ประมวลผลจากข้อมูลผลติภณัฑ์ภาคและจังหวัด ปี 2563, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ

สถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2564, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
รูปที่ 2-8 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ปี 2563 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดสงขลามีมูลค่ากว่า 233,733 ล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 1 

ของภาคใต้และคิดเป็นร้อยละ 18.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) ในส่วนของโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ของจังหวัด พบว่า ภาคเกษตรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 โดยผลลิตการเกษตรหลักคือยางพารา  
(ประมาณ 444 ,926 ตัน) ปาล์ม (ประมาณ 189,436 ตัน) และ กุ้ งขาว (ประมาณ 15,629 ตัน) 
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 31 โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมยางพาราแปรรูปและอาหารทะเล
กระป๋องและแช่เย็นแช่แข็ง และภาคบริการมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 57 โดยภาคบริการที่ส าคัญคือ ค้าส่งค้า
ปลีก (ร้อยละ 13) การศึกษา (ร้อยละ 10) กิจกรรมทางการเงิน (ร้อยละ 6) ที่พักแรมและร้านอาหาร   
(ร้อยละ 3) นอกจากนี้ รายได้ต่อหัวของประชากรอยู่ที่ประมาณ 140,562 บาทต่อปี  สูงเป็นล าดับ 6  
ของภาคและมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาค (ประมาณ 132,857 บาท) 

2.5.1.3 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ป่าไม้ ดินและที่ดิน 
แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ เป็นต้น  
  1) ป่าไม้ 
  จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าไม้ จ านวน 533,335.76 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.02 ของพ้ืนที่ทั้งหมด
ของจังหวัด มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 0.52 ของพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ร้อยละ 4.76 ของพ้ืนที่ป่าไม้ภาคใต้ 
ร้อยละ 5.01 ของพ้ืนที่ป่าไม้ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ ง อ่าวไทย มากเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัด  
โดยในปี 2561 มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.80 เนื่องจากการส่งเสริมการอนุรักษ์และการปลูกป่า
เพ่ิมเติมและนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล และส่วนราชการที่รับผิดชอบให้ความส าคัญในการฟ้ืนฟู 
และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าต้นน้ าส าคัญของจังหวัด ได้แก่ ป่าต้นน้าผาด า และผืนป่าต้นน้ า
ในพ้ืนที่อ าเภอรัตภูมิที่ป่าต้นน้ าจากเทือกเขาบรรทัด และป่าต้นน้ าจากเทือกเขานาทวี อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ป่าไม้
ของจังหวัดสงขลามีแนวโน้มลดลง โดยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2559 – 2561) มีอัตราการขยายตัวลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 0.07 ทั้งนี้เนื่องจากการใช้บุกรุกท าลายพ้ืนที่ป่าที่สมบูรณ์ปลูกยางพารา โดยเฉพาะในช่วงที่ราคา
ยางพาราเพ่ิมขึ้น จนเกิดการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้และประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเดิม  
จนเข้าสู่ภาวะวิกฤติ 
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  2) พื้นที่ป่าชายเลน 
  จังหวัดสงขลามี พ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯ พ้ืนที่  50,793 ไร่  ปี  2561  
คงเหลือป่าชายเลนที่คงสภาพป่าชายเลน 17,178.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของพ้ืนที่จังหวัดสงขลา  
หากหักพ้ืนที่ที่ทับซ้อนกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง และเขตห้าม  
ล่าสัตว์ป่าเขาปะช้าง-แหลมขาม จะเหลือพ้ืนที่ป่าชายเลนที่คงสภาพและไม่ทับซ้อน 7,310 ไร่ 
  3) ทรัพยากรชายฝ่ัง 
  ในปี 2560 จังหวัดสงขลามีชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย ระยะทางรวม 158.53 กิโลเมตร  
มีแนวชายฝั่งที่ถูกกัดเซาะรวม 53.24 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 33.58 ของชายฝั่งทะเลของจังหวัด และคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 19.80 ของพ้ืนที่กัดเซาะชายฝั่งของฝั่งทะเลบริเวณชายฝั่งกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
พ้ืนที่กัดรุนแรง จ านวน 12.05 กิโลเมตร ระดับปานกลาง 0.75 กิโลเมตร และกัดเซาะน้อย จ านวน 4.73 
กิโลเมตร สาเหตุการกัดเซาะชายฝั่งส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของกิจกรรมการใช้ประโยชน์พื้นที่ ชายฝั่งทะเล 
เ ช่ น  กา รปลู กส ร้ า งสิ่ ง ส า ธ า รณู ป โภค  และการขยายตั ว ของชุ มชนรุ ก ล้ า ช ายฝั่ ง  ก า รบุ ก รุ ก 
ท าลายป่าชายเลน เป็นต้น รวมทั้งภาวะความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทาง
ของกระแสน้ าในทะเล และการเกิดคลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้น ด าเนินการแก้ไขแล้ว จ านวน 35.71 กิโลเมตร 
 มีพ้ืนที่ไม่ได้กัดเซาะคงเหลือ จ านวน 105.29 กิโลเมตร 
  4) คุณภาพตะกอนดิน 
  การศึกษาการปนเปื้อนของสารมลพิษตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants 
:POPs) ประเภทสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชและสัตว์กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 8 ชนิด ได้แก่ อัลดริน คลอร์เดน
ดีดีที ดีลดริน เอ็นดริน เฮปตาคลอร์ อัลฟ่าอัลฟา-เฮกซะคลอโรไซโคลเฮกเซน และเบต้า-เฮกซะคลอโรไซโคล 
เฮกเซน และโลหะหนัก 7 ชนิด ได้แก่ สารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว นิกเกิล และสังกะสี 
ในตะกอนดินพ้ืนที่ลุ่มน้ าคลองอู่ตะเภา จ านวน 5 จุด ตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ า อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
ไปจนถึงปลายน้ าออกสู่ทะเลสาบสงขลา จ านวน 2 ครั้ง ช่วงฤดูแล้ง เมื่อเดือนมิถุนายน 2560 และช่วงฤดูฝน
เมื่อเดือนมกราคม 2561 
  5) การใช้พื้นที่การเกษตร 
  จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่การเกษตร 2,269,009 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.5 ของพ้ืนที่การใช้ประโยชน์
ที่ดินของประเทศ ร้อยละ 12.39 ของภาคใต้ และร้อยละ 18.62 ของพ้ืนที่เกษตรในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย มีพ้ืนที่การเกษตรมากเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝังอ่าวไทย มีอัตราการขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.25 และขยายตัวเฉลี่ยในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง ร้อยละ 0.12 ส่วนใหญ่เป็นการปลูกยางพารา และปาล์ม
น้ ามัน ไม้ผล และนาข้าว 
  6) พื้นที่นาร้าง 
  จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่นาร้าง จ านวน 94,471 ไร่ มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากพ้ืนที่นาร้าง 
ส่วนใหญ่ได้รับปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน และยกร่องเป็นสวนเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่  
มีพ้ืนที่คิดเป็นร้อยละ 44.43 ของพ้ืนที่นาร้างทั้งหมดของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และร้อยละ 38.36 
ของพ้ืนที่นาร้างในภาคใต้ โดยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 0.67 และมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง อัตรา 
การ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 0.77 เนื่องจากพ้ืนที่นาร้างบางส่วนไม่สามารถท าการเกษตรได้เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ 
น้ าท่วมซ้ าซากและน้ าท่วมขังเป็นช่วงเวลานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 
และพ้ืนที่บางส่วนที่มีสภาพปัญหาดินเปรี้ยวดินเค็มในพื้นที่อ าเภอเทพา จะนะ 
  7) แหล่งน้ า 
  จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ชลประทาน 631,661 ไร่ มากเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ รองจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชที่มีพ้ืนที่ชลประทานมากที่สุดของภาคใต้ มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 1.93 เมื่อเทียบกับพ้ืนที่
ชลประทานทั้งประเทศ ร้อยละ 23.92 ของพ้ืนที่ชลประทานทั้งภาคใต้ และร้อยละ 27.80 ของพ้ืนที่ชลประทาน
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กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 14.70 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในช่วง 3 ปี  
( พ.ศ. 2557 – 2559) มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.95 ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทาน ที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกนาข้าว และพ้ืนที่เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพ้ืนที่อ าเภอระโนด กระแสสินธุ์ 
สทิงพระ รัตภูมิ ควนเนียง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา เพ่ือแก้ไขปัญหา  
น้ าท่วมซ้ าซากซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่เกษตร ซึ่งผลจากการมีระบบชลประทานเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ปีละ 3 ครั้ง สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้เพ่ิมขึ้น และมีแหล่ง 
กักเก็บน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค การเกษตรและอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอ 
  8) คุณภาพอากาศ 
  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติของกรมควบคุมมลพิษ ในจังหวัดสงขลา  
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณ ต าบลหาดใหญ่ อ าเภอหาดใหญ่ มีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ 5 ชนิด คือ  
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน 
(O3) และฝุ่นละออง (PM10 และ PM2.5) ผลจากการตรวจวัดพบว่าค่าเฉลี่ยของสารมลพิษ มีค่าต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ยกเว้นก๊าซโอโซน (O3) มีค่าสูงกว่า ค่ามาตรฐาน โดยตรวจพบ
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด 122 ส่วนในพันล้านส่วน (พีพีบี) ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมงสูงสุด 106 พีพีบี ในเดือนพฤษภาคม 
2561 พบค่าโอโซนเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 58 วัน โดยเดือนเมษายนมี จ านวนที่ก๊าซโอโซนเกินถึง 24 วัน 
(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา, 2561, น. 3-93) 
   9) ระบบนิเวศ 
   จังหวัดสงขลาตั้งอยู่ทางภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันออก อยู่ระหว่างละติจูดที่ 6 º 17' - 7 º 56' 
องศาเหนือ ลองจิจูด 100 º 01' - 101 º 06' องศาตะวันออก ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และจังหวัดพัทลุง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทย ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดยะลา จั งหวัดปัตตานี รัฐเคดาร์ 
และรัฐเปอร์ลิสของมาเลเซีย และทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มีพ้ืนที่ประมาณ 
7,393.889 ตารางกิโลเมตร โดยมีขนาดพ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 27 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 3 ของภาคใต้ 
ประกอบด้วย 16 อ าเภอ 127 ต าบล (คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดสงขลา , 2562) 
ด้วยจังหวัดสงขลานั้นตั้งอยู่ในบริเวณคาบสมุทรไทย-มาเลย์ จึงท าให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตลอดทั้งปี  
โดยมีลักษณะภูมิประเทศที่มีความหลากหลายกล่าวคือ เป็นที่ราบลุ่มและที่ราบชายฝั่งทางทิศเหนือ  
และทิศตะวันออกที่มีความยาวชายฝั่งทะเลประมาณ 157.90 กิโลเมตร ทางทิศใต้นั้นเป็นที่ราบสูง 
และแนวเทือกเขาที่ลาดยาวมาต่อเนื่องกับที่ราบบริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ด้วยเหตุนี้จึงท าให้จังหวัดสงขลา 
มีระบบนิเวศที่หลากหลายเช่น ระบบนิเวศป่าบก พ้ืนที่ลุ่มน้ า ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศทางทะเล 
และชายฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาซึ่งจัดเป็นระบบนิเวศแบบลากูน ( lagoon)  
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ท าให้จังหวัดสงขลา 
มีทรัพยากรธรรมชาติอย่างหลากหลายโดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล ซึ่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้เอง 
ที่เอ้ือประโยชน์แก่การด ารงชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่  ที่ต้องพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งในด้าน 
การประมง การเกษตร ตลอดจนการท่องเที่ยว ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรายได้หลักของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ระบบ
นิเวศและทรัพยากรที่ส าคัญของจังหวัดสงขลาได้แก ่
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ทีม่า: www.mitreartg.org                                                    

รูปที่ 2-9 แผนที่ภูมิประเทศจังหวัดสงขลา 
 
  (1) ระบบนิเวศป่าไม้ 
   จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป่าไม้จ านวน 541,026.00 ไร่ (ข้อมูลส ารวจ ในปี 2563) คิดเป็นร้อยละ 
11.18 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด โดยป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศใต้ โดยรวมสภาพผืนป่าเป็นป่าดิบ มีพันธุ์ไม้  
ที่ส าคัญและมีค่าหายากหลายชนิด ทั้งนี้จังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ป าอนุรักษตามประกาศพ้ืนที่ป าอนุรักษ 
ในพระราชกฤษฎีกา จ านวน 14 แหงโดยมีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง  วนอุทยาน 1 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  
2 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 7 แห่ง สวนพฤกษศาสตร์ 1 แห่ง และสวนรุกขาติ 1 แห่ง (คณะกรรมการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดสงขลา , 2562) โดยอุทยานแห่งชาติที่ส าคัญในจังหวัดได้แก่ อุทยานแห่งชาติ 
เขาน้ าค้าง มีเนื้อที่ประมาณ 132,500 ไร่ ในอ าเภอนาทวี และอ าเภอสะเดา ซึ่งมีไม้ส าคัญทางเศรษฐกิจ 
ได้แก่ หลุมพอ ตะเคียน พยอม กระบากด า ยาง จ าปา สยาแดง ไข่เขียว เปรียงขานาง แต้ว มังคะ  
พิกุลป่า มะม่วงป่า เป็นต้น ส่วนสัตว์ป่าที่ส ารวจพบ ได้แก่ หมูป่า หมี เก้ง เลียงผา ลิงหางสั้น ชะนี สมเสร็จ  
เสือด า กระจง อีเห็น เต่า ตะกวด และนกนานาชนิด เช่น นกเงือก นกหว้า ไก่ฟ้า นกกระทาดง นกยูง 
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นกขุนทอง นกกางเขน เป็นต้น (https://nps.dnp.go.th/parksdetail.php?id=52 ) และอุทยานแห่งชาติ 
สันกาลาคีรี มีเนื้อที่ประมาณ 90,016 ไร่ ในอ าเภอสะบ้าย้อย นอกจากนี้ด้วยการมีพ้ืนที่ราบสูงและเทือกเขา 
จึงก่อเกิดลุ่มน้ าและคลองสาขาหลายแห่งโดยมีลุ่มน้ าที่ส าคัญในจังหวัดได้แก่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ า  
สาขาคลองเทพา และลุ่มน้ าสาขลาคลองนาทวี โดยคลองสาขาที่ส าคัญได้แก่ คลองอู่ตะเภา คลองสะเดา  
คลองหวะ คลองแดน คลองเทพา คลองนาทวี เป็นต้น 
   (2) ระบบนิเวศทะเลสาบสงขลา 
   ทะเลสาบสงขลาเป็นระบบนิเวศแบบลากูน (Lagoon) ซึ่งเป็นห้วงน้ าขนาดใหญ่ที่มีคาบสมุทร
สทิงพระโอบล้อมปิดทางทิศตะวันออกโดยมีช่องทางติดต่อกับทะเลภายนอกจากอ่าวไทยทางทิศใต้  
เฉพาะห้วงน้ าของทะเลสาบสงขลานั้นติดต่อกับจังหวัดสงขลาและพัทลุง มีพ้ืนที่เฉพาะที่เป็นพ้ืนน้ าประมาณ 
1,040 ตารางกิโลเมตร ทั้งนี้ทะเลสาบสงขลาในส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่จ.สงขลานั้น ได้แก่ ทะเลสาบสงขลาตอนบน
หรือทะเลหลวง (ติดต่อกับ อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์) ทะเลสาบสงขลาตอนกลาง (ติดต่อกับ  อ.กระแสสินธุ์ 
อ.สทิงพระ และ อ.สิงหนคร) และทะเลสาบสงขลาตอนล่าง (ติดต่อกับ อ.สิงหนคร อ.เมือง อ.หาดใหญ่  
อ.ควนเนียง และ อ.บางกล่ า) ทะเลสาบสงขลาได้รับน้ าจืดจากลุ่มน้ าสาขาที่ไหลทางทิศตะวันตกและทิศใต้ 
ทั้งยังได้รับอิทธิพลจากน้ าเค็มจากอ่าวไทยทางทิศตะวันออก จึงท า ให้มีการหมุนเวียนน้ าและสารอาหาร
ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงความเค็มและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ท าให้น้ าในทะเลสาบมีทั้งบริเวณ 
ที่เป็นน้ าจืด น้ าเค็มและน้ ากร่อย ซึ่งท าให้มีสัตว์น้ านานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์โดยสัตว์กลุ่มเด่น
ที่ส าคัญในทะเลสาบสงขลาได้แก่ 
   (3) ปลา 
   มีรายงานส ารวจพบปลาบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง 292 ชนิด ทะเลสาบสงขลา
ตอนกลาง 191 ชนิด และทะเลสาบสงขลาตอนบน 186 ชนิด (กรมประมง, 2564) โดยปลาเศรษฐกิจที่ส าคัญ
ในทะเลสาบสงขลา ได้แก่ ปลากะพงขาว ปลาขี้ตัง ปลากระบอก ปลาท่องเที่ยว ปลาแป้น ปลาทราย  
ปลากระรัง ปลากระเบน เป็นต้น ทั้ งนี้ ในบริ เวณทะเลสาบสงขลามีการเลี้ ยงปลากะพงในกระชั ง  
เป็นปลาเศรษฐกิจและมีชื่อเสียงในระดับประเทศโดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
(GI: Thai Geographical Indication) ของจังหวัดสงขลา ในชื่อ “ปลากะพงสามน้ าทะเลสาบสงขลา” 
(Songkhla Lake Seabass หรือ Pla Ka Phong Sam Num Tha Le Sab Songkhla) จาก โดยกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญาในปี 2565 นี้ (http://www.ipthailand.go.th/th/gi-011/item/gi65100184.html) 
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ที่มา: แผนที่สภาพพื้นที่ป่าไม้จังหวัดสงขลา https://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/16882 
รูปที่ 2-10 แผนที่แสดงสภาพพื้นที่ป่าไม้ จังหวัดสงขลา 
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   (4) สัตว์น้ าไม่มีกระดูสันหลังอ่ืนๆ  
   สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลสาบสงขลามีหลากหลายกลุ่มทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง  
ขนาดเล็ก (micro-invertebrate) และขนาดใหญ่ (macro-invertebrate) โดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกลุ่มเด่น
ที่มีการรายงานพบในทะเลสาบสงขลา เช่น กั้งรายงานพบ 7 ชนิด (กั้งตั๊กแตนสันแดง, กั้งตักแตนอกด า,  
กั้งตักแตนหางจุด เป็นต้น) กลุ่มกุ้งรายงานพบ 30 ชนิด (กุ้งแชบ๊วย, กุ้งกุลาด า, กุ้งกุลาลาย, กุ้งหัวมัน,  
กุ้งตะกาด, กุ้งก้ามกราม กุ้งเคย เป็นต้น) ปูรายงานพบ 25 ชนิด (ปูทะเล, ปูม้า, ปูแสม, ปูด า, ปูกะตอย, ปูหิน 
เป็นต้น) หอยพบ 193 ( หอยแครง หอยน้ าพริก หอยกะพง หอยกาบ หอยนางรม หอยตะโกรม เป็นต้น) 
ปลาหมึกรายงานพบ 34 ชนิด (หมึกกระดอง หมึกสาย หมึกหูช้าง เป็นต้น) ทั้งนี้สัตว์น้ าไม่มีกระดูสันหลัง 
หลายชนิดนั้นเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจที่ชาวประมงหาได้ในทะเลสาบสงขลา  (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) 
   (5) สัตว์มีกระดูกสันหลัง 
   สัตว์มีกระดูกสันหลังที่พบในทะเลสาบสงขลาและพ้ืนที่โดยรอบนั้นมีหลากหลายกลุ่ม 
ซึ่งแต่ละกลุ่มมีการด ารงชีวิตที่แตกต่างกันไป โดยบางกลุ่มอาศัยบนบก บางกลุ่มอาศัยใกล้แหล่งน้ า  
และบางกลุ่มอาศัยและด ารงชิวติในน้ า สัตว์กลุ่มเด่นที่มีการส ารวจและรายงานแล้ว เช่น นกมีรายงานพบ  
อย่างน้อย 187 ชนิดจากพ้ืนที่ทะเลน้อยโดยเป็นนกที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) 2 ชนิด 
ตามการประเมินโดยสหภาพนานาชาติเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ ( International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) คื อ  นกตะกรุ ม  ( Leptoptilos  
javanicus)  และนกฟินฟุท (Heliopais personatus) สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกรายงานพบ 11 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลานรายงานพบ 27 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรายงานพบ 24 ชนิด โดยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (endanger) ตามเกณฑ์การประเมินของ IUCN 2 ชนิดคือ ค้างคาวหน้ายักษ์ 
จมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus) และเสือปลา (Prionailurus viverrinus) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) 3 ชนิดคือ นากเล็บสั้น (Aonyx cinerea) นากใหญ่ 
ขนเรียบ (Lutrogale perspicillata) และโลมาอิรวดี (Orcaella  brevirostris) (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) 
   (6) สังคมพืชในเขตลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและชายฝั่ง 
   บริเวณรอบลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาและในทะเลสาบสงขลานั้นมีสังคมพืชอยู่หลากหลาย
ประเภทได้แก่ 
   1) สังคมพืชที่อยู่บนบก ได้แก่ สังคมทุ่งหญ้าหาดทรายชายฝั่ง เป็นกลุ่มสังคมพืชที่พบ 
บริเวณชายหาดขนานชายฝั่งจากปากทะเลสาบสงขลาต่อเนื่องไปยังชายฝั่งที่ติดอ่าวไทย  พืชที่พบส่วนใหญ ่
มักเป็นพรรณไม้สมลุก ที่ทนเค็มและทนแล้งได้ดี เช่นผักบุ้งทะเล ถั่วกระเป๋า คนทีสอทะเล เป็นต้น  นอกจากนี้
ยังมีกลุ่มสังคมไม้พุ่มหาดทรายชายฝั่ง ที่มักพบในบริเวณสันทรายคาบสมุทรสทิงพระ โดยพรรณพืชที่พบ 
เช่น เตยทะเล  รักทะเล เสม็ดชุน เป็นต้น อีกทั้งยังพบกลุ่มสังคมไม้ยืนต้นหาดทรายชายฝั่งได้โดยเป็นพืช 
ที่พบถัดเข้ามาในแผ่นดินมากที่สุดเช่น สะเดาปัก พะยอม มะม่วงป่า ยางนา เป็นต้น  (ศูนย์วิจัยทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) 
   2) สังคมพืชที่อยู่ในน้ า ได้แก่ สังคมป่าเลนน้ าเค็ม เช่น โกงกางใบเล็ก เป้งทะเล จาก เป็นต้น 
สังคมป่าบึงน้ าจืดซึ่งถือเป็นสังคมพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของเขตที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาพืชที่พบเช่น อินทนิลน้ า 
กระทุ่มนา ลานพรุ กุระ เป็นต้น สังคมพืชน้ า เช่น สาหร่ายหางกระรอก สันตะวาใบพาย บัวเผือน กระจูด 
จอกหูหนู หญ้าพองลม แพงพวย (ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง, 2552) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีพืชกลุ่มหญ้าทะเลที่มีรายงานพบในบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่างรอบ ๆ เกาะยอ และเขตน้ า
ลึกชายฝั่งอ.สิงหนคร โดยมีรายงานพบทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia)  
หญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis) หญ้าใบมะกรูดขน (Halophila decipiens)และ หญ้าใบพาย (Halophila 
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beccarii) โดยหญ้าใบพายนั้นเป็นหญ้าทะเลที่มีการประเมินสถานภาพว่ามีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) 
ตามเกณฑ์ของ IUCN (http://www.iucnredlist.org) 
   3) สาหร่ายทะเล (Algae/ Seaweed) สาหร่ายทะเลพบมักบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนนอก
และชายฝั่งที่ติดกับอ่าวไทย โดยสาหร่ายทะเลที่มีการเก็บมาเพ่ือการบริโภคในทะเลสาบสงขลานั้นมี  2 ชนิด
ได้แก่ สาหร่ายผมนาง (Gracilaria tenuistipitata) ซึ่งพบมากบริเวณเกาะยอและรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา
ตอนล่างและพ้ืนที่ต่อเนื่อง โดยถือเป็นอาหารเฉพาะถิ่นที่นิยมบริโภคในแถบนี้โดยน ามาปรุงเป็นย า  
 

 
       (ปรับปรุงจาก ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) 

  รูปที่ 2-11 แผนที่ลุ่มน้ าทะแลสาบสงขลา 
 

ส่วนสาหร่ายอีกชนิดคือสาหร่ายจีฉ่าย หรือสายใบ (Pyropia vietnamensis) ซึ่งพบเจริญบนโขดหิน 
หรือพ้ืนแข็ง โดยมักพบมากบริเวณโขดหินหัวนายแรง สาหร่ายชนิดนี้มีการเก็บมาบริโภคตามฤดูกาล  
โดยเฉพาะช่วงต้นปี 
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2.5.2 จังหวัดปัตตานี  
2.5.2.1 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 

   1) ที่ตั้ง  
  จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดเดียวในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
ที่ไม่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 1 ,055 กม. มีพ้ืนที่ประมาณ 1,940.35 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,212,723 ไร่ 
  2) ลักษณะภูมิประเทศ 
  - พ้ืนราบชายฝั่งทะเล เป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่  
ทางตอนเหนือ และทางตะวันออกของจังหวัด มีหาดทรายยาวและเป็นที่ราบชายฝั่ง กว้างประมาณ 10 – 30 
กิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งทั้งหมด 116.40 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอชายทะเล 6 อ าเภอ ประกอบด้วย  
อ าเภอหนองจิก อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอปะนาเระ อ าเภอสายบุรี และอ าเภอไม้แก่น 
   - พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัด มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่านที่ดิน  
มีความเหมาะสมในการเกษตรกรรม ปลูกข้าว ยางพารา ได้แก่ พ้ืนที่ในเขตอ าเภอแม่ลาน อ าเภอยะรัง  
อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอมายอ และอ าเภอปะนาเระ 

- พ้ืนที่ภู เขา เป็น พ้ืนที่ ส่ วนน้อยอยู่ทางตอนใต้ของอ า เภอโคกโพธิ์  อ า เภอกะพ้อ  
และทางตะวันออกของอ าเภอสายบุรี บริเวณดังกล่าวเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และเป็นพ้ืนที่ปลูกลองกอง 
ยางพารา 

รูปที่ 2-12 แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2560 
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  3) ลักษณะภูมิอากาศ 
  - ปริมาณน้ าฝน ปัตตานีเป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีฝนตก
ตลอดทั้งปี ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกชุกกว่าในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เพราะอยู่ทางด้าน
ตะวันออก ไม่มีภูเขาสูงกั้น จึงได้รับอิทธิพลจากมรสุมนี้เต็มที่ ท าให้มีฝนตกชุกโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม ส่วนในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนตกน้อยกว่าฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิประเทศ  
ที่มีแนวเทือกเขาตะนาวศรีปิดกั้น ท าให้ได้รับกระแสลมจากมรสุมนี้ไม่เต็มที่ ปริมาณฝนเฉลี่ยของจังหวัดปัตตานี
อยู่ในเกณฑ์ดี แต่หากเปรียบเทียบภายในภาคเดียวกันมีฝน อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง  
   4) โครงสร้างพืน้ฐาน 
  (1) ถนน 
  จังหวัดปัตตานีมีระยะทางถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแขวงทาง
หลวงชนบทปัตตานี และแขวงทางหลวงปัตตานี รวมทั้งสิ้น 923.024 กม. โดยเป็นถนนในความรับผิดชอบ  
ของแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 580,192 กม. เป็นถนนลาดยาง 57,956 กม. เป็นถนนคอนกรีต 0.632 กม. 
และเป็นถนนในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงปัตตานี 342.832 กม. ซึ่งเป็นถนนลาดยาง 341.732 กม. 
โดยมีถนนสายหลักที่ส าคัญเชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียง คือ ถนนทางหลวง สาย 43 เชื่อมต่อกับจังหวัดสงขลา
ถนนสาย 410 และ 418 เชื่อมต่อกับจังหวัดยะลา และถนนสาย 42 เชื่อมต่อกับจังหวัดนราธิวาสซึ่งถนน 
อยู่ในสภาพดีใช้การได้ดี และมีความสะดวกในการสัญจร 
  (2) ทางรถไฟ 
  จังหวัดปัตตานีมีเส้นทางรถไฟวิ่งผ่านที่อ าเภอโคกโพธิ์และอ าเภอแม่ลาน โดยมีสถานีรถไฟ 
ส าหรับบริการ จ านวน 6 สถานี คือ สถานีรถไฟปัตตานี (สถานีโคกโพธิ์) สถานีนาประดู่ สถานีวัดช้างให้  
ป้ายหยุด รถป่าไร่ และสถานีคลองทราย 

2.5.2.2 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
  1) จ านวนประชากร 
 ประชากร ณ เดือน สิงหาคม 2561 จ านวนประชากรทั้งสิ้น 781 ,077 คน เป็นชาย 355,424 คน 
เป็นหญิง 362,653 คน อ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอเมืองปัตตานี จ านวน 134,407 คน รองลงมา ได้แก่ 
อ า เภอยะรั ง จ านวน 94 ,244 คน และอ าเภอยะหริ่ ง  จ านวน 88 ,403 คน อัตราความหนาแน่ น 
ของประชากรของจังหวัดปัตตานี เท่ากับ 368 คน/ตารางกิโลเมตร อ าเภอที่มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด
คือ อ าเภอเมืองปัตตานี โดยมีอัตราเฉลี่ย 1,374 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ อ าเภอยะรัง มีอัตราเฉลี่ย 509 
คน /ตาร า งกิ โ ล เมต ร  อ า เภอยะหริ่ ง  มี อั ต ร า เ ฉลี่ ย  448  คน /ตาร า งกิ โ ล เ มต ร  และอ า เ ภ อ 
ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ อ าเภอแม่ลาน มีอัตราเฉลี่ย 190 คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางที่ 2-4 
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ตารางท่ี 2-4 ประชากรรายอ าเภอของจังหวัดปัตตานี 

ที ่ อ าเภอ 
จ านวน 
ประชากร
ชาย 

จ านวน 
ประชากร
หญิง 

รวมจ านวน 
ประชากร 

จ านวน 
ครัวเรือน 

1 อ าเภอเมืองปัตตานี 64,910  69,497 134,407 45,130 
2 อ าเภอโคกโพธิ์ 33,442  35,114 68,556 20,286 
3 อ าเภอหนองจิก 42,684 38,753 81,437 19,986 
4 อ าเภอปะนาเระ 22,953  23,751 46,704 11,788 
5 อ าเภอมายอ 30,067 30,883 60,950 13,356 
6 อ าเภอทุ่งยางแดง 11,940  12,410 24,350 5,570 
7 อ าเภอสายบุรี 34,515  35,997 70,512 17,223 
8 อ าเภอไม้แก่น 6,323  6,500 12,823 3,246 
9 อ าเภอยะหริ่ง 43,900  44,503 88,403 19,783 
10 อ าเภอยะรัง 47,131  47,113 94,244 21,885 
11 อ าเภอกะพ้อ 9,185  9,405 18,590 4,260 
12 อ าเภอแม่ลาน 8,374  8,727 17,101 4,276 
 รวม 355,454  362,653 718,077 186,789 

 
  2) สภาพการณ์ด้านสุขภาพ 
 ด้านบริการด้านสาธารณสุขสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย 
โรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 466 เตียง จ านวน 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง จ านวน 3 แห่ง  
(รพ.สายบุรี รพ.โคกโพธิ์ รพ.ยะหริ่ง) โรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง จ านวน 8 แห่ง (รพ.หนองจิก รพ.ปะนาเระ 
รพ.มายอ รพ.ทุ่งยางแดง รพ.ไม้แก่น รพ.ยะรัง รพ.กะพ้อ รพ.แม่ลาน) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  
129 แห่ง ศูนย์แพทย์ชุมชน 3 แห่ง โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี 1 แห่ง ศูนย์ แบริการสาธารณสุข 
ของเทศบาล 1 แห่ง และโรงพยาบาลของรัฐสังกัดกระทรวงอ่ืน 1 แห่ง คือ รพ.ค่า ยอิงคยุทธบริหาร  
คลินิกเอกชน จ านวน 117 แห่ง และร้านขายยาและผลิตยา จ านวน 73 แห่ง 
  3) การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562  
และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2542 และตามโครงสร้างใหม่ของการปฏิรูป
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการศึกษา คือ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ,2,3 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับการศึกษาก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
(โรงเรียนขยายโอกาส) 
  4) การนับถือศาสนาและศาสนสถาน  

ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดปัตตานีมีประชากรทั้งสิ้น 713 ,744 คน ประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดปัตตานี  
นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 577,811 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 รองลงมา คือ ศาสนาพุทธ จ านวน 91 ,791 
คน คิดเป็นร้อยละ 13.70 และนับถือศาสนาคริสต์/อ่ืน ๆ จ านวน 359 คน คิดเป็นร้อยละ 0.05 มีมัสยิด  
จ านวน 675 แห่ง วัด จ านวน 83 แห่ง ที่พักสงฆ์ จ านวน 9 แห่ง และโบสถ์คริสต์ จ านวน 5 แห่ง 
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  5) สภาพเศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ของจังหวัดปัตตานีปี 2563 มีมูลค่ากว่า 48,929 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 3.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค (GRP) ในส่วนของโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด พบว่า  
ภาคเกษตรมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 23 โดยผลลิตการเกษตรหลักคือยางพารา (ประมาณ 83 ,017 ตัน)  
และปาล์ม (ประมาณ 57,509 ตัน) ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 10 และภาคบริการมีสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 67 โดยภาคบริการที่ส าคัญคือ การบริหารราชการฯ (ร้อยละ 19) การศึกษา (ร้อยละ 16)  
ค้าส่งค้าปลีก (ร้อยละ 12) นอกจากนี้ รายได้ต่อหัวของประชากรอยู่ที่ประมาณ 75,779 บาทต่อปี เป็นล าดับ 
13 ของภาคและมีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของภาค (ประมาณ 132,857 บาท) 

ที่มา: ประมวลผลจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด ปี 2563, ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสถิติการเกษตรของประเทศไทย ปี 2564, ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   

รูปที่ 2-13 โครงสร้างเศรษฐกิจจังหวัดปัตตานี ปี 2563 
 

2.5.2.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1) ป่าไม้ 
  สภาพป่าส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีเป็นป่าดิบชื้น ป่าชายเลน และป่าพรุ มีเนื้อที่ป่า 
ตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ทั้งสิ้น 99 ,648 ไร่ มีป่าไม่ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี 
25,995.375 ไร่ มีอุทยานแห่งชาติ 2 แห่ง คือ อุทยานแห่งชาติบูโด - สุไหงปาดี มีเนื้อที่ประมาณ 213,125 ไร่ 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี (อ าเภอกะพ้อ เนื้อที่ 8 ,607 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัด
นราธิวาส และอุทยานแห่งชาติน้ าตกทรายขาว มีเนื้อที่ประมาณ 43 ,482 ไร่ ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ จังหวัด
ปัตตานี (อ าเภอโคกโพธิ์ เนื้อที่ 16,312.50 ไร่) จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา มีเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง  
คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่ารังไก 
  2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่ อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ  
และการด ารงชีพของประชากร ได้แก่ แม่น้ าปัตตานี แม่น้ าสายบุรี คลองท่าเรือ และคลองสุไหงบารู และชายฝั่ง
ทะเลที่มีความยาวตลอดจังหวัดปัตตานี 116 กิโลเมตร 
  3) แหล่งน้ าชลประทาน 
  จังหวัดปัตตานีมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 1 แห่ง คือ โครงการเขื่อนปัตตานี ของกรมชลประทาน 
ซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ าเพ่ือส่งน้ าให้กับพ้ืนที่การเกษตร มีบานระบายน้ า จ านวน 7 ช่อง สามารถ ระบายน้ าสูงสุด  
ได้ 1,750 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ท าการบริหารจัดการน้ าร่วมกับเขื่อนเก็บกักน้ าบางลางของ 15 การไฟฟ้า 
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ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลาในการจัดสรรน้ าในลุ่มน้ าเพ่ือการเกษตร  
 
การอุปโภค - บริโภค และการรักษาสภาพแวดล้อม ให้กับพ้ืนที่ทางการเกษตรของจังหวัดปัตตานี  
ประมาณ 300,000 ไร่ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก (อ่างเก็บน้ า) จ านวน 5 แห่ง ปริมาณน้ า
ประมาณ 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือสนับสนุนการใช้น้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  4) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 
  จังหวัดปัตตานีมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,212,722 ไร่ กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนา
ที่ดิน ได้จ าแนกประเภทการใช้ประโยชนแที่ดินได้ดังนี้ 
   - พ้ืนที่ป่าไม้ มีเนื้อที่ประมาณ 79,832 ไร่ ประกอบด้วยป่าไม้ผลัดใบ ป่าชายเลน และป่าบึง
หรือป่าพรุ 
   - พ้ืนที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 957,646 ไร่ ประกอบด้วยสวนยางพาราปาล์มน้ ามัน 
(คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดปัตตานี, 2561, น. 1-15) 
  5) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

  จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย มีแนวชายฝั่งทะเลทอดยาวประมาณ 
140.03 กิโลเมตร โดยมีอ าเภอที่ติดชายฝั่งทะเล จ านวน 6 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองปัตตานี อ าเภอหนองจิก 
อ าเภอยะหริ่ง อ าเภอปะนาเระ อ าเภอสายบุรี และอ าเภอไม้แก่น ครอบคลุม 18 ต าบล คือ ต าบลท่าก าช า 
ต าบลบางเขา ต าบลบางตาวา ต าบลปากบาง ต าบลรูสะมิแล ต าบลบานา ต าบลตันหยงลูโละ ต าบลบาราโหม 
ต าบลบางปู ต าบลแหลมโพธิ์ ต าบลตะโละกาโปร์ ต าบลปะนาเระ ต าบลบ้านกลาง ต าบลบ้ านน้ าบ่อ  
ต าบลบางเก่า ต าบลปะเสยะวอ ต าบลตะลุบัน ต าบลไม้แก่น และต าบลดอนทราย ซึ่งประกอบด้วยระบบนิเวศ
ที่เป็นชายฝั่งทะเล พ้ืนที่น้ าทะเล และพ้ืนที่เกาะ อันก่อเกิดแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ส าคัญ  
ได้แก่ แนวปะการัง แหล่งหญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ป่าชายเลน ป่าชายหาด พรุ   
จากรายงานสถานการณ์ ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่ง ของจังหวัดปัตตานี  
ปี  2564 ระบุ ว่ า  จั งหวัดปัตตานี  มี พ้ืนที่แนวปะการั งประมาณ 108 ไร่  (0.17 ตารางกิ โล เมตร )  
โดยพบแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ เกาะโลซิน ซึ่ งมี พ้ืนที่  80 ไร่  เป็นแนวปะการังที่อยู่ห่างไกลจากฝั่ ง  
น้ าใส และเกาะลอปีและกองหินลอปีรวมกัน 28 ไร่ ซึ่งเป็นแนวปะการังใกล้ฝั่ง น้ าค่อนข้างขุ่น เป็นแนวปะการัง
ที่ได้รับความสนใจจากนักด าน้ าเป็นอย่างมาก จากการส ารวจทั้งหมดอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง 
แนวโน้มของปะการังมีชีวิตในระยะยาว บริเวณเกาะลอปีมีการเปลี่ยนแปลงคงที่ กองหินลอปีมีการเปลี่ยนแปลง
ที่เสื่อมโทรมลง ส่วนเกาะโลซิน ปี พ.ศ. 2564 มีสถานภาพสมบูรณ์ปานกลาง ปะการังชนิดเด่นที่พบโดยทั่วไป
ในจังหวัดปัตตานี มีรูปทรงเป็นแบบกิ่งและแผ่น ได้แก่ ปะการังเขากวางกิ่งและเขากวางโต๊ะ (Acropora spp.) 
ปะการังช่องเล็ก (Montipora spp.) ส่วนปะการังที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ปะการังโขด (Porites lutea) ปะการัง
ดาวใหญ่ (Diploastrea heliopora) และปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.)  หญ้าทะเล พบหญ้าทะเลรวม  
4 ชนิด ได้แก่  หญ้ากุยช่ายเข็ม (Halodule pinifolia : Hp) หญ้าใบพาย (Halophila beccarii : Hb)  
และหญ้าใบมะกรูด (Halophila ovalis : Ho) และหญ้าคาทะเล (Enhalus acoroides : Ea)  ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งหญ้าทะเลรวม 2,364.48 ไร่ และใน 1 พ้ืนที่ส าค ญ คือ แหล่งหญ้าทะเลอ่าวปัตตานี  
โดยก าหนดเป็นตัวแทนของแหล่งหญ้าทะเลของจังหวัด ซึ่งมีแนวโน้มที่สมบูรณ์ขึ้นทั้งในเชิงพ้ืนที่ และชนิดพันธุ์ 
ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ พบสัตว์ทะเลหายาก 4 ชนิด ประกอบด้วยเต่าทะเล 1 ชนิด 
ได้แก่ เต่าตนุ โลมา 2 ชนิด ได้แก่ โลมาหลังโหนก โลมาหัวบาตรหลังเรียบ และปลากระดูกอ่อน 1 ชนิด  
ได้แก่ ฉลามวาฬ สัตว์ทะเลหายากที่ เด่น คือ โลมาหลังโหนก ซึ่งพบมากบริเวณปากแม่น้ าปัตตานี  
ปากอ่าวปัตตานี ไปจนถึงชายหาดบ้านตะโล๊ะกาโปร์ พบประมาณ 40-55 ตัว โดยมีแนวโน้มจ านวนเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อย แต่จ านวนการเกยตื้นเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้พบฉลามวาฬกลางทะเลใกล้แท่นขุดเจาะ จ.ปัตตานี  
และบริเวณเกาะโลซิน ทรัพยากรป่าชายเลน มีพ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมด 39,318.59 ไร่ ป่าชายเลนคงสภาพ 
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จ านวน 16 ,349.17 ไร่ และพ้ืนที่ เปลี่ยนแปลงสภาพ พ้ืนที่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจ านวน 3 ,381.27 ไร่   
พ้ืนที่ เกษตรกรรมจ านวน 5 ,266.09 ไร่ เมืองและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 ,566.48 ไร่ จากการส ารวจ 
ความหลากหลายของสังคมพืชในป่าชายเลน ในบริเวณต าบลแหลมโพธิ์ ต าบลบางปู ต าบลตะโละกาโปร์  
ต าบลมายู  อ าเภอยะหริ่ง พบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในจังหวัดปัตตานีทั้งสิ้น 19 ชนิด (Species) พันธุ์ไม้ที่พบ 
มากที่สุดอยู่ในวงศ์ Rhizophoraceae ชนิดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด คือ โกงกางใบเล็ก รองลงมา คือ ถั่วขาว 
และตาตุ่มทะเล ตามล าดับ ส่วนข้อมูลรายงานเรื่อง หาดทราย ป่าชายหาด ป่าพรุ มีข้อมูลรายละเอียดใน 
เชิงองค์ประกอบที่เป็นความหลากหลาย สถานภาพและการใช้ประโยชน์น้อยมาก มีรายงานเพียงแต่ปริมาณ
พ้ืนที่ได้แก่ พ้ืนที่หาดทรายจ านวน 204.46 ไร่ แม่น้ า คูแพรก ขุมเหมือง ทะเล จ านวน 2 ,856.91 ไร่ 
 ระบบนิเวศไม้พื้นล่าง จ านวน 3,443.33 ไร่ พ้ืนที่ป่าชายหาด จ านวน 545.20 ไร่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 
อ าเภอหนองจิก จ านวน 25.35 ไร่ อ าเภอยะหริ่ง จ านวน 491.95 ไร่ อ าเภอปะนาเระ จ านวน 10.37  
อ าเภอสายบุรี จ านวน 16.53 และอ าเภอไม้แก่น จ านวน 1 ไร่  ป่าพรุ มีพ้ืนที่ จ านวน 3 ,705.68 ไร่  
กระจายอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอหนองจิก จ านวน 3,435.42 ไร่ อ าเภอสายบุรี จ านวน 180.95 ไร่ และอ าเภอไม้แก่น 
จ านวน 89.30 ไร่  

นอกจากนี้มีอีกระบบนิเวศหนึ่งที่ส าคัญของชายฝั่งทะเลปัตตานีและไม่ได้กล่าวถึงในรายงานนี้ คือ  
ระบบนิเวศหาดเลน ซึ่งเป็นพ้ืนที่มีความส าคัญยิ่งทางนิเวศอีกระบบหนึ่ง ซึ่งจัดว่าเป็นระบบที่มีศักยภาพ 
การผลิต (productivity) สูงที่สุด แต่ได้รับความสนใจในการศึกษาทั้งเชิงประเด็นและเชิงระบบน้อยมาก  
แม้แต่ในคลังความรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังไม่มีข้อมูล  
เรื่องหาดเลนปรากฏให้เห็น หรือแม้แต่การท าข้อมูลของ Common Wadden Sea Secretariat (CWSS)  
ในปี 1999 ก็ได้พูดถึงว่า เป็นงานที่ยากมากในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานศึกษาลักษณะของระบบนิเวศหาดเลน 
และแนวคิดในการวางแผนการจัดการ เขาจึงเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่หาดเลนที่มีอยู่ในโลกนี้ 
หาดเลนเป็นพ้ืนที่ทีประกอบด้วยดินตะกอนละเอียด อยู่ระหว่างเขตน้ าขึ้นลง เป็นพ้ืนที่ว่างเปล่าไม่มีพืชพันธุ์
ปรากฏอยู่ซึ่งแบ่งเป็น 3 เขตพ้ืนที่ ชัดเจน พ้ืนที่ส่วนบน เป็นเขตน้ าท่วมถึงเมื่อน้ าขึ้นสูงสุดเท่านั้น เมื่อดินแห้ง
หน้าดินจะแตกระแหง พ้ืนที่ส่วนล่างสุด เป็นเขตน้ าท่วมถึงตลอดระยะเวลาน้ าขึ้น ประกอบด้วยดินตะกอน 
ที่มีอนุภาคคอลลอยที่ละเอียดมาก อุดมด้วยอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร เป็นพ้ืนที่ที่คนยากจะเข้าถึง  
เพราะเป็นโคลนลึก พ้ืนที่ ส่ วนระหว่างกลาง เป็น พ้ืนที่ที่ อยู่ ระหว่ างน้ าขึ้ นปานกลางและสู งสุ ด  
ดินจะมีความเหนียวมากกว่า เราพบหาดเลนได้ในบริเวณปากแม่น้ า อ่าวที่ มีก าบัง อ่าวปิด และทะเลสาบ  
เป็นบริเวณที่พ้ืนท้องทะเลมีความลาดชันน้อย จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงสุดของระบบนิเวศลุ่มน้ า 
เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของสัตว์ทะเลและนกชายเลนอพยพ มีงานศึกษาของประเทศมาเลเซียได้พูดถึง  
ว่าชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซีย productive มาก เป็นแหล่งผลิตลูกหอย 11,000 ล้านตัน  
สินค้าตลาด 72,000  ล้านตัน ในเขตสงวนที่เมตัง เป็นแหล่งอนุบาล กุ้งและปลา มากกว่า 17 และ 117 ชนิด 
ตามล าดับ  
 ส าหรับภาคใต้  หาดเลนที่มีความส าคัญระดับโลกแห่งหนึ่ ง  คือ อ่าวปัตตานี  เป็น 1 ใน 3  
รายชื่อของพ้ืนที่หาดเลนในประเทศไทยที่ระบุไว้ใน Intertidal Mudflats Worldwide ซึ่งอีกสองพ้ืนที่   
คือ อ่าวไทยตอนเหนือ (ปากแม่น้ าเจ้าพระยา จากเพชรบุรี ถึงชลบุรี ทางตะวันตกของอ่าวไทย (อ่าวบ้านดอน 
สงขลา ท่าศาลา) ระบุความส าคัญทางนิเวศไว้อย่างชัดเจนว่า เป็นพ้ืนที่ที่มีความสมบูรณ์สู งสุด มีมวลชีวภาพ
ของสัตว์หน้าดินสูงที่สุดของประเทศไทย และเป็นพ้ืนที่ส าคัญระดับนานาชาติของนกชายเลนอพยพ ในเส้นทาง 
East Asian-Australian Flyway  พร้อมกันนี้ประเทศไทยก็ได้ท าการการรับรองข้อตกลงการเป็นพันธมิตร
ส าหรับการอนุรักษ์นกอพยพและการใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบิน
เอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (Partnership for the Convention of Migratory Waterbirds and the 
Sustainable Use of their Habitats in the East Asian - Australasian Flyway) ร่วมด้วย 
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 อ่าวปัตตานีได้รับการระบุถึงการเป็นพ้ืนที่ส าคัญในระดับโลกจากการค้นพบว่าเป็นที่แวะพักของนก 
ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของโลกในระดับ ขั้นวิกฤติ(critically endengered) 1 ชนิด คือ นกชายเลนปากช้อน 
(swennen, 2020) และระดับใกล้สูญพันธุ์ (endangered species) 3 ชนิด ได้แก่ นกอีก๋อยตะโพกสีน้ าตาล 
นกทะเลขาเขียวลายจุด และ นกน็อทใหญ่ และเกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์ (vulnerable) 1 ชนิด คือ นกยางจีน 
และในขณะเดียวกัน พ้ืนที่หาดเลนก็ยังถูกคุกคามและได้รับการจัดการที่ขาดความเข้าใจ และองค์ความรู้  
ที่ถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการมองหาดเลนเป็นระบบนิเวศที่ เสื่อมโทรมและน ากิจกรรมการพัฒนา
อ่ืนๆเข้าไป แม้กระทั่งการปลูกป่าชายเลน นอกจากนี้ก็มีงานศึกษาที่ยืนยันถึงความล้มเหลวในการจัดการพ้ืนที่
หาดเลนโดยวิธีการดังกล่าว (Erftemeijer and Lewis III, 1999) 
 อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมของชายฝั่งทะเลปัตตานี ท าให้เห็นภาพฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที่หลากหลาย เชื่อมโยงต่อกันตั้งแต่ชายฝั่งทะเลไปจนถึงทะเลและเกาะแก่ง ภายใต้ศักยภาพของระบบนิเวศ  
ที่แตกต่าง และเห็นถึงการศึกษาที่ยังไม่ครอบคลุมหรือขาดหายไปในบางระบบนิเวศ เหล่านี้จัดเป็นภาวะเสี่ยง
ในการวางแผนการจัดการฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างเข้าใจ และง่ายต่อการถูกคุกคาม 
ด้วยกิจกรรม โครงการทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ความจ าเป็นในการเข้าใจสถานภาพและศักยภาพ  
ของฐานทรัพยากรดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการเพ่ือการวางแผนพัฒนา  
ในระดับจังหวัดต่อไป  
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ที่มา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

รูปที่ 2-14 แผนที่แสดงทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดปัตตานี 
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บทที่ 3  
ขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงาน 

 
3.1 ก าหนดแผนการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมของโครงการ 
 

   ในส่วนของแผนการด าเนินกิจกรรมในภาพรวมของโครงการมีขั้นตอนดังนี้  
  1) การก าหนดขอบเขต  
  (1) ก าหนดวัตถุประสงค์ โดยระบุวิธีการศึกษาในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ 
และกระบวนการจัดท า SEA โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของทั้ง 2 กระบวนการ เพ่ือออกแบบการจัดท าแผน
แม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี  
  (2) ศึกษาและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง และทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่กับนโยบาย แผนและแผนงาน
ในระดับต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  (3) ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินศักยภาพ
การพัฒนาของพ้ืนที ่
  (4) ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รวมทั้งตัวชี้วัด ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์และข้อมูลฐาน (Baseline) ที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ 
ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา และสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
  (5) จัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต  
  2) การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม ต้องท าการวิเคราะห์เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การวิเคราะห์บทบาทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้ เสีย การจัดล าดับ
ความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และวิธีที่เหมาะสมในการด าเนินการ เพ่ือก าหนดแนวทางการมีส่วนร่วม  
ที่เชื่อมโยงกันแต่ละขั้นตอนของการจัดท า SEA และแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา 
และปัตตานี ตลอดทั้งกระบวนการ และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างค วามเข้าใจและสื่อสารข้อมูล 
กับผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน  
  3) การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

ต้องท าการวิเคราะห์สภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) และจัดท าทางเลือกการพัฒนา 
ที่มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่ งยืน การคาดการณ์และประเมินผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแต่ละทางเลือก 
เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือหาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้แผนแม่บทฯ เป็นที่ยอมรับ 
จากผู้มีส่วนได้เสียและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
  4) การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน  

ต้องก าหนดวิธีด าเนินงานเพ่ือให้แต่ละทางเลือกการพัฒนา สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริม 
มาตรการหลีกเลี่ยง หรือมาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามทางเลือก  
การพัฒนาต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาดาเนินการ และระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและสนับสนุนที่ชัดเจน  
  5) การจัดท ารายงานการศึกษา SEA  

ต้องท าสรุปผลการดาเนินงาน SEA ในทุกขั้นตอน ทั้งรูปแบบของรายงานวิชาการและรายงานฉบับ
ประชาชน  
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  6) การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี ที่บูรณาการกับ  
การจัดท า SEA  
  ซึ่งต้องผนวกผลของทุกขั้นตอนการท า SEA เข้ากับแผนแม่บทฯ รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ
กลไกการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
ในพ้ืนที่ตามแผนแม่บทฯ มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
  7) การสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
  (1) การสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อม  
ระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่  
  (1.1) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังนี้  
   (1.1.1) ผลิตวีดิทัศน์ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ความยาว 
ไม่น้อยกว่า 3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที โดยจะต้องมีสคริปต์ประกอบวีดิทัศน์ น าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ  
และใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย  
   (1.1.2) จัดท าสื่อป้าย Infographic และภาพนิ่ง เกี่ยวกับการศึกษา ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่
จ าเป็นต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น เช่น เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ 
รูปแบบของโครงการ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น โดยน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่มี เนื้อหายาว  
มาน าเสนอในรูปแบบ Infographic และภาพนิ่งอย่างสร้างสรรค์ มีเนื้อหาที่ เหมาะสมและเข้าใจง่าย  
พร้อมจัดท าเป็นชุดนิทรรศการ และ/หรือใช้เผยแพร่ทางสื่อสมัยใหม่ อาทิ เว็บเพจ Facebook Fan Page  
และ YouTube Channel  
  (1.2) การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ต้องน าสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ดูงานแถลงข่าว จัดกิจกรรม
เสวนา และ/หรือกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จ านวนอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง  
ให้มีสื่อมวลชนจากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม และมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ  
ทั้งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายหลัก  
และประชาชนทั่วไปและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ โดยที่ปรึกษาต้องวางแผนจัดกิจกรรมการสร้าง 
การรับรู้ผ่านสื่อ พร้อมน าเสนอก าหนดการ จัดท าเอกสารประกอบการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ จัดท า Press Kit 
แจกสื่อมวลชน จัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม จัดท าหนังสือเชิญสื่อมวลชน และรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดกิจกรรมจนกว่างานจะเสร็จสิ้น ตลอดจนบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  
ตามความเหมาะสมตลอดการจัดกิจกรรม พร้อมจัดท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม และรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง  

(2) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
จัดท า SEA ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนของการก าหนดขอบเขต การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก าหนด
มาตรการเพ่ือความยั่งยืน การจัดท ารายงานการศึกษา SEA และการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ที่บูรณาการกับการจัดท า SEA โดยรูปแบบการมีส่วนร่วมต้องพิจารณาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
กับวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของ SEA เช่น การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การประชุมกลุ่มย่อย
ระดมความคิดเห็น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสานเสวนา เป็นต้น ทั้งนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
นี้  ก าหนดให้ต้องมีการจัดประชุมสัมมนาและประชุมกลุ่มย่อย จ านวนอย่างน้อย 8 ครั้ง (40 เวที )  
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนอย่างน้อย 3,000 คน ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษา ทั้งนี้ จ านวนครั้ง (เวที)  
และผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อก าหนดดังกล่าวยังไม่รวมการสร้างการสื่อสารและมีส่วนร่วมในระดับชุมชน  
ซึ่งที่ปรึกษาต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ รวมทั้งจัดให้มีขึ้นอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง  
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  (2.1) ที่ปรึกษาต้องออกแบบรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหาของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
ให้สอดคล้องกับแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่ก าหนดไว้ และใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 
ในกิจกรรมของการมีส่วนร่วม ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อมวลชนเพิ่มเติม  
  (2.2) ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้มียานพาหนะรับส่งผู้ เข้าร่วมประชุมหรืออานวยความสะดวก  
ในการเดินทางให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งต้องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม 
ตลอดการจัดกิจกรรม พร้อมจัดท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม  
  (2.3) ที่ปรึกษาต้องจัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานที่กระชับและเข้าใจง่ายในแต่ละครั้ง ภายหลัง  
จากการด าเนินงานแล้วเสร็จ ทั้งในรูปแบบรายงานวิชาการและรายงานฉบับประชาชน รวมทั้งต้องน าผล  
ที่ปรากฏในรายงานฉบับประชาชนไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 
  
3.2 แนวคิดการด าเนินงานและแผนการด าเนินงานรายกิจกรรม 
 

  การด าเนินงานโครงการการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ส าหรับแผนแม่บท 
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีสภาวะความขัดแย้ง (SEA in Conflicts 
Areas) ทั้งระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนและคัดค้านโครงการที่ผลักดันโดยรัฐ และความขัดแย้งระหว่างประชาชน  
ที่มีอยู่ก่อนนั้น ผู้ศึกษาจ าเป็นต้องใช้วิธีการและกระบวนการมีส่วนร่วมที่เข้มข้นมากกว่าข้อก าหนด TOR 
ตลอดจนมีเครือข่ายที่กว้างขวางกว่าปกติและสามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนที่ขัดแย้งกันได้ทุกกลุ่ม  
ซึ่งประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในทีมศึกษามีจุดเด่นในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ ทีมศึกษา  
ได้ออกแบบแนวทางการศึกษาเพ่ือให้เข้าใจง่ายและสอดคล้องกับสภาวะความขัดแย้ง นอกเหนือจากการท า
ตามข้ันตอนมาตรฐานของ SEA ไว้ดังนี้     
 1) ศึกษาแผนที่ทุนทางทรัพยากรทั้งที่ เป็นทุนทรัพยากรมนุษย์ ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  
ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ผลลัพธ์เป็นแผนที่ทรัพยากรทั้ง 4 ด้าน 
  2) ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมแบบเสริมพลังอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากการจัดเวทีการมีส่วนร่วม
ตามปกติ น าเทคนิค Future Search Conference ในการสร้างฉากทัศน์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ภาพอนาคต 
ที่ต้องการของทุกภาคส่วน ร่วมกับการท า forecast และ foresight โดยได้ผลลัพธ์เป็นภาพอนาคตการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-1 SEA in Conflicts Areas 
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  3) วางทิศทางยุทธศาสตร์และวิธีการส าคัญที่จะยกระดับการใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่เพ่ือน าไปสู่ 
การบรรลุภาพอนาคตที่ต้องการ โดยจะได้ผลลัพธ์เป็นแนวทางและกรอบในการออกแบบแผนและนโยบาย  
  4) จัดท าแผนและรูปแบบโครงการส าคัญโดยทบทวนและปรับแผนของกลุ่มจังหวัดและแผน  
ของจังหวัดสงขลาปัตตานี ตลอดจนแผนของส่วนราชการทั้งส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น รวมถึงแผน  
ของภาคเอกชนและประชาสังคม โดยบูรณาการออกมาเป็นแผนแม่บทส าหรับจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
ที่สอดคล้องกับภาพอนาคตการพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
  5) คาดการณ์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดขึ้นหากมีการด าเนินการตามแผนและรูปแบบ
โครงการที่วางไว้ และสามารถใช้เพ่ือก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
  6) สรุปข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส าคัญ 
 

3.2.1 ด้านข้อมูล 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ เช่น เอกสาร รายงานศึกษา แผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 

ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ข้อมูล survey ข้อมูลแผนที่ GIS  เป็นต้น 
  2) ข้อมูลปฐมภูมิ เช่น ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม ข้อมูลจากการส ารวจทรัพยากร 
ด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ออกแบบการท าข้อมูลปฐมภูมิจากงานวิจัยส ารวจครัวเรือน 
(household’s survey design) เพ่ือท าฐานข้อมูล  profile of socio-economic and-natural resource   
ทั่วพ้ืนที่ซึ่งเป็นตัวแบบฐานข้อมูลพ้ืนฐาน baseline data โดยออกแบบ comprehensive survey research 
เก็บข้อมูลทั่วทั้งพ้ืนที่ครอบคลุมหมู่บ้าน/ชุมชนในทุกต าบลและอ าเภอในพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัด
ปัตตานี อันจะเป็น ”ฐานข้อมูลต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรในระดับชุมชนรากหญ้า” การสร้าง
ฐานข้อมูลนี้ จะรวมไปถึงการสร้าง spatial database โดยข้อมูลนี้จะมี gps map รวมไปถึงการท า data 
visualization ของข้อมูลทุกชุด แสดงเป็น dashboard ได้ด้วย การศึกษาเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูลจะอาศัย 
ตัวแบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมโดยใช้ฐานข้อมูลทุติยภูมิจาก จปฐ. ในปีล่าสุด (2022) เพ่ือที่จะน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลการส ารวจครัวเรือนของโครงการเพ่ือท าให้เป็นฐานข้อมูลบูรณาการโดยมีหน่วย  
(unit of analysis) ร่วมกันคือจุดและพิกัดของหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตเมือง กระจายทุกจุดในพ้ืนที่ภูมิศาสตร์  
พ้ืนที่คือจังหวัดสงขลาและปัตตานี หน่วยข้อมูลทั้งหมดคือหมู่บ้าน และ/หรือชุมชนในเขตเทศบาล รวมทั้งหมด 
1,787 หน่วย เป้าหมายคือเก็บข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 3 ตัวอย่าง รวมทั้งหมดจึงต้องเก็บข้อมูล 5,361 
ตัวอย่าง การท า household survey ดังกล่าวจะท าให้ได้ข้อมูลทั่วถึงเพ่ิมข้ึนกว่าการท าเวทีแต่เพียงอย่างเดียว 
 
ตารางท่ี 3-1 ขอบเขตการส ารวจข้อมูล 

จังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล หมู่บ้าน ชุมชน 

สงขลา 2 11 35 1,023 83 

ปัตตานี - 2 15 642 39 

รวม 2 13 50 1,665 122 
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3.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 

เช่น การทดสอบหาความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด , time series data analysis, spatial analysis เช่น cluster 
analysis, การเลือกใช้ choice experiments เพ่ือหา tradeoffs ของ attributes ของทางเลือกกรณีมีจ านวน  
attributes ไม่มากนัก เป็นต้น 

2) การใช้ “กระบวนการแผนที่” กับข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น แผนที่ทุนทรัพยากรทั้งที่ เป็นทุนมนุษย์ ทุนทางสั งคมและวัฒนธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ  
ทุนทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อม แผนที่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แผนที่ผลกระทบจาก
ทางเลือกในมิติต่าง ๆ เป็นต้น  

3) การสร้าง dashboard เพ่ือ monitor ข้อมูลและแชร์ข้อมูลที่ส าคัญให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4) การประเมินศักยภาพทรัพยากร ใช้การประเมินด้านปริมาณ และคุณภาพ รวมถึงการวัดมูลค่า  

และตัวชี้วัดมาตรฐานในแต่ละมิติ เช่น การประเมินโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์  
การประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ของแต่ละระบบนิเวศพร้อมหาศักยภาพของพ้ืนที่ 
โดยการประเมินนิเวศบริการ (ecosystem service) รวมถึงภัยคุกคาม (threats) และความเปราะบาง 
ของพ้ืนที่ (vulnerable) การประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจผ่านมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งที่ เป็นทางการ 
และไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

 

ที่มา: ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์ และคณะ (2563) 
รูปที่ 3-2 ตัวอย่าง Spatial Analysis กรณีการท า Cluster Analysis เม่ือใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่รายต าบล 



 
 โครงการการจัดทาํการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 

หน้า 3-57 
 

3.2.3 การก าหนดขอบเขต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-3 ขั้นตอน SEA กิจกรรมและรูปแบบ 

 
จาก รูปที่ 3-1 การด าเนินงานตามขั้นตอนมาตรฐาน SEA มีรายละเอียดกรอบการด าเนินงานและ

กิจกรรมและรูปแบบกิจกรรม โดยการปฏิบัติแต่ละขั้นตอนจะยึดแนวทางในคู่มือแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง) ปี 2564 ของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

การจัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จ านวน 4 ครั้ง (20 เวที) รวมเป็นจ านวนอย่างน้อย 1,500 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
  1) กรอบการด าเนินงาน 
  1.1) การก าหนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์กระบวนการจัดท าแผนแม่บทฯ/SEA 
  1.2) ทบทวนนโยบาย/แผนต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ในระยะต่อไป 
  1.3) การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 
  1.4) การส ารวจพื้นที่เพ่ือการประเมินการรองรับและศักยภาพการพัฒนาของพื้นที่ 

  1.5) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และตัวชี้วัด 
  1.6) การประเมินข้อมูลฐาน 
  1.7) การจัดท าร่างรายงานการก าหนดขอบเขต 
      1.8) การจัดท ารายงานการก าหนดขอบเขต 
  2) กิจกรรม/รูปแบบ 
  2.1) การปฐมนิเทศ 
   - เปิดตัวและชี้แจงโครงการ 
   - รวบรวมความเห็นต่อโครงการเบื้องต้น  
  2.2) การระดมสมอง 
 - วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 
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 - วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  2.3) การน าเสนอและรับฟังความคิดเห็น 
 - ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 
  - ร่าง แผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 
            - การระดมสมองเรื่องข้อมูลฐาน 
 

3.2.4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จ านวน 2 ครั้ง (12 เวที) รวมเป็นจ านวนอย่างน้อย 600 คน 

  1) กรอบการด าเนินงาน  
  การวิ เคราะห์สภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) และจัดท าทางเลือกการพัฒนาที่มี 
ความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และเพ่ือบรรลุเป้าหมาย  
การพัฒนาที่ยั่ งยืน การคาดการณ์และประเมินผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาในแต่ละทางเ ลือก 
เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือหาทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสม ซึ่งจะท าให้แผนแม่บทฯ เป็นที่ยอมรับ  
จากผู้มีส่วนได้เสียและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
  1.1) การพัฒนาทางเลือก 
   - การน าเสนอทางเลือกการพัฒนา 
   - การคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากทางเลือก 
  1.2) การประเมินทางเลือก 

      - การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากทางเลือก 
      - การเปรียบเทียบทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสม 

  2) กิจกรรม/รูปแบบ 
      2.1) การระดมสมอง ร่างก าหนดขอบเขต 
   - น าเสนอ/รับฟังความคิดเห็น 
    - ระดมสมองผลกระทบแต่ละทางเลือก 
     2.2) ระดมสมอง 

  - การประเมินผลกระทบแต่ละทางเลือก 
  - มาตรการเพื่อความยั่งยืน  
 

3.2.5 ก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  
จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จ านวน 1 ครั้ง (6 เวที) จ านวนอย่างน้อย 300 คน 

  1) กรอบการด าเนินงาน  
   ก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน โดยก าหนดวิธีด าเนินงานเพ่ือให้แต่ละทางเลือกการพัฒนา 
สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริม มาตรการหลีกเลี่ยง หรือมาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น  
จากการด าเนินงานตามทางเลือกการพัฒนาต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาด าเนินการ และระบุหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและสนับสนุนที่ชัดเจน 
 2) กิจกรรม/รูปแบบ 
     2.1) ระดมสมอง 
  - การประเมินผลกระทบแต่ละทางเลือก 
  - มาตรการเพื่อความยั่งยืน  
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3.2.6 การจัดท าร่างรายงานการศึกษา SEA และการจัดท าร่างแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ
จังหวัดสงขลาและปัตตานี  

จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น จ านวน 1 ครั้ง (2 เวที) จ านวนอย่างน้อย 600 คน 
 1) กรอบการด าเนินงาน  
  การจัดท าร่างรายงานการศึกษา SEA และร่างแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลา 
และปัตตานี ซึ่งบูรณาการกับ SEA และประยุกต์ใช้หลักการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในหัวข้อ 2.2 
  2) กิจกรรม/รูปแบบ 
      2.1) การน าเสนอ/รับฟังความคิดเห็น ร่างรายงาน SEA 
  - ผลการประเมินผลกระทบแต่ละทางเลือก 
  - มาตรการเพื่อความยั่งยืน 
  

3.2.7 การจัดท ารายงานการศึกษา SEA และแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและ
ปัตตานี  

สรุปผลการด าเนินงาน SEA ในทุกขั้นตอน ทั้งรูปแบบของรายงานวิชาการและรายงานฉบับประชาชน 
และน าเสนอรายงาน SEA และแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 
3.2.8 การจัดสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

  1) กรอบการด าเนินงาน  
     1.1 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ส าหรับทุกขั้นตอนของ SEA 
     1.2 จัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 
  2) กิจกรรม/รูปแบบ 
     2.1) ผลิตวีดิทัศน์ที่มีสาระเกี่ยวกับการศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ความยาวไม่น้อยกว่า  
3 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที โดยจะต้องมีสคริปต์ประกอบวีดิทัศน์ น าเสนอในรูปแบบที่น่าสนใจ และใช้ภาษา  
ที่เข้าใจง่าย 
  2.2) ผลิตสื่อ video และเผยแพร่ทางสื่อสารมวลชนและสื่อออนไลน์ 
  จัดท าสื่อป้าย Infographic และภาพนิ่ง เกี่ยวกับการศึกษา ในประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่จ าเป็น 
ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ประเด็น เช่น เหตุผลความจ าเป็นของโครงการ รูปแบบ
ของโครงการ ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น เป็นต้น โดยน าข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลที่มีเนื้อหายาว มาน าเสนอใน
รูปแบบ Infographic และภาพนิ่งอย่างสร้างสรรค์ มีเนื้อหาที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายพร้อมจัดท าเป็นชุด
นิทรรศการ และ/หรือใช้เผยแพร่ทางสื่อสมัยใหม่ อาทิ เว็บเพจ Facebook Fan Page และ YouTube 
Channel 
  2.3) การจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ น าสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ดูงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมเสวนา 
และ/หรือกิจกรรมรูปแบบอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม จ านวนอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยในแต่ละครั้ง ให้มีสื่อมวลชน
จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม และมีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายหลักและประชาชนทั่วไป 
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ โดยที่ปรึกษาต้องวางแผนจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  
พร้อมน าเสนอก าหนดการจัดท าเอกสารประกอบการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ จัดท า Press Kit แจกสื่อมวลชน 
จัดท าชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ตามความเหมาะสม จัดท าหนังสือเชิญสื่อมวลชน และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ในการจัดกิจกรรมจนกว่างานจะเสร็จสิ้น ตลอดจนบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตามความเหมาะสม  
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ตลอดการจัดกิจกรรม พร้อมจัดท าแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และรายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง 
 นอกจากนี้ ทีมศึกษาได้ออกแบบการมีส่วนร่วมมากขึ้นกว่าที่ก าหนดข้างต้น โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ระดับชุมชนรวมถึงการมีส่วนร่วมอย่างไม่เป็นทางการ (ดูรายละเอียดในบทที่ 4)
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บทที่ 4  
การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม 

 
4.1 หลักการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในพื้นที่ขัดแย้ง 
 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างมากในระบบประชาธิปไตย  
เพราะ“อ านาจ” ในทางการเมืองจะด ารงอยู่ได้นั้น อาศัยหรือถูกรองรับเอาไว้ด้วย “ความชอบธรรม” 
(Legitimacy) ซึ่งยังสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับ “ฉันทานุมัติทางการเมือง” (Question of Political 
Consensus) โดยต้องยอมรับว่า ความเห็นพ้องต้องกันทางการเมืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสังคมจะปราศจากความขัดแย้งและอยู่ร่วมกันอย่างสั นติได้นั้นเกี่ยวข้อง 
กับความชอบธรรมทางการเมืองของผู้ปกครอง โดยความแตกต่างอันส าคัญระหว่างผู้ปกครองแบบอ านาจนิยม 
กับแบบประชาธิปไตยนั้น ตัวชี้วัดที่ส าคัญก็คือ “ความเห็นพ้องต้องกัน” ทางการเมืองว่าวางอยู่พ้ืนฐาน 
ของเสรีภาพในการแสดงความเห็นทางสาธารณะ โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ของสาธารณชน อันแตกต่างจากอ านาจนิยมที่มักอาศัยการปลุกระดมเพ่ือเร้าให้เห็นด้วยกับรัฐที่ตนชี้น าได้ 
(สมัชชา, 2559) 
 ทั้งนี้หากพิจารณาว่าปัญหาความขัดแย้ง คือปัญหาในทางการเมืองลักษณะหนึ่ง ด้วยลักษณะ  
การเช่นนี้ปัญหาความความขัดแย้งส่วนใหญ่จึงเป็นปัญหาที่ปรากฏขึ้นมาจาก “วิกฤติของฉันทานุมัติ”  
อันมีสาเหตุมาจาก “อ านาจ” นั้นขาด “ความชอบธรรม” เพราะความชอบธรรมของอ านาจและการเมืองนั้น 
ประกอบด้วยการยอมรับจากประชาชน 3 ขั้นตอนก็คือ 1) ที่มาของอ านาจเป็นที่ยอมรับ 2) มีจุดหมาย 
ในการใช้อ านาจเป็นที่ยอมรับ 3) มีวิธีการของการใช้อ านาจในการยอมรับ   ทั้งนี้เพราะอ านาจเป็นประเด็น 
ที่เกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ในหลายมิติที่เรียกว่า “ความสัมพันธ์ทางอ านาจ” 
ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง ดังนั้นหากจะต้องดับสาเหตุแห่งความขัดแย้ งที่มาจาก “วิกฤติ 
ของฉันทานุมัติ” จึงต้องย้อนกลับเข้าไปสู่ต้นเหตุของที่มาของอ านาจ โดยเฉพาะในระบอบประชาธิปไตย  
ก็จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะที่เป็นเจ้าของอ านาจอย่างแท้จริง (สมัชชา, 2559) 

ทั้งนี้ แนวคิดเรื่อง “ประชาสังคม” ยังแนบแน่นกับแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม เพราะจะสามารถ 
ช่วยขับเน้นและสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนว่าตนสมควรยกระดับขึ้นเป็น  “พลเมือง” ที่สนใจ 
ความเท่าเทียมกันในทางสิทธิและเสรีภาพ รวมถึงความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
และการแก้ไขปัญหาทางสังคมและบ้านเมือง แนวคิดอันนี้ได้ตอกย้ าความหมายของค าว่า “การเมือง”  
ให้มีความหมายที่กว้างขวางโดยกล่าวได้ว่า หมายถึง กิจการเพ่ือส่วนรวม กิจการที่จริยธรรมเพ่ือส่วนรวม 
แนวคิดนี้ได้ถูกรองรับไว้โดยแนวคิดเรื่อง civic republicanism หรือแนวคิดสาธารณรัฐนิยม ที่เน้นบทบาท
ของภาคพลเมือง อันเป็นประเพณีของชาวยุโรปที่ในห้วง ศตวรรษ ที่ 14 - 16 ก่อนที่จะเข้ามาแทนที่ 
โดยแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ในห้วง ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ที่แนวคิดเสรีนิยมและปัจเจกชนมีอิทธิพล
จนลดทอนความส าคัญของชุมชนและสังคมลง (สมัชชา, 2559) 
 ความพิเศษของการสร้างความรู้ ความเข้าใจในพ้ืนที่ความขัดแย้ง แม้ว่ากระบวนการทางการเมือง 
ผ่านการมีส่วนร่วมจะเป็นแนวทางลดความขัดแย้งอยู่แล้วในตัวของมันเอง เพราะเป็นกระบวนการ  
ของการชี้แจงแถลงไขความต้องการ  และจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการนั้นอย่างเที่ยงธรรม  
และเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตามจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจบริบทของความขัดแย้งอย่างจ าเพาะในพ้ืนที่  
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นั้น ๆ ก่อน เพราะจะมองเห็นสาเหตุ แรงขับของความขัดแย้งในแต่ละพ้ืนที่ตามบริบทนั้น เช่น ความขัดแย้ง
ทางอัตลักษณ์ ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ความขัดแย้งในทางทรัพยากร ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ภาคประชาชน 
จะกลายมาเป็นผู้มีส่วนได้เสียอย่างส าคัญ ที่ต้องออกแบบกระบวนการให้กลายมาเป็นพ้ืนที่ของการสะท้อน
ความต้องการของภาคประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
4.2 กระบวนการมีส่วนร่วม 
 

  ใช้กระบวนการที่สอดคล้องกับแนวคิด “การท า SEA ในพ้ืนที่ความขัดแย้ง” และหลักการของ Future 
search เพ่ือน าไปสู่ภาพอนาคต (ฉากทัศน์) ที่ทุกภาคส่วนต้องการ ให้ “เป็น  อยู่   ได้   สมดุล  และยั่งยืน”
ร่วมกันมากเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งแนวคิดและรูปธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดับนโยบาย โดยผสมผสาน 
และการประยุกต์ของกระบวนการการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทั่วไป  (Participatory Development)   
การมีส่วนร่วมในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์  (SEA) และแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการการจัดการ 
ความขัดแย้งหรือการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ความขัดแย้ง (Peace Process) 
  ในกระบวนการการมีส่วนในการพัฒนาทั้งระดับพ้ืนที่และระดับประเทศ  มีกระบวนที่ส าคัญ 
คือการมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน การท าและปฏิบัติการ การร่วมรับผลประโยชน์ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมการติดตามประเมินผล  ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการมีส่วนร่วมในการประเมินเชิงยุทธศาสตร์
(SEA) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นขั้นตอนส าคัญและจ าเป็น ของกระบวนการ SEA ซึ่งจะท าให้
เกิดการยอมรับของผู้มีส่วนได้เสีย ในทางปฏิบัติการมีส่วนร่วม เป็นการด าเนินการที่สนับสนุนอยู่ตลอด  
ในการจัดท าแผน โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่ข้ันตอนการก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมิน
ทางเลือก การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน การจัดท ารายงานการศึกษา SEA จนถึงการจัดท ารายงาน 
ร่างแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA ตลอดจนการติดตามและประเมินผลของการด าเนินงานของแผนด้วย  
สภาพัฒน์, 2564)  และกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Peace process) ในประเด็นที่ท้าทายคือท าอย่างไร
จึงจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในมิติต่าง  ๆ ที่ ไม่ ใช่ทิศทางการพัฒนาอย่างเดียว โดยผ่านการพูดคุย 
และปรึกษาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ปัญหาที่บูรณาการหลายด้าน  จึงมีความจ าเป็น 
เพ่ือหาทางออกในการพัฒนาที่สร้างทั้งสันติสุข ชีวิตที่ดีและความยุติธรรม ตั้งแต่การวิเคราะห์สาเหตุ  
ของความขัดแย้ง การประเมินการยกระดับ “ความขัดแย้ง”และแนวทางการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ 
ความขัดแย้งมีอยู่ในพ้ืนที่ และการสร้างความร่วมมือจาก “คนใน”ในการลดความขัดแย้งและมีความพร้อม 
ในการสร้างข้อตกลงหรือฉันทามติร่วมกัน (consensus) รายละเอียดของการจัดเวที ท าความเข้าใจ  
ระดมสมอง น าเสนอ-รับฟังความคิดเห็น เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทีมท างานด้านการมีส่วนร่วม 
มีแนวคิดในการด าเนินการดังนี้ 
  1.การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครอบคลุม หลากหลาย สมดุล เป็นธรรมและถูกหลักวิชาการ  
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

     1) ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่และขอบเขต โดยหมายรวมถึงประชาชนที่มีความเปราะบาง  
และอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากแผนพัฒนาด้วย  

     2) หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขต  
     3) นักวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีมีความสนใจในพื้นที่และขอบเขต  
     4) ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ  
     5) เอกชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่และขอบเขต  
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     6) ผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางความคิดท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีและขอบเขต  
     7) นักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในพ้ืนที่และขอบเขต  
     8) ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพื่อสังคมในพ้ืนที่และขอบเขต  

     9) องค์กรอิสระไม่หวังผลก าไรซึ่งท างานในพ้ืนที่และขอบเขต  
     10) ผู้ก าหนดหรือผู้อนุมัติแผน ผู้จัดสรรงบประมาณ  
     11) หน่วยงานเจ้าของแผน 
     12) หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ านาจในการตัดสินใจ 
 

  2. มีการเตรียมข้อมูล ความเห็น และตัวบุคคลของผู้มีส่วนได้ เสียที่จะเข้าร่วมเวทีต่าง  ๆ  
อย่างไม่เป็นทางการ โดยการลงพ้ืนที่ส ารวจ พบปะกลุ่มต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารและท าความเข้าใจโครงการ SEA 
เป็นส าคัญ ใช้หลักการ “รู้เขา รู้เรา” ทีมท ากระบวนการมีส่วนร่วมจะต้องมีความรู้สถานการณ์การรับรู้
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ทั้ งสงขลาและปัตตานี เป็นอย่างไรบ้าง มีประเด็นถกเถียง ความไม่ลงรอย 
ในเรื่องอะไรบ้าง ตั้งแต่ช่องว่างการได้รับข้อมูลที่แตกต่างกัน อย่างไร (data) สภาพความสัมพันธ์ของหน่วยงาน
ต่าง ๆ กับคนในพ้ืนเป็นอย่างไรบ้าง (relationship) การมองเรื่องผลประโยชน์ หรือจุดสนใจที่แตกต่างกัน
อย่างไร (Interest Conflict) การมองในเรื่องนโยบายและกฎหมาย ที่ท าเกิดข้อขัดแย้งอย่างไร (Structure 
Conflict) และการน าความเชื่อและค่านิยมทางศาสนา วัฒนธรรมมาเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอย่างไร  
(Value Conflict) และสื่อสารอย่างชัดเจนว่า SEA จะสามารถลดความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรบ้าง 
  3. การเตรียมข้อมูลดังกล่าวจะด าเนินการควบคู่ไปกับการให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้ระดม
ความเห็นผ่าน digital platform ง่ายๆ ที่เข้าถึงสะดวก เช่น Brainstorming applications, Facebook Page 
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การระดมสมองในเวทีจะใช้วิธีผสมผสานระหว่างการให้แสดงความเห็น การใช้ mobile 
applications (เช่น vevox หรือ Mentimeter โดยเฉพาะเวทีขนาดใหญ่) การใช้การเขียน โดยขึ้นอยู่กับ 
ความถนัดหรือข้อจ ากัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  4. เวทีการท าความเข้าใจและระดมความคิดเห็นในวาระต่าง  ๆ ของโครงการ จะเน้นให้เกิด 
การสานเสวนา (Dialogue) การรับฟังและแลกเปลี่ยนเพ่ือยกระดับความรู้ ความเข้าใจ ความเห็นใจ 
ซึ่งกันและกัน เพ่ือแยกแยะให้เห็นในประเด็นต่าง ๆ เช่น บทเรียนและความเป็นมาในพ้ืนที่ท าให้มีความเห็นต่าง 
(conflict history) แต่ละกลุ่มยังมีเรื่องเล่าของตัวเองอย่างไร กลุ่มต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไร 
(conflict parties and relationships) แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างและความสอดคล้องต้องกันระหว่างจุดยืน 
(positions) จุดสนใจ (interests) ความต้องการพื้นฐาน (need) และความกลัว (fears) อย่างไร การมีข้อเสนอ
ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาในมุมมองของใครอย่างไร และการมองเห็นศักยภาพหรือโอกาสว่าเราสามารถ
แปรเปลี่ยนความเห็นต่าง เพ่ือให้สามารถมองถึงอนาคตทั้งปัจเจกและสังคมภาพรวมร่วมกันได้อย่างไร  
และใช้การสัมภาษณ์และการท า focus group ในกรณีที่ต้องการ input ในประเด็นเฉพาะจากบุคคลหรือกลุ่ม
องค์กร  ทีมศึกษายั ง เ พ่ิมการท า  team building หรือสร้ าง  change agents  เ พ่ือให้ เป็นตัวกลาง 
ใ นก า รสื่ อ ส า ร และช่ ว ย ส ร้ า ง ใ ห้ เ กิ ด ก า ร รั บ รู้ แ ล ะมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ว ง กว้ า ง ตลอดขั้ น ต อน  SEA  
เพ่ือให้เกิดเป็น community-based SEA ซึ่งเป็นการมีส่วนร่วมมากกว่าการจัดเวทีตามที่ก าหนดขั้นต่ า 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแผนและเกิดการเรียนรู้ของทุกภาคส่วน 
  5. การจัดกลุ่มเวทีรับฟังความคิดเห็น จะจัดตามขอบเขตบริบทของพ้ืนที่ ที่ใกล้เคียงกัน เช่น กลุ่มพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเล กลุ่มพ้ืนที่เมืองและอุตสาหกรรม กลุ่มพ้ืนที่เกษตรป่าต้นน้ า เป็นต้น รวมถึงตามขอบเขต  
การปกครองแล้วแต่กรณี 



 
 โครงการการจัดทาํการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สําหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

 

หน้า 4-4 
 

   6. ทีมท างานจะใช้ประสบการณ์การท างานของมหาวิทยาลัยอันยาวนานที่ผ่านมาเชื่อมร้อย  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมให้เสมือน“เป็นเจ้าของ”โครงการ SEA ดังกล่าว โดยเฉพาะ
ผู้น าท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม กลุ่มองค์กรชุมชนที่ส าคัญ ๆ 
เช่น กลุ่มองค์กรชุมชนเป็นสุข กรรมการธรรมนูญชุมชน สภาองค์กรชุมชน ผู้น าและอาสาสมัคร U2T เป็นต้น 
รวมถึงการบูรณาการวิธีการท างานเรื่องการมีส่วนร่วมจากประสบการณ์การท า HIA และ CHIA   
และประสบการณ์ท างานกับเครือข่ายของทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย กับโครงการของรัฐหรือเครือข่าย 
ที่ขัดแย้งกัน ซึ่งบุคลากรของทีมศึกษามีบุคลากรจากสถาบันนโยบายสาธารณะ ส านักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม สถาบันสันติศึกษา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้  
ที่มีประสบการณ์ท างานในสภาวะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสงขลาและปัตตานี 
  7. จะมีการด าเนินการมีส่วนร่วมต่อเนื่องจนกระทั่งมีข้อเสนอที่ชัดเจน  ถึงแนวทางการพัฒนา 
เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว พร้อมกับการผลักดันเพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมที่เอ้ือให้กับมหาหาวิทยาลัยได้สามารถ
จัดท าโครงการบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาในพ้ืนที่ ที่พร้อมจะน าร่องในลักษณะของ SANDBOX  
เป็นต้น 

8. การบันทึกความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทุกขั้นตอน เนื่องจากบางกลุ่ม
อาจจะไม่สนใจประเด็นที่ถูกก าหนดให้แลกเปลี่ยน จะมีทีมกระบวนกรรและทีมบันทึกที่แยกแยะ 
ให้เห็นว่าสิ่งที่ถูกน าเสนอในเวทีเป็นเรื่องอะไรบ้าง เช่น น าเสนอในนามส่วนตัวหรือองค์กร การน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนา การเสริมข้อมูลและองค์ความรู้เพ่ิมเติม ข้อเสนอให้หาข้อมูลใดบ้างมาประกอบ 
สถานการณ์ของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้น บรรยากาศของผู้ระดมความเห็น (การเตรียมข้อมูลมาอย่างดี เชื่อมั่นหรือไม่
เชื่อมั่น ตัดพ้อ ไม่พอใจหรือพอใจ เกรี้ยวกราดหรือไม่อย่างไร พูดแล้วเดินออกจากห้องประชุมหรือไม่  
ท่าทีจะก่อความรุนแรงหรือไม่อย่างไร เป็นต้น)  
  บรรยากาศเหล่านี้ท าให้สามารถประเมินได้บางส่วน ว่าผลกระทบของความเห็นต่างถูกยกระดับ 
ไปถึงไหนแล้ว และท าให้กระบวนการมีส่วนร่วมต้องมีการทบทบทวน และการปรับตัวในการจัดเวทีแต่ละครั้ง
จนน าไปสู่เป้าหมายของ SEA ได้อย่างไร 
 
4.3 การจัดการการสร้างความรู้ความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 

          การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็น  5 ระดับ คือ  
1) การให้ข้อมูลข่าว (Inform) ขั้นตอนของการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ความส าคัญ 

ในขั้นตอนนี้ก็คือ ต้องให้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านและมีปริมาณที่พอต่อการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามขั้นตอน
นี้ถือเป็นระดับเบื้องต้นที่สุดของกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

2) การรับฟังความคิด ความเห็น (consult) เป็นกระบวนการที่ เปิดให้ภาคประชาชน  
ได้มาร่วมแสดงความคิดความเห็น ผ่านข้อมูล ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ซึ่งอาจออกแบบ 
ผ่านกระบวนการรับฟังเสียงของประชาชน (public hearing) การส ารวจความคิดเห็น การวิจัยเชิงส ารวจ  
การจัดเวทีสาธารณะ 

3) การสร้างความเกี่ยวข้อง (Involve - engagement) เป็นการเปิดโอกาสให้การปฏิบัติงาน
หรือร่วมการเสนอแนะแนวทางเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนว่าข้อมูล  
ที่ภาคประชาชนได้เสนอไปจะถูกน าไปพิจารณา เช่น การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาประเด็น
สาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอนโยบาย 
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4) การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) เป็นการที่ให้ฝ่ายประชาชน ผู้แทนภาคสาธารณะ 
มีส่วนร่วมเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  
อย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างที่มีฝ่ายประชาชนเข้ามาเป็นกรรมการ 

5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นขั้นตอนกระบวนการมีส่วนร่วม 
ในระดับขั้นสุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติ ในประเด็นสาธารณะต่าง  ๆ  
แต่ในกระบวนการจะมีความซับซ้อนมากกว่าการสร้างการมีส่วนร่วมในขั้นอ่ืน  ๆ เพราะจ าเป็นต้องสร้าง 
การมีส่วนร่วมในทุกระดับ และไม่ได้มองการสร้างการมีส่วนร่วมเป็นแค่ “พิธีกรรม” ที่ใช้รองรับการสร้าง 
ความความชอบธรรมให้กับผู้มีอ านาจเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญและเคารพในเสียงของภาคประชาชน  
เป็นตั้งและส าคัญที่สุด 
  



 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5: 
 

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

 



-๗- 

ระเบียบวาระที่  ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 




