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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ความหมายของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) มีกำรให้
ค ำจ ำกัดควำมที่แตกต่ำงกัน ตำมบริบทกำรน ำไปใช้ รวมถึงกำรตีควำมให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศ 
ส ำหรับแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของประเทศไทยได้ให้ค ำจ ำกัดของกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (ปรับปรุงจำก สศช., 2563) ดังนี้ 

กำรประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์  (Strategic Environmental Assessment:  SEA)  
หมำยควำมว่ำ กระบวนกำรที่เป็นระบบ เพ่ือใช้สนับสนุนกระบวนกำรตัดสินใจในกำรวำงแผน โดยค ำนึงถึง
ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล รวมทั้งให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของ 
ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

1.2 การพัฒนาของระบบและแนวทาง SEA ของประเทศไทย 

ประเทศไทยมีกำรน ำ SEA มำประยุกต์ใช้เกือบ 2๐ ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้เริ่ม
ทบทวนและปรับปรุงระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะให้เริ่มพิจำรณำน ำกระบวนกำร 
SEA มำใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือส่งเสริมกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติได้เสนอให้จัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำร SEA ควบคู่กับกำรจัดท ำแผนพัฒนำระดับ
ภูมภิำคและรำยสำขำต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดแผนกำรพัฒนำที่เหมำะสมและช่วยลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดข้ึนได้  

ในปี พ.ศ. ๒๕๔8 คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ขึ้นและให้มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำระบบ SEA ของประเทศ
และด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำน ำร่องต่ำง ๆ ต่อมำในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ สผ. ได้ออกแนวทำง SEA ฉบับแรกของ
ประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) จึงได้
ผลักดันให้เกิดระบบ SEA ตั้งแต่ขั้นตอนของกำรก ำหนดนโยบำย แผน และกำรพัฒนำระดับพ้ืนที่อย่ำง
สอดคล้องกับศักยภำพในกำรรองรับและบริหำรจัดกำรมลพิษของพ้ืนที่ ซึ่งในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ครั้งที่ ๓/ ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่ประชุมได้มีมติขึ้นมำรองรับ โดยได้
ให้ควำมเห็นชอบต่อเอกสำร “กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์” พร้อมทั้งให้หน่วยงำนภำครัฐ 
น ำแนวทำง SEA ตำมเอกสำรดังกล่ำวไปใช้ในกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผน และพัฒนำโครงกำรขนำดใหญ่  
ที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภำพด้ำนสิ่งแวดล้อม  

นอกจำกนี้ กำรพัฒนำและผลักดันให้เกิดระบบ SEA ยังได้ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงกระบวนกำร SEA รวมทั้ง ในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ที่ก ำหนดให้ผลักดันกำรน ำแนวทำง SEA มีผล
บังคับใช้ทำงกฎหมำยเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนั้น เพ่ือให้สำมำรถน ำ SEA ไปด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ 
และมีแนวทำงในกำรจัดท ำ SEA ที่ชัดเจน รวมทั้งให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชำ) ในฐำนะประธำนคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (กพย.) จึงได้ก ำหนดให้มีกำรขับเคลื่อน
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กระบวนกำร SEA ให้เป็นที่ยอมรับและถูกน ำมำใช้เป็นกรอบในกำรวำงแผนพัฒนำประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม 
และได้ลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ ภำยใต้ กพย.  
เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม พ.ศ. 2560 โดยมีนำยปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยำ เป็นประธำนคณะอนุกรรมกำร 
กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ และมีส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) 
และ สผ. เป็นฝ่ำยเลขำนุกำรร่วม เพ่ือจัดท ำร่ำงข้อเสนอกำรจัดท ำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
และร่ำงแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA guideline) รวมทั้งได้มีกำรก ำหนดให้มี 
กำรพัฒนำระบบ SEA ของประเทศไทย ในแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 
และนโยบำยรัฐบำล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี) ข้อ 10.7 ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำระบบ 
SEA เพ่ือเป็นเครื่องมือเชิงนโยบำยในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำร่วมกันของ
ภำคส่วนต่ำง ๆ และบูรณำกำรกำรท ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ ทั้งระดับประเทศ รำยสำขำ และเชิงพ้ืนที่ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนอีกด้วย 

ต่อมำ เมื่อวันที่ 19 กันยำยน พ.ศ. 2561 กพย. ได้มีมติเห็นชอบในหลักกำรของร่ำงข้อเสนอกำรจัดท ำ 
SEA และร่ำงแนวทำง SEA เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับหน่วยงำนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
และ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดท ำ SEA ของหน่วยงำนเจ้ำของแผน ทั้งนี้ สศช. ได้ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จัดท ำโครงกำรน ำร่องในพ้ืนที่ต่ำง ๆ รวมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภำคส่วน 
ตลอดจนจัดท ำร่ำงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ พ.ศ. .... เพ่ือ
รองรับกำรขับเคลื่อน SEA ไปสู่กำรปฏิบัติ นอกจำกนั้น สศช. ได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงร่ำงแนวทำง SEA 
(กพย., 2561) ให้มีควำมถูกต้อง เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้งำนและปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบท
ของประเทศไทย และกำรพัฒนำ SEA ในระดับสำกล และได้เผยแพร่ “แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ (สศช., 2563)” ซึ่งภำยหลังจำกกำรเผยแพร่แนวทำง SEA ฉบับดังกล่ำว มีหน่วยงำนต่ำง ๆ ไดน้ ำ
แนวทำง SEA ดังกล่ำว ไปทดลองใช้ในกำรจัดท ำแผนบำงประเภท เช่น แผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำ แผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรแร่โพแทช และแผนกำรบริหำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรดิน  
เป็นต้น ประกอบกับ สศช. ได้มีกำรจัดฝึกอบรมทำงวิชำกำรด้ำน SEA โดยบูรณำกำรแนวทำง SEA เข้ำสู่
หลักสูตรกำรฝึกอบรม เพ่ือทดลองน ำไปใช้ปฏิบัติด้วย ซึ่งได้รับควำมเห็นจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ รวมถึงบทเรียน
ประสบกำรณ์จำกกำรน ำแนวทำง SEA ฉบับ พ.ศ. 2563 ไปใช้ มีข้อค้นพบว่ำสมควรพิจำรณำปรับปรุง
แนวทำง SEA ให้มีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น หรือให้มีควำมเป็นแนวทำงทั่วไป (General guideline) เพ่ือให้
สำมำรถน ำแนวทำง SEA ฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกภำคส่วน  

1.3 วัตถุประสงค์ 

แนวทำง SEA ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1) เพ่ือท ำให้เกิดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรและขั้นตอนของกำรจัดท ำ SEA และสำมำรถน ำไปใช้ 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรจัดท ำแผน 

2) เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำน SEA ให้กับผู้ที่สนใจและเป็นสนับสนุนกำรขับเคลื่อน SEA ของ
ประเทศไทย  

แนวทำง SEA ฉบับนี้เป็นไปตำมหลักกำรและวิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือท ำให้กระบวนกำร SEA บรรลุเป้ำหมำย 
เพ่ือกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖5)  
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1.4 กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้ำหมำยผู้ใช้แนวทำง SEA นี้ ประกอบด้วย  

1) หน่วยงานเจ้าของแผน ซึ่งรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนที่เกี่ยวข้องในรำยสำขำหรือเชิงพ้ืนที่ เช่น 
ส่วนรำชกำรระดับกระทรวง ระดับกรม หน่วยงำนในก ำกับของรัฐ องค์กำรมหำชน และรัฐวิสำหกิจ 
เป็นต้น ซ่ึงแนวทำง SEA ฉบับนี้ จะสนับสนุนให้หน่วยงำนเจ้ำของแผนเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดท ำ 
SEA ได้มำกยิ่งขึ้น และสำมำรถน ำ SEA ไปใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2) คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการก ากับการจัดท า SEA ส ำหรับแต่ละแผน โดยหน่วยงำนเจ้ำของ
แผนเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งมีหน้ำที่ก ำกับกำรจัดท ำแผน และให้ค ำปรึกษำ ข้อคิดเห็นในกำรจัดท ำ SEA 
โดยสำมำรถใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้ เป็นกรอบในกำรก ำกับกำรจัดท ำ SEA ของแผนให้เป็นไปตำม
หลักวิชำกำรท่ีถูกต้องได้ 

3) ผู้จัดท า SEA ซึ่งรับผิดชอบและได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนเจ้ำของแผนในกำรจัดท ำ SEA แทน
หน่วยงำนเจ้ำของแผน เช่น บริษัทที่ปรึกษำ และสถำบันกำรศึกษำ เป็นต้น ซึ่งแนวทำง SEA  
ฉบับนี้ จะส่งเสริมควำมเข้ำใจให้ผู้จัดท ำ SEA ทั้งในด้ำนควำมรู้ หลักกำร ไปจนถึงกระบวนกำรและ
ขั้นตอนกำรจัดท ำ SEA ซึ่งจะช่วยให้กำรจัดท ำ SEA มีศักยภำพและตรงตำมวัตถุประสงค์ของ 
กำรจัดท ำ SEA 

4) องค์กรอิสระและภาคเอกชน ซึ่งรวมถึงสถำบันกำรศึกษำ และภำคประชำชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กำรจัดท ำแผนและ SEA แนวทำง SEA ฉบับนี้ จะสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำนที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
SEA ซึ่งจะท ำให้กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและ SEA ของกลุ่มดังกล่ำว มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ไปจนถึงกำรน ำ SEA ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำแผนของภำคเอกชนที่มีควำมสนใจให้
แผนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

1.5 โครงสร้างของแนวทาง SEA 

แนวทำง SEA ฉบับนี้ ได้ปรับปรุงจำกกำรทบทวนแนวทำง SEA ฉบับ พ.ศ. 2561 (กพย., 2561) และ
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 (สศช., 2563) เพ่ือให้เหมำะสมกับกำรประยุกต์ใช้ SEA เพ่ือกำรจัดท ำแผนให้มำกยิ่งขึ้น 
โดยปรับปรุงเนื้อหำให้มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น โดยเฉพำะรำยละเอียดของกระบวนกำรและขั้นตอนของ 
กำรจัดท ำ SEA เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสำมำรถน ำไปปฏิบัติ และประยุกต์ใช้ได้จริง ทั้งนี้ แนวทำง SEA ฉบับนี้ ยังคง
โครงสร้ำงประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ ความเข้าใจพื้นฐาน อธิบำยถึงควำมส ำคัญของ SEA ต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
คุณลักษณะและรูปแบบของ SEA หลักกำร SEA ที่ดีต่อกำรจัดท ำแผน และกำรน ำ SEA ไปประยุกต์ใช้กับ 
กำรจัดท ำแผน  

ส่วนที่ ๒ กระบวนการและขั้นตอน SEA กับการจัดท าแผน อธิบำยถึงกำรบูรณำกำรกระบวนกำร SEA 
ในขั้นตอนต่ำง ๆ กับกำรจัดท ำแผน สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกำรจัดท ำ SEA เป็นกระบวนกำรที่ไม่แยกจำก 
กำรจัดท ำแผนแต่เป็นกำรด ำเนินกระบวนกำรควบคู่และส่งเสริมกันระหว่ำง SEA กับแผน และผู้จัดท ำแผน
สำมำรถบูรณำกำรขั้นตอน SEA เข้ำไปในขั้นตอนเดิมที่ปฏิบัติได้ตำมควำมเหมำะสม  

ส่วนที่  ๓ กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA และการจัดท าแผน  อธิบำยถึงขั้นตอน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA ซึ่งสนับสนุนกำรจัดท ำแผนในทุกขั้นตอน กำรวิเครำะห์ ระบุ และ
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จัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนและ SEA  
กำรสื่อสำรรำยงำนให้แก่ประชำชน รวมไปถึงแนะน ำเทคนิคและวิธีกำรในกระบวนกำรมีส่วนร่วม  

นอกจำกนี ้ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมในกำรอธิบำยกำรจัดท ำ SEA ที่ปรำกฏอยู่ในภำคผนวก ประกอบด้วย 
(ก) กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดท ำ SEA (ข) เครื่องมือและเทคนิคกำรประเมิน SEA (ค) ตัวอย่ำงตัวชี้วัดที่ใช้ใน
แผนรำยสำขำและเชิ ง พ้ืนที่ที่ก ำหนดในต่ำงประเทศ  และ (ง) รูปแบบและระดับของทำงเลื อก 
กำรพัฒนำ (จ) ตัวอย่ำงกำรจัดท ำบัญชีรำยกำรเพ่ือควบคุมคุณภำพ และ (ฉ)  ตัวอย่ำงกรณีกำรประเมิน SEA  
ในประเทศไทย (ณ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖4) 

1.6 ข้อแนะน าการใช้แนวทาง SEA 

แนวทำง SEA ฉบับนี้ มีลักษณะเป็นแนวทำงท่ัวไป (General guideline) ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับ
กำรจัดท ำแผนทุกประเภท ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหำของ SEA ในแนวทำงทั่วไปนี้จะให้ควำมส ำคัญกับ
กระบวนกำรของ SEA ที่ใช้สนับสนุนกำรจัดท ำแผน โดยเฉพำะกำรอธิบำยควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำร
จัดท ำแผนและกระบวนกำรจัดท ำ SEA ไว้อย่ำงชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม ในกำรประยุกต์ใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้
กับกำรจัดท ำแผน จะต้องพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกกระบวนกำรจัดท ำแผนของแต่ละแผน  
มีควำมแตกต่ำงกัน ส ำหรับกรณีตัวอย่ำงที่ระบุไว้ในแนวทำง SEA ฉบับนี้ เป็นเพียงตัวอย่ำงเพ่ือท ำให้เกิด 
ควำมเข้ำใจ ซึ่งกำรน ำไปประยุกต์ใช้จะต้องพิจำรณำตำมรูปแบบและลักษณะของแผนที่มีควำมแตกต่ำงกันดังที่
กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น 
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บทท่ี 2 ความเข้าใจพื้นฐาน 

บทที่ ๒ นี้ เป็นควำมรู้พ้ืนฐำนที่ส ำคัญต่อกำรจัดท ำ SEA ซึ่งเนื้อหำในบทนี้อธิบำยถึงควำมส ำคัญ 
ลักษณะ รูปแบบ หลักกำร ประโยชน์ ของ SEA ต่อกำรจัดท ำแผน ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจก่อนที่จะเริ่ม
ด ำเนินงำนศึกษำ SEA ต่อไป เนื้อหำได้วิเครำะห์และประมวลจำกเอกสำรอ้ำงอิงที่เกี่ยวข้องกับ SEA จำก
เอกสำรตีพิมพ์ทำงวิชำกำรขององค์กรต่ำง ๆ และนักวิชำกำรด้ำน SEA ในต่ำงประเทศที่ยอมรับในระดับสำกล 
รวมถึงประมวลควำมรู้จำกเอกสำรทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ในประเทศด้วย หัวข้อที่อธิบำย ประกอบด้วย  
(1) ควำมส ำคัญของ SEA ต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (2) ลักษณะและรูปแบบของ SEA (3) หลักกำร SEA ที่ดีต่อ
กำรจัดท ำแผน (4) ประโยชน์ของกระบวนกำร SEA ต่อกำรจัดท ำแผน (5) ประเภทของแผนที่ใช้กระบวนกำร 
SEA และ (6) แนวคิดและรูปแบบของ SEA ในกำรวำงแผน โดยมีรำยละเอียดดังนี้  

2.1 ความส าคัญของ SEA ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

วำระกำรประชุมกำร พัฒนำที่ ยั่ งยืน  2030 (Agenda for Sustainable Development 2030)  
ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้เป็นเจตนำรมณ์
ร่วมกันของประชำคมโลก และระบุว่ำหนึ่งในเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุเป้ำหมำยนี้ คือ กำรใช้แนวทำง 
กำรประเมินผลกระทบ (Impact assessment) เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ควำมยั่งยืน หนึ่งในเครื่องมือ
กลุ่มนี้คือ SEA ที่มีผลให้กำรจัดท ำแผนบรรลุควำมยั่งยืนได้ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบ และกำรส่งเสริมควำมเท่ำเทียมกันของทุกภำคส่วนในกำรจัดท ำแผน  
กระบวนกำร SEA และ กำรด ำเนินงำนสู่ SDGs และต่ำงก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สำมำรถเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ได้ กล่ำวคือ SDGs เป็นเป้ำหมำยส่วนสุดท้ำย “Ends” ส่วน SEA เป็นกระบวนกำรหรือวิธีกำร “Means” 
(UNEP, 2018)  

เมื่อพิจำรณำถึงควำมส ำคัญที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่ำง SEA และ SDGs นั้น พบว่ำกรอบเป้ำหมำย 
SDGs ในปัจจุบันมีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อกำรก ำหนดนโยบำย แผน และแผนงำนของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่  
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นโอกำสส ำหรับเครื่องมือกำรประเมินผลกระทบจะถูกผนวกและสนับสนุนในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำของประเทศ โดยเฉพำะ SEA ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินระดับยุทธศำสตร์ ดังนั้น เป้ำหมำย 
SDGs จะผลักดันให้ SEA บรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ชัดเจนขึ้น และจะช่วยแก้ปัญหำ 
กำรวำงแผนและกำรตัดสินใจกำรพัฒนำที่กำรด ำเนินงำนยังแยกเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้ SEA จะมีผลสนับสนุนให้ 
กำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย SDGs มีผลเป็นรูปธรรมในทำงปฏิบัติมำกขึ้น เช่น กำรประเมินระดับยุทธศำสตร์ 
กำรประเมินควำมยั่งยืน และกำรติดตำมตรวจสอบแผน และแผนงำน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
ที่เชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่ำงเป้ำหมำยและเครื่องมือดังกล่ำว ในกำรน ำไปก ำหนดนโยบำย แผน 
และแผนงำนของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

2.2 ลักษณะและรูปแบบของ SEA 

กระบวนกำร SEA เป็นเครื่องมือส ำคัญที่ใช้ในกำรบูรณำกำรประเด็นเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของแผน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งขอบเขตและระดับกำรใช้ SEA สนับสนุนกำรวำงแผนในระดับ
นโยบำย (Policy) แผน (Plan) และแผนงำน (Program) ของกำรพัฒนำ โดยยังไม่ใช้กับระดับโครงกำร 
(Project) เพ่ือท ำให้กำรวำงแผนในระดับกำรใช้ SEA เป็นกรอบระดับยุทธศำสตร์ของกำรพัฒนำในระดับ
ระดับมหภำค กว้ำงกว่ำ มีควำมเชื่อมโยงกับกำรพิจำรณำตัดสินใจกำรด ำเนินงำนในระยะยำว เป็นกรอบงำนที่
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รอบด้ำน และมีกำรบูรณำกำรมำกกว่ำกำรพัฒนำในระดับโครงกำร ซึ่งมีควำมเฉพำะเจำะจง และมีระยะ 
ในกำรพิจำรณำสั้นกว่ำ ด้วยขอบเขตและระดับกำรใช้ของ SEA ดังกล่ำว ส่งผลให้หน่วยงำนเจ้ำของแผน 
ควรเป็นผู้ด ำเนินกำรในกระบวนกำร SEA เพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจแผน และแผนงำน และน ำไปสู่กำรพัฒนำ
ระดับโครงกำรที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน ซึ่งเป็นกรอบทิศทำงของกำรพัฒนำ แผนระดับบนไปสู่แผนระดับ
รองลงมำตำมล ำดับชั้นของกำรพัฒนำ ทั้งนี้ในระยะแรก ขอบเขตและระดับการใช้ SEA ของประเทศไทย 
เน้นอยู่ในระดับการจัดท าแผน (ส ำหรับเนื้อหำที่จะกล่ำวถึงต่อจำกนี้ แผน หมำยถึง แผนและแผนงำน)  

อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้ อำจประยุกต์ใช้ SEA ในแผนกำรพัฒนำระดับอ่ืน ๆ ได้ตำม
ควำมต้องกำรที่เหมำะสม ซึ่งนอกเหนือจำกขอบเขตและระดับกำรใช้ที่กล่ำวถึงข้ำงต้น หำกกำรจัดท ำแผนนั้น  
มีเป้ำหมำยเพ่ือบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และสร้ำงกรอบกำรพัฒนำในกำรตัดสินใจระดับยุทธศำสตร์  

เนื่องจำกขอบเขตและระดับกำรใช้ งำนของ SEA และกำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) มีควำมแตกต่ำงกัน แต่มีควำมสัมพันธ์และสนับสนุนกัน 
ในกำรจัดท ำนโยบำย แผน แผนงำน และโครงกำร ซึ่งกำรใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้ ควรตระหนักถึงกำรเลือก
เครื่องมือที่ถูกต้องมำปรับประยุกต์ใช้ โดยท ำควำมเข้ำใจว่ำกำรพัฒนำนั้นจัดอยู่ในระดับของแผน แผนงำน 
หรือโครงกำร ก่อนแล้วจึงเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกต้องกับวัตถุประสงค์ ดังนั้น SEA จึงประยุกต์ใช้ในระดับของ
กำรจัดท ำแผน ส่วน EIA จะประยุกต์ใช้ในระดับโครงกำรเท่ำนั้น สรุปขอบเขตและระดับกำรใช้เปรียบเทียบกัน
ดังรูปที่ 2-1 และตารางท่ี 2-1 

 

หมำยเหตุ: ในระยะเริ่มแรก ระดบักำรใช้ SEA ของประเทศไทยสนับสนุนอยู่ในระดับกำรจัดท ำแผนและแผนงำน 

ที่มำ: กพย. (2561) 

รูปที่ 2-1 ขอบเขตและระดับการใช้งานระหว่าง SEA และ EIA 
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ตารางท่ี 2-1 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA 
ประเด็น SEA EIA 

ระดับการตัดสินใจ นโยบำย แผน แผนงำน  โครงกำร  
สาระส าคัญ ยุทธศำสตร์  เป้ ำหมำยกำร พัฒนำ 

แนวคิด 
กำรก่อสร้ำงและกำรด ำเนินงำน 

จุดเน้นใน 
การประเมิน 

ทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์  หรื อกำร
แสวงหำแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสม  

ประเด็นส ำคัญระดับโครงกำรเพ่ือให้
สำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงพัฒนำ
ที่ได้เลือกไว้แล้วให้ถูกต้องเหมำะสม 

มุมมอง สิ่งแวดล้อมจะส่งผล ก ำหนดโอกำสหรือ
ข้ อจ ำ กั ดขอ งก ำร พัฒนำ ให้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ อย่ำงไร 

กำรพัฒนำตำมแนวทำงที่ก ำหนดจะ
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงไร 
และเพียงใด 

ทางเลือก  มีขอบเขตของทำงเลือกที่กว้ำงกว่ำ 
 เน้นทำงเลือกซึ่ งท ำ ให้ เกิดสมดุล

ระหว่ ำ ง พ้ืนที่ ต่ ำ ง  ๆ  หรื อสมดุล
ระหว่ำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั้น ๆ 

 มีขอบเขตของทำงเลือกในขอบเขตที่
จ ำกัด 

 เ น้ น ท ำ ง เ ลื อ ก ด้ ำ น ส ถ ำ น ที่   
กำรออกแบบ กำรก่อสร้ ำง และ 
กำรด ำเนินงำน 

ระดับการประเมิน ก ว้ ำ ง ก ว่ ำ  เ ป็ น ร ะ ดั บ ม ห ภ ำ ค 
(Macroscopic)  โ ดยอำจ เป็ นระดับ
ภูมิภำค ประเทศ ระหว่ำงประเทศ หรือ
ระดับโลก 

แ ค บ ก ว่ ำ  เ ป็ น ร ะ ดั บ จุ ล ภ ำ ค 
(Microscopic) ส่วนใหญ่อยู่ ในระดับ
ท้องถิ่น  

ขอบเขตการประเมิน  ควำมยั่งยืนด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 เตือนล่วงหน้ำถึงกำรเกิดผลกระทบ
สะสม 

 ด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม 
 ประ เมิ นผลกร ะทบสะสม ไ ด้ ใ น

ขอบเขตจ ำกัด 

ระยะเวลาของการ
ประเมิน 

ปำนกลำงถึงยำว สั้นถึงปำนกลำง 

ข้อ มูล  และ/  หรื อ 
สารสนเทศที่ใช้ 

ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น ข้ อ มู ล  แ ล ะ /  ห รื อ
สำรสนเทศทุติยภูมิ ทั้งเชิงปริมำณและ
คุณภำพหรือค ำอธิบำย  

ส่ วนใหญ่ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ ที่ ต้ อ ง
จัดเก็บและรวบรวมอย่ำงเฉพำะเจำะจง 
และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมำณ 

แหล่งข้อมูลที่ส าคัญ รำยงำนต่ ำ ง  ๆ  เช่ น  สถำนกำรณ์
สิ่งแวดล้อมด้ำนต่ำง ๆ ข้อมูลสถิติที่
จั ดท ำ ไว้ ในระดับประเทศ ภูมิภำค 
ท้องถิ่น เป็นต้น  

กำรส ำรวจภำคสนำม กำรวิเครำะห์
ข้อมูลจำกพ้ืนที่รับผลกระทบหรือพ้ืนที่
ศึกษำ 

วิธีการประเมิน มีรูปแบบประเมินที่ยืดหยุ่น หลำกหลำย 
สำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม 
ไม่มีรูปแบบที่ก ำหนดชัดเจน  

ใช้วิธีกำรเชิงปริมำณและมีควำมจ ำเพำะ
เจำะจงมำกกว่ำ 
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ตารางท่ี 2-1 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ) 
ประเด็น SEA EIA 

เกณฑ์มาตรฐานของ
การประเมิน 

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กฎหมำย มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
และกำรปฏิบัติที่ดี 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

SEA เป็ น เ รื่ อ งที่ ก ว้ ำ งกว่ ำ  จึ งจ ะมี
ผู้เกี่ยวข้องและอำจได้รับผลกระทบเป็น
จ ำนวนมำก  

มีควำมเฉพำะเจำะจง สำมำรถระบุพ้ืนที่
และผู้ได้รับผลกระทบได้ชัดเจนและ
ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในพ้ืนที่
ที่ได้รับผลกระทบมำก 

ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
ภายหลังการน า SEA 
ไปสู่การปฏิบัติ 

 เน้นเรื่องกำรด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
ด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม และกำรรั กษำ 
ควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติที่ได้
ก ำหนดไว้ในรำยงำน SEA 

 ผลกำรประเมินจะน ำไปสู่กำรปรับ
แผนใหม่ที่เหมำะสมยิ่งขึ้น  

 เน้นเรื่องกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย 
มำตรฐำน  ประสิ ทธิ ภ ำพในกำร
ควบคุมหรือลดผลกระทบตำมเงื่อนไข
ของรำยงำน EIA 

 ผลกำรประเมินจะน ำไปสู่กำรปรับ
มำตรกำรควบคุมหรือลดผลกระทบ  
กำรติดตำมตรวจสอบ กำรชดเชย
ควำมเสียหำย (หำกเกิดข้ึน) 

ที่มำ: ปรับปรุงจำก กพย. (๒๕๖๑) 
 

2.3 หลักการ SEA ที่ดตี่อการจัดท าแผน 

หลักกำร SEA ที่ดี เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ได้ปรับปรุงจำก OECD (2006) และ สศช. (2560) 
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

1) มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำที่ชัดเจน มองอนำคตของกำรพัฒนำ กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่จะ
เกิดขึ้น พิจำรณำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นแบบสะสมในอนำคต เพ่ือเป็นกำรเตือนล่วงหน้ำก่อน
เกิดผลกระทบ 

2) บูรณำกำร SEA เข้ำกับกระบวนกำรวำงแผนพัฒนำ รวมทั้งกำรตัดสินใจระดับยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งบูรณำกำรประเด็นกำรพัฒนำทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำไปสู่ 
กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

3) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่ส ำคัญ ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย 
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือในกำรสื่อสำรต่อสำธำรณะ ส่งเสริมกำรเปิดเผยต่อสำธำรณะให้มีควำมโปร่งใส
ตลอดทุกขั้นตอนของกระบวนกำร และมีกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง 

4) มีกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบผลกระทบ ผลกระทบสะสม ควำมเสี่ยงของทำงเลือกกำรพัฒนำ 
บ่งชี้โอกำสและข้อจ ำกัดของทำงเลือกที่เหมำะสมเพ่ือบรรลุกำรพัฒนำที่ยั่งยืน พร้อมทั้งให้เหตุผล
ในกำรประเมินทำงเลือกต่ำง ๆ เปรียบเทียบกัน 

5) มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถทบทวนปรับปรุง และปรับให้เข้ำกับบริบทและสถำนกำรณ์ได้ 
6) มีควำมเป็นอิสระ เป็นกลำง และปรำศจำกแรงกดดันจำกสิ่งรบกวนภำยนอก เพ่ือไม่ให้เกิด 

ควำมเอนเอียง 
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7) ด ำเนินกำรให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ SEA โดยใช้ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
8) มีกำรควบคุมและประกันคุณภำพอย่ำงมีประสิทธิผล โดยทบทวน ติดตำมและตรวจสอบผล 

ที่เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
9) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และควำมเข้ำใจของผู้จัดท ำ SEA และผู้มีส่วนได้เสีย สร้ำงให้เกิดกำรเรียนรู้

ร่วมกันจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผน 

2.4 ประโยชน์ของกระบวนการ SEA ต่อการจัดท าแผน  

ประโยชน์ของกระบวนกำร SEA ต่อกำรจัดท ำแผนได้ปรับปรุงจำก OECD (2006) และ สศช. (2560) 
ซึ่งมีรำยละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

SEA เป็นเครื่องมือประกอบกระบวนการวางแผน ท ำให้เกิดกำรบูรณำกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่ำงสมดุล รวมถึงกำรมองกำรพัฒนำในอนำคต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทำงเลือกและ
กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสียกับกำรพัฒนำในพ้ืนที่ 
ท ำให้กำรวำงแผนมีควำมรวดเร็ว รวมทั้งเกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและกำรใช้งบประมำณเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ น ำไปสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

1) ประโยชน์ของ SEA ที่จะมีผลลัพธ์ตามมาที่เป็นรูปธรรม  

(๑) ช่วยบูรณาการการวางแผนพัฒนา โดยบูรณำกำรครอบคลุมทั้ง 3 ด้ำนกำรพัฒนำ ได้แก่ 
ด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยง 
ผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากการด าเนินการตามแผนที่ไม่ยั่งยืน 
และที่อำจก่อให้เกิดควำมสูญเสียหรือเสื่อมสภำพของสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ไม่สำมำรถฟ้ืนฟู
กลับคืนได้ หรืออำจส่งผลให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงสิ้นเปลือง ซึ่งจะช่วยให้
ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาประเทศ 

(๒) ช่วยให้การวางแผนมีความเชื่อมโยงและพิจารณาไปถึงอนาคตข้างหน้า   มีผลให้แผนที่มี
อยู่เดิมหรือจัดท ำในอนำคต มุ่งไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในระยะยำวร่วมกัน ซึ่ง
สำมำรถสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำอำจจะเกิดขึ้นในอนำคตได้ และยังช่วยให้ 
การบริหารจัดการด้านการพัฒนาประเทศดีขึ้น ไม่หยุดชะงัก  เกิดกำรวำงแผนในเชิง
ยุทธศำสตร์มำกขึ้น สำมำรถหำแนวทำงแก้ไขก่อนเกิดควำมขัดแย้ง ซึ่งอำจส่งผลให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรตัดสินใจได้ 

(๓) ช่วยประสานประโยชน์ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา เนื่องจำก SEA จะช่วย
เปิดโอกำสให้สำธำรณชนมีส่วนร่วมในแผนอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส สำมำรถสนับสนุน 
ผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่เหมำะสมได ้ 

2) ประโยชน์ที่แต่ละภาคส่วนจะได้รับ 

(๑) หน่วยงานเจ้าของแผน ใช้ SEA เป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน และ
สนับสนุนให้แผนของหน่วยงำนได้รับกำรยอมรับและลดควำมขัดแย้ง บรรลุเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน และใช้งบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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(๒) ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย มีโอกำสและช่องทำงเสนอควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ตำมแผนของภำครัฐ เอกชน และนักลงทุน เกิดกลไกกำรด ำเนินงำนร่วมกัน เกิดควำมโปร่งใส
ในกำรตัดสินใจ และกำรพัฒนำสอดคล้องกับควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 

(๓) ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ใช้กระบวนกำรและ
ประสบกำรณ์ในกำรจัดท ำ SEA เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ ควำมรู้ควำมเข้ำใจ และสร้ำง
ควำมตระหนักรู้ถึงควำมส ำคัญของกำรพัฒนำทีย่ั่งยืน 

(๔) รัฐบาล ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย และด ำเนินกำรตำมแผนที่
เหมำะสม ที่ได้มีกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบด้ำน ในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ที่ค ำนึงถึงกำรพัฒนำในอนำคต และได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน 

นอกจำก SEA จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อแต่ละภำคส่วนดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว SEA ยังก่อให้เกิด
ประโยชน์กับทุกภำคส่วน ก่อให้เกิดควำมสมำนฉันท์ บูรณำกำร และมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำร่วมกัน  

2.5 ประเภทของแผนที่ใช้กระบวนการ SEA  

ประเภทของ SEA ที่ด ำเนินกำรในปัจจุบันทั้งในและต่ำงประเทศ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ประเภท 
ประกอบด้วย (สศช., 2560) 

1) SEA รายสาขา (Sector–based SEA) เป็นกำรประเมินตำมรำยสำขำกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น คมนำคมขนส่ง พลังงำน ท่องเที่ยว ทรัพยำกรน้ ำ 
ทรัพยำกรดิน ทรัพยำกรแร่ กำรพัฒนำสังคม กำรบริกำร สำธำรณสุข เป็นต้น    

2) SEA เชิงพื้นที ่(Area–based SEA) เป็นกำรประเมินกำรพัฒนำบนพ้ืนทีท่ำงภูมิศำสตร์ ภูมิสังคม 
นิเวศ และหน่วยพ้ืนที่ตำมกำรปกครอง เช่น พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ พ้ืนที่ป่ำไม้ พ้ืนที่ต้นน้ ำล ำธำร พ้ืนที่
คุ้มครอง พ้ืนที่นิคมอุตสำหกรรม พ้ืนที่เฉพำะ ผังเมือง กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 

3) SEA เชิงประเด็น (Issue–based SEA) เป็นกำรประเมินรำยประเด็นส ำคัญต่อกำรพัฒนำ เช่น 
ขยะ น้ ำเสีย อำกำศ ของเสียอันตรำย กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นต้น 

2.6 แนวคิดและรูปแบบของ SEA ในการวางแผน 

SEA เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผลกระทบ ทั้งนี้แนวคิดของ SEA มีลักษณะที่แตกต่ำงกันไป 
Partidário (2012) ได้วิ เครำะห์สรุปว่ำ แนวคิดเกี่ยวกับ SEA มีควำมหลำกหลำยและมีลักษณะที่มี 
ควำมแตกต่ำงอย่ำงต่อเนื่องกัน (Spectrum) ระหว่ำง SEA ตำมแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA 
หรือ EIA-based) และ SEA ตำมแนวคิดเชิงยุทธศำสตร์ (Strategy-based SEA)  

1) SEA ตามแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA)  

SEA ที่ใช้หลักกำรประเมินผลกระทบของแผน ซึ่งได้ก ำหนดรำยละเอียดของแผนไว้ชัดเจนแล้ว  
กำรประเมินไม่ต้องพิจำรณำยุทธศำสตร์ของแผนขึ้นใหม่ แต่เน้นกำรประเมินผลกระทบของแผนที่ได้ก ำหนดไว้
แล้ว แนวคิดนี้เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้กับแผนที่มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีวัตถุประสงค์ของแผนที่เร่งด่วน ระยะสั้นถึงปำนกลำง  

(๒) ถูกจ ำกัดโดยปัจจัยที่ต้องพัฒนำ ซึ่งก ำหนดไว้อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว 
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(๓) ถูกขับเคลื่อนแผนโดยโครงกำรพัฒนำที่ได้รับกำรอนุมัติให้ด ำเนินงำนแล้ว  

(๔) มีควำมเจำะจง ได้ระบุปัจจัยที่ต้องพัฒนำและก ำหนดเวลำชัดเจนแล้ว  

(๕) ถูกขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมท่ีมุ่งเพ่ือแก้ปัญหำอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2) SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy-based SEA)  

SEA ที่ใช้หลักกำรประเมินผลกระทบของแผน ซึ่งยังไม่ได้ก ำหนดรำยละเอียดไว้ กำรประเมินต้อง
พิจำรณำก ำหนดยุทธศำสตร์ของแผนขึ้นใหม่ และหำทำงเลือกในกำรพัฒนำของแผนที่จะก ำหนดขึ้น  แนวคิดนี้
เหมำะสมกับกำรน ำไปใช้กับแผนที่มีลักษณะ ดังนี้ 

(๑) มีวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำของแผนที่จะขับเคลื่อนในระยะยำว 

(๒) มีวัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ระยะยำวที่เป็นกรอบกำรด ำเนินกำร และสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ 

(๓) มีควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดยุทธศำสตร์และทำงเลือกกำรพัฒนำที่จะช่วยให้สำมำรถบรรลุสู่
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้ 

(๔) มีกำรก ำหนดเงื่อนไขกำรพัฒนำในอนำคตในมุมมองที่กว้ำงและจ ำเป็นต้องบูรณำกำรกับหลำย
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรพัฒนำในอนำคต 

(๕) มีควำมยืดหยุ่นทั้งในกำรจัดท ำและด ำเนินงำนของแผน เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทำงกำร
พัฒนำ และบรรลุสู่วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ที่ตั้งไว้ 

กำรใช้แนวคิดทั้งสองนี้ ขึ้นกับระดับของนโยบำย แผน และแผนงำน ตัวอย่ำงกำรใช้ทั้งสองแนวคิด SEA 
ดังกล่ำวให้สอดคล้องกับลักษณะและบริบทของแผน ได้แก่ ข้อแนะน ำกำรใช้แนวคิด SEA ในสหภำพยุโรป  
ซึ่ง Partidário (2019) ได้อธิบำยกำรผสมผสำนกำรบังคับใช้แบบ Impact-based SEA ตำม European 
Union Directives และกำรเลือกใช้แบบสมัครใจแบบ Strategy-based SEA หำกเหมำะสมกับลักษณะและ
บริบทของแผนไดดั้งรูปที่ 2-2 

 
หมำยเหตุ : SEA เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งของหลักกำรประเมินผลกระทบ (Impact assessment) 
ที่มำ : ปรับปรุงจำก Partidário (2019) 

รูปที่ 2-2 ความแตกต่างระหว่าง SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ และ SEA ตามแนวคิดผลกระทบ 
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แนวทำง SEA ฉบับนี้ แนะน ำว่ำแนวคิดของ SEA เพ่ือกำรวำงแผน อำจใช้แนวคิด Impact-based SEA 
หรือ Strategy-based SEA ก็ได้ แต่จำกวิเครำะห์กำรใช้ SEA ในประเทศไทยที่ผ่ำนมำ ส่วนใหญ่ใช้แนวคิด 
Impact-based SEA มำกกว่ำ และยังใช้แนวคิด Strategy-based SEA ค่อนข้ำงน้อย ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียเกิดขึ้น 
และท ำให้เครื่องมือ SEA ไม่เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศำสตร์อย่ำงแท้จริง ดังนั้น แนวทำง SEA ฉบับนี้จะเน้นแนวคิด 
เชิงยุทธศำสตร์มำกขึ้น ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรวำงแผนเป็นหลัก เพ่ือให้แผนที่ได้ประยุกต์ใช้ SEA เป็น
เครื่องมือสนับสนุนนั้นมีลักษณะเชิงยุทธศำสตร์มำกขึ้น แผนมีมุมมองที่กว้ำง ระยะยำว และเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น 

นอกจำกเรื่องแนวคิดของ SEA ในกำรวำงแผนดังกล่ำวแล้ว รูปแบบของ SEA ที่ใช้ในกำรเชื่อมโยงกับ
กำรวำงแผน ก็มีควำมส ำคัญมำกต่อกำรบูรณำกำรของ SEA กับแผนด้วย รำยละเอียดของรูปแบบ SEA และ
ตำรำงเปรียบเทียบแสดงจุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของ SEA แต่ละรูปแบบได้แสดงไว้ในภาคผนวก ก และ
ผู้ใช้ต้องพิจำรณำเลือกและออกแบบกำรศึกษำให้ SEA เชื่อมโยงกับกระบวนกำรจัดท ำแผนตำมควำมเหมำะสม
ไม่ว่ำเพ่ือกำรจัดท ำแผนใหม่หรือกำรทบทวนแผน1 โดยรูปแบบควำมเชื่อมโยงของ SEA กับกำรจัดท ำแผน  
มี 4 รูปแบบ (ปรับปรุงจำก สศช., 2560) ดังแสดงในรูปที่ 2-3 ดังนี้  

1) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบมีความสัมพันธ์ครั้งเดียว (One opportunity model) 

SEA รูปแบบนี้ ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนจะแยกออกจำกกำรจัดท ำ SEA แต่มีกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนและกำรจัดท ำ SEA ที่คู่ขนำนกัน มีกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอน SEA คู่ขนำนกันไปกับกระบวนกำรจัดท ำ
แผน โดยผลจำกกำรจัดท ำ SEA จะส่งให้กับทีมจัดท ำแผนเมื่อจัดท ำ SEA แล้วเสร็จเท่ำนั้น เพ่ือน ำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัดท ำแผนเพ่ิมเติมจำกที่ทีมจัดท ำแผนได้ด ำเนินกำรมำก่อนหน้ำแล้ว รูปแบบนี้ 
มีข้อควรระมัดระวั ง  คือ ผลของกำรศึกษำของ SEA อำจล่ ำช้ ำ เกินไป มีควำมสัมพันธ์ครั้ ง เดียว  
(One opportunity) ในกำรน ำมำใช้ผนวกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดท ำแผนในภำยหลัง ไม่ใช่ระหว่ำง
กำรจัดท ำแผนและ SEA จึงมีควำมเสี่ยงที่จะไม่สำมำรถบูรณำกำรได้  

2) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบคู่ขนานกัน (Parallel model) 

SEA รูปแบบนี้ มีขั้นตอนกำรจัดท ำแผนแยกออกจำกกำรจัดท ำ SEA และด ำเนินงำนคู่ขนำน 
(Parallel) กันไป เช่นเดียวกันกับรูปแบบที่ 1 แตใ่นระหว่ำงกำรจัดท ำ SEA และกำรวำงแผนแต่ละข้ันตอนจะมี
โอกำสหลำยครั้งและต่อเนื่องในกำรแลกเปลี่ยนผลลัพธ์กัน เช่น เมื่อมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์หรือก ำหนด
ทำงเลือกเชิงนโยบำย ทีมจัดท ำ SEA จะน ำผลจำกกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ของ SEA ส่งให้กับทีม
จัดท ำแผน เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในกำรจัดท ำแผน ข้อดีของ SEA รูปแบบนี้ คือ ท ำให้เกิดกำรบูรณำกำร
กันอย่ำงต่อเนื่อง โดยผลจำกกำรด ำเนินกำรในทุกขั้นตอนของ SEA สำมำรถเชื่อมโยงเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำ
แผนผ่ำนจุดเชื่อมโยงได้หลำยจุดตำมควำมเหมำะสม และกำรจัดท ำ SEA สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของ
กำรวำงแผนได้ด้วย แต่มีข้อควรระมัดระวัง คือ กำรด ำเนินงำนแบบคู่ขนำน จะใช้ เวลำมำกขึ้น 
ในกำรแลกเปลี่ยนผลลัพธ์และข้อมูล ที่อำจต้องรอกัน จนบำงครั้งอำจจะท ำให้กำรพัฒนำแผนติดขัดหรือล่ำช้ำ
ได้ และใช้เวลำมำกข้ึน หำกกระบวนกำรด้ำนใดด้ำนหนึ่งช้ำกว่ำ 

  

                                                           
1 การจัดท าแผนใหม่ คือ กำรจัดท ำแผนขึ้นใหม่เมื่อเริ่มต้นหรือเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำของควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำแผน ส่วนการทบทวนแผน 
คือ กำรทบทวนแผนที่อยู่ระหว่ำงระยะเวลำกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้เหมำะสมขึ้นหรือมีส่วนท ำให้องค์ประกอบและลักษณะของแผนได้รับกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้น และรอบด้ำน 
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3) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบบูรณาการ (Integrated model) 

SEA รูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนและข้ันตอนกำรจัดท ำ SEA ไม่แยกออกจำกกัน
ตำมรูปแบบที่ 1 และ 2 แต่ด ำเนินกำรร่วมกันและจัดท ำไปพร้อม ๆ กันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนกำร  
เป็นรูปแบบที่ท ำให้เกิดกำรบูรณำกำร (Integrated) ผลลัพธ์และข้อมูลอย่ำงแท้จริง ทีมจัดท ำแผนท ำงำน
ร่วมกันกับทีมจัดท ำ SEA เป็นทีมเดียวกัน ผลดีของ SEA รูปแบบนี้คือ เป็นรูปแบบที่สนับสนุนให้กระบวนกำร
จัดท ำแผนได้พิจำรณำผลของกระบวนกำร SEA อยู่ตลอดทุกขั้นตอน จึงไม่เสียเวลำในกำรส่งต่อแลกเปลี่ยน
ผลลัพธ์ของทั้ง 2 กระบวนกำร ส่งผลให้กระบวนกำรจัดท ำแผนและกำรจัดท ำ SEA ก้ำวหน้ำไปพร้อมกัน ไม่ได้
รอเพียงบำงโอกำสในกำรเชื่อมโยงกัน ข้อควรระมัดระวัง คือ ทีมศึกษำที่ร่วมกันนี้ต้องเข้ำใจทั้งกระบวนกำร
จัดท ำแผนและ SEA หำกไม่เข้ำใจอำจไม่เกิดกำรบูรณำกำรอย่ำงถูกต้อง ควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนพร้อม
กันอำจใช้เวลำเพรำะมีขอบเขตกำรด ำเนินงำนที่มำกขึ้น กำรใช้รูปแบบนี้อำจน ำไปปฏิบัติได้ยำกกว่ำเพรำะ 
ไม่สำมำรถบูรณำกำรระหว่ำงผู้จัดท ำทั้ง 2 ทีมรวมเข้ำเป็นทีมเดียวกันได้ แม้ว่ำจะให้ผลดีมำกต่อกำรวำงแผน
แบบบูรณำกำรกับ SEA  

4) SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนเม่ือมีความจ าเป็นต่อการตัดสินใจ (Decision–centered model) 

SEA รูปแบบนี้ ให้กระบวนกำรวำงแผนเป็นแกนหลัก และให้กำรจัดท ำ SEA ช่วยสนับสนุนในบำง
โอกำส บำงขั้นตอนของกำรวำงแผนเท่ำนั้น เมื่อกระบวนกำรวำงแผนถึงขั้นตอนที่ ต้องกำรและจ ำเป็นต้อง
ตัดสินใจในประเด็นส ำคัญ เช่น กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ (วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์) และกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ทำงเลือกกำรพัฒนำ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของ SEA เข้ำมำช่วยสนับสนุนกระบวนกำร
จัดท ำแผนได้ อีกนัยหนึ่ง SEA รูปแบบนี้จะยึดขั้นตอนกำรจัดท ำแผนเป็นศูนย์กลำง โดยอำศัยข้อมูลจำก 
กำรจัดท ำ SEA เพ่ือน ำไปปรับใช้ในแต่ละกระบวนกำรตัดสินใจของแผนตำมที่ผู้จัดท ำแผนเห็นสมควร ข้อดี คือ 
ยึดกระบวนกำรจัดท ำแผนเป็นหลัก มีกรอบระยะเวลำตำมกำรจัดท ำแผน ไม่ต้องกังวลว่ำกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอน SEA จะท ำให้ล่ำช้ำ มีกำรน ำผลจำกกระบวนกำร SEA มำใช้สนับสนุนเมื่อมีควำมจ ำเป็นหรือในขั้นตอน
กระบวนกำรตัดสินใจส ำคัญของแผนเท่ำนั้น  กระบวนกำรจัดท ำ SEA สำมำรถปรับตำมผลของ 
กำรตัดสินใจของแผนในแต่ละขั้นตอนได้ แต่มีข้อควรระมัดระวัง คือ อำจจะไม่ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของ
กระบวนกำร SEA โดยสมบูรณ์ กำรมีส่วนร่วมอำจเกิดขึ้นเพียงบำงขั้นตอน หรือบำงช่วงเวลำ ซึ่งส่งผลให้ 
กำรตัดสินใจของกำรวำงแผนอำจมีช่องว่ำงและไม่ครอบคลุม  

เมื่อเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงของรูปแบบ SEA ทั้ง 4 แบบดังกล่ำว จะเห็นว่ำกำรให้น้ ำหนักของ 
กำรด ำเนินงำนกำรวำงแผนและกำรจัดท ำ SEA มีสัดส่วนมำกน้อยแตกต่ำงกัน ระยะเวลำกำรเชื่อมโยงแตกต่ำง
กัน และโอกำสในกำรเชื่อมโยงมำกน้อยต่ำงกัน รูปแบบที่ 1 ให้น้ ำหนักของ SEA มำกที่สุด แยกออกมำอิสระ
แต่โอกำสในกำรเชื่อมโยงน้อยที่สุด รูปแบบที่ 2 ให้น้ ำหนักและสัดส่วนของกำรวำงแผนและ SEA เท่ำกัน แต่
แยกกำรด ำเนินงำนเป็นอิสระและหำโอกำสในกำรเชื่อมโยงตลอดเวลำ รูปแบบที่ 3 ให้น้ ำหนักและสัดส่วนของ
กำรวำงแผนและ SEA เท่ำกันและไม่แยกกันเป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกันจึงไม่ต้องรอจังหวะกำรเชื่อมโยงกัน 
และรูปแบบที่ 4 ให้น้ ำหนักและสัดส่วนของกำรวำงแผนมำกกว่ำ SEA ใช้แผนเป็นแกนหลัก ใช้ SEA เฉพำะที่
กำรวำงแผนต้องกำรเท่ำนั้น  

ควำมเชื่อมโยงของกระบวนกำรจัดท ำ SEA กับกระบวนกำรจัดท ำแผน มุ่งให้เกิดกำรบูรณำกำร 
(Integrated) กำรมีส่วนร่วม (Participative) และกำรทบทวนกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ( Iterative)  
ซึ่งควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรจัดท ำ SEA และกระบวนกำรจัดท ำแผนอำจมีควำมแตกต่ำงกันไปของ 
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แต่ละหน่วยงำน เนื่องจำกหน่วยงำนเจ้ำของแผนอำจมีรำยละเอียดของขั้นตอนที่แตกต่ำงกันไปตำมลักษณะ
และวัตถุประสงค์ของแผน อย่ำงไรก็ตำม แนวทำง SEA นี้ ได้แนะน ำตัวอย่ำงรูปแบบควำมเชื่อมโยงของ
กระบวนกำรจัดท ำ SEA กับกระบวนกำรจัดท ำแผนไว้ดังบทที่ 3 กระบวนกำรและขั้นตอน SEA กับกำรจัดท ำ
แผนแสดงดังรูปที่ 3-1  
 

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบมีความสัมพันธ์
ครั้งเดียว (One opportunity model) 

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบคู่ขนานกัน 
(Parallel model) 

  

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนแบบบูรณาการ 
(Integrated model) 

SEA เชื่อมโยงกับการวางแผนเมื่อมีความจ าเป็น
ต่อการตัดสินใจ 

(Decision–centered model) 

  

ที่มำ: ปรับปรุงจำก Partidário (2012) 

รูปที่ 2-3 รูปแบบความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดท า SEA กับกระบวนการจัดท าแผน 

2.7 สรุปสาระส าคัญของบท 

ในบทนี้แนวทำง SEA ได้ให้ควำมรู้พื้นฐำนที่ส ำคัญ ประกอบด้วย ควำมส ำคัญของ SEA ต่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
ลักษณะและรูปแบบของ SEA หลักกำร SEA ที่ดีต่อกำรจัดท ำแผน ประโยชน์ของกระบวนกำร SEA ต่อกำรจัดท ำ
แผน ประเภทของแผนที่ใช้กระบวนกำร SEA และแนวคิดและรูปแบบของ SEA ในกำรวำงแผน ควำมเข้ำใจพ้ืนฐำน
เรื่องต่ำง ๆ ในบทนี้ชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรน ำเครื่องมือ SEA ไปใช้ในกำรจัดท ำแผน และควำมส ำคัญของ
กำรจัดท ำแผนที่ เน้นกำรมีส่วนร่วม เพ่ือให้แผนสนองตอบผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงแท้จริ ง รวมถึงมุ่งเน้น 
สร้ำงควำมเข้ำใจว่ำกระบวนกำร SEA ไม่ได้แยกส่วนกับกำรจัดท ำแผน แต่เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผนอย่ำงรอบด้ำน รอบคอบและใช้ผลของกระบวนกำร SEA ในกำรก ำหนดแผนให้เหมำะสมต่อไปได้ 

อนึ่ง แนวทำง SEA ฉบับนี้จะอธิบำยรำยละเอียดของกระบวนกำร SEA กับกำรจัดท ำแผน ในบทที่ 3 ต่อไป   
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บทท่ี 3 กระบวนการและขั้นตอน SEA กับการจัดท าแผน 

เมื่อผู้ใช้แนวทำง SEA มีควำมเข้ำใจพื้นฐำน จำกบทที่ 2 ก่อนกำรเริ่มจัดท ำ SEA แล้ว บทที่ 3 นี้ อธิบำย
รำยละเอียดของกระบวนกำรและขั้นตอน SEA กับกระบวนกำรจัดท ำแผน เพ่ือให้ผู้ใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้เข้ำใจ
ว่ำทั้งกำรจัดท ำแผนและกำรจัดท ำ SEA นั้นเป็นกระบวนกำรที่ไม่ควรแยกจำกกัน คู่ขนำนกันและบูรณำกำรกัน  
มีควำมเชื่อมโยงส่งผลลัพธ์ระหว่ำงกระบวนกำร ซึ่งกระบวนกำร SEA สำมำรถเข้ำมำช่วยส่งเสริมให้กระบวนกำร
จัดท ำแผนมีควำมเหมำะสมได้มำกยิ่งขึ้น หน่วยงำนเจ้ำของแผน ผู้จัดท ำ SEA หรือผู้ที่ใช้แนวทำง SEA นี้ สำมำรถ
พิจำรณำบูรณำกำรกำรจัดท ำ SEA เข้ำไปในขั้นตอนเดิมของกำรจัดท ำแผนได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งอำจพิจำรณำ
เชื่อมโยงไปที่ขั้นตอนหลักของกระบวนกำรจัดท ำแผน โดยจำกกำรวิเครำะห์กระบวนกำรจัดท ำแผนของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ โดยทั่วไปพบว่ำมีขั้นตอนหลักส ำคัญของกระบวนกำรจัดท ำแผน ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) กำรก ำหนด
ทิศทำงและเป้ำหมำยของแผน 2) กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของแผน และ ๓) กำรก ำหนดแนวทำงและมำตรกำร 
กำรด ำเนินงำนของแผน ในแนวทำง SEA ฉบับนี้ จึงได้อธิบำยรำยละเอียดขั้นตอนกระบวนกำร SEA และ 
ควำมเชื่อมโยงไปถึงกระบวนกำรจัดท ำแผนที่มีควำมเชื่อมโยงกันดังรูปที่ 3-1  

 
หมำยเหตุ: * กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย คือ กระบวนกำรที่ต้องด ำเนินกำรสนับสนุนตลอดทั้งกระบวนกำรจัดท ำ SEA และกระบวนกำร
จัดท ำแผน 

รูปที่ 3-1 ความเชื่อมโยงของกระบวนการจัดท าแผนกับกระบวนการ SEA 
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จำกรูปที่ 3-1 จะเห็นได้ว่ำมีลักษณะควำมเชื่อมโยงแบบบูรณำกำรที่เปิดโอกำสให้น ำผลลัพธ์ของ
กระบวนกำรจัดท ำ SEA เข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผนได้ทุกขั้นตอนในระยะเวลำที่เหมำะสม โดยใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งกระบวนกำร SEA ที่มีขั้นตอนแตกต่ำงไปจำกกระบวนกำรจัดท ำ
แผน โดยเฉพำะขั้นตอนย่อยในขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต ได้แก่ กำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม 
กำรประเมินข้อมูลฐำน กำรจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดขอบเขต รวมไปถึงขั้นตอนกำรพัฒนำและกำรประเมิน
ทำงเลือก และกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน ส่วนขั้นตอนของกระบวนกำรจัดท ำแผนจะได้ผลลัพธ์และ
ข้อมูลจำกกระบวนกำร SEA เพ่ือน ำไปใช้ในกำรก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยของแผนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ 
และแนวทำงและมำตรกำรกำรด ำเนินงำนของแผน ซึ่งขั้นตอน SEA จะเป็นส่วนช่วยเสริมให้กำรจัดท ำแผนได้
บูรณำกำรกับ SEA ในที่สุด มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ผนวกน ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วน
ได้เสียไปประกอบกำรจัดท ำแผน ก่อให้เกิดกำรยอมรับ ตลอดจนสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนได ้หลังจำกกำรจัดท ำแผนแล้วเสร็จ ควรจะมีกำรติดตำม และประเมินผลส ำเร็จและประสิทธิผลของแผน
โดยหน่วยงำนเจ้ำของแผน อีกทั้งระหว่ำงกำรจัดท ำ SEA ควรมีกำรควบคุมคุณภำพและก ำกับกำรด ำเนินงำน
ตลอดในขั้นตอนต่ำง ๆ ของ SEA โดยหน่วยงำนขับเคลื่อน SEA2 ด้วย เพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรแผนและ SEA 
ได้อย่ำงมีประสิทธิผล  

3.1 กระบวนการและขั้นตอน SEA กับการจัดท าแผน 

ในหัวข้อนี้อธิบำยถึงขั้นตอนกระบวนกำร SEA ที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนหลักของแผน เพ่ือให้ผู้ใช้แนวทำง 
SEA ฉบับนี้ เข้ำใจถึงควำมเชื่อมโยงและกำรสนับสนุนกันของทั้ง 2 กระบวนกำร ทั้งในกำรส่งและแลกเปลี่ยน
ผลลัพธ์ที่ได้จำกแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร SEA เข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผน หรือในทำงกลับกันจำก 
กำรจัดท ำแผนไปสู่กระบวนกำร SEA โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย กล่ำวคือ ผลลัพธ์ที่ได้จำก
กระบวนกำร SEA สำมำรถส่งเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผนได้ และในบำงขั้นตอนของทั้งกระบวนกำร SEA และ
กระบวนกำรจัดท ำแผน สำมำรถด ำเนินกำรไปด้วยกันและเสริมสนับสนุนกันให้ได้ผลผลิตเป็นแผนที่บูรณำกำร
กับ SEA ดังรำยละเอียดควำมเชื่อมโยงในรูปที่ 3-1 ข้ำงต้น ทั้งนี้รำยละเอียดแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร 
SEA มีรำยละเอียดสรุปดังนี้ 

1) การกลั่นกรองแผนที่ต้องจัดท า SEA  

เป็นกำรพิจำรณำตั้งแต่ขั้นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจำรณำว่ำแผนนั้นมีควำมจ ำเป็นต้อง
ประยุกต์ใช้ SEA ในกำรจัดท ำหรือปรับปรุงแผนหรือไม่ แนวทำง SEA ฉบับนี้แนะน ำกำรกลั่นกรองออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ  

(๑) การกลั่นกรองจากประเภทและระดับของแผน ขึ้นกับรำยกำรที่ต้องท ำ SEA  ซึ่งโดยส่วนใหญ่
จะมีกำรก ำหนดรำยกำรของแผนที่ต้องท ำ SEA (Plan type/ Level list) ไว้แล้ว เช่น ประเทศ 
สหรำชอำณำจักรระบุว่ำประเภทของแผนต่ำง ๆ ที่ต้องมีกำรจัดท ำ SEA ได้แก่ เกษตรกรรม  
ป่ำไม้ ประมง พลังงำน อุตสำหกรรม คมนำคม กำรจัดกำรของเสีย กำรจัดกำรน้ ำ กำรท่องเที่ยว 
และกำรวำงแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น (สศช., 2560)  

                                                           
2 หน่วยงำนขับเคลื่อน SEA หมำยควำมถึง ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) และ ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซ่ึงได้รับกำรมอบหมำยจำกนำยกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อน SEA มำใช้ในกำร
วำงแผนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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(๒) การกลั่นกรองโดยใช้เกณฑ์ (Criteria) ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑที่น ำมำใช้ในกำรพิจำรณำ
กลั่นกรองมีหลำกหลำยและสำมำรถปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ำกับบริบทของแต่ละประเทศได้ 
ขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสม และบริบทของประเทศนั้น ๆ อย่ำงไรก็ตำม แนวทำง SEA ฉบับนี้ 
ได้ยกตัวอย่ำงเกณฑ์กลำงที่ใช้โดยทั่วไปและสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ได้ จำก EU (2001) โดย
น ำมำพิจำรณำประกอบว่ำแผนนั้นเป็นไปตำมเกณฑ์หรือไม่ หำกเป็นไปตำมเกณฑ์อย่ำงใด
อย่ำงหนึ่งหนว่ยงำนเจ้ำของแผนสำมำรถพิจำรณำจัดท ำ SEA ได ้โดยมีเกณฑ ์ดังนี้  

• อำจก่อให้เกิดผลกระทบสะสมที่เกินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับกำรพัฒนำรำยสำขำ
หรือเชิงพื้นที่ 

• อำจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงพ้ืนที่ ซึ่งข้ำมเขตกำรปกครองระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
• อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงต่อสุขภำพ สิ่งแวดล้อมและควำมเป็นอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่

กว้ำงขวำง  
• อำจก่อให้เกิดผลกระทบในขอบเขตพ้ืนที่ใหญ่กว่ำโครงกำรใดโครงกำรหนึ่งเท่ำนั้น  หรือ

ผลกระทบนั้นจะส่งผลเชื่อมโยงไปสู่กำรพัฒนำอื่น ๆ ด้วย 
• อยู่ในพ้ืนที่ซึ่งมีควำมเปรำะบำงของสภำพธรรมชำติ เป็นพ้ืนที่มรดกทำงวัฒนธรรม และ/

หรือทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
• อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่หรือภูมิศำสตร์ ซึ่งเป็นได้รับกำรยอมรับว่ำมีควำมส ำคัญ

ระดับชำติและระหว่ำงประเทศ  

(๓) การกลั่นกรองโดยใช้แนวทางผสมผสาน ระหว่ำงกำรกลั่นกรองจำกประเภทและระดับของ
แผนกับกำรกลั่นกรองโดยใช้เกณฑ์ ซึ่งในกรณีหน่วยงำนเจ้ำของแผนพิจำรณำว่ำแผนที่ก ำลัง
พิจำรณำไม่อยู่ในรำยกำรที่ก ำหนด ตำมข้อ (๑) อำจน ำเกณฑ์ในกำรกลั่นกรองตำมข้อ  
(๒) มำใช้ประกอบในกำรตัดสินใจด้วยว่ำจะจัดท ำ SEA หรือไม่ หรือ ในทำงกลับกัน  
หำกพิจำรณำแล้วว่ำแผนถูกระบุไว้ในรำยกำรที่ก ำหนดตำมข้อ (๑) แผนดังกล่ำวต้องจัดท ำ 
SEA หรือไม่ สำมำรถน ำหลักเกณฑ์ในกำรกลั่นกรองตำมข้อ (๒) มำประกอบกำรตัดสินใจได้  

ในกรณหีน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่มีแผนกำรพัฒนำแต่แผนนั้นไม่ได้อยู่ในรำยกำรประเภทและระดับของแผน
ที่ควรจะต้องจัดท ำ SEA สำมำรถพิจำรณำกลั่นกรองโดยใช้เกณฑ์ว่ำ แผนนั้นมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำ SEA 
หรือไม่ ซึ่งหน่วยงำนเจ้ำของแผนสำมำรถใช้ดุลยพินิจในกำรพิจำรณำกลั่นกรองได้  

ผลลัพธ์จำกขั้นตอนนี้ช่วยให้สำมำรถระบุว่ำแผนที่ก ำลังพิจำรณำอยู่จ ำเป็นต้องจัดท ำ SEA หรือไม่  
หำกพิจำรณำว่ำแผนนั้นต้องจัดท ำ SEA ควรจัดท ำขอบเขตกำรศึกษำ (Terms of Reference: TOR) ของกำร
จัดท ำแผนโดยค ำนึงถึงข้อแนะน ำกำรจัดท ำที่ระบุไว้ในแนวทำง SEA ฉบับนี้  

2) การก าหนดขอบเขต 

กำรก ำหนดขอบเขตเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญ เนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดกรอบทิศทำงของกำรพัฒนำ 
รวมถึงก ำหนดเป้ำหมำยและประเด็นส ำคัญที่ควรจะด ำเนินกำรให้บรรลุ เพ่ือให้แผนสำมำรถมุ่งสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนได ้โดยมีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนย่อยของกำรก ำหนดขอบเขตดังนี้ 
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(2.1) การทบทวนและการวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และการระบุ
ประเด็นส าคัญในการจัดท า SEA 

(1) การทบทวนและวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กำรทบทวนและวิเครำะห์แผนและยุทธศำสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นขั้นตอนพ้ืนฐำน
โดยทั่วไปที่ต้องด ำเนินกำรในกระบวนกำรจัดท ำแผน เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนนั้นมีควำมครอบคลุม เข้ำใจในบริบท
ของกำรพัฒนำ ซึ่งเมื่อน ำ SEA มำประยุกต์ใช้จะช่วยให้กำรทบทวนและวิเครำะห์ดังกล่ำวมีควำมครบถ้วนและ 
รอบด้ำนมำกยิ่งขึ้น มีมุมมองในกำรพิจำรณำที่กว้ำงขวำง พร้อมทั้งเปิดโอกำสให้มีกำรวิเครำะห์ถึงควำมเชื่อมโยง
ของทิศทำงกำรพัฒนำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกำรพิจำรณำออกเป็น 2 ส่วนคือ  

ส่วนที่ 1 การทบทวนและวิเคราะห์แผนและยุทธศาสตร์ เป็นกำรท ำควำมเข้ำใจ
ลักษณะ องค์ประกอบ และเนื้อหำส ำคัญของแผนในระดับต่ำง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นโยบำยและแผน
ที่เกี่ยวข้องในระดับที่สูงกว่ำ หรือแผนในระดับเดียวกันที่ต้องพิจำรณำควบคู่ไปด้วย เช่น ยุทธศำสตร์ชำติ 20 
ปี แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และแผน
รำยสำขำที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ไปจนถึงแผนในระดับพ้ืนที่ที่อยู่ภำยใต้กรอบกำรพัฒนำ เช่น แผนพัฒนำกลุ่ม
จังหวัด และแผนแม่บทที่เก่ียวข้อง เป็นต้น รวมไปถึงกำรทบทวนผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำของหน่วยงำนและ
ควำมส ำเร็จของแผนกำรพัฒนำนั้นด้วย (ในกรณีที่เป็นกำรปรับปรุงแผนเดิม) เมื่อทบทวนแผนและยุทธศำสตร์
เรียบร้อยแล้ว จำกนั้นให้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงและช่องว่ำงกำรพัฒนำของนโยบำย และแผน 
ในระดับต่ำง ๆ ดังกล่ำว เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดแนวทำงและวิสัยทัศน์ของแผนให้มีควำมสอดคล้องกัน หรือใช้ใน
กำรปรับปรุงแผนได ้

ส่วนที่ 2 การทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผน เพ่ือศึกษำและท ำควำมเข้ำใจทั้งใน
เชิงพ้ืนที่และระยะเวลำของแผนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับระยะเวลำของแผนที่
จะจัดท ำ ตลอดจนทบทวนประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ ผ่ำนมำ ซึ่งมี 
ควำมเกี่ยวข้องกับแผน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีกำรทบทวนประเด็นอย่ำงครบถ้วน รอบด้ำน อำจพิจำรณำใช้เครื่องมือ
ก ำหนดเป็นกรอบในกำรคิดและทบทวนมำประยุกต์ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูลได้ เช่น PESTEL (รำยละเอียดดัง
ภาคผนวก ข) เป็นต้น ซึ่งกำรพิจำรณำทบทวนประเด็นอย่ำงรอบด้ำนนี้จะเป็นข้อมูลประกอบในกำรก ำหนด
ขอบเขตในข้ันตอนถัดไป  

(2) การระบุประเด็นส าคัญในการจัดท า SEA 

กำรระบุประเด็นส ำคัญในกำรจัดท ำ SEA เป็นกำรระบุประเด็นในลักษณะเชิงพ้ืนที่
และเชิงเวลำ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดท ำ SEA ได้อย่ำงชัดเจน เป็นขั้นตอนย่อยที่เสริมเพ่ิมเติม
นอกเหนือจำกขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนโดยทั่วไป โดยเป็นกำรก ำหนดขอบเขตที่จะพิจำรณำเชิงพ้ืนที่และ 
เชิงเวลำว่ำแผนนั้นจะมีบริบทในกำรพิจำรณำอย่ำงไรในเชิงพ้ืนที่ และมีรอบของเวลำที่ควรพิจำรณำเท่ำไร 
เพ่ือให้แผนนั้นมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ได้ถูกพิจำรณำในวงรอบของเวลำที่เหมำะสม โดยน ำผลจำกขั้นตอน 
กำรทบทวนและวิเครำะห์แผนและยุทธศำสตร์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย โดยแบ่ง
กำรพิจำรณำออกเป็น  

ขอบเขตเชิงพื้นที่ เป็นขอบเขตด ำเนินกำรเดียวกันกับกำรจัดท ำแผน และควร
พิจำรณำว่ำแผนพัฒนำนั้นจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อพ้ืนที่ อ่ืนที่อยู่นอกเหนือจำกขอบเขตพ้ืนที่
ด ำเนินกำรของแผนพัฒนำ หรือมีผลกระทบข้ำมพรมแดน (Transboundary) ซึ่งจ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำ 
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ในกำรประเมินผลกระทบและกำรมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่มีควำมชัดเจน 
อำจพิจำรณำใช้เครื่องมือ เช่น ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (Geographic Information System: GIS) และ 
กำรซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) (รำยละเอียดดังภาคผนวก ข) เป็นต้น 

ขอบเขตเชิงเวลา เป็นกำรก ำหนดกรอบช่วงเวลำในกำรพิจำรณำของแผนกำรพัฒนำ 
เพ่ือให้ทรำบช่วงเวลำที่จะต้องพิจำรณำในรอบของกำรจัดท ำหรือปรับปรุงแผนกำรพัฒนำนั้น โดยต้อง
สอดคล้องกับวงรอบของแผนด้วย หรือในกรณีของกำรทบทวนแผน ขอบเขตเชิงเวลำอำจพิจำรณำให้
สอดคล้องกับช่วงเวลำของแผนที่ทบทวนที่ยังคงเหลืออยู่ 

(2.2) การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและการจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม 

กำรมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจส ำคัญที่จะช่วยให้กำรพัฒนำมีควำมรอบคอบ ตอบสนองต่อ 
ควำมต้องกำรของประชำชน เกิดกำรยอมรับร่วมกันในกำรพัฒนำ และน ำไปสู่ควำมยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ
กระบวนกำร SEA ที่จะช่วยสนับสนุนและมุ่งให้เกิดกระบวนกำรมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นของกำรจัดท ำแผน 
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดท ำแผนตลอดทั้งกระบวนกำร  
ซึ่งกำรวิเครำะห์ให้ได้ว่ำมีผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงำน สถำบันใดที่เกี่ยวข้อง และมี
ควำมเกี่ยวข้องในระดับใด จะช่วยให้สำมำรถจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงเหมำะสม  
สร้ำงกำรมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภำพ สำมำรถดึงข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงข้อห่วงกังวลจำกกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มได้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุม และสำมำรถน ำไปผนวกกับกำรจัดท ำแผนได้อย่ำง
เหมำะสม ทั้งนี้ในกำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียและกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมให้น ำผลจำก
ขั้นตอนกำรทบทวนและวิเครำะห์แผนและยุทธศำสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย  
ซ่ึงจะช่วยให้เกิดควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนนี้ได้อธิบำยไว้โดย
ละเอียดในบทที่ 4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA และการจัดท าแผน 

(2.3) การวิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน และตัวชี้วัด   

กำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน และตัวชี้วัด เป็นขั้นตอนที่จะระบุเป้ำหมำย ทิศทำงกำรพัฒนำที่ควรจะเป็นอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ 
กำรพัฒนำนั้นสำมำรถบรรลุสู่ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้อย่ำงเหมำะสม  
เกิดควำมยั่งยืนจำกกำรพัฒนำ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จำกกระบวนกำร SEA ขั้นตอนนี้ จะช่วยให้มีมุมมองกำรพิจำรณำ
ที่ครอบคลุมรอบด้ำนมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสำมำรถแบ่งกำรวิเครำะห์ออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) กำรวิเครำะห์และ
ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ และ (2) กำรวิเครำะห์และก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) การวิเคราะห์และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าหมายการพัฒนา มีขั้นตอน
ย่อยประกอบ ดังนี้ 

การวิเคราะห์และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) 

กำรวิเครำะห์และก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นกำรวิเครำะห์หำประเด็น 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญ ทั้งจำกช่องว่ำงและโอกำสของกำรพัฒนำ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำยังมีประเด็นปัญหำส ำคัญ
อะไรที่ควรได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข (ทำงลบ) และมีประเด็นส ำคัญอะไรที่ควรได้รับกำรพัฒนำส่งเสริม 
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(ทำงบวก) ซึ่งกำรวิเครำะห์หำประเด็นส ำคัญนั้นสำมำรถด ำเนินกำรได้หลำกหลำยวิธี (รำยละเอียดดัง
ภาคผนวก ข) โดยประเด็นยุทธศำสตร์ควรมีลักษณะ ดังนี้ (สศช., 2563) 

• มีจุดเน้นและมีควำมส ำคัญเชิงยุทธศำสตร์ 
• ค ำนึงถึงเป้ำหมำยระยะยำว 
• ในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ ควรครอบคลุมปัญหำที่หลำกหลำย 
• ประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมด ควรครอบคลุมให้ครบทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

อย่ำงไรก็ตำม เพ่ือให้แน่ใจว่ำประเด็นยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดขึ้นเป็นประเด็ นที่มี
ควำมส ำคัญและสำมำรถที่จะถูกพัฒนำหรือด ำเนินกำรได้ มีควำมรอบคอบของประเด็นดังกล่ำว ไม่ขัดกับกฎ 
ระเบียบ ข้อก ำหนด และกำรด ำเนินงำนของกำรพัฒนำภำคส่วนอ่ืน ๆ ดังนั้น ควรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์กับกฎ ระเบียบ ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกำรพิจำรณำควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงกำรพัฒนำของภำคส่วนอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยงด้วย ซึ่งประเด็นยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดอำจเป็นผลสนับสนุน 
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำของภำคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจำกนี้ กำรวิเครำะห์ควำมสอดคล้อง
ระหว่ำงกำรพัฒนำของภำคส่วนอ่ืน ๆ นี้ จะช่วยให้สำมำรถทรำบถึงช่องว่ำงในกำรพัฒนำต่อยอดของประเด็น
ยุทธศำสตร์นั้น ๆ ในกรณีที่มีภำคส่วนอ่ืนได้เริ่มด ำเนินกำรไว้อยู่แล้วด้วย 

ทั้งนี้ กำรก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ควรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกัน
วิเครำะห์และแสดงควำมคิดเห็นในประเด็นปัญหำและโอกำสที่ส ำคัญของกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จนสำมำรถระบุเป็นประเด็นยุทธศำสตร์ที่ต้องน ำมำพิจำรณำได้ ซึ่งกำรก ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์จะช่วยให้วิเครำะห์และสำมำรถก ำหนดเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่เชื่อมโยงกัน รวมไปถึงสำมำรถ
ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และสำมำรถพัฒนำทำงเลือกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ในขั้นตอนถัดไป เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ได ้

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนา (Development goal)  

กำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำ เป็นกำรก ำหนดกรอบทิศทำงของกำรพัฒนำ เพ่ือให้
แผนกำรพัฒนำนั้นมีจุดเน้นที่ชัดเจนว่ำเป้ำหมำยสุดท้ำยของกำรพัฒนำนี้จะน ำไปสู่อะไร เกิดควำมยั่งยืนหรือไม่ 
ซึ่งควรวิเครำะห์ให้สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ ของประเทศ และสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์ อีกทั้ง ควรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมกันก ำหนด
ทิศทำงของกำรพัฒนำ เพ่ือให้มีทิศทำงที่สอดรับกับบริบทควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสียได้ ทั้งนี้   
ควรพิจำรณำให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งจะช่วยให้
เป้ำหมำยกำรพัฒนำของแผนสำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ โดยเป้ำหมำยกำรพัฒนำควรพิจำรณำ
คุณสมบัติที่ด ี(ปรับปรุงจำก Bryson (2010)) ดังนี้ 

• กล้ำหำญ (Audacious) มุ่งเน้นไปที่ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดลักษณะของ
ควำมส ำเร็จที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผน 

• มองเห็นอนำคต (Futuristic) กล่ำวคือ มีควำมสร้ำงสรรค์ (Creating) สำมำรถท ำ
ให้เกิดขึ้นจริงได้ (Building) และขับเคลื่อนไปข้ำงหน้ำ (Moving) ได้อย่ำงชัดเจน
และเหมำะสม 
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• สั้นและชัดเจน (Clear)  สำมำรถวำดภำพควำมเป็นเลิศให้ผู้ที่มีบทบำท 
ในกำรขับเคลื่อนได้มองเห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม 

• ระบุขอบเขตเวลำที่จะบรรลุสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ (Time bound) ได้ชัดเจน 
สอดคล้องกับช่วงเวลำและควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำ 

• สร้ำงแรงบันดำลใจ (Inspirational) เป็นตัวจุดประกำยหรือสร้ำงแรงบันดำลใจใน
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน และก่อให้เกิดกำรสร้ำงวัฒนธรรมแห่งควำมส ำเร็จ 
ในกำรขับเคลื่อน 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำนั้น  เป็นกำรวิเครำะห์ที่
มุ่งเน้นควำมเชื่อมโยงกับประเด็นที่หลำกหลำย ซึ่งเป็นลักษณะเชิงเนื้อหำทั้งจำกกำรทบทวนวิเครำะห์และจำก
ประเด็นที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้เสีย กำรพิจำรณำเลือกเครื่องมือจึงอำจพิจำรณำเลือกเครื่องมือที่จะช่วยวิเครำะห์
ในเชิงเนื้อหำและควำมเชื่อมโยงได้ เช่น กำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content analysis) กำรวิเครำะห์โครงข่ำย 
(Network analysis) และกำรประเมินควำมสอดคล้อง(Compatibility assessment) (รำยละเอียดดัง
ภาคผนวก ข) เป็นต้น 

ผลลัพธ์จำกขั้นตอนกำรวิเครำะห์และก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ได้จำกกระบวนกำร SEA นี้ สำมำรถเชื่อมโยงส่งผลเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผนได้ โดยประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ได้จำกกระบวนกำร SEA สำมำรถเป็นประเด็นเดียวกันในกระบวนกำรจัดท ำแผน และเป้ำหมำย
กำรพัฒนำสำมำรถพัฒนำไปสู่วิสัยทัศน์และพันธกิจของแผนได้ ซึ่งจะช่วยให้แผนพัฒนำนั้นมีควำมครบถ้วน
รอบด้ำนและได้น ำควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ด้รับผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมผนวกรวมเข้ำด้วยแล้ว  

(2) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด มีขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ เ พ่ือกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนเป็นกำร ระบุกรอบทิศทำง 
กำรด ำเนินงำนของประเด็นยุทธศำสตร์ในกระบวนกำร SEA ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน กล่ำวคือ เป็นกำรระบุวัตถุประสงค์ภำยใต้กำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดขึ้นให้
สำมำรถบรรลุสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ ซึ่งวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนพิจำรณำได้จำกทั้ง
นโยบำยและแผนในระดับต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับเป้ำประสงค์ (Target) ของเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงควรได้รับควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียด้วย ทั้งนี้อำจพิจำรณำตำมหลักกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ด ี(ปรับปรุงจำก Bryson (2010)) ดังนี้ 

• ยิ่งน้อยยิ่งดี (Less is more.) โดยควรเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ระบุโอกำส 
จัดล ำดับควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งให้ข้อมูลในกำรตัดสินใจกับ
ผู้บริหำร 

• มีกำรเชื่อมโยงกับปัจจัยส ำคัญที่ขับเคลื่อนควำมส ำเร็จของแผนเอำไว้   
(Tie measures to drivers of success)  

• ไม่ควรก ำหนดบนพ้ืนฐำนของอดีตที่ผ่ำนมำเท่ำนั้น (Don’t just measure the 
past.) โดยควรค ำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมำแล้วในอดีต ก ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และมี
โอกำสเกิดข้ึนในอนำคต 
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• ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (Take stakeholders into account) โดยควรค ำนึงถึง
ควำมสมดุลระหว่ำงควำมต้องกำรของผู้ที่จะได้รับประโยชน์และผู้ที่มีบทบำทใน
กำรขับเคลื่อน 

• ส่งเสริมเป้ำหมำยกำรพัฒนำ (Cascade into development goals) โดยควรมี
ควำมเชื่อมโยงขึ้นไปข้ำงบนในกำรส่งเสริมกำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำง
แข็งแกร่งและมีควำมเชื่อมโยงลงสู่ข้ำงล่ำงในฐำนะกรอบชี้น ำกำรด ำเนินงำน
ต่อไป 

• ไม่ซับซ้อน (Simplify)  เนื่องจำกข้อมูลมำกเกินไปจะไม่มีประสิทธิภำพ 
ในกำรขับเคลื่อน เนื่องจำกจะท ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกสับสน หรือรู้สึกยำกล ำบำก
และน ำไปสู่กำรละเลย (Ignore) 

• ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริง (Based on fact) กล่ำวคือ ควรตั้งขึ้นบนข้อเท็จจริงและ
ข้อมูล ไม่ควรใช้สัญชำตญำณ ควำมรู้สึก หรือควำมต้องกำร 

การก าหนดตัวชี้วัด 

กำรก ำหนดตัวชี้วัดส ำหรับประเด็นยุทธศำสตร์ เพ่ือใช้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงสภำพหรือ
สภำวะของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ได้ก ำหนดขึ้น ช่วยให้สำมำรถเข้ำใจถึงสถำนภำพหรือบริบทของประเด็น
ยุทธศำสตร์ได้อย่ำงชัดเจน ซึ่งตัวชี้วัดนี้อำจเป็นได้ทั้งเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ และเป็นตัวชี้วัดโดยตรง 
(Direct) หรือโดยอ้อม (Proxy) หรือตัวแทนตัวชี้วัด (Proxy indicator) ได้ กำรคัดเลือกตัวชี้วัด มีข้อควร
พิจำรณำ ดังนี้ 

• สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  
• ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
• เป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ และควำมพร้อมของข้อมูล  
• สำมำรถติดตำมตรวจสอบได้อย่ำงต่อเนื่อง ในระยะยำว 
• ไม่ซับซ้อน แต่สำมำรถสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงแม่นย ำ 

กำรพิจำรณำก ำหนดตัวชี้วัดมีควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกจะถูกน ำไปใช้ในหลำย
ขั้นตอนของกระบวนกำร SEA เช่น กำรประเมินข้อมูลฐำน กำรประเมินทำงเลือก กำรติดตำมและประเมินผล 
เป็นต้น กำรก ำหนดตัวชี้วัดจึงต้องพิจำรณำให้ครอบคลุมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร และต้องไม่ซับซ้อนทำงสถิติ 
เรียบง่ำย สำมำรถสื่อสำรไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้ โดยเฉพำะผู้ที่มีอ ำนำจตัดสินใจ เพ่ือให้สำมำรถเข้ำใจใน
ควำมหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรก ำหนดตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ และตัวชี้วัดที่จะน ำมำใช้นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ 
จึงควรมีกระบวนกำรมีส่วนร่วมเข้ำมำผนวกในกำรพัฒนำและก ำหนดตัวชี้วัดของกำรด ำเนินงำน SEA ด้วย 

อนึ่ง ข้อควรค ำนึงส ำคัญ คือ กำรก ำหนดตัวชี้วัดของกำรด ำเนินงำน SEA ไม่ควร
ก ำหนดหรือจัดท ำรำยกำรตัวชี้วัดไว้เป็นจ ำนวนมำก และไม่มีตัวชี้วัดที่คงที่แน่นอนสำมำรถใช้ได้ส ำหรับทุกกรณี
และทุกลักษณะของแผน แม้ว่ำจะเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในประเภทของแผนเดียวกัน ดังนั้น ตัวชี้วัดของ SEA จะต้อง
พิจำรณำให้สอดคล้องกับบริบทและประเด็นของแผนกำรพัฒนำนั้น โดยจะต้องพิจำรณำจำกควำมสอดคล้อง
กับบริบทของพ้ืนที่ ประเด็นยุทธศำสตร์ ขอบเขตเชิงเวลำ วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รวมถึง 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของกำรจัดท ำ SEA ด้วย (ตัวอย่ำงรำยกำร
ตัวชี้วัด SEA แสดงในภาคผนวก ค)  
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ผลลัพธ์จำกกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและตัวชี้วัดของกระบวนกำร
จัดท ำ SEA สำมำรถเชื่อมโยงส่งผลเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผนได้ โดยวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
สำมำรถก ำหนดเป็นเป้ำประสงค์ของแผนกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์นี้สำมำรถผนวก
รวมเข้ำกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนำได้ ซึ่งได้ถูกพิจำรณำเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนเข้ำไว้ด้วย 

(2.4) การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline assessment) 

กำรประเมินข้อมูลฐำนเป็นกำรทบทวนข้อมูลของตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศำสตร์ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับช่วงเวลำ ที่ระบุไว้ในขั้นตอนกำรระบุขอบเขตเชิงเวลำ เพ่ือวิเครำะห์ 
กำรเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่ำง ๆ ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ ผลลัพธ์ของกำรประเมินข้อมูลฐำนจะใช้เป็น 
สภำพตำมปกติ เพ่ือเป็นฐำนเปรียบเทียบในกำรพัฒนำทำงเลือก รวมทั้งน ำไปพิจำรณำประกอบกำรประเมิน
ทำงเลือกต่อไป ทั้งนี้ เครื่องมือในกำรประเมินข้อมูลฐำนอำจพิจำรณำคัดเลือกได้ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
ตัวชี้วัด ซึ่งอำจเป็นได้ทั้งเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ เช่น กำรวิเครำะห์แนวโน้ม (Trend analysis) เมตริกซ์
(Matrices) กำรพิจำรณำโดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert judgement) และกำรซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) 
(รำยละเอียดเครื่องมือและเทคนิคแสดงดังภาคผนวก ข) เป็นต้น อนึ่ง เพ่ือให้กำรประเมินข้อมูลฐำนเป็นที่
ยอมรับและเหมำะสมในทำงวิชำกำร ควรพิจำรณำจำกแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ และต้อง
มีกำรอ้ำงอิงแหล่งข้อมูลอย่ำงถูกต้อง 

เมื่อได้ผลลัพธ์จำกกำรประเมินข้อมูลฐำนแล้ว ควรน ำมำเสนอและรับฟังควำมคิดเห็นจำก 
ผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้มั่นใจว่ำมีควำมเข้ำใจที่ตรงกัน เป็นที่ยอมรับ และสำมำรถมีส่วนร่วมได้หำกมีควำมเห็น
เพ่ิมเติมหรือแตกต่ำงจำกผลกำรประเมินข้อมูลฐำนที่ผู้จัดท ำ SEA ได้ประเมินไว้ เพ่ือให้เกิดควำมครบถ้วน
สมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับได้ 

ผลลัพธ์จำกกำรประเมินข้อมูลฐำนนี้จะช่วยให้ เข้ำใจแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนมำ 
สำมำรถพิจำรณำก ำหนดคำ่เป้ำหมำยที่สำมำรถปฏิบัติได้จริงในกระบวนกำรจัดท ำแผนได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น  

(2.5) การรายงานการก าหนดขอบเขต 

ในขั้นตอนสุดท้ำยของกำรก ำหนดขอบเขต ต้องมีกำรจัดท ำและเสนอรำยงำนกำรก ำหนด
ขอบเขตต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ก่อนด ำเนินงำนในกำรพัฒนำและประเมินทำงเลือก รำยงำนกำรก ำหนด
ขอบเขตต้องครอบคลุมกำรสรุปผลลัพธ์ของทุกขั้นตอนย่อยในกำรก ำหนดขอบเขต ตั้งแต่ขั้นตอน (2.1) ถึง 
(2.5) ข้ำงต้น กำรจัดท ำรำยงำนกำรก ำหนดขอบเขตมีควำมส ำคัญมำก เพ่ือยืนยันว่ำกำรก ำหนดขอบเขต ได้รับ
กำรยอมรับจำกทุกส่วน แนวทำงกำรพัฒนำของแผนเบื้องต้นสำมำรถพัฒนำได้โดยหน่วยงำนเจ้ำของแผน  
กลุ่มผู้เชี่ยวชำญ หรือผู้จัดท ำ SEA เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบในกำรระดมควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียใน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม และน ำไปพัฒนำทำงเลือกในขั้นตอนต่อไป (รำยละเอียดกำรพัฒนำทำงเลือกอยู่ใน
หัวขอ้ที่ (3.1) กำรพัฒนำทำงเลือก) 

3) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

กำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือกเป็นกำรพิจำรณำหำทำงเลือกที่เหมำะสมที่จะช่วยให้แผน 
กำรพัฒนำนั้นสำมำรถด ำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำและบรรลุสู่วัตถุประสงค์เพ่ือควำมยั่งยืนได้  โดยมี
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนย่อยของกำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือกดังนี้ 
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(3.1) การพัฒนาทางเลือก  

กำรพัฒนำทำงเลือก เป็นกำรก ำหนดทำงเลือกต่ำง ๆ ที่มีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนที่ส่งผลให้กำรพัฒนำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงและบรรลุสู่วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ เพ่ือใช้
ประกอบกำรตัดสินใจในกำรบูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดท ำแผน นอกจำกนี้ ยังเป็นกระบวนกำรตัดสินใจที่เป็น 
กำรป้องกันหรือกำรควบคุมสถำนกำรณ์และช่วยท ำให้มั่นใจได้ว่ำ ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ (Decision maker) หรือ
ผู้บริหำรของหน่วยงำนเจ้ำของแผนต่ำง ๆ จะได้รับกำรเสนอทำงเลือกท่ีเหมำะสมเพ่ือพิจำรณำ ภำยใต้ข้อจ ำกัด
ที่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจก ำลังเผชิญอยู่ 

ผลจำกกำรพิจำรณำดังกล่ำว จะใช้เป็นสภำพพ้ืนฐำนประกอบกำรพิจำรณำเปรียบเทียบ
และพัฒนำทำงเลือกต่อไป โดยขั้นตอนกำรพัฒนำทำงเลือก ประกอบด้วยขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

(1) การหาสภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU)  

กำรหำสภำพตำมปกติ3 คือ กำรท ำควำมเข้ำใจสภำพพ้ืนฐำนของบริบทหรือ
สถำนกำรณ์และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตตำมบริบทกำรพัฒนำเดิม เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
พัฒนำทำงเลือกต่ำง ๆ โดยสำมำรถพิจำรณำได้จำกผลของกำรประเมินข้อมูลฐำนของแต่ละตัวชี้วัด  จำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน และคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศำสตร์ไปยังอนำคตเพ่ิมเติมว่ำ หำกกำรพัฒนำ
นั้นยังคงเป็นไปตำมบริบทหรือสถำนกำรณ์เดิม แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไร 
สภำพปกตินี้จัดเป็นทำงเลือกหนึ่ง โดยถือเป็นทำงเลือกฐำน ซึ่งช่วยให้ทรำบว่ำหำกไม่ด ำเนินกำรตำมทำงเลือก
ที่พัฒนำขึ้นใหม่ จะส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศำสตร์อย่ำงไร และยังสำมำรถช่วยวัด 
ควำมแตกต่ำงของผลลัพธ์จำกทำงเลือกใหม่ต่ำง ๆ ที่จะพัฒนำขึ้นด้วย  

(2) การพัฒนาทางเลือกต่าง ๆ  

กำรพัฒนำทำงเลือกต่ำง ๆ เป็นกำรเสนอควำมเป็นไปได้ของกำรพัฒนำ เพ่ือให้เกิด
ผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ได้ก ำหนดไว้ ท ำให้มั่นใจได้ว่ำ  
กำรตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐำนข้อมูลที่ครบถ้วนและพิจำรณำทำงเลือกอย่ำงรอบคอบ ทั้งนี้ ทำงเลือกท่ีพัฒนำขึ้น
ควรมีจ ำนวนไม่มำก (๓ – 4 ทำงเลือก) สอดคล้องกับสภำพกำรพัฒนำของพ้ืนที่นั้น ๆ และสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดไว้ ซึ่งแต่ละทำงเลือกส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่ำงกัน และมีควำมเป็นไปได้ 
ในกำรด ำเนินกำร  

กำรพัฒนำทำงเลือกควรใช้ทั้งวิธีกำรจำกบนลงล่ำง (Top-down approach) ที่ระบุ
ควำมต้องกำรทำงเลือกทั้งจำกกลุ่มผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรในระดับสูง และจำกล่ำงขึ้นบน 
(Bottom-up approach) จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือประชำชนที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ผ่ำนกระบวนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมต่อสำธำรณชน ซึ่งทำงเลือกที่ได้จำก
กระบวนกำรมีส่วนร่วมมักเป็นทำงเลือกที่ผสมผสำนควำมต้องกำรของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรก ำหนดแผน
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นทำงเลือกที่สะท้อนควำมต้องกำรและเป็นที่ยอมรับของ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้มำกที่สุด 

                                                           
3 สภำพปกติ (Business as usual) หมำยถึง สภำพพื้นฐำนของตัวชี้วัดต่ำง ๆ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ ที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ
คำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยังอนำคต ซ่ึงยังไม่มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำ เพื่อใช้เปรียบเทียบกับทำงเลือกอื่น ๆ โดย 
สภำพปกติถือเป็นทำงเลือกหนึ่ง ซ่ึงอำจเรียกว่ำ ทำงเลือกไม่ด ำเนินงำน (No-action alternative) หรือ ทำงเลือกที่ศูนย์ (Zero alternative) 
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ในกำรพัฒนำทำงเลือกต้องพิจำรณำให้ครอบคลุมประเด็นต่ำง ๆ (สศช., 2563) ดังนี้  

• สอดคล้องกับเป้ำหมำยในระดับนโยบำยที่สูงกว่ำหรือไม ่
• มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติและเหมำะสมส ำหรับกำรเป็นทำงเลือกอย่ำง 

เท่ำเทียมกันในแต่ละทำงเลือกหรือไม่ หรือทำงเลือกแต่ละทำงเลือกนั้น มีขีด
ควำมสำมำรถอย่ำงเท่ำเทียมกันหรือไม่ที่จะช่วยให้บรรลุสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

• พิจำรณำครอบคลุมในมิติของควำมต้องกำรได้กำรพัฒนำและควำมต้องกำร
พัฒนำหรือไม่ (Demand and supply) 

• มีทำงเลือกในกำรใช้เครื่องมือ กระบวนกำร และเทคโนโลยีใหม่หรือไม่ (Mode/ 
Process) ที่จะสนองควำมต้องกำร และลดควำมเสียหำยและกำรเปลี่ยนแปลงที่
เหมำะสมกว่ำ เครื่องมือ กระบวนกำรแบบเดิมท่ีใช้อยู ่

• จะพัฒนำที่ไหน (Location) 
• มีระยะเวลำและรำยละเอียดในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร (Timing and detailed 

implementation) เช่น จะเริ่มด ำเนินงำนเมื่อไร มีกรอบกำรเวลำกำรด ำเนินงำน
อย่ำงไร และมีล ำดับกำรพัฒนำอย่ำงไร 

ทั้งนี้ ทำงเลือกที่พัฒนำขึ้นนั้นมีข้อควรระวังที่ต้องพิจำรณำคือ ทำงเลือกนั้นต้องไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคม จนส่งผลให้กำรเปลี่ยนแปลงนั้นไม่อำจฟ้ืนคืนสภำพได้ และไม่
ควรพัฒนำทำงเลือกหนึ่งโดยต่อยอดจำกทำงเลือกก่อนหน้ำหรือเพียงเพ่ิมกิจกรรม (Add up) เพ่ือให้ทำงเลือก
นั้นมีควำมเหมำะสมและสำมำรถน ำไปสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำได้เช่นเดียวกัน 

กำรพัฒนำทำงเลือกต้องพิจำรณำรูปแบบและเข้ำ ใจระดับของทำงเลือก 
(Alternative hierarchy) ทั้งนี้ กำรพัฒนำทำงเลือกเป็นไปได้หลำยรูปแบบและหลำยระดับขึ้นกับลักษณะของ
แผน และระยะเวลำในกำรพัฒนำแผนนั้นว่ำอยู่ในขั้นตอนใด กำรระบุทำงเลือกต่ำง ๆ ที่เฉพำะเจำะจง 
(Specific alternatives) เช่น ทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์ ทำงเลือกรำยสำขำ ทำงเลือกเชิงพ้ืนที่ ทำงเลือกของ
วิธีกำรพัฒนำ ทำงเลือกระยะเวลำด ำเนินงำน ทำงเลือกกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ทำงเลือกเชิงนโยบำยส ำคัญ
เร่งด่วน และทำงเลือกที่ใช้ในกำรหลีกเลี่ยงหรือบรรเทำผลกระทบ เป็นต้น รำยละเอียดของแต่ละรูปแบบดัง
ภาคผนวก ง 

อย่ำงไรก็ตำม สำมำรถพัฒนำทำงเลือกได้หลำยรูปแบบและหลำยระดับผสมผสำนกัน 
เพ่ือให้แต่ละทำงเลือกนั้นสำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้  ทั้งนี้ เทคนิคและเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำทำงเลือกอำจคัดเลือกให้มีควำมเหมำะสมกับบริบทหรือสถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำ เช่น  
กำรพิจำรณำโดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert judgement) กำรวิเครำะห์โครงข่ำย (Network analysis) กำรสร้ำง
แบบจ ำลอง (Modeling) กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์/ กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Scenario/ Sensitivity 
analysis) รำยละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข เป็นต้น  

(3.2) การประเมินทางเลือก 

เมื่อได้พัฒนำทำงเลือกต่ำง ๆ ขึ้นแล้วนั้น กำรด ำเนินงำนขั้นต่อไปคือ กำรประเมิน
ทำงเลือก เพ่ือให้ทรำบว่ำ ทำงเลือกใดที่มีควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินงำน หรือเพ่ือคัดเลือกให้ได้ทำงเลือกที่
เหมำะสม (Preferred alternative) ซึ่งกำรประเมินทำงเลือกเป็นกำรวิเครำะห์และประเมินผลกระทบที่เกิด
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จำกทำงเลือกต่ำง ๆ ซึ่งน ำไปประกอบกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของทำงเลือก เพ่ือหำทำงเลือกที่เหมำะสม  
โดยขั้นตอนในกำรประเมินทำงเลือกแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ 

กำรประเมินผลกระทบที่เกิดจำกทำงเลือกต่ำง ๆ เป็นกำรวิเครำะห์ผลที่คำดว่ำจะ
เกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกที่ได้พัฒนำขึ้น โดยวิเครำะห์และประเมินกำรเปลี่ยนแปลงตำมตัวชี้วัด
ต่อยอดจำกที่ได้มีกำรประเมินข้อมูลฐำนไว้ เพ่ือให้ทรำบว่ำทำงเลือกต่ำง ๆ นี้จะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อตัวชี้วัดอย่ำงไร มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทำงบวกหรือทำงลบ ซึ่งวิธีกำรประเมินสำมำรถเลือกวิธีกำรให้
สอดคล้องกับบริบทของกำรจัดท ำได้ เช่น กำรตรวจสอบรำยกำร  (Checklist) เมตริกซ์ (Matrices)  
กำรพิจำรณำโดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert judgement) กำรวิเครำะห์โครงข่ำย (Network analysis) กำรสร้ำง
แบบจ ำลอง (Modeling) และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์/ กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Scenario/ Sensitivity 
analysis) (รำยละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข) เป็นต้น  นอกจำกนี้ อำจระบุปัญหำ อุปสรรค ข้อจ ำกัด และ
ควำมห่วงกังวล รวมไปถึงระบุสมมติฐำนและควำมไม่แน่นอนของทำงเลือก ขอบเขตพ้ืนที่ที่อำจได้รับผลกระทบ
จำกทำงเลือกทั้งทำงตรงและทำงอ้อมได ้ซึ่งมีลักษณะของผลกระทบแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

• ผลกระทบทางตรง (Direct impacts) คือ ผลกระทบที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
เฉพำะพ้ืนที ่

• ผลกระทบทางอ้อม ( Indirect impacts) คือ ผลกระทบไปถึงนโยบำยซึ่ง
เกี่ยวพันกับระเบียบ กฎหมำย หรืองบประมำณ 

ทั้งนี้ นอกจำกลักษณะของผลกระทบแล้วควรจะต้องพิจำรณำให้ครอบคลุมถึง
ผลกระทบแต่ละรูปแบบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือก ซึ่งนอกจำกผลกระทบทั่วไปที่พิจำรณำ
ได้โดยตรง ควรพิจำรณำถึงผลกระทบในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพำะ 

• ผลกระทบสะสม (Cumulative impacts) คือ ผลกระทบที่รวมกันจำก
แหล่งก ำเนิดต่ำง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำเป็นกลุ่มขนำดใหญ่ เช่น กำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน เป็นต้น 

• ผลกระทบขอบเขตในวงกว้าง (Large-scale impacts) คือ ผลกระทบ
กว้ำงขวำงระดับภูมิภำคหรือระดับโลก ซึ่งอำจเกิดแบบถำวร ชั่วครำว หรือเป็น
ผลสะสมรวม  

• ผลกระทบข้ามพรมแดน (Transboundary impacts) คือ ผลกระทบที่ส่งผล
ไปไกลนอกขอบเขตพ้ืนที่ของแผน เช่น ข้ำมจังหวัด ข้ำมภูมิภำค หรือข้ำมประเทศ 
เป็นต้น 

(2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ 

เมื่อทำงเลือกท้ังหมดที่เสนอมำได้รับกำรประเมินผลกระทบที่เกิดจำกทำงเลือกต่ำง ๆ 
แล้ว ก็น ำมำเปรียบเทียบแต่ละทำงเลือก โดยกำรให้คะแนนและเรียงล ำดับคะแนนของแต่ละทำงเลือก
เปรียบเทียบกับสภำพตำมปกติ เพ่ือหำทำงเลือกที่เหมำะสม (Preferred alternative) สำมำรถด ำเนินกำรได้
ด้วยหลำยวิธี เช่น กำรวิเครำะห์หลำยหลักเกณฑ์ (Multi-criteria analysis) กำรให้คะแนนอย่ำงง่ำย (Rating) 
กำรพิจำรณำโดยผู้เชี่ยวชำญ (Expert judgement) รำยละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข เป็นต้น 
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กำรให้คะแนนทำงเลือกต่ำง ๆ ควรด ำเนินกำรในหลำกหลำยกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือเป็นกำรรวมควำมคิดเห็นและน ำควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยมำวิเครำะห์ร่วมกัน น ำผลมำใช้ปรับปรุง และ
บันทึกค ำอธิบำยเหตุผลประกอบทำงเลือกที่เหมำะสมไว้ในรำยงำนกำรศึกษำ SEA ทั้งรำยงำนวิชำกำรและ
รำยงำนฉบับประชำชนด้วย  

ผลลัพธ์สุดท้ำยจำกข้ันตอนนี้ คือ กำรน ำเสนอทำงเลือกที่เหมำะสมไปบูรณำกำรเข้ำสู่
กระบวนกำรจัดท ำแผนในขั้นตอนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ อันเป็นหัวใจส ำคัญของกำรผนวกผลลัพธ์จำก
กระบวนกำร SEA เข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผน ซึ่งจะช่วยให้ยุทธศำสตร์ของแผนสำมำรถบรรลุสู่วิสัยทัศน์ของ
กำรพัฒนำได้ เป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนเนื่องจำกได้ผ่ำนกำรระดมควำมคิดเห็นและร่วมกันเลือกจำก 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแล้ว  

4) การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน (Measures for sustainability) ของแต่ละทำงเลือก  
เป็นแนวทำงหรือวิธีกำรด ำเนินงำนเพื่อช่วยให้ประเด็นยุทธศำสตร์บรรลุตำมวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขตในกระบวนกำร SEA และน ำไปสู่ควำมสมดุลในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือท ำให้เกิดควำมยั่งยืนในระยะยำว ซึ่งมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนควรก ำหนดให้
สอดคล้องกับช่วงเวลำของกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกด้วย  

มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน มีรูปแบบที่เน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม (Enhancement) 
ผลกระทบทำงบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้ควำมส ำคัญกับกำรหลีกเลี่ยง (Avoidance) และกำรลดหรือ
บรรเทำ (Mitigation/ Reduction) ผลกระทบทำงลบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือก ไม่ใช่
เพียงมำตรกำรลดและบรรเทำผลกระทบแต่เพียงอย่ำงเดียว โดยมำตรกำรทั้ง 3 รูปแบบ มีรำยละเอียด ดังนี้ 

• มาตรการส่งเสริม (Enhancement) เป็นแนวทำงหรือวิธีกำรที่จะช่วยพัฒนำและส่งเสริม
ให้ผลลัพธ์ของทำงเลือกนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มมำกขึ้น  

• มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoidance) เป็นกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงหรือวิธีกำรอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบทำงลบจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือก 

• มาตรการลดหรือบรรเทา (Mitigation/ Reduction) เป็นแนวทำงหรือวิธีกำรที่ลดหรือบรรเทำ
ผลกระทบทำงลบที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ทั้งนี้ กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนต้องระบุกรอบระยะเวลำให้ชัดเจนว่ำ มำตรกำร 
แต่ละด้ำนจะเริ่มด ำเนินกำรเมื่อไร มีกรอบระยะเวลำด ำเนินกำรเท่ำไหร่ เป็นมำตรกำรระยะสั้น ระยะกลำง 
หรือระยะยำว ซึ่งต้องพิจำรณำควำมจ ำเป็นว่ำ จะต้องด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่ได้ก ำหนดขึ้นนั้นจนถึง
ช่วงเวลำใดเพ่ือให้สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้  อย่ำงไรก็ตำม กำรระบุกรอบ
ระยะเวลำควรจะต้องเหมำะสมกับรอบของกำรจัดท ำแผนด้วย ทั้งนี้ มำตรกำรดังกล่ำวควรระบุหน่วยงำน
ผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน และต้องน ำไปบูรณำกำรเข้ำกับแผนด้วย  

ผลลัพธ์จำกข้ันตอนกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนนี้ สำมำรถเชื่อมโยงและส่งผลสนับสนุนไป
ยังกระบวนกำรจัดท ำแผนได้ในขั้นตอนกำรก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร แผนงำน โครงกำร หรือสำมำรถน ำไป
ผนวกในกำรก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำน โครงกำร หรือกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญ ที่จะ
สนับสนุนให้ทำงเลือกกำรพัฒนำบรรลุสู่เป้ำหมำยได ้ 
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5) การจัดท ารายงานการศึกษา SEA  

กำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ SEA เป็นกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน SEA ทุกขั้นตอน เพ่ือใช้ 
ในกำรด ำเนินงำนและกำรติดตำม ประเมินผลของแผน และเพ่ือสื่อสำรต่อประชำชน โดยรำยงำน SEA ที่ดี 
ควรแสดงให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนของประเทศ เมื่อจัดท ำรำยงำน SEA แล้ว ควรน ำไปรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียและน ำกลับ
มำทบทวนปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกครั้ง เพ่ือให้ได้รำยงำนที่มีควำมสมบูรณ์ น่ำเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของ
สำธำรณะก่อนน ำไปบูรณำกำรจัดท ำร่ำงแผน ซึ่งบูรณำกำรกับ SEA ต่อไป 

กำรจัดท ำรำยงำน SEA ควรมี ๒ ฉบับ ประกอบด้วย ๑) รำยงำนวิชำกำร และ ๒) รำยงำนฉบับ
ประชำชน ดังนี้ 

(5.1) รายงานวิชาการ (Technical report) 

องค์ประกอบและเนื้อหำของรำยงำนวิชำกำร ต้องรวบรวมผลที่ได้จำกทุกขั้นตอนของ
กระบวนกำร SEA โดยให้ควำมส ำคัญกับผลลัพธ์ที่ได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร SEA และข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบำย รวมทั้งแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลหลังกำรด ำเนินงำนตำม แผนด้วย ดัง 
กล่องข้อความที่ 3-1 ซึ่งเป็นตัวอย่ำงขององค์ประกอบของรำยงำนวิชำกำร ทั้งนี้ สำมำรถปรับปรุงให้
สอดคล้องกับบริบทของกำรจัดท ำแผนของแต่ละหน่วยงำนได้ 

กล่องข้อความท่ี 3-1 ตัวอย่างองค์ประกอบของรายงานวิชาการ  
บทสรุปผู้บริหาร 
บทท่ี ๑ บทน า 

๑.๑ หลักกำรและเหตผุล 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำ SEA 
๑.๓ พื้นที่ศึกษำ 
๑.๔ กรอบกำรด ำเนินกำรและวิธีกำรจดัท ำ 
๑.๕ ระยะเวลำกำรด ำเนินกำรจดัท ำ 
๑.๖ ผลที่คำดว่ำจะไดร้ับ 

บทท่ี 2 การก าหนดขอบเขต 
2.๑ กำรทบทวนและวิเครำะห์แผนและยุทธศำสตร์

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกำรระบุประเด็น
ส ำคัญในกำรจัดท ำ SEA 

2.2 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียและกำรจัดท ำ
แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม 

2.3 กำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ วัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน และตัวช้ีวัด 

2.4 กำรประเมินข้อมูลฐำน 
บทท่ี 3 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก  

3.๑  กำรพัฒนำทำงเลือก  
3.๒ กำรประเมินทำงเลือก  

บทท่ี 4 การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน  
บทท่ี 5 การมีส่วนร่วม  
บทท่ี 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ (เชิงนโยบาย) 
บรรณานุกรม/ เอกสารอ้างอิง 

(5.2) รายงานฉบับประชาชน (Non-technical report) 

รำยงำนฉบับประชำชนใช้สื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ข้อมูลและชี้แจงผลของ 
กำรจัดท ำ SEA ซึ่งองค์ประกอบและเนื้อหำของรำยงำนมีประเด็นส ำคัญที่คล้ำยกับรำยงำนวิชำกำร แต่เน้นสรุป
ประเด็นส ำคัญที่ได้จำกกำรจัดท ำ SEA และผลจำกกำรมีส่วนร่วม โดยใช้ภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย สำมำรถสื่อสำรไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเด็น รำยงำนฉบับประชำชนควรมีองค์ประกอบอย่ำงน้อย 
ดังกล่องข้อความท่ี 3-2 (สศช., 2563) 
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กล่องข้อความท่ี 3-2 ตัวอย่างองค์ประกอบของรายงานฉบับประชาชน 
บทสรุปส าหรับประชาชน  
บทท่ี ๑ บทน า 
ให้ข้อมูลสรุปโดยสังเขปเรื่องวัตถุประสงค์ พื้นที่ศึกษำ ระยะเวลำ วิธีกำรจัดท ำ และผลที่คำดว่ำจะได้รับ โดยแสดงเป็นแผน
ที ่รูปภำพ หรือแผนผังท่ีเข้ำใจง่ำย สั้นกระชับ 
บทท่ี ๒ การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ช้ีแจงกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในขั้นตอนต่ำง ๆ ของกระบวนกำรจัดท ำ SEA ได้แก่ กำรก ำหนดขอบเขต  
กำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือก กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน โดยแสดงเป็นกล่องข้อควำม แผนภูมิ และ
รูปภำพประกอบ  
บทท่ี ๓ ทางเลือกการพัฒนาและมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
แจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงเลือกที่เหมำะสมจำกผลกำรจัดท ำเป็นอย่ำงไร ข้อดีและข้อควรค ำนึงถึง พร้อมกลไกกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในกำรได้มำซึ่งทำงเลือกที่เหมำะสม และมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนโดยสังเขปและไม่ใช้ค ำที่เป็นเทคนิคและ
วิชำกำรมำกเกินไป 
บทท่ี ๔ การติดตามผลโดยผู้มีส่วนได้เสีย 
แจ้งโอกำสกำรมีส่วนร่วมในกำรติดตำมผลกำรน ำทำงเลือกทีเ่หมำะสมและมำตรกำรต่ำง ๆ ไปใช้ในแผน รวมถึงแจ้งบทบำท
ของผู้มีส่วนได้เสียหลังจำกกำรจัดท ำ SEA โดยสังเขปพร้อมระบุระยะเวลำให้เข้ำใจชัดเจน 

(5.3)  การจัดท าร่างแผน ซึ่งบูรณาการกับ SEA  

เมื่อรำยงำน SEA มีควำมสมบูรณ์และเป็นที่ยอมรับของสำธำรณะแล้ว กำรส่งผลลัพธ์ขั้น
สุดท้ำยจำกกระบวนกำร SEA เข้ำสู่กำรจัดท ำแผนเพ่ือให้เป็นร่ำงแผน ซึ่งได้บูรณำกำรผลลัพธ์จำก SEA  
โดยสมบูรณ์ และถูกก ำหนดขึ้นอย่ำงรอบคอบและโปร่งใส แม้ว่ำตลอดระยะเวลำของกระบวนกำร SEA  
จะมีกำรส่งผลลัพธ์เข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผนโดยตลอด แต่ในขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ SEA นี้  
จะเป็นกำรยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จำกกระบวนกำร SEA ทั้งหมดอีกครั้ง และน ำผลที่ได้ไปปรับปรุงทบทวนร่ำงแผน
ให้ดีขึ้น โดยอำจมุ่งเน้นเฉพำะกำรบูรณำกำรควำมเชื่อมโยงในกำรตัดสินใจของแผน (Window of Decision-
making in planning) ที่ส ำคัญดังนี้  

(1) ทิศทางและเป้าหมายของแผน 

ผลลัพธ์จำกกระบวนกำร SEA คือ ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำอันมี
ควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกเป็นกำรระบุถึงประเด็นกำรพัฒนำที่ส ำคัญเชื่อมโยงกับกำรก ำหนดกรอบทิศทำงของ
กำรพัฒนำ ซึ่งกระบวนกำร SEA จะช่วยให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีกำรพิจำรณำที่รอบด้ำนและส่งเสริมไปสู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ผลลัพธ์ทั้งสองสำมำรถเชื่อมโยงเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำแผนได้ในขั้นตอนกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศำสตร์ของกระบวนกำรจัดท ำแผน ด้วยกำรพัฒนำเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ในกระบวนกำร SEA ไปสู่วิสัยทัศน์ และพัฒนำประเด็นยุทธศำสตร์ที่ได้รับในกระบวนกำร SEA ไปสู่ประเด็น
ยุทธศำสตร์ของแผนได้ ซึ่งจะช่วยให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น ได้พิจำรณำประเด็นอย่ำงรอบด้ำน มีจุดเน้น
ของกำรพัฒนำที่ชัดเจน และที่ส ำคัญได้น ำควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมำผนวกรวมไว้ ซึ่งช่วยให้แผน
สำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของพ้ืนที่ สร้ำงกำรยอมรับ และโปร่งใสในกำรจัดท ำแผนได ้

นอกจำกนี้ ผลลัพธ์จำกข้ันตอนย่อยในกำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
และกำรก ำหนดตัวชี้วัด รวมไปถึงผลลัพธ์จำกขั้นตอนกำรประเมินข้อมูลฐำนในกระบวนกำร SEA สำมำรถ
เชื่อมโยงและส่งผลสนับสนุนไปยังกระบวนกำรจัดท ำแผนได้ในขั้นตอนกำรก ำหนดเป้ำประสงค์ ที่สอดรับกับ
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วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยเสริมให้แผนสำมำรถเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้  
รวมถึงขั้นตอนกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่สอดรับกับตัวชี้วัดในกระบวนกำร SEA และกำรน ำผลจำก
กำรประเมินข้อมูลฐำนมำพิจำรณำประกอบก ำหนดค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และได้มีกำรผนวกน ำ 
ควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนกระบวนกำรมีส่วนร่วมมำผนวกรวมไว้ด้วย 

(2) ยุทธศาสตร์ของแผน  

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกระบวนกำร SEA ในกำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือกจะช่วยให้
ทรำบทำงเลือกที่เหมำะสม ซึ่งสำมำรถน ำไปประกอบกำรพิจำรณำก ำหนดยุทธศำสตร์ในกระบวนกำรจัดท ำ
แผนได้ ช่วยให้ยุทธศำสตร์ของแผนสำมำรถบรรลุสู่วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำได้ เชื่อมโยงสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนเนื่องจำกได้ผ่ำนกำรระดมควำมคิดเห็นและร่วมกันเลือกจำกกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียผ่ำนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA แล้ว 

(3) กลยุทธ์ มาตรการ แผนงานและโครงการ   

ผลลัพธ์ที่ได้จำกขั้นตอนย่อยในกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนในกระบวนกำร 
SEA นี้ สำมำรถเป็นกรอบกำรพิจำรณำสนับสนุนกำรก ำหนดกลยุทธ์ มำตรกำร ไปจนถึงแผนงำน โครงกำร 
ภำยใต้แผนในกระบวนกำรจัดท ำแผนได้ ซึ่งมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนนี้ได้พิจำรณำครอบคลุมทั้งในลักษณะ
มำตรกำรส่งเสริมผลประโยชน์ มำตรกำรหลีกเลี่ยง มำตรกำรลดหรือบรรเทำผลกระทบทำงลบ และได้พิจำรณำ
ในมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมผนวกรวมไว้ด้วย ซึ่งมีควำมครอบคลุมและน ำไปสู่เป้ำหมำยของ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ 

สุดท้ำย เมื่อผลลัพธ์จำกกระบวนกำร SEA ได้ถูกเชื่อมโยงเข้ำสู่กระบวนกำรจัดท ำ
แผนเรียบร้อยแล้ว น ำไปสู่กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรพัฒนำซึ่งได้บูรณำกำรกับ SEA โดยสมบูรณ์นั้น ร่ำงแผน 
กำรพัฒนำนี้จะน ำไปเสนอเข้ำสู่กระบวนกำรตัดสินใจของผู้มีอ ำนำจตัดสินใจ หรือผู้บริหำรของหน่วยงำน
เจ้ำของแผนต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรระดับนโยบำย และคณะรัฐมนตรี เป็นต้น ต่อไป 

3.2 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรมีส่วนร่วมเป็นหัวใจของกำรจัดท ำ SEA ที่ต้องสอดแทรกไว้ตลอดทุกขั้นตอน เพ่ือสร้ำงโอกำสให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้องค ำนึงถึงและด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนได้ 
ร่ำงแผน ซึ่งบูรณำกำรกับ SEA โดยรำยละเอียดของกำรมีส่วนร่วม แยกอธิบำยรำยละเอียดไว้ในบทที่ 4  

3.3 การควบคุมคุณภาพของการจัดท า SEA 

กำรควบคุมคุณภำพของกำรจัดท ำ SEA เป็นกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ SEA ว่ำมีคุณภำพหรือไม่ 
ซึ่งควรด ำเนินกำรสอดแทรกในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต กำรพัฒนำและกำรประเมิน
ทำงเลือก และกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เพ่ือให้กำรจัดท ำ SEA มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ มีคุณภำพ 
และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของแต่ละขั้นตอน โดยอำจจัดท ำเป็นบัญชีรำยกำร (Checklist) เพ่ือสะดวกต่อ 
กำรตรวจสอบควบคุม หำกพบประเด็นที่อำจส่งผลกระทบในอนำคต หรือมีประเด็นที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  
จะช่วยให้สำมำรถทบทวนและด ำเนินกำรซ้ ำได้โดยทันที กำรควบคุมคุณภำพของกำรจัดท ำ SEA อำจให้ 
บุคคลที่ 3 (Third party) เป็นผู้ควบคุมคุณภำพร่วมกับหน่วยงำนขับเคลื่อน SEA โดยร่วมเป็นคณะกรรมกำร
ก ำกับกำรจัดท ำ SEA โดยแนวทำง SEA ฉบับนี้ ได้แนะน ำตัวอย่ำงกำรจัดท ำบัญชีรำยกำรเพ่ือควบคุมคุณภำพ
แสดงดังภาคผนวก จ ทั้งนี้ บัญชีรำยกำรควบคุมคุณภำพที่แนะน ำนี้เป็นเพียงข้อแนะน ำในกำรด ำเนินงำน 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  31 
 

เนื่องจำกกำรจัดท ำ SEA มีลักษณะเฉพำะและแตกต่ำงกันไป จึงต้องพิจำรณำประยุกต์บัญชีรำยกำรให้มี 
ควำมเหมำะสมไปในแต่ละกรณี 

3.4 การติดตามและประเมินผลแผน  

กำรติดตำมและประเมินผลของกำรน ำร่ำงแผน ซึ่งบูรณำกำรกับ SEA ไปปฏิบัติ เป็นกำรติดตำมผล 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน และประเมินผลส ำเร็จและประสิทธิภำพของแผนและ SEA ว่ำบรรลุวัตถุประสงค์  
มีควำมก้ำวหน้ำและส ำเร็จในกรอบระยะเวลำของกำรด ำเนินงำนของแผนหรือไม่  โดยหน่วยงำนเจ้ำของแผน  
ซึ่งอำจมีแนวทำงหรือวิธีกำรในกำรติดตำมประเมินผลแตกต่ำงกันไปแล้วแต่บริบทของแผนกำรพัฒนำนั้น  
เพ่ือน ำผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลไปใช้ในกำรทบทวนและจัดท ำ SEA ในรอบระยะเวลำของแผนถัดไป 
โดยเฉพำะกำรประเมินว่ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนบรรลุผลตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ ตำมที่ได้
ตั้งเป้ำหมำยไว้ เนื่องจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกอำจมีควำมไม่แน่นอน เกิดกำรเปลี่ยนแปลงได้ จำกทั้ง
ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้และส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกและ 
กำรบรรลุตำมเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และจ ำเป็นจะต้องปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมมำตรกำรเพ่ือ 
ควำมยั่งยืนที่ก ำหนดไว้หรือไม่ อย่ำงไร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกนั้นยังคงมุ่งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้
ต่อไป 

นอกจำกนี้ ผลจำกกำรติดตำมและประเมินผลนี้ ยังใช้เป็นเครื่องมือในกำรวัดผลควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนตำมแผน และผลจำกกำรน ำกระบวนกำร SEA ไปปฏิบัติ อีกทั้งใช้อธิบำยผลกำรด ำเนินงำนต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้ด้วย 

แผนกำรติดตำมและประเมินผล ควรจะระบุเกณฑ์หรือมำตรฐำนของตัวชี้วัดของแผนและ SEA ที่ได้
ก ำหนดไว้ โดยองค์ประกอบของแผนกำรติดตำมและประเมินผล ประกอบด้วย  

• วัตถุประสงค์ของแผนกำรติดตำมและประเมินผล 
• วิธีกำรและเทคนิคกำรติดตำมและประเมินผล 
• ขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลำกำรติดตำมและประเมินผล 
• ควำมถีข่องกำรติดตำมและประเมินผล 
• หน่วยงำนและภำคีร่วมในกำรติดตำมและประเมินผล 

แผนกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและ SEA อำจวำงแผนด ำเนินกำรเป็นระยะ 
ตั้งแต่ระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว  เพ่ือให้ครอบคลุมควำมไม่แน่นอนของผลที่จะเกิดขึ้นจำก 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนในแต่ละช่วงเวลำ และต้องมีกำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนเจ้ำของแผน  
อย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ดังนั้น หน่วยงำนเจ้ำของแผนจึงควรมีกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือทบทวนแผนให้มีประสิทธิภำพที่จะบรรลุเป้ำหมำยเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้ในที่สุด ตลอดจนหน่วยงำน
เจ้ำของแผนควรรำยงำนผลของกำรติดตำมและประเมินผลต่อหน่วยงำนขับเคลื่อน SEA ต่อไป  

3.5 สรุปสาระส าคัญของบท 

ในบทนี้ ผู้ใช้แนวทำง SEA จะเข้ำใจกระบวนกำรและขั้นตอน SEA กับกำรจัดท ำแผน อย่ำงละเอียด 
ทุกขั้นตอน ซึ่งได้อธิบำยรำยละเอียดของวิธีกำร เทคนิคส ำหรับกำรด ำเนินงำนให้ได้ผลลัพธ์จำกแต่ละขั้นตอน 
และเข้ำใจรำยละเอียดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำร SEA กับกระบวนกำรจัดท ำแผน กำรส่งผลลัพธ์และ
ข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนซึ่งกันและกันตลอดทั้งกระบวนกำร รวมไปถึงกำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำน SEA กับ 
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กำรจัดท ำแผนให้ได้ผลลัพธ์เป็นร่ำงแผน ซึ่งบูรณำกำรกับ SEA ได้อย่ำงสมบูรณ์ ผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่ถือเป็นหัวใจหลักส ำคัญและสนับสนุนอยู่ในเกือบทุกขั้นตอน ซึ่งเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
เข้ำมำมีส่วนร่วมและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรจัดท ำแผน ส่งผลให้แผนนั้นได้บูรณำกำรควำมต้องกำรของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นที่ยอมรับ และโปร่งใส รวมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผลของแผน และกำรควบคุม
คุณภำพ เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนและ SEA มีคุณภำพทีเ่หมำะสม  

อนึ่ง แนวทำง SEA ฉบับนี้จะอธิบำยรำยละเอียดของกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำ SEA และ 
กำรจัดท ำแผน ในบทที่ 4 ต่อไป 
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บทท่ี 4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท า SEA และการจัดท าแผน 

บทที่ 3 ท ำให้ผู้ใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้ สำมำรถด ำเนินงำนกำรจัดท ำร่ำงแผน ซึ่งบูรณำกำรกับ SEA 
แล้ว ส ำหรับบทที่ 4 นี้ ได้อธิบำยรำยละเอียดขั้นตอน วิธีกำร เทคนิคของกระบวนกำรส ำคัญซึ่งเป็นหัวใจของ 
SEA ให้บรรลุเป้ำหมำยควำมยั่งยืนของแผน คือ กำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นขั้นตอนส ำคัญและจ ำเป็น
ของกระบวนกำร  SEA ซึ่ งจะท ำให้ เกิดกำรยอมรับของผู้มีส่วนได้ เสีย ในทำงปฏิบัติกำรมีส่วนร่วม 
เป็นกำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนอยู่ตลอดในกำรจัดท ำแผน โดยใช้ SEA เป็นเครื่องมือ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน  
กำรก ำหนดขอบเขต กำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือก กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน กำรจัดท ำ
รำยงำนกำรศึกษำ SEA จนถึงกำรจัดท ำรำยงำนร่ำงแผน ซึ่งบูรณำกำรกับ SEA ตลอดจนกำรติดตำมและ
ประเมินผลของกำรด ำเนินงำนของแผนด้วย รำยละเอียดกำรมีส่วนร่วมส ำหรับกระบวนกำร SEA มีดังนี้  

4.1 วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในแต่ละข้ันตอน SEA 

ผู้จัดท ำ SEA ควรเข้ำใจวัตถุประสงค์หรือควำมมุ่งหมำยของกำรมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนกำร SEA เพ่ือจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยวัตถุประสงค์ของ
กำรมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร SEA มีวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกัน สรุปได้ดังนี้ (ปรับปรุงจำก 
กพย., ๒๕๖๑) 

1) การก าหนดขอบเขต 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูล กำรวิเครำะห ์และ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำตั้ งแต่ เริ่มกระบวนกำร เริ่มจำกกำรก ำหนดขอบเขตเชิง พ้ืนที่และเวลำ  
กำรวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ วัตถุประสงค์เพ่ือควำมยั่งยืนและตัวชี้วัด และ  
กำรประเมินข้อมูลฐำน ซึ่ งจะสร้ำงควำมมั่นใจได้ว่ ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ส ำคัญของ  
ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรพิจำรณำและน ำไปประกอบกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของแผนที่ ได้ 
บูรณำกำรผลลัพธ์จำกกระบวนกำร SEA เข้ำไปด้วย นอกจำกนี้ กำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต  
ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนช่วยวิเครำะห์ควำมครบถ้วนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้ก ำหนดไว้ และร่วมกันพิจำรณำ 
วำงแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมให้มีควำมชัดเจนเพ่ิมมำกข้ึนด้วย 

ทั้งนี้ หนึ่งในขั้นตอนย่อยของกำรก ำหนดขอบเขต ได้แก่ กำรประเมินข้อมูลฐำน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ต้องใช้ข้อมูลจำกแหล่งต่ำง ๆ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงที่ผ่ำนมำของตัวชี้วัดภำยใต้
ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรยืนยันหรือได้รับควำมเห็นประกอบจำกผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
โดยกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนกำรประเมินข้อมูลฐำนนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรให้ข้อมูล ร่วมค้นหำและรวบรวมควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง พร้อมน ำเสนอข้อค้นพบต่ำง ๆ ที่วิเครำะห์ได้ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมตัวชี้วัดภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้ผลกำรประเมินข้อมูลฐำนสอดคล้องกับบริบท
ของพ้ืนที่ได้มำกที่สุด 
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2) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

การพัฒนาทางเลือก มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำมำมีส่วนร่วมโดยตรง เช่น กำรก ำหนด
แนวทำงกำรพัฒนำภำยใต้ประเด็นยุทธศำสตร์ เป็นต้น หรือโดยอ้อม เช่น เสนอควำมต้องกำร ควำมคำดหวัง 
ในกำรพัฒนำ เป็นต้น เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำทำงเลือกที่เหมำะสมตำมศักยภำพ มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ 
และสอดคล้องกับบริบทควำมต้องกำรของพ้ืนที่ 

การประเมินทางเลือก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกำสได้ร่วมวิเครำะห์ คำดกำรณ์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนผลประโยชน์และผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยำวจำก  
กำรด ำเนินงำนตำมแต่ละทำงเลือก ตลอดจนกำรพิจำรณำระดับควำมส ำคัญและจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
แต่ละทำงเลือก  

3) การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมพิจำรณำเสนอแนะมำตรกำรรองรับผลกระทบ
ที่อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนตำมแต่ละทำงเลือกหำกเป็นผลประโยชน์จะส่งเสริมผลประโยชน์เหล่ำนั้น
อย่ำงไร และ/ หรือเป็นผลกระทบทำงลบจะสำมำรถลดผลกระทบนั้น หรือหลีกเลี่ยงปัจจัยที่จะก่อให้เกิด
ผลกระทบนั้นได้ด้วยแนวทำงใด  

4) การจัดท ารายงานการศึกษา SEA 

ขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมตรวจสอบและสร้ำงควำมมั่นใจว่ำรำยงำน SEA 
ได้ตอบสนองต่อประเด็นส ำคัญอย่ำงครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้องเหมำะสม ซึ่งจะช่วยให้แผน และ SEA ได้รับ
กำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้เสียและสังคม 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนส าคัญที่จ าเป็นต้องมีกระบวนการส่วนร่วมอย่างน้อยควรประกอบด้วย 
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก และการก าหนดมาตรการเพื่อ 
ความยั่งยืน เพ่ือให้แผนพัฒนำนั้น มีทิศทำงและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
มีทำงเลือกที่เหมำะสมที่จะช่วยให้บรรลุสู่เป้ำหมำยของกำรพัฒนำนั้น และมีมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนที่จะช่วย
ขับเคลื่อนให้ทำงเลือกท่ีเหมำะสมนั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงยั่งยืน 

4.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder analysis) 

เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนกำร SEA มีควำมสมบูรณ์ ควรวิเครำะห์ให้ได้
ว่ำผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน หรือสถำบันใด มีควำมส ำคัญ ควำมเกี่ยวข้องในรูปแบบ
ใด และในระดับใด เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมได้เหมำะสม ครอบคลุมกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้กำรจัดท ำ SEA ได้ผนวกรวมควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมไป
ถึงข้อห่วงกังวลจำกผู้มีส่วนได้เสียเข้ำร่วมด้วย กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียมีวัตถุประสงค์ คือ 

• เ พ่ือระบุกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันที่สนใจและมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ในกำรตัดสินใจด ำเนินงำนแผน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนดผู้ที่ควรเข้ำร่วมกระบวนกำร SEA  

• เพ่ือให้ได้ข้อมูลในกำรพิจำรณำจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรมีส่วนร่วม รูปแบบ เทคนิควิธีกำร 
และกิจกรรมที่เหมำะสม 

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรวิเครำะหผ์ู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย (ปรับปรุงจำก กพย., 2561) 
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1) การระบุผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรระบุผู้มีส่วนได้เสียเป็นกำรพิจำรณำว่ำมีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน หรือสถำบันใดที่มี
ควำมเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนกำรพัฒนำที่จะจัดท ำขึ้น และควรต้องเข้ำมำมีส่วนร่วม  
ในกระบวนกำร SEA ซ่ึงสำมำรถท ำได้หลำยวิธี โดยพิจำรณำจำกประเด็น ดังนี้ 

• มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันใดในพ้ืนที่หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็น 
กำรพัฒนำ ซึ่งอำจได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและทำงลบต่อรำยได้ อำชีพ สุขภำพอนำมัย 
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่   

• มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันใดที่มีสถำนะทำงสังคม ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อ 
กำรชี้น ำควำมคิดให้แก่ประชำชนและผู้มีส่วนได้เสีย 

• มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันใด ซึ่งมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผน และประเด็นยุทธศำสตร์ 

มีกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบันใด ที่มี อิทธิพลหรือมีส่วนได้ ส่วนเสีย 
ในกำรพัฒนำนั้น ในระดับพ้ืนที่หรือระดับนโยบำย และมีควำมสนใจนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับแผนและประเด็น
ยุทธศำสตร์ แนวทำง SEA ฉบับนี้ แนะน ำประเภทของผู้มีส่วนได้เสียที่ควรพิจำรณำในกระบวนกำร SEA 
ทั้งหมด 12 กลุ่ม ประกอบด้วย 

1. ประชำชนที่มีภูมิล ำเนำในพ้ืนที่และขอบเขต โดยหมำยรวมถึงประชำชนที่มีควำมเปรำะบำง 
และอ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจำกแผนพัฒนำด้วย 

2. หน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจที่รับผิดชอบในพ้ืนที่และขอบเขต 

3. นักวิชำกำรและสถำบันกำรศึกษำท่ีมีควำมสนใจในพื้นที่และขอบเขต 

4. ตัวแทนผู้ประกอบอำชีพที่อำจได้รับผลกระทบทั้งทำงบวกและลบ 

5. เอกชนและผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่และขอบเขต 

6. ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำงควำมคิดท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีและขอบเขต 

7. นักกำรเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบำทในพ้ืนที่และขอบเขต 

8. ผู้แทนเครือข่ำยภำคประชำสังคมและอำสำสมัครเพื่อสังคมในพ้ืนที่และขอบเขต 

9. องค์กรอิสระไม่หวังผลก ำไรซึ่งท ำงำนในพ้ืนที่และขอบเขต 

10. ผู้ก ำหนดหรือผู้อนุมัติแผน ผู้จัดสรรงบประมำณ 

11. หน่วยงำนเจ้ำของแผน 

12. หัวหน้ำส่วนรำชกำรสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมำยที่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ 
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2) การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 

ขั้นตอนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียมี ดังต่อไปนี้  

(๑) การวิเคราะห์บทบาทและความเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย  

กำรวิเครำะห์บทบำทและควำมเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ทรำบ
ว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดที่มีควำมสัมพันธ์กับผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในทำงบวกและทำงลบ รวมถึง มี
บทบำทต่อควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของแผน และมีผลต่อกำรตัดสินใจแผน และมีกลุ่มบุคคลใด ซึ่งอำจไม่
มีบทบำท แต่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลักของกำรพัฒนำ และเป็นผู้ที่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนนั้น  
ซึ่งกำรวิเครำะห์บทบำทและควำมเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้สำมำรถก ำหนดรูปแบบ วิธีกำร และ
ประเด็นกำรปรึกษำหำรือท่ีเหมำะสมส ำหรับแต่ละกลุ่มได ้

ขั้นตอนนี้เป็นกำรท ำควำมรู้จักและเข้ำใจผู้มีส่วนได้เสียในด้ำนต ำแหน่ง หน้ำที่ องค์กร และ
ทรัพยำกรภำยใต้กำรก ำกับ ควำมสัมพันธ์และบทบำทที่มีต่อกลุ่มคนต่ำง ๆ รวมทั้งควำมสนใจที่มีต่อแผน  
ควำมคิดเห็นและข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจำกแผนนั้น รวมถึงโอกำสและศักยภำพที่กลุ่มต่ำง ๆ  
จะสนับสนุนหรือคัดค้ำนต่อกำรด ำเนินงำนในกำรขับเคลื่อนแผน เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดล ำดับควำมส ำคัญ
ของผู้มีส่วนได้เสีย  

กำรวิเครำะห์บทบำทและควำมเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถด ำเนินกำรโดยกำรวิเครำะห์
ว่ำผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรำยบุคคลมีควำมเกี่ยวข้องกันอย่ำงไรใน 2 มิติ ได้แก่ มิติผลประโยชน์ทั้ง
ได้รับผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์ และมิติบทบำทที่เกี่ยวข้องต่อควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผน  
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกประเด็นย่อย ดังต่อไปนี้  

มิติผลประโยชน์ (Benefit) 

• ผู้มีส่วนได้เสียนั้นได้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์จำกกำรพัฒนำตำมแผนอย่ำงไร 
และประเด็นผลประโยชน์นั้นมีควำมเก่ียวข้องต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงไร 

• ควำมเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียกับประเด็นผลประโยชน์นั้นมำกน้อยระดับใด และเป็น
สำเหตุสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องเข้ำมำมีส่วนร่วม 

มิติบทบาทต่อความส าเร็จของการขับเคลื่อนแผน (Influence) 

• ผู้มีส่วนได้ เสียนั้นมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ เกี่ยวข้องอย่ำงไร และระดับใด 
ในกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ ในพื้นที่และขอบเขตตำมแผนนั้น  

• หำกผู้มีส่วนได้เสียเข้ำใจในบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรรับรู้ กำรแสดงควำมคิดเห็นแล้ว 
จะส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มนั้น ๆ มีควำมเข้ำใจได้มำกหรือน้อยตำมไป
ด้วย ซึ่งส่งผลต่อควำมร่วมมือในกำรขับเคลื่อนแผนกำรพัฒนำในอนำคต  

• องค์ควำมรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ควำมรู้ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เป็นต้น มีส่วนช่วยในกำรเพ่ิมเติมควำมสมบูรณ์ของข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ ที่จะส่งผล
ต่อกำรตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมำะสมของแนวทำงกำรพัฒนำตำมแผนนั้น  
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(๒) การจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย  

เมื่อวิ เครำะห์ผู้มีส่วนได้ เสียทั้ งมิติผลประโยชน์และมิติบทบำทต่อควำมส ำเร็จของ 
กำรขับเคลื่อนแผนแล้ว จะวิเครำะห์ควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ทรำบว่ำผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 
มีระดับควำมส ำคัญอย่ำงไร ตั้งแต่ระดับส ำคัญน้อยที่สุดไปจนถึงถึงส ำคัญมำกที่สุด ซึ่งเทคนิควิธีกำร 
ในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถด ำ เนินกำรได้หลำกหลำยวิธี แนวทำง SEA ฉบับนี้ 
แนะน ำวิธีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญ โดยอำจพิจำรณำเปรียบเทียบควำมสัมพันธ์ทั้งในมิติผลประโยชน์และมิติ
บทบำทต่อควำมส ำเร็จของกำรขับเคลื่อนแผนในรูปแบบของตำรำง 2x2 เมทริกซ์ (ปรับปรุงจำก Bryson, 
2004) โดยก ำหนดแกนแนวตั้งคือระดับผลประโยชน์ และแกนแนวนอนคือ ระดับบทบำทต่อควำมส ำเร็จของ
กำรขับเคลื่อนแผน เนื่องจำกเป็นเทคนิควิธีกำรที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำยและไม่มีควำมซับซ้อน 

เมื่อได้ผลระดับควำมส ำคัญแล้ว จะสำมำรถจัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละ
มิติได้ ทั้งนี้ ผลกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญจะถูกน ำไปประกอบกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม และ
สำมำรถระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่จะเกี่ยวข้องในกระบวนกำรมีส่วนร่วมของแต่ละขั้นตอน SEA ได้อย่ำง
ครบถ้วน ส่งผลให้แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมมีประสิทธิภำพและด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ใกล้ชิด 
และครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่ำงเหมำะสม ตัวอย่ำงกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของ 
ผู้มีส่วนได้เสียแสดงดังตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 ตัวอย่างการจัดล าดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย  
ระดับผลประโยชน ์ ระดับความส าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย 
ผลประโยชน์มำก 3 4 5 5 

ผลประโยชน์ปำนกลำง 3 4 5 5 
ผลประโยชน์บำงส่วน 2 3 4 5 

ผลประโยชน์น้อย 2 3 4 5 
ไม่ได้รับผลประโยชน์ 1 2 3 4 

ระดับบทบาทต่อความส าเร็จ
ของการขับเคลื่อนแผน 

มีบทบำทน้อย/ 
ไม่ทรำบ 

มีบทบำทบ้ำง 
มีบทบำท 
ปำนกลำง 

มีบทบำทมำก 

หมำยเหตุ: ระดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียจ ำแนกระดับจำกน้อย (1) ไปถึง มำก (5) 
 

4.3 การจัดท าแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วม  

กำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญมำก เนื่องจำกจะช่วยก ำหนด
แนวทำงกำรมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับแต่ละขั้นตอนของ SEA ซึ่งจะท ำให้ขั้นตอนกำรมีส่วนร่วมสอดคล้องกับ
กรอบระยะเวลำของกระบวนกำร SEA และสอดคล้องกับระดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง 
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงำนเจ้ำของแผน และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น  
ซึ่งจะท ำให้กระบวนกำรมีส่วนร่วมมีประสิทธิภำพและมีควำมโปร่งใส  

ในกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมควรมีโครงสร้ำงที่ชัดเจน มีควำมต่อเนื่องตลอดทั้ง
กระบวนกำร และสำมำรถทบทวนหรือปรับปรุงได้ตลอดช่วงระยะเวลำของกระบวนกำร SEA เพ่ือให้
กระบวนกำรมีส่วนร่วมครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเหมำะสมมำกที่สุด นอกจำกนี้ กำรจัดท ำแผน 
กำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมจ ำเป็นต้องทรำบถึงระดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย  
เพ่ือพิจำรณำว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดที่ควรเข้ำร่วมในแต่ละระดับของกำรมีส่วนร่วม และจะเลือกรูปแบบ 
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กำรสื่อสำรหรือเทคนิคกำรมีส่วนร่วมส ำหรับใช้ในระดับกำรมีส่วนร่วมต่ำง ๆ อย่ำงไร เพ่ือให้สอดรับกับข้ันตอน
หรือกระบวนกำร SEA และสอดคล้องกับลักษณะและควำมส ำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับกำรให้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
(Information and engagement) 2) ระดับกำรปรึกษำหำรือ (Consultation) และ 3) ระดับกำรร่วม
ตัดสินใจ (Decision influence) โดยในแต่ละระดับต้องพิจำรณำว่ำ ผู้ใดที่เกี่ยวข้อง (Who) ต้องด ำเนินกำร 
ในระดับนั้นเมื่อใด (When) และด ำเนินกำรด้วยรูปแบบวิธีกำรอย่ำงไร (How) ทั้งนี้ แต่ละระดับอำจมีรูปแบบ
กำรมีส่วนร่วมที่แตกต่ำงกัน เพ่ือให้เหมำะสมกับบริบทหรือรูปแบบของระดับนั้น ๆ ดังนี้ (สศช., 2563) 

ระดับการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Information and engagement) เป็นกำรด ำเนินกำรในรูปแบบ
กำรให้ข้อมูลผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ อีเมล จดหมำย/ ไปรษณีย์ หรือสื่อ
สำธำรณะ (Social media) ต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในทุกระดับ (ระดับ 1-5) เช่น 
ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงำนรำชกำร องค์กร/ สถำบันต่ำง ๆ สื่อมวลชน รวมไปถึงประชำชนทั่วไปที่
มีควำมสนใจ เป็นต้น ได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำร SEA อย่ำงครบถ้วน ทั่วถึงและต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ กำรให้ข้อมูลและกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมต้องด ำเนินกำรครอบคลุมและต่อเนื่องตลอดทั้งกระบวนกำร SEA 
ซึ่งสำมำรถเริ่มด ำเนินกำรได้ตั้งแต่ข้ันตอนกำรก ำหนดขอบเขต ตลอดจนขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นระดับที่ต้องกำรได้รับควำมเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสีย 
จึงจ ำเป็นต้องมีรูปแบบหรือวิธีกำรที่เข้มข้นมำกกว่ำระดับกำรให้ข้อมูล เพ่ือให้ได้มำซึ่งควำมคิดเห็นอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อกระบวนกำร SEA โดยอำจด ำเนินกำรในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กำรประชุมกลุ่มย่อย กำรส ำรวจ
ควำมคิดเห็นโดยแบบส ำรวจหรือแบบสอบถำม กำรอภิปรำย และกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร เป็นต้น ซึ่งอำจ
เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในบำงระดับ (ระดับ 2-5) เช่น หน่วยงำนรำชกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในแต่ละ
ด้ำน สถำบันกำรศึกษำที่มีองค์ควำมรู้  และประชำชนผู้ที่ ได้รับผลกระทบโดยตรง เป็นต้น  ทั้ งนี้   
กำรปรึกษำหำรืออำจด ำเนินกำรในขั้นตอนที่มีควำมส ำคัญ โดยเฉพำะกำรก ำหนดขอบเขต เช่น กำรวิเครำะห์
และก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำ และกำรประเมินข้อมูลฐำน เป็นต้น กำรพัฒนำและ
กำรประเมินทำงเลือก และกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน กิจกรรมและช่วงเวลำในกำรปรึกษำหำรือต้อง
ระบุหัวข้อหรือประเด็นกำรหำรือที่ชัดเจนและสอดคล้องกับผลของกระบวนกำร SEA ในแต่ละช่วงเวลำ เช่น 
กำรระดมควำมเห็นต่อกำรก ำหนดขอบเขต กำรพัฒนำและกำรประเมินทำงเลือก เป็นต้น กำรปรึกษำหำรือนี้
จะเป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกถึงกำรเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำ มีโอกำสในกำรร่วมกันระดม
ควำมคิดเห็น และสร้ำงควำมร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย  

ระดับการร่วมตัดสินใจ (Decision influence) เป็นระดับที่ผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมส ำคัญเข้ำมำ 
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และส่งผลต่อกำรก ำหนดแผน อำจด ำเนินกำรในรูปแบบกำรประชุมระดม 
ควำมคิดเห็น กำรประชุมภำคีที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรประชุมของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง กำรประชุมระดับ
ผู้บริหำร ซึ่งอำจเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในระดับร่วมตัดสินใจ (ระดับ 5) เช่น ผู้บริหำรระดับสูงของ
หน่วยงำน ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และคณะกรรมกำรระดับนโยบำยที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ทั้งนี้ กำรร่วมตัดสินใจอำจ
ด ำเนินกำรในช่วงที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นต้องได้รับกำรตัดสินใจร่วมกัน ได้แก่ ขั้นตอนกำรพัฒนำและกำร
ประเมินทำงเลือก และช่วงของกำรน ำผลจำกกระบวนกำร SEA เสนอเข้ำในแผน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่
รับผิดชอบกำรตัดสินใจได้เข้ำมำรับรู้และร่วมกันตัดสินใจ 
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ในกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมควรระบุผู้มีส่วนได้เสียให้ได้ว่ำ ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดที่จะ
เข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละระดับข้ำงต้น และควรวำงแผนกิจกรรมและก ำหนดระยะเวลำของกิจกรรม 
ให้สอดคล้องกับกระบวนกำร SEA และกระบวนกำรจัดท ำแผนด้วย เพ่ือให้ควำมคิดเห็นที่จะได้รับจำก 
ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถน ำมำใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสมกับช่วงเวลำ ดังตัวอย่ำง
แผนภำพระดับของแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA ตำมรูปที่ 4-1 

 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก สศช. (๒๕๖3) 

รูปที่ 4-1 ตัวอย่างแผนภาพระดับของแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA  

ในกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม ผู้จัดท ำควรค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ที่แตกต่ำงกันในแต่ละ
ขั้นตอนข้ำงต้นที่ได้อธิบำยไว้ และจ ำเป็นต้องวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียที่จะเข้ำมีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนให้
ชัดเจน เนื่องจำกจะช่วยให้สำมำรถระบุวิธีกำรมีส่วนร่วมที่มีควำมเหมำะสมกับแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและแต่
ละขั้นตอนของกำรจัดท ำ SEA ได้ โดยมีตัวอย่ำงตำรำงแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมดังตารางที่ 4-2  
ทั้งนี้ เพ่ือแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้นในทุกมิติ ควรเปิดโอกำสให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเครำะห์และวำงแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมด้วย ซึ่งควรเริ่มตั้งแต่
เริ่มต้นของกำรศึกษำ 
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ตารางท่ี 4-2 ตัวอย่างตารางแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดท า SEA 

ขั้นตอน SEA* 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคและวิธีการ 

มีส่วนร่วม 
1. ก ำ ร ก ำ ห น ด

ขอบเขต 
มีส่วนในกำรให้ข้อมูล  
ก ำ ร วิ เ ค ร ำ ะ ห์  แ ล ะ 
ก ำ ร ก ำ ห น ด ทิ ศ ท ำ ง 
กำรพัฒนำ  

• ประชำชนในพื้นท่ี 
• หน่วยงำนรำชกำรและ

รัฐวิสำหกิจ 
• ตัวแทนผู้ประกอบอำชีพ 
• ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำง

ควำมคิด 
• เอกชนและผู้ประกอบกำร 
• นักกำรเมืองท้องถิ่น 
• ผู้แทนเครือข่ำย 
• องค์กรอิสระ 
• หน่วยงำนเจ้ำของแผน 

• กำรประชุมกลุ่มย่อย 
• กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 
• ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟั ง 

ควำมคิดเห็น 
• ก ำ ร สั ม ภ ำ ษ ณ์ ด้ ว ย

แบบสอบถำม 

 มีส่ วนในกำรให้ ข้ อมู ล 
ร่วมค้นหำ และรวบรวม 
แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ 
ควำมถูกต้องของข้อมูล 
เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ตำมตัวชี้วัด 

• หน่วยงำนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ 

• นักวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ 
• ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำง

ควำมคิด 
• ผู้แทนเครือข่ำย 

• กำรประชุมกลุ่มย่อย 
• กำรสัมภำษณร์ำยบุคคล 
• ก ำ ร สั ม ภ ำ ษ ณ์ ด้ ว ย

แบบสอบถำม 

2. กำรพัฒนำและ
ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น
ทำงเลือก 

มีส่วนในกำรก ำหนดแนว
ทำงกำรพัฒนำ หรือเสนอ
ควำมต้ องกำร  ควำม
คำดหวั งในกำรพัฒนำ 
เพ่ือน ำไปสู่ กำรพัฒนำ
ทำงเลือกที่เหมำะสม 

• หน่วยงำนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ 

• นักวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ 
• ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำง

ควำมคิด 
• นักกำรเมืองท้องถิ่น 
• ผู้แทนเครือข่ำย 

• กำรประชุมกลุ่มย่อย 
• กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 

 ร่วมวิเครำะห์ คำดกำรณ์
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง
ในด้ำนผลประโยชน์และ
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 
แ ล ะ พิ จ ำ ร ณ ำ ร ะ ดั บ
ควำมส ำคัญและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของแต่ละ
ทำงเลือก 

• หน่วยงำนรำชกำรและ
รฐัวิสำหกิจ 

• นักวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ 
• ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำง

ควำมคิด 
• ผู้แทนเครือข่ำย 

• กำรประชุมกลุ่มย่อย 
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ตารางท่ี 4-2 ตัวอย่างตารางแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการจัดท า SEA (ต่อ) 

ขั้นตอน SEA* 
วัตถุประสงค์ของ

กระบวนการ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคและวิธีการ 

มีส่วนร่วม 
3. ก ำ ร ก ำ ห น ด

มำตรกำรเ พ่ือ
ควำมยั่งยืน 

ร่ ว ม กั น เ ส น อ แ น ะ
ม ำ ต ร ก ำ ร ร อ ง รั บ
ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้น
จ ำ ก ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น
ตำมแต่ละทำงเลือกทั้ ง
สนับสนุนผลทำงบวก และ
หลีกเลี่ ยง และลดหรือ
บรรเทำผลทำงลบ 

• หน่วยงำนรำชกำรและ
รัฐวิสำหกิจ 

• นักวิชำกำร สถำบันกำรศึกษำ 
• ผู้น ำชุมชนหรือผู้น ำทำง

ควำมคิด 
• ผู้แทนเครือข่ำย 

• กำรประชุมกลุ่มย่อย 
• กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล 
• ก ำ ร สั ม ภ ำ ษ ณ์ ด้ ว ย

แบบสอบถำม 

4. ก ำ ร จั ด ท ำ
รำยงำน SEA 

ร่วมกันให้ควำมเห็นต่อ
ควำมครบถ้วนสมบูรณ์
ของผลกำรศึ กษำและ
ข้อเสนอแนะในกำรน ำไป
ประยุกต์ใช้ 

• หน่วยงำนเจ้ำของแผน 
• ผู้ก ำหนดหรืออนุมัติแผน 

ผู้จัดสรรงบประมำณ 
• หัวหน้ำส่วนรำชกำรสูงสุด

ที่มีอ ำนำจตัดสินใจ 

• ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม รั บ ฟั ง 
ควำมคิดเห็น 

• กำรประชุมกลุ่มย่อย 

* เป็นขั้นตอนแนะน ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรมีส่วนร่วม อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใช้แนวทำงสำมำรถน ำไปปรับประยุกต์ใช้กับ
ขัน้ตอนอ่ืน ๆ ได้ตำมควำมเหมำะสมกับบริบทของกำรจัดท ำแผนต่ำง ๆ 

4.4 เทคนิคและวิธีการมีส่วนร่วม  

กระบวนกำรมีส่วนร่วมต้องค ำนึงถึงหลักกำรที่จะส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกที่สุด  
ซึ่งกำรคัดเลือกเทคนิคและวิธีกำรที่เหมำะสมนั้นมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง โดยอำจแตกต่ำงกันไปในแต่ละบริบท
ของผู้มีส่วนได้เสีย สภำพกำรณ์ และวัตถุประสงค์ของกำรมีส่วนร่วมในแต่ละครั้ง เพ่ือให้กำรมีส่วนร่วมนั้นมี
ประสิทธิภำพสูงสุด สร้ำงกำรยอมรับจำกผู้มีส่วนได้เสียได้ ซึ่งแต่ละเทคนิคและวิธีกำรล้วนมีวัตถุประสงค์  
จุดแข็ง และข้อจ ำกัดที่แตกต่ำงกันออกไป จึงควรพิจำรณำใช้เทคนิคและวิธีกำรที่หลำกหลำยผสมผสำนกัน 
สำมำรถเข้ำถึงผู้มีส่วนได้เสียได้อย่ำงกว้ำงขวำง สำมำรถอ ำนวยให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ำร่วมได้อย่ำงสะดวกใจและ
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเต็มที่ ทั้งนี้ แนวทำง SEA ฉบับนี้ได้เสนอแนะตัวอย่ำงเทคนิคและวิธีกำรมีส่วนร่วมที่
ได้รับควำมนิยมใช้กันอย่ำงแพร่หลำยดังต่อไปนี้ (คนำงค์ คันธมธุรพจน์, 2561)  

1) การส ารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire survey) 

เป็นกำรส ำรวจควำมเห็นทั่วไปหรือเจำะจงประเด็นโดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บ
ข้อมูลโดยใช้หลักทำงสถิติและสังคมศำสตร์เข้ำมำประกอบกำรด ำเนินกำร ซึ่งกำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้
แบบสอบถำมนี้จะสำมำรถวิเครำะห์ผลออกมำได้ในเชิงปริมำณที่ชัดเจน มีผลลัพธ์อย่ำงเป็นรูปธรรมกว่ำเทคนิค
อ่ืน ๆ ซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่ กำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและพ้ืนที่ศึกษำในกำรส ำรวจควำมคิดเห็น กำรก ำหนด
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสม กำรออกแบบเครื่องมือแบบสอบถำมที่จะใช้ในกำรส ำรวจควำมคิดเห็น และ
กำรก ำหนดวิธีกำรเก็บข้อมูล ซึ่งมีข้อควรพิจำรณำส ำคัญดังนี้ 

การก าหนดพื้นที่ศึกษาที่จะส ารวจความคิดเห็น จะต้องมีกำรก ำหนดขอบเขตที่ชัดเจน  
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การค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะต้องเพียงพอส ำหรับเป็นตัวแทนของประชำกรในทำงสถิติ 
ขนำดจ ำนวนตัวอย่ำงที่ค ำนวณได้หมำยถึงจ ำนวนขั้นต่ ำที่สำมำรถเป็นตัวแทนของประชำกรได้ ซึ่งกำรค ำนวณ
ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถท ำได้หลำยวิธี โดยจะต้องพิจำรณำเลือกวิธีกำรให้เหมำะสม ซึ่งมีทั้งกรณีที่ทรำบ
จ ำนวนประชำกรที่แน่นอน และในกรณีท่ีไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 

วิธีการเก็บข้อมูล ต้องเป็นไปอย่ำงไม่มีอคติ ทุกหน่วยประชำกรมีโอกำสถูกเลือกเท่ำ ๆ กัน เพ่ือให้
เป็นตัวแทนประชำกรที่แท้จริง โดยอำจเลือกเทคนิควิธีกำรเก็บข้อมูล เช่น กำรสุ่มอย่ำงเป็นระบบ 
(Systematic sampling) และกำรสุ่มตัวอย่ำงอย่ำงง่ำย (Simple random sampling) เป็นต้น  

จุดแข็งของกำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำมคือประหยัดเวลำเมื่อเทียบกับกำรเก็บ
ข้อมูลโดยวิธีอ่ืน ๆ สำมำรถเก็บข้อมูลจำกผู้ตอบจ ำนวนมำกได้ กระจำยครอบคลุมได้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ และเป็น
วิธีกำรที่รวบรวมควำมเห็นของผู้ไม่มีโอกำสเข้ำมำร่วมในกำรรับฟังควำมคิดเห็นได้ อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้ตอบ
แบบสอบถำมไม่มีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโครงกำร หรือใช้ค ำถำมที่เข้ำใจยำก ผู้ตอบอำจตีควำมหมำยของค ำถำม
ไม่ตรงกัน ท ำให้มีควำมเสี่ยงว่ำผลลัพธ์ของข้อมูลที่ได้อำจไม่สะท้อนควำมเห็นที่แท้จริง  

ดังนั้น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำมจึงอำจน ำไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนกำรก ำหนด
ขอบเขต เช่น กำรรวบรวมประเด็นปัญหำ ควำมคำดหวังต่ำง ๆ เพ่ือวิเครำะห์ประเด็นยุทธศำสตร์ รวมไปถึง
กำรรวบรวมข้อมูลแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของประเด็นส ำคัญหรือตัวชี้วัดต่ำง ๆ ซึ่งจะท ำให้ได้ข้อมูล  
ในวงกว้ำงเชิงพื้นที่ ที่จะช่วยยืนยันหรือสนับสนุนข้อมูลในกำรประเมินข้อมูลฐำนได้ เป็นต้น 

2) การสัมภาษณ์รายบุคคล (In-depth interview)  

เป็นกำรพูดคุยแบบมีแนวค ำถำมไว้ล่วงหน้ำอย่ำงมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือให้ได้ข้อมูล ควำมคิดเห็น  
อย่ำงลึกซึ้งและตรงกับควำมเป็นจริงของสถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ ซึ่งผู้สัมภำษณ์ต้องมีควำมเข้ำใจบริบทของผู้ที่
ให้ข้อมูล ต้องไม่มีอคติ เป็นผู้ฟังที่ดี เปิดโอกำสให้ผู้ให้ข้อมูลแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ หัวใจส ำคัญของ 
กำรสัมภำษณ์รำยบุคคลคือ ต้องวิเครำะห์หำผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) ที่สำมำรถให้ข้อมูลที่ 
ผู้สัมภำษณ์ต้องกำรให้ได ้เพ่ือข้อมูลที่ได้รับมีควำมถูกต้อง เหมำะสม และเป็นไปตำมข้อเท็จจริง  

ข้อดีของกำรสัมภำษณ์รำยบุคคลคือเป็นวิธีกำรพูดคุยกันแบบตัวต่อตัวระหว่ำงผู้สัมภำษณ์ กับผู้ให้
สัมภำษณ์ สำมำรถแสดงควำมเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำและละเอียดลึกซึ้งมำกกว่ำวิธีกำรมีส่วนร่วมแบบอ่ืน 
นอกจำกนี้ กำรสัมภำษณ์รำยบุคคลมีจุดเด่นคือเป็นวิธีกำรเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น มีกำรโต้ตอบ ระหว่ำงผู้ให้
สัมภำษณ์กับผู้ถูกสัมภำษณ์ ผู้เก็บข้อมูลสำมำรถสอบถำมในประเด็นเชิงลึกกับผู้ให้สัมภำษณ์ได้อย่ำงเป็น
ส่วนตัว ทั้งนี้ ภำษำและท่ำทำงของผู้สัมภำษณ์สำมำรถกระตุ้นต่อผู้ให้สัมภำษณ์แสดงควำมคิดเห็นและข้อมูล
มำกขึ้นได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรสัมภำษณ์รำยบุคคลมีข้อจ ำกัดคือใช้เวลำมำกในกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลจนครบ 
และผู้สัมภำษณ์ต้องมีทักษะในกำรสัมภำษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม นอกจำกนี้ ข้อมูลที่ได้จำก
กำรสัมภำษณ์ถอืเป็นข้อมูลเฉพำะบุคคลไม่สำมำรถน ำไปตีควำมได้ว่ำเป็นควำมเห็นในภำพรวมของทั้งหมดได้ 

ดังนั้น กำรสัมภำษณ์รำยบุคคลจึงอำจน ำไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมคิดเห็น
ในเชิงลึกจำกผู้มีส่วนได้เสียเฉพำะบุคคล หรือเป็นประเด็นส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ เช่น ขั้นตอน 
กำรก ำหนดขอบเขตในเกือบทุกขั้นตอน ทั้งกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและประเด็นยุทธศำสตร์  
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือควำมยั่งยืนและตัวชี้วัด กำรประเมินข้อมูลฐำน ขั้นตอนกำรพัฒนำและประเมิน
ทำงเลือก และขั้นตอนกำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผู้จัดท ำ SEA จะต้อง
วิเครำะห์ให้ได้ว่ำจ ำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลในเชิงลึกจำกผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใด ประเด็นส ำคัญอะไร  
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3) การประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion)  

เป็นกระบวนกำรอภิปรำยที่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมเห็นและโต้ตอบระหว่ำงผู้เข้ำร่วมประชุม  
ในประเด็นที่เฉพำะเจำะจงได้ มีลักษณะเป็นกำรประชุมกลุ่มเล็ก ๆ ท ำให้สำมำรถสืบหรือค้นหำสำเหตุของ
ปัญหำเฉพำะด้ำนได้ดี และมีกำรโต้ตอบสองทำง ผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อยจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์เฉพำะ 
ในประเด็นที่ผู้จัดประชุมต้องกำรสอบถำมและเป็นผู้ที่รู้สึกสบำยใจที่จะแสดงควำมเห็นและแลกเปลี่ยน
ควำมเห็นของตนเองกับผู้เข้ำร่วมประชุมคนอ่ืน ๆ ต้องมีกำรวำงแผนในกำรเลือกผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวนครั้ง
ของกำรประชุม สถำนที่ที่เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย โดยจ ำนวนที่เหมำะสมของผู้เข้ำร่วมประชุมต่อกลุ่ม
ประมำณ 6-10 คน และควรเป็นผู้เข้ำร่วมประชุมในกลุ่มหรือระดับเดียวกันเพ่ือไม่ให้มีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ผู้เข้ำร่วมประชุมด้วยกันมำกจนเกินไป และระยะเวลำที่ใช้ในกำรประชุมไม่ควรมำกหรือน้อยเกินไป นอกจำกนี้ 
กำรประชุมกลุ่มย่อยยังสำมำรถประยุกต์ใช้เครื่องมือหรือเทคนิคต่ำง ๆ ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมประชุมเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมประชุมรู้สึกมีส่วนร่วมมำกยิ่งขึ้นในกำรประชุม  
ทั้ง กำรใช้บัตรค ำ กระดำษโน้ตมีกำวในตัว (Post-it notes) แสดงควำมคิดเห็น ที่ผู้เข้ำร่วมแต่ละคนมีโอกำส 
ในกำรเสนอแนะควำมคิดเห็นได้เท่ำเทียมกันทุกคน ผนวกกับกำรใช้หัวข้อหรือค ำถำมน ำ เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมแสดง
ควำมคิดเห็นได้ตรงประเด็นมำกยิ่งขึ้น หรือกำรใช้แอพพลิเคชั่นที่ทันสมัยต่ำง ๆ ที่ช่วยรวบรวมควำมคิดเห็น
และแสดงผลในรูปแบบที่น่ำสนใจ เช่น Menti เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็นได้ตรงประเด็น 
มำกยิ่งขึ้น ควำมคิดเห็นที่ได้รับจึงสำมำรถน ำไปประกอบให้กำรจัดท ำ SEA มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น 

จุดแข็งของกำรประชุมกลุ่มย่อยคือ ใช้ต้นทุนต่ ำหรือทรัพยำกรน้อยเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ ที่เน้น 
กำรปรึกษำหำรือในลักษณะตัวต่อตัว ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนสำมำรถเข้ำร่วมได้ นอกจำกนี้ 
กำรประชุมกลุ่มย่อยยังท ำให้ผู้มีส่วนได้เสียมีกำรโต้ตอบกันและแลกเปลี่ยนกัน ผู้เข้ำร่วมประชุมมีโอกำส 
ในกำรที่จะท ำควำมเข้ำใจในเหตุผลของผู้เข้ำร่วมประชุมคนอ่ืน ๆ มำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม มีข้อควรพิจำรณำ เช่น 
ใช้เวลำในกำรประชุมมำก ควำมล ำบำกในกำรเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมำเข้ำร่วมประชุมในครำวเดียวกัน เป็นต้น 
นอกจำกนี้ ควำมเห็นที่ได้รับจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยเป็นควำมเห็นของกลุ่ม ไม่สำมำรถแยกเป็นควำมเห็น
เฉพำะบุคคลได ้

ดังนั้น กำรประชุมกลุ่มย่อย จึงอำจน ำไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนที่จ ำเป็นต้องได้รับควำมคิดเห็น
ร่วมกันจำกผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่ม เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือร่วมพิจำรณำในประเด็นต่ำง ๆ ร่วมกัน หรือ
เป็นประเด็นส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรตัดสินใจในลักษณะเดียวกับเทคนิคกำรสัมภำษณ์รำยบุคคล ได้แก่ ขั้นตอน
กำรก ำหนดขอบเขตในเกือบทุกขั้นตอน ทั้งกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและประเด็นยุทธศำสตร์  
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือควำมยั่งยืนและตัวชี้วัด ขั้นตอนกำรพัฒนำและประเมินทำงเลือก และขั้นตอน  
กำรก ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน เป็นต้น  

4) การประชุมรับฟังความคิดเห็น (Public hearing) 

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น เป็นกำรจัดประชุมเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นอย่ำ งเป็นทำงกำร  
โดยเชิญกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้ำร่วมในกำรประชุมเพ่ือน ำเสนอรำยละเอียดในภำพรวมทั้งหมด  
ซึ่งมักน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (เปิดโครงกำร) ที่ต้องกำรน ำเสนอรำยละเอียด  
ในภำพรวมของกำรด ำเนินกำรจัดท ำ SEA ก่อน มุ่งเน้นกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์โครงกำร และ 
กำรประชุมปัจฉิมนิเทศ (ปิดโครงกำร) ที่ต้องกำรน ำเสนอรำยละเอียดสรุปผลกำรจัดท ำ SEA ทั้งหมดต่อ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พร้อมทั้งเปิดรับฟังควำมคิดเห็นในวงกว้ำง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีโอกำส  
ในกำรแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงเท่ำเทียมกันและทั่วถึง 

กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจำกกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรประชุมที่
ชัดเจน กำรน ำเสนอรำยละเอียด และเปิดรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในกรณีที่มีผู้ส่วนได้เสียที่
ต้องกำรน ำเสนอควำมคิดเห็นเป็นจ ำนวนมำก ผู้จัดกระบวนกำรประชุมจะต้องเรียงล ำดับผู้แสดงควำมคิดเห็น
อย่ำงเป็นระบบและควรจ ำกัดเวลำในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเหมำะสม เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
อ่ืน ๆ ได้มีโอกำสในกำรแสดงควำมคิดเห็นด้วย 

ข้อดีของกำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น คือ ได้รับควำมคิดเห็นที่หลำกหลำยจำกทุกกลุ่ม  
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีส่วนได้เสียยังมีโอกำสในกำรซักถำม แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรำยละเอียดกำรจัดท ำ SEA 
หรือรำยละเอียดด้ำนอ่ืน ๆ จำกผู้จัดท ำหรือผู้ศึกษำได้โดยตรง ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีโอกำสได้รับฟัง
ประเด็นข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะระหว่ำงกัน ซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันได้ในวงกว้ำง อย่ำงไรก็ตำม  
กำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นมีข้อจ ำกัดหลำยประกำร ได้แก่ มีควำมเป็นทำงกำรสูง ผู้มีส่วนได้เสียมีเวลำ
จ ำกัดในกำรแสดงควำมคิดเห็น เนื่องจำกมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก ใช้เวลำ บุคลำกร และงบประมำณสูงในกำรจัด
ประชุมรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือให้สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เข้ำมำร่วมเป็นจ ำนวน
มำกได้ อีกท้ัง ยังมีควำมเสี่ยงที่กำรรับฟังควำมคิดเห็นมักถูกครอบง ำจำกผู้มีส่วนได้เสียบำงกลุ่มที่สำมำรถแสดง
ควำมเห็นในเวทีที่เป็นทำงกำรได้ ในขณะที่ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงมักไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็น 
ดังนั้นจึงอำจมีควำมจ ำเป็นที่ต้องน ำวิธีกำรมีส่วนร่วมอ่ืน ๆ มำประกอบเพ่ือเพ่ิมช่องทำงที่จะอ ำนวยให้  
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงทั่วถึง สร้ำงควำมไว้วำงใจต่อกำรรับฟังควำมคิดเห็น 

ดังนั้น กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็นจึงอำจน ำไปประยุกต์ใช้ในขั้นตอนที่เน้นในกำรสื่อสำร
ประชำสัมพันธ์ หรือต้องกำรควำมคิดเห็นในภำพรวมร่วมกัน เช่น ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต ในกำรทบทวน
และกำรวิเครำะห์แผนและยุทธศำสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และกำรระบุประเด็นส ำคัญในกำรจัดท ำ SEA  
ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถให้ควำมคิดเห็นในภำพรวมเพ่ือเป็นกรอบในกำรจัดท ำ SEA ในระยะเริ่มต้น และ
ขั้นตอนกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ SEA ที่ เป็นกำรน ำเสนอผลสรุปของกำรจัดท ำ SEA ทั้งหมดต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันพิจำรณำควำมเหมำะสมอีกครั้ง  

5) การสานเสวนา (Dialogue)  

กำรสำนเสวนำ เป็นรูปแบบหนึ่งของกำรสนทนำที่มุ่งให้เกิดควำมเข้ำใจทั้งมุมมองของตนและของ
ผู้อ่ืน มีลักษณะเป็นกำรสนทนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่เน้นกำรสื่อควำม สร้ำงควำมเข้ำใจ และยอมรับควำมคิด 
จุดยืน หรืออัตลักษณ์ที่แตกต่ำงของผู้ร่วมสนทนำ เป็นกำรเปิดใจพูดคุย ฟังกันและกันอย่ำงลึกซึ้ ง  
กำรสำนเสวนำ เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภำพในกำรลดควำมไม่เข้ำใจ และส่งเสริมสร้ำงควำมปรำรถนำดี
ต่อกัน อันเป็นก้ำวแรกท่ีจะน ำไปสู่ควำมร่วมมือ ร่วมใจกันต่อไป (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, 2556) 

กำรสำนเสวนำเน้นที่กำรฟังมำกกว่ำกำรพูด ในกำรสำนเสวนำผู้ ฟังจะต้องฟังอย่ำงลึกซึ้ง ซึ่งมีข้อ
ควรค ำนึงคือ ต้องไม่มีวำระซ่อนเร้น สร้ำงกำรปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงให้เกียรติ สร้ำงให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน 
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีจุดยืนที่ชัดเจน ไม่ด่วนสรุปหรือตัดสินผู้อ่ืน เปิดกว้ำงในกำรแสดงควำม
คิดเห็น ไม่ปิดกั้น มีควำมยืดหยุ่น สร้ำงควำมต่อเนื่องของกระบวนกำรเสวนำ (ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข, 2556) 
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กำรสำนเสวนำมักด ำเนินกำรในกลุ่มเล็ก ๆ ประมำณ 20-40 คน ซึ่งเป็นกำรย่อส่วนสังคมให้เล็ก
ลง เป็นกำรรวบรวมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่แตกต่ำงกัน มีควำมหลำกหลำยของควำมเห็นและฐำนคติ หำกเป็น
กลุ่มท่ีเล็กกว่ำนี้หรือเล็กจนเกินไปอำจไม่ท ำให้กำรสำนเสวนำนั้นมีประสิทธิภำพได้ เนื่องจำกไม่มีควำมแตกต่ำง
ที่หลำกหลำย สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือ จะต้องไม่มีกำรน ำเรื่องที่มำจำกฐำนคติหรือควำมเห็นที่
แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมำเป็นประเด็นในกำรแลกเปลี่ยนหำรือ เช่น ศำสนำ ฐำนคติเกี่ยวกับ 
กำรใช้ชีวิต หรือประเด็นที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น เนื่องจำก ประเด็นเหล่ำนี้มักเป็นประเด็นที่
ก่อให้เกิดควำมแตกต่ำงอย่ำงสุดขั้ว และมักเกิดกำรปกป้องควำมคิดด้วยอำรมณ์ และในวงเสวนำต้องไม่เน้นให้
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีบทบำทเด่นเป็นพิเศษ ให้ควำมส ำคัญกับทุกคนในวงเสวนำอย่ำงเท่ำเทียม
กัน โดยต้องจัดให้ทุกคนสำมำรถพูดคุยได้โดยตรง มีอิสระที่จะสื่อสำรและเปลี่ยนระหว่ำงคนในวงเสวนำได้ 
(โสฬส ศิริไสย์, 2548) 

ดังนั้น กำรสำนเสวนำจึงอำจน ำไปประยุกต์ใช้ในบำงขั้นตอนที่ต้องกำรให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนและ
รับฟังควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงกันระหว่ำงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงแท้จริง เช่น ขั้นตอนกำรก ำหนดขอบเขต  
ในกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและประเด็นยุทธศำสตร์ และขั้นตอนกำรพัฒนำและประเมินทำงเลือก  
เป็นต้น 

4.5 ข้อควรพิจารณาการมีส่วนร่วมที่ดี 

ในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรมีส่วนร่วม มีข้อควรค ำนึงถึงในกำรด ำเนินกำรดังนี้  (ปรับปรุงจำก  
สศช., 2563) 

1) ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทน้อย  

ผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบำทน้อยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีควำมอ่อนไหว เปรำะบำง
หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกำส เช่น คนชำยขอบ ชนเผ่ำ ผู้พิกำร และผู้สูงอำยุ เป็นต้น มักขำดโอกำสที่จะเข้ำร่วม 
ในกระบวนกำร SEA แม้ในกรณีที่เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรง แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมของ SEA  
จึงต้องเปิดโอกำสให้กลุ่มคนเหล่ำนี้เป็นพิเศษ เพ่ือให้มั่นใจว่ำแผน และ SEA ที่จัดท ำได้ค ำนึงถึงผลกระทบที่
อำจเกิดข้ึน รวมทั้งแสวงหำโอกำสกำรพัฒนำที่จะช่วยเสริมสร้ำงโอกำสของกลุ่มคนเหล่ำนี้ด้วย 

2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมควรมีความยืดหยุ่น 

เนื่องจำก SEA มีขอบเขตที่ค่อนข้ำงกว้ำง และเป็นกำรเปรียบเทียบทำงเลือกต่ำง ๆ และมี 
ควำมยืดหยุ่นสูง รูปแบบของกำรมีส่วนร่วมจึงควรมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับแผนกำรด ำเนินงำน  
ปรับฐำนคิด ปรับวิธีกำรให้เหมำะสมได้ตลอดเวลำ แต่ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงให้เกิดกำรสื่อสำรสองทำง 
สร้ำงให้เกิดกระบวนกำรแลกเปลี่ยนร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้กระบวนกำรมีส่วนร่วมมีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรศึกษำ SEA มีควำมเป็นนำมธรรมสูง และบำงครั้งต้องอำศัย 
กำรเปรียบเทียบอ้ำงอิงกับกรณีศึกษำต่ำงประเทศ หรือควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้เชี่ยวชำญเฉพำะทำง  
กำรด ำเนินกำรบำงประเภทจึงไม่เหมำะสม ที่จะเปิดกำรมีส่วนร่วมให้สำธำรณะเข้ำมำร่วมแสดงควำมคิดเห็น
เป็นวงกว้ำงมำกนัก และไม่มีกำรก ำหนดกรอบของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยำกให้แสดงควำมคิดเห็นที่ชัดเจน 
เนื่องจำก อำจไม่สำมำรถแยกแยะควำมคิดเห็นที่ ได้จำกผู้มีส่วนได้ เสียที่แท้จริงได้  อย่ำงไรก็ตำม  
ในกรณีนี้ อำจพิจำรณำใช้วิธีกำรน ำเสนอข้อมูลข่ำวสำรแก่สำธำรณะอย่ำงเปิดเผยและกว้ำงขวำงให้มำกยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจหลักกำรเหตุผลและกำรตัดสินใจในประเด็นส ำคัญเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำน
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ในแต่ละขั้นตอนของ SEA อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนอย่ำงมีคุณภำพ และจะช่วยให้
กำรศึกษำมีควำมโปร่งใส เป็นที่ไว้วำงใจของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

3) การเลือกใช้สื่อที่มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจำกกระบวนกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA อำจมีหลำยระดับ สอดแทรกอยู่ในขั้นตอน
ต่ำง ๆ รวมถึงมีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องที่หลำกหลำย ดังนั้น กำรพิจำรณำใช้สื่อที่มีประสิทธิภำพสำมำรถ
สื่อสำรให้เข้ำใจง่ำย ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถเข้ำใจถึงรำยละเอียดเนื้อหำที่ต้องกำรจะสื่อสำรได้อย่ำง
ครบถ้วน มีควำมสร้ำงสรรค์ในกำรสื่อควำม เข้ำถึงได้ง่ำยนั้น จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกระบวนกำร  
มีส่วนร่วมให้มำกขึ้น สำมำรถเข้ำถึงผู้มีส่วนได้เสียและสร้ำงให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล และควำมคิดเห็นที่มี
ประสิทธิภำพได้ 

4.6 สรุปสาระส าคัญของบท 

บทที่ 4 อธิบำยรำยละเอียดของขั้นตอน วิธีกำร เทคนิคต่ำง ๆ ของกำรด ำเนินกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสีย กำรวิเครำะห์บทบำทควำมเกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสีย 
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำนจัดท ำแผนและ SEA นอกจำกนี้ได้แนะน ำเทคนิคและวิธีกำรศึกษำเพ่ือสร้ำง
ปฏิสัมพันธ์ กำรรับฟังควำมคิดเห็น กำรแลกเปลี่ยน ระดมสมองและ กำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วม รวมทั้งให้ข้อแนะน ำที่ต้องพึงระมัดระวัง และค ำนึงถึง ในกำรท ำให้กระบวนกำรมีส่วนร่วม
ประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ ได้รับกำรยอมรับ และทันเหตุกำรณ์ ผู้ใช้แนวทำง SEA ฉบับนี้ควรใช้
กระบวนกำรมีส่วนร่วม ประกอบไว้ ในกระบวนกำรและขั้นตอน SEA กับกำรจัดท ำแผนตลอดเวลำของ 
กำรด ำเนินงำน  
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การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  
(Environmental Impact 
Assessment: EIA) 

กระบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการหรือ
กิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือก าหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว ผลการศึกษาเรียกว่า รายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์  
(Strategic 
Environmental 
Assessment: SEA) 

กระบวนการที่ เป็นระบบ เ พ่ือใช้ สนับสนุนกระบวนการตัดสิน ใจ 
ในการวางแผน โดยค านึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุล รวมทั้ งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
development) 

การพัฒนาที่ ตอบสนองความต้องการตามความจ า เป็นในปัจจุบัน  
เป็นการกระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพ่ือท าให้
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ้นภายใต้ระบบนิเวศที่สามารถรองรับการด าเนิน
ชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาที่ปกป้องสิ่งแวดล้อม สามารถ
รองรับและครอบคลุมมาตรการรักษามรดกทางทรัพยากรตามความต้องการ
และ/ หรือความจ าเป็นของชนรุ่นหลังในระดับเดียวกับที่คนรุ่นปัจจุบัน 
ได้รับมาเพ่ือให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

การมีส่วนร่วม  
(Participation) 

เป็นขั้นตอนที่บุคคล/ หน่วยงานเข้ามามีส่วนในกระบวนการตัดสินใจโดย 
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การแสดงความคิดเห็นและข้อกังวล การร่วมประเมิน 
รวมทั้งการปรึกษา (Consultation) ที่เป็นการให้ข้อแนะน าและความคิดเห็น
ต่อรายงานการมีส่วนร่วมในข้ันตอนต่าง ๆ ของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์จะเลือกใช้รูปแบบใดแล้วแต่ความเหมาะสม 

ทางเลือก 
(Alternatives) 

แนวทางหรือวิถีทางต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากแรงขับเคลื่อน
เพ่ือให้บรรลุตามเป้าประสงค์ในการด าเนินการตามแผนหรือแผนงาน   
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ทางเลือกท่ีเหมาะสม  
(Preferred Alternative) 

ทางเลือกที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้มีส่วนได้ เสียว่า เหมาะสม และ 
มีความเป็นไปได้ เมื่อเปรียบเทียบกับทุกทางเลือก  

นโยบาย  
(Policy) 

วิสัยทัศน์และภาพรวมโดยรวมของการด าเนินงาน ซึ่งระบุหลักและวิธีการ
ปฏิบัติไว้เป็นกรอบหรือแนวทางอย่างกว้าง ๆ เพื่อเป็นแนวคิดในการตัดสินใจ
ส าหรับการวางแผนที่จะต้องมีรายละเอียดและความชัดเจนมากยิ่งข้ึน เพ่ือให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการ หรือแก้ปัญหา หรือเป็นความมุ่งมั่นที่จะ
ให้เกิดการพัฒนาที่เป็นความประสงค์ (Purpose) ของนโยบายนั้น 

แนวคิดเชิงกลยุทธ์  
(Strategic thinking) 

การคิดอย่างรอบคอบ เป็นขั้นเป็นตอน สามารถยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมได้ รวมถึงพิจารณาครอบคลุมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือหาวิธีการหรือทางเลือกที่เหมาะสม
ที่สุด ภายใต้สถานการณ์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

บริบทแวดล้อม  
(Context) 

สถานการณ์แวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และ 
มีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ด้วย  
เพ่ือช่วยให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่มากขึ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic issue) 

ประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญต่าง ๆ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ปัญหา และโอกาส
ของการพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนา 
(Development goal) 

ภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริง 
ในปัจจุบัน 

แผน  
(Plan) 

แนวทางการด าเนินงานของแต่ละภาคส่วนเพ่ือบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย (Goal)  
ที่ต้องการ โดยการก าหนดความส าคัญ ก่อน-หลัง ทางเลือก และมาตรการ
ส าหรับใช้ในการจัดการทรัพยากร ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุเครื่องใช้ 
และการจัดการให้เหมาะสม รวมทั้งก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน 
เพ่ือน านโยบายนั้นไปสู่การปฏิบัติ 

แผนการมีส่วนร่วมและ 
การสื่อสาร  
(Participation and 
communication plan) 

การก าหนดแผนหรือแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้ข้อมูล สื่อสาร และเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ความคิดเห็น เพ่ือร่วมกันตัดสินใจตามข้ันตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ SEA 



อภิธานศัพท์-๓ 

แผนงาน  
(Program) 

เป็นกลุ่มของโครงการที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ถูกก าหนดขึ้น  
โดยมีวัตถุประสงค์ (Objective) อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างเพ่ือมุ่งสู่
จุดมุ่งหมายของแผน และความประสงค์ของนโยบายที่อยู่ เหนือขึ้นไป  
การด าเนินแผนงานนั้นจะต้องมีกิจกรรม (Activities) ต่าง ๆ ก าหนดการ 
ทรัพยากรน าเข้า และวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผล (Outputs) ที่แน่นอน
ส าหรับการประเมินผล  

มาตรการเพ่ือความยั่งยืน  
(Measures for 
sustainability) 

แนวทางหรือวิธีการด าเนินงานของทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้ประเด็น
ยุทธศาสตร์บรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยครอบคลุมทั้ง
การส่งเสริม การหลีกเลี่ยง และการลดหรือบรรเทา 

แรงขับเคลื่อน  
(Driving force) 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุต้นตอของการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ และ 
มีอิทธิพลท าให้เกิดสภาพปัจจุบัน และมีแนวโน้มต่อสถานการณ์ในอนาคต  
การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนน าไปสู่การระบุวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและการพัฒนาทางเลือก   

วัตถุประสงค์เพ่ือ 
การพัฒนาทีย่ั่งยืน  
(Sustainable 
development 
objectives) 

วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส าหรับประเด็นยุทธศาสตร์และ
ทางเลือกการพัฒนาทีต่้องการ เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และก าหนดมาตรการ
และวิธีด าเนินงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของประเด็น
ยุทธศาสตร์นั้น  

สภาพตามปกติ  
(Business-As-Usual : BAU) 

สภาพพ้ืนฐานของตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่เปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องไปยัง
อนาคต ซึ่งไม่มีการด าเนินงานตามแผนการพัฒนา เพ่ือใช้เปรียบเทียบกับ
ทางเลือกอ่ืน ๆ ทั้งนี้ สภาพปกติถือเป็นทางเลือกหนึ่ง 

สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 

“สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้น
โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น” (พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) 
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 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๔๗ 
 

ภาคผนวก ก 
พัฒนาการของรูปแบบการจัดท า SEA 

1. กระบวนการและแนวทางการใช้ SEA  

กระบวนกำรและแนวทำงกำรใช้ SEA ได้มีพัฒนำกำรตำมล ำดับ จำกยุคเริ่มต้น จนปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนว่ำ
ในระยะเริ่มต้นนั้นเน้นเฉพำะด้ำนผลกระทบสิ่งแวดล้อม และระยะต่อมำจนถึงปัจจุบันก็เน้นด้ำน ให้
ควำมส ำคัญของทั้งสำมด้ำน คือด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
SEA ได้พัฒนำกำรในกำรน ำไปใช้อย่ำงกว้ำงขวำงทั่วโลกและกระบวนกำรและแนวทำงในปัจจุบันค่อนข้ำงจะ
แตกต่ำงหลำกหลำย แต่โดยรวมแล้วกระบวนกำรและแนวทำงกำรใช้ SEA ได้มีพัฒนำกำรเป็น ๕ แนวทำง 
ได้แก่ (ปรับปรุงจำก UNEP (2009)) 

๑) SEA ตามแนวคิดเชิงผลกระทบ (Impact-based SEA) : แนวทำงของ Impacted-based SEA 
มุ่งศึกษำเพ่ือบ่งชี้ ป้องกันและบรรเทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำกกำรตัดสินใจในระดับกลยุทธ์ มี
ลักษณะเป็นกำรศึกษำขยำยจำก EIA ของกำรพัฒนำโครงกำร ไปสู่นโยบำย แผนและแผนงำน 
แนวทำงนี้ช่วยเสริมเอำชนะข้อจ ำกัดของ EIA ในกำรประเมินผลกระทบสะสมของหลำยโครงกำรที่
เกี่ยวโยงหรือต่อเนื่องกัน ในพ้ืนที่หรือภำคส่วนหนึ่ง ๆ (Duinker and Greg, 2005 และ Noble, 
2008 อ้างอิงใน UNEP, 2009) แนวทำงนี้เป็น SEA ที่มีกิจกรรมกำรศึกษำในช่วงเวลำที่ก ำหนดไว้
และมีลักษณะเป็นกำรศึกษำเน้นด้ำนวิชำกำรเป็นหลัก  

๒) SEA ที่เน้นให้เกิดผลต่อการก าหนดนโยบาย (Policy-based SEA) : แนวทำง Policy-based 
SEA หรือ Policy SEA มุ่งกำรศึกษำเพ่ือสนับสนุนกำรบูรณำกำรและขับเคลื่อนประเด็นกังวลด้ำน
สิ่งแวดล้อมโดยกำรใช้แนวทำงกำรด ำเนินงำนไว้ก่อน (Proactive approach) ในขั้นตอน 
กำรพิจำรณำกระบวนกำรตัดสินใจ  แนวทำงนี้จะชี้ตั้งแต่เริ่มต้นว่ำวัตถุประสงค์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
ควำมยั่งยืนคืออะไรที่ต้องกำรบรรลุและท ำให้ส ำเร็จสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดยกำรท ำควำมเข้ำใจ
และบ่งชี้อย่ำงชัดเจนว่ำควำมเสี่ยงและโอกำสเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนคืออะไร (Partidario, 2007 
and 2007a อ้ า ง อิ ง ใ น  UNEP, 2009)  เ ป้ ำ หม ำยขอ ง แนว ทำ ง  Policy-based SEA คื อ  
กำรขับเคลื่อนประเด็นกำรพิจำรณำด้ำนสิ่งแวดล้อม เข้ำไปในกำรตัดสินใจระดับกลยุทธ์ ตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้นของกระบวนกำรวำงแผนเพ่ือให้แน่ใจว่ำ ได้รวมและน ำประเด็นดังกล่ำวเข้ำไปอย่ำงสมบูรณ์ 
เป็นแนวทำงที่ขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมขึ้นไปสู่ระดับกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยในลักษณะ 
ที่ละเอียดและระดับสูงขึ้น มีผลท ำให้ขอบเขตกำรศึกษำ SEA ตำมแนวทำงนี้ ให้ผลลัพธ์มำกกว่ำ 
กำรประเมิน ป้องกันและบรรเทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแนวทำง Impact-based SEA แต่
แนวทำงนี้จะมีอิทธิพลต่อกระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำย  

๓) SEA ที่เน้นให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กร (Institution-based SEA) : แนวทำง Institution-
based SEA จะเน้นกำรประเมินและสร้ำงขีดควำมสำมำรถขององค์กรในกำรบังคับใช้ระเบียบ 
กฎหมำย หรือแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือดูแลผลกระทบเสียหำยของนโยบำย แผนและแผนงำน แนวทำง
นี้เหมำะสมท่ีจะไปใช้ในกำรบูรณำกำรประเด็นสิ่งแวดล้อมในระดับนโยบำย ซึ่งผลกระทบเสียหำยมี
นัยส ำคัญแต่ยำกที่คำดกำรณ์ได้ ท ำให้ผู้ตัดสินใจระดับสูงได้รับข้อมูลสภำพขององค์กรรวมถึงผู้มี
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ส่วนได้เสีย โดยหลักธรรมำภิบำล (Governance) เพ่ือจัดกำรควำมเสี่ยงและใช้โอกำสได้เหมำะสม 
แนวทำงนี้เน้นให้เกิดกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่องในกำรก ำหนดนโยบำย
และกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 

๔) SEA ที่เน้นแนวทางประเมินแบบบูรณาการ (Integrated Assessment SEA) : แนวทำงนี้ 
UNEP (2009) ได้เสนอขึ้น เพ่ือท ำให้เกิดแนวทำงแบบบูรณำกำรที่สมบูรณ์ โดยรวมจุดแข็งของทั้ง
สองแนวทำง ผสมกำรเน้นให้เกิดผลต่อกำรก ำหนดนโยบำย และท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ต่อเนื่องสร้ำง  
ควำมเข้มแข็งองค์กรด้วย UNEP แนะน ำแนวทำงนี้ เป็น กำรประเมินแบบบูรณำกำรที่สมบูรณ์ 
(Integrated Assessment; IA) โดยแนวทำงนี้มุ่งสู่กำรบูรณำกำรประเด็นสำมเสำหลัก ด้ำน
สิ่ งแวดล้อม สั งคม  และเศรษฐกิจ  (Environmental Social and Economic integration)  
ให้ครอบคลุมมิติกำรพัฒนำอย่ำงยั่ งยืน เป็น Sustainability assessment กำรบูรณำกำร
กระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำย (Policy making process) เพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนและกระตุ้นให้เกิดกำรประเมินแบบบูรณำกำรที่สมบูรณ์ โดยผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจ
ระดับสูงและระดับยุทธศำสตร์ ตั้งแต่ระยะต้นของกำรพัฒนำ น ำไปสู่กำรจัดท ำนโยบำย แนวทำงที่
ด ำเนินงำนเตรียมกำรก่อนและเป็นระดับกลยุทธ์ (Proactive and strategic) เพ่ือสนับสนุนให้เกิด
ทำงเลือกเชิงนโยบำยที่น ำปัญหำประเด็นต้นตอก่อนเกิดปัญหำผลกระทบฯ มำพิจำรณำก่อน 
น ำไปสู่กำรป้องกัน หลีกเลี่ยงปัญหำและสร้ำงประโยชน์ให้เกิดจำกกำรพัฒนำ มำกกว่ำกำรหำ
มำตรกำรบรรเทำ และชดเชยผลกระทบเสียหำยจำกทำงเลือกนั้น ควำมยืดหยุ่นโดยใช้วิธีกำรศึกษำ
หลำกหลำยเสริมร่วมกันสนองให้เหมำะสมกับกระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำย (Flexibility by 
means of building blocks)  เพ่ือท ำให้กำรศึกษำ SEA ตอบสนองควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของ
กระบวนกำรตัดสินใจระดับนโยบำยได้กว้ำงขวำงและที่คำดกำรณ์ไม่ได้ ดังนั้นควำมยืดหยุ่นในกำร
พิจำรณำวิธีกำรศึกษำ องค์ประกอบกำรศึกษำ ต้องให้ได้พอเหมำะ สมดุล ไม่มำกเกินไป ไม่น้อย
เกินไป แนวทำง Building blocks นี้ ถูกเสนอครั้งแรกโดย Partidario et al (2008) (อ้างอิงใน 
UNEP, 2009) และ UNEP ได้พัฒนำเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์มำกขึ้น กำรประเมินแบบบูรณำกำร IA นี้  
มีควำมยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลำและล ำดับในกำรศึกษำองค์ประกอบ (Building blocks) และ
ควำมละเอียด (Intensity) ของกำรน ำไปใช้ในกำรประเมิน แล้วแต่กรณี ขึ้นกับเวลำและทรัพยำกร
และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะเรื่อง ตลอดจนประวัติขององค์กร และลักษณะรูปแบบกำรมีส่วนร่วมที่
เหมำะสมกับบริบทต่ำง ๆ กัน  

๕) SEA ตามแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ (Strategy-based SEA) : เป็น SEA รูปแบบที่ใช้แนวคิดเชิง
ยุทธศำสตร์ (Strategic thinking) และ แนวคิดเป็นระบบ (System thinking) ที่เปลี่ยนแปลง
แนวคิดจำก Impact-based SEA อย่ำงสิ้นเชิง (Partidario, 2012) เป็นกำรคิดเชิงกลยุทธ์และเป็น
ระบบที่เชื่อมโยงกัน มองภำพอนำคตที่ต้องกำร พิจำรณำคุณค่ำ ไม่ใช่กำรพิจำรณำผลกระทบ 
ข้อมูลพ้ืนฐำน หรือกำรลดบรรเทำผลกระทบ แต่สร้ำงจุดเน้นและควำมร่วมมือและมองอนำคต  
ที่ต้องกำร เป็นรูปแบบที่กำรศึกษำ SEA ที่ไม่ใช่เพื่อผลิตเพียงรำยงำนทำงวิชำกำร แต่สร้ำงพื้นที่และ
โอกำสให้มีกำรเจรจำหำรือกับผู้มีส่วนได้เสียและท ำให้กระบวนกำรท ำหน้ำที่อ ำนวยให้เกิดกำร
ตัดสินใจ กำรประเมินเน้นหำปัจจัยสนับสนุนกำรตัดสินใจที่ส ำคัญที่สุด (Critical decision factors: 
CDFs) หำโอกำสช่องทำงที่จะน ำไปสู่กำรตัดสินใจ โดยกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม 
ไม่เฉพำะสภำพปัจจุบัน สร้ำงทำงเลือกเป็นเส้นทำงเชิงยุทธศำสตร์เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  
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ควำมยั่งยืน แสวงหำโอกำสและขจัดควำมเสี่ยงในกำรยอมได้ยอมเสีย (Trade-off) มำกกว่ำ 
กำรประเมินผลกระทบ และให้แนวทำงแนะน ำมำกว่ำกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไข  

รูปแบบกำรศึกษำ SEA ทั้งหมดนี้ ได้มีกำรพัฒนำกำรตำมล ำดับ ในประเทศต่ำง ๆ โดยรวมสรุปได้ว่ำ 
ประเทศต่ำง ๆ เริ่มใช้ Impact-based SEA ก่อน ในทุกประเทศ ทุกภูมิภำค รวมทั้งประเทศไทยด้วย  
เมื่อพบว่ำยังมีจุดอ่อนในกำรบูรณำกำรเข้ำด้วยกันและท ำให้มีอิทธิพลต่อกำรจัดท ำปรับปรุงแผนและแผนงำน  
กำรพัฒนำ ก็เริ่มเปลี่ยนหรือเสริมรูปแบบกำรศึกษำเป็น Policy-based SEA หรือ Institution-based SEA 
เพ่ือแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรศึกษำ SEA ให้มีกำรน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ 
เชิงนโยบำยหรือแก้ไขจุดอ่อนขององค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย ในกระบวนกำรศึกษำ SEA มำกขึ้นตำมล ำดับ  
ในบำงประเทศและภูมิภำค เช่น ในประเทศแถบยุโรป และเอเชียใต้ เมื่อมีประสบกำรณ์กำรใช้รูปแบบ SEA 
ตำมล ำดับ บำงประเทศก็พัฒนำเลือกใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของตน จนปัจจุบันท ำให้เริ่มใช้ Integrated 
assessment ที่รวมทั้งรูปแบบก่อนหน้ำเป็นทำงเลือก ซึ่งยังมีใช้น้อยไม่แพร่หลำยมำกนัก และกำรศึกษำเริ่มมี
ตัวอย่ำงที่เปลี่ยนแปลงแนวคิดกำรศึกษำ SEA ที่เป็นแนวคิดแยกชัดเจนจำกแนวคิดของกำรศึกษำประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร เป็นแนวคิดเชิงยุทธศำสตร์และเป็นระบบมำกขึ้น (Strategic-thinking and 
system-thinking) ทั้งนี้บำงประเทศได้พิจำรณำเลือกใช้ Impact-based SEA รูปแบบเดียวก่อน และยังไม่ได้
พัฒนำกำรไปใช้รูปแบบอื่น ซึ่งอำจพิจำรณำแล้วว่ำเหมำะสม เพียงพอ 

2. จุดแข็ง และข้อควรระวังของแต่ละรูปแบบ  

กรณีกำรน ำระบบและกลไก SEA แนวทำงใดมำใช้ประโยชน์ให้เหมำะสม ส ำหรับประเทศไทย  
ควรพิจำรณำใช้แนวทำงที่มีควำมยืดหยุ่น และเลือกให้เหมำะสมเป็นกรณีไป เช่นเดียวกันกับพัฒนำกำร  
ของระบบและกลไกที่เรียนรู้จำกประสบกำรณ์ขององค์กรระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะ UNEP, World Bank 
และ OECD ตลอดจนจำกนักวิชำกำร นักวิจัยที่ เสนอแนวทำงไว้  ทั้ งนี้  SEA ทั้ง ๕ รูปแบบดังกล่ำว  
ล้วนเหมำะสมที่จะเลือกใช้ให้เหมำะสมกับบริบทและสถำนกำรณ์ ช่วงเวลำ และระยะเวลำที่มีจุดแข็งและ  
ข้อควรระมัดระวัง เปรียบเทียบกันได้ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของรูปแบบ SEA ในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

1. SEA ตำมแนวคิดเชิง
ผลกระทบ (Impact-
based SEA) 

• มีขั้นตอนกำรศึกษำคล้ำยคลึงกับ
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) ทั่วไป เข้ำใจง่ำย  

• สำมำรถก ำหนดระยะเวลำใน
กำรศึกษำได้ค่อนข้ำงชัดเจน ไม่
ยำวมำก 

• ไม่ซับซ้อนในกำรมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย  

• บ่งชี้ มำตรกำรลดและบรรเทำ
ผลกระทบ หำกกำรพัฒนำใช้
ทำงเลือกท่ีเหมำะสม 

• หำกช่วงเวลำกำรศึกษำไม่พร้อม
กั บ ก ำ ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น ำ  
จะท ำให้ไม่สำมำรถท ำให้ SEA 
บูรณำกำรเข้ำไปในแผนพัฒนำ
ได้  

• เน้ นกำรศึ กษำทำ งวิ ช ำ ก ำร 
มำกกว่ำด้ำนนโยบำย ท ำให้ใช้
เ วลำน้อยในกำรสร้ ำ งกำรมี 
ส่วนร่วม 

• ต้องใช้นักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญ
มำก 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของรูปแบบ SEA ในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

2. SEA ที่เน้นให้เกิดผล
ต่อกำรก ำหนด
นโยบำย (Policy-
based SEA) 

• เน้นให้ผลกำรศึกษำมีกำรบูรณำ
ก ำ ร เ ข้ ำ กั บ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ เ ชิ ง
นโยบำย กลยุทธ์ของแผนกำร
พัฒนำ 

• บ่งชี้มำตรกำรป้องกันผลกระทบ
ล่วงหน้ำ ก่อนกำรตัดสินใจ  

• เปิดโอกำสให้เกิดกระบวนกำรมี
ส่วนร่วมได้กว้ำงขวำง เชื่อมโยง
ระหว่ำงทีมพัฒนำและทีม SEA  

• มีควำมจ ำเป็นต้องใช้นักวิชำกำร 
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนไม่มำก 

• ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรจัด
ตั ด สิ น ใ จ น โ ย บ ำ ย ม ำ ก ก ว่ ำ
กำรศึกษำผลกระทบ 

• ไม่เน้นกำรศึกษำข้อมูลวิชำกำร
รำยละเอียด ท ำให้ผลกำรศึกษำ
เป็นเชิงคุณภำพเป็นหลัก 

• อำจใช้ระยะเวลำกำรศึกษำยำว
กว่ำ เพรำะต้องบูรณำกำรในทุก
ขั้นตอน  

3. SEA ที่เน้นให้เกิด
ควำมเข้มแข็งของ
องค์กร (Institution-
based SEA) 

• ใช้ กำรศึกษำเป็นกำรสร้ ำ งขีด
ควำมสำมำรถขององค์กร ผู้มีส่วน
ได้เสียที่เก่ียวข้อง  

• เน้นกำรมีส่ วนร่ วมขององค์กร 
สถำบัน ในกระบวนกำรศึ กษำ
มำกกว่ำผลกำรศึกษำน ำไปสู่กำร
ตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม 

• เหมำะสมกับบริบทที่ผู้มีส่วนได้เสีย
ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

• แก้ไขจุดอ่อน เรื่องควำมอ่อนแอ
ของผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนกำร
ศึกษำ  

• ใ ห้ เ ว ล ำ ใ น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ กั บ
กระบวนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และขีดควำมสำมำรถ ซึ่งอำจ
ต้องใช้เวลำนำน 

• ผลกำรศึกษำอำจไม่สมบูรณ์   
ในเชิงวิชำกำร และไม่เพียงพอ 
ในกำรตัดสินใจตำมแผนพัฒนำ  

4. SEA ที่เน้นแนวทำง
ประเมินแบบบูรณำ
กำร (Integrated 
Assessment SEA)  

• เ ป็ น รู ปแบบที่ มี อ งค์ ป ระกอบ
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ที่ ส ม บู ร ณ์ ที่ สุ ด 
ประกอบด้วยขั้นตอนและกิจกรรม
ที่เลือกได ้

• ไม่ต้องศึกษำเป็นล ำดับขั้นตอน 
ก่ อนหลั ง  แต่ เ ลื อ ก เ น้ น ไ ด้ ใ ห้
เหมำะสมตำมล ำดับควำมส ำคัญ
ของปัญหำ  

• ซั บ ซ้ อ น ม ำ ก ที่ สุ ด  ใ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนศึกษำ ต้องพิจำรณำ
เลือกกิจกรรมให้ตรงกับบริบท
แ ล ะ ค ว ำ ม เ ห ม ำ ะ ส ม กั บ
สถำนกำรณ์ 

• อำจต้องใช้ระยะเวลำกำรศึกษำ
มำก หรือน้อยแล้วแต่กรณี  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์จุดแข็งและข้อควรระมัดระวังของรูปแบบ SEA ในแต่ละรูปแบบ 
รูปแบบของ SEA จุดแข็ง ข้อควรระมัดระวัง 

5. SEA ตำมแนวคิดเชิง
ยุทธศำสตร์ 
(Strategy-based 
SEA) 

• เป็นรูปแบบที่เน้นกำรใช้แนวคิด
เชิ งกลยุทธ์ และเป็นระบบ ซึ่ ง
พัฒนำเ พ่ือปรับปรุ งและแก้ ไข
จุดอ่อนของรูปแบบอื่น  

• ใช้ SEA เป็นเครื่องมือก ำหนดและ
บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน และเน้นที่
กระบวนกำรตัดสินใจมำกกว่ำกำร
หำผลกระทบและมำตรกำรลด
บรรเทำฯ  

• ซับซ้อนในเชิงกำรประเมินหำ
ปัจจัยกำรตัดสินใจที่ส ำคัญที่สุด 
(CDFs) และกรอบกำรก ำหนด
และศึ กษำละ เ อี ยดซั บซ้ อน  
ท ำควำมเข้ำใจได้ยำกกว่ำ  
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือและเทคนิคการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

 

เครื่องมือและเทคนิคที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ได้นั้น มีอยู่
หลำกหลำย ประกอบด้วยเทคนิคเชิงคุณภำพและกำรมีส่วนร่วม แผนที่และกำรวิเครำะห์เชิงพ้ืนที่ 
กำรคำดกำรณ์ผลกระทบ กำรประเมินผลกระทบ และกำรวำงแผนที่เหมำะสม ทั้งนี้กำรใช้เครื่องมือและเทคนิค
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีข้อดีข้อเสียต่ำงกันออกไป ดังนั้น เมื่อจะน ำไปประยุกต์ใช้กับขั้นตอนต่ำง ๆ ของ SEA จึงต้อง
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมด้วย ตัวอย่ำงเช่น ในขั้นตอนของกำรเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำน รำยกำรตรวจสอบ
เป็นเครื่องมืออย่ำงง่ำยที่จะช่วยให้มั่นใจว่ำข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนต่ำง ๆ ถูกเก็บรวบรวมหรือได้รับกำรพิจำรณำแล้ว 
หรือในข้ันตอนกำรประเมินจัดล ำดับควำมพึงพอใจทำงเลือก เมตริกซ์ถ่วงน้ ำหนักเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วย
ยืนยันควำมสอดคล้องในกำรประเมินควำมพึงพอใจทำงเลือกของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ตารางที่ 2 แสดง 
กำรใช้เครื่องมือและเทคนิคต่ำง ๆ ในกระบวนกำรของ SEA 

 

 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๕๓ 
 

ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 
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1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพ (Carrying capacity analysis) √ √ - ? ? √ √ √ - ? - √ - - 
2 แผนภำพสำเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) √ - - √ √ √ √ - - - ? ? ? - 
3 รำยกำรตรวจสอบ (Checklist) √ √ √ √ - - - √ √ - √ √ ? √ 
4 กำรประเมินควำมสอดคล้อง (Compatibility assessment) √ - - - √ - - - - - - √ ? - 
5 กำรวิเครำะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงกำร (Cost-benefit analysis: CBA) - √ - - - √ √ √ √ - √ √ ? - 
6 กำรวิเครำะห์รอยเท้ำทำงนิเวศ (Ecological footprint analysis) - √ - √ - √ √ √ - ? - √ - - 
7 กำรพิจำรณำโดยผูเ้ชี่ยวชำญ (Expert judgement) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
8 ระบบสำรสนเทศภมูิศำสตร์ (Geographic information system: GIS) √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ? 
9 กำรใช้ค ำถำมน ำ (Guiding questions) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 กำรวิเครำะห์โดยใช้ตัวช้ีวัด (Indicators) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ 
11 กำรวิเครำะห์กำรแบ่งสรรกำรใช้ประโยชน์ท่ีดิน (Land use partitioning analysis) √ - - - - - - √ √ ? ? √ - - 
12 กำรวิเครำะห์วงจรชีวิต (Life cycle analysis: LCA) - √ - - - √ √ - √ √ √ √ √ - 
13 กำรทบทวนวรรณกรรมหรือกรณศีึกษำ (Literature/Case review) √ - √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
14 เมตริกซ์ (Matrices) - √ √ - √ ? √ √ √ - - √ √ √ 
15 กำรสร้ำงแบบจ ำลอง (Modeling) - √ - - √ √ √ √ ? ? ? √ - - 
16 กำรวิเครำะห์หลำยหลักเกณฑ์ (Multi-criteria analysis: MCA) - √ - - - ? - - √ - √ √ ? - 
17 กำรวิเครำะห์โครงข่ำย (Network analysis) √ - - - √ - √ √ ? √ √ √ ? - 
18 กำรซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping) √ - √ √ √ - √ √ √ √ √ √ √ ? 
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ตารางท่ี 2 การใช้เครื่องมือและเทคนิคในขั้นตอนต่าง ๆ ของ SEA 
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19 กำรวิเครำะห์ปัจจยัภำยนอกด้วย PESTEL √ - - - √ - - - - - - - - - 
20 กำรให้คะแนนอย่ำงง่ำย (Scoring/ Prioritize quadrant/ Rating-Ranking) √ √ - - - - √ - √ - √ - - - 
21 กำรประเมินผลกระทบระบบนิเวศเชิงสังคม (Socio-ecological impact 

assessment) √ √ - - - - √ √ √ √ - √ - - 

22 กำรมีส่วนร่วมสำธำรณะ (Public participation) √ √ ? √ √ √ √ √ √ ? ? √ √ ? 
23 กำรประเมินคณุภำพชีวิต (Quality of life assessment: QoLA) √ √ ? ? - - √ √ √ - - √ √ ? 
24 กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk assessment) √ √ ? - - - - √ √ ? ? √ - - 
25 กำรวิเครำะหส์ถำนกำรณ์/กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (Scenario/ Sensitivity 

analysis) 
√ √ - - - √ - √ √ ? ? √ - - 

26 กำรวิเครำะห์ SWOT/ TOWS matrices √ - - - √ √ - - - - - - - - 
27 กำรวิเครำะห์แนวโนม้ (Trend analysis) √ √ - √ - ? √ √ √ ? ? √ - ? 
28 กำรวิเครำะห์ควำมเปรำะบำง (Vulnerability analysis) √ - - - - √ √ - √ - - - - - 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก Souloutzoglou and Tasopoulou (2020) 
หมำยเหตุ :    √ หมำยถึง สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ 
    ? หมำยถึง สำมำรถน ำมำประยุกต์ได้บำงส่วน  
    - หมำยถึง ไม่สำมำรถน ำมำประยกุต์ใช้ได้ 
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ตัวอย่ำงรำยละเอียดของเครื่องมือและเทคนิคที่สำมำรถน ำมำใช้ในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ สรุปไดด้ังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ศักยภาพ (Carrying capacity analysis) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินระดับควำมสำมำรถในกำรเจริญเติบโตหรือกำรทนต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง โดยสิ่งแวดล้อมยังสำมำรถคงอยู่หรือด ำเนินอยู่ได้ตำมปกติ และปรำศจำ
ผลกระทบที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยหรือควำมเสี่ยงต่อองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมนั้น ซึ่งรวมถึงมนุษย์และ
สิ่งมีชีวิตด้วย ซึ่งหำกเกินกว่ำขีดควำมสำมำรถนี้ จะส่งผลให้สิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบและอำจถูกท ำลำยลง
จนไม่อำจฟ้ืนกลับสู่สภำพเดิมได้อีก โดยอำจพิจำรณำจำกปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบและโครงสร้ำงของแต่ละ
ระบบจ ำแนกได้ 3 ลักษณะดังนี้ (ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, 2562ข) 

ความสามารถในการรองรับด้านกายภาพ (Physical carrying capacity) เป็นขีดจ ำกัดที่
ก ำหนดได้อย่ำงชัดเจน โดยพิจำรณำจำกควำมหนำแน่นของประกรต่อหน่วยพ้ืนที่ (Density) ซึ่งเป็นกำรระบุ
ปริมำณประชำกรที่พ้ืนที่จะสำมำรถรองรับได้ (Quantity) รวมถึงคุณภำพของกำรใช้สอยพ้ืนที่ ณ จุดนั้น ๆ 
(Quality) ว่ำอยู่ในสภำวะใด จึงมีควำมแปรผันตำมระยะเวลำที่ใช้ 

ความสามารถในการรองรับด้านนิเวศวิทยา (Ecological carrying capacity) เป็นกำรก ำหนด
ขีดระดับกำรใช้ประโยชน์สูงสุดของพ้ืนที่ที่ระบบนิเวศสำมำรถรองรับได้ ก่อนที่สภำพแวดล้อมจะเสื่อมโทรมลง
จนยำกที่จะฟ้ืนกลับคืนสู่สภำวะเดิม โดยพิจำรณำจำกควำมเป็นเอกลักษณ์เฉพำะตั วของพ้ืนที่นั้น ๆ 
(Uniqueness) กำรเปลี่ยนแปลงว่ำเปลี่ยนไปจำกเดิมมำกหรือน้อยเพียงใด (Transformation) และ
ควำมสำมำรถในกำรฟื้นฟูสู่สภำพเดิม (Self-regeneration) 

ความสามารถในการรองรับทางสังคม (Social carrying capacity) เป็นกำรพิจำรณำระดับ 
กำรใช้ประโยชน์ที่ยังคงให้คุณภำพชีวิตที่ดีแก่ประชำกร สิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ได้โดยไม่เกิดผลกระทบทำงลบหรือ
ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยใช้กำรประเมินกำรรับรู้ ควำมรู้สึก และ  
ควำมคิดเห็นของประชำกรในท้องถิ่น 

๒. แผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) หรือแผนภาพก้างปลา (Fishbone 
diagrams)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุสำเหตุที่อำจก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหำผ่ำนกระบวนกำรระดมควำมคิด 
(Brainstorm) ผ่ำนแผนภำพที่มีลักษณะคล้ำยกับก้ำงปลำ โดยก ำหนดให้ปัญหำเป็นเส้นแกนกลำงและสำเหตุ
ของปัญหำเป็นกิ่งแตกออกไปจำกเส้นกลำง (WBI evaluation group, 2007) (ดังตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 1) 
เครื่องมือนี้จึงช่วยส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและควำมร่วมมือระหว่ำงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งผลลัพธ์ยังแสดงให้
เห็นภำพรวมของปัจจัยหรือสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบอย่ำงชัดเจนและเป็นล ำดับ  แต่บำงครั้งอำจไม่
สำมำรถระบุควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสำเหตุและผลกระทบที่มีควำมซับซ้อนได้ 
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หมำยเหตุ:  เครื่องหมำย (+) จะใช้ก็ต่อเมื่อปัจจัย A เพ่ิมข้ึน และปัจจัย B เพ่ิมข้ึนตำม  
  เครื่องหมำย (–) จะใช้ก็ต่อเมื่อปัจจัย A เพ่ิมข้ึน แต่ปัจจัย B ลดลง 

ที่มา: The handling of causality in SEA guidance (Perdicoulis et al, 2007)  

รูปที่ 1 ตัวอย่างแผนภาพสาเหตุผลกระทบ (Causal effect diagrams) อย่างง่าย 

 

๓. รายการตรวจสอบ (Formal and informal checklists)  

เป็นเครื่องมืออย่ำงง่ำยที่ช่วยให้แน่ใจว่ำผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นทั้งหมดจะได้รับกำรพิจำรณำ โดยใช้
รำยกำรตรวจสอบระบุผลกระทบทำงตรงและผลกระทบสะสม ประสิทธิภำพของเครื่องมือนี้ขึ้นกับประกำรณ์
ของผู้ใช้ในกำรระบุกิจกรรมของแผนหรือแผนงำน และทรัพยำกรทำงธรรมชำติและเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง 
รำยกำรตรวจสอบที่นิยมใช้กันมีหลำยประเภท ได้แก่  

๑) รำยกำรตรวจสอบผลกระทบอย่ำงง่ำย เป็นเครื่องมือที่ง่ำยที่สุดในกำรระบุว่ำสภำพแวดล้อมใด
จะได้รับกระทบจำกกิจกรรมต่ำง ๆ (ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางท่ี 3) 

๒) รำยกำรตรวจสอบเชิงพรรณนำ เจำะจงผลกระทบด้ำนใดด้ำนหนึ่งเป็นพิเศษ ท ำให้ได้รับข้อมูลที่
ละเอียดมำกขึ้น เช่น ลักษณะหรือขนำดของผลกระทบ โดยข้อมูลในตำรำงอำจเป็นเชิงคุณภำพ
หรือปริมำณ บำงครั้งต้องอำศัยควำมรู้จำกผู้เชี่ยวชำญในกำรระบุผลกระทบ 

๓) รำยกำรตรวจสอบเชิงภูมิศำสตร์ ใช้ในกำรระบุผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมแหล่งใดแหล่งหนึ่ง 
ท ำให้สำมำรถพัฒนำเพ่ือพิจำรณำถึงผลกระทบสะสมที่อำจมีต่อสภำพแวดล้อมแหล่งใดแหล่ง
หนึ่งได ้
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ทั้งนี้ กำรประเมินผลกระทบโดยใช้กำรตรวจสอบนี้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่ำง ๆ แล้วจึงตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชำญอีกครั้งเพ่ือให้เกิดควำมครบถ้วนสมบูรณ์ หรืออำจจะด ำเนินกำรโดย
ผู้เชี่ยวชำญตั้งแต่แรกก็ได้ 

เนื่องจำกเครื่องมือนี้เป็นรูปแบบตำรำง จึงช่วยในกำรพิจำรณำผลสภำพแวดล้อมที่อำจเกิดขึ้นจำก
กิจกรรมต่ำง ๆ สำมำรถน ำข้อมูลในตำรำงมำเปรียบเทียบกันให้เห็นภำพได้ง่ำยและชัดเจน แต่เครื่องมือนี้มี
ข้อจ ำกัด เพรำะในควำมเป็นจริงผลกระทบนั้นอำจเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มีควำมซับซ้อน ข้อจ ำกัดอีกประกำร
หนึ่งของเครื่องมือชนิดนี้คือไม่สำมำรถระบุควำมเป็นไปได้หรือล ำดับควำมส ำคัญของผลกระทบได้อย่ำงชัดเจน 

ตารางท่ี 3 ตัวอย่างการใช้รายการตรวจสอบอย่างง่าย 

ทรัพยากร 
ผลกระทบจากแผนพัฒนาพลังงาน 

ถ่านหิน พลังน้ า ชีวมวล พลังงาน
แสงอาทิตย ์ ผลกระทบสะสม 

คุณภาพอากาศ ✓ - ✓ - ขึ้นอยู่กับประเภท
พลังงำน  ระดับเสียง ✓ ✓ ✓ - 

คุณภาพน้ า ✓ ✓ ✓ - 
ระบบนิเวศ ✓ ✓ ✓ ✓ 
การใช้ที่ดิน ✓ ✓ ✓ ✓ 
เสียงรบกวน ✓ ✓ ✓ ✓ 
การจราจร ✓ - ✓ - 

หมำยเหตุ: เครื่องหมำย (✓) หมำยควำมว่ำ ทรัพยำกรนั้น ๆ ได้รับผลกระทบจำกพลังงำนแต่ประเภทนั้น ๆ 

๔. การประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือให้แน่ใจว่ำกระบวนกำรภำยในของกำรด ำเนินกำรแผนหรือแผนงำนมีควำม
สอดคล้องกับกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์อ่ืน ๆ ซึ่งโดยปกติกำรประเมินจะใช้เมตริกซ์ ๒ ประเภท ได้แก่  
๑) เมตริกซ์ควำมสอดคล้องภำยใน ( Internal compatibility matrices) จัดท ำโดยก ำหนดองค์ประกอบ/ 
ข้อควำมของกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์หนึ่งไว้บนแกนใดแกนหนึ่งและกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์
เดียวกันไว้บนอีกแกนหนึ่งและ ๒) เมตริกซ์ควำมสอดคล้องภำยนอก (External compatibility matrices) 
จัดท ำโดยกำรก ำหนดกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์ไว้บนแกนด้ำนหนึ่ง และกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์ใน
ระดับท่ีสูงกว่ำไว้บนแกนอีกด้ำนหนึ่ง ทั้งนี้ควำมสอดคล้องระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเชิงยุทธศำสตร์ของทั้ง ๒ แกน
จะถูกกรอกลงไปในช่องของเมตริกซ์ทั้ง ๒ ประเภท (Therivel, 2004) (ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางที่ 4) 
ประเมินดังกล่ำวมีควำมเป็นนำมธรรมค่อนข้ำงสูง ส่งผลให้ผลลัพธ์ที่ได้อำจจะไม่สะท้อนควำมเป็นจริง อีกท้ังท ำ
ให้เสียเวลำมำกข้ึนในกำรด ำเนินกำร 
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ตารางท่ี 4 ตัวอย่างการประเมินความสอดคล้อง (Compatibility appraisal) 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
(Strategic 

Objectives) 

วัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability appraisal) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ 

S๐1 + + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + + + + + + + ++ 
S๐2 + + + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + + + + + + + ++ 
S๐3 + + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + ๐ ๐ + + ++ ++ ++ + 
S๐4 ๐ + ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ + + + ๐ ๐ + ๐ + ๐ ++ 

หมำยเหตุ: สัญลักษณ์แสดงควำมหมำยตำมตำรำงต่อไป 

 

สัญลักษณ ์ ผลกระทบ/ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิง SA (Sustainability appraisal) 
++ มีควำมสอดคล้องมำก 
+ มีควำมสอดคล้อง 
๐ ไม่มีควำมเก่ียวข้อง/สัมพันธ ์
X ไม่มีควำมสอดคล้อง 
? ไม่แน่ใจ/ อำจขึ้นอยู่กับกำรด ำเนินกำร 

ที่ มา : Sustainability appraisal and strategic environmental assessment of the greater Manchester 
joint waste adopted DPD (AGMA and GMGU, 2012)  

 

๕. การวิเคราะห์ต้นทุนและประโยชน์ของโครงการ (Cost-benefit analysis: CBA)  

เป็นกำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์ในกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลประโยชน์หรือ
ผลลัพธ์ของแผนหรือแผนงำนโดยแสดงผลในรูปตัวเงิน CBA ที่นิยมใช้มี ๒ วิธี ได้แก่  

๑) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางตรง (Stated preference) ซึ่งเป็นกำรสมมติเหตุกำรณ์ข้ึนเพ่ือ
สอบถำมผู้ให้ข้อมูลเต็มใจที่จะจ่ำย (Willingness to pay) และ/หรือยอมรับค่ำใช้จ่ำยชดเชยส ำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งให้ผู้ให้ข้อมูลเรียงล ำดับทำงเลือก 

๒) การประเมินมูลค่าด้วยวิธีทางอ้อม (Revealed preference) เป็นวิธีกำรประเมินมูลค่ำ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีกำรซื้อขำยโดยตรง แต่มีมูลค่ำซ่อนอยู่ในสินค้ำอ่ืน วิธีที่นิยมได้แก่กำรประเมินต้นทุนกำร
เดินทำง (Travel cost method: TCM) และกำรประเมินมูลค่ำรำคำแฝงของลักษณะต่ำง ๆ ที่ประกอบกันเป็น
ร ำคำ โดยรวม  (Hedonic pricing method: HPM)  (Therivel, 2004; ส ำนั ก ง ำนน โยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) 

วิธีกำรนี้เป็นที่ยอมรับในแวดวงของนักเศรษฐศำสตร์ และผู้ที่มีอ ำนำจในกระบวนกำรตัดสินใจ อีก
ทั้งยังท ำให้ผลกระทบต่ำง ๆ ได้รับกำรพิจำรณำบนฐำนเดียวกัน ซึ่งอำจจะเป็นวิธีกำรเดียวที่ท ำให้มูลค่ำของ
สิ่งแวดล้อมได้รับกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตัดสินใจ อย่ำงไรก็ดี CBA เป็นกำรวิเครำะห์ทำงอ้อมที่ต้องใช้
ข้อมูลจ ำนวนมำก จึงอำจต้องกำรเวลำมำกขึ้นในกำรด ำเนินกำร และมีอีกหลำยประเด็นทำงเทคนิคที่ยั งเป็นที่
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ถกเถียงกันอยู่มำก อีกท้ังวิธีกำรนี้ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์เป็นหลัก ท ำให้ผู้มีส่วนได้เสียเป็น
เพียงผู้ให้ข้อมูลเท่ำนั้น 

๖. การวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint analysis)  

เป็นเทคนิคท่ีใช้ระบุขีดจ ำกัดของกิจกรรมต่ำง ๆ ของมนุษย์ที่เกินควำมสำมำรถของสิ่งแวดล้อมที่จะ
สนับสนุนได้ แนวคิดพ้ืนฐำนของเทคนิคนี้คือ “ผลกระทบของมนุษย์ทั้งหมดบนพื้นที่หนึ่ง = พ้ืนที่ของประชำกร 
x ผลกระทบรำยหัว” รอยเท้ำทำงนิเวศแสดงเป็นขนำดเฉลี่ยของพ้ืนดินและทะเลที่จ ำเป็นต่อประชำกรหนึ่งคน
เพ่ือรักษำระดับกำรบริโภคให้คงที่ หรือเป็นกำรระบุเพดำนสูงสุดของกำรบริโภคทรัพยำกรและกำรปล่อยของ
เสียของประชำกรในพ้ืนที่ก ำหนดที่ยังคงด ำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  (ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางที่ 5) เทคนิคนี้
เชื่อมโยงโดยตรงกับแนวคิดเรื่องควำมยั่งยืน 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างการวิเคราะห์รอยเท้าทางนิเวศ (Ecological footprint) 

ประเภทกจิกรรม รายละเอียด 
รอยเท้าทางนิเวศ (global 
hectare:gha/capita) 

อาหารและ
เครื่องด่ืม 

กำรบริโภคอำหำรและเครื่องดืม่ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่บ้ำน 
ร้ำนอำหำร และอื่น ๆ 

๑.๐๕ 

พลังงาน 
กำรใช้น้ ำมันภำยในประเทศรวมถงึ ก๊ำซธรรมชำติ ไฟฟ้ำ และพลังงำน
ประเภทอื่น ๆ (เช้ือเพลิงชีวภำพ)  

๐.๙๙ 

การลงทุน 
กำรลงทุนในโรงงำน เครื่องจักร คมนำคม ท่ีอยู่อำศัย และโครงสร้ำง
อื่น ๆ 

๐.๗๖ 

การท่องเท่ียว 
กำรใช้น้ ำมันรถ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อและบ ำรุงรักษำพำหนะ
ส่วนบุคคล รวมถึงภำคขนส่งสำธำรณะ (รถประจ ำทำง รถไฟ และ
เครื่องบิน)  

๐.๗๑ 

ที่มา: The ecological footprint of Torridge (SEI, 2006) 

๗. การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgement) 

เป็นวิธีกำรเก็บข้อมูลจำกควำมคิดเห็นและมุมมองของผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสำขำที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธีกำรระดมควำมคิดหรือกำรอภิปรำย กำรใช้แบบสอบถำม กำรสัมภำษณ์ ซึ่งมีประสิทธิภำพใน
กำรประเมินผลกระทบทำงอ้อมและผลกระทบสะสมรวมถึงปฏิกิริยำของผลกระทบที่มีต่อกัน (Therivel, 
2004) วิธีกำรนี้ง่ำยและมีค่ำใช้จ่ำยต่ ำ ไม่จ ำเป็นต้องมีอุปกรณ์เฉพำะทำง ช่วยส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญในกรณีที่มีผู้เชี่ยวชำญหลำยคนหรือหลำยด้ำนซึ่งจะน ำไปสู่นวัตกรรมหรือทำงออกที่
ได้ประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่ำย (Win-win solution) อีกทั้งยังสำมำรถน ำข้อมูลหลำยประเภทมำพิจำรณำร่วมกันได้ 
ข้อจ ำกัดคืออคติของผู้เชี่ยวชำญ  

๘. ระบบภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system: GIS)  

เป็นเครื่องมือทำงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้ำงและแสดงข้อมูลในรูปแบบของแผนที่โดยกำรเชื่อมโยง
กันระหว่ำงข้อมูลตำรำง (Attribute data) และข้อมูลแผนที่ (Map data) นับเป็นเครื่องมือวิเครำะห์ที่มี
ประโยชน์มำก เนื่องจำกระบบภูมิสำรสนเทศสำมำรถค ำนวณระยะทำงและพ้ืนที่ สร้ำงพ้ืนที่กันชน เขียนเส้นชั้น
ควำมสูง และซ้อนทับแผนที่ได้ (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) เครื่องมือนี้เป็นระบบ
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คอมพิวเตอร์จึงท ำให้สำมำรถสร้ำงแผนที่ที่มีพ้ืนที่ขนำดใหญ่ และมีข้อมูลจ ำนวนมำกขึ้นมำได้อย่ำงรวดเร็วและ
แม่นย ำ อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิเครำะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนและสำมำรถแสดงผลที่เป็นที่เข้ำใจได้ง่ำยและเห็นได้
ชัดเจนในรูปแบบแผนที่ ซึ่งคุ้มส ำหรับกำรลงทุนในระยะยำว 

๙. การวิเคราะห์การแบ่งสรรการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land use partitioning analysis)  

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์ขนำดและคุณภำพของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นผืนเดียวกัน (Non-fragmentation) 
ก่อนและหลังแผนงำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนแบบเส้นตรง (Linear infrastructure construction) (เช่น 
ถนน ทำงด่วน รำงรถไฟ และสำยส่งกระแสไฟฟ้ำ เป็นต้น) เนื่องจำกหลังจำกกำรด ำเนินกำรพัฒนำแล้วพ้ืนที่
ดังกล่ำวอำจจะถูกแบ่งออกเป็นส่วนเล็ก ๆ จึงท ำให้ต้องมีกำรประเมินเพ่ือเปรียบเทียบทั้งก่อนและหลังกำร
พัฒนำโดยกำรให้ระดับคะแนน (Grading) ทั้งนี้กำรเปรียบเทียบระดับคะแนนก่อนและหลังกำรพัฒนำนั้นจะ
ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่อกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน ผลกระทบสำมำรถแสดงโดยกรำฟของ
จ ำนวนหน่วยพ้ืนที่ (Area unit) ต่อพ้ืนที่สะสม (Cumulative area) ซึ่งท ำให้เห็นว่ำพ้ืนที่สะสมประเภท
เดียวกันเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงไรเมื่อพ้ืนที่หน่วยย่อยเปลี่ยนแปลงไปหลังจำกกำรด ำเนินตำมแผนหรือแผนงำน 
(Therivel, 2004; OECD, 2006) วิธีกำรนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่และแผนที่ที่ต้องอำศัยข้อมูลจ ำนวนมำก 
จึงจ ำเป็นจะต้องใช้ระบบภูมิสำรสนเทศ 

๑๐. การวิเคราะห์วงจรชีวิต (Life cycle analysis: LCA) 

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์ผลกระทบทั้งหมดของกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือแผนงำนตลอดช่วงชีวิตของ
แผนหรือแผนงำนนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำจนถึงกำรด ำเนินกำร หรือจำกแหล่งก ำเนิดถึงจุดสิ้นสุด (Cradle 
to grave) ปัจจุบันยังไม่มีข้อตกลง/ มำตรฐำนส ำหรับทุกประเด็น จึงมีโอกำสที่จะเป็นกำรพิจำรณำเปรียบเทียบ
ระหว่ำงสองสิ่งที่มีควำมแตกต่ำงกันมำก เช่น ผลกระทบต่อน้ ำ หรือผลกระทบต่ออำกำศ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึง
ท ำให้ผลสรุปของ LCA อำจขัดแย้งกันทั้ง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน อันเป็นผลมำจำกกำรใช้สมมติฐำนที่
แตกต่ำงกัน นอกจำกนี้กำรวิเครำะห์ต้องใช้ข้อมูลและรำยละเอียดจ ำนวนมำก จึงอำจท ำให้ใช้เวลำในกำร
รวบรวมข้อมูลมำกขึ้น 

๑๑. เมตริกซ ์(Matrices)  

เป็นเครื่องมือที่คล้ำยกับรำยกำรตรวจสอบ แต่มีควำมซับซ้อนมำกกว่ำ มีลักษณะเป็นรำยกำร
ตรวจสอบแบบสองมิติ อำศัยหลักกำรของกำรเปรียบเทียบโดยก ำหนดทำงเลือกไว้ที่แกนด้ำนหนึ่งและก ำหนด
ตัวชี้วัดไว้ที่แกนอีกด้ำนหนึ่ง จึงท ำให้สำมำรถใช้ประเมินระดับผลกระทบจำกกิจกรรมของแผนหรือแผนงำนได้ 
เครื่องมือชนิดนี้สำมำรถใช้ประเมินผลกระทบในขั้นตอนของกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำ และใช้เพ่ือ
เปรียบเทียบทำงเลือกได้ อีกทั้งสำมำรถใช้สรุปและแสดงผลกระทบ อย่ำงไรก็ตำม เมตริกซ์นี้ไม่สำมำรถใช้ระบุ
ปริมำณของผลกระทบได้ เมตริกซ์มีหลำยชนิด เช่น  

๑) เมตริกซ์อย่างง่าย (Simple matrices) ใช้อ้ำงอิงผลกระทบของกำรด ำเนินกำรในแต่ละระยะ
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแต่ละด้ำน บำงครั้งในตำรำงอำจระบุผลกระทบสะสมแยกเป็นแนวคอลัมน์ท้ำยตำรำงได้ (ดัง
ตัวอย่ำงแสดงในตารางท่ี 6) 

๒) เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก (Weighted matrices) สำมำรถใช้จัดเรียงล ำดับ (Ranking) ของ
ผลกระทบด้วยค่ำคะแนน โดยให้ค่ำน้ ำหนัก (Weighting) ต่อสภำพแวดล้อมแต่ละด้ำนตำมควำมส ำคัญ 
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หลังจำกนั้นจึงประเมินและให้ค่ำคะแนนผลกระทบของแผนหรือแผนงำนต่อสภำพแวดล้อมแต่ละด้ำน และรวม
ค่ำคะแนนทั้งหมดของแผนหรือแผนงำนหรือทำงเลือก ทั้งนี้จ ำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขและเกณฑ์ที่ชัดเจน   
(ดังตัวอย่ำงแสดงในตารางท่ี 7) 

๓) เมตริกซ์ขั้นบันได (Stepped matrices) เป็นเมตริกซ์ขั้นสูงที่ใช้พิจำรณำควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกิจกรรมต่ำง ๆ ของแผนหรือแผนงำนกับสภำพแวดล้อม โดยพิจำรณำผลกระทบที่เกิดขึ้นกับ
สภำพแวดล้อมบำงด้ำนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลต่อสภำพแวดล้อมด้ำนอ่ืนอย่ำงไร 

๔) เมตริกซ์เครือข่ายขั้นสูง (Advanced network matrices) เป็นกำรรวมระหว่ำงเมตริกซ์
ขั้นบันไดและเครือข่ำยซึ่งมีควำมยืดหยุ่นมำกในกำรใช้งำน เครื่องมือชนิดนี้เชื่อมโยงให้เห็นถึงสำเหตุและผล
ของผลกระทบลูกโซ่ แต่อย่ำงไรก็ตำมไม่สำมำรถระบุผลกระทบเชิงปริมำณได้ (Walker and Johnston, 
1999; Therivel, 2004; ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) 

เมตริกซ์สำมำรถใช้ในกำรให้ค่ำน้ ำหนักและจัดล ำดับผลกระทบเพ่ือช่วยในกำรประเมิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญในกำรก ำหนดล ำดับและค่ำน้ ำหนักที่สัมพันธ์กับผลกระทบสภำพแวดล้อมแต่ละ
ด้ำน ทั้งนี้เมตริกซ์ยังสำมำรถปรับใช้เพ่ือระบุและประเมินผลกระทบทำงอ้อมและผลกระทบสะสมได้ด้วย 
จุดเด่นของเมตริกซ์อีกประกำรหนึ่งคือช่วยในกำรสรุปผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน ง่ำยต่อกำร
อภิปรำยและแปลผล 

 

ตารางท่ี 6 ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์อย่างง่าย 

ทรัพยากร สภาพปัจจุบัน แผนพัฒนาในอนาคต ผลกระทบสะสม 

ภูมิทัศน์  * ** 
คุณภาพอากาศ * ** *** 

คุณภาพน้ า * ** *** 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน * ** *** 

จราจร * ** *** 
หมำยเหตุ: (*): มีผลกระทบเชิงลบในระดับต่ ำ  
 (**): มีผลกระทบเชิงลบในระดับกลำง 
 (***): มีผลกระทบเชิงลบในระดับสูง 
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ตารางท่ี 7 ตัวอย่างการใช้เมตริกซ์ถ่วงน้ าหนัก 

ทรัพยากร 
A 

ค่าน้ าหนักสัมพัทธ ์
(รวมท้ังหมด ๑๐๐) 

ขั้นตอนการก่อสร้าง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

B A x B B A x B 

อากาศ ๑๐ ๓ ๓๐ ๒ ๒๐ 
น้ า ๓๕ ๖ ๒๑๐ ๖ ๒๑๐ 

เสียงรบกวน ๑๘ ๓ ๕๔ ๘ ๑๔๔ 
ภูมิทัศน์ ๑๐ ๕ ๕๐ ๑ ๑๐ 

ระบบนิเวศ ๒๗ ๒ ๕๔ ๔ ๑๐๘ 
ผลกระทบ
สะสมรวม 

๑๐๐  ๓๙๘  ๔๙๒ 

หมำยเหตุ:  A หมำยถึง ค่ำน้ ำหนักสัมพัทธ์ของควำมส ำคัญของแหล่งทรัพยำกรนั้น ๆ (รวมทั้งหมด ๑๐๐) 
 B หมำยถึง ค่ำคะแนนของผลกระทบ 
 

๑๒. การสร้างแบบจ าลอง (Modeling)  

เป็นเครื่องมือวิเครำะห์ที่สำมำรถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเชิงปริมำณ โดยกำรเลียนแบบ
ระบบสภำวะสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วแบบจ ำลองจะใช้เทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์ช่วยในกำรคำดกำรณ์
ผลกระทบ แบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์เป็นเครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับกำรวิเครำะห์ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลำ
ของระบบสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภำพอำกำศ คุณภำพน้ ำ ปริมำณและกำรไหลของน้ ำ ระดับของเสียง และกำร
สะสมของสำรพิษในอำกำศ ดิน และน้ ำ รูปแบบอ่ืน ๆ ของแบบจ ำลอง เช่น แบบจ ำลองทำงเศรษฐกิจ สังคม 
แบบจ ำลองพฤติกรรมของชนิด (UNECE, 2006) ทั้งนี้แบบจ ำลองอำจมีค่ำใช้จ่ำยที่สูง ใช้เวลำมำก ต้องกำร
ผู้เชี่ยวชำญและข้อมูลจ ำนวนมำก ยิ่งแผนหรือแผนงำนมีขนำดใหญ่และซับซ้อนมำกก็ยิ่งต้องกำรข้อมูลมำกข้ึน 
นอกจำกนั้นควำมถูกต้องของแบบจ ำลองขึ้นอยู่กับควำมถูกต้องของข้อมูลทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมที่น ำมำใช้ในกำร
ทดสอบและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรออกแบบ เรื่องที่ยำกที่สุดของแบบจ ำลอง ได้แก่ ควำมยำกที่จะเลียนแบบ
ควำมซับซ้อนของระบบธรรมชำติ แบบจ ำลองที่น ำมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสมควรเป็นแบบจ ำลองที่มีกำรสร้ำงและ
ใช้มำก่อน และมีกำรทดสอบมำกเพียงพอจนได้รับกำรยอมรับ 

๑๓. การวิเคราะห์หลายหลักเกณฑ์ (Multi-criteria analysis: MCA)  

เป็นวิธีกำรที่ใช้วิเครำะห์หรือเปรียบเทียบทำงเลือกต่ำง ๆ และระบุทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด MCA 
ช่วยจัดกำรควำมซับซ้อนโดยกำรแปลงผลกำรประเมินรูปแบบต่ำง ๆ ให้เป็นค่ำคะแนนบนฐำนเดียวกัน วิธีกำร
นี้เริ่มจำกกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินที่จะใช้ในกำรให้คะแนนทำงเลือกต่ำง ๆ แต่ละเกณฑ์จะได้รับกำรถ่วง
น้ ำหนักตำมควำมส ำคัญ ทำงเลือกที่มีค่ำคะแนนรวมสูงสุดจะเป็นทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุด กำรให้ค่ำน้ ำหนัก
นั้นสำมำรถกระท ำได้โดยผู้เชี่ยวชำญหรือผ่ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน MCA สำมำรถประยุกต์ใช้ในกำร
ประเมินผลกระทบ และกำรพัฒนำและกำรเปรียบเทียบทำงเลือก (Therivel, 2004; ส ำนักงำนนโยบำยและ
แผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม, ๒๕๕๒) (ดังตัวอย่ำงแสดงใน ตารางที่ 8) วิธีกำรนี้ท ำให้เกิด 
ควำมโปร่งใส ชัดเจน และง่ำยต่อกำรตรวจสอบ อย่ำงไรก็ตำมควำมเที่ยงของข้อมูลและผลลัพธ์ย่อมขึ้นกับผู้ที่
ให้คะแนนและก ำหนดค่ำน้ ำหนัก 
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ตารางท่ี 8 ตั ว อ ย่ า ง ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ห ล า ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  ( Multi-criteria analysis: MCA) 
โดยใช้ Appraisal summary table (AST) หรือ Performance matrix 

โครงการสร้างสะพาน  
Ferry bridge 

ระยะทาง ๑๖.๓ กม. 
ต้นทนุ ๑๖๐ 

ล้านยูโร 
เกณฑ ์ เกณฑ์ย่อย ผลกระทบเชิงคุณภาพ การวัดค่าเชิงปริมาณ การประเมิน 

สิ่งแวดล้อม เสียง บ้ำนเรือนใกล้เคียง 
(๒,๕๐๐ หลัง) ควร
ได้รับกำรเพิ่มขึ้นของ
เสียงเล็กน้อย 

จ ำนวนของบ้ำนเรือนที่ไดร้ับผลกระทบ 
- ระดับเสียงเพิ่มขึ้น ๑๐ หลัง 
- ระดับเสียงลดลง ๖๘๐ หลัง 

- บ้ำนเรือนที่มีระดับ
เสียงลดลงสุทธิ 
๖๗๐ หลัง 

 คุณภาพ
อากาศ 

ระดับ NO2และ PM10

ในพื้นที่ใกล้เคียง 
จ ำนวนของบ้ำนเรือนที่ไดร้ับผลกระทบ 
- คุณภำพอำกำศดีขึ้น ๙๔ 
- คุณภำพอำกำศแยล่ง ๐ 

- ๒๓๖ PM10 
- ๙๙๔ NO2 

 ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 

ผลกระทบต่อชนิดพันธ์ุ
ที่ส ำคัญและแหล่งอยู่
อำศัยภำยในระยะทำง 
๐.๕ กม. (ทำงใต้ของ
โครงกำร)  

- มีผลกระทบเล็กน้อย 

ความ
ปลอดภัย 

- จ ำนวนอุบัติเหตุทีล่ดลง
ได ้

- จ ำนวนอุบัติเหตุ ๗๐๐ ครั้ง 
- จ ำนวนผู้เสียชีวิต ๖๐ คน 
- จ ำนวนผู้ไดร้ับบำดเจ็บรุนแรง ๕๑๐
คน 
- จ ำนวนผู้ไดร้ับบำดเจ็บ เล็กน้อย 
๕๙๐ คน 

- PVB ๓๙ ล้ำนยูโร 
- ร้อยละ ๔๓ ของ 
PVC 

เศรษฐกิจ เวลาเดินทาง 
และต้นทุน
การจัดการ 

ต้นทุนกำรบ ำรุงรักษำท่ี
ลดลง ๒๕๐ ล้ำนยูโร  

- ช่วงเวลำเร่งด่วน ๓.๑ นำที 
- นอกช่วงเวลำเร่งด่วน ๑.๔นำท ี

- PVB ๓๐๐ ล้ำนยู
โร 
- ร้อยละ ๓๓๐ ของ 
PVC 

การเข้าถึง การเดินทาง
สาธารณะ 

ผลกระทบต่อกำร
เดินทำงสำธำรณะ
เล็กน้อย 

- - 

 ทางเท้า ผลกระทบต่อทำงเท้ำ
สำธำรณะเล็กน้อย 

- - 

การ 
บูรณาการ 

- ควำมสอดคล้องกับ
แผนกำรจดักำร
คมนำคมของ West 
Yorkshire 

- - 

ที่มา: Multi-criteria analysis: a manual (DCLG, 2009) 
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๑๔. การวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis)  

เป็นวิธีกำรที่ใช้ระบุควำมเชื่อมโยงระหว่ำงสำเหตุและผลกระทบที่ส ำคัญ อธิบำยในรูปแบบของ
เส้นทำงของเหตุ (Causal pathway) จำกกำรกระท ำขั้นต้นจนถึงผลลัพธ์ทำงสภำพแวดล้อม วิธีกำรนี้สำมำรถ
ระบุสมมติฐำนในกำรท ำนำยผลกระทบ ระบุผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจอันเป็นผลมำจำกกำรด ำเนินกำรตำมแผนหรือ
แผนงำน ตลอดจนมำตรกำรที่จะช่วยให้กำรด ำเนินกำรนั้นมีประสิทธิภำพ นอกจำกนั้นกำรวิเครำะห์โครงข่ำย
ยังใช้ในกำรระบุผลกระทบสะสม วิธีกำรนี้สำมำรถด ำเนินกำรได้โดยผ่ำนกำรพิจำรณำโดยผู้เชี่ยวชำญ กำรวำด
ผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อมของกำรกระท ำในรูปแบบของเครือข่ำยกล่องต่ำง ๆ โดยก ำหนดให้แต่ละกล่อง
เป็นกิจกรรมและผลลัพธ์ต่ำง ๆ มีลูกศรเป็นตัวแสดงปฏิกิริยำระหว่ำงกิจกรรมหรือผลลัพธ์ดังกล่ำว (Therivel, 
2004) (ดังตัวอย่ำงแสดงในรูปที่ 2) วิธีนี้ง่ำย รวดเร็ว และมีใช้จ่ำยไม่สูง เหมำะกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
แต่วิธีนี้ไม่ใช่กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณและไม่สำมำรถท ำซ้ ำได้ 

 

 

ที่มา: Guidelines for cumulative effects assessment in SEA of plans (Copper, 2004) 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงข่าย (Network analysis) อย่างง่าย 
 

๑๕. การซ้อนทับแผนที่ (Overlay mapping)  

เป็นวิธีกำรวิเครำะห์และระบุกำรกระจำยตัวของผลกระทบในเชิงพ้ืนที่ ซึ่งใช้วิธีกำรน ำเอำแผนที่ที่
โปร่งใสและแสดงข้อมูลหลำยประเภท (เช่น พ้ืนที่อ่อนไหว เขตอนุรักษ์ หรือพ้ืนที่ส ำคัญอ่ืน ๆ) มำซ้อนทับกัน
เพ่ือระบุว่ำพ้ืนที่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ต่อกำรพัฒนำ วิธีนี้ยังสำมำรถใช้ระบุพ้ืนที่ที่อำจเกิดผลกระทบสะสม
หรือพ้ืนที่ที่ผลกระทบอำจมีปฏิกิริยำต่อกันได้ด้วย (Walker and Johnston, 1999; Therivel, 2004) วิธีนี้
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แสดงผลที่เขำ้ใจได้ง่ำย เหมำะพ้ืนที่ทุกขนำด สำมำรถท ำได้โดยบุคคลทั่วไปไม่จ ำเป็นต้องผู้เชี่ยวชำญ ยิ่งไปกว่ำ
นั้นหำกเป็นกรณีแผนที่ที่เขียนเอง ค่ำใช้จ่ำยก็จะยิ่งต่ ำลดลงและสำมำรถด ำเนินกำรได้รวดเร็ว  

๑๖. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกด้วย PESTEL (PESTEL analysis) 

PESTEL analysis คือ กรอบกำรคิดเชิงกลยุทธ์ที่ใช้ทำงกำรตลำดเพ่ือประเมินสภำพแวดล้อม
ภำยนอกของธุรกิจ ซึ่งมีกำรน ำมำประยุกต์ใช้เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์โอกำสและควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ตำมกรอบ 
6 ปัจจัยส ำคัญ ได้แก่ (Goodmaterial, 2021)  

ปัจจัยด้ำนกำรเมือง (Political: P) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ รัฐบำลมีนโยบำยในกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงไรบ้ำง มีควำมส ำคัญหรือส่งผลเชื่อมโยงต่อกำรพัฒนำในระดับใด โดยพิจำรณำท้ังนโยบำยในปัจจุบัน และ
ในอนำคตที่ก ำลังจะเกิดขึ้นด้วย 

ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ (Economic: E) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจอะไรบ้ำงที่มีควำม
เกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ เช่น รำยได้ รำยจ่ำย อัตรำกำรว่ำงงำน และกำรจ้ำงงำน เป็นต้น  

ปัจจัยด้ำนสังคม (Social: S) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนสังคมอะไรบ้ำงที่มีควำมเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ เช่น ขนำดประชำกร ระดับกำรศึกษำ ศำสนำ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี เป็นต้น 

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี (Technological: T) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมอะไรบ้ำงที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำได้ เช่น กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต 
ระดับของนวัตกรรม เป็นต้น 

ปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม (Environmental: E) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ มีปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อม
อะไรบ้ำงที่มีควำมเก่ียวข้องเชื่อมโยงกับกำรพัฒนำ เช่น สภำพภูมิอำกำศ ภูมิประเทศ มลพิษทำงน้ ำและอำกำศ 
พลังงำน ป่ำไม้ และระบบนิเวศ เป็นต้น 

ปัจจัยด้ำนกฎหมำย (Legal: L) เป็นกำรพิจำรณำว่ำ กำรพัฒนำนั้นมีควำมเชื่อมโยงกับข้อก ำหนด 
กฎหมำย หรือระเบียบใด สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยใต้กฎหมำยหรือระเบียบนั้นหรือไม่ หรือกำรพัฒนำนั้นจะ
ขัดกับกฎหมำยหรือระเบียบใดหรือไม่  

กำรวิเครำะห์ PESTEL จะช่วยให้กำรวำงแผนพัฒนำมีควำมรอบคอบมำกยิ่งขึ้น มีกรอบในกำร
พิจำรณำที่ครบถ้วนรอบด้ำน สร้ำงควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในประเด็นด้ำนต่ำง ๆ และสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกโอกำสที่วิเครำะห์เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่เหมำะสมในอนำคตได้ 

๑๗. การมีส่วนร่วมสาธารณะ (Public participation)  

เป็นแนวคิดส ำคัญของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยกำรให้ตัวแทนประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เอกชน 
นักกำรเมือง หรือกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมเห็นผ่ำนมุมมองของกลุ่มต่ำง ๆ เทคนิคนี้
จะมีประสิทธิภำพมำกหำกเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอนแรกของกระบวนกำร SEA (Therivel, 2004) ท ำให้
สำมำรถน ำเอำองค์ควำมรู้ ทักษะ และทรัพยำกรที่มีมำร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจ อีกทั้งยังท ำให้ประชำชน
เกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรตัดสินใจ ซึ่งจะท ำให้กำรมีส่วนร่วมนั้นมีควำมเป็นไปได้ในกำรด ำเนินกำร เกิด
ควำมโปร่งใส และลดควำมขัดแย้งระหว่ำงกลุ่มต่ำง ๆ แต่บำงครั้งในกรณีที่ไม่สำมำรถหำข้อยุติหรือทำงออก
ร่วมกันได้จะท ำให้สิ้นเปลืองเวลำมำกขึ้น เช่น กำรส ำรวจควำมคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถำม (Questionnaire 
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survey) กำรสัมภำษณ์รำยบุคคล (In-depth interview) กำรประชุมกลุ่มย่อย (Focus group discussion) 
กำรประชุมรับฟังควำมคิดเห็น (Public hearing) และ 5) กำรสำนเสวนำ (Dialogue) เป็นต้น 

๑๘. การประเมินคุณภาพชีวิต (Quality of life assessment: QoLA)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุว่ำอะไรมีควำมส ำคัญในพ้ืนที่และเพรำะเหตุใด ซึ่งจะท ำให้สำมำรถพิจำรณำ
ผลลัพธ์ของคุณภำพชีวิตทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้ โดยยึดแนวคิดที่ว่ำสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมให้
ผลประโยชน์แก่ผู้คน และผลประโยชน์เหล่ำนี้จ ำเป็นต้องได้รับกำรปกป้องและพัฒนำ กำรประเมินคุณภำพชีวิต
นี้ยังรวมถึงกำรระบุผลประโยชน์เชิงบวกและเชิงลบที่พ้ืนที่มีต่อผู้คนในปัจจุบันและอนำคต กำรด ำเนินกำร
แบ่งเป็น ๖ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ระบุวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน ๒) อธิบำยเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษำ ๓) ระบุ
ผลประโยชน์ทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่พ้ืนที่มีให้แก่ประชำกรในพ้ืนที่ทั้งในปัจจุบันและอนำคต ๔) ตอบค ำถำมว่ำ
ผลประโยชน์เหล่ำนี้ส ำคัญอย่ำงไร ส ำคัญต่อใคร เพรำะเหตุใด  จะมีเพียงพอหรือไม่ และมีอะไรมำแทนที่ได้
หรือไม่ ๕) น ำค ำตอบที่ได้มำจัดท ำเป็นแผนกำรจัดกำรในรูปแบบบัญชีรำยกำรที่ระบุถึงกำรพัฒนำหรือ 
กำรจัดกำรที่ควรด ำเนินกำร วิธีกำร และควำมส ำคัญของสิ่งเหล่ำนั้น และ ๖) ติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินกำร
เพ่ือให้ส ำเร็จตำมที่ได้ก ำหนดไว้ (Therivel, 2004; OECD, 2006) เครื่องมือชนิดนี้ยังเสนอทำงเลือกที่มี 
ควำมยืดหยุ่นในกำรเปรียบเทียบและจัดกำรผลประโยชน์ที่สำมำรถทดแทนกันได้ อีกทั้งช่วยส่งเสริมกำรมีส่วน
ร่วมของภำคประชำชน แต่เนื่องจำกกำรประเมินคุณภำพชีวิตเป็นเครื่องมือที่เข้ำใจได้ยำกจึงท ำให้ไม่เป็นที่นิยม
ใช้อย่ำงกว้ำงขวำง 

๑๙. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  

เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์และกิจกรรม (รวมถึงสถำนที่ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ บุคลำกร และข้ันตอนกำรท ำงำน) อำจก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพมนุษย์ ควำมปลอดภัย และระบบ
นิเวศ โดยระบุภัยที่อำจเกิดข้ึน ประมำณกำรขอบเขตและควำมถี่ และวิเครำะห์ผลกระทบจำกภัยเหล่ำนั้น ทั้งนี้
กำรประเมินควำมเสี่ยงอำจจะแปลงควำมเสี่ยงเหล่ำนี้เป็นมูลค่ำ (Therivel, 2004) (ดังตัวอย่ำงแสดงใน 
ตารางที่  9) วิธีนี้สอดคล้องและส่งเสริมหลักกำรป้องกันล่วงหน้ำ (Precautionary principle) แต่ผล 
กำรประเมินอำจมีควำมไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับสมมติฐำนที่ก ำหนด 

ตารางท่ี 9 ตัวอย่างการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) 

แผนงาน ภาพรวม 

ผลกระทบ
ส าคัญท่ีอาจ
เกิดขึ้นจาก
แผนงาน 

ผลกระทบส าคัญอื่น ๆ 
ที่อาจเกิด 

ความเสี่ยงในการเกิด 
ผลกระทบส าคัญ 

Eastern River 
Basin District 
(ERBD) 
Management Plan 
๒๐๑๐ 

แผน ERBD แสดง
แนวทำงกำร
ด ำเนินกำรในกำร
ปกป้องทรัพยำกร
น้ ำในพ้ืนท่ี 

ไม่ม ี
มีกำรด ำเนินกำร
ประเมินผล
กระทบ/ ควำม
เสี่ยงท่ีเหมำะสม 

ไม่ม ี
มีกำรด ำเนินกำร
กลั่นกรอง (Screening) 
เพื่อพิจำรณำผลกระทบ
อื่น ๆ ภำยใต้ Habitats 
Directive Article ๖ 

มีกำรด ำเนินกำรและ
วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับ 
Water Framework 
Directive รวมถึงมีแผนใน
กำรปกป้องและฟื้นฟูพ้ืนท่ี
อนุรักษ ์

ที่มา: North Lotts and Grand canal dock planning scheme, Strategic environmental assessment 
(SEA): Environmental report (PEDD, 2013) 
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๒๐. การวิเคราะห์สถานการณ์/ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว (Scenario/ sensitivity analysis) 

เป็นกำรมองฉำกทัศน์อนำคตที่อำจเกิดขึ้น และพิจำรณำควำมยั่งยืนของแผนหรือแผนงำนภำยใต้
ฉำกทัศน์ต่ำง ๆ โดยพิจำรณำตัวแปรที่ส ำคัญที่คำดว่ำจะมีค่ำคงที่ตลอดอำยุแผนหรือแผนงำน รวมถึง  
กำรประเมินต้นทุนและประโยชน์ของแผนหรือแผนงำนในอนำคต (Therivel, 2004) วิธีนี้เป็นกำรวิเครำะห์
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของตัวแปรบำงตัวจำกอิทธิพลฉำกทัศน์ที่แตกต่ำงกัน จึงมีส่วนช่วยให้
เกิดกำรวำงแผนหรือแผนงำนที่จะสำมำรถรับมือกับควำมไม่แน่นอนได้ อย่ำงไรก็ดี หำกมีปัจจัยที่ต้องวิเครำะห์
มำก ก็จะท ำให้ต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรรวบรวมข้อมูลมำกข้ึน  

๒๑. การวิเคราะห์ SWOT/ TOWS matrices 

การวิเคราะห์ SWOT เป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรหรือกำรพัฒนำ เพ่ือค้นหำจุด
แข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อำจเป็นปัญหำส ำคัญในกำรด ำเนินงำนสู่สภำพที่ต้องกำรในอนำคต โดยส ำรวจ
จำกสถำนภำพ 2 ด้ำน คือ สถำนภำพภำยในและสถำนภำพภำยนอก (Situation analysis) ซึ่งจะช่วยให้ทรำบ
ถึงแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในอนำคต รวมถึงคำดกำรณ์ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงที่มีต่อองค์กร
หรือกำรพัฒนำ ข้อมูลเหล่ำนี้จะมีประโยชน์อย่ำงมำกต่อกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่ำง ๆ ของ
กำรพัฒนำต่อไป โดย SWOT เป็นตัวย่อท่ีมีควำมหมำยดังนี้ (GreedisGoods, 2017) 

Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรหรือกำรพัฒนำ (ปัจจัยภำยใน) เป็นกำรวิเครำะห์
ว่ำปัจจัยภำยในใดขององค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นที่เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่ควรน ำไปใช้ประโยชน์หรือ
ควรรักษำไว้เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรหรือกำรพัฒนำ 

Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบขององค์กรหรือกำรพัฒนำ (ปัจจัยภำยใน) เป็นกำร
วิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยในใดขององค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นที่เป็นข้อเสียเปรียบหรือเป็นจุดด้อย ซึ่งควรได้รับกำร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดออก อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นบรรลุสู่เป้ำหมำยที่ต้องกำรได้ 

Opportunities - โอกำสที่จะท ำให้องค์กรหรือกำรพัฒนำด ำเนินกำรได้ (ปัจจัยภำยนอก) เป็นกำร
วิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกใดที่สำมำรถส่งผลกระทบทำงบวก เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรขององค์กรและ
กำรพัฒนำทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งสำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรและกำร
พัฒนำได ้

Threats - อุปสรรค ข้อจ ำกัด หรือปัจจัยคุกคำมกำรด ำเนินงำนขององค์กรหรือกำรพัฒนำ (ปัจจัย
ภำยนอก) เป็นกำรวิเครำะห์ว่ำปัจจัยภำยนอกใดที่จะส่งผลกระทบทำงลบหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม ซึ่งองค์กรหรือกำรพัฒนำนั้นควรหลีกเลี่ยงหรือเตรียมรับมือเพ่ือพร้อมที่จะเผชิญกับปัจจัย
และแรงกระทบนั้น ๆ  

การวิเคราะห์ TOWS เป็นเครื่องมือทำงกลยุทธ์ที่ใช้ส ำหรับสร้ำงกลยุทธ์ใหม่ขึ้นตำมสภำพและ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยวิเครำะห์จับคู่ระหว่ำงปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกที่วิเครำะห์ได้จำกกำรวิเครำะห์ 
SWOT เพ่ือหำวิธีกำรหรือแนวทำงใหม่ โดยมี 4 รูปแบบที่เป็นกำรจับคู่ระหว่ำงปัจจัยภำยใน และปัจจัย
ภำยนอก ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน  (GreedisGoods, 
2017) 
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กลยุทธ์เชิงรุก หรือ SO (Strength กับ Opportunity) เป็นกำรใช้จุดแข็งของกำรพัฒนำร่วมกับ
โอกำสเพ่ือหำผลประโยชน์สูงสุดจำกโอกำสที่จะเกิดข้ึน เนื่องจำกกำรใช้จุดแข็งร่วมกับโอกำสจะช่วยให้สำมำรถ
เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำได้มำกข้ึน 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข หรือ WO (Weakness กับ Opportunity) เป็นกำรแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกำสที่อำจ
เกิดข้ึน เพ่ือแก้ไขจุดอ่อนหรือลดจุดอ่อนนั้น 

กลยุทธ์เชิงรับ หรือ ST (Strength กับ Threat) เป็นกำรใช้จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค เป็นกำร
ใช้จุดแข็งมำป้องกันอุปสรรคด้วยกำรใช้ทรัพยำกรหรือจุดแข็งท่ีมีอยู่ เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นหรือที่
ก ำลังเกิดขึ้น 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน หรือ WT (Weakness กับ Threat) เป็นกำรลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
ซึ่งมีเป้ำหมำยคือ กำรพยำยำมบรรเทำหรือเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหำเพ่ิมข้ึนอีก เน้นกำรป้องกันเพียงอย่ำงเดียว 

๒๒. การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend analysis) 

กำรวิเครำะห์แนวโน้ม เป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวิเครำะห์หรือคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตของ
ปัจจัยบำงอย่ำง โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในปัจจุบันและอดีตที่ผ่ำนมำ ท ำให้สำมำรถคำดกำรณ์บนสมมติฐำน
ของรูปแบบกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตเดียวกัน ในด้ำนสิ่งแวดล้อมวิธีกำรนี้มักใช้ในกำรวิเครำะห์ผลกระทบ 
ผลกระทบสะสม และกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนะสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผลกำรวิเครำะห์แนวโน้มสำมำรถใช้
พิจำรณำคู่กับควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying capacity) ของปัจจัยนั้น ๆ เพ่ือควบคุมหรือดูแลไม่ให้
เกิดผลกระทบเกินควำมสำมำรถที่จะรองรับได้ 

เครื่องมือนี้นิยมใช้กันอย่ำงมำกในกำรแสดงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะปำน
กลำง ส่วนระยะยำวจะต้องใช้เครื่องมืออ่ืน ๆ เช่น แบบจ ำลองช่วยเพ่ือให้เกิดควำมเที่ยงตรงในกำรคำดกำรณ์
มำกขึ้น และเนื่องจำกเป็นกำรคำดกำรณ์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต จึงท ำให้บำงครั้งผลกำรวิเครำะห์
อำจเกิดควำมผิดพลำด หำกมีปัจจัยที่ส่งผลต่อพลวัตและรูปแบบแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงส ำคัญ 
นอกจำกนั้นเครื่องมือนี้ต้องกำรข้อมูลที่มีควำมต่อเนื่องในระยะเวลำยำวนำนเป็นจ ำนวนมำก อย่ำงไรก็ตำม  
ในกรณีที่ข้อมูลมีอยู่อย่ำงจ ำกัด ก็สำมำรถใช้วิธีกำรทำงสถิติเข้ำมำช่วยในกำรวิเครำะห์ 

๒๓. การวิเคราะห์ความเปราะบาง (Vulnerability analysis) 

เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเครำะห์ผลกระทบของฉำกทัศน์กำรพัฒนำต่ำง  ๆ ต่อควำมเปรำะบำงของ
สิ่งแวดล้อม เครื่องมือนี้ใช้ร่วมกับระบบภูมิสำรสนเทศ (GIS) และกำรวิเครำะห์หลำยหลักเกณฑ์ (MCA) เพ่ือ
วิเครำะห์ผลกระทบที่มีต่อควำมเปรำะบำงของพ้ืนที่อันเป็นผลมำจำกกิจกรรมของแผนหรือแผนงำน 
“ควำมเปรำะบำง” ครอบคลุมถึงควำมอ่อนไหว (Sensitivity) และกำรประเมินค่ำ (Valuation) ของระบบ จึง
สำมำรถแสดงผลกระทบเชิงพ้ืนที่ออกมำในรูปแบบเชิงปริมำณได้ แต่ยังมีข้อจ ำกัดในกำรใช้งำน เพรำะใช้ได้กับ
ผลกระทบที่สำมำรถแสดงในรูปแบบแผนที่เท่ำนั้น  
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แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๖๙ 
 

ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างตัวชี้วัดที่ใช้ในแผนแผนงานรายสาขาและเชิงพื้นท่ีท่ีก าหนด 

ในต่างประเทศ 

 

ตัวอย่ำงตัวชี้วัดที่ใช้ในแผนหรือแผนงำนรำยสำขำและเชิงพ้ืนที่ ที่ก ำหนดในต่ำงประเทศ เป็นกำร
รวบรวมตัวอย่ำงตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ ไว้ เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำเป็นตัวอย่ำงในกำรคัดเลือกตัวชี้วัดเพ่ือ
ควำมยั่งยืน โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. แผนด้านคมนาคม 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Strategic environmental assessment (SEA) and 
provincial level expressway programme planning : an application framework and indicator 
system for China (PLEP planning) (Zhou, 2009) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนด้ำนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนในประเทศจีน โดยเป็นกำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงข่ำยทำงด่วน (Expressway) ภำยในประเทศ ซึ่งได้
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 28 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังตารางท่ี 10 

ตารางท่ี 10 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า SEA - PLEP planning 
ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ, 
สัตว์และพืช 

ค่ำเฉลี่ยของขนำดพื้นท่ีเชื่อมต่อ ตร.กม. 
ขนำดสูงสดุของพื้นที่เช่ือมต่อ ตร.กม. 
ระยะทำงของถนนในพ้ืนท่ีอนุรักษ์ กม. 
ขนำดพื้นท่ีป่ำ พ้ืนท่ีธรรมชำติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชำติที่ใช้ทั้งหมด ตร.กม. 
สัดส่วนขนำดพื้นท่ีป่ำ พ้ืนท่ีธรรมชำติ และพื้นที่ก่ึงธรรมชำติที่ใช้ 
ต่อขนำดพื้นท่ีป่ำ พ้ืนท่ีธรรมชำติ และพื้นที่ก่ึงธรรมชำติทั้งหมด 

ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อม ล้ำนหยวน RMB 
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำสิ่งแวดล้อมต่อขนำดพื้นท่ีป่ำ 
พื้นที่ธรรมชำติ และพื้นท่ีกึ่งธรรมชำติทั้งหมด 

หยวน/ตร.กม. 

สุขภำพมนุษย ์ จ ำนวนเหตุกำรณ์กำรเสียชีวิตเนื่องจำกอุบัติเหตุบนถนน เหตุกำรณ/์ป ี
ที่ดินและดิน ขนำดพื้นท่ีใช้ทั้งหมด ตร.กม. 

ขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกท่ีใช้ทั้งหมด ตร.กม. 
สัดส่วนขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกท่ีใช้ต่อขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกท้ังหมด ร้อยละ 
ปริมำณขยะของแข็ง (หินและดิน) ท้ังหมด ล้ำนตัน 
ระยะทำงของถนนในพ้ืนท่ีเสี่ยงดินสไลด ์ กม. 

น้ ำ ระยะทำงของถนนท่ีส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ ำ กม. 
อำกำศ ปริมาณ NO2 ทั้งหมด ตัน 

ปริมาณ SO2 ทั้งหมด ตัน 
ปริมาณ PM10 ทั้งหมด ตัน 

สภำพอำกำศ ปริมำณ CO2 ทั้งหมด กิโล-ตัน 
สินทรัพย ์ ปริมำณกำรเผำผลำญเช้ือเพลิง GJ 
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แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๐ 
 

ตารางท่ี 10 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า SEA - PLEP planning 
ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 

ปริมำณกำรเผำผลำญเช้ือเพลิงต่อกิโลเมตร (ส ำหรับกิจกรรมกำร
ก่อสร้ำง) 

GJ/ กม. 

มูลค่ำของที่อยู่อำศัยและสำธำรณปูโภคอื่น ๆ ที่ต้องรื้อถอน ล้ำน RMB 
ค่ำธรรมเนียมในกำรจ่ำยชดเชยกำรรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงและ
สำธำรณูปโภคอื่น ๆ 

1,000 หยวน 
RMB 

สภำพแวดล้อมทำงเสยีง จ ำนวนพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบเสียงในระยะ 200 เมตร 
จำกกึ่งกลำงแนวเส้นทำง 

จ ำนวนพื้นที ่

ประเพณีและวัฒนธรรม จ ำนวนพื้นที่อ่อนไหวทำงประเพณแีละวัฒนธรรม จ ำนวนพื้นที ่
สังคมและเศรษฐกิจ ระยะเวลำสูงสุดในกำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำ นำที 

ระยะเวลำเฉลี่ยในกำรเข้ำถึงด้วยกำรเดินเท้ำ นำที 
ค่ำเฉลี่ยของกำรลดระยะเวลำเดินทำง นำที 
ค่ำเฉลี่ยรำยไดต้่อปีของประชำชนท้องถิ่น หยวน RMB/ ปี 

ที่มา: Zhou K., 2009 

 
๒. แผนพัฒนาพลังงานและปิโตรเลียม 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning (ADB, 2015) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผน
ด้ำนพลังงำน ซึ่งถือเป็นกำรศึกษำแรก ๆ ของโลกที่ได้มีกำรน ำกระบวนกำร SEA มำประยุกต์ใช้และมุ่งเน้นบน
พ้ืนฐำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนและกำรก ำหนดนโยบำย โดยเป็นกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนพลังงำนในพ้ืนที่ภูมิภำค
ของแม่น้ ำโขง ซึ่งได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดังตารางท่ี 11 

ตารางท่ี 11 ตัวอย่างตัวชี้ วัดจากการจัดท า Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
ควำมมั่นคงทำงนิเวศ  
– มลภำวะ 

ปริมำณไนโตรเจนออกไซด์ต่อปี MT/ ปี 
ปริมำณซัลเฟอร์ออกไซด์ต่อปี MT/ ปี 
ปริมาณ PM10 ต่อป ี MT/ ปี 
ปริมำณขยะของเสยี T/ ปี 
มลภำวะในน้ ำ index 
ปริมำณกำรสูญเสียน้ ำ M m3/ ปี 
ปริมำณกำรระเหยของน้ ำ – ไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ M m3/ ปี 

ปริมำณกำรบริโภคน้ ำ M m3/ ปี 
กำกกัมมันตภำพรังสี LLW/HLW M m3/ ปี และ T/ ปี 

ควำมมั่นคงทำงนิเวศ – ที่ดินและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ขนำดพื้นท่ีใช้ประโยชน ์ ตร.กม. 
ขนำดพื้นท่ีอ่ำงเก็บน้ ำ ตร.กม. 

 ขนำดพื้นท่ีเพำะปลูกและพื้นท่ีเกษตรกรรม ตร.กม. 
 ขนำดพื้นท่ีป่ำ ตร.กม. 
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ตารางท่ี 11 ตัวอย่างตัวชี้ วัดจากการจัดท า Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
 ขนำดพื้นท่ีของสำยส่งเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ ตร.กม. 
 พื้นที่คุ้มครองที่ได้รบัผลกระทบจำกโรงไฟฟ้ำ ใน 1 กม. 
 พื้นที่คุ้มครองที่ได้รบัผลกระทบจำกสำยส่งเชื่อมโยง

ระหว่ำงประเทศ 
ของพื้นที่คุ้มครองที่
ได้รับผลกระทบ 

ขนำดพื้นท่ีอยู่อำศัยที่สูญเสียใยเขตพื้นท่ีคุ้มครอง ตร.กม. 
จ ำนวนพื้นที่คุ้มครองที่มีควำมเสี่ยง เสี่ยงสูงมำก/ สูง/  

ปำนกลำง 
ขอบเขตพื้นท่ีที่มีอิทธิพลของสำยส่งเชื่อมโยงระหว่ำง
ประเทศในพ้ืนท่ีคุ้มครอง 

พื้นที่คุ้มครอง/ ตร.กม. 

กำรแบ่งพื้นที่/แยกส่วนในพ้ืนท่ีคุ้มครอง ส่วนของพื้นที่คุ้มครอง 
ควำมมั่นคงทำงนิเวศ – แม่น้ ำและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในน้ ำ 

ประสิทธิภำพกำรควบคมุน้ ำของ Mekong Index (Mekong) 
ประสิทธิภำพกำรควบคมุน้ ำของ Red River Index  

(Red Rever) 
ประสิทธิภำพกำรควบคมุน้ ำของ Salween Index (Salween) 
ดัชนีกำรเชื่อมโยงของแม่น้ ำ Mekong Index (Mekong) 
ดัชนีกำรเชื่อมโยงของแม่น้ ำ Red River Index  

(Red Rever) 
ดัชนีกำรเชื่อมโยงของแม่น้ ำ Salween Index (Salween) 
กำรดักตะกอน (Mekong) MT/ ปี 
เปอร์เซ็นต์ของสปีชีส์ปลำที่มีควำมเสี่ยง เปอร์เซ็นต์ของจ ำนวน 

สปีชีส ์
ควำมมั่นคงทำงสภำพภูมิอำกำศ ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกท่ีปลดปลอ่ยจำกส่วนพลังงำน MT/ ปี 

กำรลดควำมเสี่ยงของเหตุกำรณ์ทีรุ่นแรง storm Vulnerability 
index 

ควำมมั่นคงทำงอำหำร กำรผลิตอำหำร – ขนำดพื้นที่เพำะปลูกและพื้นที่กำรเกษตร
ที่สูญเสีย 

ตร.กม. 

ขนำดพื้นท่ีชลประทำน ล้ำนเฮกตำร ์
กำรผลิตอำหำร – ผลผลิตในกำรจบัปลำ (Mekong) โดยมี
มำตรกำรควบคุม 

ล้ำนตัน/ ป ี

กำรผลิตอำหำร – ผลผลิตในกำรจบัปลำ (Mekong) โดย
ไม่มมีำตรกำรควบคมุ 

ล้ำนตัน/ ป ี

กำรประมงในพ้ืนท่ีลุ่มน้ ำ ล้ำนตัน/ ป ี
กำรผลิตอำหำร – ผลผลิตกำรจับปลำในพื้นที่อ่ำงเก็บน้ ำ ล้ำนตัน/ ป ี
สมดุลของธำตุอำหำร – สมดุลของอุปสงค์/ อุปทำนหำกมี
กำรจับปลำ 

ตัน/ ป ี

สมดุลของธำตุอำหำร – สมดุลของอุปสงค์/ อุปทำนหำกไม่มี
กำรจับปลำ 

ตัน/ ป ี

ควำมมั่นคงทำงสังคม ประชำกรในเขตพื้นที่ 50 กม. ใตเ้ขื่อนไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำ ของประชำกรใน GMS 
ศักยภำพกำรตั้งถ่ินฐำนใหม่ใน GMS ของประชำกรใน GMS 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๒ 
 

ตารางท่ี 11 ตัวอย่างตัวชี้ วัดจากการจัดท า Identifying sustainability indicators of strategic 
environmental assessment for power planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
ควำมต้องกำรในกำรตั้งถ่ินฐำนอย่ำงมีศักยภำพใน GMS ของประชำกรที่ถูก

โยกย้ำย 
ควำมต้องกำรในกำรตั้งถ่ินฐำนอย่ำงมีศักยภำพใน LMB ของประชำกรที่ถูก

โยกยำ้ย 
ควำมมั่นคงทำงสุขภำพและควำม
ปลอดภัย 

ควำมเสีย่งทำงสุขภำพจำกโรงไฟฟ้ำ – ประชำกรในพ้ืนท่ี 
0.8 กม. ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 

- 

ควำมเสีย่งทำงสุขภำพจำกโรงไฟฟ้ำ – ประชำกรในพ้ืนท่ี 
1.6 กม. ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 

- 

กำรควบคุมน้ ำท่วมและควำมเสี่ยงควำมปลอดภัย ต่อประสิทธิภำพกำร
ควบคุมน้ ำ 

ควำมเสีย่งเรื่องแผ่นดินไหว – ก ำลังกำรผลิตที่ตดิตั้งใน
พื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหว 

กิโลวัตต์ก ำลังกำรผลติที่
ติดตั้ง 

ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ – จ ำนวนประชำกรในพ้ืนท่ี 
16 กม. ของพื้นที่นิวเคลยีร ์

ของประชำกรใน GMS 

ควำมปลอดภัยทำงนิวเคลียร์ – จ ำนวนประชำกรในพ้ืนท่ี 
80 กม. ของพื้นที่นิวเคลยีร ์

ของประชำกรใน GMS 

ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ ควำมต้องกำรลงทุน (LMB) พันล้ำนดอลลำร/์ ป ี
ควำมเข้มข้นของพลังงำน kWh/$000 GDP 
กำรสร้ำงงำน – ช่วงกำรก่อสร้ำง งำน/ ป ี
กำรสร้ำงงำน – อย่ำงถำวร งำน/ ป ี

หมำยเหตุ  GMS = Greater Mekong sub region 
 LMB = Lower Mekong basin 
 HLW = High level nuclear waste 
 LLW = Low level nuclear waste 

ที่มา: ADB, 2013b. 

 

๓. แผนพัฒนาทรัพยากรแร่ 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Measuring sustainable development in industrial 
minerals mining (Kogel et al., 2014) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนด้ำนทรัพยำกรแร่ ซึ่งได้มีกำร
น ำกระบวนกำร SEA มำประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนตลอดทั้งกระบวนกำรท ำเหมืองทั้ง 4 กระบวนกำร ซึ่งได้มี
กำรก ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมด 4 ด้ำน เป็นตัวชี้วัดส ำหรับกำรประเมิน 23 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดัง
ตารางท่ี 12 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๓ 
 

ตารางท่ี 12 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Measuring sustainable development in industrial 
minerals mining 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด หน่วย 
ขั้นตอนกำรส ำรวจและกำรขดุ
เหมือง 

จ ำนวนแร่ที่สกัดออกมำไดต้่อพื้นที่ท่ีท ำกำรขุดเจำะ ตัน/เอเคอร ์
ระยะทำงทั้งหมดในกำรขนส่ง ไมล ์
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัน 
สัดส่วนพ้ืนท่ีที่ได้รับกำรฟื้นฟูต่อพืน้ท่ีที่ได้รับกำรรบกวน เอเคอร ์
ไม่มีกำรรำยงำนอุบัติเหตุหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำ
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และควำมปลอดภัย 

- 

ปริมำณกำรผลติ - 
ขั้นตอน/กระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรท ำเหมือง 

ปริมำณกำรบริโภคพลังงำน กิโลวัตต์/ตันของ
ผลผลติ 

ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตัน
คำร์บอนไดออกไซด/์
ตันของผลผลิต 

ปริมำณกำรใช้น้ ำ แกลลอน/ตันของ
ผลผลติ 

ปริมำณกำรใช้สำรเคม ี หน่วย/ตันของผลผลิต 
กำรเพิ่มขึ้นของกระบวนกำรฟื้นสภำพ - 
ปริมำณของเสียที่เกดิขึ้น ตันของของเสีย/ตัน

ของผลผลิต 
ปริมำณควำมร้อนส่วนเกิน - 
ปริมำณกำรรีไซเคิลของเสีย ตัน 
ไม่มีกำรรำยงำนเกี่ยวกับปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ
ควำมปลอดภัย 

- 

ขั้นตอนกำรขนส่ง กำรขนส่งวัตถุดิบส ำหรับกระบวนกำรท ำเหมือง ปริมำณกำรบริโภค
น้ ำมันเชื้อเพลิง/ไมล ์

กำรขนส่งผลิตภัณฑ์ออกจำกพ้ืนท่ี ปริมำณกำรบริโภค
น้ ำมันเชื้อเพลิง/ไมล ์

กำรบรรจุภณัฑ ์ จ ำนวนของผลิตภัณฑ ์
ปริมำณกำรรั่วไหลของสำรเคม ี ตันของสำรเคมีที่

รั่วไหล/ตันของ
ผลผลติ 

ปริมำณกำรเก็บผลิตภณัฑ์ในคลังสนิค้ำ - 
ขั้นตอนกำรค้ำ ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร - 

กำรรีไซเคลิผลิตภัณฑ ์ - 
ไม่มีกำรร้องเรยีนเกี่ยวกับปญัหำดำ้นสิ่งแวดล้อม สุขภำพ และ
ควำมปลอดภัย 

- 

ที่มา: Kogel et al., 2014 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๔ 
 

๔. ผังเมืองตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติก าหนด 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Strategic environmental assessment on regional 
land use planning (Hendrike, 2008) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำผัง
เมือง โดยน ำ SEA มำประยุกต์ใช้ เพ่ือบูรณำกำรกับนโยบำยทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรตัดสินใจในระดับ
ภูมิภำค รวมถึงกำรหำมำตรกำรลดผลกระทบและกำรปรับใช้มำตรกำรบรรเทำผลกระทบเชิงลบส ำหรับกำร
พัฒนำและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศด้วย ซึ่งได้ก ำหนดตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงแผนกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินไว้ทั้งหมด 3 ด้ำน โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องทั้งหมด 12 ประเภท รำยละเอียดดังตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment on  
regional land use planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
ป้องกันสุขภำพของประชำชนและ
คุณภำพอำกำศ 

เขตพื้นท่ีเมืองที่มีควำมเสี่ยง
จำกควำมร้อน 

พื้นที่ชุมชนที่มีกำรป้องกันควำมรอ้นพร้อม 
กำรจัดเตรียมอำกำศบริสุทธ์ิ 
ควำมหนำแน่นของชุมชนต่อประชำกรต่อเฮกตำร์
และควำมหนำแน่นของกำรใช้ดิน 
พื้นที่เมืองที่จัดสรรตำมควำมหนำแน่นของ
ประชำกร ควำมหนำแน่นของโครงสร้ำงอำคำร 
พื้นที่เมืองขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก 
พื้นที่นิคม พ้ืนท่ีเมืองแถบชนบท 

พื้นที่ภูมิอำกำศชีวภำพส ำหรับ
กำรพัฒนำเมือง 

พื้นที่เปิดโล่งที่มีควำมส ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและ
ภูมิอำกำศ 
กำรป้องกันภูมิอำกำศของพื้นที่ป่ำและพื้นที่ป่ำที่
ส ำคัญต่อสิ่งมีชีวิตและภมูิอำกำศ เช่น ป่ำท่ีอยู่รอบ
เมืองที่มีประชำกรมำกกว่ำ 40,000 คน) 
พื้นที่ป่ำขนำดเล็ก ที่สำมรถผลิตอำกำศบริสุทธิ์ได้ 
กำรไหลเวียนและกำรแลกเปลี่ยนของอำกำศ 

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
พักผ่อน 

พื้นที่ส ำหรับกำรพักผ่อนท่ีอยู่ใกลก้ับเขตเมือง 
กฎหมำย (ระดับชำติและนำนำชำติ) ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
พื้นที่กันชน (buffer zone) ส ำหรบักำรป้องกับ
พื้นที่พักผ่อน 
กำรป้องกันพ้ืนท่ีเปิดโล่งส ำหรับกำรจัดสรรเป็นพ้ืนท่ี
พักผ่อนในอนำคตและกำรป้องกันกำรย่อยสลำย 
เสียง และกำรเพิม่ขึ้นของมลพิษ 

เขตพื้นท่ีเมืองที่มีควำมเสี่ยงต่อ
น้ ำท่วม 

กำรออกแบบพื้นเมืองทั้งในเขตพื้นท่ีน้ ำท่วมถึง และ
เขตกักเก็บน้ ำ 
พื้นที่ชำยฝั่งที่อยู่ต่ ำว่ำระดับน้ ำทะเลและมีควำม
เสี่ยงเกิดผลกระทบจำกกำรเพิม่ขึ้นของ
ระดับน้ ำทะเล 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๕ 
 

ตารางท่ี 13 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment on  
regional land use planning 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
ป้องกันระบบนิเวศ 

พื้นที่ท่ีมีศักยภำพเป็นท่ีลีภ้ัย
ของสัตว์ 

พื้นที่เช่ือต่อทำงธรรมชำติที่มีควำมส ำคญัทั้งใน
ระดับนำนำชำติ ชำติ และภูมภิำค 
กำรใช้ที่ดินท่ีมีศักยภำพในอนำคตส ำหรับกำร
เชื่อมต่อหรือกำรอพยพของชำวยุโรป 
พื้นที่ส่วนร่วมที่ไม่มีกำรแบ่งแยก 

พื้นที่ป่ำ พื้นที่ป่ำที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนำคต ซึ่งสำมำรถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตต่ำง ๆ ได้ โดยมีกำรค ำนึงถึง
ป้องกันกำรกัดเซำะของดิน กำรสญูเสยีพื้นท่ีป่ำ 
และกำรกักเก็บคำร์บอนและน้ ำ  

พื้นที่ท่ีมีศักยภำพในกำรกักเก็บ
คำร์บอนและน้ ำ 

พื้นที่ท่ีอยู่ในบริเวณที่มีระดับน้ ำใตด้ินสูง 
พื้นที่ท่ีสำมำรถกักเก็บน้ ำและคำรบ์อนได ้

กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อกำร
ป้องกันทรัพยำกรดินและน้ ำ 

ดินที่ไม่ปดิผนึก ดินที่ไม่ปดิผนึกท่ีไม่ถูกรบกวนหรือมีกำร 
รบกวนต่ ำ 
พื้นที่รกร้ำง (brownfield) ที่มีศักยภำพในกำรใช้
ประโยชน ์

พื้นที่ส ำหรับกำรเกษตร ดินที่มีประสิทธิภำพในกำรเพำะปลูก ซึ่งรวมถึงกำร
ประเมินศักยภำพในอนำคตและควำมต้องกำร
ทำงด้ำนชลประทำน สำรปรำบศัตรูพืชและปุ๋ย 

พื้นที่ส ำหรับกำรป้องกันกำร 
กัดเซำะ 

พื้นที่ส ำหรับกำรเพำะปลูกท่ีมีอุปกรณ์ป้องกันกำร
กัดเซำะจำกน้ ำ ตำกศักยภำพกำรกัดเซำะของน้ ำ 
พื้นที่ส ำหรับกำรเพำะปลูกท่ีมีอุปกรณ์ป้องกันกำร
กัดเซำะจำกลม ตำกศักยภำพกำรกัดเซำะของลม 

แหล่งน้ ำผิวดินท่ีมีศักยภำพใน
กำรกักเก็บและกำรใช้ในระยะ
ยำว 

แหล่งน้ ำในภูมิภำคที่มีศักยภำพในกำรกักเก็บและใช้
ในอนำคตภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของภูมิอำกำศ 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนำคตส ำหรับกำรพัฒนำ
แหล่งน้ ำใต้ดิน 
กำรใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนำคตส ำหรับกำรฟื้นฟู
แหล่งน้ ำ 

พื้นที่ท่ีมีศักยภำพส ำหรับกำร
เก็บกักและดูดซับน้ ำฝนและน้ ำ
ท่วม 

กำรออกแบบพื้นที่รองรับน้ ำท่วมและพื้นท่ีกักเก็บ
น้ ำ 
พื้นที่แหล่งน้ ำตำมธรรมชำต ิ
ควำมสำมำรถในกำรดูดซับและกักเก็บน้ ำของแหล่ง
น้ ำแหละอ่ำงเก็บน้ ำ 
อัตรำกำรระเหยและกำรคำยน้ ำจำกพ้ืนท่ี 
ควำมสำมำรถในกำรกักเก็บของพื้นที่ 

ที่มา: Hendrike, 2008 
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๕. แผนบริหารจัดการลุ่มน้ าหรือแผนพัฒนาชายฝั่งทะเล 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Summary report on strategic environmental 
assessment of the Danube river basin management plan (The republic water directorate, 2015) 
เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำ ซึ่งได้น ำกระบวนกำร SEA มำประยุกต์ใช้เพ่ือ
บรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ ำดำนู ประเทศ
เซอร์เบีย ซึ่งได้มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 9 ด้ำน โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 25 ตัวชี้วัด รำยละเอียดดัง
ตารางท่ี 14 

ตารางท่ี 14 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า SEA PLEP planning 
ประเด็นบริบทแวดล้อม ตัวชี้วัด 

น้ ำ กำรเปลีย่นแปลงของคุณภำพน้ ำเนื่องจำกกิจกรรมของมนุษย ์
กำรเปลีย่นแปลงทำงอุทกวิทยำ 

ดิน ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ำ 
ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เกษตร 
ควำมเสื่อมโทรมของผิวดินเนื่องจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
พื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรกดัเซำะ (เฮกตำร์) 

อำกำศและกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกน้ ำ 
คุณค่ำทำงทรัพยำกรธรรมชำต ิ จ ำนวนแหล่งผลิตพลังงำนน้ ำท่ีส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี 

พื้นที่คุ้มครองทำงธรรมชำติทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
จ ำนวนสัตว์ป่ำและพันธ์ุพืชคุ้มครองที่ได้รับผลกระทบจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 

มรดกทำงวัฒนธรรมและประวตัิศำสตร ์ จ ำนวนอนุสำวรีย์ทำงวัฒนธรรมทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกำรจดักำรแหล่งน้ ำ 
ของเสีย กำรเพิ่มขึ้นของสถำนีบ ำบดัน้ ำและกำรเพิ่มขึ้นของประสิทธิกำรบ ำบดัน้ ำเสยี 
กำรพัฒนำทำงสังคม อัตรำกำรเกิดโรคจำกปนเปื้อนในน้ ำดื่ม 

ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนครัวเรือนที่อยู่ติดกับแหล่งบ ำบัดน้ ำ 
ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนครัวเรือนท่ีอยู่ติดกับแหล่งบ ำบัดน้ ำเสยี 
จ ำนวนของครัวเรือนท่ีต้องย้ำยถิ่นฐำนเนื่องจำกกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
จ ำนวนประชำกรทีไ่ด้รับผลกระทบจำกกระแสน้ ำและน้ ำท่วม 

กำรพัฒนำองค์กร  กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งน้ ำ 
จ ำนวนสถำนีตรวจวัดคณุภำพน้ ำ 

กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ จ ำนวนกิจกรรมกำรท่องเที่ยวแบ่งตำมกำรใช้น้ ำ 
ร้อยละของพนังงำนด้ำนกำรบริกำรจัดกำรแหล่งน้ ำท่ีมรีำยได้มำกกว่ำรำยได้
เฉลี่ยของประเทศ 
กำรลดลงของจ ำนวนผู้ว่ำงงำน เนื่องจำกกำรจ้ำงงำนในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
แหล่งน้ ำ 
จ ำนวนแผนงำนกำรพัฒนำส ำหรับกำรป้องกันสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรแหล่งน้ ำ 
จ ำนวนแหล่งผลิตพลังงำนน้ ำท่ีมีผลกระทบข้ำมแดน 

ที่มา: The Republic Water Directorate, 2015 
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๖. แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะหรือพ้ืนที่พิเศษ 

จ ำ ก ก ำ ร ท บ ท ว น ตั ว อ ย่ ำ ง ตั ว ชี้ วั ด จ ำ ก ก ำ ร จั ด ท ำ  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland (Ministry of environmental 
protection of China and Netherlands commission for environmental assessment, 2014)  
เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษจำกประเทศจีนและเนเธอแลนด์ โดยท ำกำร
เปรียบเทียบกำรประยุกต์ใช้กระบวนกำร SEA ในกำรพัฒนำพ้ืนที่พิเศษที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจและเป็นพ้ืนที่อุตสำหกรรมที่ส ำคัญของประเทศ ซึ่งได้มีกำรรวบรวมตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 5 ด้ำน 19 
ประเภท รำยละเอียดดังตารางท่ี 15 

ตารางท่ี 15 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคม 

อุตสำหกรรม ผลผลติทั้งหมดจำกอุตสำหกรรมหลัก 
พื้นที่นิคมอุตสำหกรรมในภูมิภำค 

พื้นที่เมือง อัตรำกำรเติบโตของเมือง 
โครงสร้ำงของ
อุตสำหกรรม 

สัดส่วนมูลคำ่กำรส่งออกของอุตสำหกรรมใหม่ในอุตสำหกรรม
หลัก 
จ ำนวนบริษัทในอุตสำหกรรมหลัก 

แรงดันกดดันต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

มลพิษทำงน้ ำ ปริมำณกำรปล่อยของเสียรวมในรปูของ COD จำก
อุตสำหกรรมหลัก 
ปริมำณกำรปล่อยของเสียรวมในรปูของแอมโมเนียไนโตรเจน
จำกอุตสำหกรรมหลัก 
สัดส่วนอุตสำหกรรมท่ีปฏิบัตติำมข้อบังคับกำรปล่อยน้ ำเสีย
อุตสำหกรรม 

มลพษิทำงอำกำศ สัดส่วนกำรปล่อยมลพิษต่อมูลคำ่กำรส่งออกของอุตสำหกรรม
หลักต่อป ี
สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ต่อการเพิ่ม
มูลค่าทางอุตสาหกรรมต่อปีของอตุสาหกรรมหลัก 
ปริมาณการปล่อยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ต่อปีของ
อุตสาหกรรมหลัก 

ปริมำณกำรปล่อยสำรประกอบไนโตรเจน (NOx) ต่อปีของ
อุตสำหกรรมหลัก 

ของเสีย ปริมำณกำรผลติของเสียอุตสำหกรรมต่อกำรเพิ่มมูลคำ่ทำง
อุตสำหกรรมต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 
ปริมำณกำรผลติของเสียอุตสำหกรรมต่อกำรมลูค่ำกำรส่งออก
ต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 

ทรัพยำกรน้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อหน่วยของกำรเพิ่มมลูค่ำทำงอุตสำหกรรม
ต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 

พลังงำน สัดส่วนกำรผลิตพลังงำนของพลังงำนทดแทน 
สัดส่วนกำรบรโิภคพลังงำนเชื้อเพลิงที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซลิ 
สัดส่วนกำรบรโิภคพลังงำนจำกถ่ำนโค้ก 
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ตารางท่ี 15 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
สัดส่วนกำรบรโิภคพลังงำนต่อหนว่ยของกำรเพิ่มมลูค่ำทำง
อุตสำหกรรมต่อปีของอุตสำหกรรมหลัก 

กำรใช้พื้นที ่ กำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้พื้นที ่
กำรควบคุมและห้ำมกำรพัฒนำอุตสำหกรรมหลักในพ้ืนท่ี
อนุรักษ์ (พ้ืนท่ีสีเหลืองและสีแดง) 
ระยะห่ำงระหว่ำงพ้ืนท่ีอุตสำหกรรมกับชุมชน 
พื้นที่ป่ำเชิงเดี่ยว 

สถำนภำพของ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยำกรน้ ำและ
สิ่งแวดล้อม 

คุณภำพน้ ำดื่มที่ได้มำตรฐำน 
คุณภำพแหล่งน้ ำผิวดินที่อยู่ภำยใต้กำรควบคมุของประเทศ
หรือภูมภิำคที่ได้มำตรฐำน 
ระดับยโูทฟิเคช่ัน (Eutrophication level) ของน้ ำทะเล 
ทะเลสำบ และอ่ำงเกบ็น้ ำ 

อำกำศและสิ่งแวดล้อม อัตราส่วยเฉลีย่ต่อปีระหว่างค่าสูงสุดและค่ามาตรฐานของมล
สารหลัก (SO2, NO2, PM10) 

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไมเ่กิน 2.5 ไมครอน 
(PM2.5) 

จ ำนวนวันรวมทั้งหมดต่อปีท้ังมีระดับคุณภำพอำกำศอยู่ใน
ระดับ II 
จ ำนวนวันรวมทั้งหมดต่อปีท้ังมีหมอกควัน 

ทรัพยำกรดินและ
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ท่ีเหมำะสมต่อกำรเพำะปลูก 
ควำมเข้มข้นของโลหะหนักในพื้นที่เพำะปลูก 
พื้นที่ท่ีเป็นดินเค็มและทะเลทรำย 

ผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

ระบบนิเวศทำงทะเล คุณภำพของระบบนิเวศทำงทะเลในบริเวณใกล้ชำยฝั่ง 
ควำมหนำแน่ของปลำในบรเิวณใกล้ชำยฝั่ง 

ระบบนิเวศทำงบก พื้นที่ป่ำ 
พื้นที่ป่ำทำงนิเวศวิทยำ 
ระบบนิเวศป่ำไม ้

สุขภำพของมนุษย ์ ขนำดของประชำกรที่ดื่มน้ ำที่ปนเปื้อนหรืออยู่ในพ้ืนท่ีอำกำศ
ปนเปื้อน 
อัตรำกำรเกิดโรคจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 

ข้อบังคับเกี่ยวกับกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

กำรควบคุมแหล่งก ำเนิด
มลพิษ 

อัตรำกำรก ำจัดย้อนหลังของกำรผลิต 
อัตรำกำรท ำควำมสะอำดของกระบวนกำรผลิต 
อัตรำกำรควบคุมแหล่งก ำเนิดฝุ่น 
กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อมของอุตสำหกรรม
หลัก 
สัดส่วนกำรป้องกันคุณภำพสิ่งแวดล้อมต่อกำรลงทุนใน GDP 
สัดส่วนกำรป้องกันคุณภำพสิ่งแวดล้อมต่อกำรเติบโตด้ำนกำร
ลงทุนใน GDP 
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แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๗๙ 
 

ตารางท่ี 15 ตั ว อ ย่ า ง ตั ว ชี้ วั ด จ า ก ก า ร จั ด ท า  Strategic environmental assessment 
effectiveness: learning from experience in China and the Netherland 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
  จ ำนวนกองทุนพิเศษส ำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพและกำร

ปรับปรุง 
  สัดส่วนของบริษัทในอุตสำหกรรมหลักท่ีซื้อประกันด้ำนควำม

รับผิดชอบทำงสิ่งแวดล้อม 
  อัตรำกำรน ำน้ ำเสยีกลับมำใช้ใหม่ในอุตสำหกรรมหลัก 
  ประสิทธิภำพของกระบวนกำรก ำจัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(Desulfurization) ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำมร้อน 
  อัตรำกำรฝังกลบของของเสียจำกอุตสำหกรรมทั้งขยะมูลฝอย

และขยะอันตรำย 
 กำรบ ำรุงรักษำและฟื้นฟู

ระบบนิเวศ 
อัตรำส่วนพ้ืนท่ีคุ้มครองทำงนิเวศ เช่น พื้นที่อุทยำน 
อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของพื้นที่ป่ำในพื้นที่คุ้มครอง 

  กำรลงทุนและพื้นท่ีนิเวศวิทยำป่ำไม้ 
  อัตรำกำรฟื้นฟูระบบนิเวศในบริเวณพื้นที่เหมือง 
  สัดส่วนกำรคุ้มครองพ้ืนท่ีชุ่มน้ ำ 

พื้นที่ท่ีอยู่ห่ำงจำกฝั่ง (Offshore) ที่ปฏิบัติตำมข้อบังคับ
ทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
กำรสร้ำงและบังคับใช้กลไกกำรชดเชยทำงระบบนิเวศ 
อัตรำกำรไหลของแหล่งน้ ำผิวดิน 

มำตรกำรส ำหรับกำรจัดกำร
มลพิษและกำรเปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

มำตรฐำนวิศวกรรมด้ำนโครงสร้ำงป้องกันคลื่น (Anti-wave) 
แผนผังของพื้นที่นิคมอุตสำหกรรมและพื้นที่ชุมชนในบริเวณ
ชำยฝั่งและพื้นที่ท่ีอยู่ระดับต่ ำ 
พื้นที่เพำะปลูกพืชทนแล้ง 

ควำมพึงพอใจของ
ประชำชน 

ดัชนีควำมพึงพอใจของประชำชนต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม 

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

 

๗. แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมหรือการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

จำกกำรทบทวนตัวอย่ำงตัวชี้วัดจำกกำรจัดท ำ Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan (Liou et al., 2003) เป็นกำรศึกษำในบริบทของกำรวำงแผนกำรพัฒนำนิคม
อุตสำหกรรม ซึ่งได้มีกำรรวบรวมตัวชี้วัดส ำหรับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนครอบคลุมทั้งในระดับภูมิภำค ระดับชำติ 
และระดับสำกล โดยก ำหนดตัวชี้วัดไว้ทั้งหมด 8 ด้ำน แบ่งเป็น 23 ประเภท รำยละเอียดดังตารางท่ี 16 
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
ขีดควำมสำมำรถของ
สภำพแวดล้อม 

อำกำศ ความหนาแน่นของฝุ่นขนาด 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยต่อปี  

อัตรำส่วนของวันท่ีมีค่ำควำมดันอำกำมำกกว่ำ 100 PSI ต่อป ี
ค่ำกำรปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 

 น้ ำ สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในแม่น้ ำ 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในอ่ำงเก็บน้ ำ 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในทะเลสำบ 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในทะเล 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไดม้ำตรฐำนในน้ ำใต้ดิน 
  สัดส่วนของอ่ำงเก็บน้ ำท่ีมีค่ำ TSI มำกกว่ำ 50 
  ปริมำณกำรปล่อย BOD ทั้งหมด (ภำยในประเทศ อุตสำหกรรม 

ปศุสัตว์) 
  ปริมำณกำรปล่อยของแข็งแขวนลอย (SS) ทั้งหมด 
  สัดส่วนคุณภำพน้ ำท่ีไมไ่ดม้ำตรฐำนน้ ำดื่ม 
 ดิน ปริมำณกำรใช้สำรก ำจัดศตัรูพืชตอ่พ้ืนท่ี 
  ปริมำณกำรใช้สำรเคมตี่อพื้นที่ 
  ปริมำณโลหะหนักในดิน 
 ของเสีย ปริมำณกำรก่อของเสียต่อคนต่อวัน 
  อัตรำส่วนกำรก ำจัดของเสียที่เหมำะสม 
  อัตรำส่วนกำรรไีซเคลิของของเสียที่รีไซเคลิได้ 
  อัตรำส่วนกำรจัดของเสียอุตสำหกรรมที่เหมำะสม 
  อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของของเสียอุตสำหกรรม 
  อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำกกัมมันตรงัสีระดับต่ ำ 
 เสียงและควำม

สั่นสะเทือน 
ระดับควำมเข้มเสียงเฉลี่ย 
ระดับควำมเข้มเสียงสูงสุด 
ร้อยละของเสียงรบกวนท่ีไม่พึงพอใจ 

ระบบนิเวศทำงธรรมชำต ิ ระบบนิเวศทำงบก ดัชนีควำมหลำกหลำยของสตัว์บก 
ดัชนีควำมหลำกหลำกของพืชบก 
กำรเปลีย่นแปลงของสัตว ์
กำรเปลีย่นแปลงของพืช 

ระบบนิเวศทำงน้ ำ ดัชนีควำมหลำกหลำยของสตัว์น้ ำ 
ดัชนีควำมหลำกหลำยของพืชน้ ำ 
ดัชนีควำมหลำกหลำยของสิ่งมีชีวิตหน้ำดิน 
กำรเปลีย่นแปลงของสัตว์น้ ำ 
กำรเปลีย่นแปลงของพืชน้ ำ 
กำรเปลีย่นแปลงของสัตว์หนำ้ดิน 
ควำมเสยีหำยทีไ่ม่สำมำรถฟ้ืนฟูไดข้องแหล่งที่พักอำศัย 

สำธำรณสุขหรือควำม
ปลอดภัย 

ระบบนิเวศทำงบก กำรไดร้ับสำรเคมีที่เป็นอันตรำยตอ่ปี 
กำรปลดปล่อยของเสียอุตสำหกรรมที่เป็นอันตรำยต่อปี 
กำรเจ็บป่วยหรือโรคที่เกิดจำกมลพิษ 
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
ค่ำทดสอบของไดออกซิน (Dioxin) 
อัตรำส่วนเฉลี่ยของกลุม่ตัวอย่ำงท่ีมีสุขภำพดีที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบังคับกำรใช้โลหะหนักใน the National Environmental 
Protection Plan 

สำรกัมมันตรังสี หรือ
สำรอันตรำย 

จ ำนวนกำรรั่วไหลของสำรกัมมันตรังส ี
ประชำกรที่ได้รับผลกระทบจำกมัมันตรังสี 
อันตรำกำรเพิ่มขึ้นของกำกกัมมันตรังสีระดับต่ ำ 
ควำมถี่ของกำรเกิดเหตุกำรณ์มลพษิจำกสำรเคม ี
จ ำนวนกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกสำรเคมีอันตรำย 

กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำต ิ ทรัพยำกรป่ำไม ้ กำรลดลงของพื้นที่ป่ำต่อปี 
  สัดส่วนของพื้นที่ป่ำที่ไม่ถูกท ำลำย 
 ทรัพยำกรแร่และดิน/

หิน 
ปริมำณกำรใช้ซีเมนต์ต่อปี 
ปริมำณกำรขุดดินทรำยและหินตอ่ปี 

  อัตรำส่วนกำรรไีซเคลิของคอนกรตีเสริมเหล็ก 
 ทรัพยำกรน้ ำ ปริมำณกำรใช้น้ ำต่อคนต่อวัน 
  ปริมำณกำรใช้น้ ำท้ังหมด 
  ศักยภำพของทรัพยำกรน้ ำท้ังหมด 
  อัตรำส่วนกำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ปริมำณกำรใช้น้ ำใต้ดิน 
  จ ำนวนวันท่ีปริมำณน้ ำในอ่ำนเก็บน้ ำมีปริมำณต่ ำ 

ทรัพยำกรชีวภำพ จ ำนวนสัตว์ประจ ำถิ่น 
กำรแพร่กระจำยของสัตวต์่ำงถิ่น 

ทรัพยำกรน้ ำและกำรใช้ เป้ำหมำยควำม
ต้องกำรและอุปทำน
กำรใช้น้ ำ 

ควำมสมดุลระหว่ำงอุปสงค์และอปุทำนของกำรใช้น้ ำ 
ประสิทธิภำพกำรใช้น้ ำของอุตสำหกรรม 

กำรจัดสรรทรัพยำกร
น้ ำ 

กำรปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดเพื่อควำมยัง่ยืน (SI) ส ำหรับกำรใช้น้ ำใน
ภำยในประเทศ ภำคอุตสำหกรรม และกำรเกษตร 

วัฒนธรรมและภมูิทัศน ์ ภูมิทัศน์ทำงภูมิ
ประเทศ 

สัดส่วนพ้ืนท่ีที่มีกำรถลม่ของหน้ำดินและเศษซำก 

ภูมิทัศน์ทำง
นิเวศวิทยำ 

กำรเปลีย่นแปลงของพืช 
ผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมต่อพ้ืนท่ีอ่อนไหว 

มรดกทำงวัฒนธรรม ผลกระทบหรือกำรท ำลำยทำงวัฒนธรรมที่ไม่อำจฟื้นฟูหรือ
แก้ไขได ้

กฎหมำยหรือข้อบังคับด้ำน
สิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ 

พิธีสำรมอนทรีออล กำรปลดปล่อยสำร CFCs 
อนุสัญญำ
สหประชำชำติว่ำด้วย
กำรเปลีย่นแปลง
สภำพภมูิอำกำศ 
(UNFCCC) 

กำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซดต์่อปี 
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกท้ังหมด 
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ตารางที่ 16 ตัวอย่างตัวชี้วัดจากการจัดท า Sustainable indicators for strategic environmental 
assessment in Taiwan 

ประเด็นบริบทแวดล้อม ประเภท ตัวชี้วัด 
อนุสัญญำบำเซล กำรน ำเข้ำของเสยีอันตรำย 
อนุสัญญำว่ำด้วย
กำรค้ำระหว่ำง
ประเทศเกีย่วกับสตัว์
ป่ำและพืชพรรณจำก
ป่ำท่ีใกล้สูญพันธ์ุ 
(CITES) 

กำรส่งออกของสิ่งมีชีวิตละผลติภณัฑ์จำกสัตวส์งวน 
กำรน ำเข้ำของสิ่งมีชีวิตละผลิตภัณฑ์จำกสัตวส์งวน 

อนุสัญญำว่ำด้วยควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 

จ ำนวนพื้นที่สงวน 
ดัชนีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

ที่มา: Liou et al., 2003 
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ภาคผนวก ง  
รูปแบบและระดับของทางเลือกการพัฒนา 

กำรพัฒนำทำงเลือกเป็นไปได้หลำยรูปแบบและหลำยระดับขึ้นกับลักษณะของแผนกำร
พัฒนำ และระยะเวลำในกำรพัฒนำแผนกำรพัฒนำนั้นว่ำอยู่ในขั้นตอนใด กำรระบุทำงเลือกต่ำง ๆ ที่
เฉพำะเจำะจง (Specific alternatives) มีรูปแบบและระดับต่ำง ๆ ดังนี้ (สศช., 2563) 

1. ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic alternatives) เป็นทำงเลือกระดับสูง 
เชิงนโยบำยซึ่งต้องกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ เช่น ทำงเลือกยุทธศำสตร์กำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนให้ทั่วถึงและเท่ำเทียม ทำงเลือกยุทธศำสตร์กำรคมนำคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำงเลือก
ยุทธศำสตร์กำรเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือควำมยั่งยืน เป็นต้น ทำงเลือกเชิงยุทธศำสตร์มักเป็นทำงเลือก
ในระยะยำว เพ่ือบรรลุควำมยั่งยืนตำมวิสัยทัศน์เพ่ือกำรพัฒนำทีย่ั่งยืนที่ได้ก ำหนดไว้ ซ่ึงมักก ำหนดเพียงทิศทำง
ของทำงเลือก แต่ไม่ระบุว่ำจะด ำเนินงำนส ำเร็จได้อย่ำงไร  

2. ทางเลือกรายสาขา (Sectoral alternatives) เป็นทำงเลือกที่สร้ำงขึ้นเ พ่ือชี้ 
ควำมเป็นไปได้และควำมต้องกำรเฉพำะเจำะจง หรือต้องกำรส่งเสริมกำรพัฒนำรำยสำขำหนึ่ง ๆ เปรียบเทียบ
กับรำยสำขำอ่ืน เช่น 1) กรณี SEA ด้ำนกำรท่องเที่ยว มีทำงเลือกกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
ทำงเลือกกำรท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชำติ ที่มุ่งตอบสนองต่อควำมต้องกำรนักท่องเที่ยว 2) กรณี SEA ด้ำน 
กำรขนส่ง ทำงเลือกกำรสร้ำงกำรขนส่งระบบรำงเพ่ือลดมลพิษทำงอำกำศ เปรียบเทียบทำงเลือกกำรขยำยถนน
เพ่ือรองรับกำรจรำจรและขนส่งสินค้ำ เป็นต้น ทำงเลือกรำยสำขำมีควำมเฉพำะเจำะจง และแสดง 
ควำมเป็นไปได้ของทำงเลือกในกำรพัฒนำสำขำหนึ่งด้วยเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่ต่ำงกัน ระหว่ำง  
กำรพัฒนำที่เน้นเพียงด้ำนใดด้ำนหนึ่ง เปรียบเทียบกับกำรพัฒนำสำขำนั้นสู่ควำมสมดุลของด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. ทางเลือกเชิงพื้นที่ (Spatial alternatives) เป็นทำงเลือกที่ระบุต ำแหน่ง พ้ืนที่
เฉพำะ หรือกำรจัดสรรที่ดินเพ่ือกำรพัฒนำรูปแบบต่ำง ๆ เช่น ทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลเพ่ือ 
กำรนิคมอุตสำหกรรมและท่ำเทียบเรือ ทำงเลือกกำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือรองรับกลุ่มอุตสำหกรรม
ใหม่ ทำงเลือกกำรบริหำรจัดกำรที่ดินของจังหวัดเพ่ือรองรับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  เป็นต้น ทำงเลือก 
ประเภทนี้ไม่เจำะจงกำรพัฒนำรำยสำขำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่บูรณำกำรทำงเลือกของทิศทำงกำรพัฒนำในพ้ืนที่
ที่ก ำหนดไว้ เพ่ือกิจกรรมกำรพัฒนำพ้ืนที่ที่หลำกหลำย ทำงเลือกนี้มุ่งให้เกิดกำรจัดสรร แบ่งปันกำรใช้พ้ืนที่  
ให้เหมำะสมกับศักยภำพและควำมต้องกำรหลำยด้ำน แต่ยังสำมำรถบรรลุสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืนไดด้้วย  

4. ทางเลือกของวิธีการพัฒนา (Modal alternatives) เป็นทำงเลือกของวิธีกำรหรือ
เทคโนโลยีที่ใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน เช่น ทำงเลือกกำรใช้เทคโนโลยีสะอำดในภำคอุตสำหกรรม 
ทำงเลือกกำรเพ่ิมรำยได้และอำชีพ ด้วยกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ทำงเลือกกำรลดและ
ก ำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรหมุนเวียนและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน ทำงเลือกกำรส่งเสริมกำรใช้
รถยนต์ไฟฟ้ำแทนกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง ทำงเลือกกำรเก็บภำษีและค่ำธรรมเนียมกำรใช้น้ ำ เป็นต้น ทำงเลือก
แบบนี้ระบุวิธีกำร แนวทำง เทคนิค เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืน  

5. ทางเลือกระยะเวลาด าเนินงาน (Staging alternatives) เป็นทำงเลือกด ำเนินงำน
ตำมระยะเวลำส่วนใดด ำเนินงำนก่อน ส่วนใดด ำเนินกำรหลังตำมล ำดับ หรือติดตำมและน ำผลลัพธ์จำก  
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กำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกส่วนที่ด ำเนินงำนก่อนไปปรับปรุงแผนกำรพัฒนำ และแก้ไขผลลัพธ์ที่ไม่ต้องกำรใน
ระยะหลัง เช่น ทำงเลือกกำรชะลอกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหิน ในระยะ ๒ ปี และทำงเลือกกำรหำแหล่งพลังงำน
ทำงเลือกในกำรผลิตไฟฟ้ำในระยะ ๑๐ ปี ทำงเลือกกำรเปลี่ยนวิธีก ำจัดขยะจำกพ้ืนที่ฝังกลบเป็นกำรเผำไร้
มลพิษ ในระยะ ๑๐ ปี และเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำนในระยะ ๒๐ ปี เป็นต้น ทำงเลือกแบบนี้พิจำรณำก ำหนด
ควำมเหมำะสมของกำรน ำทำงเลือกไปด ำเนินงำนตำมล ำดับ เมื่อมีควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลุวัตถุประสงค์ควำมยั่งยืน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำยำวและทรัพยำกร
จ ำนวนมำก 

6. ทางเลือกการบริหารจัดการองค์การ ( Institution arrangement alternatives)  
เป็นทำงเลือกว่ำจะบริหำรจัดกำรโดยองค์กำรใดมีบทบำทในกำรด ำเนินงำน หรือกำรแบ่งควำมรับผิดชอบ
ร่วมกัน ให้มีประสิทธิภำพระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงและท้องถิ่น หรือหน่วยงำนเฉพำะรำยสำขำหรือ
เชิงพ้ืนที่ ซึ่งหมำยรวมถึงกำรปฏิรูปแนวทำงและวิธีกำรจัดสรรบุคลำกรและงบประมำณด้วย เช่น ทำงเลือก
กำรบูรณำกำรร่วมกันระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกับท้องถิ่นในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ทำงเลือกกำรร่วมลงทุนระหว่ำงเอกชนและท้องถิ่นในกำรส่งเสริมกำรเกษตรปลอดสำรพิษ  ทำงเลือกกำรใช้
แรงงำนท้องถิ่นในนิคมอุตสำหกรรมของนักลงทุน เป็นต้น ทำงเลือกแบบนี้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำร
องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือกนั้น เพ่ือบูรณำกำรท ำให้เกิดกำรยอมรับ กำรยอมได้
ยอมเสียของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้ประโยชน์ร่วมกัน  

7. ทา ง เ ลื อ ก เ ชิ ง น โ ยบา ยส า คัญ เ ร่ ง ด่ ว น  ( Policy priorities alternatives)  
เป็นทำงเลือกที่ตอบสนองนโยบำยที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนของประเทศหรือระหว่ำงประเทศ เช่น กำรลดควำม
ยำกจน กำรปรับปรุงชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรให้มูลค่ำทำงวัฒนธรรม เป็นต้น ทำงเลือกแบบนี้เกิดจำกนโยบำย 
และฝ่ำยกำรเมือง ซึ่งเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจใช้ทำงเลือก เพ่ือควำมเร่งด่วนในกำรแก้ไขปัญหำและ
อุปสรรค ทั้งนี้ ต้องเป็นทำงเลือกที่น ำไปสู่กำรพัฒนำทีย่ั่งยืนด้วย 

8. ทางเลือกที่ ใช้ ในการหลีกเลี่ ยงหรือบรรเทาผลกระทบ ( Avoidance and 
mitigation alternatives) เป็นทำงเลือกที่เกิดจำกกำรคำดกำรณ์ว่ำ กำรพัฒนำนั้นจะมีผลเสียหำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม สังคม หรือเศรษฐกิจ แต่มีควำมจ ำเป็นต้องด ำเนินงำน จึงเสนอทำงเลือกเป็นวิธีกำรและมำตรกำร
ในกำรหลีกเลี่ยงหรือบรรเทำผลกระทบ เช่น ทำงเลือกกำรใช้พลังงำนสะอำดในกำรพัฒนำกำรคมนำคมขนส่ง 
ทำงเลือกกำรไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในพ้ืนที่เกษตร ทำงเลือกกำรไม่สร้ำงเขื่อนเพ่ือรักษำกำรไหลของน้ ำเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
ทำงเลือกกำรไม่ใช้แรงงำนต่ำงชำติเพ่ือสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น เป็นต้น  
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ภาคผนวก จ  
ตัวอย่างการจัดท าบัญชีรายการเพื่อควบคุมคุณภาพ  

บัญชีรำยกำร (Checklist) เพ่ือควบคุมคุณภำพ SEA เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้ให้
เกิดสะดวกต่อกำรตรวจสอบควบคุม หำกพบประเด็นที่อำจส่งผลกระทบในอนำคต หรือมีประเด็นที่ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ จะช่วยให้สำมำรถทบทวนและด ำเนินกำรซ้ ำได้ โดยกำรควบคุมคุณภำพของกำรจัดท ำแผนและ SEA 
สำมำรถด ำเนินกำรได้ด้วยผู้จัดท ำแผนและ SEA เอง หรืออำจให้บุคคลที่ 3 เป็นผู้ควบคุมคุณภำพได้ โดยมี
ตัวอย่ำงบัญชีรำยกำรเพื่อควบคุมคุณภำพดังตารางท่ี 17 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

การวิเคราะห์ขอบเขตของการศึกษา 
1) ได้ด ำเนินกำรทบทวนแผน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

หรือไม ่
   

2) ได้วิ เครำะห์ควำมเชื่อมโยงและช่องว่ำงกำรพัฒนำของ
นโยบำยและแผนในระดับต่ำง ๆ หรือไม ่

   

3) ได้ระบุขอบเขตพ้ืนที่และระยะเวลำที่มีควำมชัดเจน และ
เหมำะสมหรือไม ่

   

4) ได้วิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ ให้เชื่อมโยงของ
สำเหตุและผลกระทบของกำรพัฒนำ และเห็นช่องว่ำงและ
โอกำสในกำรพัฒนำหรือไม่ 

   

5) ได้ก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ ให้ครอบคลุมปัญหำที่
หลำกหลำยหรือไม่ 

   

6) ประเด็นยุทธศำสตร์ทั้งหมดท่ีก ำหนด ครอบคลุมประเด็นด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

   

7) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ เชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศำสตร์หรือไม่ 

   

8) ได้ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่น ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน
หรือไม ่

   

9) ได้ก ำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่เชื่อมโยงกับ
ประเด็นยุทธศำสตร์หรือไม่ 

   

10) วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนมีควำมสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของนโยบำยและแผนในระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และ/ หรือเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) หรือไม ่

   

11) ตัวชี้ วัดมีควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์และ
วัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ 
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ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

12) ตัวชี้วัด มีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ และสำมำรถติดตำม
ตรวจสอบได้อย่ำงต่อเนื่องหรือไม่ 

   

13) มีกำรประเมินข้อมูลฐำนโดยกำรทบทวนข้อมูลของตัวชี้วัดใน
แต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ครบถ้วน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และคำดกำรณ์ไปยังอนำคต หรือไม่ 

   

14) มีกำรประเมินข้อมูลฐำนที่มีอนุกรมเวลำที่เหมำะสมหรือไม่    
15) มีกำรประเมินข้อมูลฐำนที่ถูกต้อง เป็นไปตำมหลักวิชำกำร 

และมีแหล่งข้อมูลอ้ำงอิงที่เหมำะสม 
   

16) ได้ก ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำเบื้องต้น เพ่ือน ำไปใช้เป็น
กรอบในกำรระดมควำมคิดเห็นหรือไม่ 

   

17) ได้มีกำรจัดท ำแผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม โดย 
กำรวิเครำะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 

   

18) แผนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม สอดคล้องกับขั้นตอนและ
ระยะเวลำของกระบวนกำร SEA หรือไม ่

   

19) ได้สรุปผลของกำรก ำหนดขอบเขตและจัดท ำเป็นรำยงำน 
กำรก ำหนดขอบเขตหรือไม่ 

   

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
1) มีกำรระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงครบถ้วนหรือไม่    
2) มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดระดับของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่    
3) มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่    
4) ได้ด ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมในขั้นตอนที่ส ำคัญและจ ำเป็น 

ครบถ้วนหรือไม่ (กำรก ำหนดขอบเขต กำรพัฒนำและ 
กำรประเมินทำงเลือก กำรก ำหนดมำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืน 
เป็นต้น) 

   

5) มีกำรเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ เสียแสดงควำมเห็นก่อน 
กำรจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์หรือไม่ 

   

6) มีกำรน ำรำยงำนฉบับประชำชน ไปสื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
หรือไม ่

   

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
1) ได้มีกำรวิ เครำะห์หำสภำพตำมปกติ  เ พ่ือใช้ เป็นฐำน

เปรียบเทียบกับทำงเลือกใหม่ต่ำง ๆ หรือไม่ 
   

2) ทำงเลือกที่พัฒนำขึ้นสอดคล้องและครอบคลุมประเด็น
ยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนต่ำง ๆ 
หรือไม ่

   

3) มีกำรประเมินผลที่เกิดจำกกำรด ำเนินงำนตำมทำงเลือก  
ตำมตัวชี้วัดในด้ำนต่ำง ๆ ที่ก ำหนดหรือไม่  

   



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๗ 
 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

4) มีกำรให้คะแนนและเรียงล ำดับคะแนนของแต่ละทำงเลือก 
เปรียบเทียบกับสภำพตำมปกติ เ พ่ือให้ได้ทำงเลือกที่
เหมำะสมหรือไม ่

   

5) มีกำรให้คะแนนทำง เลื อกต่ ำง  ๆ  จำกทั้ ง ระดับกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชำญ และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ 

   

6) มีกำรระบปุัญหำอุปสรรค และข้อจ ำกัด ทำงด้ำนวิชำกำรและ
กำรปฏิบัติ  รวมถึงสมมติฐำนและควำมไม่แน่นอนของ
ทำงเลือกท่ีพัฒนำหรือไม ่

   

7) ประเมินทำงเลือกโดยใช้เป้ำหมำยกับวัตถุประสงค์เ พ่ือ 
กำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ 

   

8) มีกำรประเมินทำงเลือกที่เปลี่ยนแปลงไปจำกสภำพตำมปกติ 
เพ่ือใช้เป็นฐำนเปรียบเทียบหรือไม่ 

   

9) มีกำรระบุข้อจ ำกัด ควำมยุ่งยำก ปัญหำอุปสรรค ทั้งด้ำน
วิชำกำรและขั้นตอนปฏิบัติ รวมถึงสมมติฐำนและควำมไม่
แน่นอนของทำงเลือกที่พัฒนำหรือไม ่

   

10) ประเด็นข้อห่วงกังวลที่ไม่ได้น ำมำพัฒนำทำงเลือก มีกำรระบุ
เหตุผลไว้หรือไม่ 

   

การก าหนดมาตรการเพื่อความย่ังยืน 
1) มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนที่เสนอตอบสนองต่อประเด็น

ยุทธศำสตร์และวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืนหรือไม่ 
   

2) มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนสอดคล้องกับช่วงเวลำของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนหรือไม่ 

   

3) มำตรกำรเพ่ือควำมยั่งยืนมีกำรระบุกรอบระยะเวลำ และ
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไม่ 

   

การจัดท ารายงานการศึกษา SEA  
1) องค์ประกอบของรำยงำน มีสำระครบถ้วนทุกขั้นตอนของ

กระบวนกำรหรือไม่ 
   

2) รำยงำนมีกำรบูรณำกำรทุกบทเป็นองค์รวม เพ่ือควำมเข้ำใจ
และควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องหรือไม่ 

   

3) รำยงำนมีควำมชัดเจน น ำเสนออย่ำงกระชับ ใช้ภำษำทีเ่ข้ำใจ
ง่ำยหรือไม ่

   

4) รำยงำนด้วยควำมเป็นกลำงและเปิดกว้ำงหรือไม่    
5) อธิบำยและให้นิยำมศัพท์ทำงวิชำกำรหรือไม่    



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๘ 
 

ตารางท่ี 17 ตัวอย่าง บัญชีรายการควบคุมคุณภาพของการจัดท าแผนและ SEA 
ประเด็นในการควบคุม ใช่/ มี ไม่ใช่/ ไม่มี หมายเหตุ 

6) ระบุหน่วยงำนหรือผู้ที่มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจหรือไม่    
7) น ำเสนอด้วยแผนที่ ค ำอธิบำย และตำรำงสรุปอย่ำงเหมำะสม

หรือไม ่
   

8) ระบุแหล่งที่มำของข้อมูล รวมถึงแหล่งที่มำจำกควำมเห็นและ
กำรประเมินของผู้เชี่ยวชำญหรือไม่ 

   

9) มีรำยงำนฉบับประชำชน เพ่ือสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือไม ่    
หมำยเหตุ: ประเด็นในกำรตรวจสอบเป็นขอ้เสนอแนะเบื้องต้น ผู้จัดท ำ SEA อำจพิจำรณำปรับปรุง/ เพิ่มเติมตำมบริบทของกำรจดัท ำรำยงำนได้ 
ที่มำ: ปรับปรุงจำก กพย. (๒๕๖๑) 

  



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๘๙ 
 

ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างกรณีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย 

(ณ สิงหาคม พ.ศ. 2564) 

 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

1 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินใน
กำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรำ (2541) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

2 กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่ กำรศึกษำ
ควำมเหมำะสมด้ำนสิ่งแวดล้อมเพ่ือก ำหนดแผนกำรใช้ที่ดินใน
กำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลตะวันออก จังหวัดปรำจีนบุรี 
(2543) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

3 Strategic environmental assessments for power 
sector integration in the Mekong (6 countries 
including Thailand) (2548) 

Stockholm Environment 
Institute (SEI) 

4 โครงกำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ ในพ้ืนที่
เขตเศรษฐกิจชำยแดน จังหวัดเชียงรำย (2548) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

5 รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงกำรกำรเพ่ิมศักยภำพและกำรวำง
ยุทธศำสตร์ประเทศไทยในกำรด ำเนินโครงกำร CDM (2548) 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

6 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรพัฒนำกระบวนกำรและข้อเสนอ
ทำงเลือกเชิงนโยบำยสำธำรณะที่ดีด้วยกรอบคิดกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic environmental 
assessment : SEA) กรณีกำรจัดกำรขยะของประเทศไทย 
(2550) 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

7 รำยงำนฉบับสมบูรณ์ กำรบริหำรจัดกำรลุ่มน้ ำยมโดย
กระบวนกำร SEA (กรณีปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง) 
(Strategic environmental assessment) (2550) 

สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

8 โครงกำรประเมินศักยภำพสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ : กรณีศึกษำ
ในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชำยฝั่งทะเลภำคใต้ (สุรำษฎร์ธำนี 
นครศรีธรรมรำช กระบี่ พังงำ ภูเก็ต) (2551) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

9 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ Southern 
seaboard (2551) 

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๙๐ 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

10 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน้ ำท่ำจีน 
เพ่ือพัฒนำทรัพยำกรน้ ำอย่ำงยั่งยืน (พ.ศ. 2553-2554) 
และ (พ.ศ. 2555) (2552) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

11 กำรประเมินผลกระทบเชิงกลยุทธ์ศำสตร์ โครงกำรเขื่อนแม่
วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ (2552) 

กรมชลประทำน 

12 Strategic environmental assessment of the north-
south economic corridor strategy and action plan 
(2552) 

Asian development bank (ADB) 

13 กำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
เกี่ยวกับเขื่อนไฟฟ้ำพลังน้ ำในแม่น้ ำโขงสำยหลัก (2553) 

ส ำนักเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำร
แม่น้ ำโขง 

14 กำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์
แม่น้ ำโขง เลย ชี มูล (2553) 

กรมชลประทำน 

15 โครงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศำสตร์ 
โครงกำรพัฒนำเหมืองแร่โปแตซ (2553) 

กรมอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนเพื่อกำร
เหมืองแร่ 

16 กำรพัฒนำอุตสำหกรรมเหล็กกล้ำครบวงจรอย่ำงยั่งยืน 
(2554) 

สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงอุตสำหกรรม 

17 Strategic environmental assessment on shrimp 
farms in the Southeast of Thailand (2554) 

Swedish international 
development cooperation 
agency (Sida) 

18 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์กรณีศึกษำ
แผนพัฒนำในจังหวัดจันทบุรี (2554) 

Stockholm environment 
institute (SEI) Asia 

19 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
environmental assessment : SEA) พ้ืนที่อ ำเภอเมืองและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง จังหวัดระยอง ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (2555) 

ส่วนมลพิษอำกำศ/ ส ำนักเทคโนโลยี
น้ ำและสิ่งแวดล้อมโรงงำน/ กรม
โรงงำนอุตสำหกรรม 

20 โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) และกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic environmental assessment : SEA) โครงกำร
บริหำรจัดกำรน้ ำโขง-เลย-ชี-มูล โดยแรงโน้มถ่วง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (2555) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

21 โครงกำรระบบเครือข่ำยน้ ำในพ้ืนที่วิกฤตน้ ำ 19 พ้ืนที่ เพ่ือ
ท ำกำรศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร (Feasibility study 
: FS) ศึกษำกำรจัดท ำรำยงำน EIA และศึกษำ SEA ระดับลุ่ม
น้ ำโขง ชี มูล (พ.ศ. 2555-2556) (2556) 

กรมทรัพยำกรน้ ำ 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๙๑ 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

22 กำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เบื้องต้น เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรณี (แร่ตะกั่ว สังกะสี) บริเวณ
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี (2556) 

กรมทรัพยำกรธรณี 

23 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ของ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษำ จังหวัด
กำญจนบุรี (2558) 

งำนศึกษำและวิจัยของจิรนนท์ 
พุทธำ และจ ำลอง โพธิ์บุญ 

24 รำยงำนกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic environmental assessment : SEA) ในพ้ืนที่
โดยรอบท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ (2558) 

บริษัท ท่ำอำกำศยำนไทย จ ำกัด 
(มหำชน) 

25 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
ระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลอันดำมัน (2558) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

26 โครงกำรศึกษำผลกระทบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic 
environmental assessment : SEA) ส ำหรับกำรพัฒนำ
พ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ (พ.ศ. 2558-2559) (2559) 

ส ำนักนโยบำยและแผนกำรขนส่ง
และจรำจร 

27 กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ แผนกำรจัดกำร
พ้ืนที่ลุ่มน้ ำปรำจีนบุรี (2560) 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

28 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เบื้องต้น 
(Preliminary SEA) โครงกำรพัฒนำพ้ืนที่วังจันทร์วัลเลย ์เพ่ือเขต
นวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EECi) (2561) 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

29 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ด้ำน
กำรวำงแผนพัฒนำจังหวัดระยอง (SEA of the Rayong 
provincial development plan) (2562) 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ 

30 โครงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
environmental assessment: SEA) ด้ำนกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน (2562) 

ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

31 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำชี (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

32 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำสะแกกรัง (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

33 โครงกำรศึกษำเพ่ือประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิง
ยุทธศำสตร์ โครงกำรพัฒนำน้ ำต้นทุนลุ่มน้ ำปรำจีนบุรี- 
บำงปะกง (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

34 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่งตะวันออก (2562) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 



 ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 

แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศำสตร์ (ฉบับปรับปรุง)  ๙๒ 
 

ล าดับ ชื่อรายงาน/ปีที่ด าเนินการ เจ้าของกรณีศึกษา 

35 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำมูล (2564) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

36 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พ้ืนที่
ลุ่มน้ ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ (2564) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

37 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และ
แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำภำคใต้ฝั่ง
ตะวันตก (2564) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

38 โครงกำรศึกษำและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์เพ่ือ
กำรบริหำรจัดกำรแร่โพแทช (2563) 

กรมทรัพยำกรธรณี 

39 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(SEA) ส ำหรับพื้นที่จัดตั้งโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินในภำคใต้ (อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร)  

กระทรวงพลังงำน 

40 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และ
แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำแม่กลอง 
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

41 โครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และ
แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำพ้ืนที่ลุ่มน้ ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

ส ำนักงำนทรัพยำกรน้ ำแห่งชำติ 

ที่มำ: ปรับปรุงเพิ่มเติมจำก สศช. (2562) 
 


