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หมายเหตุ: - slides ท่ีมีเครื่ องหมาย * หมายถึง เน้ือหาไดมี้การปรบัปรงุแกไ้ขแตกตา่งจากรายงาน

- อาจมีบางสว่นท่ีอยูใ่นรายงานแตไ่ม่ไดน้ าเสนอเพ่ือความกระชบัของเวลา



•

•

2

22 มีนาคม 2566 1 มีนาคม 2566

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการจดัท าแผนแม่บทฯ  เชน่ ส านักงานจงัหวดั (แผนพฒันาจงัหวดั) การประชุมกรมการจงัหวดั 

(หน่วยงานในพ้ืนท่ี) คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพ่ือแกปั้ญหาเศรษฐกิจ (กรอ.)

13 กุมภาพนัธ ์2566 20 กุมภาพนัธ ์2566
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ขอบเขตพื้ นท่ีด าเนินการหลกัไดแ้ก่ พื้ นท่ีจงัหวดัสงขลาและปัตตานี รวมถึงพ้ืนท่ี

อ่ืน ๆ ท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาตามแผนแม่บทการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

ของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี

ระยะเวลาศึกษาใชเ้วลา 18 เดือน ในส่วนของขอ้มูลและการวิเคราะหข์อ้มูลจะ

ใชก้รอบเวลาขอ้มูลยอ้นหลงั 10 ปี ขึ้ นอยูก่บัแหล่งขอ้มูล และกรอบเวลาในการ

พิจารณาภาพอนาคตและการคาดการณข์อ้มูลถึงประมาณปี 2580 ตามกรอบ

ยุทธศาสตรช์าติ
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• ไดแ้ก ่เอกสาร รายงานศึกษา แผนพฒันาเชิงพื้ นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มลูเชิงพื้ นท่ี ทาง

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ ขอ้มลู survey ขอ้มลูแผนท่ี GIS เป็นตน้ โดยมี

ร่างตวัชี้ วดัท่ีก าลงัอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการทบทวนและวเิคราะหแ์นวโน้มการ

เปล่ียนแปลงในภาคผนวก จ

• ขอ้มลูท่ีไดจ้ากกระบวนการมีส่วนรว่ม ขอ้มลูจากการส ารวจทรพัยากรดา้นต่าง ๆ ในพื้ นท่ี 

เป็นตน้ โดยการส ารวจขอ้มลูปฐมภูมิเบ้ืองตน้จะเน้นไปท่ีดา้นเศรษฐกิจ ดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการส ารวจขอ้มลูครวัเรือน 
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ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล (กรณีทุติยภูมิ)/
วิธีกำรเก็บข้อมูล (กรณีปฐมภูมิ)

ด้ำนเศรษฐกิจ

1 ผลผลิตประมงพื้นบ้าน เก็บข้อมูลผลผลิตประมงพื้นบ้าน 12 เดือน จากครัวเรือนประมงในพ้ืนที่ที่สมัครใจ 
(พ.ค.66 - เม.ย.67)
โดยการออกแบบร่วมกันเพื่อการเรยีนรู้โดยวิธีการเก็บข้อมูลประยุกต์จาก 
Pornpinatepong et al. (2017)

2 แหล่งท่องเที่ยว เก็บข้อมูลต าแหน่งของแหล่งท่องเที่ยวบนแผนที่ ทั้งทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม 
รวมถึงใช้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจากเวทีการมีส่วนร่วม เอกสาร และแผนที่

ด้ำนสิ่งแวดล้อม

3 ความหลากหลายของสัตว์น้ าทะเล อ.จะนะ ลงส ารวจภาคสนาม เก็บตัวอย่าง และพูดคุยกลุ่มย่อย 
4 ความหลากหลายทางชีวภาพคลองนาทับ ลงส ารวจภาคสนาม เก็บตัวอย่าง และพูดคุยกลุ่มย่อย
5 ความหลากหลายทางชีวภาพของป่าต้นน้ าสันกาลาคีรี ประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานรับผิดชอบ และชุมชน ส ารวจบางจุดส าคัญ

6 ระบบนิเวศถ้ า พื้นที่ป่าต้นน้ าสันกาลาคีรี ประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงานรับผิดชอบ และชุมชน ส ารวจบางจุดส าคัญ

7 ความหลากหลายของป่าชายเลนเทพา หนองจิก ส ารวจพื้นที่ภาคสนาม ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน

8 ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ ายะหริง่ ส ารวจพื้นที่ส่วนส าคัญ ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน

9 ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ าปัตตานี ส ารวจพื้นที่ส่วนส าคัญ ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน

10 ความหลากหลายทางชีวภาพของแม่น้ าสายบุรี ส ารวจพื้นที่ส่วนส าคัญ ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน

11 การกัดเซาะชายหาด ส ารวจพื้นที่ส่วนส าคัญ ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน/กลุ่มท างานติดตามชายหาด

12 ป่าชายหาด ส ารวจพื้นที่ส่วนส าคัญ ประชุมกลุ่มย่อยกับชุมชน/กลุ่มท างานติดตามชายหาด

13 กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่บ่งช้ีความสมบูรณ์ของแต่ละพื้นท่ี/ระบบนิเวศ
(keystone species)

ส ารวจเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการรายงาน

14 เก็บข้อมูลสถานภาพลักษณะพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ส ารวจเอกสาร เก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่ที่ยังไม่มีการรายงาน



14

ล ำดับ ชื่อตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล (กรณีทุติยภูมิ)/
วิธีกำรเก็บข้อมูล (กรณีปฐมภูมิ)

ด้ำนทุนทรัพยำกร

15 ทุนด้านกายภาพและสาธารณูปโภค/
สาธารณูปการ (ทุนกายภาพ)

แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 13-31)

16 สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ (ทุน
การเงิน)

แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 32-37)

17 ทรัพยากรธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต่างๆ 
(ทุนทรัพยากรธรรมชาติ)

แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 38-47)

18 การเก้ือกูลและระบบรองรับทางสังคม 
(ทุนทางสังคม)

แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 48-62)

19 ทุนทรัพยากรมนุษย์ (ทุนมนุษย)์ แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 63-64)

20 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 65-66 และ 
68)

21 ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบสอบถามส ารวจครัวเรือน (ข้อ 67)

ขั้นตอนการปฏิบติังานจะอยูใ่นชว่งเดือน มี.ค.-ก.ค. 66 

ใชก้ารส ารวจดว้ยแบบสอบถามแบบมีโครงสรา้ง 

(Structured Questionnaires) มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป

ตอนท่ี 2 ตน้ทุนในชุมชน  

ตอนท่ี 2.1 ขอ้มลูดา้นกายภาพและสาธารณูปโภค/

สาธารณูปการ (ทุนกายภาพ)

ตอนท่ี 2.2 สภาพพื้ นฐานทางเศรษฐกิจ (ทุนการเงิน)

ตอนท่ี 2.3 ทรพัยากรธรรมชาติ และภยัพิบติัตา่งๆ 

(ทุนทรพัยากรธรรมชาติ)

ตอนท่ี 2.4 การเกื้ อกูลและระบบรองรบัทางสงัคม (ทุน

ทางสงัคม)

ตอนท่ี 2.5 ทุนทรพัยากรมนุษย ์(ทุนมนุษย)์

ตอนท่ี 3 ความเห็นต่อรฐัและประเด็นยุทธศาสตรก์าร

พฒันา 

รายละเอียดของการส ารวจ และ ร่างแบบสอบถาม อยู่

ในภาคผนวก ฉ และ ช ตามล าดบั
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ขั้นตอนการใช ้SEA วิธีการ/เทคนิคท่ีใช้ ผลผลิตที่ไดจ้ากการใชวิ้ธีการ/เทคนิค

ขั้นตอนท่ี 4 การก าหนดมาตรการเพ่ือความยัง่ยืนในการวางแผนเชิงพ้ืนท่ี

4.1 มาตรการ

สนับสนุนทางเลือกท่ี

เหมาะสม

- Brainstorming with 

stakeholders 

(การระดมความคิดเห็น

ร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย)

มาตรการส่งเสริม มาตรการลดผลกระทบ และ

มาตรการหลีกเล่ียงผลกระทบ

หมายเหตุ: ในส่วนของขั้นตอนท่ี 5 เป็นการจดัท ารายงาน SEA ซ่ึงไม่ไดมี้วิธีการเฉพาะจึงไม่ไดอ้ธิบายไวใ้นตาราง 
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เพื่อใหก้ารพฒันาพื้ นท่ีดา้นต่าง ๆ เป็นไป

อยา่งมีหลกัการ และมีทิศทางท่ีเหมาะสม 

เป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ี

สอดคลอ้งกบัศกัยภาพ และโอกาสในการ

พฒันาพื้ นท่ี สอดคลอ้งกบันโยบาย และ

ยุทธศาสตรข์องภาครฐัท่ีก าหนดไวส้ าหรบั

พื้ นท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความ

ตอ้งการของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกภาคส่วนของ

พื้ นท่ี ซ่ึงจะเป็นผลใหก้ารพฒันาพื้ นท่ี

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ

ในการเตรียมขอ้มลู ส าหรบัประกอบการจดัท า หรือ

การทบทวน แผนพฒันาเชิงพื้ นท่ี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู

ศกัยภาพพ้ืนท่ี และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ

ขอ้มลูน้ัน การพฒันาทางเลือก และการประเมิน

ทางเลือกเพื่อการวางแผนเชิงพื้ นท่ี และการก าหนด

มาตราการเพื่อความยัง่ยนืเพื่อการวางแผนเชิงพื้ นท่ี 

เป็นตน้ ซ่ึงการน าผลการจดัท า SEA ไปใช้

ประกอบการจดัท าแผนพฒันาเชิงพื้ นท่ี จะท าให้

แผนพฒันาดงักล่าวมีการก าหนดประเด็นพฒันา 

และแนวทางการพฒันาท่ีผ่านกระบวนการ

ประเมินผลกระทบอยา่งรอบดา้นทั้งทางดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มและผ่านการมีส่วน

ร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มแลว้
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1. ยุทธศาสตรแ์ละแผนการพฒันาในภาพรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

- การพฒันาท่ียัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs)

- ยุทธศาสตรช์าติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

- แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ

- แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

- เป้าหมายและแนวทางการพฒันาภาคใต ้(พ.ศ. 2566 – 2570)

- แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตฝั้ง่อ่าวไทย (พ.ศ. 2566 – 2570)

- แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคใตช้ายแดน (พ.ศ. 2566 – 2570)

- แผนพฒันาจงัหวดัสงขลา (พ.ศ. 2566-2570)

- แผนพฒันาจงัหวดัปัตตานี (พ.ศ. 2566-2570)

- ความเชื่อมโยงของ ประเด็นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (SDGs)  แผนยุทธศาสตรช์าติ และยุทธศาสตรเ์ชิงพื้ นท่ี

2. ยุทธศาสตรแ์ละแผนการพฒันาเฉพาะดา้นและรายสาขาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแผนการพฒันาเชิงพ้ืนท่ี

- ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต ้( Southern Economic Corridor : SEC)

- แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ

- แนวคิดดา้นปัจจยัในการพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่

- ดา้นโครงสรา้งพื้ นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทลั

- ดา้นสุขภาพ

- ดา้นสงัคม

3. กฎหมายที่เก่ียวขอ้งในมิตเิฉพาะ

- ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

- ดา้นผงัเมือง

4. การวิเคราะหโ์อกาสและอุปสรรคในการพฒันาพ้ืนท่ีจงัหวดัสงขลาและปัตตานี
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เวทีการมีส่วนร่วม   

เป็นทางการตาม

ขอ้ก าหนดใน TOR

เวที

ประชาสมัพนัธ์

และการมีส่วน

ร่วมระดบัชุมชน

รายงานผลการจดั

เวที และ

ประชาสมัพนัธ์

เวทีรายงาน

ผลการ

ประชุมต่อผูมี้

ส่วนไดเ้สีย

เสนอแนะ

เพิ่มเติม

เวที

ประชาสมัพนัธ์

และการมีส่วน

ร่วมระดบัชุมชน
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•

ผูเ้ขา้ร่วมรวม 2 เวที จ านวน 810 คน โดยสดัส่วนมากท่ีสุดของผูเ้ขา้ร่วมมาจากกลุ่มภาคประชาชน รวม 571 คน

(รอ้ยละ 70.49) รองลงมาเป็นกลุ่มภาครฐั รวม 143 คน (รอ้ยละ 17.65)
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ทุนทางทรพัยากร สถานการณปั์ญหาของพ้ืนที่ การพฒันาที่อยากใหเ้ป็นในอนาคต

ดา้นสงัคม วฒันธรรมและสุขภาพ

-ขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งของชาวพุทธ 

มุสลิมและชาวจีน

-ศิลปวฒันธรรมพื้ นถ่ิน สถาปัตยกรรม 

และการละเล่นต่างๆ มโนรา หนังตลุง 

กลองยาว รองเง็ง ลิเกฮูลู ปัญจะสิละ

-วถีิชีวติความเป็นอยูแ่บบพหุวฒันธรรม 

และเมืองอุลามะอ์

-เมืองมรดกโลก

-ระบบการบริการดา้นสุขภาพท่ีทนัสมยั

-ขาดการส่งเสริม สนับสนุน อย่าง

ต่อเน่ืองและจริงจงั

-มีความขดัแยง้แนวคิดของการ

พฒันา

-ความเหลื่อมล ้าในสงัคม

-ขาดการสืบทอดดา้น

ศิลปวฒันธรรมแก่เยาวชน

-ปัญหายาเสพติด

-ไม่สามารถน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาพฒันาใหเ้ป็นรายได ้และสรา้ง

อาชีพใหก้บัชุมชนได้

-การเขา้ไม่ถึงบริการภาครฐั ดา้น

สุขภาพอนามยั

-ควรสนับสนุนสืบสานประเพณีทอ้งถ่ิน 

และส่งเสริมศิลปินแขนงต่างๆ

-ควรมีมาตรการและดูแลความปลอดภยั

ความสงบสุข 

-การส่งเสริมใหเ้ป็นเมืองแห่งการศึกษา 

เมืองการกีฬา

-การสืบทอดภูมิปัญญาชุมชนดา้นต่างๆ

-การลดปัญหายาเสพติด ดว้ยวธีิการบ าบดั

ฟ้ืนฟูผูใ้ชย้าเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based

-การส่งเสริมวฒันธรรมเพื่อลดปัญหาความ

ไม่สงบในพ้ืนท่ี 
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ทุนทางทรพัยากร สถานการณปั์ญหาของพ้ืนท่ี การพฒันาที่อยากใหเ้ป็นในอนาคต

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม

-ระบบนิเวศน์ เขา ป่า นา เล

-ทรพัยากรชายฝัง่ทะเลอุดมสมบรูณ์

-ป่าตน้น ้า แหล่งน ้า สตัวป่์า สตัวน์ ้าท่ี

สมบรูณ ์และความหลายหลายทาง

ชีวภาพ

-แหล่งพลงังานปิโตรเล่ียม

-การจดัการทรพัยากร ขยะ ประมง การ

ท่องเท่ียงเชิงอนุรกัษ์

-ปัญหาสิทธิท ากิน เอกสารสิทธิ

ในท่ีดิน

-ความเส่ือมโทรมของทรพัยากร

ประมง มลพิษ

-ภยัธรรมชาติ น ้าท่วม ภยัแลง้

-มลพิษจากอุตสาหกรรม

-ขาดการจดัการแบบมีส่วนร่วม

เช่นเร่ืองขยะ

-โครงการขนาดใหญ่ส่ง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม

-ควรส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์

-ควรมีการจดัการทรพัยากรชายฝัง่ อ่าว 

คลอง ทะเลสาบ ป่าตน้น ้า มลพิษและขยะ

-การพฒันาอยา่งยนื ไมท่ าลาย

ส่ิงแวดลอ้มและวถีิชุมชน

-ควรมีการจดัการอุทกภยัเป็นระบบ

-การสรา้งเรียนรู ้ นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชน ใหต้ระหนัก และเห็น

ความส าคญักบัส่ิงแวดลอ้ม 

-การส่งเสริมการใชพ้ลงังานทางเลือก/

พลงังานสะอาด ส่ิงแวดลอ้มและวถีิชุมชน

-การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรูเ้ร่ืองสมุนไพร



29

ทุนทางทรพัยากร สถานการณปั์ญหาของพ้ืนท่ี การพฒันาที่อยากใหเ้ป็นในอนาคต

ดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละการศึกษาเพื่อ

การพฒันาทรพัยากรมนุษย์

-ผูน้ าชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปิน

สาขาต่างๆ ผูศ้าสนา อลูามะห ์บุคลากร

ทางการแพทยท่ี์เชี่ยวชาญ

-ศูนยก์ารศึกษาระดบัต่างๆ โรงเรียนสอน

ศาสนา

-ความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา

-ประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงสูง

วยั

-ปัญหายาเสพติด ลกัขโมย

-ขาดความรูใ้หม่ในการประกอบ

อาชีพ

-สงัคมแตกแยก

-การพฒันาแบบไม่มีส่วนร่วม

-ควรสรา้งโอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียม

-ควรมีการปรบัปรุงโครงสรา้งพื้ นฐาน

ถนนโรงพยาบาล สนามออกก าลงักาย

-ควรขยายโรงเรียนเพื่อคนพิการเพิ่มข้ึน

-โครงการเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางการ

ศึกษา

-ควรใหม้ีการจดัการศึกษาใหนั้กศึกษามี

การปฏบิติังาน ท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจของ

ตวัเอง และมีทกัษะการท างาน

-การจดัตั้งแหล่งเรียนรู ้พฒันาชุมชน ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน



30

ขอ้กงัวลที่มีตอ่โครงการ SEA

1. ดา้นความเขา้ใจโครงการ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสะทอ้นความกงัวลใจท่ีมีต่อโครงการวา่ ไม่เขา้ใจในตวัโครงการ ถา้หากโครงการเขา้ไม่ถึงชุมชน ประชาชนไม่ไดร้บั

ผลประโยชน์ท่ีแทจ้ริงมีแต่เสียประโยชน์ ประชาชนจะไดร้บัขอ้มลูไม่ทัว่ถึง กลวัการท า SEA ไม่เป็นกลาง ไปเขา้กบัเอกชนและรฐั คณะกรรมการ

ก ากบั (บางคน) ไม่มีความเป็นกลางทางวิชาการ แสวงหาผลประโยชน์เพ่ือตนเอง ตีความความตอ้งการของประชาชนตามความตอ้งการของ

เจา้หนา้ท่ี เม่ือโครงการออกมาจริงๆ แลว้ไม่ท าตามท่ีไดว้างไว ้อ านาจรฐัอ านาจทุนอยูเ่หนือขอ้เท็จจริงทางวิชาการ โครงการจะไม่ไดร้บัการ

พิจารณาอยา่งรวดเร็วตามความตอ้งการของประชาชน

2. ดา้นการด าเนินโครงการ

ความไม่จริงใจของผูด้ าเนินโครงการ การกระท าท่ีเลือกฝ่าย ไม่ยุติธรรม ไม่เท่าเทียม ไม่ครอบคลุม ไม่เป็นกลาง ทั้งการเขา้ร่วมและการ

ประสานงาน ความไม่จริงจงัของผูท้ าโครงการ ท าแบบลวกๆ เพ่ือเงินสนับสนุนโครงการ อาจไม่มีการประสานงานอยา่งต่อเน่ือง ไม่ไดร้บัผล

ตามท่ีเสนอหรือถูกบิดเบือน

3. ดา้นการมีสว่นรว่มจากประชาชนและชุมชน

ขาดความร่วมมือของประชาชน การระดมความคิดเห็นมาจากกลุ่มนอ้ยไป ไม่มากพอ ขาดสจัจะและเจตนารมณต่์อประชาชนจะท าให้

โครงการไม่ส าเร็จ ตอ้งสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถึงแผนงาน ความตอ้งการของประชาชน ควรเนน้การพฒันาอยา่งยัง่ยืนในดา้นสงัคม

ศิลปวฒันธรรมและสุขภาพ 

3. ดา้นความปลอดภยั

มีขอ้กงัวลท่ีมีต่อโครงการวา่ไม่ใหเ้กิดอุตสาหกรรม มีความปลอดภยัหมู่บา้น และไม่เกิดมลพิษท่ีอาจส่งผลเสียต่อประชาชน ไม่เอา

อุตสาหกรรมท าใหอ้ากาศเป็นพิษ

4. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

กงัวลวา่จะไม่ไดร้บัการพฒันาอยา่งจริงใจและยัง่ยนืดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ไม่ควรละเลยปัญหาและสนับสนุนดา้นการ

ท่องเท่ียว อุตสาหกรรมประมง เศรษฐกิจในชุมชน และดา้นการศึกษา
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ขอ้เสนอแนะตอ่การด าเนินการโครงการ SEA

1. ตอ้งทราบขอ้มลูแผนการพฒันาท่ีอาจส่งผลเชิงลบต่อประชาชนในพื้ นท่ีมีอยา่งไรบา้ง และมีแนวทางแกไ้ขอย่างไร

2. ตอ้งสรา้งความเขา้ใจและเขา้ถึง ความตอ้งการของประชาชน

3. ควรเน้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ทั้งในดา้นสงัคม ศิลปวฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ

4. คณะกรรมการศึกษาตอ้งท าตวัเป็นกลางและยอมรบัความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

5. ควรฟังความคิดเห็นของชาวบา้นใหม้ากท่ีสุดทั้งท่ีเห็นดว้ยและไมเ่ห็นดว้ยกบัแผนพฒันา

6. ใหล้งพ้ืนท่ีเพื่อสอบถามความคิดเห็นประชาชน

7. ควรใหม้ีการส่ือสารประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดร้บัรูต้ั้งแต่เร่ิมและต่อเน่ือง และสรา้งช่องทางใหเ้ขา้ถึงใหม้ากข้ึน

8. อยากไดโ้ครงการต่างๆ เพื่อประชาชนจะไดม้ีงานท ารายไดเ้พิ่ม

9. ควรลงศึกษาพื้ นท่ีใหล้ะเอียด ทั้งทางกายภาพและบุคคล 

10. ตอ้งการใหโ้ครงการมีการส ารวจแบบสอบถามชาวบา้นถึงส่ิงท่ีชาวบา้นตอ้งการจริงๆ

11. เจา้หน้าท่ีควรใชเ้วลากบัชาวบา้นในพ้ืนท่ีใหม้าก ใชชี้วติเสมือนเป็นคนพื้ นท่ีน้ันๆ จริงๆ เพื่อความเขา้ถึงและเขา้ใจในทุกๆ 

ดา้น

12. ใหส้ภาพฒัน์ฯ เอาประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ีตั้ง ลดความเห็นแก่ไดข้องคนบางกลุ่ม

13. การจดัเก็บขอ้มลูตอ้งตรงไปตรงมา ครบถว้น ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
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การประชุมเวทีกลุม่ยอ่ย*

- วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ ์2566 ณ อ.จะนะ จ.สงขลา

1 2                                       3

ล าดบั สถานที่จดัประชุม จ  านวน (คน)

1 โรงเรียนศาสนบ ารุง 13

2 ศาลาประชาคม บา้นสวนกง ต.นาทบั 46

3 บา้นอดีตผูน้ าชุมชน ต.ตล่ิงชนั 79

รวม 138
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การประชุมเวทีกลุม่ยอ่ย*

- วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ ์2566 ณ หอ้งประชุม ม.มหามกุฎราชวิทยาลยั อ.เมือง จ.สงขลา

การท าความเขา้ใจกระบวนการของโครงการจดัท าการประเมินส่ิงแวดลอ้มดา้นยุทธศาสตร์

ส าหรบัแผนแมบ่ทการพฒันาเชิงพื้ นท่ีของจงัหวดัสงขลาและปัตตานี และมีการเสวนาในหวัขอ้ 

“ชุมชนกบัส่วนร่วมการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์: SEA“

มีประชาชนและผูม้ีส่วนไดเ้สียเขา้รว่มจ านวน 93 คน 
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ครั้งท่ี/วนัท่ี
ผูเ้ขา้รว่มประชุม

ผลการพิจารณา
จงัหวดัสงขลา จงัหวดัปัตตานี

1/10 มีนาคม 

2566

54 10 ท่ีประชุมมีมติ กลบัไปอ่านรายละเอียด

ก่อน

2/21 มีนาคม 

2566

337 13 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรายงานประชุม

ทั้ง 2 ครั้ง

การประชุมรบัรองผลรายงานการประชุมฯ*

ท่ีปรึกษาไดจ้ดัท ารายงานสรุปผลการระดมความคิดเห็นฯ และผูแ้ทนผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ไดร้่วมพิจารณารายงานการประชุมฯ จ านวน 2 ครั้ง ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2566 และวนัท่ี 21 มีนาคม 2566   

ณ หอ้งประชุม 1401 ชั้น 14 อาคาร LRC 1 มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์



จดักิจกรรมผ่านสื่อสว่นกลางและสว่นทอ้งถ่ิน มีจ  านวนส่ือที่เขา้รว่มกิจกรรมในการจดั

กิจกรรมปฐมนิเทศฯ 

มีส่ือเขา้รว่มจ านวนทั้งส้ิน 20 ส่ือ 

- สื่อส่วนกลาง จ านวน 8 ส่ือ:

สถานีวทิยุและโทรทศัน์ฯ ช่อง 3, 5, 7, 11, TPBS  นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ขา่วสด เนชัน่ 

- สื่อทอ้งถ่ิน จ านวน 12 ส่ือ:

เช่น นสพ.สงขลามีเดีย สมิหลาไทม์ โฟกสั, กิมหยงดอทคอม Mgr online ภาคใต ้
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วตัถุประสงค์

• เพื่อแนะน าโครงการและขอค าแนะน าจากผูว้า่ราชการจงัหวดั

• เพื่อบรูณาการความร่วมมือในการจดัท าแผนแมบ่ท ฯ เขา้กบักลไกของหน่วยงานภาครฐั เช่น

ส านักงานจงัหวดั (แผนพฒันาจงัหวดั) การประชุมกรมการจงัหวดั (หน่วยงานในพื้ นท่ี) 

คณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพื่อแกปั้ญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นตน้

ผลการหารือ

• ผูว้า่ราชการทั้ง 2 จงัหวดัเห็นดว้ยกบัแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นการจดัท าแผนแม่บทการพฒันา

เชิงพื้ นท่ีอยา่งยัง่ยนืแบบภาพรวมทั้งจงัหวดั และ ยนิดีใหค้วามร่วมมือสนับสนุนผ่านแผนและกลไก

ความร่วมมือของภาครฐัและเอกชนท่ีจงัหวดัมีอยูแ่ลว้

40

ปัตตานี

1 มีนาคม 2566

สงขลา

22 มีนาคม 2566
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ล าดบั กิจกรรม ประเภทกิจกรรม

2566

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Progress 1

2… วเิคราะหค์วามสอดคลอ้งของนโยบาย แผน และขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง 

กบัทิศทางการพฒันาของพื้ นท่ีในระยะต่อไป รวมถึงการก าหนด

ขอบเขตเชิงพื้ นท่ีและเวลา

กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

3การมีส่วนร่วมครั้งท่ี 2 การระดมสมอง

- วเิคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตร ์เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และตัวช้ีวดั

- วเิคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สีย

- จ  านวน 6 เวที 300 คน (สงขลา 3 เวที ณ ม.อ. หาดใหญ,่ 

ปัตตานี 3 เวที ณ ม.อ.ปัตตานี)

- ช่วงหลงั 23 เม.ย. – 22 พ.ค. 66

การมีส่วนร่วม

4การวเิคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สีย และการจดัท าแผนการส่ือสารและการมี

ส่วนร่วม

กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

5การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทุติยภูมิของตวัช้ีวดัส าคญัดา้น

เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยศึกษาทั้งสถานการณปั์จจุบนั

และแนวโน้มในอนาคต

กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต



42

ล าดบั กิจกรรม ประเภทกิจกรรม

2566

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Progress 1

6การส ารวจขอ้มลูปฐมภูมิและการส ารวจขอ้มลูครวัเรือน ตวัช้ีวดัส าคญั

ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

7การส ารวจขอ้มลูปฐมภูมิตามตวัช้ีวดัท่ีเป็นความตอ้งการของผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย เพื่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรูร้่วมกนัในการจดัท าขอ้มลูฐาน

ของพื้ นท่ี เช่น ผลผลิตประมงพ้ืนบา้น เป็นตน้ โดยเก็บขอ้มลูราย

เดือนใหค้รบรอบ 1 ปี

และผลผลิตท่ีไดจ้ะน าไปผนวกในรายงาน SEA**

กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

8การวางเป้าหมายการพฒันา กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

9การวเิคราะหเ์พื่อระบุประเด็นการพฒันาและวตัถุประสงคเ์พื่อการ

พฒันาท่ียัง่ยนื 

กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต
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ล าดบั กิจกรรม ประเภทกิจกรรม

2566

เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

Progress 1

10การก าหนดตวัช้ีวดั กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

11การมีส่วนร่วมครั้งท่ี 3 การน าเสนอและรบัฟังความคิดเห็น

- วเิคราะหป์ระเด็นยุทธศาสตร ์เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และตัวช้ีวดั

- ร่าง แผนการมีส่วนร่วมและการส่ือสาร

การระดมสมอง เร่ืองขอ้มลูฐาน

- จ  านวน 6 เวที 300 คน (สงขลา 3 เวที ณ ม.อ. หาดใหญ,่ 

ปัตตานี 3 เวที ณ ม.อ.ปัตตานี)

- ช่วง 3 มิ.ย. – 19 มิ.ย. 66

การมีส่วนร่วม

12การประเมินขอ้มลูฐาน กระบวนการ SEA: 

1. การก าหนด

ขอบเขต

32ส่งรายงานความกา้วหน้า ฉบบัท่ี 1

(+ แผนการมีส่วนร่วมและการส่ือสาร)

การส่งรายงาน ❖



•

• การเขา้ร่วมประชุมกรมการจงัหวดั 
เพื่อแนะน าโครงการและขอความร่วมมือ

(สงขลา 28 มี.ค.66)

• การเขา้ร่วมประชุม กรอ. จงัหวดั

เพื่อแนะน าโครงการและขอความร่วมมือ

(สงขลา 31 มี.ค.66)

• การร่วมประชุมกบัผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี
เพื่อรายงานความคืบหนา้และการบรูณาการการจดัท าแผนแม่บทฯ

(ปัตตานี สปัดาหท่ี์ 1 เม.ย. 66)

• การ workshop ทีมศึกษาเกี่ยวกบักระบวนการ SEA ในระยะถดัไป

(ช่วงสปัดาหท่ี์ 1-3 เม.ย. 66)
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