
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

ส าหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพ้ืนทีข่องจังหวัดสงขลาและปัตตานี 

สินาด ตรีวรรณไชย
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

“นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”
30 กันยายน 2565

ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์



• การก่อสรา้งท่าเทียบเรอืน ้าลึก ทัง้ท่าเทียบเรอืคอนเทนเนอร ์ท่าเทียบเรอืก๊าซธรรมชาติเหลว
และน ้ามนัส าเรจ็รูป 

• การสรา้งโรงไฟฟา้
• สวนอุตสาหกรรม ซึ่งมุง่ผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมหนักต่าง ๆ เชน่ กังหนัลมและเครือ่งก าเนิด

ไฟฟา้ หวัรถจกัรและแครข่นตู้สนิค้า ตลอดจนเชื้อเพลิงชวีภาพและเคมชีวีภาพ
• เอกสารผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (26 หน้า) ได้อ้างถึงผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจสว่นรวมเพยีงหน้าเดียววา่ โครงการนี้จะสรา้งงานขึ้น 100,000 อัตรา โดยไมม่ี
หลักฐานท่ีชดัเจนสนับสนุน

• “อภมิหาโครงการ” อยา่งเขตพฒันาพเิศษเฉพาะกิจจะนะ ต้องการการศึกษาผลกระทบใน
ภาพรวมแบบยุทธศาสตรห์รอื SEA

* ‘นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ มทีี่มาอยา่งไร ท าไมประชาชนถึงต้องออกมาประท้วง?”, The MATTER. Website: 
https://thematter.co/brief/130811/130811
** ที่มา:เสาวรจั รตันค าฟู (TDRI)
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ครม.อนุมัติงบกว่า 28 ลบ. เดินหน้าประเมิน SEA แผนแม่บทพัฒนา
สงขลาและปัตตานี สร้างสมดุลการพัฒนาเมืองต้นแบบชายแดนใต้

- งบประมาณจ านวน 28.22 ล้านบาท 
- โครงการการจดัท าการประเมนิสิง่แวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: 

SEA) ส าหรบัแผนแมบ่ทการพฒันาเชงิพ ืน้ท ีข่องจงัหวดัสงขลาและปตัตาน ี
- ใชง้บประมาณผกูพนัขา้มปี พ.ศ. 2565 – 2567 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหใ้ชจ้า่ยจากงบกลาง 

รายการเงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉกุเฉินหรอืจ าเป็น จ านวน 14.11 ล้านบาท สว่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 –
2567 ให ้สศช.จดัท าแผนการปฏิบติังานและแผนการใชจ้า่ยงบประมาณ เพื่อด าเนนิโครงการดังกล่าวตามความ
จ าเป็นและเหมาะสมต่อไป

- วตัถปุระสงค ์
- เพื่อพฒันาแผนแมบ่ทใหม้คีวามสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี ค านึงถึงความสมดลุของการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และสิง่แวดล้อม และใหค้วามส าคัญกับการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื

- เป้าหมายด าเนนิ
- การจดัประชุมเพื่อรบัฟงัความคิดเหน็ในทกุขัน้ตอนอยา่งน้อย 8 ครัง้ (40 เวท)ี และมผีูเ้ขา้รว่มประชุมจ านวนอยา่งนอ้ย 

3,000 คน
- สรา้งความรูค้วามเขา้ใจและเผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์ารจดัท าการประเมนิสิง่แวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์ผา่นการผลิตสื่อ

ประชาสมัพนัธแ์ละจดักิจกรรมการสรา้งการรบัรูใ้นรปูแบบตา่ง ๆ 

- กรอบระยะเวลาด าเนนิการโครงการ 18 เดือน
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ความเป็นมาของ SEA

ที่มา: ธงชัย และ ขวัญชนก (2564)

•

•

•

•

https://thaipublica.org/2021/01/thongchai-sd-01/


ที่มา: แนวคิดของการท า SEA ระดับนโยบาย ระดับพ้ืนที่ และรายสาขา โดยบูรณาการกันและใช้ประโยชน์ข้อมูล
ร่วมกัน, ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ต.ค. 2563
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ท่ีมา: สภาพัฒนน์

แนวทางการจัดท า SEA ของสภาพัฒน์

https://drive.google.com/drive/folders/18v3_zpCgi0acktslcksXlVpMvUcZrTtU
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ข้ันตอน SEA เร่ิมต้นท่ีส าคัญ และ การมีส่วนร่วมของประชาชน

๒) การก าหนดขอบเขต (Scoping)
๒.๑) การวเิคราะหแ์ละทบทวนแผนหรอืแผนงานและการทบทวนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
๒.๒) การระบุขอบเขตเชงิพื้นท่ีและระยะเวลา
๒.๓) การวเิคราะหแ์รงขบัเคล่ือนของการพฒันา*
๒.๔) การก าหนดวสิยัทัศนแ์ละประเด็นยุทธศาสตร*์
(1) การก าหนดวสิยัทัศน์
(2) การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์
๒.๕) การก าหนดวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนืและตัวชีว้ดั*
(1) การก าหนดวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื
(2) การก าหนดตัวชีว้ดั
๒.๖) การประเมนิขอ้มูลฐาน*
๒.๗) การก าหนดทางเลือกการพฒันาเบื้องต้น
๒.๘) การจดัท าแผนการมสีว่นรว่มและการสื่อสาร*
๒.๙) การจดัท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต*
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ข้ันตอน SEA เร่ิมต้นท่ีส าคัญ และ การมีส่วนร่วมของประชาชน

๓) การพฒันาและการประเมนิทางเลอืก (Alternatives 
development and assessment)
๓.๑) การพฒันาทางเลือก*
(๑) การหาสภาพตามปกติ
(๒) การพจิารณาความจ าเป็นของทางเลือก
(๓) การพจิารณาทางเลือกไมด่ าเนินงาน
(๔) การพฒันาทางเลือกต่าง ๆ
๓.๒) การประเมนิทางเลือก*
(๑) การประเมนิผลกระทบที่เกิดจากทางเลือกต่าง ๆ
(๒) การพจิารณาเปรยีบเทียบทางเลือกต่างๆ
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ตัวอย่างรายงาน SEA: 9 ใน 19 รายงานศึกษา SEA เป็นเรื่องการจัดการน ้าและลุ่มน ้า
ล ำดับ ช่ือ ปี หน่วยงำนเจ้ำของแผน ท่ีปรึกษำ

บริษัท เซ้าท์อ๊ีสท์เอเซียเทค

โนโลย่ี จ ากัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 

เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด

บริษัท มหานคร คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

บริษัท อินโนเวช่ัน คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

3 โครงการศึกษาเพ่ือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเชิง

ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนาน ้าต้นทุนลุ่มน ้าปราจีนบุรี - 

บางปะกง

2563 ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) 

ด้านการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

2563 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ศูนย์บริการวิชาการแห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ซิกม่า ไฮโดร 

คอนซัลแตนท์ จ ากัด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

บริษัท ปัญญา คอนซัล

แตนท์ จ ากัด

บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี 

จ ากัด

7 SEA of the Rayong Provincial Development 

Plan

2562 National Economic 

and Social 

Development Council

International Centre for 

Environmental 

Management

8 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนการ

จัดการพ้ืนท่ีลุ่มน ้าปราจีนบุรี

2560 ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ

คณะส่ิงแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

9 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์การจัดการ

ระบบนิเวศชายฝ่ังทะเลอันดามัน

2558 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

บริษัท เซ้าท์เทอร์น สตัดด้ี 

จ ากัด

บริษัท เซ้าท์อ๊ีสท์เอเซียเทค

โนโลย่ี จ ากัด

บริษัท พิสุทธ์ิ เทคโนโลยี 

จ ากัด

บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี

 คอนซัลแท็นส์ จ ากัด

บริษัท ธารา คอนซัลแตนท์ 

จ ากัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 

เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท โลตัสพาร์ค คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

บริษัท โลตัส คอนซัลแตนท์

 จ ากัด

บริษัท ดีไว พลัส จ ากัด

10 โครงการระบบเครือข่ายน ้าในพ้ืนท่ีวิกฤตน ้า 19 พ้ืนท่ี 

เพ่ือท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(Feasibility Study: FS) ศึกษาการจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Impact Assessment: EIA) และศึกษาการประเมิน

ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Stratrgic 

Environmental Assessment: SEA) ในระดับลุ่มน ้าโขง

 ชี มูล

2556 กรมทรัพยากรน ้า

5 โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

พ้ืนท่ีลุ่มน ้ามูล

2563 ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ

6 โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

 พ้ืนท่ีลุ่มน ้าชี

2563 ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ

1 โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

พ้ืนท่ีลุ่มน ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

2563 ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ

2 โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

 พ้ืนท่ีลุ่มน ้าสะแกกรัง

2563 ส านักงานทรัพยากรน ้า

แห่งชาติ

11 โครงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน ้าท่าจีน

 เพ่ือพัฒนาทรัพยากรน ้าอย่างย่ังยืน

2554 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

บริษัท เทคนิคส่ิงแวดล้อม

ไทย จ ากัด

บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ 

เทคโนโลยี จ ากัด

บริษัท โกลเด้น แพลน จ ากัด

บริษัท อิมเมจ พลัส คอม

มิวนิเคช่ัน จ ากัด

13 การศึกษาและประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช

2553 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ

14 การบริหารจัดการลุ่มน ้ายมโดยกระบวนการ SEA 

(Strategic Environmental Assessment)

2550 สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม 

และคณะ

15 โครงการประเมินศักยภาพส่ิงแวดล้อมเชิงพ้ืนท่ี 

กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี 5 จังหวัดชายฝ่ังทะเลภาคใต้ (สุ

ราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต)

2550 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม บางเขน คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16 โครงการการเพ่ิมศักยภาพและการวางยุทธศาสตร์

ประเทศไทยในการด าเนินโครงการ CDM

2548 สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข

ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ 

เสถียรไทย และคณะ สถาบัน

ธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนา

สังคมและส่ิงแวดล้อม

17 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี

การศึกษาความเหมาะสมด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือก าหนด

แผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก

 จังหวัดระยอง

2541 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

บริษัท เอสจีเอส เอนไวรอ

เมนทอล เซอวิสเซส จ ากัด

18 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี

การศึกษาความเหมาะสมด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือก าหนด

แผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก

 จังหวัดชลบุรี

2541 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

บริษัท เอสจีเอส เอนไวรอ

เมนทอล เซอวิสเซส จ ากัด

19 โครงการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี

การศึกษาความเหมาะสมด้านส่ิงแวดล้อมเพ่ือก าหนด

แผนการใช้ท่ีดินในการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันออก

 จังหวัดฉะเชิงเทรา

2541 ส านักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

บริษัท เอสจีเอส เอนไวรอ

เมนทอล เซอวิสเซส จ ากัด

12 โครงการศึกษาความเป็นไปได้การจัดต้ังอุตสาหกรรม

เหล็กข้ันต้น ระยะท่ี 1

2554 สถาบันเหล็กและ

เหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
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ตัวอย่างรายงาน SEA



12

ตัวอย่างรายงาน SEA
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ตัวอย่างรายงาน SEA
3 ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับแผนพัฒนนาก าลังผลิต
ไฟฟา้ภาคใต้



ตัวอย่างรายงาน SEA: โครงการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้



ตัวอย่างรายงาน SEA: โครงการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ส าหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟา้ถ่านหินในภาคใต้



Today Exercise: 

- การก าหนดวตัถปุระสงคเ์พ ือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนืและตวัช ีว้ดั*
• (1) การก าหนดวตัถปุระสงค์เพื่อการพฒันาท่ียัง่ยนื
• (2) การก าหนดตัวชีว้ดั

- การประเมนิขอ้มลูฐาน*
- ขอ้มูลจากการส ารวจเศรษฐกิจครวัเรอืนเบื้องต้น (แสดงในวนับรรยาย)

- การพฒันาทางเลอืก*
- ตัวอยา่งฉากทัศน์การพฒันาการผลิตเกี่ยวกับนกเขาและอาชพีต่อเนื่อง
- ฉากทัศน์การพฒันาจงัหวดัสงขลา ?

https://sdgs.nesdc.go.th/wp-content/uploads/2022/03/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94-2564.pdf


Songkhla-Pattani SEA







ฉากทัศน์เส้นทางเศรษฐกิจนกเขาชวา (ThaiPBS)

https://program.thaipbs.or.th/ThailandLive/episodes/86153


ฉากทัศน์เส้นทางเศรษฐกิจนกเขาชวา (ThaiPBS)

https://program.thaipbs.or.th/ThailandLive/episodes/86153


ภาคผนวก
Link รวบรวมและแนะน าเอกสาร
เกี่ยวกับ SEA ในประเทศไทย

bit.ly/thailandsea

bit.ly/thailandsea

