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ประเด็นการน าเสนอ

กระบวนการ SEA

แนวคิดและหลักการของ SEA
• นิยาม
• ความแตกต่างระหว่าง SEA กับ EIA
• การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA
• การตรวจสอบคุณภาพ SEA
• ประโยชน์/ ข้อจ ากัดของ SEA
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• SEA และกระบวนการนโยบายและแผน
• การกลั่นกรอง
• การก าหนดขอบเขตการศึกษา
• การพัฒนาและประเมินทางเลือก
• การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและตรวจสอบ
• องค์ประกอบรายงาน SEA

• พัฒนาการ SEA ในประเทศไทย
• ปัญหาอุปสรรคของการใช้ SEA
• การพัฒนาระบบ SEA ในปัจจุบัน
• ข้อเสนอการจัดท า SEA + แนวทาง SEA
• บทบาทภารกิจของ สศช.
• การขับเคลื่อนในระยะต่อไป

การพัฒนาระบบ/กลไก SEA ของไทย



ส่วนที่ 1
แนวคิดและหลักการของ SEA



1.1 SEA คืออะไร
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เป็นครื่องมือในการบูรณาการประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน
การวางแผนการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กลุ่มประเทศและองคก์รต่างๆ จ านวนมากยอมรับและ
น าไปใช้ เช่น เนเธอร์แลนด์ สหภาพยุโรป ธนาคารโลก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย 

ต้องไม่มี
การสูญเสียสุทธิ
(No-net-loss)

หลักการของการพัฒนาท่ียั่งยืน

กระบวนการที่เป็นระบบ เพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือ
แผนงาน  โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และปัจจัยอื่น ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน

ค านิยามของ SEA

แบ่งปันผลประโยชน์
(Benefit-sharing)

ผู้ท าให้เกิดมลพิษ
ต้องเป็นผู้จ่าย 

(Polluter pays)

ยึดหลักการป้องกัน
ไว้ก่อน

(Precautionary 
principles)

อยู่ใน
ขีดความสามารถ

ที่รองรับได้
(Develop with 

carrying capacity)



1.2 คุณลักษณะของ SEA
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เหมาะกับการตัดสินใจระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบาย แผน แผนงาน 
(Policy, Plan, Program - PPP)

เป็นกระบวนการก่อนการด าเนินการพัฒนา ก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับ PPP

ให้ความส าคัญกับการผนวกประเด็นด้านความยั่งยืน 
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม)

ให้เน้นการแสวงหาและเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาต่างๆ
(รวมทั้งทางเลือกที่ไม่มีการด าเนินการ) โดยมีการประเมินผลในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมของแต่ละทางเลือก เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด

เป็นกระบวนการที่สาธารณชนสามารถมีส่วนร่วมไดห้ลากหลายวิธี เช่น 
การได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาสาธารณะ การร่วมให้ความเห็นใน
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือกของ PPP



1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA
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SEA EIA
 เป็นเครื่องมือระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบาย 

แผน แผนงาน (PPP) ซึ่งเป็นต้นน้ าของการพัฒนา  
 เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ระยะยาว 

จึงต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้า
กับบริบทและสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้  
 ทางเลือกในระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ ทางเลือกต่างๆ 

ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนา 
 เป็นการเลือกท าในสิ่งที่ถูกต้อง 

(do the right thing)

 เป็นเครื่องมือระดับโครงการที่ได้มีการก าหนด
วิธีการ เวลา สถานที่ ทรัพยากรที่จะใช้ในการ
ด าเนินการ ฯลฯ ไว้แล้ว 
 คงมี หรือ เหลือทางเลือกให้พิจารณาในขอบเขต

จ ากัด
 เป็นเรื่องของการน าสิ่งที่ก าหนดไว้แล้วมาปฏิบัติ

ให้ลุล่วงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(doing the thing right)



1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ)
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ประเด็น SEA EIA
ใช้ในระดับ นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ 

จุดเน้นใน
การประเมิน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ หรือการแสวงหา
แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสม 

ประเด็นส าคัญของโครงการ เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวทางพัฒนาท่ีได้เลือกไว้แล้ว
อย่างถูกต้องเหมาะสม

มุมมองใน
การประเมิน

สิ่งแวดล้อมจะส่งผลต่อโอกาสหรือข้อจ ากัดของ
การพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร

การพัฒนาตามแนวทางที่ก าหนดจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรและเพียงใด

ทางเลือก • มีทางเลือกที่กว้างกว่า
• เน้นทางเลือก ซึ่งท าให้เกิดสมดุลระหว่าง

พื้นท่ีต่างๆ หรือสมดุลระหว่างด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่น้ันๆ

• มีทางเลือกในขอบเขตที่จ ากัด
• เน้นทางเลือกด้านสถานที่ การออกแบบ 

การก่อสร้าง และการด าเนินงาน

ขอบเขตการ
ประเมิน

• ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคมและส วล. 
เตือนล่วงหน้าถึงการเกิดผลกระทบสะสม

• ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
ประเมินผลกระทบสะสมได้ในขอบเขตจ ากัด

ระยะเวลา
การประเมิน

ปานกลางถึงยาว สั้นถึงปานกลาง

ข้อมูล และ
สารสนเทศ
ทีใ่ช้

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูล/สารสนเทศทุติยภูมิ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพหรือการบรรยาย 

ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลปฐมภูมิท่ีต้องจัดเก็บ
และรวบรวมอย่างเฉพาะเจาะจง 
และส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ



1.3 ความแตกต่างระหว่าง SEA และ EIA (ต่อ)
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ประเด็น SEA EIA
แหล่งข้อมูล
ส าคัญ

รายงานต่างๆ เช่น สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ข้อมูล
สถิติที่จัดท าไว้ในระดับประเทศ ภูมิภาค ท้องถิ่น 

การส ารวจภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
พื้นท่ีรับผลกระทบหรือพื้นที่ศึกษา

วิธีการ
ประเมิน

ไม่มีรูปแบบท่ีก าหนดชัดเจน ใช้วิธีการเชิงปริมาณและมีความจ าเพาะเจาะจง
มากกว่า

เกณฑ์ของ
การประเมิน

การพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมาย มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ 
การปฏิบัติที่ดี

การมีส่วนร่วม
ของประชาชน

ความเข้มข้นต่ ากว่า EIA เพราะยังไม่สามารถระบุ
พื้นท่ีและผู้รับผลกระทบได้ชัดเจน  แต่เน่ืองจาก
เป็นเรื่องที่กว้างกว่า EIA จึงจะมีผู้เกี่ยวข้องและ
อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจระดับ
ยุทธศาสตร์จ านวนมาก

มีความเข้มข้นสูง เพราะได้รับความสนใจจาก
ประชาชนในพื้นท่ีรับผลกระทบมาก

การ
ประเมินผล 
ภายหลังการ
น า SEA ไปสู่
การปฏิบัติ

• เน้นเรื่องการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม และการรักษาความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้ก าหนดไว้ในรายงาน 
SEA

• ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับ PPP หรือ 
PPP ใหม่ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

• เน้นเรื่องการด าเนินงานตามกฎหมาย 
มาตรฐาน ประสิทธิภาพในการควบคุมหรือลด
ผลกระทบตามเงื่อนไขของรายงาน EIA

• ผลการประเมินจะน าไปสู่การปรับมาตรการ
ควบคุม/ลดผลกระทบ การติดตามตรวจสอบ 
การชดเชยความเสียหาย (หากเกิดขึ้น)
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ผู้ก าหนด
นโยบาย จัดสรร
งบประมาณ / 

ผู้อนุมัติ

หน่วยงาน
เจ้าของ PP

ที่ปรึกษา/
ผู้จัดท า SEA

ผู้ได้รับ
ผลกระทบ

1.4 การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA

• มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกับผู้มสี่วนได้
ส่วนเสียของโครงการ และค านึงถึงการ
เสริมสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือที่ดี
ระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 
ทีเ่ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรเข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินศึกษา  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอน 
o การก าหนดขอบเขตและการก าหนดตัวช้ีวัด 
o การพิจารณาร่างแผน/แผนงาน

• รูปแบบวิธีการมีส่วนร่วมต้องมี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับ
แตล่ะขั้นตอน และแต่ละกลุ่ม 
เช่น การสัมภาษณ์ หารือ ประชุมกลุ่มย่อย 
ส ารวจความคิดเห็น

• ก าหนดประเด็นหรือมุมมองในการ
มีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับลักษณะ
ผลกระทบ และบทบาทหน้าที่ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม
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การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA และ EIA

SEA EIA
• เนื่องจาก SEA  มีขอบเขตการศึกษา

ท่ีกว้าง จึงมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ท่ีหลากหลายและมีจ านวนมาก
จ าเป็นต้องใช้รูปแบบ “ตัวแทน” 
• ประเด็นต่างๆ ของ SEA มีลักษณะเป็น

นามธรรม ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน 
รวมทั้งครอบคลุมหลายมิติ 
• ผลลัพธ์ที่จะได้จากการจัดท า SEA จะมี

ความเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียด
น้อยกว่า และต้องการความยืดหยุ่นสูง

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือผู้ท่ีได้รับผลกระทบ
รอบพื้นที่โครงการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูไ้ด้รับผลกระทบทางลบมักมีส่วนร่วม
โดยตรง 
• ผลที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมคือ

การน าเอาข้อห่วงใยมาก าหนด
แนวทางการลดและบรรเทาผลกระทบ
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยมรีายละเอียด
ทีช่ัดเจน เฉพาะเจาะจง 



วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA
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ขั้นตอน วัตถุประสงค์การมีส่วนร่วม
การก าหนดขอบเขต
การศึกษา

• เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดเห็นและความกังวลห่วงใยที่ส าคัญต่างๆ ของประชาชน
จะได้รับการพิจารณา โดยเฉพาะในเรื่องการก าหนดวัตถุประสงค์  ตัวชี้วัด ผลกระทบ 
และวิธีการประเมินผลกระทบ

การประเมินข้อมูล
พื้นฐาน

• เพื่อให้ช่วยระบุแหล่งที่มาของข้อมูลพื้นฐาน
• เพื่อให้ช่วยค้นหา รวบรวม ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือสารสนเทศ

เฉพาะเรื่อง
การพัฒนาและประเมิน
ทางเลือก

• เพื่อให้ช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพท่ียังไม่ได้รับการพิจารณา
• เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
• เพื่อให้ได้ความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาที่น าเสนอ
• เพื่อตรวจสอบว่าความคิดเห็น ความกังวลห่วงใยต่างๆ ได้รับการพิจารณา

อย่างครบถ้วน
การพิจารณาร่างแผน/
แผนงาน และ SEA 

• เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ารายงาน SEA ได้ตอบโจทย์ส าคัญอย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง 
ซึ่งจะช่วยให้แผน/แผนงาน และ SEA ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สังคม

• เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจให้ความเห็นชอบร่างแผน/แผนงานนั้นอยู่บนพื้นฐานของ
การมีข้อมูล/สารสนเทศที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

การติดตามตรวจสอบ/
ประเมินผล

• เพื่อร่วมในการติดตามตรวจสอบว่าการท าแผนไปสู่การปฏิบัติจะเป็นไปตาม
ความคาดหมาย มาตรฐาน ข้อบังคับที่ก าหนดไว้ และหากมีผลกระทบอื่นใด
ทีไ่ม่คาดคิดไว้ก่อนระหว่างการจัดท า SEA ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างทันการณ์



ข้อควรค านึงอื่นๆ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมใน SEA
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SEA มีขอบเขตการศึกษาค่อนข้างกว้าง และการศึกษาต้องมีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับแผนการด าเนินงาน ฐานคิด วิธีการได้ตลอดเวลา  
รูปแบบการมีส่วนร่วมที่ส าคัญที่สุดจึงได้แก่ การปรึกษาหารือสองทาง 

SEA  มีความเป็นนามธรรมสูง บางครั้งต้องเปรียบเทียบอ้างอิงกับกรณีศึกษา
ต่างประเทศ  หรือความรู้และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การด าเนินการ
บางประเภทจึงไม่เหมาะสมที่จะเปิดการมีส่วนร่วมในวงกว้าง  แต่ต้องทดแทนด้วย
การน าเสนอข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะอย่างเปิดเผยและกว้างขวาง  เพื่อให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักการ เหตุผล และการตัดสินใจในประเด็นส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
สามารถมีส่วนร่วมในระยะต่อไปอย่างมีคุณภาพ  ซึ่งจะช่วยให้การศึกษามีความโปร่งใส่ 
เป็นที่ไว้วางใจของทุกฝ่าย

ต้องเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีอิทธิพลน้อยเป็น
พิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มด้อยโอกาส เช่น คนชายขอบ ชนเผ่า ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ  เพื่อให้มั่นใจว่าได้ค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
แสวงหาโอกาสการพัฒนาที่จะช่วยเสริมสร้างโอกาสของกลุ่มคนเหล่านี้



1.5 การตรวจสอบคุณภาพ SEA
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• เพ่ือช่วยผู้จัดท ารายงาน SEA วางแผนการจัดท ารายงานให้มีคุณภาพ
• เพ่ือช่วยผู้ก ากับการจัดท ารายงาน SEA ตรวจสอบคุณภาพรายงาน SEA

มีลักษณะเป็น check list ค าถามเพ่ือตรวจสอบ:

 กระบวนการจัดท า และการบริหารจัดการ

 เนื้อหาสาระของรายงาน SEA

 ผลลัพธ์ของ SEA



1.6 ประโยชน์ของ SEA
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ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับข้อเสนอ PPP มาจาก
การพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
และบูรณาการ

• แสวงหาทางเลือกการพัฒนา 
• คาดการณ์ผลกระทบตามทางเลือกต่างๆ 
• เลือกทางเลือกที่ส่งผลกระทบทางลบ

น้อยที่สุดหรือเหมาะสมที่สุด 
• เตือนล่วงหน้าถึงผลกระทบสะสมที่

อาจเกิดขึ้น  
• ก าหนดมาตรการลดผลกระทบ

ที่เหมาะสมบนหลักการป้องกันไว้ก่อน

เสริมสร้างความสมบูรณ์ให้กับ EIA 
ที่เกิดขึ้นภายใต้ PPP

• ระบุล่วงหน้าถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้ข้อมูล
และสารสนเทศที่ส าคัญจ าเป็นต่อการประเมินผล
กระทบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง 

• อธิบายหลักการและเหตุผลของ PPP  เพื่อให้
เข้าใจที่มาของโครงการภายใต้ PPP นั้น  
ซึ่งจะท าให้มีกรอบส าหรับการจัดท า EIA ได้
อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

• ช่วยให้การพิจารณารายงาน EIA ง่ายขึ้น ใช้เวลา
และความพยายามในการท าความเข้าใจน้อยลง

• ท าให้มีข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานที่สามารถใช้
ในการออกแบบโครงการ รวมทั้งการน าโครงการ
นั้นๆ ไปสู่การปฏิบัติได้ดีขึ้น ถึงแม้ว่าโครงการนั้น
จะไม่ได้ถูกก าหนดให้จัดท า EIA 



1.7 ข้อจ ากัดของ SEA
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เป็นเรื่องค่อนข้างใหม่ 
ยังต้องพัฒนากระบวนการและเทคนิค
ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้อง
เสริมสร้างขีดความสามารถและ
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมีการน าSEA ไปใช้มากที่สุด
กับการจัดท าแผนการใช้ที่ดินหรือ
ผังเมือง และแผนรายสาขาต่างๆ   
การใช้ในระดับนโยบายยังมีน้อยมาก

มักพบข้อจ ากัดด้านเวลา ข้อมูล 
ทรัพยากร ฯลฯ 

เนื่องจากเป็นการศึกษาระดับยุทธศาสตร์
ทีม่ีขอบเขตกว้าง จึงจ าเป็นต้องเน้นเฉพาะ
ประเด็นที่ส าคัญ การศึกษา SEA ที่มีละเอียด 
หรือใช้วิธีการเชิงปริมาณมากเกินไปจะ
ด าเนินการได้ล่าช้า ไม่สามารถจัดท าให้เสร็จ
ทันกับความต้องการของผู้ก าหนดนโยบาย
ทีจ่ะน าไปประกอบการตัดสินใจ

จะต้องมีกฎหมายรองรับ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ และระบบการบริหารจัดการ 
มีกรอบในการด าเนินงาน  มีบุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งงบประมาณ
ในการด าเนินการที่พอเพียง จึงจะ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.8 International Systems on SEA

Effects

Impacts

EIA-type

Sustainability

Capacity

Strategy

SEA - From "big EIA" to strategic thinking

What works better depends on purpose and context

Prof. Maria Partidario , SEA Training in Thailand,  19-20 June 2019
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DEVELOPMENT

SEA based EIA 
(logic: control of effects)

Environmental effects

• Scoping

• Prediction

• Assessment

• Mitigation

• Monitoring

DEVELOPMENT

Strategic based SEA 
(logic: building futures)

Potential environmental
value and conditions

• Scoping 
what is/can be strategic

• Strategic 

options

• Evaluation 

and guidelines

• Follow-up

Prof. Maria Partidario , SEA Training in Thailand,  19-20 June 2019

1.8 International Systems on SEA (ต่อ)



ขยายความประเด็นยุทธศาสตร์
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ในขั้นตอน scoping ควรสามารถระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของโจทย์การพัฒนา 
(แผน/แผนงาน) จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผน/แผนงาน  
และ/หรือสถานการณ์ปัญหาส าคัญที่แผน/แผนงานต้องการแก้ไขปรับปรุง

ประเด็นยุทธศาสตร์มีลกัษณะอย่างไร

• เป็นวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ปัญหาระยะยาว (ในอนาคต)
• เป็นเรื่องที่มีความส าคัญสูง
• เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญหลายประเด็น

ตัวอย่างประเด็นยุทธศาสตร์
• แผนพัฒนาพลังงาน – เสถียรภาพและความต้องการพลังงาน พลังงาน fossil vs พลังงาน

หมุนเวียน   ศักยภาพ low-carbon economy การยอมรับของประชาชนในพื้นที่
• แผนพัฒนาการท่องเที่ยว  - การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค-เศรษฐกิจชุมชน  

ประเภทการท่องเที่ยว (mass vs eco-tourism)  การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



แนวทาง Strategic SEA
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ระบุประเด็นยุทธศาสตร์

ระบุสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมส าคัญที่เป็น

ความท้าทายต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระบุกรอบนโยบาย/แนวทาง
การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นยุทธศาสตร์

• ปัญหาส าคัญและรากเหง้าของปัญหา
• ศักยภาพการพัฒนา

• นโยบายและแผนต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
ท้ังระดับชาติ สาขา ภูมิภาค ท้องถิ่น

• กรอบแนวทางการพัฒนานานาชาติ 
อาทิ SDGs



กรอบการประเมินทางเลือกการพัฒนา (Critical Decision Factors: CDF)

20แปลงจาก Prof. Maria Partidario , SEA Training in Thailand,  19-20 June 2019

CDF – ประเด็นการตัดสินใจ
ท่ีส าคัญเกี่ยวกับทางเลือก
การพัฒนาแผน/แผนงาน

CDF

ประเด็นยุทธศาสตร์
ของแผน/แผนงาน

กรอบนโยบาย
ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

CDF 1
CDF 2
CDF 3
CDF 4

ตัวชี้วัดเพื่อใช้ใน
การประเมินทางเลือก

การพัฒนา –
ครอบคลุมมิติ

เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

แต่กระจายอยูภ่ายใต้ 
CDF ที่เกี่ยวข้อง



ส่วนที่ 2
กระบวนการ SEA



Strategic Environmental Assessment (SEA)
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Where do we want
to get Where are we How do we get where

we want to get

เป็นเคร่ืองมือใชส้นบัสนุนการตดัสินใจเชิงยทุธศาสตร์เพื่อด าเนินไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการโดยส่งผลดีท่ีสุดต่อส่ิงแวดลอ้มและความยัง่ยนื

Prof. Maria Partidario



2.1 Standard Process for Impact Assessment SEA

23Source: European Commission, 2013

SEA Steps (European Commission)

SCREENING

SCOPING

Considering alternatives 
and assessing effects

Environmental reporting, 
providing information and 

consultation

DECISION-MAKING

Monitoring and 
Evaluation



2.2 The Directive’s Requirements for SEA Process
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Screening (does the plan or 

programme require SEA?)

Scoping (what environmental 

issues should the SEA address?)

Baseline data (establish the 

environmental baseline)

Alternatives (what different 

approaches could be taken?)

Mitigation (what can be done to 

alleviate negative impacts?)

Environmental Report
(document process and findings)

Public consultation
(consult general public and NGOs)

Consider SEA findings
(take SEA findings into account)

Monitoring (monitor 

implementation of plan/programme)



25ที่มา: สศช. (2560)

การกลั่นกรอง
(Screening)

จ าเป็นต้องท า
SEA

ไม่จ าเป็นต้องท า
SEA

การก าหนดขอบเขต
(Scoping)**

การพัฒนาและประเมินทางเลือก
(Alternative development 

and assessment)**

การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและ
ตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and 

follow-up measures)**

การจัดท ารายงาน SEA

การเก็บรวบรวม
ข้อมูลพื้นฐาน

การก าหนดตัวช้ีวัด

การพัฒนาทางเลือก

การประเมินทางเลือก

** การมีส่วนร่วม

ขั้นตอน SEA 

การตัดสินใจ
เชิงนโยบาย

Decision-
making about  

PPP



2.4 ขั้นตอนในกระบวนการ SEA และ
การบูรณาการเข้ากับกระบวนการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์

26

Plan Making Process

ระบุ Aim และ Objective 
ของ Strategic action

SEA Process

1
2
3
4
5
6

ระบุทางเลือกที่สามารถบรรลุ
ถึงวัตถุประสงค์

Fine tune alternative และ
เลือก Preferred alternative

จัดท า Draft plan และ
ด าเนินการ Review

ตัดสินใจให้ความเห็นชอบ
ต่อ Plan

น าแผนไปปฏิบัติและ
ติดตามตรวจสอบ

SCREENING: Is SEA likely 
to be necessary

SCOPING: Issues to be 
considered, baseline, 
objectives and targets

ASSESSMENT: Avoid, minimize, 
mitigate, compensate

SEA REPORT & REVIEW

DECISION MAKING: 
Approve SEA

Establish env. 
implementation guidelines; 

monitoring env. impact

C
O

N
SU

LT
IN

G
 &

 P
A

R
TI

C
IP

A
TI

O
N

Source: Beacon Manual, 2005



2.3 SEA กับ กระบวนการวางนโยบายและแผน

27

 ตามหลักการและแนวปฏิบัติทั่วไปในปัจจุบัน 
จะต้องจัดท า SEA ก่อนท่ีจะมีการให้ความเห็นชอบ PPP 
เพื่อให้ SEA มีส่วนส าคัญในการพัฒนา PPP 

 ในบางกรณีอาจมีการจัดท า SEA ภายหลังจากท่ี PPP แล้ว
เสร็จ ได้รับความเห็นชอบและหรือน าไปสูก่ารปฏิบัติแล้ว 
ซึ่งมักเกิดขึ้นในกรณีท่ีพบว่า PPP มีปัญหาในการปฏิบัติ 
SEA ที่จัดท าในลักษณะนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่เหมาะสม 
แต่ก็ยังมีประโยชน์ เพราะจะช่วยสะท้อนและน ามิติและ
มุมมองที่ขาดหายไปมาเติมเต็มเพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปรับเปลี่ยน PPP ที่เหมาะสมขึ้น

1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการ PPP 

2) SEA ที่คู่ขนานและเชื่อมโยงกับ PPP ทุกขั้นตอน 3) SEA ที่บูรณาการกับ PPP เต็มรูปแบบ



1) SEA แบบแยกออกจากกระบวนการจัดท า PPP 
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ข้อดี
• ด าเนินการง่าย ไม่ซับซ้อน 

ข้อจ ากัด
• ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นโดยทีม SEA ในภายหลัง 

อาจถูกปฏิเสธโดยทีม PPP 
• อาจท าให้กระบวนการวางแผนใช้เวลามากขึ้น เพราะ

การศึกษา SEA จะเริ่มก็ต่อเมื่อ PPP ฉบับร่างแล้วเสร็จ  
และทีม PPP  ก็ต้องรอให้รายงาน SEA แล้วเสร็จ 
จึงจะเกิดการปรึกษาหารือกัน 

• อาจเกิดความซ้ าซ้อนเกี่ยวกับการก าหนดและเปรียบเทียบ
ทางเลือก การเก็บและรวบรวมข้อมูล/สารสนเทศ 
การรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและ
ประชาชน และการประเมินผลภายในของคณะท างาน 

มี PPP ทีม และ SEA ทีม ท างานอย่างเป็นอิสระต่อกัน แต่มีการประสานข้อมูลสารสนเทศกันในภายหลัง



2) SEA ที่คู่ขนานและเชื่อมโยงกับ PPP ทุกขั้นตอน
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ข้อดี
• ลดความล่าช้า ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย รวมทั้งลด

ความซ้ าซ้อนในการท างาน  เพราะทีม SEA สามารถเข้าไป
มีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูล/สารสนเทศ และสนับสนุน
การวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการจัดท า PPP 

• สะดวกต่อการปรึกษาหารือบุคลากรจากหน่วยงานอื่นๆ 
และประชาชนทั่วไปด้วย 

• ทั้งสองทีมมีโอกาสน าความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันมา
พิจารณาตั้งแต่ต้น ลดโอกาสความขัดแย้ง 

ข้อจ ากัด
ต้องการทีม SEA และทีม PPP ที่เต็มใจจะท างานร่วมกัน และ
การบริหารงานที่ดี มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส

ทีม PPP และ ทีม SEA  เริ่มด าเนินการพร้อมกันและประสานการท างานในประเด็นต่างๆ ที่เชื่อมโยงกัน 
ท าให้สามารถหยิบยกประเด็นต่างๆ มาพิจารณาในเวลาเดียวกัน สามารถคิด ก าหนด วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบทางเลือกมุมมองร่วมกัน 



3) SEA ที่บูรณาการกับ PPP อย่างเต็มรูปแบบ
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ข้อดี
• ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มจะได้รับข้อมูลชุดเดียวกัน ในเวลา

เดียวกัน สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความสนใจ 
ความเชี่ยวชาญ เพื่อก าหนดและวิเคราะห์ทางเลอืกต่างๆ  
ซึ่งจะลดความล่าช้าและค่าใช้จ่าย 

• เกิดบรรยากาศการร่วมมือประสานงานกันระหว่างกลุ่ม
ต่างๆ ซึ่งโดยปกติแล้วมักจะมีทัศนคติและค่านิยม
แตกต่างกัน 

ข้อจ ากัด
การบริหารจัดการกระบวนการยากต่อการบริหารจัดการ
ใหป้ระสบความส าเร็จ และมีความเสี่ยงด้านความโปร่งใส 
และความไม่เชื่อมั่นของผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง เช่น อาจเกิด
ความระแวงว่าเป็นการด าเนินการเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่
ก าหนดไวแ้ล้ว

ผู้รับผิดชอบจัดท า SEA และ PPP  ท างานร่วมกันเสมือนเป็นทีมเดียวกัน ซึ่งอาจด าเนินการในลักษณะ 
“คณะท างานร่วม” หรือ “การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วม” ซึ่งอาจรวมตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญด้วย



ขยายความประเด็นยุทธศาสตร์
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ในขั้นตอน scoping ควรสามารถระบุประเด็นยุทธศาสตร์ของโจทย์การพัฒนา 
(แผน/แผนงาน) จากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของแผน/แผนงาน  
และ/หรือสถานการณ์ปัญหาส าคัญที่แผน/แผนงานต้องการแก้ไขปรับปรุง

ประเด็นยุทธศาสตร์มีลกัษณะอย่างไร

• เป็นวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ปัญหาระยะยาว (ในอนาคต)
• เป็นเรื่องที่มีความส าคัญสูง
• เป็นเรื่องที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับประเด็นส าคัญหลายประเด็น

ตัวอย่างประเด็นยุทธศาสตร์
• แผนพัฒนาพลังงาน – เสถียรภาพและความต้องการพลังงาน พลังงาน fossil vs พลังงาน

หมุนเวียน   ศักยภาพ low-carbon economy การยอมรับของประชาชนในพื้นที่
• แผนพัฒนาการท่องเที่ยว  - การพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค-เศรษฐกิจชุมชน  

ประเภทการท่องเที่ยว (mass vs eco-tourism)  การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



1) การกลั่นกรอง (Screening)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อพิจารณาว่านโยบาย แผน และแผนงาน (PPP) มีความจ าเป็นต้องจัดท า SEA หรือไม่ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP

1. ก าหนดบัญช/ีรายการ PPP ที่ต้องจัดท า SEA ไว้อย่างชัดเจน  
เช่น จีน ไต้หวัน อังกฤษ

2. พิจารณาเป็นรายกรณี  โดยอ้างอิงเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดไว้กว้างๆ 
เช่น อ้างอิง SEA Directive ของสหภาพยุโรป โดยมีหน่วยงานกลาง/หน่วยงาน
ที่ปรึกษาให้ความเห็นต่อผลการพิจารณา

3. ใช้แนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ร่วมกันได้ โดยในขั้นต้นอาจจะกลั่นกรองเบื้องต้น
ด้วยบัญชี/รายการ PPP ที่จ าเป็นต้องจัดท า SEA ที่ก าหนดไว้ 
หาก PPP นั้นไม่อยู่ในบัญช/ีรายการดังกล่าว จึงใช้เกณฑ์/กระบวนการที่ก าหนดไว้
ในการพิจารณาอีกครั้ง 



2) การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อตรวจสอบขอบเขตพื้นที่และประเด็นส าคัญของแผน/แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อม  ตลอดจนระดับความลึกและจุดเน้นของการศึกษา 
รวมทั้งระยะเวลาที่จะท าการประเมิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP

1. ทบทวนรายละเอียดของแผน/แผนงานที่จะประเมินให้ทราบประเด็นปัญหา 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ การบริหารก ากับดูแล (Governance framework) 
กิจกรรมส าคัญ เทคโนโลยี ฯลฯ และการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
และทางเลือกการพัฒนาขั้นต้น เพื่อระบุประเด็นยุทธศาสตร์ 2-3 ประเด็นส าหรับ
การศึกษา 

2. ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิพ้ืนฐานที่แสดงสภาวะการณ์ปัจจุบัน
(Baseline assessment) 

3. ระบุประเด็นหลักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินการแผน/แผนงาน และทางเลือกการพัฒนา
ขั้นต้น เพื่อเป็นจุดเน้นในการศึกษา และระบุตัวชี้วัดส าหรับประเด็นดังกล่าว

4. ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  อาจเป็นปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์กร 
สถาบัน หรือชุมชนที่มีผลประโยชน์ หรือเสียผลประโยชน์จากการด าเนินการตาม
แผน/แผนงาน  และจัดการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Objectives)
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 มีบทบาทส าคัญมากที่จะต้องถูกก าหนดขึ้นในขั้นตอนแรกๆ ของการจัดท า SEA
เพ่ือช่วยให้ Planner ได้รับทราบ/มองเห็นถึง EO ซึ่งจะต้องได้รับการยึดถือ
ในการด าเนินการในรายละเอียด เพ่ือก าหนด strategic alternatives ภายใน p/p 
และช่วย SEA ทีม ที่จะท าการวิเคราะห์ strategic alternatives ได้
ด้วยความรวดเร็ว

 ไม่มี universally applicable objectives
ต้องได้รับการก าหนดขึ้นแบบ case by case

 ขั้นตอนการก าหนด EO 
1) การท า mapping ของ existing environmental pressures ที่มีอยู่ใน 

environmental sectors ประเภทนั้นๆ 
2) ระบุ Relevant EO (long list)
3) เลือก the most relevant objectives (short list)
ทั้งนี้ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ planning authorities, 
environmental authorities และ the public



การรวบรวมสารสนเทศ/ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Assessment)
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 ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อระบบสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจได้รับผลกระทบจาก p/p 
นั้น เป็นสิ่งส าคัญมากในการจัดท า SEA เป็นเรื่องที่มากไปกว่าการท า inventory 
ของสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น fishing, flora, fauna, landscape และ urban 
environment 

 สิ่งที่ควรจะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ ได้แก่ ecological system and services 
ซึ่งมีความยืดหยุ่นและความไวต่อความเสียหายและความส าคัญที่มีต่อ wellbeing 
ของมนุษย์

 มาตรการต่างๆ และวัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อปกป้อง
สิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระดับระหว่างประเทศ 
เป็นสิ่งที่จะต้อง review 

 ข้อมูลพื้นฐานควรสะท้อนให้เห็นถึง objectives และ indicators ที่จะถูกระบุอยูใน 
scoping report
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ขึ้นอยู่กับชนิดของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นและ
สามารถที่จะเลือกดัชนีชี้วัด (indicators) ที่เหมาะสมออกมาได้

ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Assessment)

Spatial 

plans
• Stock of natural assets

• Sensitive areas

• Critical habitats

• Valued ecosystem components

Sector

plans

Indicators ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมนั้นๆ 
จะถูกน าไปใช้กับการประเมินทางเลือกต่างๆ ด้วย



ตัวอย่าง (ประเด็น) ตัวชี้วัด
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ตัวชี้วัด ประเภทของ PPP
คมนาคม พลังงาน ลุ่มน้ า พัฒนาพ้ืนที่พิเศษ

มิติเศรษฐกิจ
การจ้างงาน X X
การลงทุนต่อเนื่อง X X X
ต้นทุนการผลิต X
มิติสังคม
รายได้ครัวเรือน X X
การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน X X
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน X X

มิติสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียว 
ความหลากหลายทางชีวภาพ

X X

ขยะและของเสียอันตราย X X X
มลพิษทางน้ า และทางอากาศ X X X



ตัวอย่าง (ประเด็น) ตัวชี้วัด: 
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แผนการบริหารจัดการน้ า
เพื่อบรรเทาภัยพิบัติ (สิ่งก่อสร้าง)

วัตถุประสงค์
ของแผน

เพ่ือลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและภัยแล้ง 
เพ่ือจัดหาน้ าเพื่อการเกษตร

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ตัว
ชี้ว

ัด

• ความเสียหายจากอุทกภัย ความเสียหายจากภัยแล้ง
• พื้นทีเ่พาะปลูก  ผลผลิตทางการเกษตร

• ครัวเรือนที่ประสบปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง
• รายได้ครัวเรือนจากการเกษตร

• พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ชุ่มน้ า
• การกัดเซาะตลิ่ง



ตัวอย่าง ตัวชี้วัด SEA ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
1. การเพ่ิมขึ้นของสินค้าและบริการ 1. ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลีย่นไป

2. พื้นที่รับประโยชน์
3. Water footprint ภาคการผลิต

2. การลดปัญหาความยากจน 1. GPP ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น
2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบตัิจากน้ า

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 1. จ านวน SME ระดับท้องถิ่น
2. การใช้วัตถุดิบแรงแรงงานท้องถิ่น

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านสังคม
1. การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า

2. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงพลงังานจากน้ า
2. มีความยุติธรรม 1. จ านวนประชากรที่ต้องอพยพ หากมีการพัฒนา

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัิดา้นน้ า
3. มีความเท่าเทียม 1. การมีส่วนร่วมในการน าเสนอทางเลือก

2. จ านวนมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติทีไ่ดร้ับผลกระทบ
3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการนา้

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1. ปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง
3. พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพที่ได้รับการฟ้ืนฟู

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. ดัชนีสีแสดง
2. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 

ครอบคลุม จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ า  /ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก



ตัวอย่าง ตัวชี้วัด: 
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เพื่อรองรับการต่อยอดการวิจัยพัฒนาสู่การสร้างนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้จริง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ 
ต าบลป่ายุบใน อ าเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง บนที่ดิน กรรมสิทธิ์ของบริษัท 
ปตท. จ ากัด (มหาชน) ภายใต้การด าเนินงานของ สวทช.

โครงการพัฒนาเขตนวัตกรรม
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

Preliminary 
SEA

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

• ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
• ศักยภาพการลงทุน  
• นโยบายส่งเสริมภาครัฐ กฎระเบียบข้อบังคับ  
• การประกอบอาชีพ  
• การมีงานท า 
• การกระจายรายได้ 
• การเติบโตของระบบเศรษฐกิจ

ให้ค่าน้ าหนักมิติ 3 ด้านเท่ากัน
ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
และใช้วิธีการวิเคราะห์
หลายเกณฑ์ (multi-criteria 
analysis) ก าหนดค่าคะแนน
ตัวชี้วัดโดยผู้เชี่ยวชาญ และ
การตอบแบบสอบถามของ
ชุมชน

• แหล่งน้ าใช้ 
• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
• การบริการสาธารณูปโภค 
• สุขภาพ

• การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
• คุณภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ า 
• การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
• คุณภาพอากาศ



3) การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อแสดงถึงขอบเขตหรือความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ ท าให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจ
จะอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วนและพิจารณาทางเลือกอย่างรอบคอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP หรือคณะท างาน SEA

 การก าหนด (Identification) การพัฒนา (Development)
การให้รายละเอียด (Description) และการประเมิน (Assessment) 
ทางเลือกต่างๆ นั้น จัดได้ว่า เป็นส่วนส าคัญยิ่งของการจัดท า SEA report

 Reasonable alternatives: เป็น Different alternative ways ที่สามารถ
น าไปสู่จุดมุ่งหมายของแผน/แผนงาน 
Swedish EPA ระบุไว้ว่า ทางเลือกที่ไม่สามารถน าไปสู่จุดมุ่งหมายของแผน/
แผนงานได้ ไม่ถูกจัดว่าเป็นทางเลือกที่มีเหตุผล

 ทางเลือกจะต้องมีปริมาณไม่มาก และไม่น้อยจนเกินไป

 มีความสัมพันธ์กันระหว่าง Alternatives และ Objectives ของแผน/แผนงาน



ค าถามส าคัญในการพัฒนาทางเลือก
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1

2

3

4

5

ความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาตามแผน/แผนงานหรือไม่

มีวิธีใดที่สามารถตอบสนองความต้องการโดยไม่ต้องพัฒนา
ตามแผน/แผนงาน

ถ้าหากมีความจ าเป็นต้องพัฒนาจริง ควรจะด าเนินการอย่างไร ที่ใด

มีทางเลือกด้านเทคโนโลยีหรือวิธีการที่จะน ามาใช้ลดความเสียหาย
ทางสิ่งแวดล้อมหรือท าให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร

ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและองค์ประกอบของแผน/แผนงานหรือไม่



ตัวอย่าง ทางเลือกการพัฒนา
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ทางเลือกที่ 1 สร้างถนน

ทางเลือกที่ 2 พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ

ทางเลือกที่ 3 จัดการจราจร และจัดการความต้องการ 
(demand management)

ทางเลือกที่ 1 ยุติการลงทุนทั้งหมด

ทางเลือกที่ 2
ลงทุนใหม่ โดยให้ก าลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 50 ของก าลัง
การผลิตในปัจจุบันส าหรับพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมที่ก าหนดตามกฎหมาย
ผังเมืองและพื้นที่ที่มีศักยภาพการรองรับมลพิษ

ทางเลือกที่ 3 ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับ
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและ
การปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษท่ีก าหนดเพิ่มเป็นกรณีเฉพาะ

ทางเลือกที่ 4 ลงทุนใหม่ โดยไม่ท าให้ปริมาณมลพิษโดยรวมเกินศักยภาพการรองรับ
ในพ้ืนที่อุตสาหกรรมตามกฎหมายผังเมืองภายใต้กฎหมายปัจจุบันและ
การปฏิบัติตามมาตรการระบายมลพิษที่ก าหนดเพ่ิมเป็นกรณีเฉพาะ
รวมทั้งเป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco industry)

การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
(กรณีต่างประเทศ)

SEA พื้นที่อ าเภอ
เมืองและพื้นที่

ใกล้เคียงจังหวัด
ระยอง ระยะที่ 2



4) การประเมินทางเลือก (Alternative Assessment)
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดี เกิดสมดุลระหว่างผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สามารถจ ากัด
ควบคุมและฟ้ืนฟูได้และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายประโยชน์
อย่างทั่วถึง และเป็นยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP หรือคณะท างาน SEA

1. ประเมินสถานภาพด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ีปัจจุบันและอนาคตที่ไม่มีการพัฒนา 
(baseline scenario) 

2. คาดการณ์ผลกระทบจากการด าเนินการตามทางเลือกต่างๆ ตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  
(สามารถด าเนินการได้หลายวิธี อาทิ trend analysis, overlay mapping ความเห็น
ผู้เชี่ยวชาญ และการหารือผู้เกี่ยวข้อง) และประเมินผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ
ส าหรับทางเลือกการพัฒนาต่างๆ

3. จัดล าดับความเหมาะสมของทางเลือกต่างๆ ส่วนใหญ่ใช้การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ 
(MCA) หรือวิเคราะห์แบบตาราง (prioritization matrices) เพื่อสรุปทางเลือก
ทีเ่หมาะสมท่ีสุด

การพัฒนา
ทางเลือก

การประเมิน
กระทบ

ทางเลือก
การจัดล าดับ

ทางเลือก
การให้

ค่าพึงพอใจ
ทางเลือก

การจัดล าดับ
ความส าคัญ

ของ
ทางเลือก

การสรุป
ทางเลือกที่
เหมาะสม

ที่สุด

ขั้นตอนการพัฒนาและประเมินเพื่อน าเสนอทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด



สิ่งที่จะต้องพิจารณาในการเปรียบเทียบทางเลือก
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 การเปรียบเทียบให้เริ่มต้นที่ current situation  future

 การเปรียบเทียบโดยการ quantify the changes ที่น่าจะเกิดขึ้น
ในแต่ละ alternative implementation

 หากไม่สามารถ quantify จะท าในลักษณะ qualitative assessment of 
the effects ก็ได้ โดยจ าแนกเป็น positive, negative หรือ unchanged in 
proportion to ‘zero alternative’ และ relative current situation 

 จะต้อง identified, described และ assessed “reasonable alternatives”

 การก าหนด alternatives นั้น จะต้อง focus ไปที่ objective ของ P/P 
เพราะ alternatives จะท าหน้าท่ีหลักในการสนับสนุนให้สามารถบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ของทั้ง SEA และ P/P

 ความแตกต่างของ env. effects จะต้องมีความชัดเจนในการเปรียบเทียบ
ระหว่าง alternatives ทั้งหมด (รวมถึง zero alternative ด้วย)

 ระบุ uncertainty ที่มีอยู่ในการประเมินทั้งหมด



Environmental effects ของ alternatives ใน hypothetical case
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สรุป
 Alternative “B” ดีกว่า Zero Alternative ในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานะการณ์ปัจจุบันแล้ว 
Curve ก็ยังเคลื่อนตัวห่างออกไปจาก Hypothetical environmental objective

 Alternative “A” is worse
 Alternative “C” is the best
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ตัวอย่างทางเลือกการพัฒนา 
SEA แผนพัฒนา

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (2558)

เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและ
โลจิสติกส์ระหว่างฝั่งทะเล
อันดามันและอ่าวไทยในการ
พัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
3 แนว ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ 
ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช กระบี่ 
สงขลา และสตูล

ตัวอย่าง การประเมินทางเลือก

ผล
การศึกษา

ทางเลือกที่ 2 มีแนวโน้มเป็นที่ยอมรับ มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมจ ากัด และมีการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ส่งประโยชน์ถึงพ้ืนที่และชุมชน  จึง่ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนหลักการพัฒนาพ้ืนที่
ชายฝั่งทะเลภาคใต้
การศึกษาได้เสนอแนะมาตรการบรรเทาผลกระทบจากแผน/แผนงาน โครงการขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม 
โดยการชะลอ ลดขนาด ปรับปรุงวัตถุประสงค์ หรือยกเลิกบางแผนงานหรือโครงการเพ่ือให้การพัฒนา
ตามแผนหลักได้รับประโยชน์เต็มที่



5) การบรรเทาผลกระทบ การติดตามและตรวจสอบ
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วัตถุประสงค์

ด าเนินการโดย

แนวทาง
การด าเนินงาน

เพื่อก าหนดมาตรการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดจากทางเลือกการพัฒนา
ที่พิจารณาว่าเหมาะสมที่สุด

หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท า PPP

การบรรเทาผลกระทบ
1. มาตรการปกป้อง (protective measures) หรือมาตรการป้องกัน (preventive measures)
2. มาตรการฟ้ืนฟู (recovery measures)
3. มาตรการชดเชย (compensation measures)
4. มาตรการเสริมสร้าง environmental effects เชิงบวก
กรณีท่ีมี uncertainty สูง ควรพิจารณาใช้ “Precautionary principles”

การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring)
• จะต้องมีผลการ monitoring เพื่อแสดงให้กับ environmental และ health authorities และ 

public ด้วยเหตุผลส าคัญประการเดียวที่ระบุไว้ คือ การระบุ adverse effects ที่ไม่ได้คาดคิดไว้ก่อน 
ว่าจะเกิดขึ้น เพื่อสามารถพิจารณาด าเนินการแก้ไขได้โดยรวดเร็วทันการ



ประโยชน์ของการติดตามตรวจสอบ
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เพื่อ check ว่า p/p นั้น ได้ถูกน าไปปฏิบัติตามที่ระบุไว้ (ใน p/p นั้น) หรือไม่ 
ทั้งนี้ รวมไปถึง มาตรการป้องกันและลด adverse effects ที่ได้เตรียมการไว้ด้วย

เพื่อ check ว่า เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้ก าหนดไว้ 
โดย the authorities นั้น ถูกน าไปปฏิบัติ 
โดยไม่มีการฝ่าฝืน/ล่วงละเมิด

เพื่อเปรียบเทียบ predicted และ actual effects 
ซึ่งจะได้มี information เพื่อใช้ในการท า p/p ไปปฏิบัติ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ได้รับประสบการณ์ ซึ่งใช้ช่วยปรับปรุง SEA ในอนาคต ให้ดียิ่งขึ้นได้ 



ข้อพิจารณาที่เหมาะสมในปฏิบัติ
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ลักษณะ (nature) ของ monitoring จะแตกต่างกันออกไป ตามชนิดของ p/p 
ข้อแนะน าในการเลือก methods ส าหรับ monitoring 
o เลือก methods ที่ “available” และ “suitable” ที่จะน าไปใช้ test ว่า assumptions 

และ predictions ที่ให้ไว้ในการประเมินสิ่งแวดล้อมนั้น correspond กับ environmental 
effects ที่เกิดขึ้น เมื่อน า p/p นั้น ไปสู่การปฏิบัติ

1

2

3

4

Ability of the methods ในการที่จะ provide early warning of unforeseen 
adverse effects ของ p/p ทั้งนี้ เพ่ือจะได้สามารถจัดท า remedial action 
ได้รวดเร็วทันท่วงที
o “Unforeseen” (Adverse effects) นั้น อาจหมายรวมถึง unforeseen magnitude of 

intensity of a foreseen effect ได้ด้วย

ไม่ได้มีการระบุว่า remedial action ที่ควรด าเนินการในการแก้ปัญหาคืออะไร 
อย่างไรก็ตาม ถ้าตัดสินใจว่าจะต้องมีการ modify p/p แล้ว ก็อาจส่งผลให้ต้องมี 
further SEA ขึ้นมา
Significant effects ที่จะต้องท าการ monitor นั้น อาจรวมถึง 
transboundary effects ด้วย



2.5 องค์ประกอบรายงาน SEA
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01

02

03

05

04

06

บทน า
1.หลักการและเหตุผล
2.วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน
3.พื้นที่ศึกษา
4.กรอบการด าเนินการและ

วิธีการศึกษา
5.ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา
6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

การก าหนดขอบเขต (Scoping)
1.การทบทวนแผน/แผนงาน

ที่จะประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2.การก าหนดตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ 

และเป้าหมาย

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
(Alternative development 
and assessment)
1.การพัฒนาทางเลือก
2.การประเมินทางเลือก

การบรรเทาผลกระทบ การติดตาม
และการตรวจสอบ 
(Mitigation, monitoring and 
follow-up measures)

การมีส่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในกระบวนการ SEA

บทสรุปและข้อเสนอแนะ



ส่วนที่ 3
การพัฒนาระบบและกลไก SEA ของไทย



3.1 พัฒนาการ SEA ในประเทศไทย
25612550 2555 25602557-58

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555 – 2559)

ผลักดันให้เกิดระบบ 
SEA ตั้งแต่ขั้นตอน
ของการก าหนด
นโยบาย แผน และ
การพัฒนาระดับพื้นที่
อย่างสอดคล้อง
กับศักยภาพใน
การรองรับและการ
บริหารจัดการมลพิษ
ของพื้นที่

การปรับปรุงกระบวน
การ SEA

การขับเคลื่อน SEA 
โดยสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศ (สปท.)

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564)

•ผลักดัน SEA มาใช้
เป็นเครื่องมือ
น าเสนอทางเลือกใน
การตัดสินใจระดับ 
PPP ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ า
•ผลักดันการน า
แนวทาง SEA 
มีผลบังคับใช้ทาง
กฎหมายเพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติ

แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ SEA 

ภายใต้ กพย.

แผนการปฎิรูปประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม
• ท าแนวทางการพัฒนา
ระบบ SEA

• เพิ่มขีดความสามารถ
เกี่ยวกับ SEA

• จัดท า SEA ใน
ยุทธศาสตร์ 
(สาขาและพื้นที่)

• จัดตั้งกลไกเชิงสถาบัน 
เพื่อพัฒนาระบบ SEA

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580

พัฒนาและยกระดับ 
SEA เพ่ือเป็นกลไกใน
การป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม 
ในพ้ืนที่ส าคัญ
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3.2 การประยุกต์ใช้ SEA ในประเทศไทย: 30+ เรื่อง

54ที่มา: สศช. (2560)

ส่วนใหญ่โดยหน่วยงานภาครัฐ 

• ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• กรมชลประทาน 
• การนิคมอุตสาหกรรมฯ 
• กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพื่อการเหมืองแร่ 
• กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
• กรมทรัพยากรน้ า 
• กรมทรัพยากรธรณี
• ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร

ตัวอย่างเรื่อง --

• เขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดเชียงราย
• Southern Seaboard  
• เขื่อนแม่วงก์  
• โครงการพัฒนาเหมืองแร่โปแตช  
• ลุ่มน้ าท่าจีน  
• อ าเภอเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดระยอง  
• การจัดการระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันดามัน 



3.3 ปัญหาอุปสรรคในการน า SEA ไปด าเนินการ
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2

3

4

5

การก าหนดแผน/แผนงาน/โครงการทีต่้องจดัท า SEA ยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม1

แนวทางการประเมิน SEA ที่ได้จัดท าไว้ ยังไม่ชัดเจน ไมส่ามารถน าไปปฏิบัติไดจ้ริง

ไมม่ีกลไกในการผลักดันการด าเนินงานพัฒนาระบบ SEA 
รวมท้ังไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพฒันาระบบ SEA 

หน่วยงานเจ้าของนโยบาย แผน แผนงาน ที่ต้องจัดท า SEA ยังไม่มีความพร้อม
และไม่ได้เตรยีมการตัง้งบประมาณรองรับการด าเนนิการจัดท า SEA 
รวมทั้ง ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจดัท า SEA

ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการจดัท า SEA อย่างเป็นระบบ6

การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดท า SEA ยังไม่ต่อเนื่อง/ไมเ่ชื่อมโยงกับฐานข้อมูล EIA



3.4 การพัฒนาระบบ SEA ในปัจจุบัน

56

คณะอนุกรรมการ
การประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์

(ภายใต้ กพย.)

แต่งตั้งโดย นรม. 
เมื่อวันท่ี 30 ส.ค. 60

•หน้าที่ – ขับเคลื่อนและน า SEA มาใช้กับ
การวางแผนพัฒนาประเทศ 
•ประธาน - นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
ฝ่ายเลขานุการ - สศช. + สผ. 

คณะท างาน
พัฒนาการจัดท า

การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

•หน้าที่
o ก าหนดประเภทของยุทธศาสตร์/

แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรท า
SEA 

o เสนอแนะกระบวนการ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
จัดท า SEA ใหช้ัดเจน

•ประธาน – รศ.ดร. สุทิน อยู่สุข 
ฝ่ายเลขานุการ - สศช. + สผ. 

(ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA

•หน้าที่
o จัดท าแนวทาง SEA
o ก าหนดแนวทางการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจ SEA
•ประธาน – รศ.ดร. สุทิน อยู่สุข 
ฝ่ายเลขานุการ - สศช. + สผ. 

คณะท างาน
จัดท าแนวทางการประเมิน

สิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 

(ร่าง) แนวทาง (Guideline) SEA



มติคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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เมื่อวันที่ 19 กย. 61

01

03

02

เห็นชอบในหลักการของ
(ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA
(ร่าง) แนวทาง SEA เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน ภายใต้ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี
เพื่อขับเคลื่อนงาน SEA

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชน  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ถึงความส าคัญของ SEA 



3.5 (ร่าง) ข้อเสนอการจัดท า SEA

ในระยะแรก การจัดท า SEA ควรด าเนินการในระดับ
PP ก่อน ยังไมค่วรท าในระดับนโยบาย

ควรจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการในรายสาขา
และพื้นท่ี เกิดปัญหาไม่สามารถด าเนินการได้ มีความ
ขัดแย้งและการไม่ยอมรับของประชาชน แม้ว่าโครงการ
จะได้จัดท า EIA/EHIA และได้รับอนุมัติ/อนุญาตแล้ว

ควรจัดท า SEA หากการพัฒนาโครงการภายใต้ PPนั้น 
เกิดผลกระทบในวงกว้าง

ในระยะแรก ไมค่วรก าหนดประเภทของ PP ทีค่วร
ด าเนินการจัดท า SEA ไว้มากเกินไป 

แผน/แผนงานที่ไม่ต้องจัดท า SEA ได้แก่ PP ทีจ่ัดท า
เพื่อความมั่นคงของประเทศในด้านการทหาร เพื่อ
การป้องกันประเทศ (Defense Security) และ
แผนฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเพื่อประโยชน์
สาธารณะ ตามมติ ครม.

3

2

1

แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรท า SEA 

รายสาขา
1) แผนด้านคมนาคม
2) แผนพัฒนาพลังงาน

และปิโตรเลียม
3) แผนพัฒนาทรัพยากรแร่

เชิงพื้นที่
1) ผังเมือง*
2) แผนบริหารจัดการลุ่มน้ า/

แผนพัฒนาชายฝั่งทะเล
3) แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ/

พื้นที่พิเศษ 
4) แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม

หรือการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน

แผน/แผนงาน รายสาขาหรือ
เชิงพื้นที่ หรือโครงการขนาดใหญ่ 
ตามความเห็นของคณะกรรมการ
ระดับนโยบายของหน่วยงานรัฐ
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ขอบเขตการใช้ SEA ในประเทศไทย



กระบวนการจัดท า SEA

59

การจัดท า PP และ SEA

หน่วยงานเจ้าของ PP
ที่ต้องด าเนินการจัดท า SEA

คณะกรรมการก ากับ SEA 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ

ด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

1) กรณีมีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบ 2) กรณีไม่มีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิดชอบ

คณะกรรมการระดับนโยบาย
รายสาขา เชิงพื้นที่ โครงการขนาดใหญ่

พิจารณา

คณะกรรมการพัฒนาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (กสย.) 

พิจารณา

คณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบ/พิจารณา

กสย.
•พัฒนาระบบ SEA 
•ติดตามประเมินผล 
SEA 

การติดตาม
ประเมินผล

1) การติดตามประเมินผลการด าเนินการ PP: หน่วยงานเจ้าของ PP แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตาม PP 
(หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ PPP) และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการระดับนโยบายที่รับผิดชอบ PP นั้นทราบ 

2) การติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบ SEA:  กสย. ท าการติดตามประเมินผลการจัดท าและการด าเนินงานตาม SEA ในภาพรวม 
เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศ และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป



กฎหมายรองรับการขับเคลื่อน SEA
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เห็นควรออก ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ...

ระยะแรก

ระยะต่อไป พิจารณาความเหมาะสมที่จะก าหนดเป็นกฎหมายเฉพาะ

หมวด 1 การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ SEA
แต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์” (กสย.) 

หมวด 2 
แนวทางการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

หมวด 3
การก ากับและติดตามประเมินผลการจัดท า SEA



3.6 (ร่าง) แนวทาง (Guideline) SEA
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เนื้อหา - แนวทาง (Guideline) SEA
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ระบบ SEA
    

กระบวนการ
SEA การมีส่วนร่วมฯ การตรวจสอบ

คุณภาพ SEA
เครื่องมือ

การจัดท า SEA
1. หลักการและเหตุผล
2. สาระส าคัญของ SEA
•พัฒนาการของ SEA
•นิยาม
•ความแตกต่าง
SEA & EIA
•การจัดท า SEA และ
กระบวนการ  PPP
•ประโยชน์
•ข้อจ ากัด

3. SEA ในประเทศไทย
•การพัฒนาระบบ 
SEA ในประเทศไทย 
•ข้อเสนอระบบ SEA 
ของประเทศไทย

1. การกลั่นกรอง
2. การก าหนดขอบเขต

การศึกษา
3. การพัฒนาและ

ประเมินทางเลือก
4. การบรรเทาผลกระทบ

การติดตาม และ
ตรวจสอบ

5. การมีส่วนร่วมฯ
6. การจัดท ารายงาน

1. ความแตกต่างระหว่าง
การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ SEA 
และ EIA

2. การวิเคราะห์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียใน
กระบวนการ SEA

3. ขั้นตอนการวิเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการ SEA

5. ข้อควรค านึงอื่นๆ

1. การก าหนด
วัตถุประสงค์และ
บริบท

2. การทบทวนการ
ก าหนดขอบเขต

3. การทบทวนรายงาน
4. การทบทวนผล
5. การตรวจสอบและ

ประเมินการด าเนินการ 
SEA

1. เทคนิคเชิงคุณภาพ
และการมีส่วนร่วม

2. แผนที่และ
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

3. การคาดการณ์
ผลกระทบ

4. การประเมินผลกระทบ
5. การวางแผนที่

เหมาะสม



3.7 บทบาท สศช. กับ การขับเคลื่อน SEA ในระยะต่อไป
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1. คณะท างาน
พัฒนา

การจัดท า SEA

ข้อเสนอ
การจัดท า SEA

ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาตร์ พ.ศ. ...

แนวทาง 
(Guideline) 

SEA2. คณะท างาน
จัดท า

แนวทาง SEA

คณะอนุกรรมการ
SEA

กพย.
เห็นชอบ เมื่อ 19 ก.ย. 61 โครงการอบรมและ

ประชาสัมพันธ์ SEA 
โดยจ้าง UAE

เป็นคณะกรรมการก ากับ
และติตตาม โครงการ SEA 

ของหน่วยงานต่างๆ

โครงการน าร่อง SEA เชิงพื้นที่ 
(จ.ระยอง) ร่วมกับ ADB 
เพ่ือทดลงอแนวทาง SEA

สทนช.
ลุ่มน้ า

ชี
ลุ่มน้ า
มูล

ลุ่มน้ า
สะแกกรัง

ลุ่มน้ า
ปราจีนบุรี

ลุ่มน้ า
ใต้ฝ่ังตอ.

สผ.
การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(น าร่อง จ.อยุธยา)

กท.พลังงาน
การพัฒนาพลังงาน

ในพื้นที่ภาคใต้

•ฝึกอบรมทางวิชาการ
ทั่วประเทศ 5 คร้ัง
•ระดมความคิดเห็น 
4 คร้ัง เร่ือง หลักสูตร /
ข้อเสนอการจัดท า SEA 
+ ระเบียบ สนร. +
แนวทาง SEA
• เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
2 คร้ัง

วางระบบติดตาม
ประเมินผล SEA

จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลตัวชี้วัด
SEA ส าหรับ PP

รายสาขา/
เชิงพื้นที่ ที่ถูก
ก าหนดให้ท า 

SEA

พิจารณาความ
เหมาะสมที่จะตรา
เป็นกฎหมายข้ึน
เป็นการเฉพาะ 

ด้าน SEA

ให้ความรู้ด้าน SEA
แก่ จนท. สศช.



1) โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ SEA (1)
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1) โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ SEA (2) 
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Policy Dialogue2.5 days - Training for Trainers

Professor Maria Rosario Partidario

ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA
และวางแผนการอบรม

SEA ที่ดีในระดับสากล
และการปรับใช้ในประเทศไทย



1) โครงการอบรมและประชาสัมพันธ์ SEA (3)

66

ภาคกลาง 
(อยุธยา) 1

2
3
4
5

8 – 12 ก.ค. 62

กทม. 23 – 26, 30-31 กค. 62

ภาคตอ./เหนือ 
(ขอนแก่น) 5 – 9 ส.ค. 62
ภาคใต้ 

(สงขลา) 19 – 23 ส.ค. 62

ภาคเหนือ
(เชียงใหม่) 7 – 11 ต.ค. 62



2) โครงการน าร่อง SEA เชิงพื้นที่ (จ.ระยอง) (1)

67

Strategic Environmental Assessment of the Rayong Province 

Development Master Plan and Revision of the Draft Thai Guidelines

• To demonstrate best practice in SEA 

in area wide integrated development 

planning

 Rayong Provincial Development Plan

• To review the SEA Subcommittee’s 

guidelines and make recommendations 

for their completion

Objectives



2) โครงการน าร่อง SEA เชิงพื้นที่ (จ.ระยอง) (2)
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SEA Process

24 เมษายน 62 10-11 มิถุนายน 62 18-19 กรกฎาคม 62



2) โครงการน าร่อง SEA เชิงพื้นที่ (จ.ระยอง) (2)
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24 เม.ย. 62 10-11 มิ.ย. 62 18-19 ก.ค. 62

Impact 
assessment 

report



3.8 ประเด็นปัญหาการจัดท า SEA
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03

01

04

02

05

ความรู้/เข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานเจ้าของ - ท า TOR ไม่ถูกต้อง/

ไม่เห็นความส าคัญของ SEA (EEC)
ที่ปรึกษา - ขาดการวิเคราะห์ภาพในอนาคต การพัฒนาทางเลือก

การก าหนดตัวชี้วัด
- ไม่มีข้อมูลส าคัญ เช่น GDP ลุ่มน้ า

- การก าหนด Set ของตัวชี้วัด ควรยึดหยุ่น

รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- กระบวนการรับฟังความคิดเห็นไม่เหมาะสม

ขาดรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้าน SEA
- คณะกรรมการก ากับด้านวิชาการในการจัดท า SEA

- บริษัทท่ีปรึกษาโครงการ SEA

แนวทาง (Guideline) SEA
- ยังไม่ถูกต้อง/ชัดเจน ที่สามารถปฏิบัติตามได้
- ขาดบท การจัดท าแผน (Plan Implementation)

จากการก ากับและติดตาม
โครงการ SEA ปี 2562

• พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
(Basic + Advanced)

• หารือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเรื่อง ร่าง ระเบียบ SEA 

• จัดท าฐานข้อมูลตัวชี้วัดส าคัญ
ที่ยังไม่มีการด าเนินการ

• พัฒนาตัวชี้วัดที่หลากหลาย

• เพิ่ม ตัวอย่าง รูปแบบกระบวนการ
มีส่วนร่วมในแนวทาง SEA

• สร้างองค์ความรู้/เผยแพร่+ปชส.

• จัดท ารายชื่อผู้เชี่ยวขาญด้าน SEA
• ประชาสัมพันธ์ให้ บ.ที่ปรึกษา ไป

ขึ้นทะเบียนผลงานด้าน SEA ที่
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย ก.คลัง

• ปรับปรุง แนวทาง SEA ผ่านโครงการ
อบรมฯ และโครงการน าร่องฯ

• ข้อเสนอแนะจาก ขรก.ศักยภาพสูง (SEA)



71
Source: ten meters of thinking



โครงการประเมินการพฒันาที่ยัง่ยืนเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) 
กรณยุีทธศาสตร์พลงังานภาคใต้ 

ศภุกิจ นนัทะวรการ 

23 กรกฎาคม 2562    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

NCC Forum  “SEA ทางรอดของการพฒันาประเทศ?” 



ยุทธศาสตร์ (STRATEGIC) 
คือ อะไร? 



 เก่ียวข้องกบัภาพอนาคตและ
วตัถปุระสงค์ในระยะยาว 

 มีความยืดหยุน่ ตอ่ระบบที่ซบัซ้อน 
 ปรับเปลีย่นให้เข้ากบั บริบทและ

สภาพที่เปลีย่นแปลงไป 
 มุง่เน้นที่จดุส าคญัๆ ภายใต้

ภาพรวมที่มีรายละเอียดมากมาย 

“ต้นน ้ำกำรพฒันำ” 

ระบบ EIA/EHIA 

• Screening 

• Scoping 

• Analysis 

• Review 

• Informing/Influencing 

• Monitoring/Evaluation 

โครงการ 

“ยุทธศาสตร์” 
อาจจะเป็น
นโยบาย , แผน 
, แผนงาน 
หรืออ่ืนๆ ก็ได้ 



ปัญหาในเชิงยุทธศาสตร์การพฒันาไฟฟ้า 



ปัญหาในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า 

1. โครงการโรงไฟฟ้านี้ จ าเป็นต้องสร้าง จริงหรือไม่? 

2. มีทางเลือกอื่นๆ ที่ดีกว่าโครงการโรงไฟฟ้านี้ หรือไม?่ 

การวางแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(Power Development Plan) มีปัญหาในกระบวนการมีส่วนร่วม 

จึงเป็นสาเหตุของปัญหาในระดับโครงการอยู่เรื่อยๆ 



การออกแบบโครงการ และกระบวนการ 
SEA ยุทธศาสตร์ไฟฟ้าภาคใต้ 



แนวคิด Critical decision factors โดย Prof.Dr.Maria Partidario 
เพื่อออกแบบโครงกำร 

• มุง่เน้นเพียงไมก่ี่ปัจจยัท่ีส าคญัจริงๆ ตอ่
การตดัสินใจ ยทุธศาสตร์พลงังานภาคใต้ 
 

1. ขีดความสามารถของภาคสว่นตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบั กระบวนการตดัสินใจ
ยทุธศาสตร์พลงังานภาคใต้ 

2. วิเคราะห์ กลไกนโยบายพลงังานของ
ประเทศไทย เพื่อลดแรงต้าน และเพิ่ม
แรงสนบัสนนุ ทางเลือกพลงังานยัง่ยืน 

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/2012%20SEA_Guidance_Portugal.pdf 



วตัถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสร้างการเรียนรู้ การเสริมสร้างขีด

ความสามารถ และการอภปิรายแลกเปล่ียน ส าหรับ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. เพื่อผลักดันการใช้
ระบบ SEA ส าหรับ

นโยบายสาธารณะด้าน
พลังงาน 

2. เพื่อวเิคราะห์และ
ประเมนิผลกระทบ ทางเลือก
ต่างๆ ของยุทธศาสตร์พลังงาน

ภาคใต้ 

ขอบเขตของการศกึษา 

มุ่งเน้น แผนพัฒนาก าลงัผลติไฟฟ้า (Power Development Plan) และ 
วิเคราะห์ ทางเลือก แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟา้ ของภาคใต้ 



ประเดน็เน้ือหาของ SEA ยุทธศาสตร์พลงังานภาคใต้ 

1) ทศิทางต่างๆ ในการพฒันาภาคใต ้และความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าใน
อนาคต 

2) ทางเลอืกต่างๆ ในการเพิม่ประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังาน 
(Demand side) และการผลติไฟฟ้า (Supply side) 

3) ทางเลอืกในการพฒันาระบบไฟฟ้าและโครงขา่ยสายสง่ไฟฟ้า 
(Power System Planning, Management, and the Power 
Grid) 

4) การวเิคราะหก์ลไกนโยบายพลงังาน 

5) ทางเลอืกต่างๆ ของยทุธศาสตรพ์ลงังานภาคใต ้

6) การประเมนิผลกระทบของทางเลอืกยทุธศาสตรพ์ลงังานภาคใต ้

การน้อมน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ SDGs 
มาเป็นหลกัในการพฒันาทางเลอืกยทุธศาสตร ์และการประเมนิผลกระทบ 

เอกสำรวิชำกำร 
คุณประสทิธชิยั 

หนูนวล 

เอกสำรวิชำกำร 
รศ.ดร.ชาล ีเจรญิ
ลาภนพรตัน์ 

เอกสำรวิชำกำร 
ผศ.ดร.ธนพล 
เพญ็รตัน์ 



1. ปรึกษาหารือแนวทางของโครงการ วันที่ 20 ต.ค. 2560 ที่ห้องประชุม 
อบจ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม 31 คน จากภาคประชาสังคม วิชาการ และธุรกิจเอกชน 10 จังหวัดภาคใต ้

2. “ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ 20 ปี และความต้องการไฟฟ้าในอนาคต” วันที่ 1 เม.ย. 2561 ที่ ม.อ. 
หาดใหญ ่มีผู้เข้าร่วม 35 คน จากภาคประชาสังคม วิชาการ ธุรกิจเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และภาครัฐ 8 
จังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพฯ 

3. “ร่วมกันวางแผนพลังงานยั่งยืนสงขลา-ปัตตานี” 22 พ.ค. 2561 
ที่ ม.อ. ปัตตานี มีผู้เข้าร่วม 38 คน จากภาคประชาสังคม วิชาการ ธุรกิจเอกชน ชุมชนท้องถิ่น 5 จังหวัด
ภาคใต้ และกรุงเทพฯ (ร่วมกับสหภาพยุโรป) 

4. “เปิดตัวรายงาน Krabi Goes Green สู่เมืองต้นแบบพลังงานหมุนเวียนเกินรอ้ย” วันที่ 13 มิ.ย. 2561 
ที่เรือเรนโบว์ วอร์ริเออร์ จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วม 30 คน จากภาคประชาสังคม วิชาการ และธุรกิจเอกชน 3 
จังหวัดภาคใต้ และกรุงเทพฯ 

5. “แผนพลังงานภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : ทางเลือกและกลไกนโยบาย” วันท่ี 1 ต.ค. 2561 ที่ ม.อ. 
หาดใหญ่ มีผู้เข้าร่วม 33 คน จากภาคประชาสังคม วิชาการ ธุรกิจเอกชน และชุมชนท้องถิ่น 6 จังหวัด
ภาคใต้ (ร่วมกับสหภาพยุโรป) 

กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และเวทีสาธารณะ 
ภาคใต้ 8 ครั้ง และกรุงเทพฯ 2 ครั้ง 



กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเวทีสาธารณะ 
ภาคใต้ 8 ครั้ง และกรุงเทพฯ 2 ครั้ง 

6. “แผนพลังงานยั่งยืนภาคใต้ตอนบน : ผลประโยชน์และการขับเคลื่อนนโยบาย” 5 ต.ค. 2561 ที ่
มรภ.สุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วม 40 คน จากภาคประชาสังคม วิชาการ ธุรกิจเอกชน และชุมชน 4 จังหวัดภาคใต ้

7. “SEA กรณยีุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้” วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี มีผู้เข้าร่วม 
31 คน จากภาครัฐ ธุรกิจเอกชน วิชาการ และประชาสังคม 

8. “สู่อิสรภาพการพึ่งตนเอง : แผนพลังงานสีเขียวของพังงาและภาคใต้” 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ที่ชุมชนบ้านน ้าใส จ.พังงา มีผู้เข้าร่วม 50 คน จากองค์กรปกครองท้องถิ่น ธุรกิจ
เอกชน ประชาสังคม และชุมชน 3 จังหวัดภาคใต้ (ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดพังงา) 

9. เวทีสาธารณะ “ยุทธศาสตร์ไฟฟ้าภาคใต้” วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
วิทยาเขตสงขลา มีผู้เข้าร่วม 88 คน จากภาครัฐ ประชาสังคม ธุรกิจเอกชน วิชาการ และชุมชนจาก 13 จังหวัด
ภาคใต้และกรุงเทพฯ 

10. เวทีสาธารณะ “ยุทธศาสตร์ไฟฟ้าภาคใต้” วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  มีผู้เข้าร่วม 69 คน จากภาครัฐ พรรคการเมือง ประชาสังคม ธุรกิจเอกชน วิชาการ 
สื่อมวลชน และชุมชนท้องถิ่น จากกรุงเทพฯ กระบี่ สงขลา และพังงา 



ทางเลือกการพฒันาภาคใต้ในอนาคต 



การพฒันาภาคใตท้ีผ่่านมา 

อาชพีทีก่อ่ใหเ้กดิความมัง่คัง่สงูสดุฯ 
1. เกษตรกรเจา้ของที ่

2. ผูป้ฏบิตังิานวชิาชพี 

3. นักวชิาการ 
4. บรหิาร  

5. ผูด้ าเนินธรุกจิ  

6. คนงานเกษตร  

    ฯลฯ 



ทางเลอืกการพฒันาภาคใต ้

การพฒันาภาคใต้ เปล่ียนไปตามนโยบายแตล่ะรัฐบาล 
จงึเป็นไปแบบไร้ทิศทางและขาดความตอ่เน่ือง 

ทางเลือกที่ ๑ การพัฒนาสู่อุตสาหกรรมหนัก 

ทางเลือกที่ ๒ การพัฒนาบนฐานศักยภาพเดมิ 

ทางเลือกที่ ๓ การพัฒนาสู่แนว Go Green 



พยากรณ์การใช้ไฟฟ้า และวเิคราะห์ศักยภาพพลงังานหมุนเวยีน 
ตามรายงาน แผนพลงังานหมุนเวยีนจังหวดั ปี 2558 

• ศกึษาโดย สถาบนัวิจยั Fraunhofer ISE ของ
รัฐบาลเยอรมนั 

• ร่วมกบับณัฑิตวิทยาลยัร่วมด้านพลงังานและ
สิง่แวดล้อม (JGSEE) พระจอมเกล้าธนบรีุฯ 

• ข้อมลูตา่งๆ ได้คดัเลือกร่วมกบักระทรวง
พลงังานของไทย และผู้ เช่ียวชาญจากสาม
จงัหวดัแล้ว 

• พยากรณ์โดย การเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) 
& ประชากร & การเตบิโตของการท่องเท่ียว 



วเิคราะห์ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ 
กรณใีช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้มาก ปานกลาง และกรณเีพิม่ขึน้น้อย 2561 - 2580 

กรณีสงู และต ำ่ 
ข้อมลูจำก PDP ฉบบัล่ำสดุ กรณี BAU 
ค่ำเฉล่ียกำรเพ่ิมขึน้ 20 ปี 3.42% 
กรณี Lower ค่ำเฉล่ียกำรเพ่ิมขึน้ 20 ปี 2.08% 

กำรศึกษำครัง้น้ี 
ค่ำเฉล่ีย กำรเพ่ิมขึน้ 20 ปี 2.54% 
ข้อมลูจำก PDP ฉบบัล่ำสดุ กรณี Base 
ค่ำเฉล่ีย กำรเพ่ิมขึน้ 20 ปี 2.62% 



ทางเลือก 
การเพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังาน (Energy Efficiency) 
หรือการอนุรักษ์พลงังาน (Energy conservation) 
ใน 14 จังหวดัภาคใต้ 



ทางเลือก การอนุรักษ์พลงังาน 2558-2579 

ทางเลือกที่ 1 แผนอนุรักษ์ฯ ของรัฐ 
 

การใช้ไฟฟา้สงูสดุในปี 2579 ลดลง 
17.29% จาก BAU โดยมาตรการต่างๆ 

ทางเลือกที่ 2 เพิ่มการอนุรักษ์ฯ 

• หากประเทศไทย จะบรรลุ
ประสิทธิภาพพลงังาน ระดับ
เดียวกับที่ฮ่องกง และเกาหลีใต้ 
บรรลุในปี 2557 

• การใช้ไฟฟา้สงูสดุในปี 2580 ควร
ลดลง 30% จาก BAU 



เป้าหมายการอนุรักษ์พลงังาน 14 จังหวดัภาคใต้ 
แทนที่จะใช้เพิ่มขึน้ถงึ 4,573 เมกะวตัต์ แตอ่นรัุกษ์พลงังานตามแผนของรัฐ จงึใช้
ไฟฟา้ 3,782 เมกะวตัต์ในปี 2580 และถ้าอนรัุกษ์ฯ เพิ่มขึน้ จะใช้ 3,201 เมกะวตัต์ 
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ทางเลือก 
พลงังานหมุนเวยีนใน 14 จังหวดัภาคใต้ 



การวเิคราะห์ ศักยภาพพลงังานหมุนเวยีนภาคใต้ 
ใชเ้อกสารทางวชิาการและการศกึษาหลายเล่ม ประกอบกบัความเหน็ของ
ผูเ้ชีย่วชาญหลายคน 
1. รายงานพลงังานทดแทนของประเทศไทย 2560 โดยกรมพฒันาพลงังาน

ทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน 

2. รายงานของสถาบนัวจิยัของรฐับาลเยอรมนั รว่มกบั JGSEE และกระทรวง
พลงังาน 

3. การศกึษาศกัยภาพอนุรกัษ์พลงังานและพลงังานทดแทนฯ โดยจุฬาฯ รว่มกบั
อกี 6 มหาวทิยาลยั สงิหาคม 2560 

4. การศกึษาพลงัลมขนาดเลก็ของ ดร.วริชยั โรยนรนิทร ์

5. การศกึษาพลงัน ้าขนาดเลก็ของ ดร.พยอม รตันมณ ี

6. อื่นๆ 



ศักยภาพแสงอาทติย์บนหลังคา 

จงัหวดั จ านวนครัวเรือน ศกัยภาพโซลาร์รูฟ (เมกะวตัต์) 

ภเูก็ต 163,057 1,715 
ระยอง 264,009 3,382 
น่าน 139,459 2,417 

-  คดิพืน้ทีห่ลงัคาแคค่รึง่เดยีว (ตกึแถว 24 ตร.ม. บา้นเป็นหลงั 75 ตร.ม.) 
-  คดิเรือ่ง 4 ทศิแลว้ (40% ทศิใต ้ 30% ตะวนัออก 30% ตะวนัตก) 
- คดิเรือ่งมมุของหลงัคาแลว้ (50% ชนั 35 องศา อกี 50% ชนั 10 องศา 

การวิเคราะห์14 
จังหวัดภาคใต้ 

ศักยภาพ 
ทัง้หมด 

เป้าหมายการพัฒนาในปี 2580 
(70% ของศักยภาพ) 

27,295 MW 19,107 MW 



ศกัยภำพเพ่ิมขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีดีขึน้ 
ชีวมวลเท่ำเดิม ได้ไฟฟ้ำเพ่ิมขึน้ 4 - 7 เท่ำ 

อ้างองิ: Mitr Phol Bio Power, Presentation on Biomass Power, October 4th, 2012 

• เดิม ชีวมวลอ้อย 280 ก.ก. 
ผลิตไฟฟ้ำได้ 23 หน่วย (kWh) 

 

• เทคโนโลยีใหม่ ชีวมวลอ้อย 280 ก.ก. 
ผลิตไฟฟ้ำได้ 100 หน่วย 

 

• เทคโนโลยีท่ีดีท่ีสดุ ซ่ึงใช้อยู่แล้วใน
บรำซิล ชีวมวลอ้อย 280 ก.ก. ผลิต
ไฟฟ้ำประมำณ 160 หน่วย 

หำกสำมำรถลงทุนเทคโนโลยีประสิทธิภำพสงู 
ภำยในกรอบเวลำ 20 ปี กจ็ะใช้ชีวมวล 15% - 45% เท่ำนัน้ 



มตสิมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ2555 และมต ิครม. 1 ต.ค. 2556 
การป้องกันและลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

1. ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์และ 
แนวทางการพัฒนาชีวมวลระดับจังหวัด 
เพ่ือเป็นกรอบการพฒันาและอนญุาตโครงการ 

2. ปรับปรุงเร่ืองผังเมือง 
เพ่ือการเลือกพืน้ท่ีโครงการให้เหมาะสม 

3. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการให้ชัดเจน 

เพ่ือให้อนญุาตเฉพาะโครงการท่ีดี 4. ใช้ช่องทาง 
“กจิการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” 

ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
เพ่ือให้ อปท. พิจารณาออกข้อบญัญตัิท้องถ่ิน 

5. สนับสนุนกระบวนการ 
ประเมนิผลกระทบสุขภาพโดยชุมชน 

เพ่ือการมีสว่นร่วมของชมุชน 

6. ก าหนดมาตรการเฝ้าระวังและสนับสนุนชุมชน 
จัดท าแผนเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มติ ครม. เหน็ชอบตามมติสมชัชาฯ 
ยกเว้น การห้ามใช้ถ่านหิน กบั 

กิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ 



• ช่วง 5 ปีแรก คอ่ยๆ เพิ่ม เติบโตเร็วปี 2566 – 2575 และช้าลงในปี 2576 – 2580 

• เม่ือเทียบกบัศกัยภาพ: ชีวมวล 60% ลม 70% แสงอาทิตย์บนหลงัคา 70% 
แก๊สชีวภาพและน า้ขนาดเลก็ 100% 

 

กำรพฒันำพลงังำนหมุนเวียน ภำพรวม 14 จงัหวดั 



การวเิคราะห์ 
การผลติและใช้ไฟฟ้ารายจังหวดั 



กระบ่ี พึง่พลงังานหมุนเวยีนได้ทั้งหมดในปี 2570 



Krabi Goes Green 
สู่เมืองต้นแบบ 

พลงังำนหมนุเวียนเกินร้อย 

Download รายงานได้ท่ี 
http://www.greenpeace.org/seasia/th/press/reports/
Krabi-goes-green/ 



หลายจงัหวดั สามารถบรรลุพลงังานหมุนเวยีนได้ทั้งหมด 
ในปี 2570 – 2580  เช่น ชุมพร พทัลุง สุราษฎร์ฯ นครศรีฯ 



อกีหลายจงัหวดั ไม่สามารถบรรลุพลงังานหมุนเวยีนได้ทั้งหมด 
ตวัอย่างเช่น จงัหวดัภูเกต็ สงขลา 



การวเิคราะห์ 
ทางเลือกของแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า 
14 จังหวดัภาคใต้ 



• โดยภำพรวมของสปัดำหท่ี์ใช้ไฟฟ้ำสงูสดุของปี พลงังำนหมนุเวียนคิดเป็น 32% 

• ชัว่โมงท่ีขำดไฟฟ้ำมำกท่ีสดุคือ 2,019.8 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้ำจะนะ ขนอม เข่ือนรชัชประภำ บำงลำง มีก ำลงัผลิตรวม 2,718 เมกะวตัต ์

• กรณีฉุกเฉิน สำยส่งไฟฟ้ำจำกภำคกลำง และมำเลเซีย มีก ำลงั 950 เมกะวตัต ์

 

ทางเลือกยุทธศาสตร์ 1.1  ภาพรวม 14 จังหวดัภาคใต้ พ.ศ.2564 
กรณฐีาน และอนุรักษ์พลงังาน ตามแผนของรัฐ 



ทางเลือกยุทธศาสตร์ 1.2  ภาพรวม 14 จังหวดัภาคใต้ พ.ศ.2574 
กรณฐีาน และอนุรักษ์พลงังาน ตามแผนของรัฐ 

14 จงัหวดัภำคใต้ พ่ึงตนเองด้วยพลงังำนหมุนเวียนทัง้หมด 



• ชัว่โมงท่ีขำดไฟฟ้ำมำกท่ีสดุคือ 2,104 เมกะวตัต ์

• โรงไฟฟ้ำจะนะ ขนอม เข่ือนรชัชประภำ บำงลำง มีก ำลงัผลิตรวม 2,718 เมกะวตัต ์

• กรณีฉุกเฉิน สำยส่งไฟฟ้ำจำกภำคกลำง และมำเลเซีย มีก ำลงั 950 เมกะวตัต ์

ทางเลือกยุทธศาสตร์ 2.1  ภาพรวม 14 จังหวดัภาคใต้ พ.ศ.2564 
กรณพีคีเพิม่ขึน้เร็ว และอนุรักษ์พลงังาน ตามแผนของรัฐ 



2.2 การวเิคราะห์ ภาพรวม 14 จังหวดัภาคใต้ พ.ศ.2576 
กรณพีคีเพิม่ขึน้เร็ว และอนุรักษ์พลงังาน ตามแผนของรัฐ 

14 จงัหวดัภำคใต้ พ่ึงตนเองด้วยพลงังำนหมุนเวียนทัง้หมด 



• ถ้ำไม่พฒันำพลงังำนหมนุเวียนเลย และไม่คิดสำยส่งภำคกลำงเลย 

• และยงัมีกำรใช้ไฟฟ้ำเพ่ิมจำกกรณีสงู ขึน้ไปอีก 500 เมกะวตัต ์ภำยใน
ปี 2564 จึงจะจ ำเป็นต้องสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่ ท่ีใช้ถ่ำนหินน ำเข้ำ 
หรือกำ๊ซธรรมชำติเหลวน ำเข้ำ (LNG) 800 เมกะวตัต ์

ทางเลือกยุทธศาสตร์ 3.1  ภาพรวม 14 จังหวดัภาคใต้ พ.ศ.2564 
กรณทีีม่โีรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ 



การประเมินผลกระทบ 
ทางเลือกของแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าภาคใต้ 



ประโยชน์ต่อเศรษฐกจิของชุมชน 

ปี 2560 
41,813 ลา้นบาท 

 
ปี 2579 

116,290 ลา้นบาท 

ที่มา : กระทรวงพลงังาน, การน าเสนอ ร่างแผน PDP2015, 28 เมษายน 2558 



ผลิตไฟฟ้าด้วยน า้เสียและเศษปาล์ม สร้างเศรษฐกจิหมุนเวียนในกระบี่ 

โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ 

ศกัยภาพ 
ชีวมวล 

223 เมกะวตัต ์

ศกัยภาพ 
แก๊สชีวภาพ 
90 เมกะวตัต ์

การไฟฟ้าฯ 

มูลค่าเพิ่มเศษปาล์ม 
3,575 ล้านบาท/ปี 

มูลค่าเพิ่มน า้เสีย 
1,440 ล้านบาท/ปี 

มูลค่าเพิ่มต่อ
ผลผลติปาล์มสดทัง้ 

จ.กระบี่ 
1.44 บาทต่อ ก.ก. 

เกษตรกร 

จ่ายค่าไฟฟ้า 

จ่ายค่าปาล์ม 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9 แสนตัน CO2/ปี 

ทุกโรงงานปาล์ม บ าบัดน า้เสีย 100% ได้ปุ๋ยอินทรีย์อีกจ านวนมาก 



โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ จ.กระบี่ 870 MW 
ต้องน าเข้าถ่านหนิทุกวัน ประมาณ 7,000 ล้านบาท/ปี  

เหมืองท่ีอินโดนีเซีย 

เหมืองท่ีออสเตรเลีย 

น าเข้าถ่านหิน 25 ปี 
175,000 ล้านบาท 

เกษตรกรและ 
ชาวกระบ่ี 

จ่ายค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
จ.กระบ่ี 

การไฟฟ้าฯ 

• ขีเ้ถ้าถ่านหนิและกากของเสีย 370,000 ตัน/ปี 
• ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6 ล้านตัน CO2/ปี 
• ปล่อยโลหะหนัก และมลพษิอ่ืนๆ สู่สิ่งแวดล้อม 



การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 14 จังหวัดภาคใต้ ใน 20 ปี 
ชีวมวล 

4,533 เมกะวัตต์ 
แก๊สชีวภาพ 

436 เมกะวัตต์ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 
เศษชีวมวล 

72,528 ล้านบาท/ปี 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 
6,976 ล้านบาท/ปี 
บ าบัดขยะอนิทรีย์ 

100% 
และได้ปุ๋ยอนิทรีย์

จ านวนมาก 

• กังหันลม 1,764 เมกะวัตต์ 
พึ่งตนเอง เพิ่มรายได้ ดงึดูดการท่องเที่ยว 

• พลังน า้ขนาดเล็ก 254 เมกะวัตต์ 
พึ่งตนเอง รักษาป่าต้นน า้ มีน า้ มีไฟฟ้า 

แสงอาทติย์ 19,298 เมกะวัตต์ 

บา้นเรอืน อาคาร กจิการต่างๆ 
รอ้ยละ 70 จะมโีซลารบ์นหลงัคา 
ลดค่าไฟฟ้า เพิม่การจา้งงาน 



ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ พ.ศ.2561-2580 
การวเิคราะห์ตน้ทุน 

• ต้นทนุรวมในแตล่ะปี ตัง้แต ่7,655 – 136,260 ล้านบาทตอ่ปี 

• รัฐบาล ไมไ่ด้ลงทนุเอง แตภ่าคสว่นตา่งๆ ในสงัคม ช่วยกนัลงทนุ 



การวเิคราะห์ต้นทุนรวม ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ 

ช่วง 7 - 10 ปีแรก พลงังานหมนุเวียน มีต้นทนุรวมสงูกวา่ หลงัจากนัน้ จะต ่ากวา่ 

ลดต้นทนุรวมได้ 282,540 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัถ่านหินน าเข้า 
ลดต้นทนุรวมได้ 137,265 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัก๊าซธรรมชาติเหลวน าเข้า 



การวเิคราะห์ภาระการน าเข้า ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ 

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิมีต้นทนุน าเข้า สงูกวา่ พลงังานหมนุเวียนมาก 

ลดภาระการน าเข้าได้ 1,188,652 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัถ่านหินน าเข้า 
ลดภาระการน าเข้าได้ 1,161,982 ล้านบาท เม่ือเทียบกบั LNG น าเข้า 



ฐานข้อมูล External Cost (ปี 2009 ถงึ 2018) 

จ านวนเอกสาร
และข้อมลู 

คา่เฉล่ีย 
(บาท/หน่วย) 

คา่มธัยฐาน คา่ฐานนิยม 
95% 
UCL 

ถ่านหิน 30 3.59 1.06 1.14 16.64 

น า้มนั 19 3.61 1.35 - 13.17 

ก๊าซธรรมชาติ 44 1.19 0.60 1.75 3.04 

ลม 26 0.67 0.11 0.11 3.09 

แสงอาทิตย์ 24 0.85 0.12 0.04 5.87 

ชีวมวล 16 1.58 0.19 1.14 7.65 



การวเิคราะห์ต้นทุนภายนอก ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ 

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิมีต้นทนุภายนอก สงูกวา่ พลงังานหมนุเวียน 

ลดต้นทนุภายนอกได้ 1,886,602 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัถ่านหินน าเข้า 
ลดต้นทนุภายนอกได้ 58,934 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั LNG น าเข้า 



การวเิคราะห์ต้นทุนทั้งหมด รวมต้นทุนภายนอก 

ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิมีต้นทนุทัง้หมด สงูกวา่ พลงังานหมนุเวียนมาก 

ลดต้นทนุทัง้หมดได้ 2,169,142 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัถ่านหินน าเข้า 
ลดต้นทนุทัง้หมดได้ 196,199 ล้านบาท เมื่อเทียบกบั LNG น าเข้า 



Download รายงานได้ที่ 
https://www.greenpeace.org/seasia/th/press
/reports/Renewable-Energy-Job-Creation-in-

Thailand/  48 
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การวเิคราะห์การจ้างงานโดยตรง ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ 

พลงังานหมนุเวียน มีการจ้างงานสงูกวา่ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ อยา่งมาก 

เพิ่มการจ้างงาน 50,561 ต าแหน่ง เม่ือเทียบกบัถ่านหินน าเข้า 
เพิ่มการจ้างงาน 48,316 ต าแหน่ง เม่ือเทียบกบั LNG น าเข้า 



การวเิคราะห์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทางเลือกแผนไฟฟ้าภาคใต้ 
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 67,076,133 ตนั/ปี เมื่อเทียบกบัถ่านหิน 
ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 34,639,059 ตนั/ปี เมื่อเทียบกบั LNG 

พลงังานหมนุเวียน ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกต ่ากวา่ถ่านหินและก๊าซธรรมชาต ิ



การวเิคราะห์ 
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ SDGS 



สัดส่วนการพึง่พาทรัพยากรพลงังานภายในภาคใต้ 

• ทางเลอืกโรงไฟฟ้าถ่านหนิ หรอื LNG 
800 เมกะวตัต ์จะเพิม่สดัสว่นการ
พึง่พาเชือ้เพลงิน าเขา้ จากปัจจุบนัอกี
ประมาณ 25% 

• ทางเลอืกพลงังานหมุนเวยีน 
เพิม่สดัสว่นการพึง่พาเชือ้เพลงิ
พลงังานภายในภาคใต ้จนถงึ 
100% 



พลงังานหมุนเวยีน กบัเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืน (SDGs) 
• เป้ำประสงคท่ี์ 7.3 และ 8.4 ท่ี

กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้
พลงังำนและทรพัยำกร 
- ชีวมวล แกส๊ชีวภำพ และ
กำรอนุรกัษ์พลงังำน ช่วยให้
บรรลเุป้ำหมำยมำกกว่ำถ่ำน
หินหรือ LNG 
 

• เป้ำประสงคท่ี์ 9.4 กำร
ส่งเสริมอตุสำหกรรมสีเขียว 
- พลงังำนหมนุเวียนต่ำงๆ 
ช่วยให้บรรลเุป้ำหมำย
มำกกว่ำ 

• เป้ำประสงคท่ี์ 8.1 กำร
ส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจท่ีครอบคลมุ
และยัง่ยืน 
- แสงอำทิตย ์ชีวมวล 
และแกส๊ชีวภำพ มีกำร
กระจำยไปในพืน้ท่ี
ต่ำงๆ ทัว่ภำคใต้ 
- ถ่ำนหิน หรือ LNG 
สร้ำงกำรเติบโตทำง
เศรษฐกิจเฉพำะช่วง
ก่อสร้ำงเป็นหลกั 



การวเิคราะห์กลไกเชิงนโยบาย 
ผู้ตดัสินใจยุทธศาสตร์การพฒันาพลงังาน 



ข้าราชการระดบัสูงของ หน่วยงานต่างๆ เป็นบอร์ดของบริษทัพลงังาน 

• ข้อมลูจากรายงานสาธารณะ 5 บริษัท ปี 2559 - 2561 ของ ปตท. กฟผ. เอ็กโก้ 
ราชบรีุ บ้านป ู

• กรรมการ ได้รับคา่ตอบแทน หลายแสนหรือล้านบาท ตอ่คนตอ่บริษัทตอ่ปี 

• การได้รับผลตอบแทนในรูปโบนสั มีความผกูพนัโดยตรงกบัผลก าไร หากท าให้
บริษัทได้ก าไรมากขึน้ ตนเองก็จะได้โบนสัมากขึน้ในฐานะกรรมการของบริษัท 

• ข้าราชการระดบัสงู ทัง้ท่ีด ารงต าแหน่งในปัจจบุนั หรือเคยด ารงต าแหน่งใน
อดีต ท่ีเป็นกรรมการ เช่น หน่วยงานตา่งๆ ของกระทรวงพลงังาน ส านกังาน
อยัการสงูสดุ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระทรวงการคลงั กระทรวง
ยตุิธรรม กองทพัอากาศ กองทพับก ส านกังบประมาณ กรมการค้าภายใน 
ส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน รวมถึงองค์กรอ่ืนๆ เช่น องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ 
(ประเทศไทย) ด้วย 



 PTT   MEA   EGAT   Banpu 

RATCH 
บรษัิท ราชบรุ ีโฮลดิง้ จ ากดั 

Thai Oil Plc. 
บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั 

Thai Oil Power 
บรษัิท ไทยออยล ์จ ากดั 

ผลติไฟฟ้า 
อสิระ 

700 MW  

CLP 

ผลติไฟฟ้า 
ราชบรุ ี

3,645 MW 

ไตร 
เอนเนอย ี
700 MW 

BLCP 
1,468 MW 

ระยอง 
1,232 MW 

ขนอม 
824 MW 

แกง่คอย 
1,468 MW 

ราชบรุ ี 
เพาเวอร ์
1,400 MW 

อมตะ  
เอ็กโก 
เพาเวอร ์
165 MW 

ทแีอลพ ี
โคเจน 
117 MW 

รอ้ยเอ็ด 
กรนี 

9.9 MW 

อมตะ  
เพาเวอร ์
บางปะกง 
112 MW 

กัลฟ์ 
ยะลา 
23 MW 

สมทุรปราการ 
โคเจนเนอเรชัน่ 
126 MW  

หนองแค 
โคเจนเนอเรชัน่ 
126 MW  

กัลฟ์ 
โคเจนเนอเรชัน่ 

110 MW 

EGCO 
บรษัิท ผลติไฟฟ้า จ ากดั 

Gluf  
Electric  

บรษัิท กลัฟ์ อเิลคทรคิ จ ากดั 

Glow Energy 

 
Glow  
IPP 

713 MW 
บรษัิท โกลว ์ไอพพี ีจ ากัด 

ผลติไฟฟ้า 
และน ้าเย็น 

50% 

50% 

15% 14.85% 80% 70.3% 

100% 100% 100% 100% 

100% 100% 

35% 

30% 

35% 

45% 14.99% 
22.42% 25.41% 

50% 

100% 
25% 100% 50% 

100% 

โกลว ์ 
พลังงาน 
358 MW 

โกลว ์
เอสพพี1ี 
124 MW 

โกลวเ์อสพพี2ี/ 
โกลวเ์อสพพี3ี 
514 MW 

15% 

ราชบรุ ี
อลัลยัแอนซ ์

24% 56% 

54.99% 
26% 

ตัวอย่างความเช่ือมโยงของรัฐวสิาหกจิ และบริษทัพลงังานขนาดใหญ่ 



การไฟฟ้าฝ่ายผลติ 
แห่งประเทศไทย 

ROIC 
(Return on Invested 
Capital) 
ก าหนดผลก าไร ตามการ
ลงทุน 
 

น าไปก าหนดค่าไฟฟ้า 
เพื่อใหไ้ดรั้บผลก าไรท่ี
แน่นอน และไม่ตอ้ง
รับผดิชอบความเส่ียงใน
การลงทุนทั้งหมด
เหมือนกบับริษทัเอกชน
ทัว่ไป 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
- เนน้ใหเ้อกชนเป็นหลกั 
- กฟผ. เฉพาะสร้างใหม่ในท่ีเดิม 

เข่ือนขนาดใหญ่ 
- เนน้ประเทศเพื่อนบา้น 
พลงังานหมุนเวยีน 
- เนน้ใหเ้อกชนเป็นหลกั 
ถ่านหิน 
- เนน้ให ้กฟผ. เป็นหลกั 

นิวเคลียร์ 
- ให ้กฟผ. ผลกัดนั 

โครงสร้างแรงจูงใจ ทีรั่ฐบาลและกระทรวงพลงังานก าหนด 



การไฟฟ้า
ภูมภิาค 
(PEA) 

โบนสัของพนกังาน 
ข้ึนอยูก่บั ยอดรายไดก้าร
ขายไฟฟ้า 

ROIC 
(Return on Invested 
Capital) 
ก าหนดผลก าไร ตามการ
ลงทุน 
 

น าไปก าหนดค่าไฟฟ้า 
เพื่อใหไ้ดรั้บผลก าไรท่ี
แน่นอน และไม่ตอ้ง
รับผดิชอบความเส่ียงใน
การลงทุนทั้งหมด
เหมือนกบับริษทัเอกชน
ทัว่ไป 

โครงสร้างแรงจูงใจ ทีรั่ฐบาลและกระทรวงพลงังานก าหนด 



คณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
อิสระภายใตรั้ฐมนตรีกระทรวงพลงังาน 

• ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550 

• มาตรา 14 
รัฐมนตรีพลงังาน สามารถเลือกคณะกรรมการสรรหา อยา่งน้อย 4 - 6 คน
จากทัง้หมด 9 คน 

• มาตรา 19 
การเสนอให้คณะรัฐมนตรี มีมติให้กรรมการพ้นจากต าแหน่ง เน่ืองจากหยอ่น
ความสามารถ 

• มาตรา 9 
รัฐมนตรี พิจารณาแผนการด าเนินการและงบประมาณรายจ่าย เพื่อเสนอ 
ครม. ให้ความเห็นชอบ 



คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 



มติ กพช. ทีก่ระทบพลงังานหมุนเวยีนอย่างมาก 



กลไกนโยบายพลงังานของประเทศไทย 

5. กองทุนอนุรกัษ์พลงังำน 
กระจายให้ทกุๆ ภาคสว่น เข้าถงึและบริหารจดัการเอง 

1. คณะกรรมกำรนโยบำยพลงังำนแห่งชำติ 
การมีสว่นร่วมและกลไก accountability 

3. รฐัวิสำหกิจกำรไฟฟ้ำ 
เปลี่ยนโครงสร้างแรงจงูใจของการไฟฟา้ฯ 

2. บทบำทข้ำรำชกำรระดบัสงู 
แก้ไขและปอ้งกนัความเสี่ยง ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

4. คณะกรรมกำรก ำกบักิจกำร
พลงังำน ปรับปรุงให้เป็นอิสระมาก
ขึน้จากภาคนโยบาย 



ข้อเสนอยุทธ์ศาสตร์ของสังคมไทย 
เพ่ือเปลีย่นไปสู่ ระบบพลงังานยัง่ยืน 

ลงมือท า สื่อสาร เรียนรู้ สร้างกลไกของเรา เปลี่ยนนโยบาย 

บริษัท 
ไม่มุ่งก าไร 

“ลันตาโซลาร์” 



ข้อเสนอแนะ 

• สนับสนุนการเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้ภาคส่วนต่างๆ 
เกี่ยวกับ การประเมินการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) ใน
ภมูิภาคต่างๆ ทัง้ประเดน็พลังงาน และประเดน็อ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

• สนับสนุนข้อเสนอยุทธศาสตร์การเปล่ียนไปสู่พลังงานยั่งยืน 
ทัง้ 1) การลงมือท า 2) การส่ือสาร เรียนรู้ 3) การสร้างกลไก
พลังงานยั่งยืนในแต่ละพืน้ที่/จังหวัด และ 4) การผลักดนันโยบาย
และกลไกนโยบาย 

• การศึกษาวิจัยส าหรับช่วงระยะเปล่ียนผ่าน 
1) การวางแผนและจัดการระบบสายส่งไฟฟ้า 
2) โครงสร้างค่าไฟฟ้า 



ข้อเสนอแนะ 
การใช้ระบบ SEA ส าหรับนโยบายสาธารณะด้านพลงังาน 

1. ทางเลือกพลังงาน มีความชัดเจนมากขึน้เร่ือยๆ แต่ทางเลือก
นโยบายและแผนพลังงาน ยังมีความจ ากัดอย่างมาก 

- จงึควรสนับสนุน การพัฒนาและผลักดนัให้มีทางเลือกนโยบาย
และแผนพลังงาน ในการตดัสินใจของรัฐ 

2. ผู้จัดท า SEA ไม่ควรจ ากัดเฉพาะ ‘ที่ปรึกษา’ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ 
แต่มักจะไม่เป็น active citizen ในประเดน็นโยบาย 

- จงึควร พัฒนาและสนับสนุน policy enterpreneur ซึ่งเป็น active 
citizen ในประเดน็นโยบาย ให้จัดท า SEA 



ขอบคุณครับ 

Email : suphakijn@yahoo.com 

Facebook : Suphakit Nuntavorakarn 

mailto:suphakijn@yahoo.com
mailto:suphakijn@yahoo.com


แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า 2561 – 2580 (PDP2018) 
และความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของสังคมไทย 

ศภุกิจ นนัทะวรการ 

23 กรกฎาคม 2562    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

NCC Forum  “SEA ทางรอดของการพฒันาประเทศ?” 



สถานการณ์ระบบไฟฟ้า มีโรงไฟฟ้ามากเกนิมาหลายปีแล้ว 
ก าลังผลิตส ารองสูงถงึ 25% – 39% ถงึปี 2570 

ที่มา: กระทรวงพลงังาน, 2558, การรับฟังความคิดเห็น PDP2015 



ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด ทีเ่ปลีย่นไป 
ขอ้มูลพีค ระบบ กฟผ. เพิ่มชา้ลง และลดลงในปี 2560 - 61 

6.4% 3.8% 1.4% 

อ้างอิง : http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=116 
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2313&catid=49&Itemid=251  

http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=116
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=116
http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=76&Itemid=116
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https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2313&catid=49&Itemid=251
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2313&catid=49&Itemid=251
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2313&catid=49&Itemid=251
https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2313&catid=49&Itemid=251
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มีผู้ผลติไฟฟ้าใช้เอง มากขึน้เร่ือยๆ 

กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า 
การใช้ไฟฟ้า 
(ล้านหน่วย) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

1. ภาคอุตสาหกรรม 87,829 40 
2. ภาคธุรกิจ 46,764 21 
3. ภาคครัวเรือน 42,205 20 

4. ผู้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง 
    และ/หรือขายตรง (IPS) 

33,949 15 

5. อ่ืนๆ ได้แก่ สูบน า้การเกษตร 
ไฟสาธารณะ องค์กรไม่แสวงหาก าไร ฯลฯ 

8,034 4 

รวม 221,781   
ที่มา : http://www.eppo.go.th/index.php/th/energy-information/situation-oil-

electric?orders[publishUp]=publishUp&issearch=1 



ข้อมลูล่าสดุจากกระทรวงพลงังาน 
• ระบบ 3 การไฟฟ้าฯ 
ก าลงัผลิต 42,745 MW 
(ตดัไปแลว้ 3,886 MW) 
พีค 32,273 MW 
ควรมกี ำลงัส ำรอง 4,841 MW 
ก าลงัส ารองจริง 10,472 MW หรือ 32% 

 

• ระบบไฟฟ้าไทยทัง้หมด 
ก าลงัผลิต 54,617 MW 
พีค 34,317 MW 
ก าลงัผลิตส ารอง 20,301 MW หรือ 59% 

ที่มา: 1) https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=116 
        2) https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1478600 



ไทยมีโอกาสดี ในการเปล่ียนไปสู่พลงังานยัง่ยืน 100% 



แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า 2561 – 2580 
(PDP 2018) 



แต่ธรุกิจกา๊ซธรรมชาติ และเข่ือนขนาดใหญ่ ยงัจะสรา้งเพ่ิมอีก 

• โรงไฟฟ้ากา๊ซธรรมชาติ (LNG) เพ่ิม
อีก 16 โรง รวม 13,156 MW ในช่วงปี 
2562 – 2580 

 
• เข่ือนในประเทศเพ่ือนบ้าน นอกจาก 

4 เข่ือนในลาวแล้ว 
ยงัจะเพ่ิมอีก 5 โครงการ รวม 3,500 
MW ในช่วงปี 2569 – 2578 

ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2562, PDP2018 



ข้อมูลของโรงไฟฟ้าบางปะกง ทดแทนเครื่อง 1-2 ปี 1,450 MW  

• ใช้น ้าหล่อเย็นจากแม่น ้า 49 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 6 ล้านลิตรต่อชั่วโมง 

• ปล่อยน ้าหล่อเย็นลงสู่แม่น ้า 40.9 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
5 ล้านลิตรต่อชั่วโมง ค่ามาตรฐานน ้าทิ งไม่เกิน 40 องศา 

• ใช้สารเคมีในหอหลอ่เย็น 1,478 ตันต่อปี เฉลี่ย 4,400 ก.ก.ต่อวัน 

• ปล่อยฝุ่นขนาดเลก็ (PM10) 283,805 ก.ก.ต่อป ี860 ก.ก.ต่อวัน 
 

 ข้อมูลของโรงไฟฟ้าบางปะกง หน่วยที่ 5 ขนาด 763 MW 

• ปล่อยปรอทออกสู่สิ่งแวดล้อม 66 ก.ก. ต่อป ี

• ผลกระทบอื่นๆ 

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาต ิไม่สะอาดตามที่เข้าใจกันทั่วไป 



ปัญหาของแผนพีดีพี 2018 



ทางเลือกทีส่ าคญั 
อนัดบัแรก 

 
เพิม่ประสิทธิภาพ 
การใช้พลงังาน  





ก าหนดพลงังานหมนุเวียน ช้าเกินไป ต า่เกินไป 

• เป้าหมายพลงังานหมนุเวียน ในช่วงปี 2562 - 2570 ต า่เกินไป 
โดยเฉพาะชีวมวลและกา๊ซชีวภาพ 

ที่มา: กระทรวงพลงังาน, การน าเสนอในการรับฟังความคดิเหน็ต่อร่างแผนพดีีพใีหม่, ธ.ค. 2561 



ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2562, PDP2018, หน้า ผ.2.1-1 และ ผ 7-1 



แผนพีดีพี2018 พยากรณ์การใช้ไฟฟ้าสงูมาก 
• การเพิ่มขึ้นของค่าพยากรณ์ของบางภูมิภาค เช่น ภาคตะวันตก โดยเฉพาะในช่วง 

3 ปีแรก เพิ่มสูงถึง 4.2 – 9.3% ต่อปี  ส่วนภูมิภาคอื่นๆ 2.6 – 7.1% ต่อปี 

• แม้พยากรณ์เกิน สร้างโรงไฟฟ้าล้นเกิน ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร 



แผน PDP2018 น าไปสู่การปล่อยกา๊ซเรือนกระจกมากขึน้ 

• ปี 2558 ไทยก าหนดเป้าหมายลด GHG 20 – 25% 
จากกรณีปกติ ในปี 2030 

ที่มา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2562, PDP2018 

การปล่อย GHG 
(ล้านตัน CO2 eq./ปี) 

2560 2573 2575 2580 

PDP 2015 
86 

99.82 94.66 - 

PDP 2018 98.74 93.36 103.85 



ส่ิงส าคญัท่ีต้องเปล่ียน 



การมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งใหม่ 
ไม่ใช่ความจ าเป็น แต่คือ การไม่ยอมเปล่ียน 



การปรบัเปล่ียนความคิดในการพฒันาระบบไฟฟ้า 
จากโรงไฟฟ้าฐาน ไปสู่กลไกท่ียืดหยุ่น 

มีได้หลายแนวทางประกอบกนั 
1. การจดัการด้านการใช้ไฟฟ้า (Demand response/DSM) 
2. การพฒันาระบบสายส่งไฟฟ้า 
3. โรงไฟฟ้าท่ียืดหยุ่น ซ่ึงสามารถเพ่ิมหรือลดการผลิตไฟฟ้า 

ได้อย่างรวดเรว็ 
4. การเกบ็พลงังาน เช่น แบตเตอร่ี ฯลฯ 
5. การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า กบัภาคการขนส่ง และ 
ภาคความร้อน-ความเยน็ 

ท่ีมา: Philipp Godron, 2017, The Big Picture 2030, Agora Energiewende 



แผนพีดีพี 
ที่เน้นอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานหมุนเวียน 
จะลดการปล่อย GHG 
จาก 86 ล้านตัน CO2/ปี 
เหลือประมาณ 25 ล้าน

ตัน CO2/ปี 
ภายในปี 2580 



แผนพีดีพี 
ที่เน้นอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานหมุนเวียน 
จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้เศษวัสดุการเกษตร 
480,000 ล้านบาท/ปี 



แผนพีดีพี 
ที่เน้นอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานหมุนเวียน 

จะสร้างงาน 
มากกว่าถ่านหนิหรือ

ก๊าซธรรมชาต ิ
ประมาณ 

300,000 ต าแหน่ง 



แผนพีดีพี 
ที่เน้นอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานหมุนเวียน 

จะลดการสร้าง 
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 
60 – 80 เปอร์เซ็นต์ 



แผนพีดีพี 
ที่เน้นอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานหมุนเวียน 
จะกระจายอ านาจ 
และเสริมสร้าง 

ประชาธิปไตยพลังงาน 



ขอบคุณครบั 

Email : suphakijn@yahoo.com 

Facebook : Suphakit Nuntavorakarn 

mailto:suphakijn@yahoo.com
mailto:suphakijn@yahoo.com


เอกชนเร่ิมแล้ว ท่ีสขุมุวิท 77 กรงุเทพฯ 
ติดโซลารเ์ซล ซ้ือขายไฟฟ้ากนัเอง โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย 



ประชาธิปไตยพลงังาน 



การเปลีย่นโครงสร้างแรงจูงใจของกจิการไฟฟ้า 

• ตวัอย่างการเปล่ียนแรงจงูใจของกิจการ
สายส่งไฟฟ้าในประเทศองักฤษ 

• นอกจาก ผลก าไรตามการลงทุน ยงัเพ่ิม
มิติอ่ืนๆ เช่น ประสิทธิภาพ, นวตักรรม, 
Performance-based, การตอบสนองต่อ 
stakeholders, ฯลฯ 

• การเพ่ิมรายได้ จากการเติบโตของ
พลงังานหมุนเวียน และการอนุรกัษ์
พลงังาน 

• การบริหารจดัการและลงทุนระบบ 
สายส่งไฟฟ้า 



ประสบการณ์
การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์

(Strategic Environmental Assessment: SEA)
โดย

ศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธ์ิบุญ
คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 



การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)

❖ การประเมินศักยภาพส่ิงแวดล้อมเชิงพืน้ทีใ่น 5 จังหวดั ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
กระบี่ พงังา และภูเกต็)

❖ การศึกษาสภาวะแวดล้อมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพฒันาโครงการด้านพลงังาน: กรณีศึกษา 
จังหวดักระบี่

❖ แนวทางการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)

❖ การศึกษาการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับพืน้ที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้



การศึกษาที่ 1 
การประเมินศักยภาพส่ิงแวดล้อมเชิงพืน้ทีใ่น 5 จังหวดั ชายฝ่ังทะเลภาคใต้ 

(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พงังา และภูเกต็) ปี 2550 



❖ เพ่ือศึกษาศกัยภาพการรองรับและขอ้จ ากดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในการพฒันาพ้ืนท่ี
ชายฝ่ังทะเลภาคใต ้    

❖ เพ่ือประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเชิงพ้ืนท่ี ทั้งผลกระทบทางตรง ทางออ้ม และผลกระทบสะสม 
ครอบคลุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม  

❖ เพ่ือประเมินและเสนอแนะทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการก าหนดนโยบายพฒันาพ้ืนท่ี
❖ เพ่ือจดัท ายทุธศาสตร์การจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงพ้ืนท่ีอยา่งบูรณาการ และขอ้เสนอแนะดา้นกลไกการบริหาร

จดัการและแผนการประสานงานเพ่ือน าไปสู่การปฏิบติั 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา



พืน้ที่ด าเนินโครงการ

พืน้ที ่5 จังหวัดชายฝ่ังทะเลภาคใต้ ไดแ้ก่ 
- สุราษฎร์ธานี
- นครศรีธรรมราช
- กระบ่ี
- พงังา 
- ภูเกต็



วธีิการศึกษา

ศึกษา และวเิคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ี (เช่น การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ของเสียและมลพิษ) 

ศึกษา และวเิคราะห์นโยบาย แผนทั้งในระดบัชาติ รายสาขา ระดบั
กลุ่มจงัหวดั ระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน

ศึกษา วเิคราะห์ และเสนอทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ในการพฒันา
พื้นท่ีท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและขอ้จ ากดัของพื้นท่ี

ประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สงัคม และชุมชนในพื้นท่ี

จดัท ายทุธศาสตร์การจดัการส่ิงแวดลอ้มเชิงพื้นท่ี ท่ีครอบคลุมการ
อนุรักษแ์ละการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

การจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เก่ียวกบัขอ้มูลพ้ืนฐาน

การจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น 
เก่ียวกบัทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์







ผลการศึกษา

❖การพฒันาเกณฑก์ารประเมินศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี แบ่งออกเป็น เกณฑก์ารประเมินส าหรับพ้ืนท่ีตน้
น ้า พ้ืนท่ีกลางน ้า และพ้ืนท่ีปลายน ้า ครอบคลุม 3 มิติ ประกอบดว้ย มิติส่ิงแวดลอ้ม มิติเศรษฐกิจ 
และมิติสังคม 

❖ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ี แบ่งออกเป็น ผลการวเิคราะห์พ้ืนท่ีท่ีมีความสามารถในการ
รองรับการพฒันา และพ้ืนท่ีท่ีมีขอ้จ ากดัในการพฒันา ของทั้ง 5 จงัหวดั โดยแสดงออกมาใน
ลกัษณะแผนท่ีศกัยภาพของแต่ละจงัหวดั

❖ การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสม ใชเ้ทคนิค Compatibility Matrix

















ผลการศึกษา (ต่อ)

❖ทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพเชิงพ้ืนท่ีของแต่ละจงัหวดั
จังหวดั ล าดบัที ่1 ล าดบัที ่2 ล าดบัที ่3 

สุราษฎร์ธานี การเป็นศูนยก์ลางการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ/์
เชิงเกษตร/ศิลปวฒันธรรม

การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการเกษตร

นครศรีธรรมราช การเป็นศูนยก์ลางการเกษตรแบบ
ผสมผสาน

การเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรมท่ี
เก่ียวเน่ืองจากการเกษตร

การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ/์
เชิงเกษตร/ศิลปวฒันธรรม

กระบี่ การท่องเท่ียวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ การพฒันาส่งเสริมอุตสาหกรรม
การเกษตร

การพฒันาส่งเสริมคุณภาพการผลิต
สินคา้เกษตร

พงังา ฟ้ืนฟูและพฒันาการท่องเท่ียว การพฒันาคุณภาพการผลิตทาง
การเกษตร

การพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
จากการเกษตร

ภูเกต็ การท่องเท่ียวทัว่ไป/ทางทะเล การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ์ การส่งเสริมเกษตรแบบผสมผสาน 



การศึกษาที่ 2
การศึกษาสภาวะแวดล้อมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพฒันา

โครงการด้านพลงังาน:  กรณีศึกษา จังหวดักระบี่ ปี 2555



❖ เพ่ือศึกษาศกัยภาพและขอ้จ ากดัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมในการวาง
นโยบาย และพฒันาโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีจงัหวดักระบ่ี

❖ เพ่ือศึกษารูปแบบ กระบวนการ ขั้นตอน และองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 
(SEA) ท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการพฒันาพลงังานไฟฟ้า

❖ เพ่ือพฒันา รูปแบบ และกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของการพฒันาพลงังานไฟฟ้า
❖ เพื่อศึกษาแนวทาง/วิธีการพฒันาภาพลกัษณ์นโยบาย/แผนงาน/โครงการ/แนวทาง/วิธีการประชาสัมพนัธ์ 

และการเลือกใชช่้องทางการประชาสัมพนัธ์
❖ เพ่ือศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของกองทุนส่ิงแวดลอ้มดา้นการพฒันาพลงังานไฟฟ้าท่ีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้

มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา



วธีิการศึกษา

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบผสมผสาน โดยมีวธีิการ ดงัน้ี

❖ การใชแ้บบสอบถาม/การสัมภาษณ์ ความคิดของประชาชนผูน้ าชุมชนและผูบ้ริหารองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี ต าบลปกาสัย และต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี รวมทั้ง
เจา้หนา้ท่ีภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยขอ้ค าถามท่ีครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมิติการเรียนรู้และพฒันา

❖ การประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี โดยการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ (GIS) 

❖ กระบวนการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัโครงการพฒันาดา้นพลงังาน





ผลการศึกษา

❖ มติิส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย
ตวัช้ีวดัดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม และดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

❖ มติิด้านเศรษฐกจิ ประกอบด้วย  
ตวัช้ีวดัดา้นรายได ้ดา้นการมีงานท า (การจา้งงาน) ดา้นสาธารณูปโภคพื้นฐาน และดา้นอาชีพ

❖ มติิด้านสังคม ประกอบด้วย
ตวัช้ีวดัดา้นแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการสาธารณสุข และดา้นการยอมรับและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ิน

❖ มิติด้านเทคโนโลย ีประกอบด้วย
ตวัช้ีวดัดา้นประสิทธิภาพ ดา้นเทคโนโลยท่ีีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดา้นความคุม้ทุนของเทคโนโลย ีและดา้นความสอดคลอ้ง

ของเทคโนโลยกีบักฎหมาย

2) ตวัช้ีวดัส าหรับการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี ประกอบดว้ย 

1) แนวทางการมีส่วนร่วม 



การศึกษาที่ 3
แนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับเขต
เศรษฐกจิพเิศษชายแดน เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC)

ปี 2562 (ก าลงัด าเนินการ)



❖ เพ่ือศึกษาถึงนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและยทุธศาสตร์เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย

❖ เพ่ือศึกษาแนวทางการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) ท่ีเหมาะสมส าหรับการประเมินผล
กระทบท่ีอาจเกิดจากการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย

วตัถุประสงค์ของการศึกษา



ขอบเขตการศึกษา

❖ ดา้นพ้ืนท่ี: ศึกษาพ้ืนท่ีตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของประเทศไทย 10 จงัหวดั คือ เชียงราย ตาก 
กาญจนบุรี ตราด สระแกว้ มุกดาหาร นครพนม หนองคาย สงขลา และนราธิวาส

❖ ดา้นเน้ือหา: ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ เก่ียวกบัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ (SEA) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนของประเทศไทยและต่างประเทศ และหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการประเมินส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัยทุธศาสตร์ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน



กรอบแนวคดิ ศึกษาเอกสารงานวิจยั นโยบาย/การด าเนินการ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดนของประเทศไทย

แนวทางที่เหมาะสมในการประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดบัยุทธศาสตร์ส าหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน 

(รูปแบบ/มิต/ิเกณฑ์/ตวัช้ีวดั)

หลกัการ/แนวทางการประเมิน
ส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ 

(SEA)

สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒิ

กรณีศึกษา



❖การทบทวนเอกสาร 
- แนวคิดและท่ีมาของการจดัตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา และการ

ด าเนินงานในอนาคต 
- หลกัการและขั้นตอนการประเมิน SEA รวมทั้งการศึกษา SEA ท่ีผา่นมาของประเทศไทย

❖ การสัมภาษณ์ ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ หรือใกลเ้คียง และมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะในดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique)

❖กรณีศึกษา : เขตเศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัตราด
- สังเกตการณ์
- สัมภาษณ์ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ี

วธีิการศึกษา





ผลการศึกษาเบ้ืองต้น

ตวัช้ีวดัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดว้ย 

มิติ ตวัช้ีวดั แนวทางการคาดการณ์/ประเมิน

เศรษฐกจิ 1.1 การเปล่ียนแปลงดา้นรายได้ การกระจายรายได ้การเพ่ิม–ลดของรายได้จากการประกอบกิจการ/บริการของภาคส่วนต่าง ๆ การ

เปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายรับ-รายจ่าย  การลงทุนของภาคส่วนต่าง ๆ และค่าครองชีพ

1.2 การเปล่ียนแปลงดา้นการประกอบอาชีพ การเปล่ียนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การจา้งงานในพ้ืนท่ี ความตอ้งการดา้น

แรงงาน รูปแบบการประกอบอาชีพ และการเกิดอาชีพใหม่

1.3 การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของพ้ืนท่ีอยา่งเพียงพอและเหมาะสม เช่น การ

ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การก่อสร้างเครือข่ายการคมนาคม ระบบไฟฟ้า ระบบ

ประปา ระบบการจราจร ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบโลจิสติกส์ และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ



ผลการศึกษาเบ้ืองต้น

ตวัช้ีวดัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดว้ย 

มิติ ตวัช้ีวดั แนวทางการคาดการณ์/ประเมิน

สังคม 2.1 การเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิต

ของประชาชน

ผลการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของประชาชน การกลบัคืนถ่ินของประชากรในทอ้งถ่ินเพ่ือ

ประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน ส่ิงดึงดูดประชากรใหอ้ยูอ่าศยัในทอ้งถ่ิน

2.2 การเปล่ียนแปลงทางดา้น

สาธารณสุข

ผลกระทบต่อการบริการดา้นสาธารณสุข  ทั้งดา้นการให้บริการ การป้องกนั และการควบคุมโรค การเฝ้าระวงัโรคการ

เพ่ิมจ านวนของผูป่้วยท่ีเขา้รับบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี ความเพียงพอของทรัพยากรทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข

2.3 การมีส่วนร่วมของประชาชน

และชุมชน

การมีส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถ่ินต่อการแสดงความคิดเห็นในการบริหารจดัการชุมชน การกระจายอ านาจในการ

ตดัสินใจใหก้บัประชาชน การด าเนินกิจการของทุกภาคส่วนท่ีเนน้การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลกั

2.4 บทบาทและการบริหารจดัการ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

การบริหารจดัการในดา้นต่าง ๆ ของ อปท. การเขา้ถึงการให้บริการของ อปท. การสนบัสนุนกิจกรรมการพฒันาในพ้ืนท่ี 

การบูรณาการร่วมกบัหน่วยงานในพ้ืนท่ีในการด าเนินกิจการต่าง ๆ 



ผลการศึกษาเบ้ืองต้น

ตวัช้ีวดัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดว้ย 
มิติ ตวัช้ีวดั แนวทางการคาดการณ์/ประเมิน

ส่ิงแวดล้อม 3.1 การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรน ้ าผวิ

ดินและน ้ าใตดิ้น

ปริมาณการใชน้ ้ า ความขาดแคลนแหล่งน ้ าในพ้ืนท่ี  การแยง่ชิงแหล่งทรัพยากรน ้ า 

3.2 การเปล่ียนแปลงคุณภาพน ้ าผวิดิน

และน ้ าใตดิ้น

แหล่งก าเนิดมลพิษทางน ้ า การเปล่ียนแปลงคุณภาพของแหล่งน ้ าตามเกณฑม์าตรฐาน อุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนและมี

ผลกระทบต่อแหล่งน ้ า

3.3 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก แหล่งก าเนิดก๊าซเรือนกระจก

3.4 การเปล่ียนแปลงคุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศตามเกณฑม์าตรฐาน แหล่งเกิดมลพิษทางอากาศ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกบัคุณภาพอากาศ

3.5 การเปล่ียนแปลงดา้นธรณีวิทยา ภาวะเส่ียงต่อการเกิดแผ่นดินไหวและโคลนถล่ม ความลาดชนัของพ้ืนท่ี รอยเล่ือนต่าง ๆ แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุ

พ้ืนท่ีเส่ียงภยัพิบติัน ้ าท่วม



ผลการศึกษาเบ้ืองต้น

ตวัช้ีวดัการประเมินส่ิงแวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบดว้ย 
มิติ ตวัช้ีวดั แนวทางการคาดการณ์/ประเมิน

ส่ิงแวดล้อม 3.6 การเปล่ียนแปลงดา้นทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปล่ียนแปลงไป ความเหมาะสมของดินกบัการใช้ประโยชน์ การเส่ือมโทรมของ

คุณภาพดินในพ้ืนท่ีหรือบริเวณใกลเ้คียง

3.7 การเปล่ียนแปลงดา้นระบบนิเวศ ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อระบบนิเวศบนบก และระบบนิเวศทางน ้ า  การอพยพยา้ยถ่ินของสัตว์ การรุกล ้า

พ้ืนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศประจ าถ่ิน

3.8 การเปล่ียนแปลงดา้นขยะและส่ิงปฏิกลู แหล่งก าเนิดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสะสมของ

ขยะและส่ิงปฏิกลู  การก าจดัขยะท่ีเหมาะสมทั้งในเชิงเทคโนโลยแีละพ้ืนท่ี

3.9 การเปล่ียนแปลงดา้นสุนทรียภาพ การก่อให้เกิดทศันอุจาด หรือภาวะมลทศัน์ ท่ีขดักบัธรรมชาติในพ้ืนท่ี การอนุรักษแ์หล่งโบราณสถานและ

สถานท่ีท่ีควรอนุรักษ์



ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที ่1 
ไม่มีการด าเนินการใด ๆ

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 
มีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์
การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ในบางยทุธศาสตร์

ทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ที่ 3 
มีการด าเนินการตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันาเขต
เศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด

ผลการศึกษาเบ้ืองต้น



ผลการศึกษาเบ้ืองต้น

❖ การวเิคราะห์หลายเกณฑ ์(Multi-criteria Analysis: MCA) ซ่ึงไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดั และมีการใหค้ะแนนถ่วงน ้าหนกัของ
ตวัช้ีวดัเพื่อน ามาใชใ้นการประเมิน

❖ การวเิคราะห์แนวโนม้ (Trend Analysis) ท่ีวเิคราะห์และพรรณนาผลกระทบทั้งในเชิงบวก (Positive Impacts) ซ่ึงเป็น
ผลประโยชน์และเป็นผลดีต่อประชาชนและส่ิงแวดลอ้ม และผลกระทบเชิงลบ (Negative Impacts) รวมทั้งผลกระทบสะสม 
(Cumulative Impacts) จากปฏิกิริยาของผลกระทบแต่ละดา้นในลกัษณะการเสริมกนั หรือการหกัลา้งกนั

การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์ส าหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ประกอบดว้ย



❖มาตรการหลกีเลีย่งผลกระทบ เป็นมาตรการในลกัษณะหลีกเล่ียงหรือยกเวน้การด าเนินการ/กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบเชิงลบ
ต่อประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

❖มาตรการลดความรุนแรงของผลกระทบ เป็นมาตรการในลกัษณะลดความรุนแรงของผลกระทบท่ีมิอาจหลีกเล่ียงไดจ้ากการ
ด าเนินการ/กิจกรรม ซ่ึงเป็นการลดความเป็นอนัตรายต่อประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

❖มาตรการชดเชยและเยยีวยาผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ เป็นมาตรการในลกัษณะชดเชย เยยีวยา และรับผดิชอบต่อผลของผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนแลว้จากเหตุต่าง ๆ ของการด าเนินการ/กิจกรรม ซ่ึงเป็นการแสดงความรับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนกบัประชาชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

❖มาตรการในการส่งเสริมหรือสนับสนุนผลกระทบในเชิงบวกต่อประชาชน เป็นมาตรการในลกัษณะส่งเสริมและสนบัสนุนจากการ
ด าเนินการ/กิจกรรมท่ีเป็นผลดีต่อประชาชน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

การก าหนดมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบตามหลกัการป้องกนัไวล่้วงหนา้ (Precaution Principal)
แบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 

ผลการศึกษาเบ้ืองต้น



การศึกษาที่ 4
การศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) ส าหรับพืน้ที่

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ ปี 2562 (ก าลงัด าเนินการ)



▪ ปัญหาความขัดแย้งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในภาคใต้

▪ การตัดสินใจในโครงการพฒันาโดยการมีส่วน
ร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ

▪ การประเมนิส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ทีจ่ัดท าโดยนักวชิาการ
ผู้ช านาญการในเร่ืองดังกล่าวทีเ่ป็นกลางและด้วยวิธีการที่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

▪ น าเสนอทางเลือกและประเมินทางเลือกในการพฒันา
โรงไฟฟ้าในภาคใต้ต่อรัฐบาลต่อไป

ที่มาและความส าคญั



วตัถุประสงค์การศึกษา

▪ เพ่ือวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้าน
เศรษฐกจิ สังคม และส่ิงแวดล้อมของพื้นที่
ภาคใต้ว่าควรมีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ 
หากมีพืน้ที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการ
จดัตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหินเป็น
เช้ือเพลงิ รวมทั้งเปรียบเทียบความ
เหมาะสมกบัสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ และเทพา

▪ เพ่ือพฒันารูปแบบการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ที่เป็นทางเลือกในการ
พฒันาพลงังานในพืน้ที่ภาคใต้

▪ เพ่ือน าเสนอทางเลือกโดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน และการ
ประเมินผลกระทบของทางเลือกใน
การพฒันาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ 
รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบ
ในทุกทางเลือก

▪ เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาและพืน้ที่
ทางเลือกให้แก่หน่วยงานของรัฐ
กลุ่ม/องค์กรทางสังคม ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมทุกภาค
ส่วน รวบรวมข้อคดิเห็น
ประกอบการพจิารณาแผนพฒันา
ก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ

เพ่ือพฒันาและประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการพฒันาพลงังานไฟฟ้าภาคใต้ทีมี่ความเหมาะสม
ทั้งด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกจิ และสังคม และมีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยี



พืน้ที่ภาคใต้ 15 จังหวดั ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พงังา พทัลุง ภูเกต็ 

ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และ
ประจวบครีีขันธ์

พืน้ที่ศึกษา



การมีส่วนร่วม การ
ปรึกษาและแลกเปล่ียน

ความคิดเหน็

การศึกษาสภาพแวดล้อม บริบทและปัญหาของพืน้ท่ีกลุ่มจงัหวดัภาคใต้
1) นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวดัภาคใต้
2) สภาพแวดลอ้มของพืน้ทีใ่นปัจจุบนั ปัญหา และความกดดนั
3) ขอ้กงัวล และขอ้เสนอแนะจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ครอบคลุมดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม และพลงังาน 

การพฒันาและก าหนดทางเลือกเชิงยทุธศาสตร์

การพฒันาเกณฑส์ าหรบัการประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์
ทางด้านส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี

การประเมินทางเลือกเชิงยทุธศาสตร ์

ทางเลือกเชิงยทุธศาสตรท่ี์เหมาะสมต่อการพฒันา

เอกสารทาง
วชิาการ และ
งานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งการพฒันาตวัช้ีวดั/เกณฑส์ าหรบัการประเมินพืน้ท่ีท่ี

เหมาะสมต่อการพฒันา (กรณีต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน)

การเสวนาท าความเขา้ใจ 
รบัฟังแลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
และขอ้กงัวลจากผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีในพืน้ที่

การเสวนารบัฟัง แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เพือ่ประเมนิ
ทางเลอืกเชงิยทุธศาสตร์

ผูท้รงคุณวุฒทิางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

และเทคโนโลยี

กรณีศกึษาใน
ต่างประเทศ

การทบทวนและวิเคราะหน์โยบายและแผนท่ีเก่ียวข้อง
1) นโยบาย แผนยทุธศาสตร ์และแผนพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาคใต้
2) นโยบาย แผนยทุธศาสตร์ และแผนพฒันาด้านพลงังานส าหรับภาคใต้

การประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดบัยทุธศาสตร์

การก าหนดขอบเขต
การศกึษา

การพฒันาและการ
ประเมนิทางเลอืก



1. กรณีต้องมีโรงไฟฟ้าถ่านหนิ การประเมินคัดเลือกพืน้ที่ที่เหมาะสม
2. กรณีไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ น าเสนอการบริหารจัดการพลังงาน
รูปแบบอ่ืน พร้อมเสนอแนะพืน้ที่เหมาะสมส าหรับการพฒันาในภาคใต้

สรุปผลการศึกษา

การก าหนดมาตรการป้องกนัและบรรเทาผลกระทบ
และการติดตามตรวจสอบ

การเสวนารบัฟัง แลกเปลีย่น
ความคดิเหน็เพือ่ประเมนิ

พืน้ทีท่ ีเ่หมาะสม

การประชมุรบัฟังความคดิเหน็
เพือ่สรปุผลโครงการ

การบรรเทาผลกระทบ 
การตดิตาม 

และการตรวจสอบ

การจดัท า
รายงาน SEA





ขอบคุณครับ




