
การประเมนิสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร

(Strategic Environmental Assessment: SEA)



1. พื้นที่ศึกษา พ้ืนที่แกนหลกั TOD รัศมี 500 

เมตร จากสถานี

 พ้ืนท่ีพิจารณาวางกรอบผัง

เฉพาะ TOD ไมเกินรัศมี 3 

กิโลเมตร จากสถานี

1.พ้ืนท่ีศึกษา

สถานีรถไฟขอนแกน

ต.บานเปด

ต.เมืองเกา

ต.ในเมือง

ต.พระลับ

ต.ศลิา

พ้ืนที่แกนหลักในรัศมี 500 ม.อยูในพ้ืนที่ 

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแกน

1

3,000 ม.

1,000 ม.

500 ม.

500 ม.



2. ผลลัพธของการวางผังเฉพาะเมืองตนแบบ TOD

 ผงัการใชประโยชนที่ดินเปนยานตางๆ 

 ผงัโครงขายคมนาคมขนสงหลกั (รวมทางเทา/

ทางจกัรยาน)+สาธารณปูโภคตามแนวถนน

 ผงัโครงขายคมนาคมขนสง+เสนทาง+รูปแบบ

การบริการ ระบบขนสงมวลชนรอง

 ผงัระบบสาธารณูปโภคที่เก่ียวของ เชน ระบบประปาระบบ

บาํบดัน้ําเสีย การจดัการขยะ เปนตน 

 มาตรการเชงิบวกที่เก่ียวของ เชน อตัราสวนพ้ืนที่อาคารรวม

ตอพ้ืนที่ดิน (FAR) โบนัสและสทิธปิระโยชนทางภาษี เปนตน

 แนวคดิเบื้องตนดานภูมสิถาปตยกรรม/สถาปตยกรรม/

องคประกอบสาธารณะและอัตลกัษณชมุชนเมอืง

2

ตัวอยางผัง



กระบวนการที่เปนระบบเพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจ ในการกําหนดนโยบาย แผน 

หรือแผนงาน โดยคํานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม รวมกับปจจยัทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

และปจจัยอ่ืน ๆ โดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของเขามามีสวนรวม เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาที่ย่ังยืน 
ที่มา: คณะทํางานจัดทําแนวทางการประเมนิสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร, 2561

SEAนโยบาย

แผน 

แผนงาน

โครงการ

ผังเฉพาะ 

EIA

3. SEA คืออะไร
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4. SEA ทําอยางไร

เศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดลอม

การกําหนดขอบเขต/

ประเด็นสาํคญั

การพัฒนาและนําเสนอทางเลือก 

การประเมินผลกระทบทางเลือก

การจัดทํารายงาน SEA

การประชมุครั้งท่ี 1
18 มิ.ย.62

สรุปทางเลอืกที่เหมาะสมและ

มาตรการลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม (เชิงยุทธศาสตร)

การประชุมครั้งที่ 2

ก.ค.62

ส.ค.62
การประชุมครั้งที่ 3

ก.ย.62

การประชุมครั้งที่ 4

4. SEA ทําอยางไร

ขั้นตอนการศกึษา SEA
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ไดผังเฉพาะของการพัฒนาเมืองตนแบบ
ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

ครอบคลมุทั้งมติิสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสังคม 
โดยผานกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน

5. SEA ทําแลวไดอะไร
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เพ่ือมา รูปแบบการ

พัฒนาพ้ืนที่ใหเปนไปตามความตองการ

ของชุมชนอยางแทจริง 

6. ทําไมทกุภาคสวนจึงตองมีตัวแทนอยูรวม

กระบวนการ SEA ในชวงบาย
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ขอขอบคุณ



การประชมุเชงิปฏิบัติการ



วัตถุประสงค
1)  เพื่อกาํหนดขอบเขตพ้ืนที่วางผังเฉพาะ

2) เพ่ือระบุประเด็นผลกระทบส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมที่สําคัญ  จากการพฒันา TOD

3)  เพื่อรับฟงการระบปุระเด็นสําคญัของแนวทางการพัฒนาผังเฉพาะ จากกลุมเปาหมาย

การกําหนดขอบเขต/ประเด็นสําคัญของทองถ่ิน เพื่อประกอบการศึกษา SEA

กลุมเปาหมาย (กลุมละ 10-15 คน)

1) ประชาชนและเจาของที่ดินในพื้นที่ศึกษาภายในระยะ 500 เมตร ถึง 3 กิโลเมตร

2) ผูประกอบการพฒันาพื้นที่ บริษทัพัฒนาเมือง หอการคาจังหวดั โรงแรม 

3) ผูประกอบการขนสง บริษทัขนสง กลุมบริการรถสองแถว กลุมมอเตอรไซครบัจาง

4) หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกบัการพัฒนาเมือง/ระบบสาธารณปูโภคและสาธารณูปการ

5) หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวกบัส่ิงแวดลอม/ประมง/ปาไม

1. การประชุมเชิงปฏิบตัิการ

1



เวลา 13.00– 13.30 น. ลงทะเบียน 

เวลา 13.30– 15.30 น. ประชุมกลุมยอย 

เวลา 15.30 – 15.45 น. สรุปผลการประชุมกลุมยอย

เวลา 15.45– 16.15 น. นําเสนอผลการประชุมกลุมยอย

เวลา 16.15-16.30 น. คัดเลือกผูแทนเปนคณะทํางานของเมือง

เวลา 16.30 น.      จับฉลากและปดการประชมุ

2. กําหนดการประชุม
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กลุม หัวหนากลุม เลขากลุม

1) ประชาชนและเจาของที่ดินในพ้ืนที่ศึกษาภายในระยะ 500 เมตร ถึง 3 กิโลเมตร

2) ผูประกอบการพฒันาพื้นที่ บริษัทพัฒนาเมือง หอการคาจังหวัด โรงแรม 

3) ผูประกอบการขนสง บรษิัทขนสง กลุมบริการรถสองแถว กลุมมอเตอรไซครับจาง

4) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาเมอืง/ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ

5) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวกบัส่ิงแวดลอม/ประมง/ปาไม

3. คณะทํางานเมือง



3. ตัวอยางประเดน็การหารือ

มติิเศรษฐกิจ มิติสังคม

มิติสิ่งแวดลอม

 ประเภทแหลงงานใหม

 โอกาสการจางงาน

 โอกาสการลงทุน (ในประเทศและตางประเทศ)

 โอกาสการลงทุนโดยคนในพื้นที่

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

 ผลกระทบตอแหลงมรดกทางวัฒนธรรม

 ความหนาแนนของการพัฒนาแตละยาน/ความสงูของอาคาร

 อัตลักษณ/สัญลักษณของชุมชน

 คณุภาพชีวิต

 ระยะหางจากสถานศึกษา สถานพยาบาล และบรกิารสาธารณะ

 การยอมรบัการลงทุนจากภายนอก/รวมลงทุน

 โอกาสในการรวมกลุมรวมลงทุนโดยคนในพื้นที่

 องคการบริหารจัดการพ้ืนที่

 ทางเดินเทาบนดิน/ใตดิน

 ทางจักรยานบนดิน/ใตดิน

 พื้นที่สีเขียว เชน สวนหยอม/สวนสาธารณะขนาดใหญ

 ลานกิจกรรม เชน ลานเล็กหลายลาน/ลานใหญลานเดียว

 คณุภาพอากาศ

 การใชพลังงาน

 ระดับเสียง

 ขยะ

 น้ําเสีย 
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