
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
(Strategic Environmental Assessment: SEA)

ครั้งที่ 2 



4. SEA ท าอย่างไร

เศรษฐกิจ สังคม

สิ่งแวดล้อม

การก าหนดขอบเขต/ประเด็นส าคัญ

การพัฒนาและน าเสนอ
ทางเลือก 

การประเมินผลกระทบจาก
ทางเลือก

การจัดท ารายงาน SEA

การประชุมคร้ังที่ 1
18 มิ.ย.62

สรุปทางเลือกที่เหมาะสมและ
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(เชิงยุทธศาสตร์)

การประชุมคร้ังที่ 2
22 ก.ค.62

9 ส.ค.62
การประชุมคร้ังที่ 3

27 ส.ค. 62
การประชุมคร้ังที่ 4

1. ขั้นตอนการศึกษา SEA

ขั้นตอนการศึกษา SEA
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อน ้ำเสนอข้อสรุปประเด็นผลกระทบที่ส้ำคัญและแนวทำงกำรพัฒนำ TOD ที่ได้รับจำกกำร

ประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 
2) เพื่อน้ำเสนอแนวทำงเลือกของผังแนวคิด (Conceptual Plan)
3) เพื่อน้ำเสนอตัวชี วัดเพื่อใช้ในกำรประเมินผลกระทบจำกแนวทำงเลือกของผังแนวคิด
4) เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรประชุมกลุ่มย่อยต่อข้อสรุปประเด็นผลกระทบที่ส้ำคัญ แนว

ทำงเลือกของผังแนวคิด และตัวชี วัดเพ่ือกำรปรับแก้ไขและน้ำไปเพื่อกำรด้ำเนินกำรในขั นตอนไป

กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มละ 10-15 คน)

1) ประชำชนและเจ้ำของที่ดินในพื นที่ศึกษำภำยในระยะ 500 เมตร ถึง 3 กิโลเมตร
2) ผู้ประกอบกำรพัฒนำพื นที่ บริษัทพัฒนำเมือง หอกำรค้ำจังหวัด โรงแรม 
3) ผู้ประกอบกำรขนส่ง บริษัทขนส่ง กลุ่มบริกำรรถสองแถว กลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง
4) หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเมือง/ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร
5) หน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ประมง/ป่ำไม้

2. วัตถุประสงค์

2



3. สรุปประเด็นการพฒันาที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

5

(มิติด้านเศรษฐกิจ)

ความคิดเห็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5

ผลกระทบทางด้านบวก

1) มีกำรลงทุนในพื นที่มำกขึ น 

2) เศรษฐกิจดีขึ น มีเงินหมุนเวียนในชุมชนมำกขึ น และมีกำรเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
อย่ำงเป็นระบบ

3) อัตรำค่ำจ้ำงแรงงำนสูงขึ น

4) มีแหล่งจ้ำงงำนในพื นที่มำกขึ น ประชำชนไม่ต้องทิ งถ่ินฐำนไปท้ำงำนที่อ่ืน

5) รำคำที่ดินสูงขึ น

6) อสังหำริมทรัพย์มีรำคำสูงขึ น

7) มีตลำดสินค้ำที่สะอำดได้มำตรฐำนและช่วยสนับสนุนสินค้ำ OTOP 

ผลกระทบทางด้านลบ

1) ค่ำครองชีพอำจจะสูงขึ น

2) ประชำชนที่มีรำยได้สูงจะมีโอกำส ครอบครองอสังหำริมทรัพย์ มำกกว่ำประชำชนที่มีรำยได้ต่้ำ

3) ค่ำเช่ำบ้ำนเพิ่มขึ น

4) ผู้ค้ำขำยรำยย่อยได้รับผลกระทบ เพรำะจะมีร้ำนค้ำปลีกของกลุ่มนำยทุนมำกขึ น 
ท้ำให้ขำดรำยได้ เนื่องจำกต้องเปลี่ยนพื นที่ค้ำขำย

5) ร้ำนค้ำรำยย่อยน้อยลง

6) จัดเก็บภำษีได้น้อยลง

7) อำจท้ำให้รถติดเพ่ิมขึ น ท้ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ น 3



ความคิดเห็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5

ผลกระทบทางด้านบวก

1) มีควำมเจริญขึ นท้ำให้จิตใจของคนดีขึ น

2) สร้ำงควำมเท่ำเทียม โดยลดควำมเหลื่อมล ้ำของประชำชนในพื นท่ี

3) เพ่ิมควำมปลอดภัยในชีวิต

4) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ น มีที่พักผ่อนและออกก้ำลังกำยเพิ่มขึ น

5) มีแหล่งรักษำพยำบำลเพ่ิมขึ น

6) บ้ำนเมืองดูดีขึ นน่ำอยู่น่ำท่องเที่ยว

ผลกระทบทางด้านลบ

1) สถำนีรถไฟมีคนไร้บ้ำนเข้ำไปอำศัย ท้ำให้เป็นแหล่งมั่วสุมของมิจฉำชีพ ยำเสพติด และ
ค้ำประเวณี

2) กระทบกับวิธีชีวิตตั งเดิม ควำมเป็นอยู่เปลี่ยนไป ควำมใกล้ชิดของชุมชนหำยไป คนเห็นแก่ตัว
เพ่ิมขึ น อัตลักษณ์ของชุมชนริมทำงรถไฟหำยไป

3) ศิลปะบนก้ำแพงของชุมชนหลักเมืองจะหำยไป

4) คนในชุมชนเดิมตกงำนมำกขึ น

5) คนเข้ำมำอยู่มำกขึ นประชำกรแฝงเพ่ิมขึ น ท้ำให้มีชุมชนแออัดเพ่ิมขึ น

6) กำรพัฒนำอำจจะเพ่ิมช่องว่ำงของชำวบ้ำนและนักลงทุน

7) ทรัพย์สินได้รับควำมเสียหำยจำกกำรก่อสร้ำง

8) พื นที่ปลูกผักปลอดสำรพิษหำยไป

3. สรุปประเด็นการพฒันาที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (มิติด้านสังคม)
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มิติด้านสิ่งแวดลอ้ม
ความคิดเห็น กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5

ผลกระทบทางด้านบวก

1) ประหยัดพลังงำน (อยำกให้ใช้ Solar Cell เพ่ิมขึ น)

2) มีพื นที่สีเขียวเพ่ิมขึ น

3) ลดมลภำวะ ท้ำให้อำกำศดีขึ น

4) ระบบกำรจรำจรดีขึ น

5) ทัศนียภำพโดยรวมของเมืองดีขึ น

ผลกระทบทางด้านลบ

1) มีขยะเพ่ิมขึ น

2) กำรที่พื นที่มีควำมหนำแน่นเพิ่มขึ น ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมหรือรอกำรระบำยนำน

3) อำกำศไม่ดีจำกบำงกิจกรรมอำจท้ำให้เกิดควัน และมีอำคำรและตึกสูงเพ่ิมขึ น

4) ลดพื นที่สีเขียวเนื่องจำกอำจมีกำรตัดต้นไม้เดิมออก

5) กำรจรำจรติดขัด โดยเฉพำะชั่วโมงเร่งด่วน

6) มีน ้ำเสียเพิ่มขึ น

7) ชำวบ้ำนโดยรอบสถำนีได้รับผลกระทบจำกเสียงรถไฟ

3. สรุปประเด็นการพัฒนาที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 (มิติสิ่งแวดล้อม)
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เวลา 08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.30-09.00 น. การน าเสนอ

- ข้อสรุปประเด็นผลกระทบที่ส าคัญและแนวทางการ
พัฒนาที่ได้รับจากการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

- - แนวทางเลือกของผังแนวคิด โดย MAA 
- ตัวชี้วัดที่จะใช้ในการประเมินผลกระทบของทางเลือก 
และน าเสนอการด าเนินการประชุม ครั้งที่ 3

09.00-11.00 น. ประชุมกลุ่มย่อยและสรุปผลการประชุม 
(เสริฟอาหารว่างในห้องประชุม)

11.00-12.00 น. น าเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 10 นาที)
12.00 น. ปิดการประชุม

4. ก าหนดการประชุมกลุ่มย่อย
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5. แบบแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนา
มิติ ประเด็นการพัฒนา ความคิดเห็น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

1) เศรษฐกิจ (1) กำรลงทุนในพื นท่ี

(2) กำรหมุนเวียนเศรษฐกิจ

(3) อัตรำกำรจ้ำงแรงงำน

2) สังคม (1) ประชำชนมีคุณภำพชีวิตดีขึ น มีท่ีพักผ่อน
และออกก้ำลังกำยเพ่ิมขึ น

(2) ควำมเหลื่อมล ้ำของประชำชนในพื นท่ี

(3) อัตลักษณ์ของประชำชนริมทำงรถไฟ

3) สิ่งแวดล้อม (1) พื นท่ีสีเขียว

(2) คุณภำพอำกำศ

(3) น ้ำเสียและกำรบ้ำบัด

(4) ระบบกำรจรำจร

(5) ทัศนียภำพโดยรวมของเมือง

(6) ขยะและกำรก้ำจัดขยะ
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5. แบบแสดงความคิดเห็นต่อตัวชี้วัด

มิติ ตัวชี้วัด ค่าคะแนน

1) เศรษฐกิจ

2) สังคม

3) สิ่งแวดล้อม

8

ตัวชี้วัดเพ่ือการประเมินผลกระทบจากทางเลือกของการพัฒนาผังแนวคิดเมืองต้นแบบ

มิติ ค่าน้ าหนัก

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

รวม 100%
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ขอขอบคุณ


