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          การประเมนิสิ�งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์(SEA) 
เป�นเครื�องมอืที�สาํคัญเครื�องมอืหนึ�งในการนาํมาใชส้าํหรบั
การประเมนิผลกระทบทางสิ�งแวดล้อมของนโยบาย 
แผนหรอืแผนงาน รวมทั�งขอ้เสนอทางเลือก 
โดยจดัทําเป�นรายงานเสนอผูบ้รหิารเพื�อประกอบ
การตัดสนิใจ โดยเป�ดโอกาสใหส้าธารณชนมสีว่นรว่ม
ในการตัดสนิใจ (Therivel and Partidario, 2004) 

ซึ�งในประเทศไทย การประเมนิสิ�งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์
ไดข้ยายขอบเขตการประเมนิ ครอบคลมุ 4 มติิของการพฒันาอยา่งยั�งยนื 
(Sustainable Development) ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สงัคม สิ�งแวดล้อม 
และเทคโนโลยี

ความหมายของ SEA



        การนาํการประเมนิสิ�งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตรเ์ขา้มาใชใ้นการ
ประเมนิเพื�อประกอบการตัดสนิใจเกี�ยวกับการก่อสรา้งโรงไฟฟ�าถ่านหนิใน
ภาคใต้ เป�นแนวทางหนึ�งที�นา่จะชว่ยใหไ้ดคํ้าตอบที�มเีหตผุลทางวชิาการ
และเกิดกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคสว่นต่าง ๆ ครอบคลมุทั�งกลุ่มผู้
คัดค้านและผูส้นบัสนนุ และเป�นคําตอบหรอืทางเลือกที�นา่จะไดร้บัการ
ยอมรบัจากภาคสว่นต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง สามารถชว่ยคลี�คลายป�ญหา
ความขดัแยง้ที�เกิดขึ�นจากการพฒันาโครงการดงักล่าว

       รวมทั�งสามารถกําหนดกรอบการพฒันาพลังงานไฟฟ�าเชงิ
ยุทธศาสตรใ์หกั้บพื�นที�ภาคใต้ ที�ทําใหก้ารพฒันาเกิดความสมดลุ
เสรมิสรา้งความเป�นอยูที่�ดใีหกั้บประชาชนไดต่้อไป

ความเป�นมา
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วเิคราะหค์วามเป�นไปไดทั้�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม
ของพื�นที�ภาคใต้ วา่ควรมโีรงไฟฟ�าถ่านหนิหรอืไม ่หากมพีื�นที�ใด
บา้งที�มคีวามเหมาะสมในการจดัตั�งโรงไฟฟ�าขนาดใหญ่ที�ใช้
ถ่านหนิเป�นเชื�อเพลิง รวมทั�งเปรยีบเทียบความเหมาะสมกับ
สถานที�ตั�งโครงการก่อสรา้งโรงไฟฟ�าถ่านหนิที�กระบี�และเทพา

นาํเสนอทางเลือกโดยการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น และการ
ประเมนิผลกระทบของทางเลือกในการพฒันาโรงไฟฟ�าในภาค
ใต้ รวมทั�งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทกุทางเลือก

นาํเสนอผลการศึกษาและพื�นที�ทางเลือกใหแ้ก่หนว่ยงานของรฐั
กลุ่ม/องค์กรทางสงัคม ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และผูม้สีว่นรว่มทกุ
ภาคสว่น รวบรวมขอ้คิดเหน็ประกอบการพจิารณาแผนพฒันา
กําลังการผลิตไฟฟ�าของประเทศ

พฒันารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ�าอื�น ๆ ที�เป�นทางเลือกใน
การพฒันาพลังงานในพื�นที�ภาคใต้
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วตัถปุระสงค์เฉพาะของการศึกษา SEA

กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ตอนบน กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง

ประจวบคีรขีนัธ์
ชุมพร
ระนอง
สรุาษฎรธ์านี
พงังา
นครศรธีรรมราช
ภเูก็ต

กระบี�
ตรงั
พทัลงุ
สงขลา
สตลู
ป�ตตานี
ยะลา
นราธวิาส

เพื�อนาํเสนอทางเลือกในการพฒันาพลังงานไฟฟ�าภาคใต้ที�ก่อใหเ้กิด
ประโยชน์ทั�งดา้นเศษฐกิจ สงัคม และสิ�งแวดล้อม มคีวามมั�นคงและ
สามารถรองรบัความต้องการไฟฟ�าในระยะยาวของภาคใต้ อีกทั�งยงัได้
รบัการยอมรบัจากประชาชนและภาคสว่นที�เกี�ยวขอ้ง

เพื�อประเมนิความเหมาะสมและผลกระทบของทางเลือกเชงิ
ยุทธศาสตรใ์นการพฒันาพลังงานไฟฟ�าภาคใต้ในมติิของ
เศรษฐกิจ สงัคม สิ�งแวดล้อม และเทคโนโลยี

เพื�อพฒันาทางเลือกเชงิยุทธศาสตรใ์น
การพฒันาพลังงานไฟฟ�าภาคใต้

พื�นที�ศึกษาของโครงการ
การศึกษานี�ไดกํ้าหนดพื�นที�ศึกษาทั�งหมด 15 จงัหวดัภาคใต้ 
(รวมจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ)์
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ประกอบดว้ย 
จงัหวดั ชุมพร ระนอง 
และประจวบคีรขีนัธ ์

ประกอบด้วย จงัหวดั 
สงขลา ป�ตตาน ีนราธวิาส 
ยะลา สตลู และพทัลงุ

ประกอบด้วย จงัหวดั
กระบี� ตรงั พงังา 
และภเูก็ต

ประกอบด้วย 
จงัหวดั สรุาษฎรธ์าน ี
และนครศรธีรรมราช

เวทีจงัหวดัชุมพร

เวทีจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี

เวทีจงัหวดักระบี�

เวทีจงัหวดัสงขลา

การแบง่พื�นที�
ในการจดัสานเสวนา

สิ�งที�ดําเนนิการแล้ว
จดัสานเสวนาครั�งที� 1 ใน 4 จงัหวดั เพื�อรบัฟ�งและแลกเปลี�ยนความคิด
เหน็เกี�ยวกับทางเลือกการพฒันาพลังงานไฟฟ�าภาคใต้ ตลอดจนขอ้กังวล
และขอ้เสนอแนะ

การจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพื�นที�ภาคใต้ ตลอดจน
หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและผูท้รงคณุวุฒดิา้นพลังงานไฟฟ�า
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แก้ไขรายงานกําหนดขอบเขต ( Scoping Report ) ตามคําแนะนาํและ
เสนอแนะจากคณะกรรมการกํากับการศึกษา ซึ�งประกอบดว้ยแนวทาง/วธิี
การในการประเมนิทางเลือกเชงิยุทธศาสตร ์ตัวชี�วดัในการประเมนิทาง
เลือก วธิกีารประเมนิทางเลือก เกณฑ์การประเมนิ และขอ้มูลประกอบการ
ประเมนิ
จดัทําประเดน็/ขอ้คําถาม สาํหรบัการสานเสวนารอบที� 2/1 (หรอืในการ
สมัภาษณ์/ประชุมกลุ่มยอ่ยกรณีไมส่ามารถจดัสานเสวนาได)้ ดงันี�

1.

2.

แนวทาง/วธิกีารในการประเมนิทางเลือกเชงิยุทธศาสตร ์ท่านมี
ความคิดเหน็วา่เหมาะสมหรอืไม่
ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิ�มเติมต่อแนวทาง/วธิกีารในการประเมนิทาง
เลือกเชงิยุทธศาสตรห์รอืไมอ่ยา่งไร

2.1 พจิารณาความเหมาะสมของแนวทาง/วธิกีารในการประเมนิทาง
เลือกเชงิยุทธศาสตร์

ตัวชี�วดัในการประเมนิทางเลือกทั�ง 4 มติิ ท่านมคีวามคิดเหน็วา่
เหมาะสมหรอืไม่
ท่านมขีอ้เสนอแนะต่อตัวชี�วดัในการประเมนิทางเลือกเพิ�มเติมหรอื
ไม ่อยา่งไร

2.3 พจิารณาความเหมาะสมของตัวชี�วดัในการประเมนิทางเลือก

ทางเลือกที�นาํเสนอ ท่านมคีวามคิดเหน็วา่เหมาะสมหรอืไม่
ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิ�มเติมต่อทางเลือกหรอืไมอ่ยา่งไร

2.2 พจิารณาความเหมาะสมของทางเลือก
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ขอ้มูลประกอบการประเมนิทางเลือก (Factsheet) ท่านมคีวามคิด
เหน็อยา่งไร
ท่านมขีอ้มูลเพิ�มเติมประกอบการประเมนิทางเลือกหรอืไม่
ท่านมขีอ้เสนอแนะ เพิ�มเติมต่อขอ้มูลประกอบการประเมนิทางเลือก
(Factsheet) หรอืไม ่อยา่งไร

2.5 พจิารณาขอ้มูลประกอบการประเมนิทางเลือก (Factsheet)

3.จดัทําเอกสารแนวทางการประเมนิทางเลือก ฯ
       เพื�อเป�นการสรา้งความเขา้ใจในการดาํเนนิโครงการ แนวทางและวธิกีาร
ประเมนิทางเลือกเชงิยุทธศาสตร ์และทราบถึงขอ้มูลประกอบการประเมนิทาง
เลือกเชงิยุทธศาสตร ์จะจดัทําเอกสารแนวทางการประเมนิทางเลือกเชงิ
ยุทธศาสตร ์และสง่ใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพื�นที�ไดศึ้กษาทําความเขา้ใจ
ล่วงหน้า

เกณฑ์การประเมนิทางเลือก ท่านคิดวา่มคีวามเหมาะสมหรอืไม่
ท่านมขีอ้เสนอแนะเพิ�มเติมต่อเกณฑ์การประเมนิทางเลือกหรอืไม่
อยา่งไร

2.4 พจิารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมนิทางเลือก
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4. ทางเลือกเชงิยุทธศาสตร์
         จากการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นพลังงาน ขอ้คิดเหน็ ขอ้เสนอแนะ ขอ้กังวล
และความกดดนัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในพื�นที�ภาคใต้ อีกทั�งความคิดเหน็
จากผูท้รงคณุวุฒจิากการสานเสวนาและการประชุมกลุ่มยอ่ย จงึไดพ้ฒันา
และกําหนดทางเลือกเชงิยุทธศาสตรส์าํหรบัการประเมนิสิ�งแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตรส์าํหรบัพื�นที�ก่อสรา้งโรงไฟฟ�าถ่านหนิในภาคใต้ดงันี�

1) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 1 ทางเลือกในกรณีปกติ 
(Business as usual: BAU ไมม่กีารสรา้งโรงไฟฟ�าเพิ�มขึ�น)
* จากการประเมนิ ชั�นที� 1 พบวา่ทางเลือกนี�ไมม่คีวามเป�นไปได ้เนื�องจาก
จะทําใหภ้าคใต้ไมม่พีลังงานไฟฟ�าเพยีงพอกับความต้องการ
 
2) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 2 ไมม่กีารก่อสรา้งโรงไฟฟ�าฐาน 
(โรงไฟฟ�าขนาดใหญ่) โดยผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวยีนเพื�อสนอง
ความต้องการที�เพิ�มขึ�นทั�งหมด ซึ�งประกอบดว้ย ชวีมวล แสงอาทิตย ์ก๊าซ
ชวีภาพ ลม นํ�า และขยะ
 
 
 

9

สิ�งที�กําลังดําเนนิการอยูใ่นป�จจุบนั



3) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 3 การผสมผสาน 
โดยใหค้วามสาํคัญกับการผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวยีน 
และพฒันาโรงไฟฟ�าฐาน (โรงไฟฟ�าขนาดใหญ)่ 
เพื�อใหเ้กิดความมั�นคงของระบบไฟฟ�า
 
3.1) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 3.1 การผสมผสาน 
โดยกําหนดใหก้ารผลิตพลังงานหมุนเวยีนสดัสว่นรอ้ยละ 60 
และมกีารก่อสรา้งโรงไฟฟ�าฐานหรอืโรงไฟฟ�าขนาดใหญ่
ที�ใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหิน ในสดัสว่นรอ้ยละ 40
 
3.2) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 3.2 การผสมผสาน 
โดยกําหนดใหก้ารผลิตพลังงานหมุนเวยีนสดัสว่นรอ้ยละ 60 
และมกีารก่อสรา้งโรงไฟฟ�าฐานหรอืโรงไฟฟ�าขนาดใหญ่
ที�ใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสดัสว่นรอ้ยละ 40 
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4) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 4 การผสมผสาน 
โดยใหค้วามสาํคัญกับการมโีรงไฟฟ�าฐาน (โรงไฟฟ�าขนาดใหญ่) 
ซึ�งใชเ้ชื�อเพลิงฟอสซลิ (ถ่านหนิหรอืก๊าซธรรมชาติ) 
และผลิตไฟฟ�าจากพลังงานหมุนเวยีนเสรมิ
 
4.1) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 4.1 การผสมผสาน 
โดยใหค้วามสาํคัญกับการผลิตไฟฟ�าจากโรงไฟฟ�าฐาน 
โดยใชเ้ชื�อเพลิงถ่านหิน เป�นสดัสว่นรอ้ยละ 60 
และสง่เสรมิการพฒันาพลังงานหมุนเวยีน เป�นสดัสว่นรอ้ยละ 40 
 
4.2) ทางเลือกเชงิยุทธศาสตรที์� 4.2 การผสมผสาน 
โดยใหค้วามสาํคัญกับการผลิตไฟฟ�าจากโรงไฟฟ�าฐาน 
โดยใชเ้ชื�อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เป�นสดัสว่นรอ้ยละ 60 
และสง่เสรมิการพฒันาพลังงานหมุนเวยีน เป�นสดัสว่นรอ้ยละ 40

สิ�งที�กําลังดําเนนิการอยูใ่นป�จจุบนั

11

5.พจิารณารายชื�อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพื�อเชญิเขา้รว่มสานเสวนาครั�งที� 2/1 
( หรอืสมัภาษณ์/ประชุมกลุ่มยอ่ย กรณีไมส่ามารถจดัการสานเสวนาในพื�นที�ได ้)



6.วางแผนแนวทางการดาํเนนิงานกรณีไมส่ามารถจดัการสานเสวนาในรูปแบบ
ปกติไดเ้นื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19)
 
แผน 1 กรณีที�สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ไมร่นุแรงนกั ยงั
สามารถจดัประชุมกลุ่มยอ่ยในพื�นที�ไดจ้ะใชว้ธิกีารประชุมกลุ่มยอ่ยจาํนวน 
3-5 คน ในสถานที�เป�ดและมมีาตรการลดความเสี�ยงจาก COVID-19 โดยจะ
จดัประชุมกลุ่มยอ่ยหลาย ๆ ครั�งจนไดข้อ้มูลและความคิดเหน็ที�เพยีงพอ
 
แผน 2 กรณีที�สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ยงัมคีวามรุนแรงจน
ไมส่ามารถจดัการประชุมกลุ่มยอ่ยในพื�นที�ได ้จะใชก้ารโทรศัพท์สมัภาษณ์เป�น
รายบุคคล และ/หรอืการประชุมกลุ่มยอ่ยโดยการใชว้ธิกีารประชุมออนไลนที์�
เหมาะสมกับศักยภาพของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีที�จะสามารถเขา้รว่มประชุมได้
 
       การจดัสานเสวนาในรอบที� 2 นี� กําหนดจะจดัในชว่ง เดอืนพฤษภาคม ถึง
เดอืนมถินุายม 2563 ซึ�งคาดวา่สถานการณ์ของ COVID-19 นา่จะดขีึ�นแล้ว
แต่ถ้าสถานการณ์ยงัมปี�ญหาอยูก็่จะใชแ้ผนสาํรองแผนที� 1 หรอืแผนที� 2 ตาม
ความเหมาะสม 
 
       นอกจากนี�ในชว่งเดอืนเมษายน ถึง เดอืนพฤษภาคม 2563 คณะที�
ปรกึษาจะดาํเนนิการติดต่อสื�อสารกับกลุ่มเป�าหมายในพื�นที�ภาคใต้อยา่งต่อ
เนื�องโดยใชก้ารโทรศัพท์พูดคยุแลกเปลี�ยนขอ้มูลและแจง้ความก้าวหนา้ของ
โครงการใหแ้ก่กลุ่มเป�าหมายดงักล่าว หรอือาจใชร้ปูแบบการสื�อสารอื�น ๆ เพิ�ม
เติมตามความเหมาะสม
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1. เตรยีมการลงพื�นที�เพื�อจดัสานเสวนา เตรยีมการ
รวบรวมขอ้มูล/รบัฟ�งความคิดเหน็โดยการสมัภาษณ/์
ประชุมกลุ่มยอ่ยตามแผนแนวทางการดาํเนนิงานกรณี
ไมส่ามารถจดัการสานเสวนาในรูปแบบปกติไดเ้นื�องจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา
2019 (COVID-19)

สิ�งที�จะทําต่อไป...

2. วางแผนการเตรยีมการสานเสวนา รอบที� 3 โดยมี
เนื�อหารายละเอียดที�ต้องเตรยีมตามผลการสานเสวนารอบ
ที� 2 และผลการศึกษาที�ผา่นมาของโครงการ
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