
 

 
การประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ภายใต้โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

จัดโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วันอังคารที่ 12 มกราคม ๒๕๖4  เวลา 08.30 น. – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3  อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

09.15 – 09.45 น. หัวหน้าโครงการชี้แจงภาพรวมของการดำเนินโครงการศึกษา SEA 
 โดย ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ  

09.45 – 10.30 น. นำเสนอแนวทางการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ และข้อมูล 
 ประกอบการประเมิน 
 โดย คณะผู้เชี่ยวชาญของโครงการ 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อมูล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อข้อมูล (ต่อ) 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.45 น. การประเมินทางเลือกและเสนอแนะแนวทางการนำทางเลือกไปสู่การปฏิบัติ 

16.45 – 17.00 น. สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม 

 โดย ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ  

 
 
 
 

 



โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 
 

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็น
เครื่องมือที่สำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่มุ่งหวังต่อการพัฒนาใหเกิดความสมดุล
ระหว่าง 3 มิตขิองการพัฒนาประเทศ คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม  
 โครงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ เป็น
การศึกษาที่เกิดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงกับกลุ ่มผู้คัดค้านและกลุ่มผู ้สนับสนุนเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยใช้เครื่องมือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เข้ามาช่วยในการ
ประเมินเปรียบเทียบความเหมาะสมระหว่างการก่อสร้างและการไม่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้ง
ทางเลือกอ่ืน ๆ ในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าภาคใต้โดยศึกษาผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดจากการ
ผลิตโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิง/เทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น เชื้อเพลิงประเภทฟอสซิล ได้แก่ ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ และเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีประเภทพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ ลม น้ำ และขยะมูลฝอย ซึ่งเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน 
และมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความมั่นคงทางด้านพลังงานต่างกันออกไป
เช่นเดียวกัน 
 
เป้าหมายของโครงการ 

1. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ภาคใต้ว่าควรมี
โรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากมีพื้นที่ใดบ้างที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิง รวมทั้งเปรียบเทียบความเหมาะสมกับสถานที่ตั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่
และเทพา 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าอื่น ๆ ที่เป็นทางเลือกในการพัฒนาพลังงานในพื้นที่
ภาคใต้ 

3. เพื่อนำเสนอทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการประเมินผลกระทบของ
ทางเลือกในการพัฒนาโรงไฟฟ้าในภาคใต้ รวมทั้งมาตรการบรรเทาผลกระทบในทุกทางเลือก 

4. เพ่ือนำเสนอผลการศึกษาและพ้ืนที่ทางเลือกให้แก่หน่วยงานของรัฐ กลุ่ม/องค์กรทางสังคม ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน รวบรวมข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาแผนพัฒนากำลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

 
วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ทรงคุณวุฒิ 

1. เพื่อชี้แจงถึงภาพรวมของการดำเนินโครงการฯ ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ 

2. เพื ่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการ เกี่ยวกับข้อมูลประกอบการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์   

3. เพ่ือประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยกระบวนการมีส่วนร่วม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางใน
การนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

 
  



 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม 
โครงการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับพื้นที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในภาคใต้ 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
 

เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019  ในขณะนี้ คณะผู ้ศึกษา
จำเป็นต้องจัดการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ โดยควบคุมให้มีการดำเนินงาน
เป็นไปอย่างกระชับที่สุด และปฏิบัติตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งนี้เพื่อความ
ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อไวรัสโคโรน่าของทุกท่าน จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วม
สานเสวนา ดังนี้ 

1. จากแนวทางปฏิบัติในการจัดประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงมีความ
จำเป็นในการจำกัดผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและสถานที่ประชุม ผู้จัดขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเป็นผู้ที่แจ้งการตอบรับเข้าร่วมเท่านั้น บุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถรับชมการสานเสวนาผ่านการ Live สด
ทาง Facebook ของโครงการ https://www.facebook.com/SEAbyNIDA2019/ 

 2. ผู้ที่ได้รับหนังสือเชิญ ขอให้ส่งแบบตอบรับ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2563 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
2.1  เจ้าหน้าที่โครงการ 

- นายกิตติศักดิ์ วิชัยดิษฐ์   โทร. 086-5302061 
- นางสาวนลินี หะยีมะ (คุณยะ)  โทร. 081-9283858 

2.2  Email address: sea.cfpp@gmail .com 

3. ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 
3.1 จะต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลา และล้างมือด้วยเจล

แอลกอฮอล์  
3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง โดยต่อแถวและเว้นระยะห่าง 1 เมตร หากผู้เข้าร่วม

ประชุมมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือในกรณีที่ผู้เข้าร่วมหรือบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดิน
ทางเข้าไปในพ้ืนที่เสี่ยง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม และ/หรือมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) คณะทำงานจะถือว่าไม่ผ่านการคัดกรองและขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุม
ครั้งนี ้

3.3 ผู ้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียน ทั ้งเข้าและออกห้องประชุม สถานที่ประชุม โดยการเช็คอินและ
เช็คเอาท์ผ่านทาง Application “ไทยชนะ” ที่ทางสถานที่ได้จัดเตรียมไว้ 

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องนั่งตามที่นั่งที่กำหนดให้และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนที่นั่ง โดยแต่ละที่นั่งมีระยะหา่ง 
อย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและติดตามกรณีหากตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

 
คณะทำงานขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการตลอดจนแนวทางการปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
ทางคณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมมีคำถามหรือต้องการสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอ่ได้ที่ผู้ประสานงานพื้นที่ 

.……………. 

https://www.facebook.com/SEAbyNIDA2019/

