รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑. อนุกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
๑.๑ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ประธานอนุกรรมกรรมการ
๑.๒ นายสมชัย มาเสถียร
รองประธานอนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แทน ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๓ นายปรเมธี วิมลศิริ
รองประธานอนุกรรมการ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๔ นางสาวลดาวัลย์ คาภา
อนุกรรมการ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑.๕ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑.๖ นางจันทร์จิรา ไหมดี
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.๗ นางศิรนิ ทรา ศุภธนรวี
อนุกรรมการ
นักวิเคราะห์นโนบายและแผนชานาญการพิเศษ กระทรวงคมนาคม
ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
๑.๘ นายทนงศักดิ์ วงษ์ลา
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผู้แทนกระทรวงพลังงาน
๑.๙ นายทรงกลด สว่างวงศ์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
๑.๑๐ นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล
อนุกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้แทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.๑๑ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา
อนุกรรมการ
รองอธีบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
๑.๑๒ ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว
อนุกรรมการ
๑.๑๓ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรจน์
อนุกรรมการ
๑.๑๔ นายสันติ บุญประคับ
อนุกรรมการ
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๑.๑๕ นายธงชัย บุณยโชติมา
อนุกรรมการ
ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑.๑๖ นางสาวอาไพ หรคุณารักษ์
อนุกรรมการ
ผู้อานวยการวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย
๑.๑๗ ศาสตราจารย์ เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
อนุกรรมการ
รักษาการผู้อานวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
๑.๑๘ นางกานดา ปิยจันทร์
อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
ผู้อานวยการสานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ.)
๑.๑๙ นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ (สผ.)
๑.๒๐ นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการร่วม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ (สศช.)
๒. อนุกรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๒.๑ เลขาธิการสานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒.๒ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
๒.๓ ศาสตราจารย์ อานาจ วงค์บัณฑิต
๒.๔ รองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข
๒.๕ รองศาสตราจารย์ จุรี วิจิตรวาทการ
๒.๖ รองศาสตราจารย์ บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
๒.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
๒.๘ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๒.๙ ผู้อานวยการสานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สศช.)
๓. ผู้เข้าร่วมประชุม
๓.๑ นายศักรินทร์ เสาร์พูน
ผู้ช่วยนักวิจัย
กระทรวงคมนาคม
๓.๒ นายสฤษฏ์พงศ์ บริบูรณ์สุข
ผู้อานวยการสานักแผนความปลอดภัย
๓.๓ นายสิขเรศ อร่ามรัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๓.๔ นายธนภูมิ บารุงเศรษฐ์
เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน
กระทรวงมหาดไทย
๓.๕ นางสาวดรุณศิริ แพน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๓.๖ นายวิโรจน์ สัมฤทธิ์เปี่ยม
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
๓.๗ นางวรรณชลัช เสถียรธรรมมณี
เจ้าหน้าทีส่ ถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๓.๘ นายวุฒิพงษ์ ศรีสมชัย
เจ้าหน้าที่หอการค้าไทย
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๙ นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการพิเศษ
๓.๑๐ นางพรรณนิภา สืบสิงห์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
๓.๑๑ นางสาวจันทร์ทิพย์ นวไชยเสนา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฎิบัติการ
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ธนาคารพัฒนาเอเชีย
๓.๑๒ Dr. Jeremy Carew-Reid
ผู้เชี่ยวชาญ
๓.๑๓ นางลัษมณ อรรถาพิช
เศรษฐกรอาวุโสประจาประเทศไทย
๓.๑๔ – ๓.๑๕ เจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.๑๖ - ๓.๓๐ เจ้าหน้าที่จากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานอนุกรรมการ (นายปิติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา) กล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านที่มา
ช่วยกัน ทางานในเรื่องการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นี้ ซึ่งได้กาหนดช่ว งเวลาในการทางานให้
แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ (นางกานดา ปิ ย จั น ทร์ ) ได้ น าเสนอรายละเอี ย ดค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่นายกรัฐมนตรีได้ลง
นาม เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้
๑. องค์ ป ระกอบ จ านวน ๒๙ ท่ า น โดยมี น ายปี ติ พ งศ์ พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธ ยาเป็ น ประธาน ปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น
รองประธานร่ ว ม และคณะอนุ ก รรมการ ประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก ารส านั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(นางสาวลดาวัล ย์ คาภา) ผู้ แทนจากกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ๘ กระทรวง ผู้ ทรงคุณวุฒิ ๘ ท่าน ผู้ แทนจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ๔ ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สผ. และ สศช. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ร่วม
๒. อานาจหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ ๑) เสนอแนะกลไก กระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
จัดทาการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ๒) กาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน
และพื้นที่ที่ควรทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๓) เสนอแนะองค์กรและกลไกในการพิจารณาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๒ การดาเนินงานที่ผ่านมา การประยุกต์ใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรู ปประเทศ เรื่อง การปฏิรูปด้านระบบการประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการฯ (นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ) ได้สรุปการดาเนินงานที่ผ่านมา การประยุกต์ใช้ SEA และ
ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
๑. ความสาคัญของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) SEA มีความสาคัญต่อการวาง
แผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย SEA เป็นการใช้กรอบแนวคิดและกระบวนการ
วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม (Carrying Capacity) ตั้งแต่
การพัฒ นานโยบาย แผน แผนงาน และโครงการขนาดใหญ่รายสาขาหรือในเชิงพื้นที่ โดยบูรณาการด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจ
๒. SEA ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาหนดไว้ตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ให้ผลักดันให้เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ตั้งแต่ขั้นตอนของการกาหนดนโยบาย แผน และการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการ
รองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ มาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ให้
ผลักดันกระบวนกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือนาเสนอทางเลือกในการ
ตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้า รวมทั้งระบุให้นาแนวทางการ
จัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๓. การพัฒนาระบบและกลไกของ SEA ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ในปี ๒๕๔๘
กก.วล. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ SEA โดยมี สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการ ปี ๒๕๕๐ คณะอนุกรรมการ SEA จัดทา
แนวทาง SEA ปี ๒๕๕๒ - กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ (๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒) มีมติมอบ สศช.
นาเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับแนวทาง SEA ไปใช้ประกอบการพิจารณา
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ โดยพิจารณาให้ครบ ๔ มิติ คือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ปี
๒๕๕๔ - กก.วล. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ (๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔) มีมติ มอบ สผ. หารือร่วมกับ
สศช. ในรายละเอียดเกี่ยวกับการกาหนดประเภทของแผนการพัฒนาและกรอบเวลาที่ต้องดาเนินการ SEA ให้
ชัดเจน
๔. ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับ SEA ที่ผ่านมา ปี ๒๕๕๕ – ปี ๒๕๕๖ สศช. และ สผ. มีมติกาหนดประเภท
ของแผนพัฒนาที่ต้องจัดทา SEA ได้แก่ (๑) แผนพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา ๕ สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรม
พลังงาน (ไฟฟ้าและปิโตรเลียม) คมนาคม การท่องเที่ยว และการเกษตร (๒) การจัดทาผังเมือง และ (๓)
นโยบายส่งเสริมการลงทุน ปี ๒๕๕๗ สศช. สผ. กรมโยธาธิการและผังเมือง และสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) หารือร่วมกันและมีประเด็นดังนี้ สผ. ควรจัดให้มีเวทีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เผยแพร่หลักเกณฑ์ และแนวทางการประเมิน SEA รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดประเภทและกลไก
การจัดทา SEA และควรจัดทาคู่มือการประเมิน SEA ระดับสาขา และระดับพื้นที่ที่ชัดเจน นอกจากนั้นควร
กาหนดขอบเขตการดาเนินงาน และแนวทางการประเมิน SEA ที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน ควรต้องมีความ
ชัดเจนว่า จะต้องทาในระดับสาขาย่อยด้วยหรือไม่ ปี ๒๕๕๘ สศช. ได้ดาเนินโครงการศึกษาแนวทางการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพื่อจัดทาแนวทางและขั้นตอนในการจั ดทา SEA ที่สอดคล้อง
กับบริบทของประเทศไทย
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๕. ขั้นตอนของ SEA ในประเทศไทย มีขั้นตอนสาคัญ ๑๐ ขั้นตอน ได้แก่ กลั่นกรองโครงการ ทบทวน
เอกสารทุติยภูมิ กาหนดขอบเขตการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผล นาเสนอทางเลือกที่เหมาะสม
นาเสนอหลักการป้องกันไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจพัฒนา การติดตามประเมินผล และการปรับปรุงแก้ไข
๖. การประยุกต์ใช้ SEA ในบริบทต่างๆ ได้แก่ ๑) SEA รายสาขา (Sectoral based) สาขาต่างๆ ที่ได้มีการ
ประยุกต์ SEA ไปเพื่อการสร้าง PPP เช่น แผนพัฒนาพลังงาน แผนการขนส่งทางบก แผนการท่องเที่ยว เป็น
ต้น ๒) SEA ระดับพื้นที่ (Area based) หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที่ โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขต
ของพื้นที่ทั้งในระดับภาพรวม เช่น ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด เป็นต้น และพื้นที่เฉพาะ เช่น เขตควบคุมมลพิษ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ชุ่มน้าและพื้นที่ลุ่มน้า เป็นต้น และ ๓) SEA เชิงประเด็น (Issue based) เป็น
การเชื่อมโยงการศึกษารายสาขา ระดับพื้นที่ และประเด็นต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น แผนจัดการพิบัติภัย เป็นต้น
๗. การผลักดั นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้กับ
แผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๓ ปี โดยสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีสาระสาคัญ
ดังนี้ ๑) พัฒนาแนวทางการจัดทา SEA โดยการทบทวนจากเอกสารที่ได้มีการจัดทาไว้ ๒) สร้างกลไกและ
กาหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนา SEA ของประเทศไทย ๓) โดยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
สร้ างความตระหนั ก และประชาสัมพัน ธ์การจัดทา SEA ให้ กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนา ๗ ประเภท (ระยะแรก) ดังนี้ ๑) แผนด้านคมนาคม ๒) แผนพัฒนาพลังงาน (ไฟฟ้า+ปิโตรเลียม)
๓) แผนพัฒนาลุ่มน้า ๔) แผนพัฒนาพื้นที่พิเศษ ๕) ผังเมือง (ผังประเทศ+ผังภาค+ ผังจังหวัด) ๖) แผนพัฒนา
นิคมอุตสาหกรรม และ ๗) Mega Projects ตามความเห็นของ กก.วล. ๔) จัดทาข้อเสนอสาหรับโครงการ SEA
Pilot Project ร่วมกับหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทา SEA ภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ ๕) พัฒนาฐานข้อมูล SEA และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล EIA พร้อมทั้งผลักดันให้เป็นศูนย์ข้อมูล
SEA ๖) ออกระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทา SEA และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ แผนพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ที่ชัดเจน และ ๗) ผลักดันเจ้าของนโยบาย แผน
แผนงาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทาและพิจารณา SEA ให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด
๘. ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Dr. Jeremy Carew-Reid) ได้นาเสนอบทเรียนการประยุกต์ใช้ SEA
ในต่างประเทศ สรุปได้ดังนี้
๘.๑ ความแตกต่างระหว่าง EIA และ SEA การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการประเมินสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ โดย SEA
จะมีการประเมินตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการวางแผน เกี่ยวข้องกับพื้นที่ขนาดใหญ่หลายพื้นที่ เกี่ยวข้องกับ
โครงการ/รายสาขาได้มากกว่าหนึ่ง คานึงถึงผลกระทบสะสม ใช้ระยะเวลานาน มีทางเลือก เป็นปัญหาที่
จาเป็นต้องแก้ไข และตัดสินใจก่อนการวางแผนโครงการและการตัดสินใจต่างๆ ดังนั้น SEA จึงเน้นทาอย่างไร
ให้ดีที่สุด ในขณะที่ EIA เน้นที่ทาอย่างไรให้มีผลเสียน้อยที่สุด สาหรับขั้นตอนในการจัดทา SEA และ EIA จะ
คล้ายกัน แต่ SEA จะครอบคลุมช่วงเวลา พื้นที่ และประเด็นปัญหาในวงกว้างมากกว่า ซึ่งหากจัดทา SEA
อย่างเหมาะสมจะช่วยลดกระบวนการจัดทา EIA ได้ด้วย ในประเทศยุโรปนั้น SEA จะดาเนินการโดยองค์กร
สาธารณะที่รับผิดชอบด้านการจัดเตรียมแผนงาน/นโยบาย ในขณะที่ EIA จะทาโดยบริษัทเอกชนหรือ
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการพื้นฐานและโครงการพัฒนาต่างๆ
๘.๒ ระบบ SEA ในประเทศต่างๆ
๘.๒.๑ SEA ในยุโรป ออกแบบให้ดาเนินการได้อย่างรวดเร็วและเอกสารไม่มาก (ประมาณ ๑๕๒๐ หน้า) เนื่องจากมีกระบวนการวางแผนที่ชัดเจน มีกลไกทางกฎหมายรองรับและมีข้อมูล สนับสนุนจานวน
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มาก ในขณะที่ SEA ในกลุ่มประเทศในเอเชียมักจะมีขนาดใหญ่กว่า ทั้งด้านระยะเวลาหรืองบประมาณ ส่วน
หนึ่งเนื่องจากกระบวนการวางแผนในประเทศเหล่านี้ยังไม่ได้พิจารณาทางเลือกของการพัฒนาและผลกระทบ
สะสมต่างๆ
๘.๒.๒ SEA ในประเทศออสเตรเลีย ถูกกาหนดภายใต้พระราชบัญญัติการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ดาเนินการโดยกรมสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งสามารถทาได้
ทั้งแผนของภาครัฐและเอกชน ถือได้ว่าเป็นระบบเชิงรุก โดยผู้ที่ทา SEA จะได้รับการสนับสนุนด้านเทคนิคและ
การเงิน ภายใน ๒ ปีแรก มีการทา SEA ไปแล้ว ๒๒ โครงการ
๘.๒.๓ SEA ในกลุ่มประเทศลุ่มน้าโขง เช่น
๑) สาธารณรัฐประชาชนจีน SEA เป็นระบบที่มีความเข้มงวดสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
โดยแผนงานที่ไม่มีการศึกษา SEA ไม่สามารถได้รับการอนุมัติและดาเนินการได้ แผนงานที่ต้องมีการศึกษา
SEA ได้แก่ การวางแผนลุ่มน้า แผนการใช้ที่ดิน แผนสาหรับภูมิภาค แผนงานที่วางแผนโดยฝ่ายต่างๆ เช่น
อุตสาหกรรม เกษตร ปศุสัตว์ ป่าไม้ พลังงานน้า การอนุรักษ์ คมนาคม การก่อสร้างในเขตเมือง ท่องเที่ยวและ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ที่ผ่านมีการศึกษา SEA ระดับชาติ ประมาณ ๕๐ เรื่อง และระดับท้องถิ่น๑๕๐
เรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังต้องมีการปรับปรุงด้านคุณภาพของ SEA
๒) ประเทศเวียดนาม SEA ถูกใช้บังคับทางกฎหมายในการวางยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา และให้หน่วยงานเจ้าของแผนงานเป็นผู้รับผิดชอบจัดทา เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผย
ในระยะแรกเริ่มทดลองทาในโครงการนาร่องก่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทุก
ภาคส่วนในระดับจังหวัดและระดับประเทศผ่านทาการศึกษา SEA อย่างสมบูรณ์ โดยแผนงานที่ต้องทา SEA
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาระดับภูมิภาค เช่น การใช้ที่ดิน การพัฒนาและ
อนุรักษ์ป่า การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษ และแผนพัฒนาลุ่มน้า ทั้งนี้ SEA
ยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ม่ ส ามารถใช้ ไ ด้ ง่ า ย เนื่ อ งจากอุ ป สรรคของบุ ค ลากรและเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ จ ะน ามา
ประยุกต์ใช้ SEA
๘.๓ ปัจจัยที่สาคัญในการพัฒนาระบบ SEA ในประเทศไทย ๑) กลไกด้านกฎหมาย (ภายใต้ พ.ร.บ.
สิ่งแวดล้อม ฉบับแก้ไข) ควรให้ความสาคัญกับระยะเวลาที่จะบังคับใช้ SEA แผนงานที่ต้องทา ขั้นตอนการ
จัดทา หลักการในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยงานรับผิดชอบ/ตรวจสอบ กระบวนการมีส่วนร่วมและ
การตัดสินใจ ที่มาของงบประมาณ ๒) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การจัดทา SEA และคู่มือ ซึ่งควรแบ่งเป็น ๒
ระบบคือ คู่มือ SEA ทั่วไป และคู่มือ SEA เฉพาะสาขา และ ๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
๘.๔ ปัจจัยสาคัญที่จะทาให้การพัฒนา SEA ประสบความสาเร็จ ได้แก่ ๑) การกาหนดกลไกทาง
กฎหมายเพื่อบังคับใช้ SEA โดยต้องมีระยะเวลาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับตัวก่อนในระยะแรก ๒) มี
มาตรการเชิงรุกหรือแรงจูงใจให้เกิดการทา SEA เช่น สนับสนุนงบประมาณ กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องจัดทาก่อน ๓) กาหนดแผนการขับเคลื่อน SEA ให้เป็นรูปธรรมและมีระยะเวลาที่ชัดเจน
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒.๓ (ร่าง) คู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ฝ่ ายเลขานุ การฯ (นางสาวสุ ภัทรา เชิดชู ไชย) ได้ นาเสนอ (ร่า ง) คู่มือการประเมินสิ่ ง แวดล้ อมระดั บ
ยุทธศาสตร์ ที่ได้ทบทวนจากคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๒๕๕๒) ของ สผ. และคู่มือที่ได้
จากโครงการศึ ก ษาแนวทางการจั ด ท าการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อ มระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (๒๕๖๐) ที่ สศช. ได้
ดาเนินการและนาไปทดลองนาร่องในกรณีศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของแผนการจัดการ
พื้นที่ลุ่มน้าปราจีนบุรีด้วย โดยแบ่งได้เป็น ๓ บท ดังนี้
๑. บทนา ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ความหมายของ SEA ประโยชน์ของ SEA
ระหว่าง SEA และ EIA รูปแบบของ SEA และหลักการพื้นฐานของ SEA ที่ดี

ความแตกต่าง

๒. ขั้น ตอนและการประยุกต์ ใช้ SEA ประกอบด้ว ย ขั้นตอนทั่ว ไปของการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับ
ยุทธศาสตร์ เครื่องมือและเทคนิคในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และกรณีศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๓. การจัดทา SEA ของประเทศไทยและการเขียนรายงาน ประกอบด้วย บทนา การกาหนดขอบเขต
(Scoping) การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) มาตรการ
บรรเทาผลกระทบ การติดตามและการตรวจสอบ (Mitigation, monitoring and follow-up measures)
และบทสรุปและข้อเสนอแนะ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา
แนวทางการทางานของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๑. ฝ่ายเลขานุการฯ (นางสาวสุภัทรา เชิดชูไชย) นาเสนอสถานการณ์ SEA ของไทย และแนวทางการทางาน
ของคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
๑.๑ ปัญหาอุปสรรคในการนา SEA ไปดาเนินการ จากการศึกษาของ สปท. (๒๕๖๐) พบว่าการ
กาหนดแผน/แผนงาน/โครงการที่ต้องจัดทา SEA ยังไม่ชัดเจน เป็นรูปธรรม แนวทางการประเมิน SEA ที่ได้
จัดทาไว้ ยังไม่ชัดเจนและไม่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ไม่มีกลไกในการผลักดันการดาเนินงานพัฒนาระบบ
SEA รวมทั้งไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบ SEA หน่วยงานเจ้าของนโยบาย แผน แผนงาน
ที่ต้องจัดทา SEA ยังไม่มีความพร้อมและไม่ได้เตรียมการตั้งงบประมาณรองรับการดาเนินการจัดทา SEA
รวมทั้ง ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทา SEA การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการจัดทา SEA
ยังไม่ต่อเนื่อง และไม่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล EIA และยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลผู้เชี่ยวชาญในการจัดทา SEA
อย่างเป็นระบบ
๑.๒ กรอบแนวคิดการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแนวทางการดาเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ ๑) การกาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน และพื้นที่ที่ควรทาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกลั่นกรองโครงการ ตามข้อเสนอของ สปท. ๒)
การกาหนดขั้นตอนและวิธีการในการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและปฏิบัติตาม
ได้ ซึ่งควรสอดคล้องกับการกาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน หรือพื้นที่ที่กาหนด และจัดทาคู่มือ
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การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ๓) การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง SEA ให้ตรงกันรวมทั้งรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกาหนดประเภทและกลไกการจัดทา SEA จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ๔) การ
พัฒนาฐานข้อมูล SEA เพื่อใช้เป็ นข้อมูล พื้นฐานและเพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผล โดยเฉพาะข้อมูลภูมิ
สารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้ในเชิงพื้นที่และ
เชิงเวลา และ ๕) การกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบและสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา SEA ของประเทศ
ไทย รวมทั้งการกาหนดกฏหมายเฉพาะ เพื่อรองรับการนาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
อย่างจริงจัง โดยคณะอนุกรรมการฯ จัดทาขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ และเสนอแนะองค์กรและกลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาเสนอความก้าวหน้าต่อ กพย. ภายใน ๓
เดือน
๑.๓ การกาหนดกลไกการทางาน เพื่อสนับสนุนการทางานของคณะอนุกรรมการ SEA โดยจัดตั้ง
คณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ที่
สาคัญดังนี้
๑.๓.๑ องค์ประกอบของคณะทางาน ประกอบด้วย รศ. สุทิน อยู่สุข เป็นประธาน นายสันติ บุญ
ประคับ เป็ น รองประธาน นายบั ณฑูร เศรษฐศิโ รตม์ นายสุ รชัย คุ้มสิ น ผู้ แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ TDRI และผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๒ ท่าน โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สผ.
และ สศช. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม
๑.๓.๒ อานาจหน้าที่ที่สาคัญ ได้แก่ ๑) เสนอแนะขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน และ ๒) กาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงาน
และพื้นที่ที่ควรทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
๒. ความเห็นและข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการดาเนิ น งานของคณะอนุ กรรมการฯ และการจัดตั้งคณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ดังนี้
๒.๑ แนวทางการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ควรยึด หลักการของ SEA ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับ ๑) ศักยภาพในการรองรับของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(Carrying Capacity) ๒) การมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นดาเนินการ และ ๓) โครงการ/แผนงาน ที่มีอยู่แล้วมีการ
นาเสนอทางเลือกอื่นหรือไม่ (Alternative) หากโครงการ/แผนงานนั้นไม่นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๒ คณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้น ควรเพิ่ม
ผู้แทนภาครัฐด้วย เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน เป็นต้น สาหรับหน้าที่ของคณะทางานฯ ควร
พิจารณา ๑) กาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ๒) เสนอแนะกระบวนการ ขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน ๓) เสนอแนะองค์กรและกลไกรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ ๔) กาหนดแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเผยแพร่
หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมิน SEA ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๓ ในการกาหนดประเภทของยุทธศาสตร์/แผน/แผนงานและพื้นที่ที่ควรทา SEA อาจพิจารณา
จัดลาดับความสาคัญของประเภท จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ให้ สผ.
ร่วมกับ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางการนา SEA มาใช้ประกอบการพัฒนาแผนงานหรือ
โครงการสาคัญของประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น แผนการบริหารจัดการลุ่มน้า แผนพัฒนาการจราจร
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และขนส่ง แผนพัฒนาระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่ แผนพัฒนาท่าอากาศยาน โครงการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นต้น และในคราวที่นายกรัฐมนตรีบัญชาให้ ทส. เร่งรัดการจัดทา
SEA เพื่อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
นอกจากนี้ อาจเพิ่มเติมพื้นที่ชายฝั่งทะเลในการกาหนดประเภท SEA ด้วย ทั้งนี้การกาหนดประเภทที่ต้องทา
SEA ควรพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างรายสาขา ระดับพื้นที่ และเชิงประเด็นด้วย
๒.๔ การเสนอแนะกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อบังคับใช้ SEA นั้น ควรนารายละเอียดของ
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับแก้ไข) และ พ.ร.บ. พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มาพิจารณาประกอบด้วย ซึ่งอาจแบ่งการพิจารณาออกเป็น ๒ ระดับ คือ ๑) กาหนดอยู่ใน
กระบวนการวางแผนนโยบาย แผน/แผนงาน ในลักษณะสมัครใจ และ ๒) กาหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้
สาหรับกลไกในการขับเคลื่อน SEA ควรกาหนดแนวทางให้ชัดเจนและแบ่งการดาเนินงานออกเป็นช่วงๆ
๓. มติที่ประชุม
เห็นชอบการแต่งตั้งคณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยให้ ฝ่าย
เลขานุการประสานรองศาสตราจารย์ สุทิน อยู่สุข เพื่อจัดทาองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะทางานฯ
เพื่อจัดทาคาสั่งแต่งตั้งต่อไป พร้อมทั้งให้คณะทางานพัฒนาการจัดทาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
นาเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะอนุกรรมการฯ ภายใน ๑ เดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.
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