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การสัมมนาระดมความคิดเห็น 
เร่ือง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) คร้ังท่ี 1 
ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

วันจันทร์ท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 2 ชั้น 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------------------------------------- 

1 หลักการและเหตุผล 

การประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment:  SEA)  เป็น
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การ
พัฒนานโยบาย แผน และแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเปรียบเทยีบ
ทางเลือกในการตัดสินใจ ซึ่งส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ถือเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง  SEA ได้ถูก
เล็งเห็นถึงความส าคัญและจ าเป็นในการเริ่มลงมือปฏิบัติ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติจึงได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ SEA โดยมีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่าย
เลขานุการในปี พ.ศ. 2548 และได้มีการพัฒนาจัดท าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และมีส านักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้าน SEA ภายในประเทศไทยให้
เป็นอย่างรูปธรรมและชัดเจน  

พร้อมทั้งได้มีการผนวกการขับเคลื่อน SEA เข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผนวกเข้า
ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นของ
การผลักดันให้เกิดระบบการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ข้ันตอนของการก าหนดนโยบาย แผน 
และแผนงานระดับพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับและการบริหารจัดการมลพิษของพื้นที่ จนเริ่มเข้า
สู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ซึ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยมาก
ยิ่งข้ึน และปัจจุบันได้มีการผลักดันและผนวกเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
(พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งมุ่งเน้นในการผลักดันให้ SEA เป็นเครื่องมือน าเสนอทางเลือกในการตัดสินใจใน
ระดับนโยบาย แผน และแผนงานที่เหมาะสม รวมทั้งผลกัดันการน าแนวทาง SEA ให้มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติจริงได้ 

ดังนั้น สศช. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการโครงการขับเคลื่อนการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านการประชุมสัมมนา เพื่อสร้าง
ความรู้ เข้าใจ ในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) และการจัดท าแนวทาง 
(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป 

2 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SEA และเผยแพร่ความส าคัญของ SEA ให้กับประชาชนทั่วไป
และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องรับทราบ  

2) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจัดท าการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของประเทศไทย 

3 กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมประชุมการประชุมประกอบด้วย หน่วยงานที่จัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (SEA) หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์โดยเฉพาะ 
กลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการส่วนกลาง ที่มีบทบาทหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย แผน 
และแผนงาน (Policy, Plan, Program)  องค์การเอกชนด้านสิ่ งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน และ
สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ บริษัทที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน จ านวน 200 คน 

4 รูปแบบ 

ช่วงที่ 1 : การน าเสนอ การขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย และโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

ช่วงที่ 2 : การเสวนา ความส าคัญของ SEA ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ช่วงที่ 3 : ช่วงรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนา SEA ในประเทศไทย 

5 วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุม 

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ครั้ งที่  1 ก าหนดวันจัดในวันจันทร์ที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุมปรินซบ์อลรูม 2 ช้ัน 11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

6 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลการประชุมและแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผู้เข้าประชุมได้ให้ข้อมูลไว้ มาปรับปรุงโครงการขับเคลื่อน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ข้อเสนอการจัดท าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) และแนวทาง (Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการ
น าไปปฏิบัติ รวมถึงน าประเด็นสาระและข่าวสารส าคัญ (Key messages) ไปประกอบการจัดท าคู่มือ SEA 
ฉบับประชาชนต่อไป 

7 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
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08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

09.00 - 09.10 น. เปิดการประชุม  

 โดย  ดร. ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล 
 รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ สศช. 

09.10 – 09.30 น. การขับเคลื่อน SEA ในช่วงที่ผ่านมา 

 โดย  นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา 
 ประธานคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
 และกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

09.30 - 09.50 น. แนวทางการพฒันา SEA ของประเทศไทย 

 โดย  นางชุลีพร บุณยมาลิก 
 ผู้อ านวยการส านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
 รักษาการในต าแหนง่ทีป่รึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. 

09.50 – 10.15 น. โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

 โดย  ดร. วิเทศ ศรีเนตร 
 ผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจเินียริ่ง คอนซลัแตนท์ จ ากัด 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
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10.30 – 12.00 น. เสวนา เรือ่ง ความส าคัญของ SEA ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

โดย  นายประดับ กลัดเข็มเพชร 
ผู่ช่วยเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาต ิ

รศ. ดร. สุทิน อยู่สุข 
ประธานคณะท างานพฒันาการจัดท าการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยทุธศาสตร์ 
และคณะท างานจัดท าคู่มือการประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ 

นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ 
ประธานกรรมการบรหิารมูลนิธิสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

นางหงษ์ศรี เจริญวราวุฒิ* 
ผู้อ านวยการโครงการพฒันาพื นที่วังจันทร์วัลเลย์เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียง
เศรษฐกจิพิเศษภาคตะวันออก 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ด าเนินรายการโดย  ดร.ไชยยศ บุญญากิจ 
ผู้เช่ียวชาญด้านการพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม (รายสาขา) 
บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลสิต์ แอนด์ เอ็นจเินียริ่ง คอนซลัแตนท์ จ ากัด 

12.00 – 12.30 น. รับฟงัความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อน SEA และโครงการขับเคลื่อนการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์ (SEA) 

12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

----------------------------------------------- 

หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการยืนยัน 


