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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นมาและสถานการณ์ปัจจุบันของการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ใน
ประเทศไทย ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมของ SEA และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา SEA ใน
ประเทศไทย ศึกษาข้ อมูลปฐมภูมิจากการสัม ภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อ มูล หลัก 3 กลุ่ม ประกอบด้ วย ภาครัฐ บริษัทที่ป รึกษาด้ านสิ่งแวดล้ อม และ
นักวิชาการ ร่วมกับการศึกษาข้ อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง พร้ อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อม (SWOT
Analysis) และโทวส์เมทริกซ์ (TOWS Matrix) ผลการศึกษา พบว่า ประเทศไทยได้ นาแนวคิด SEA มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็ นเครื่องมือสาคัญ
ในการวางแผนพัฒนาในระดับนโยบายโดยบูรณาการมิติส่งิ แวดล้ อม สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
เติมเต็มข้ อจากัดของระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในระดับโครงการ แต่กย็ ังมี ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ จากการวิเคราะห์
SWOT พบว่า จุดแข็ง คือ ทุกภาคส่วนได้ เริ่มเห็นถึงความสาคัญและมีการนา SEA มากาหนดเป็ นแนวทางการดาเนินงานในแผนพัฒนาของ
หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่เริ่มเข้ ามามีส่วนร่ วม จุ ดอ่อน คือ ขาดหน่ วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบ SEA ความไม่พร้ อม
ด้ านบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ งบประมาณ การขาดความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องด้ าน SEA และความไม่เพียงพอของข้ อมูล โอกาส คือ รัฐบาล
เห็นถึงความสาคัญและมีการส่งเสริมสนับสนุนการนามาใช้ ในการวางแผนพัฒนา และอุปสรรค คือ ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย และการ
กาหนดแผน แผนงาน และโครงการที่ต้องจัดทา SEA ยังไม่ชัดเจนและเป็ นรูปธรรม แนวทางในการพัฒนา SEA ในประเทศไทย ได้ แก่ 1)
ควรมีการพัฒนากฎหมายเฉพาะด้ าน SEA 2) ควรกาหนดให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็ นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบ SEA 3) ควรมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติงานด้ าน SEA 4) ควรมีการพัฒนา
และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติด้าน SEA ให้ มีความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย และ 5) ควรมีการสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ที่ถูกต้ อง การสร้ างความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA แก่ทุกภาคส่วน
คาสาคัญ: การประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ย่งั ยืน โทวส์เมทริกซ์ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อม ประเทศไทย
Abstract
This study aimed to investigate the history and current situation of the Strategic Environmental Assessment (SEA) in Thailand
as well as the barriers in implementing, to analyze the environment of SEA and propose ways of development of the SEA in
Thailand. The primary data were collected by interviewing three groups of key informants including senior government officers,
environmental consulting firms, and academics. The secondary data from relevant documents were also studied. The data were
analyzed by applying SWOT Analysis and TOWS Matrix. The findings revealed that Thailand had adopted the SEA concept as an
important tool in development planning at the policy level to integrate the environmental, social, economic and technological
dimensions to achieve sustainable development, and to bridge the gaps of the EIA system at project level. Nevertheless, there were
still several barriers. Based on the SWOT analysis, it was found that the strengths were all sectors had begun to see the SEA as a
guideline for implementing their development plans and people in the areas had begun to take part in the process. The weaknesses
were lacking of a central organization for SEA development, insufficiency of personnel, experts and budgets, inadequacy of
understanding about the SEA, and inadequacy of the data. The opportunity was the government recognized the importance and
promoted the adoption of SEA in development process. The threats were unclear legislation and unclear determining of plans,
programs and projects that need SEA. Suggestions for the development of SEA in Thailand include 1) develop a specific legislation
for the SEA, 2) assign the Office of the National Economic and Social Development Board to be the agency primarily responsible
for the SEA development, 3) develop SEA experts and practitioners, 4) improve SEA practice manual that is appropriate with
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Thailand’s context, and 5) build knowledge and correct understanding, raise awareness and participation in the SEA process in all
sectors.
Keywords: Strategic Environmental Assessment, Sustainable Development, TOWS Matrix, SWOT Analysis, Thailand

บทนา
จากการพัฒนาในอดีตที่ม่งุ เน้ นให้ ความสาคัญทางด้ าน
เศรษฐกิจ ได้ ป รากฏให้ เห็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นอย่างมาก ตั้งแต่ระดับท้ องถิ่น ระดับประเทศ
ระดับภูมภิ าค จนถึงระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมลงของทรัพ ยากรธรรมชาติ
มลพิษทางนา้ อากาศ ดิน เป็ นต้ น และยังส่งผลต่อเนื่องไป
ถึงปัญหาด้ านสังคม ด้ านสุขภาพอนามัย และอื่นๆ ตามมา
อีกมากมาย แม้ ว่าประเทศไทยได้ มีการนาเครื่องมือในการ
ประเมินด้ านสิ่งแวดล้ อมในรูปแบบต่างๆ เข้ ามาใช้ ในการ
ป้ องกันปั ญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนิน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเครื่องมือที่ได้ นามาใช้ ใน
การประเมิ น ด้ านสิ่ง แวดล้ อ มที่ร้ ูจั ก กัน อย่ างแพร่ ห ลาย
ได้ แก่ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (Environmental
Impact Assessment: EIA) และการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อมและสุ ข ภาพ (Environmental and Health
Impact Assessment: EHIA) แต่ด้วยเหตุท่วี ่าการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมตามที่กฎหมายกาหนดมีเฉพาะใน
ระดั บ โครงการเท่ านั้ น และจากผลการด าเนิ น การของ
กระบวนการดังกล่ าวกลับพบว่ า การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมนั้น ทาให้ เกิดต้ นทุนทางการเงินของโครงการ
สูงขึ้น แต่ยังไม่สามารถทาให้ คุณภาพสิ่งแวดล้ อมโดยรวม
ในพื้ นที่ดีข้ ึน ได้ เกิด ปั ญ หาในเรื่อ งผลกระทบสะสมใน
ระดับพื้นที่ เนื่องมาจากปั ญหารวมของหลายๆ โครงการ
ในพื้นที่เดียวกัน ตลอดจนยังพบปัญหาในด้ านการกาหนด
นโยบายที่ยังไม่ได้ มีการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้ อมเข้ า
กับการพิจารณาทางด้ านเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานในระดับโครงการเป็ นอย่างมาก
สาหรับในระดับโลกหลังจากที่ประชุมใหญ่ สหประชาชาติ
ได้ มีมติเห็นชอบกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable
Development) เมื่อปี ค.ศ.1987 ได้ มีการประชุมองค์การ
สหประชาชาติว่าด้ วยสิ่งแวดล้ อมและการพัฒนา (United
Nation Conference on Environment and Development:
UNCED) หรื อ เรี ย กที่ กั น ว่ า “Earth Summit” ขึ้ นเป็ น
ครั้ งแรกที่เมื อ งริ โอดิ จ าเนโร ประเทศบราซิ ล ในเดื อ น
มิถุนายน ปี ค.ศ.1992 ซึ่งได้ ประกาศแนวปฏิบัติเพื่อการ

พัฒนาที่ย่งั ยืน ภายใต้ เสาหลัก 3 ประการ คือ สิ่งแวดล้ อม
สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อให้ เกิดการปกป้ องสิ่งแวดล้ อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ จากแนวปฏิบัติ
ข้ างต้ น ได้ น ามาซึ่ งการบู รณาการเรื่ องสิ่ง แวดล้ อมเข้ า สู่
กระบวนการตั ด สิน ใจในทุ ก ระดั บ โดยใช้ ก ารประเมิ น
สิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment: SEA) เป็ นเครื่องมือในการประเมินผลกระทบ
หรื อ ความเหมาะสมของการพั ฒ นา รวมทั้ ง การศึ ก ษา
ศักยภาพของพื้นที่ในการรองรับการพัฒนานั้นๆ โดยมีการ
พิจารณาความสมดุลระหว่างระบบสิ่งแวดล้ อม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่ย่งั ยืน เป็ นกระบวนการ
ประเมินสิ่งแวดล้ อมในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน
ก่อนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมระดับโครงการ
สาหรับประเทศไทย เริ่มต้ นจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ได้ เริ่ม
มี ก ารด าเนิ น งานเรื่ อ ง SEA ในปี พ.ศ.2547 จนมาถึ ง
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10
(พ.ศ.2550-2554) ได้ กาหนดเป้ าประสงค์การพั ฒ นา
ที่มุ่ ง สัง คมที่ อ ยู่ ดี มี สุ ข อย่ า งยั่ ง ยื น ภายใต้ ห ลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ ความสาคัญกับการสร้ างองค์ความรู้
และภูมิค้ ุมกัน และการสร้ างความสมดุลของการพั ฒ นา
ให้ เกิดขึ้นในทุกมิติ โดยการเสริมสร้ างทุนเพื่อการพัฒนา
ประเทศทั้ง 3 ด้ าน คือ ทุนเศรษฐกิจ ทุนสังคม และทุน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเครื่องมือสาคัญ
ที่มีการผลักดันให้ เกิดขึ้นตามแผนพัฒนาฉบับนี้ คือ SEA
ทั้งในระดับพื้ นที่ (Area) และรายสาขา (Sector) ตั้งแต่
ขั้น การกาหนดนโยบายเพื่ อ ไม่ ใ ห้ เกิด การใช้ ท รัพ ยากร
อย่ างไม่ ค้ ุมค่า การทาลายแหล่ งทรัพยากร รวมทั้งการใช้
ประโยชน์และปล่อยของเสียจนเกินขีดความสามารถในการ
รองรับของพื้ นที่ และความสามารถในการบริหารจัดการ
(Office of Natural Resources and Environmental Policy
and Planning, 2014, pp. 1-2) และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
พ.ศ.2552 ในการประชุ ม คณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อม
แห่งชาติ มีมติเห็นชอบกับแนวทางการจัดทา SEA โดยให้
หน่วยงานภาครัฐนาไปใช้ ในการกาหนดนโยบาย และการ
วางแผนโครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม ซึ่ง SEA
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ได้ รับการยอมรับและมีการดาเนินการศึกษาในภาคส่วน
ต่างๆ บ้ างแล้ ว อย่ างไรก็ตาม การดาเนิน การดังกล่าวยัง
ไม่ได้ เป็ นข้ อกาหนดทางกฎหมาย ยังอยู่ในวงจากัด และ
หน่ วยงานที่นาแนวทางดังกล่ าวไปดาเนินการเป็ นไปตาม
ความสมัค รใจ จึ งอาจไม่ ทัน ต่ อปั ญ หาจากการพั ฒ นาที่
เกิดขึ้น ในขณะนี้และในอนาคต ผู้วิจัยเห็นว่ า SEA เป็ น
เครื่องมือในการประเมินที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่อการวางแผนการพั ฒ นาประเทศที่ย่ังยื น ได้
เป็ นอย่ างมาก จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็ นมา
สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงปั ญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ของ SEA ในประเทศไทย เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนา SEA ต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาความเป็ นมาของการประเมินสิ่งแวดล้ อม
ระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย
2. เพื่ อศึ กษาสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ของการประเมิ น
สิ่งแวดล้ อมระดับยุ ทธศาสตร์ ในประเทศไทย ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอก
ของการประเมิ น สิ่ ง แวดล้ อมระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ และ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการประเมินสิ่งแวดล้ อม
ระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย
วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative
Research) เพื่ อศึ กษาความเป็ นมา สถานการณ์ ปั จจุ บัน
ตลอดจนปั ญ หาและอุป สรรคของกระบวนการ SEA ใน
ประเทศไทย และวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อมเพื่ อเสนอ
แนวทางในการพั ฒ นา SEA ในประเทศไทย โดยศึ กษา
จากข้ อ มู ล ปฐมภูมิ (Primary Data) และข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภูมิ
(Secondary Data) ดังนี้
1. ข้ อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้ าง (Structured Interview) ซึ่ งผู้ ให้ ข้ อมู ล หลั ก
(Key Informants) ประกอบด้ วย 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ภาครั ฐ
(ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อม ผู้บริหารและเจ้ าหน้ าที่ของสานักงานนโยบาย
และแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อม (สผ.)
สานักงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ (สศช.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 5
ท่าน) บริษัทที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญด้ าน SEA ใน 3 บริษัท)
และนั ก วิ ช าการ (ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ด้ าน SEA ในสถาบั น
การศึกษา 3 ท่าน)
2. ข้ อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น คู่มือ SEA รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สิ่ง แวดล้ อมแห่ ง ชาติ เอกสารประกอบการประชุ ม ทาง
วิช าการ บทความจากวารสารวิช าการด้ านการประเมิ น
ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม เว็บไซต์ และงานวิจัยต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาครั้งนี้กระทาโดยนา
ผลการศึกษาจากข้ อมูลปฐมภูมิและข้ อมูลทุติยภูมิมาสรุป
เชิ ง พรรณาความ ท าการตรวจสอบข้ อ มู ล แบบสามเส้ า
(Triangulation) และนามาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content
Analysis) โดยการจัด กลุ่ มประเด็น จากนั้ น น าข้ อมูล มา
วิเคราะห์ ท้ังปั จจัยแวดล้ อมภายในและภายนอก โดยใช้
SWOT Analysis เพื่อให้ ทราบจุ ดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค
(Threats) ของ SEA ในประเทศไทย และใช้ วิธี TOWS
Matrix โดยการน าปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ ไ ด้ จากการวิ เคราะห์
SWOT Analysis มาผสมผสานเพื่ อ ให้ สามารถก าหนด
กลยุทธ์/แนวทางในการพัฒนา SEA ในประเทศไทยให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการศึกษา
1. ความเป็ นมา สถานการณ์ปั จจุ บ นั และปั ญ หา
อุปสรรคของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ในประเทศไทย
สาหรับประเทศไทยได้ เริ่มต้ นการพัฒนาระบบการ
ประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาตั้งแต่ปี
พ.ศ.2547 ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ่ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552
ได้ มีมติกาหนดให้ หน่ วยงานภาครัฐนา SEA ไปใช้ ในการ
กาหนดนโยบายและการวางแผนโครงการของหน่ วยงาน
ตามความเหมาะสม และมอบหมาย สผ. ให้ จัด ทาคู่มือ
ปฏิบตั ิ SEA ซึ่งถือว่าเป็ นแนวทางการดาเนินการด้ าน SEA
ฉบับแรกของประเทศไทย และยังใช้ เป็ นแนวทางมาถึง
ปัจจุบนั หลังจากนั้น หน่ วยงานภาครัฐได้ มีการนาแนวคิด
SEA มาประยุกต์ใช้ กบั การกาหนดนโยบาย แผน แผนงาน
รวมถึงโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ของหน่วยงาน นับแต่ปี
พ.ศ.2547 จนถึงปั จจุ บัน รวมทั้งสิ้น 23 โครงการ อาทิ
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โครงการศึ ก ษาผลกระทบสิ่งแวดล้ อ มในระดั บ พื้ นที่ใน
พื้ นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน จังหวัดเชี ยงราย โครงการ
ประเมินศักยภาพสิ่งแวดล้ อมเชิงพื้นที่ กรณีศึกษาในพื้นที่
5 จังหวัดชายฝั่งทะเลภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
กระบี่ พั งงา ภูเก็ต) เป็ นต้ น อย่ างไรก็ตาม การนา SEA
ไปดาเนินการยังไม่มีระบบและกลไกการขับเคลื่อนที่เป็ น
รูปธรรมเท่าที่ควร
ต่ อมาในช่ วงปี พ.ศ.2558 รัฐ บาลได้ เล็งเห็น ว่ า
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม (EIA) แม้ ว่าจะ
ได้ รับการปรับปรุงรูปแบบการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ สอดรับกับรูปแบบและทิศทางการพัฒนาโครงการ
ประเภทต่างๆ แต่กเ็ ป็ นเพียงแค่ระดับโครงการ และยังมี
ข้ อจากัดในเชิงการบริหารจัดการในภาพรวมระดับพื้ นที่
ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม เป็ นต้ น รวมทั้ง
ไม่ มีเครื่องมือในการกาหนดกรอบและขีดความสามารถ
ในภาพรวมเพื่อรองรับการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน
และโครงการพั ฒนาขนาดใหญ่ ซึ่งอาจนาไปสู่ข้อขัดแย้ ง
และการต่ อต้ านของชุ มชนได้ จึงมีค วามจาเป็ นเร่ งด่ ว น
ที่ต้ อ งด าเนิ น การปฏิ รูป ระบบการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย และพั ฒนาและผลักดันให้
เกิดระบบและกลไกการขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย
อย่ า งเป็ นรูป ธรรมโดยเร็ว โดยใช้ กลไกของสภาปฏิรูป
แห่ งชาติ (สปช.) จัดทาข้ อเสนอแนะรูปแบบและแนวทาง
การปฏิรูปดังกล่าวผ่านทางรายงาน “วาระการปฏิรูปที่ 25:
ระบบบริหารจัดการทรัพยากร: การปฏิรปู ระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม” โดยมี ข้ อ เสนอการปฏิรูป การ
บูรณาการสิ่งแวดล้ อมสู่นโยบายโดยใช้ กระบวนการ SEA
ซึ่งมีแ นวทางในการปฏิรูป ดังนี้ (The National Reform
Council, 2015, p. 7)
1) ให้ มี ก ารบู ร ณาการประเด็ น สิ่ ง แวดล้ อมสู่
กระบวนการกาหนดนโยบายควบคู่กบั ด้ านเศรษฐกิจและ
สังคม โดยใช้ กระบวนการ SEA เป็ นเครื่องมือ
2) ให้ คณ ะกรรมการเพื่ อการพั ฒ นาที่ ย่ั ง ยื น
กาหนดกรอบนโยบาย และหน่ วยงานรับผิดชอบในการ
จัดทา SEA เพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน
3) ให้ หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท า SEA
เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น และร่วมพิจารณา

4) เมื่ อ มี ก ารจั ด ท า SEA แล้ ว ให้ โครงการที่ มี
ความจาเป็ นต้ องจัดทา EIA พิจารณาความสอดคล้ องกับ
SEA นั้นด้ วย
ต่ อมาในปี พ.ศ.2559 บทบาทหน้ าที่ของ สปช.
ได้ ส้ นิ สุดลง หลังจากการลงมติไม่เห็นชอบรับร่างรัฐธรรมนูญ
เมื่อ วัน ที่ 6 กัน ยายน พ.ศ.2558 ตามรัฐธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 จึง
ได้ จัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ (สปท.) เพื่อทา
หน้ าที่สบื ต่อจาก สปช. ซึ่งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการ
ปฏิรปู ประเทศด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม โดย สปท.
ได้ จัดทาข้ อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ
ตามมาตรา 31 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เรื่อง การปฏิรูปด้ าน
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมของประเทศไทย
ซึ่งมีข้อเสนอการปฏิรูปในการผลักดันการนา SEA มาใช้
กับการวางแผนพัฒนาของประเทศไทยอย่างเป็ นรูปธรรม
ภายใน 3 ปี โดยด าเนิ น การ ดั ง นี้ (National Reform
Steering Assembly, 2017, p. 29)
1) พัฒนาแนวทางการจัดทา SEA โดยการทบทวน
จากเอกสารที่ได้ มกี ารจัดทาไว้
2) สร้ างกลไกและการกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักในการพัฒนา SEA ของประเทศไทย
3) ดาเนินการเชิงรุก โดยให้ มีความรู้ความเข้ าใจ
ที่ถูกต้ อง สร้ างความตระหนัก และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การจัดทา SEA ให้ กบั ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
กับแผนพัฒนา 7 ประเภท (ระยะแรก) ประกอบด้ วยแผน
ด้ านคมนาคม แผนพัฒนาพลังงาน (ไฟฟ้ าและปิ โตรเลียม)
แผนพั ฒ นาลุ่มน้า แผนพั ฒ นาพื้ นที่พิ เศษ ผังเมือง (ผัง
ประเทศ ผั ง เมื อ ง และผั ง จั ง หวั ด ) แผนพั ฒ นานิ ค ม
อุตสาหกรรม และMega Projects ตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมแห่งชาติ
4) จั ด ท าข้ อ เสนอส าหรั บ โครงการ SEA Pilot
Project ร่ วมกับหน่ วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดทา
SEA ภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ
5) พั ฒ นาฐานข้ อมู ล SEA และเชื่ อมโยงกั บ
ฐานข้ อมูล EIA รวมทั้ง ผลักดันให้ เป็ นศูนย์ข้อมูล SEA
6) ออกระเบียบสานั กนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการ
จัดทา SEA และกาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร ระเบียบ ปฏิบัติ
แผนพัฒนาที่เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการบังคับใช้ ท่ชี ัดเจน
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7) ผลักดันเจ้ าของนโยบาย แผน แผนงาน หรือ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทา
และพิจารณา SEA ให้ เป็ นไปตามแนวทางที่กาหนด
ในเดือนมกราคม พ.ศ.2560 ได้ มีการตั้งคณะกรรมการ
บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามกรอบการปฏิ รู ป ประเทศ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ างความสามั ค คีป รองดอง
(ป.ย.ป.) ซึ่งจะทาหน้ าที่นาข้ อเสนอของ สปช. และ สปท.
ตลอดจนภาคส่ ว นต่ า งๆ มาพิ จ ารณาอย่ า งเป็ นระบบ
กลั่ น กรอง จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ และความเป็ นไปได้
เพื่ อให้ สอดคล้ องกับรัฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 รวมทั้งยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆ
ของชาติ โดย ป.ย.ป. ได้ มีการจั ดล าดับวาระการปฏิรูป
ที่ส าคั ญ และเร่ งด่ ว นที่ต้ อ งด าเนิ น การในปี พ.ศ.2560
วาระการปฏิรูปที่สาคัญและเร่งด่วนดังกล่าวมีประเด็นการ
ขับเคลื่อนแนวทาง SEA ในประเทศไทยด้ วย ซึ่งปั จจุ บัน
อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดาเนินการ โดย สผ. ได้ หารือ
กับ สศช. ถึงแนวทางในการผลักดันการปฏิรูป SEA โดย
ใช้ กลไกคณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาที่ย่ั งยืน (กพย.)
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน มีเลขาธิการ สศช. เป็ น
เลขานุการ และมีเลขาธิการ สผ. เป็ นผู้ช่วยเลขานุการ และ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการ SEA ภายใต้ กพย. ในการขับเคลื่อน
รวมทั้งเพิ่ ม อานาจหน้ าที่ของ กพย. ให้ มี อานาจในการ
ผลักดันเรื่อง SEA ของประเทศไทย และสศช. อยู่ระหว่าง
การขับเคลื่อนในการดาเนิ นการจัดทาหลักเกณฑ์ในการ
ดาเนินการและพิจารณารายงาน SEA มาใช้ กบั การวางแผน
พั ฒนาประเทศอย่ างเป็ นรูปธรรมและเติบโตอย่ างยั่งยืน
ต่อไป
สาหรับขั้นตอนของการดาเนินการจัดทา SEA ที่ใช้
ปฏิบัติในปั จจุบัน หน่วยงานเจ้ าของนโยบาย แผน แผนงาน
หรือโครงการพั ฒ นาขนาดใหญ่ จะใช้ แนวทางการปฏิบัติ
จากคู่มือ SEA ซึ่งจัดทาโดย สผ. โดยในแต่ละขั้นตอนที่
นามาใช้ อาจมีการปรับให้ เหมาะสมกับการดาเนินการของ
นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการพั ฒนาขนาดใหญ่
ของหน่ วยงาน สามารถสรุปขั้น ตอนของการดาเนิน การ
ดั ง นี้ 1) กระบวนการกลั่ น กรอง (Screening) 2) การ
ทบทวนเอกสารทุ ติ ย ภู มิ (Reviewing Data) 3) การ

94

กาหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 4) การเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเพิ่มเติม (Profiling) 5) การวิเคราะห์และประเมิน
ข้ อมูล (Analysis and Appraisal) 6) การนาเสนอทางเลือก
ที่ เ หมาะสม (Propose Alternative) 7) การน าเสนอ
หลั ก การป้ องกัน ไว้ ล่ ว งหน้ า (Precautionary Principle)
8) การตั ด สิ น ใจพั ฒ นา (Decision Making) 9) การ
ติด ตามประเมิน ผล (Monitoring and Evaluation) และ
10) การปรับปรุงแก้ ไข (Improvement) จากรายละเอียด
ขั้ น ตอนของการด าเนิ น การจั ด ท า SEA ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ใ น
ปัจจุบัน พบว่า ส่วนใหญ่ดาเนินการจะอยู่ในขั้นตอนที่ 1)
- 7) ส่วนในขั้นตอนที่ 8) - 10) ยังไม่มีการดาเนินการต่อ
เนื่องจากผลการศึกษา SEA สาหรับนโยบาย แผน แผนงาน
หรือโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ส่วนมากจะถูกขึ้นหิ้ง ไม่ได้
มีการนามาใช้ ประโยชน์จริง จึงไม่เกิดผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจพัฒนา และต่อเนื่องไปถึงขั้นตอนการติดตามและ
ประเมินผล และการปรับปรุงแก้ ไข ทาให้ การทา SEA ซึ่ง
ต้ องใช้ ทรัพยากรทั้งเวลา บุคลากร และงบประมาณ ใน
การดาเนินการจานวนมากไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์เท่าที่ควร
ปั ญหาและอุปสรรคของการจัดทา SEA ที่ผ่านมา
ในประเทศไทยที่สาคัญ พบว่า ยังไม่มแี นวทางการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนพอ คู่มือการปฏิบัติท่ีจัดทาโดย สผ. เป็ นเพี ยง
แนวทางในการดาเนินการแบบกว้ างๆ เมื่อครั้งเริ่มต้ นการ
จั ด ท า SEA ในประเทศไทยก็เป็ นการน าแนวคิ ด ของ
ต่างประเทศมาใช้ ซึ่งก็ยังไม่สอดคล้ องกับสภาพลักษณะ
การพัฒนาของประเทศไทยเท่าที่ควร รวมทั้งประเทศไทย
ยั ง ขาดผู้ เชี่ ย วชาญด้ า น SEA ปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ มี ก ฎหมาย
ระเบียบ ข้ อบังคับใดๆ ที่ให้ มีการจัดทา SEA และยังขาด
ระบบติดตามและประเมินผลนโยบาย แผน แผนงาน หรือ
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ท่มี กี ารจัดทา SEA
2. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แวดล้อ มภายในและ
ปั จจัยแวดล้อมภายนอกของการประเมิ นสิ่งแวดล้อ ม
ระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย (SWOT Analysis)
สรุปผลการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลหลักเกี่ยวกับปัจจัย
แวดล้ อมของการประเมิน สิ่งแวดล้ อมระดับยุ ทธศาสตร์
แสดงในตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ความเห็นของผู้ให้ ข้อมูลหลักเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้ อมภายในของ SEA ในประเทศไทย
ปั จจัยแวดล้อมภายใน
จุดแข็ง (S)
จุดอ่อน (W)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
1
2
3
1
2
3
4
5
ภาครัฐ คนที่ 1




ภาครัฐ คนที่ 2








ภาครัฐ คนที่ 3





ภาครัฐ คนที่ 4






ภาครัฐ คนที่ 5







บริษัทที่ปรึกษา คนที่ 1



บริษัทที่ปรึกษา คนที่ 2




บริษัทที่ปรึกษา คนที่ 3







นักวิชาการ คนที่ 1





นักวิชาการ คนที่ 2






นักวิชาการ คนที่ 3








หมายเหตุ S = Strengths = จุดแข็ง, W = Weakness = จุดอ่อน, O = Opportunities = โอกาส, T = Threats = อุปสรรค

จุดแข็ง (Strengths)
1) หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคเอกชน
บางหน่ วยงาน ได้ เริ่มให้ ความสาคัญกับกระบวนการการ
ดาเนินงาน SEA มากขึ้น และมีการนา SEA มากาหนด
เป็ นแนวทางการดาเนินการในแผนพัฒนาในอนาคตของ
หน่วยงาน
2) ประชาชนในพื้นที่ได้ เริ่มเข้ ามามีส่วนร่ วมและ
ให้ ความร่ วมมือกับหน่ วยงานดาเนินการในกระบวนการ
SEA ถึงแม้ ว่าจะยังไม่มคี วามเข้ าใจในเรื่อง SEA ก็ตาม
3) มีคู่มือการดาเนินการ SEA ออกมา โดย สผ.
เพื่ อเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงานให้ กับภาคส่วนต่ างๆ
และผู้ท่สี นใจ
จุดอ่อน (Weakness)
1) ในปั จ จุ บัน ยั งไม่ มีห น่ วยงานรั บผิด ชอบหลั ก
ที่มีบทบาทและหน้ าที่ในการพั ฒนาระบบ SEA จึงทาให้
กระบวนการ SEA ของประเทศไทยยังไม่สามารถขับเคลื่อน
ให้ เห็นเป็ นรูปธรรม
2) หน่วยงานเจ้ าของนโยบาย แผน แผนงาน หรือ
โครงการขนาดใหญ่ ท่ีต้ อ งจั ด ท า SEA ยั งมีค วามพร้ อม
ไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ ทั้งด้ านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
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และผู้ปฏิบัติงาน บางหน่ วยงานใช้ บุคลากรด้ าน EIA มา
จัดทา SEA ซึ่งทาให้ แนวทางการดาเนินการจัด ทา SEA
เบี่ยงเบนไป
3) หน่วยงานที่จัดทา SEA บางหน่วยงาน ยังไม่มี
ความรู้ความเข้ าใจในกระบวนการ SEA ที่ถู กต้ อ ง และ
ยังคงดาเนินการกระบวนการ SEA ในพื้นฐานของ EIA
4) ในปัจจุบนั จานวนนักวิชาการที่มคี วามเชี่ยวชาญ
ด้ าน SEA ในประเทศไทยยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
จึงทาให้ อาจจะไม่ทนั ต่อการวางแผนในการพัฒนาประเทศ
และยังไม่มีหน่วยงานใดจัดทาฐานข้ อมูลเพื่อทาการรวบรวม
ข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญด้ าน SEA ในประเทศไทยอย่างเป็ นระบบ
5) เนื่องจากการดาเนินการจัดทา SEA มีงบประมาณ
และค่ าใช้ จ่ายที่ค่ อนข้ างสูง หน่ วยงานที่ต้ องด าเนิ น การ
SEA ไม่ได้ ต้งั งบประมาณรองรับการดาเนินการดังกล่าวไว้
จึงทาให้ การดาเนินการเป็ นไปอย่างไม่เต็มที่
6) ข้ อมู ลทุติยภูมิท่ีต้องใช้ ในการจัดท า SEA ใน
ปัจจุบัน ยังมีความคลาดเคลื่อนมาก เช่น ข้ อมูล GIS ของ
แต่ละหน่วยงาน เนื่องจากไม่มฐี านข้ อมูลกลางของประเทศ
ทาให้ ข้อมูลไม่เพียงพอและไม่สอดคล้ องกับความต้ องการ
ใช้ งาน

ตารางที่ 2 ความเห็นของผู้ให้ ข้อมูลหลักเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้ อมภายนอกของ SEA ในประเทศไทย
ปั จจัยแวดล้อมภายนอก
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
1
2
3
1
2
3
4
5
ภาครัฐ คนที่ 1




ภาครัฐ คนที่ 2








ภาครัฐ คนที่ 3
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
อุปสรรค (T)
1
2
3
4
5
ภาครัฐ คนที่ 4


ภาครัฐ คนที่ 5



บริษัทที่ปรึกษา คนที่ 1


บริษัทที่ปรึกษา คนที่ 2



บริษัทที่ปรึกษา คนที่ 3






นักวิชาการ คนที่ 1



นักวิชาการ คนที่ 2




นักวิชาการ คนที่ 3







หมายเหตุ S = Strengths = จุดแข็ง, W = Weakness = จุดอ่อน, O = Opportunities = โอกาส, T = Threats = อุปสรรค
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

ปั จจัยแวดล้อมภายนอก

โอกาส (O)
1
2
3







โอกาส (Opportunities)
1) รั ฐ บาลได้ ใ ห้ ความส าคั ญ และมี ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุ นการนากระบวนการ SEA มาใช้ ในการวางแผน
การพั ฒนาประเทศอย่ างชัดเจน โดยการบรรจุ ไว้ ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติเพื่อเป็ นแนวทางการ
พั ฒ นาในอนาคต รวมทั้งจัด ตั้งองค์กรต่ างๆ เช่ น สภา
ปฏิรูปแห่ งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรปู ประเทศ เป็ นต้ น
เพื่อเป็ นกลไกในการขับเคลื่อนและผลักดันกระบวนการ
SEA ในประเทศไทย
2) ความร่วมมือของหน่วยงานและกองทุนสนับสนุน
จากต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการศึกษาวิจัย และพัฒนาด้ าน
SEA เช่น ธนาคารพัฒนาแห่ งเอเชีย (Asian Development
Bank: ADB) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสวีเดน
(Swedish International Development Cooperation Agency:
Sida) เป็ นต้ น
3) ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วาม
พร้ อมที่จะช่วยผลักดันในทางวิชาการให้ เกิดกระบวนการ
และแนวทางของ SEA ขึ้นในประเทศไทย
อุปสรรค (Threats)
1) ระบบคานอานาจของฝ่ ายการเมือง กระบวนการ
ใช้ อานาจของฝ่ ายบริหารที่ไม่สอดคล้ องไปกับอานาจตาม
รัฐธรรมนู ญ ความไม่ เสถียรภาพทางการเมือง ทาให้ บาง
โครงการที่จัดทารายงาน SEA ถูกระงับไว้ ก่อน เมื่อจะนามา
ใช้ ใหม่ข้อมูลส่วนใหญ่กไ็ ด้ เปลี่ยนแปลงไปแล้ ว
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2) ความซา้ ซ้ อนของหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน
ทาให้ การดาเนิน งานเกิดความไม่ ชัดเจน และสิ้น เปลือง
งบประมาณ รวมถึงการดาเนินการด้ าน SEA ด้ วย
3) การกาหนดแผน แผนงาน โครงการที่ต้องจัดทา
SEA รวมทั้งแนวทางการประเมิน SEA ที่ได้ จัดทายังไม่
ชัดเจน เป็ นรูปธรรมเท่าที่ควร
4) ประชาชนยั งไม่ มีค วามรู้ ความเข้ าใจในเรื่อ ง
SEA แม้ ก ระทั่งบางหน่ วยงานเอง ยั งมีความเข้ าใจที่ไม่
ถูกต้ องเกี่ยวกับ SEA
5) ประชาชนในพื้ นที่ ยั ง ไม่ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ต่ อ
นโยบาย แผน แผนงาน หรือโครงการพัฒนาที่ดาเนินการ
จัดทา SEA บางส่ วนยั งมองว่ า SEA ก็คือ EIA รูป แบบ
หนึ่ง จนทาให้ บางครั้งขาดมิตกิ ารมีส่วนร่วมของประชาชน
ในโครงการนั้นๆ
6) ประเทศไทยให้ ความส าคั ญ กับงานวิจั ย ด้ า น
SEA น้ อยมาก ทาให้ การพัฒนาด้ าน SEA ยังเป็ นไปอย่าง
ไม่เหมาะสมกับรูปแบบของประเทศไทย
7) ขาดกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบั ง คับ ที่เกี่ย วข้ อ ง
ด้ าน SEA
3. กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนาของการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย
จากการวิเคราะห์ SWOT จึงน าข้ อมู ลมากาหนด
เป็ นกลยุทธ์ / แนวทางการพั ฒนา SEA ในประเทศไทย
โดยเทคนิค TOWS Matrix ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา SEA ในประเทศไทย โดยเทคนิค TOWS Matrix
ปั จจัยภายนอก
โอกาส (O)
อุปสรรค (T)
ปั จจัยภายใน
1. รัฐบาลจั ดสรรงบประมาณเพื่ อ ช่ วยสนับ สนุ น
1. ทุกหน่วยงานต้ องให้ ความสาคัญ โดยกาหนดแนวทาง
ให้ แก่ ห น่ วยงานเพื่ อ รองรับ การด าเนิน การด้ า น
SEA เป็ นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน
SEA (W5, O1)
และสร้ างความร่ ว มมื อ จากองค์ก รสนับ สนุ น ทั้งภายใน
2. ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
ประเทศและต่ างประเทศอย่ างเป็ นรูป ธรรม (S1, O1,
ประเทศไทยและต่ างประเทศ เพื่อ สนับ สนุนการ
O2)
จุดแข็ง (S)
ศึก ษาวิ จัย การพั ฒ นาบุ คลากร ทั้งในหน่ ว ยงาน
2. ภาครัฐ ให้ ก ารส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น กระบวนการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และการ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในกระบวนการ SEA
พัฒนาระบบและเทคนิคด้ าน SEA รวมทั้งฐานข้ อมูล
อย่างเต็มที่ โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ
กลางเชื่อมโยงข้ อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนกระบวนการ
(S2, O1, O3)
SEA (W2, W3, W4, W6, O2)
1. จัดตั้งหน่ วยงานรับผิดชอบหลักด้ าน SEA พร้ อม
ออกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้ อบังคับเพื่อมารองรับ
กระบวนการดังกล่าว และการจัดสรรงบประมาณ
1. ส่งเสริม และสนับ สนุ นในการให้ ความรู้ สร้ างความ ให้ เพียงพอต่อการดาเนินงานแก่ทุกหน่วยงาน
เข้ าใจ และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการ (W1, W5, T3, T7)
SEA มากขึ้น มี ก ารจั ดอบรม สัม มนา หรือ ประชุ ม เชิ ง 2. ส่งเสริม การสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจในด้ า น
ปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ SEA แก่ ทุ ก ภาคส่วน โดยการจัดอบรม สัม มนา
ความเข้ าใจ และทัศนคติท่ดี ี รวมถึงสร้ างความเชื่อมั่นต่อ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็ นต้ น เพื่อสร้ างองค์ความรู้
ที่ถูกต้ องของ SEA เกิดความตระหนัก และทัศนคติ
กระบวนการ SEA (S2, T4, T5)
2. ส่งเสริมให้ มี ก ารทาวิจั ย ทางวิ ช าการด้ า น SEA โดย ที่ ดี ต่ อ กระบวนการ SEA และเป็ นการพั ฒ นา
จุดอ่อน (W)
นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ช่ วยสนับสนุนและผลักดัน บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ให้ มีความเชี่ยวชาญเพียงพอ
ต่ อ การด าเนิ น การในอนาคตต่ อ ไป (W2, W3,
การดาเนินการดังกล่าว (S4, T6)
3. การนาเอาแนวทางการจัดทา SEA จากคู่มือที่มีอยู่มา W4, T4, T5)
ปรับปรุงแก้ ไข และกาหนดแนวทางการปฏิบัติให้ เหมาะสม 3. มีฐานข้ อมูลกลาง เพื่อเป็ นแหล่ งข้ อมูลที่ครบถ้ วน
กับบริบทของประเทศ และผลักดันไปสู่การจัดทากฎหมาย และสมบูรณ์ ทั้งข้ อมูลด้ านต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
ระเบี ย บ หรือ ข้ อ บั งคั บ การดาเนิ นงานด้ าน SEA (S3, เช่ น พื้ นที่ป่าไม้ เขตการใช้ ท่ ดี ิน เป็ นต้ น รวมทั้ง
งานวิจัยด้ าน SEA เพื่อเป็ นประโยชน์ในการจัดทา
T3, T7)
รายงาน SEA และการพั ฒ นาระบบ SEA ของ
ประเทศไทยให้ เหมาะสมมากขึ้นในอนาคต (W6,
T6)
หมายเหตุ S = Strengths = จุดแข็ง, W = Weakness = จุดอ่อน, O = Opportunities = โอกาส, T = Threats = อุปสรรค

กลยุทธ์เชิงรุก ประกอบด้ วย
1) ทุกหน่ วยงานต้ องให้ ความสาคัญ โดยกาหนด
แนวทาง SEA เป็ นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
หน่วยงาน และสร้ างความร่วมมือจากองค์กรสนับสนุนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็ นรูปธรรม
2) ภาครัฐให้ การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
เข้ ามามีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ SEA อย่าง
เต็มที่ โดยอาศัยความรู้ทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ

กลยุทธ์เชิงแก้ไข ประกอบด้ วย
1) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่ อช่ วยสนับสนุ น
ให้ แก่หน่วยงานเพื่อรองรับการดาเนินการด้ าน SEA
2) ส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัย
การพั ฒนาบุคลากร ทั้งในหน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน และการพัฒนาระบบและเทคนิคด้ าน
SEA รวมทั้งฐานข้ อมู ล กลางเชื่ อมโยงข้ อ มู ลต่ างๆ เพื่ อ
สนับสนุนกระบวนการ SEA
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กลยุทธ์เชิงป้องกัน ประกอบด้ วย
1) ส่งเสริมและสนับสนุ นในการให้ ความรู้ สร้ าง
ความเข้ าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
SEA มากขึ้น มี ก ารจั ด อบรม สัม มนา หรื อ ประชุ ม เชิ ง
ปฏิบตั ิการ หรือประชุมกลุ่มย่อย เพื่อให้ เกิดความรู้ ความ
เข้ า ใจ และทั ศ นคติ ท่ี ดี รวมถึ ง สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ
กระบวนการ SEA
2) ส่งเสริมให้ มีการทาวิจัยทางวิชาการด้ าน SEA
โดยมีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิช่วยสนับสนุนและผลักดัน
การดาเนินการดังกล่าว
3) การนาเอาแนวทางการจัดทา SEA จากคู่มือที่
มีอยู่มาปรับปรุงแก้ ไข และกาหนดแนวทางการปฏิบัติให้
เหมาะสมกับบริบทของประเทศ และผลักดันไปสู่การจัดทา
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้ อบังคับการดาเนินงานด้ าน SEA
กลยุทธ์เชิงรับ ประกอบด้ วย
1) จั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด้ าน SEA
พร้ อมออกกฎหมาย ระเบียบ หรือข้ อบังคับเพื่อมารองรับ
กระบวนการดั ง กล่ า ว และการจั ด สรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการดาเนินงานแก่ทุกหน่วยงาน
2) ส่งเสริมการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในด้ าน
SEA แก่ทุกภาคส่วน โดยการจัดอบรม สัมมนา ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการ เป็ นต้ น เพื่อสร้ างองค์ความรู้ท่ถี ูกต้ องของ
SEA เกิดความตระหนัก และทัศนคติท่ดี ีต่อกระบวนการ
SEA และเป็ นการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบตั ิงาน ให้ มีความ
เชี่ยวชาญเพียงพอต่อการดาเนินการในอนาคตต่อไป
3) มี ฐ านข้ อมู ล กลาง เพื่ อเป็ นแหล่ ง ข้ อมู ล ที่
ครบถ้ ว นและสมบู ร ณ์ ทั้ ง ข้ อ มู ล ด้ า นต่ า งๆ ของแต่ ล ะ
หน่วยงาน เช่น พื้นที่ป่าไม้ เขตการใช้ ท่ดี นิ เป็ นต้ น รวมทั้ง
งานวิจัยด้ าน SEA เพื่อเป็ นประโยชน์ในการจัดทารายงาน
SEA และการพั ฒ นาระบบ SEA ของประเทศไทยให้
เหมาะสมมากขึ้นในอนาคต

หรือโครงการพั ฒนาขนาดใหญ่ ต่างๆ โดยการบูรณาการ
ในทุกๆ มิติ ทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี ซึ่ งจะเป็ นตัวช่ วยประกอบการพิ จารณาของ
ผู้บริหารในการวางแผนพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้ อง
กั บ Brown and Therivel ( 2000, pp. 183-186) ที่
กล่าวว่า SEA มีศักยภาพในการกาหนดวัตถุประสงค์และ
ข้ อ จ ากัด ในการก าหนดนโยบาย การก าหนดข้ อ เสนอ
ทางเลือก ซึ่งเป็ นเครื่องมือทางนโยบายและกลยุทธ์ในการ
ดาเนิน งาน สามารถชี้แจงและแก้ ปัญ หาความขัดแย้ งได้
เป็ นโอกาสที่จะได้ นาผลกระทบจากภายนอกที่มกั ไม่ได้ รับ
การพิ จ ารณาอย่ างเพี ย งพอมากาหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจ จุดมุ่งหมายของ SEA คือ การผลักดันนโยบาย
แผน และแผนงานไปสู่ผลลัพธ์ท่ีย่ังยืน รวมถึง SEA นั้น
จะต้ องเป็ นกระบวนการต้ นทางของ EIA ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงาน
และผู้มีอานาจตัดสินใจหรือผู้บริหารระดับสูง จึงจาเป็ น
ต้ องเห็นถึงความสาคัญและยอมรับกระบวนการ SEA มา
ใช้ ประโยชน์ ในปั จจุบันรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันและ
ขับเคลื่อนแนวทางของ SEA ให้ เกิดขึ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
โดยใช้ ก ลไกของคณะกรรมการเพื่ อ การพั ฒ นาที่ย่ั งยื น
(กพย.) โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เป็ นประธาน และจั ด ตั้ ง
คณะอนุ กรรมการ SEA ภายใต้ กพย. ในการขับเคลื่อน
เรื่องดังกล่าว และแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการ
ขับเคลื่อน SEA ในประเทศไทย ได้ แก่ การขาดกฎหมาย
กฎระเบี ย บที่เกี่ย วข้ อ ง ยั งไม่ มีแ นวทางปฏิบัติ ท่ีชั ด เจน
ไม่มหี น่วยงานรับผิดชอบหลักที่มบี ทบาทและหน้ าที่ในการ
พัฒนาระบบ SEA ความพร้ อมด้ านบุคลากรทั้งผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ ป ฏิบัติงาน รวมทั้งงบประมาณในการด าเนิ น การ
ขาดฐานข้ อมูลกลางในด้ านต่างๆ เช่ น ข้ อมูลพื้ นที่ป่าไม้
ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิน ประชาชนและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องยังขาดความรู้ความเข้ าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ SEA
เป็ นต้ น ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ Sukonthaphan
(2016) ที่ พ บว่ า การท า SEA ในประเทศไทยยั ง ไม่
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
ประสบผลสาเร็จมากนักในทางปฏิบัติและยังมีอุปสรรค
อีก มากมาย เช่ น ขาดการสนั บ สนุ น ทางการเมื อง ไม่ มี
จากการศึ ก ษาความเป็ นมา สถานการณ์ ปั จจุ บั น
คานิยามที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน และโครงการ
ตลอดจนปั ญ หาและอุ ป สรรคของการจั ด ท า SEA ใน
การน า SEA ไปประยุ กต์ใช้ ได้ อย่ างจากัด ต้ น ทุ น สูง ใช้
ประเทศไทย และวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย แวดล้ อมเพื่ อเสนอ
เวลาในการดาเนินงานนาน และประชาชนมีโอกาสในการ
แนวทางในการพั ฒ นา SEA ในประเทศไทย พบว่ า
มีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจจากัด และจากผลการศึกษาของ
ประเทศไทยได้ เห็นถึงความสาคัญของกระบวนการ SEA
Belcakova (2016, pp. 2058-2061) ที่กล่าวว่า ในบาง
ที่จะเป็ นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมและสนับสนุน
ประเทศกระบวนการ SEA ยังคงมีปัญหาที่ยังไม่ได้ รับการ
การวางแผนพัฒนาประเทศ ในด้ านนโยบาย แผน แผนงาน
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แก้ ไขในประเด็นข้ อจากัดในการปฏิบตั ติ ามแผนงานที่มอี ยู่
ทาให้ กระบวนการ SEA เกิดได้ ช้า บางประเทศเครื่องมือ
ทางกฎหมายในด้ าน SEA ส่วนใหญ่ อยู่ในนโยบายระดับ
ชาติ เช่ น นิ วซี แลนด์ และแอฟริก าใต้ ที่ข้อกาหนดทาง
กฎหมายของ SEA ยังไม่ ได้ รับการพิ จารณาอย่ างจริงจัง
ประเด็น ข้ อจากัดของข้ อมูลที่จาเป็ นสาหรับการประเมิน
รวมทั้งการขาดผู้เชี่ ยวชาญที่มีคุ ณ วุฒิ และประสบการณ์
จึงทาให้ กระบวนการ SEA ยังไม่มคี วามเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร อีกประการหนึ่ง ประเทศไทยยังให้
ความสาคัญ กับ งานวิจัย ด้ าน SEA น้ อยมาก ซึ่งการวิจัย
จะช่วยให้ เกิดการพัฒนาเครื่องมือและเทคนิคใหม่ ๆ ของ
กระบวนการ SEA เพื่ อ ให้ ได้ รูป แบบที่ เหมาะสมก่ อ น
นาไปปฏิบัติจริง สอดคล้ องกับ Noble and Nwanekezie
(2017, pp. 165-173) ที่กล่ าวว่า การที่จะนา SEA มา
ใช้ เป็ นเครื่องมือในการประเมินได้ อย่ างมีป ระสิทธิภ าพ
จาเป็ นต้ องมีการค้ นคว้ าวิจัยเพิ่มขึ้น มุ่งเน้ นการพัฒนาและ
ติดตามตรวจสอบ เพื่อที่ SEA จะสามารถเป็ นนวัตกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ในการกาหนดนโยบาย แผน และแผนงาน
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายระยะสั้นและริเริ่ม
นโยบายบนพื้ นฐานความคิด ในระยะยาว เพื่ อให้ เข้ าถึง
ศักยภาพของ SEA อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งเป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันกับ Brown and Therivel (2000, pp. 183-186)
ที่ก ล่ าวว่ า ยั งคงมี ค วามต้ อ งการงานวิ จั ย เป็ นอย่ างมาก
ในด้ านการประเมินสภาพแวดล้ อมในพื้ นที่ รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้นั ตอนในการกาหนดนโยบาย เพื่อระบุศักยภาพ
และลักษณะที่เหมาะสมของ SEA ในแต่ ละขั้นตอน การ
วิจัยเชิงประจักษ์เกี่ยวกับศักยภาพของแนวคิดและวิธกี าร
ของ SEA ในการปรับ ตัวให้ เข้ ากับ นโยบาย แนวปฏิบัติ
และขอบข่ า ยงาน วั ฒ นธรรมองค์ ก รและกระบวนการ
ตั ด สิน ใจต่ า งๆ จึ ง เป็ นสิ่ง ที่จ าเป็ นอย่ า งยิ่ ง นอกจากนี้
Chaker, El-Fadl, Chamas and Hatjian ( 2006, pp.
15-56) กล่ าวว่ า มีช่องว่างและข้ อบกพร่ องในการจัดทา
SEA ทั้งขอบเขต วิธกี าร และระยะเวลาในการมีส่วนร่วม
ของประชาชน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของ SEA ยั ง มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข้ อ มู ล
เกี่ย วกับ ขั้น ตอน SEA มีไม่ เพี ยงพอและมักไม่ ส มบู ร ณ์
สาหรับการสรุปบทเรียนและการนาไปใช้ ประโยชน์ และ
การที่มีการวิจัยเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้จานวนน้ อย ดังนั้น
ข้ อมูลกรณีศึกษาต่างๆ จึงมีความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์
อย่างมาก เป็ นต้ น นอกจากนี้ รัฐบาลพยายามที่จะผลักดัน

การสร้ า งและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ในการจั ด ท า SEA แก่
หน่ วยงานด้ านนโยบายและแผนขององค์กรที่เกี่ยวข้ อ ง
ภายในประเทศ และสร้ า งความรู้ค วามเข้ าใจที่ถู ก ต้ อ ง
ความตระหนัก และการประชาสัมพันธ์เรื่อง SEA ให้ กับ
ประชาชน จึ งกล่ า วได้ ว่า ความมุ่ ง มั่น ของรัฐ บาลในการ
ด าเนิ น งานผลั ก ดั น SEA จะส่ ง ผลให้ เกิด กระบวนการ
ดังกล่ าวในประเทศไทยอย่ างเป็ นรูปธรรมและทันต่อการ
วางแผนการพัฒนาประเทศได้ อย่างแน่นอน
ข้อเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งการประเมิ น สิ่ง แวดล้ อมระดั บ
ยุทธศาสตร์ในประเทศไทย พบว่ า มีปัญหาและอุปสรรค
ในหลายๆ เรื่องที่เป็ นข้ อจากัดต่อการพัฒนาระบบ SEA
และจากการวิ เคราะห์ ปั จจั ย แวดล้ อ มท าให้ ได้ ก ลยุ ท ธ์/
แนวทางในการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศไทยหลาย
ประการ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ การผลักดันและขับเคลื่อน
ระบบ SEA เกิดขึ้นอย่ างเป็ นรูปธรรมและให้ ทัน ต่ อการ
พัฒนาประเทศ จึงขอเสนอกลยุทธ์/แนวทางสาคัญที่ต้อง
ดาเนินการเป็ นลาดับต้ นๆ ดังนี้
1. เนื่ องจากประเทศไทยยั งไม่ มีกฎหมาย ระเบีย บ
ข้ อบังคับ หรือแนวทางที่ชัดเจนในด้ าน SEA ทาให้ กลไก
ในการดาเนินการยังไม่เกิดขึ้น จึงควรมีการพัฒนากฎหมาย
เฉพาะเกี่ยวกับ SEA เช่นเดียวกับ EIA และEHIA
2. ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานหลักที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบ SEA ในประเทศไทย อีกทั้งเป้ าหมาย
ของ SEA นั้น เพื่อสร้ างกระบวนการตัดสินใจระดับนโยบาย
การวางแผนพั ฒนา และการวางแผนงานด้ านโครงสร้ าง
พื้นฐานที่เหมาะสมและเกิดการบูรณาการในทุกมิติ ทั้งมิติ
ด้ านสิ่ง แวดล้ อ ม สัง คม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ใน
ระดับประเทศ ภูมิภ าค จังหวัด หรือท้ องถิ่น ด้ วยเหตุน้ ี
หน่วยงานที่เหมาะสมที่สดุ ที่จะเป็ นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
ในการพัฒนาระบบ SEA ของประเทศไทย คือ สานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่ งชาติ
(สศช.)
3. เนื่องจาก SEA ยังเป็ นเรื่องที่ค่อนข้ างใหม่สาหรับ
ประเทศไทย ทาให้ บุคลากรที่มคี วามเชี่ยวชาญและสามารถ
ปฏิบัติงานด้ านนี้ ยังมีน้ อย จึงควรมีการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้ านนี้ให้ มีความรู้ความสามารถ และมีจานวนที่เพี ยงพอ
ต่อการปฏิบตั งิ าน
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4. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงแนวทาง SEA ที่ได้
จัด ท าไว้ โดย สผ. ซึ่ งปั จจุ บัน ทุ กหน่ วยงานยั งคงใช้ เป็ น
คู่มือในการปฏิบตั ิ เนื่องจากแนวทางดังกล่าวยังขาดความ
ชัด เจนและไม่ สามารถน าไปปฏิบัติได้ อย่ างสะดวกและ
คล่ องตัว รวมถึงยังไม่มีความเหมาะสมกับบริบทของการ
พัฒนาและนโยบายต่างๆ ของประเทศไทย
5. ควรมีการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง และ
สร้ างความตระหนัก รวมถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
SEA แก่ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็ นหน่ วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชน และภาคประชาชน เพื่ อให้ เกิด องค์ ค วามรู้ ใ น
พื้ นฐานและเห็น ถึงความส าคัญ ของ SEA ให้ มากยิ่งขึ้น
และเน้ นการดาเนินการเชิงรุก
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