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Area Output Outlook
Climate Change 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

Government endorsed national strategy study on 
climate change conducted by the Institute 
รัฐบาลรับรองผลการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยว่าด้วย 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Carbon label project
โครงการฉลากคาร์บอน

Sustainable 
Development 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

National sustainable development strategy for
Thailand: a guidance manual
คู่มือยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Assessment of sustainable development 
performance under 10th national economic 
and social development plan
การประเมินการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

Environmental 
Governance
(The Access Initiative,  
TAI)
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

Findings from 18 case studies and recommendations  
on how Thailand can better implement Principle 10 
of the Rio Declaration -- promoting people’s access  
to information, participation in decision-making and  
environmental justice.
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
โดยใช้ตัวชี้วัด The Access Initiative
(TAI, www.accessinitiative.org) และใช้ 18 กรณีศึกษา 
เพื่อประเมินว่าประเทศไทยได้ปฏิบัติตามหลักการข้อที่ 10 
ของปฏิญญาริโอเพียงใด และข้อเสนอแนะ

Recommendations on environmental 
governance were incorporated into the 
Constitution of Thailand 2007. 
ข้อเสนอแนะในเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมปรากฏ 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550

Environment and health-related information 
becoming widely accessible to the public by 
the implementation of Article 9(8) of the 
Official Information Act, 1997.
หน่วยราชการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพให้ประชาชนตรวจสอบได้ โดยไม่ต้อง
ร้องขอตามมาตรา 9 (8) ของพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540

Amendment of The Enhancement and 
Conservation of National Environmental 
Quality Act, 1992, to enhance people’s access  
to information, participation in decision-
making, and access to environmental justice. 
พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ได้รับการปรับปรุงโดยสนับสนุนให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในกระบวนการ- 
ตัดสินใจ และเข้าถึงความยุติธรรมได้มากขึ้น

Eco-Efficiency 
Performances 
(Green Label)
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจ (ฉลากเขียว)

Promotion campaigns of green label products to 
consumers 
แผนรณรงค์ส่งเสริมสินค้าฉลากเขียวสู่ผู้บริโภค

Promotion of institutional purchase of green 
label products 
การส่งเสริมให้หน่วยงานระดับองค์กรจัดซื้อ
สินต้าฉลากเขียว 

Energy 
พลังงาน 

Capacity-strengthening program in Clean 
Development Mechanism
การพัฒนาขีดความสามารถด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด

More Thai entrepreneurs earning carbon 
credits by investing in CDM project 
ผู้ประกอบการชาวไทยลงทุนในโครงการกลไกการ 
พัฒนาที่สะอาดมากขึ้นและเป็นผู้ขายคาร์บอนเครดิต

Coastal and Marine 
Resources 
Management 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง

Thailand report and a policy brief on assessment of 
national institutional mechanisms and programmes 
for integrated coastal management to identify and 
operationalise appropriate, inclusive and sustainable 
MMF governance mechanisms
รายงานการประเมินสถานภาพของกลไกและกระบวนการ
ธรรมาภิบาล เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทางทะเล
แบบบูรณาการของประเทศไทยและเอกสารสรุปประเด็น
ทางนโยบาย

Increase of mangrove reforestation in tsunami-
affected areas through local community action
ชุมชนมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ

Analysis and formulation of an action plan for 
management, mitigation and prevention of 
coastal erosion issues in Thailand’s coastal 
provinces
การจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทั่วประเทศ

Database of local wisdom in mangrove forest  
management
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ป่าชายเลน



Biodiversity 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

Policy recommendations for Thailand’ s strategy on 
traditional knowledge and value chain of biodiversity 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

Enhancing urban biodiversity in Thai cities
โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
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Livable Community in  
Northeast Thailand
ชุมชนน่าอยู่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Participating community becoming a role model in 
forest resources management 
ชุมชนในโครงการเป็นแม่แบบในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 

Community forest registered with state 
authority 
จดทะเบียนป่าชุมชนกับหน่วยงานรัฐ

Environmental 
Governance of 
Maptapud Industrial 
Zone in Rayong 
Province
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
กรณีมาบตาพุด 
จ.ระยอง

Assessment findings of environmental governance of  
Petrochemical Industrial Development Master Plan 
(Phase 3), Pollution Reduction and Mitigation Action 
Plan and Rayong Industrial and Community Town Plan. 
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ 3 แผนแม่บทการลด 
และขจัดมลพิษ และผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก 
และชุมชน จ.ระยอง 

Town and Country Planning Act 1975
amended to become meaningfully 
participatory.
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 จะได้รับการแก้ไข
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย 

Ministry of Industry has initiated a “Good 
Environmental Governance in Industries” 
project nationwide.
กระทรวงอุตสาหกรรมได้ริเริ่มโครงการธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดล้อมสู่ภาคอุตสาหกรรมขึ้นในทุกภูมิภาค
ในประเทศไทย
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Sustainable 
Development
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

Study in organic farming and disposal of End of Life 
Vehicles as part of sustainable environment strategy  
in Asia
การศึกษาด้านการเกษตรอินทรีย์และการกำจัดซากรถยนต ์
เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมใน
ภูมิภาคเอเชีย 

Strategic policy options for sustainable 
development in Asia 
ยุทธศาสตร์ทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

The Access Initiative 
(TAI) in Southeast Asia 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้

National assessments of environmental governance in  
Cambodia and Yunnan in Southwest China
การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในประเทศกัมพูชา 
และมณฑลยูนนาน ในสาธารณรัฐประชาชนจีน 

The First ‘The Access Initiative’ (TAI) Asia Regional 
Meeting 
การประชุมเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ภูมิภาคเอเชีย  
ครั้งที่ 1

Peoples in Cambodia and Yunnan have better  
access to information, decision making and 
environmental justice.
ชาวกัมพูชาและขาวจีนในมณฑลยูนนานสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และ
ความยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

Strengthening and expansion of TAI network 
in Asia 
เครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในภูมิภาคเอเชีย 
เข้มแข็งขึ้น

Environmental 
Outlook Assessment 
การประเมินสถานการณ ์
สิ่งแวดล้อม 

The Asia-Pacific regional training manual on 
Integrated Environmental Assessment (IEA) and 
Reporting
คู่มือการประเมินและรายงานผลสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

Environmental policies and implementations 
in Asia-Pacific countries are improved based  
on the use of IEA.
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคมีการปรับปรุง 
การจัดทำนโยบายและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
โดยการใช้วิธีการประเมินสถานการณ์สิ ่งแวดล้อม 
เชิงบูรณาการ



Partnership & Participation

Founded on the belief that partnership is the most effective approach to achieving a more  

sustainable way of life, Thailand Environment Institute (TEI) advocates a participatory approach  

to shared environmental responsibility. Only through harnessing our collective strengths can we  

hope to achieve a better life for all.

ภาคีและการมีส่วนร่วม

การร่วมมือกันเป็นภาคีและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบรักษาสภาพแวดล้อมเพ่ือให้วิถีการดำรงชีวิตเติบโตได้อย่างย่ังยืน 

คือพ้ืนฐานของการก่อต้ังสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (สสท) เพราะสถาบันเช่ือว่าการรวมพลังกันคือแนวทางเดียวท่ีจะช่วย 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
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