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Area Output Outlook
Climate Change 
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

Government endorsed national strategy study on 
climate change conducted by the Institute 
รัฐบาลรับรองผลการศึกษาของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยวาดวย 
ยุทธศาสตรแหงชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Carbon label project
โครงการฉลากคารบอน

Sustainable 
Development 
การพัฒนาอยางยั่งยืน

National sustainable development strategy for
Thailand: a guidance manual
คูมือยุทธศาสตรการพัฒนาอยางยั่งยืนของประเทศไทย

Assessment of sustainable development 
performance under 10th national economic 
and social development plan
การประเมินการพัฒนาอยางยั่งยืนภายใตแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10

Environmental 
Governance
(The Access Initiative,  
TAI)
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม

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.
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
โดยใชตัวชี้วัด The Access Initiative
(TAI, www.accessinitiative.org) และใช 18 กรณีศึกษา 
เพื่อประเมินวาประเทศไทยไดปฏิบัติตามหลักการขอที่ 10 
ของปฏิญญาริโอเพียงใด และขอเสนอแนะ

Recommendations on environmental 
governance were incorporated into the 
Constitution of Thailand 2007. 
ขอเสนอแนะในเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมปรากฏ 
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย 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.
หนวยราชการจัดใหมีขอมูลขาวสารดานสิ่งแวดลอม
และสุขภาพใหประชาชนตรวจสอบได โดยไมตอง
รองขอตามมาตรา 9 (8) ของพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
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.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. 2535 ไดรับการปรับปรุงโดยสนับสนุนใหประชาชน 
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในกระบวนการ- 
ตัดสินใจ และเขาถึงความยุติธรรมไดมากขึ้น

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

Promotion campaigns of green label products to 
consumers 
แผนรณรงคสงเสริมสินคาฉลากเขียวสูผูบริโภค

Promotion of institutional purchase of green 
label products 
การสงเสริมใหหนวยงานระดับองคกรจัดซื้อ
สินตาฉลากเขียว 

Energy 
พลังงาน 

Capacity-strengthening program in Clean 
Development Mechanism
การพัฒนาขีดความสามารถดานกลไกการพัฒนาที่สะอาด

More Thai entrepreneurs earning carbon 
credits by investing in CDM project 
ผู ประกอบการชาวไทยลงทุนในโครงการกลไกการ 
พัฒนาที่สะอาดมากขึ้นและเปนผูขายคารบอนเครดิต

Coastal and Marine 
Resources 
Management 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

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 เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝงทางทะเล
แบบบูรณาการของประเทศไทยและเอกสารสรุปประเด็น
ทางนโยบาย

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

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

Database of local wisdom in mangrove forest  
management
ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในการบริหารจัดการ
ปาชายเลน



Biodiversity 
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

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

Enhancing urban biodiversity in Thai cities
โครงการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง 
เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก

Social Performances 2007 / ผลงานบริการสังคม 2550 
Area Output Outlook

Livable Community in  
Northeast Thailand
ชุมชนนาอยู 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

Participating community becoming a role model in 
forest resources management 
ชุมชนในโครงการเปนแมแบบในดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไม 

Community forest registered with state 
authority 
จดทะเบียนปาชุมชนกับหนวยงานรัฐ

Environmental 
Governance of 
Maptapud Industrial 
Zone in Rayong 
Province
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 
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. 
ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของแผนแมบท
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่ 3 แผนแมบทการลด 
และขจัดมลพิษ และผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลัก 
และชุมชน จ.ระยอง 

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

Ministry of Industry has initiated a “Good 
Environmental Governance in Industries” 
project nationwide.
กระทรวงอุตสาหกรรมไดริเริ่มโครงการธรรมาภิบาล 
สิ่งแวดลอมสูภาคอุตสาหกรรมขึ้นในทุกภูมิภาค
ในประเทศไทย

International Activities 2007 / กิจกรรมระหวางประเทศ 2550 
Area Output Outlook

Sustainable 
Development
การพัฒนาอยางยั่งยืน  

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

Strategic policy options for sustainable 
development in Asia 
ยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย

The Access Initiative 
(TAI) in Southeast Asia 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต

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

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

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

Strengthening and expansion of TAI network 
in Asia 
เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ในภูมิภาคเอเชีย 
เขมแข็งขึ้น

Environmental 
Outlook Assessment 
การประเมินสถานการณ 
สิ่งแวดลอม 

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

Environmental policies and implementations 
in Asia-Pacific countries are improved based  
on the use of IEA.
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟคมีการปรับปรุง 
การจัดทำนโยบายและการดำเนินการดานสิ่งแวดลอม 
โดยการใชวิธีการประเมินสถานการณสิ ่งแวดลอม 
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.

ภาคีและการมีสวนรวม
การรวมมือกันเปนภาคีและการมีสวนรวมรับผิดชอบรักษาสภาพแวดลอมเพ่ือใหวิถีการดำรงชีวิตเติบโตไดอยางย่ังยืน 
คือพ้ืนฐานของการกอต้ังสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (สสท) เพราะสถาบันเช่ือวาการรวมพลังกันคือแนวทางเดียวท่ีจะชวย 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน
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 The year 2007 brought a number of positive  
changes and achievements for the Thai land  
Environment Institute that should be celebrated. Over  
the past 12 months, I am proud to say we have a  
number of well recognized initiatives and successful  
execution serving the interests of both national and  
international communities. To highlight a few success  
stories, our mangrove forest rehabilitation and youth  
development programs have been broadly known to  
both environmental practitioners and educators. Of  
particular delight to me was a Green World Award  
given to the Institute’s environmental journal, Plibai,  
drawn from members of mass media across the  
country. This was a fitting reward for the hard work  
the Institute has put into promoting environmental  
learning among students and children. Staying  
involved and active within the international arena,  
we have earned ourselves a place in many  
international coalitions and fora, collaborating and  
facilitating efforts of the regional and global  
communities to address and tackle such vital issues  
as climate change, environmental governance, and  
disaster risk management that poses greater  
challenges to sustainability.
 The past 12 months has also seen concerted  
efforts and strong commitments by the Institute’s staff  
to open up a new, flexible working scheme for more  
holistic and integrated program design and execution. 
The change has been affected by the process of  
structural reform commenced in late 2006, led by the  
Chairman of the Executive Board of Directors. As we  
always have more to do and learn, I believe that our  
change process is helping us view ourselves from the  
inside out, and making us a learning organization  
as they emerge. Thailand Environment Institute is  
fortunate to have talented and dedicated staff, truly  
making the difference. With the help of our Council  
of Trustees and Executive Board of Directors as well  
as the continued support and involvement of our  
partners and stakeholders, the Institute will continue  
to focus on results, commit to operating excellence,  
and anchor on our core values and vision.

 ในป 2550 สถาบันสิ ่งแวดลอมไทยไดม ีการ 
เปลี่ยนแปลงและมีผลการปฏิบัติงานเปนที่นาพอใจซึ่งควร 
กลาวถึงหลายประการ การดำเนินงานของสถาบันในหวงเวลา 

Message from the Chairman
of the Council of Trustees

สาสนประธานสภา

Mr. Anand Panyarachun

Chairman of the Council of Trustees

Thailand Environment Institute

นายอานันท ปนยารชุน
ประธานสภา

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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รอบ 1 ปที่ผานมา ไดมุงพัฒนาและริเริ่มจัดทำกิจกรรมและ 
โครงการดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่อยูใน 
ความสนใจของสังคม ทั้งในระดับขาติและระดับสากล อาทิ  
โครงการดานการอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาชายเลน ตลอดจน 
แผนงานสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนของสถาบัน  
ซึ ่งไดรับการยอมรับอยางกวางขวางจากผู ที ่ทำงานดาน 
สิ่งแวดลอมและการศึกษา ในปที่ผานมา ผมภูมืใจอยางยิ่ง 
ที่วารสารสิ่งแวดลอม “ผลิใบ” ของสถาบัน ไดรับรางวัล  
“ลูกโลกสีเขียว” สาขาสื่อมวลชนดีเดน อันเปนสิ่งยืนยัน 
ถึงความตั้งใจ และแสดงถึงความมุงมั่นของสถาบันในการ 
สงเสริมการเรียนรู ด านสิ ่งแวดลอมแกเด็กและเยาวชน  
สำหรับดานความสัมพันธกับเครือขายในระดับสากลนั ้น  
สถาบันใหความสนใจอยางจริงจังและมีสวนรวมในเวทีตางๆ  
ที่มุ งแกไขปญหาของสังคมโลกอยางตอเนื ่อง อาทิ การ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมและ 
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
 ขณะเดียวกัน สถาบันมีความกาวหนาในการระดม 
ความคิดและความรวมมือของเจาหนาที่ทุกระดับเพื่อปฏิรูป 
การทำงานของสถาบัน สู แนวทางเพิ ่มประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล อันเปนภารกิจตอเน่ืองจากการปรับปรุงโครงสราง 

ของสถาบัน ซึ ่งเริ ่มตนดำเนินการเมื ่อประมาณครึ ่งหลัง 
ของปที ่ผานมา ภายใตการดูแลรับผิดชอบของประธาน 
กรรมการบริหารสถาบัน ท้ังน้ี ผมเช่ือวากระบวนการปรับปรุง 
โครงสรางการทำงานดังกลาว จะมีสวนอยางมากในการ 
กระตุนใหเรามองสถานการณที่เกิดขึ้นตลอดจนผลกระทบ 
ไดอยางเปนระบบ ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  
และจากภาวะการณภายนอกองคกร ทำใหสถาบันมีโอกาส 
ขยายขอบเขตการเรียนรู และเพิ่มขีดความสามารถในการ 
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทุกรูปแบบ
 ผมขอแสดงความชื ่นชมและขอบคุณเจาหนาที ่
ทุกคน ทุกระดับชั้นของสถาบัน ในความสามารถ ความขยัน 
และความตั้งใจจริง และความทุมเทใหกับงานของสถาบัน 
อยางตอเนื่อง ทำใหเกิดผลงานที่ดีและเปนที่ยอมรับของ 
สังคม ผมขอขอบคุณคณะกรรมการสภา คณะกรรมการบริหาร 
และคณะผูบริหาร ตลอดจนองคกรสนับสนุน หุนสวนและ 
พันธมิตรที ่มีบทบาทสำคัญและมีสวนรวมในความสำเร็จ 
ที ่สถาบันไดรับตลอดปที ่ผานมา สถาบันสิ ่งแวดลอมไทย 
มีความภูมิใจและจะตั ้งใจปฏิบัติงานตอไปอยางเข็มแข็ง  
หวังผลสำเร็จ มุงผลิตงานที่เปนเลิศและยึดมั่นในคุณคาหลัก 
ภายใตวิสัยทัศนที่ชัดเจนของสถาบัน
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 The year 2007 saw a great deal of significant  
and far-reaching changes at the Thailand Environment 
Institute. A comprehensive structural reform program,  
approved by the Council earlier in the year, was  
vigorously implemented, and the new structure was  
in place by the end of the year. Necessary changes  
in operational procedures continued, but it was  
already apparent that the reform program had  
resulted in a considerable strengthening of TEI as a  
leading environmental institute in the country.
 A significant benefit of the reform program  
was the strengthening of TEI’s role as a regional  
institution. Major cooperative programs with  
international and other national organizations had  
already been started and it is expected that these  
will considerably enhance both the stature and  
effectiveness of TEI as a regional institution.
 The beneficial results mentioned above  

would never have been possible without the  
dedication and hard work of the staff at all levels.  
These efforts are greatly appreciated, and I am  
confident that with the valuable leadership of the  
Council and the Board, the Institute will continue to  
make significant progress in its efforts to help improve  
the scope and effectiveness of environmental  
management in the country and the region as a  
whole.

 ในรอบป พ.ศ. 2550 สถาบันสิ ่งแวดลอมไทย 
ไดปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหมทั้งระบบ หลังจากไดรับ 
การอนุมัติจากคณะกรรมการสภาในตอนตนป สถาบันไดเริ่ม 
ปฏิบัติงานภายใตโครงสรางใหมในตอนปลายปที ่ผานมา  
แมวาสถาบันจะยังอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและ 
ระบบการดำเนินงานตางๆ ที่จำเปน แตเปนที่ประจักษชัดเจน 
วาการปรับโครงสรางไดทำใหสถาบันเปนองคกรที่เขมแข็งขึ้น 
ในฐานะหนวยงานสิ่งแวดลอมระดับนำของประเทศ
 การปรับโครงสรางใหมยังชวยพัฒนาใหสถาบัน 
เปนองคกรที ่ม ีบทบาทในระดับภูม ิภาค โดยในขณะนี ้ 
สถาบันไดดำเนินงานในโครงการสำคัญหลายโครงการดวยกัน 
ที่สถาบันรวมมือกับองคการระหวางประเทศและหนวยงาน 
ตางประเทศ ซึ ่งจะยิ ่งชวยสงเสริมสถานภาพในการเปน 
องคกรระดับภูมิภาคของสถาบันตอไป
 ผลลัพธ ท ี ่ ได จากการปร ับโครงสร างข างต น 
กลาวไดว ามาจากการทุ มเทของพนักงานทุกระดับของ 
สถาบัน ซึ่งผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และเชื่อมั่นวาการ 
มองการณไกลและการชี ้แนะที ่มีประโยชนเปนอยางยิ ่ง 
ของคณะกรรมการสภาและคณะกรรมการบริหารจะชวยให 
สถาบนมีความกาวหนาในการพัฒนาขอบขายงานและ 
ประสิทธิผลของการดำเนินงานบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคโดยรวมตอไป

Message from the Chairman 
of the Executive Board of

Directors
สาสนประธานกรรมการบริหาร

Professor Dr. Phaichitr Uathavikul

Chairman of the Executive Board of Directors

Thailand Environment Institute

ศาสตราจารย ดร. ไพจิตร เอ้ือทวีกุล
ประธานกรรมการบริหาร
สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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 Thailand Environment Institute has continued  
its three significant areas of concentration for a better  
management of natural resources and environment of  
Thailand. The three areas include policy research, 
capacity-building and training programs. The Institute 
has carried out the three programs in close collaboration 
with public sector, private sector, civil society 
organizations and international organizations. 
 In the year 2007, the Institute made major  
achievements in such areas as green procurement  
policy or green label products and national strategy  
in climate change. In terms of natural resources  
conservation, the Institute worked closely with public 
sector, private sector and local communities in  
strengthening Thailand Forest Watch Network and  
coastal resources management.
 The Institute also worked intensively  
last year towards training programs in natural  
resource management, eco-efficiency performance,  
envi ronmenta l education and envi ronmenta l  
governance. All these programs aim to empower  
civil society sector and to contribute to national  
sustainable development.
 I would like to convey my deep thanks to the  

Message from the President
สาสนประธานสถาบัน

Professor Dr. Sanit Aksornkoae

President

Thailand Environment Institute

ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว
ประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Council of Trustees and the Executive Board of Directors 
for their useful policy guidelines and guidance, which  
have contributed to the fruitful performances of the  
Institute. Also, I would like to sincerely thank the  
staff at all levels. High quality of our work can be  
attributed to their determination, dedication and  
diligence. Last but not least, I would like to express  
my gratitude to all supporters in public sector, private  
sector, civi l society sector and international 
organizations. The Institute aims to make a major  
stride and upgrade its performance efficiency for a  
better management of natural resources and 
environment in the next years to come.

 การดำเนินงานของสถาบันสิ่งแวดลอมไทยใหความ 
สำคัญกับ 3 งานหลักอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรมเพื่อ 
พัฒนาการบริหารจัดการสิ ่งแวดลอมและทรัพยากรของ 
ประเทศ คืองานวิจัยเชิงนโยบาย การปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ 
และการพัฒนาบุคลากร โดยสถาบันทำงานอยางใกลชิดกับ 
เครือขายส่ิงแวดลอม ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และหนวยงานระหวางประเทศ เพื่อผลักดันใหเกิดกิจกรรม 
การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ดีของประเทศ
 ในรอบป พ.ศ. 2550 ผลงานสำคัญของสถาบัน 
คือการขับเคล่ือนนโยบายการจัดซ้ือจัดจางผลิตภัณฑท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอมหรือผลิตภัณฑฉลากเขียว โดยรวมมือกับทั้ง 
ภาครัฐและเอกชน รวมท้ังการจัดทำยุทธศาสตรแหงชาติวาดวย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ในดานการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สถาบันไดดำเนินงานรวมกับ 
ภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการจัดทำเครือขายเฝาระวัง 
ปาไทยและการอนุรักษทรัพยากรชายฝง
 นอกจากนี้ สถาบันยังใหความสำคัญกับการพัฒนา 
ขีดความสามารถและงานฝกอบรม ทั้งดานการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม 
ศึกษาและธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม เพ่ือประโยชนตอการสราง 
ความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคม และกอใหเกิดการพัฒนา 
ประเทศอยางยั่งยืนตอไป
 ผมขอขอบพระคุณคณะกรรมการสภาและคณะ 
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดลอมไทยที่ใหนโยบายและ 
ขอชี ้แนะใหการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอยางดี และ 
ขอขอบคุณนักวิจัยและพนักงานทุกระดับชั้นที่มีความตั้งใจ  
เสียสละ และปฏิบัติงานอยางเขมแข็งจนสามารถผลิตผลงาน 
ที ่มีคุณภาพ และขอขอบคุณผู สนับสนุนงานของสถาบัน 
ทั ้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและองคการระหวาง 
ประเทศ สถาบันจะมุงมั ่นดำเนินงานในปตอไปใหสำเร็จ  
และมีประสิทธิภาพ เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนสืบไป
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FOUNDERS / ผูกอต้ัง
Professor Dr. Phaichitr Uathavikul

Former Minister of the Ministry of Science, Technology and Environment

ศาสตราจารย ดร. ไพจิตร เอื้อทวีกุล 
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
Mr. Kasem Snidvongs

Former Minister of the Ministry of Natural Resources and Environment

คุณเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
Mr. Sophon Suphapong

Former Senator (Bangkok)

คุณโสภณ สุภาพงษ
อดีตวุฒิสมาชิก (กรุงเทพมหานคร)
Dr. Dhira Phantumvanit

Former President of Thailand Environment Institute (Passing Away)

ดร. ธีระ พันธุมวนิช
อดีตประธานสถาบันสิ่งแวดลอมไทย (ถึงแกอนิจกรรม)

THAILAND ENVIRONMENT 
INSTITUTE

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย (สสท.) กอตั้งเมื่อป 

พ.ศ. 2536 เปนองคกรพัฒนาเอกชนดานสิ่งแวดลอม 

ดำเนินงานในฐานะองคกรอิสระ ไมแสวงหากำไร สถาบัน 

ทำงานวิจัย ฝกอบรมและดำเนินกิจกรรมพัฒนาขีดความ 

สามารถการทำงานดานสิ่งแวดลอม เพื่อสงเสริมการ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตกรอบ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค

 สถาบันสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีฝายตางๆ 

เพื่อรวมกันรับผิดชอบพัฒนางานสิ่งแวดลอม โดยการ 

ประสานงานอยางใกลชิดรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน  

ชุมชนทองถิ่น และภาคประชาสังคม ตลอดจนองคกร 

ในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในการกำหนดทิศทาง 

การทำงานดานสิ่งแวดลอมและเชื่อมโยงแนวนโยบาย 

สู การปฏิบัต ิ และพัฒนาตนเองใหเปนแหลงขอมูล 

สิ่งแวดลอมที่ทันสมัยและนาเชื่อถือ ทั้งหมดนี้ เพื่อนำไปสู 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

อยางยั่งยืน

 Established in 1993, Thailand Environment 

Institute (TEI) is a non-profit, non-governmental  

organization. Through researches, training and  

capacity-building activities, TEI has been working  

for the conservation of natural resources and the  

sustainable development of the environment in  

Thailand and in the region.

 TEI advocates a participatory approach  

to shared environmental responsibility by working 

closely with government, private sector, local  

communities, civil society partners, as well as  

regional and international organizations. TEI  

helps to formulate environmental directives and  

link policy with action to encourage meaningful 

environmental progress in Thailand. In this way,  

and by serving as a reliable and up-to-date  

information and knowledge resource, TEI works  

to advance sustainable development of natural  

resources and environment.

สถาบันส่ิงแวดลอมไทย
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VISION

 A center of excellence in environmental  

issues; a source of up-to-date and reliable data;  

equipped with highly qualified personnel able  

to promote initiatives towards the sustainable  

development of our natural resources and the  

environment; and as such well recognized both  

locally and internationally.

วิสัยทัศน
 “สถาบันส่ิงแวดลอมไทยมุงเปนสถาบันที่มีความ 

เปนเลิศดานสิ ่งแวดลอม เปนแหลงขอมูลที ่ทันสมัย 

เช่ือถือได พร่ังพรอมดวยบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สามารถริเร่ิม 

และผลักดันการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เปนที่ยอมรับทั้งในระดับ 

ประเทศและระดับโลก”

ภารกิจ
 ดำเนินงานวิจัยทั้งในระดับประเทศและระดับ 

นานาชาติเพื่อสนับสนุนและรวมผลักดันใหไดผลงานที ่

สามารถนำไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอ 

ใหเกิดคุณูปการตอการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

 สรางระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเชื่อถือได 

รวมกับการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เพ่ือเผยแพรขอมูลส่ิงแวดลอม 

ท่ีมีคุณภาพใหกับผูเก่ียวของในระดับสถาบันและสาธารณชน 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 พัฒนาบุคลากรใหม ีความร ู ความสามารถ  

มีใจรักในงานที่ปฏิบัติ และภาคภูมิใจในงานและสถาบัน 

สิ่งแวดลอมไทย

 เพื่อใหสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบที่มี 

ตอสังคมไทย สถาบันจะดำเนินกิจกรรมเสริมสราง 

ขีดความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม 

ใหกับกลุมผูดอยโอกาสของสังคม เพ่ือสนับสนุนจ�ดมุงหมาย 

ของประเทศที่จะแกไขปญหาความยากจนในกรอบของ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน

MISSION

 To conduct research activities within and  

outside the country to benefit the conservation  

of natural resources and the environment, and to  

support and participate in the practical application 

of the research findings.

 To establish up-to-date and reliable  

information systems and to produce research  

publications for extensive dissemination of quality  

information on environmental issues to relevant  

institutions and general public both locally and  

internationally.

 To develop and enhance the knowledge  

and capabilities of the staff so that they can be  

proud of their work and their organization.

 And in line with its social obligations towards  

the Thai society, TEI undertakes environment- 

related capacity building activities among the  

more vulnerable groups of society. The activities  

aim to support the national poverty alleviation  

goals within the overall framework of sustainable  

development.
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  Chairman  ประธานสภา
Professor Dr. Phaichitr Uathavikul  ศาสตราจารย ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล
Former Minister of the Ministry of Science, Technology and Environment
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม

  Vice Chairman  รองประธานสภา
Mr. Kasem Snidvongs  คุณเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
Former Minister of the Ministry of Natural Resources and Environment
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  Vice Chairman  รองประธานสภา
Ms. Matana Leongnarkthongdee  คุณมัทนา เหลืองนาคทองดี
Corporate Communication Director, The Siam Cement Public Company Limited
ผูอำนวยการสำนักงานสื่อสารองคกร บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

  Trustees  กรรมการสภา
(Listed in English alphabetical order  รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

Mr. Apilas Osatananda  คุณอภิลาศ โอสถานนท
Chairman of Development Cooperation Foundation
ประธานมูลนิธิวิเทศพัฒนา

Dr. Khunying Kalaya Soponpanich  ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช
Founder and Secretary General of Rajapruek Institute Foundation
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ

Mr. Mechai Viravaidya  คุณมีชัย วีระไวทยะ
Chairman, Population and Community Development Association
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Professor Dr. Montri Chulavatnatol  ศาสตราจารย ดร. มนตรี จ(ฬาวัฒนฑล
Director of Academic Development and Quality Assurance, The College of Management, 
Mahidol University
ผูอำนวยการฝายพัฒนาและประกันคุณภาพวิชาการ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Council of Trustees 2008-2009
Thailand Environment Institute
คณะกรรมการสภาสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 2551-2552
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Mr. Petipong Pungbun Na Ayudhya  คุณปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
Chairman of Executive Board of Directors, Biodiversity-based Economy Development Office 
(Public Organization)
ประธานกรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

Professor Dr. Phaisith Phipatanakul  ศาสตราจารย ดร. ไพศิษฐ พิพัฒนกุล
Chairman of the Councillor of State Committee number 9, Office of the Council of State
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 9, สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Dr. Piyasawat Amaranan  ดร. ปยสวัสด อัมระนันทน
Former Minister of the Ministry of Energy
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน

Mr. Pree Buranasiri  คุณปรีดิ์ บุรณศิริ
Former Member, National Economic and Social Advisory Council
อดีตสมาชิกสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Mr. Sophon Suphapong  คุณโสภณ สุภาพงษ
Former Senator (Bangkok)
อดีตวุฒิสมาชิก (กรุงเทพมหานคร)

Ms. Supaporn Pitiporn  คุณสุภาภรณ ปติพร
Head of Pharmacy Division, Abhaibhubejhr Hospital
หัวหนากลุมงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

Professor Dr. Yodhathai Thebtaranonth  ศาสตราจารย ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท
Senior Specialist, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 
National Science and Technology Development Agency
ผูเช่ียวชาญอาวุโส ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

Professor Dr. Yongyuth Yuthavong  ศาสตราจารย ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ
Senior Researcher, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology, 
National Science and Technology Development Agency
นักวิจัยอาวุโส ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

Professor Dr. Sanit Aksornkoae (Secretary)  ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว (เลขานุการ)
President of Thailand Environment Institute
ประธาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

Dr. Chaiyod Bunyagidj (Secretary Assistant)  ดร. ไชยยศ บุญญากิจ (ผูชวยเลขานุการ)
Vice President of Thailand Environment Institute
รองประธาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
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Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong  ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ
Assistant President of Thailand Environment Institute
ผูชวยประธาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

Dr. Ampai Harakunarak  ดร. อำไพ หรคุณารักษ
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Dr. Chamniern Vorratnchaiphan  ดร. จำเนียร วรรัตนชัยพันธ
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Dr. Somrudee Nicro  ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Ms. Kamonnuch Sombunthawong  คุณกมนนุช สมบุญธวงษ
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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  Chairman  ประธานกรรมการบริหาร
Mr. Kasem Snidvongs  คุณเกษม สนิทวงศ ณ อยุธยา
Former Minister of the Ministry of Natural Resources and Environment
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

  Vice Chairman  รองประธานกรรมการบริหาร
Mr. Sophon Suphapong  คุณโสภณ สุภาพงษ
Former Senator (Bangkok)
อดีตวุฒิสมาชิก (กรุงเทพมหานคร) 

  Executive Directors  กรรมการบริหาร
(Listed in English alphabetical order  รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ)

Dr. Krissanapong Kirtikara  ดร. กฤษณพงศ กีรติกร
Advisor to King Mongkut’s University of Technology, Thonburi
ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี

Mr. Mechai Viravaidya  คุณมีชัย วีระไวทยะ
Chairman, Population and Community Development Association
นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

Dr. Pichet Durongkaveroj  ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน
Executive Director, Knowledge Network Institute of Thailand
ผูอำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

Mr. Pree Buranasiri  คุณปรีดิ์ บุรณศิริ
Former Member, National Economic and Social Advisory Council
อดีตสมาชิกสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Associate Professor Suchada Chinajit  รองศาสตราจารย สุชาตา ชินะจิตร
Assistant Director, The Thailand Research Fund
ผูชวยผูอำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

Executive Board of Directors 2008-2009
Thailand Environment Institute
คณะกรรมการบริหารสถาบันส่ิงแวดลอมไทย 2551-2552
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Professor Dr. Yodhathai Thebtaranonth  ศาสตราจารย ดร. ยอดหทัย เทพธรานนท
Senior Specialist, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology,
National Science and Technology Development Agency
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

Professor Dr. Sanit Aksornkoae  ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว
President of Thailand Environment Institute
ประธาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Dr. Chaiyod Budyagidj (Secretary)  ดร. ไชยยศ บุญญากิจ (เลขานุการ)
Vice President of Thailand Environment Institute
รองประธาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong  ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ
Assistant President of Thailand Environment Institute
ผูชวยประธาน สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Dr. Ampai Harakunarak  ดร. อำไพ หรคุณารักษ
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Dr. Chamniern Vorratnchaiphan  ดร. จำเนียร วรรัตนชัยพันธ
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Dr. Somrudee Nicro  ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

Ms. Kamonuch Sombunthawong  คุณกมนนุช สมบุญธวงษ
Senior Director of Thailand Environment Institute
ผูอำนวยการอาวุโส สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
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Management Team / คณะผูบริหาร

President / ประธาน
Professor Dr. Sanit Aksornkoae

ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว

Vice President / รองประธาน
Dr. Chaiyod Bunyagidj

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

Assistant President / ผูชวยประธาน
Dr. Qwanruedee Chotichanathawewong

ดร. ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ 

Senior Director / ผูอำนวยการอาวุโส
Dr. Ampai Harakunarak

ดร. อำไพ หรคุณารักษ

Senior Director / ผูอำนวยการอาวุโส
Dr. Chamniern P Vorratnchaiphan

ดร. จำเนียร วรรัตนชัยพันธ

Senior Director / ผูอำนวยการอาวุโส
Dr. Somrudee Nicro

ดร. สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง

Senior Director / ผูอำนวยการอาวุโส
Ms. Kamonnuch Sombunthawong

คุณกมนนุช สมบุญธวงษ
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