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 This is the second project supported by  

TEI’s Social Service Fund. The Access Initiative  

(TAI) Thailand Coalition, led by TEI, together with  

Social Science Research Institute, Chulalongkorn  

University, Lawyer Council of Thailand, Civil Liberty 

Society and a few independent researchers  

collectively assessed environmental governance of  

three plans which have guided the development  

of petrochemical industries in Maptapud industrial  

zone in Rayong province. The three plans of focus  

included: 1) Petrochemical Industrial Development 

Master Plan, the 3rd phase, 2004-2018, 2) Pollution 

Reduction and Mitigation Action Plan for Rayong  

Province, 2007-2011 and 3) Industrial and  

Community Town Plan for Rayong Province, 2003,  

amended in 2005 and 2006.

 The researchers used TAI indicators (www. 

accessinitiative.org) to assess environmental  

governance by probing laws, government efforts,  

effectiveness and capacity building of both officials  

and people in promoting people’s access to  

information, participation in decision-making and  

environmental justice. Findings and recommen- 

dations are as follows,

 With regard to general law, the 2007  

Consitution guarantees citizens’ rights to the  

three access principles (access to information,  

decision-making and justice). However, with  

regard to specific laws, i.e., legislations, several  

hindrances were founded. They include lack of  

clarity regarding scope, definition, duration and  

the use of officials’ judgment.

 The preparation of the Petrochemical  

Industrial Development Master Plan was completed 

in 2005 but has never been tabled to the Cabinet.  

Although not yet approved, it was often served as  

a reference to support governmental plans (including 

the town plan) for Maptapud area. In reality,  

several new petrochemical industries continued to  

arrive. During 2005-2007, environmental agency  

reviewed as many as 25 environmental impact  

assessment (EIA) reports for new industries to be  

built in Maptapud (as of April 2008). Surprisingly,  

the master plan does not include within it any plan  

to manage the industrial pollution which could  

result from the promoted industries. Moreover,  

findings of a study on the area’s carrying capacity  

have never been concluded. 

Environmental Governance 
of Maptapud Industrial Zone in Rayong Province
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
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 It was therefore recommended that the  

master plan be updated and encourage people’s  

access to information and decision-making  

process to implement the Principle 10 of the Rio  

Declaration, which declares that the state should  

promote people’s access rights. It was also  

recommended that a p i lo t i ndependent  

environmental organization (Article 67, second  

clause, of the 2007 Constitution) in a form of a  

committee be established to review EIA reports  

and that a multi-stakeholder management  

committee appointed to oversee the overall  

development of the area in question.

 Findings from the assessment of the  

Pollution Reduction and Mitigation Action Plan  

for Rayong Province led to the recommendations  

that the authority should immediately improve its  

public communication work as very few people  

are aware of the plan and get involved. In addition, 

it is important to increase the capacity of the  

officials at all levels -- central, provincial and  

local, in disseminating information and promoting 

public participation. In preparing a policy or plan,  

both the representation and direct participation  

approaches should be used to forge a meaningful  

participation of local residents. Likewise, various  

proactive public communication techniques  

suitable for each target group should be developed 

with special attention paid to the underprivileged  

such as the poor, the elderly, aliens and local fishers. 

 With regard to the Industrial and Community 

Town Plan for Rayong Province, it was found that  

officials have attempted to disseminate information. 

However, there was no information regarding  

development options. The Town and Country Planning 

Act, 1975 centralized decision authority at the  

national town and country planning board. And  

whereas the law requires a minimum of one public  

hearing in the planning process, in reality only  

one public hearing was organized, which proved  

to be insufficient. Most importantly, complaints of  

the impacted persons did not bear any impacts  

on the final decision.

 Recommendations included, but not  

limited to, the following. Different development  

options considered in the planning process  

should be made available to the public. The Town  

and Country Planning Act should be amended  

in the following areas: the selection process of  

the board’s members, member composition and  

authority of the board, people’s participation in  

the planning process, complaints review process,  

and appeal procedure. The term ‘stakeholder’  

should be redefined to encompass not only the  

land owners but also impacted persons, direct  

and indirect. Strategic environmental assessment  

(SEA) should be prepared and reviewed before a  

new town and country plan is prepared.
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 สถาบันส่ิงแวดลอมไทยและเครือขายธรรมาภิบาล 

สิ่งแวดลอมประเทศไทย ไดรวมกันประเมิน ธรรมาภิบาล 

สิ ่งแวดลอมของแผนและผังเมืองที ่เกี ่ยวของกับการ 

พัฒนาพื้นที่มาบตาพุด ไดแก 1) แผนแมบทอุตสาหกรรม 
ปโตรเคมีระยะท่ีสาม พ.ศ. 2547-2561 2) แผนปฏิบัติการ 
ลดและขจัดมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550- 
2554 และ 3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและ 
ชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และฉบับแกไข พ.ศ.2548 
และ พ.ศ. 2549 โดยใชตัวชี้วัดธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

สากล (The Access Initiative, TAI) ซึ่งพิจารณาทั้ง 

ในเรื่องของกฎหมาย ความพยายามของภาครัฐ ความ 

สัมฤทธิ ์ผล และการเสริมสรางขีดความสามารถของ 

เจาหนาที่รัฐและประชาชน ในการสงเสริมใหประชาชน 

เขาถึงขอมูลขาวสาร มีสวนรวมในการตัดสินใจ และเขาถึง 

กระบวนการยุติธรรม โดยไดรับการสนับสนุนการดำเนินงาน 

จากกองทุนบริการสังคม สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 ผลการประเมินกฎหมายท่ัวไป พบวา รัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดแกไขขอจำกัด 

ในการใชสิทธิและเสรีภาพของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540  

ในหลายประเด็นและรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

ในการจัดการสิ่งแวดลอมไวอยางครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 

คือ สิทธิในการเขาถึงขอมูลขาวสาร สิทธิในการมีสวนรวม 

ของประชาชน และสิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 

อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณากฎหมายเฉพาะตั้งแตระดับ 

พระราชบัญญัติลงมาพบวามีขอจำกัดที่เปนอุปสรรคตอ 

การใชสิทธิของประชาชน เชน ขาดความชัดเจนเรื่อง 

ขอบเขต คำนิยาม ระยะเวลา และการใชดุลยพินิจของ 

เจาหนาที่รัฐ เปนตน

 แผนแมบทอุตสาหกรรมปโตรเคมี ระยะที่สาม  
พ.ศ. 2547-2561 จัดทำเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2548  

และยังไมมีการนำเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี 

ถึงแมจะยังไมมีมติคณะรัฐมนตรีรับรอง แผนดังกลาว 

กลับถูกหยิบยกเปนเหตุผลสนับสนุนการวางแผนการ 

พัฒนาและการจัดทำผังเมืองในพื้นที่มาบตาพุดอยูเสมอ  

ขณะที่ในทางปฏิบัตินั้น โรงงานอุตสาหกรรมปโตรเคมี 

ยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดยในชวงป 2548-2550 มีการ 

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม  

(EIA) ไปแลวกวา 25 โครงการ (ขอมูล ณ เมษายน 2551) 

ในดานเน้ือหาของแผน พบวา ยังขาดขอมูลดานการบริหาร 

จัดการสิ ่งแวดลอมเพื่อรองรับการขยายอุตสาหกรรม 

ในพื้นที่ และยังมีปญหาเรื่องผลการประเมินศักยภาพ 

การรองรับมลพิษในพื้นที่มาบตาพุดที่ยังไมสามารถหา 

ขอสรุปได

 ดังนั้น คณะนักวิจัยจึงมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง 

เน้ือหาของแผนแมบทใหมีความสอดคลองกับสถานการณ 

ปจจ�บัน รวมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร 

และมีสวนรวมในการตัดสินใจตามหลักการธรรมาภิบาล 

สิ่งแวดลอม (หลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอ) ควร 

พิจารณาจัดต้ังองคการอิสระดานส่ิงแวดลอมตามรัฐธรรมนูญ 

ในรูปคณะกรรมการนำรองขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยองเพื่อ 

พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม  

(EIA) ตามบทบัญญัติในมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และจัดต้ังคณะกรรมการ 

พหุภาคีเพื่อบริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเล 

ตะวันออกในภาพรวมอยางเปนระบบ

 ผลการประเมินแผนปฏิบัติการลดและขจัด 
มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 นำไปสู 

ขอเสนอแนะใหหนวยงานที่เกี ่ยวของเรงปรับปรุงการ 

เผยแพรประชาสัมพันธ เนื่องจากประชาชนทราบขาวสาร 

และมีสวนรวมในการจัดทำแผนคอนขางนอย ควรพัฒนา 

ขีดความสามารถของเจาหนาที ่รัฐทั ้งสวนกลาง สวน 

ภูมิภาค และทองถ่ิน ท้ังในการเผยแพรขอมูลขาวสารและ 

การสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ในการ 

จัดทำนโยบายและแผนตางๆ ควรใชวิธีการดำเนินงาน 
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แบบผสมผสานทั้งการมีสวนรวมผานระบบตัวแทนชุมชน 

(ซึ่งตองดำเนินการอยางรอบคอบ) และการเปดโอกาสให 

ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง และควรพัฒนาวิธีการส่ือสาร 

กับสาธารณะชนใหมีลักษณะเชิงรุกที่มีความหลากหลาย 

เขาใจงาย เหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม รวมทั้ง 

คำนึงถึงผูดอยโอกาสในพื้นที่ เชน คนจน คนสูงอาย ุ

คนตางดาว และชาวประมงพื้นบาน เปนตน

 ดานการประเมินผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรม- 
หลักและชุมชนจังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และฉบับแกไข  
พ.ศ.2548 และ พ.ศ. 2549 พบวา เจาหนาท่ีของหนวยงาน 

ดานผังเมืองมีความพยายามเผยแพรขอมูลขาวสารทั่วไป 

เกี่ยวกับผังเมือง แตยังไมมีขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกตางๆ 

ท่ีใชประกอบการตัดสินใจวางผัง พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ.  

2518 รวมศูนยอำนาจการตัดสินใจไวที่คณะกรรมการ 

ผังเมืองเพียงองคกรเดียว แมวากฎหมายจะระบุใหจัด 

ประชุมประชาชนอยางนอย 1 ครั้ง แตในทางปฏิบัติ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบมักจะเลือกจัดประชุมเพียงคร้ังเดียว 

เทานั้นซึ่งยังไมเพียงพอ นอกจากนี้ ความคิดเห็นของ 

ผูไดรับผลกระทบยังไมมีผลตอการตัดสินใจขั้นสุดทาย 

ของการผังเมือง

 ดังนั้น จึงควรเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับทางเลือก 

ตางๆ ที่ใชประกอบการตัดสินใจวางผัง และปรับปรุง  

พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 ในประเด็นตางๆ เชน 

กระบวนการสรรหา องคประกอบ และอำนาจหนาที่ของ 

คณะกรรมการผังเมือง กระบวนการมีสวนรวมของ 

ประชาชนในการวางและจัดทำผังเมือง และการพิจารณา 

คำรอง/คำคัดคาน การอุทธรณท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ 

ออกกฎกระทรวงผังเมืองรวม นอกจากนี้ยังควรทบทวน 

นิยามของ “ผูมีสวนไดเสีย” ใหครอบคลุมไมเพียงแต 

ผู ที ่เปนเจาของที ่ดิน แตรวมถึงผู ไดรับผลกระทบทั้ง 

โดยตรงและโดยออมดวย นอกจากน้ี ควรใหมีการประเมิน 

สิ ่งแวดลอมเชิงกลยุทธ (strategic environmental  

assessment, SEA) กอนการวางผังเมืองรวม เปนตน
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International Activities

กิจกรรมระหวางประเทศ
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 As the Southeast Asia leader of The Access  

Initiative (TAI), Thailand Environment Institute has  

collaborated with civil society organizations in the  

region in using the TAI methodology to assess  

envi ronmenta l governance. From 2007 in  

particular, the Institute has worked to extend  

and consolidate TAI in Cambodia and Yunnan  

province of China under the project Towards Good  

Environmental Governance and Sustainable  

Development in Asia: Building the Capacity of  

Civil Society Organizations through The Access  

Initiative Assessments.

 In Cambodia, a training workshop was  

organized in Phnom Penh with the Fisheries Action 

Coalition Team (FACT), the TAI coalition leader  

in Cambodia, and other partners and advisors.  

Meanwhile, a TAI Yunnan coalition was established  

and partners identified after the TAI staff of the  

Institute met with several civil society organizations 

and academics in Yunnan. Subsequently the  

Institute, together with ICRAF China, organized  

a TAI training workshop in Kunming, Yunnan. The  

first Chinese and Cambodian TAI assessments  

have since started with technical support from the  

Institute and financial support from the Swedish  

Environmental Secretariat for Asia (SENSA).

 The Institute also hosted the first TAI Asia  

Regional meeting in 2007 to update partners in Asia  

on the status and successes of TAI implementation  

within the region, as well as promote regional  

advocacy and greater government engagement.  

The meeting drew participants from Bangladesh,  

Cambodia, India, Indonesia, Lao PDR, Nepal,  

Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Yunnan of China  

and Thailand Civil society participants from Lao  

PDR expressed a strong interest in conducting a  

national TAI assessment, while Vietnamese civil  

society participants wanted to join Partnership  

for Principle 10 (PP10) of the Rio Declaration.  

Government representatives from Indonesia,  

which joined PP10 in 2006, presented their  

progress in implementing Principle 10, while  

Indonesian civil society participants would invite  

their local government organizations to join PP 10.  

The meeting was financed by SENSA and the  

World Resources Institute (WRI). 

Environmental Governance: Expansion in Asia
ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมในเอเชีย
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 ในฐานะองคกรแกนนำเครือขายสิ ่งแวดลอม 

สากลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

ไดขยายเครือขายธรรมาธิบาลสิ่งแวดลอมไปสูประเทศ 

กัมพูชาและมณฑลยูนนานของสาธารณรัฐประชาชนจีน  

ต้ังแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา ภายใตโครงการ การเสริมสราง 

ขีดความสามารถขององคกรภาคประชาสังคมในการ 

ประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมของประเทศดวยตัวชี้วัด 

The Access Initiative (TAI) เพื่อนำไปสูธรรมาภิบาล 

สิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย

 สถาบันไดรวมกับ Fisheries Action Coalition  

Team, FACT องคกรแกนนำความรวมมือธรรมาภิบาล 

สิ่งแวดลอมประเทศกัมพูชา ดำเนินการจัดฝกอบรมเชิง 

ปฏิบัติการ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยกอนหนาน้ี 

สถาบันไดรับความรวมมือจากองคกรภาคประชาสังคม 

ในมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และดวยความ 

รวมมือกับ ICRAF-China สถาบันไดดำเนินการจัดฝก 

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ในเมืองคุนหมิง ปจจ�บน เครือขายความรวมมือทั้งใน 

กัมพูชาและมณฑลยูนนานไดลงมือดำเนินการประเมิน 

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมเปนครั ้งแรก โดยสถาบันให 

ความชวยเหลือทางวิชาการ ภายใตเงินทุนสนับสนุนจาก 

สำนักงานเลขาธิการส่ิงแวดลอมแหงสวีเดน ประจำภูมิภาค 

เอเชีย (Swedish Environmental Secretariat for  

Asia, SENSA) 

 นอกจากนี้ สถาบันไดเปนเจาภาพการประชุม 

ธรรมาภิบาลสิ ่งแวดลอมภูมิภาคเอเชีย ครั ้งที ่ 1 ใน 

พ.ศ. 2550 เพื่อใหประเทศภาคีเครือขายและผูสนับสนุน 

ไดรวมกันแลกเปลี่ยนและรายงานเกี ่ยวกับสถานภาพ 

และความกาวหนาของการประเมินธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม 

ในภูมิภาค และเพ่ือสนับสนุนใหเกิดการผลักดันธรรมาภิบาล 

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งเชื่อมโยงธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

และยุทธศาสตรการพัฒนาของภาครัฐเขาดวยกัน โดยมี 

ผูเขารวมประชุมจากบังกลาเทศ กัมพูชา อินเดีย ลาว  

เนปาล ฟลิปปนส ศรีลังกา เวียดนาม มลฑลยูนนานของ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย โดยผูแทนองคกร 

ภาคประชาสังคมจากลาวสนใจที่จะดำเนินการประเมิน 

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม สวนผูแทนองคกรภาคประชาสังคม 

เวียดนามสนใจเขารวมเครือขายภาคีภาพเพื่อหลักการ 

ขอที่ 10 ของปฏิญญารีโอ 1992 ขณะที่ผูแทนรัฐบาล 

อินโดนีเซียไดรายงานความกาวหนาของการดำเนินงาน 

ภายใตหลักการขอท่ี 10 หลังจากเขารวมเครือขายใน พ.ศ. 

2549 สวนผูแทนภาคประชาสังคมอินโดนีเซียสนใจที่จะ 

ชักชวนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศเขารวม 

เครือขายภาคีภาพเพื่อหลักการขอที ่10 การประชุมครั้งนี ้

ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสิ่งแวดลอม 

แหงสวีเดน ประจำภูมิภาคเอเชีย และ The World  

Resources Institute (WRI)
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 With support and collaboration from the  

United Nations Environment Programme (UNEP),  

Thailand Environment Institute developed  

an Asia regional training manual on Integrated  

Environmental Assessment (IEA) and Reporting  

in 2007-08. The aim of the manual is to support  

the use of IEA as a mechanism for informed policy  

and decision making at national, regional and  

global levels. It provides a customised guide for  

the Asia-Pacific region, in particular developing  

countries, to strengthen their capacity in IEA.  

Since the language and examples of the global  

IEA manual developed by UNEP were somewhat  

hard to understand, the main goal in developing  

the regional manual was to reduce the process  

and language burdens.

 The manual was customized from Module  

5 (Integrated Analysis of Environmental Trends and  

Policies) of UNEP’s Global Environment Outlook  

(GEO) process. It describes good/best practices  

in IEA and reporting in the Asia-Pacific region.  

IEA is defined as the process of producing and  

communicating policy-relevant information on  

key interactions between the natural environment  

and society. IEA covers not only the state of the  

environment or an assessment of the environment, 

but also policy analysis and assessment of human 

environment interactions using the drivers-pressures 

state-impacts-responses (DPSIR) framework.

 The Institute also held a regional workshop  

in 2007 with 18 participants from eight countries  

and two international organizations to introduce  

and test a draft of the regional manual.  

Recommendations from the workshop were  

incorporated into the final draft of the manual. The  

manual will be distributed to various Asian and  

Pacific countries, including focal point centres, to  

promote implementation of IEA.

Environmental Outlook Assessment Manual 
for Asia-Pacific
คูมือประเมินสถานการณส่ิงแวดลอม สำหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก



สถาบันสิ่งแวดลอมไทยThailand Environment Institute

A
nn

ua
l R

ep
or

t 2
00

7

51

 ใน พ.ศ. 2550 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดรับ 

ความรวมมือและเงินทุนสนับสนุนจากโครงการส่ิงแวดลอม 

แหงสหประชาชาติ (UNEP) ใหดำเนินการจัดทำคูมือ 

การประเมินและรายงานผลสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ 

ระดับภูมิภาค เพ่ือสงเสริมการพัฒนาดานการจัดทำนโยบาย 

และกระบวนการตัดสินใจในระดับตางๆ ตั ้งแตระดับ 

ประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก และเพื่อใหคูมือดังกลาว 

เปนกลไกในการเสริมสรางศักยภาพของประเทศใน 

ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา 

ในการประเมินผลสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการในระดับ 

ภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยมีกิจกรรมหลัก คือ การปรับปรุง 

และพัฒนาคู มือใหมีขั ้นตอนและภาษาที ่เขาใจไดงาย  

เนื่องจากที่ผานมาคูมือที่ใชกันในระดับสากลมีปญหา 

ของเรื่องการใชภาษาที่เขาใจยาก

 คูมือนี้พัฒนามาจากโมดูล 5 (เรื่องการวิเคราะห 

แนวโนมและนโยบายสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ) ของ 

กระบวนการในการทำรายงานสถานการณสิ่งแวดลอม 

โลกของ UNEP เนื ้อหาประกอบดวยวิธีการประเมิน 

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ (Integrated Environmental 

Assessment, IEA) และการเขียนรายงานในรูปแบบที ่

เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก การประเมิน 

สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการหมายถึง กระบวนการในการ 

ผลิตและสื่อสารขอมูลดานนโยบายที่เกี่ยวกับปฏิสัมพันธ 

ระหวางสิ่งแวดลอมและสังคม การประเมินนี้จึงไมเพียง 

เปนการรายงานหรือวิเคราะหสถานการณสิ่งแวดลอม 

เทานั้น แตยังรวมถึงการวิเคราะหนโยบายและประเมิน 

ระบบในภาพรวม โดยการประยุกตใชกรอบความคิดที่ 

พิจารณาในเรื ่อง แรงผลักดัน (drivers)-แรงกดดัน  

(pressures)-สภาวะป จจ �บ ัน (state)-ผลกระทบ 

(impacts)-การตอบสนอง (responses)

 นอกจากน้ี สถาบันยังไดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 โดยมีผูเขารวมจำนวน  

18 คนจาก 8 ประเทศ และองคกรระหวางประเทศ 2 ราย 

เพื่อนำเสนอคูมือและรวมกันทดสอบการใช หลังจากนั้น 

มีการปรับแกคู มือตามขอเสนอแนะที่ไดจากที่ประชุม  

โดยคูมือที่ไดรับการปรับแกแลว จะไดรับการเผยแพร 

ไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก รวมทั้ง 

ศูนยติดตอประสานงานหลัก เพ่ือใหนำไปใชปฏิบัติจริงและ 

ใหการประเมินและรายงานผลส่ิงแวดลอมแบบบูรณาการ 

ในภูมิภาคนี้เปนไปในทิศทางเดียวกัน
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 Thailand Environment Institute has  

regularly contributed to the study of sustainable  

development on a regional basis. The focus of this  

work is to identify strategic policy options for the  

Asian region.

 This work forms part of the project  

Research on Innovative and Strategic Policy  

Options-Promotion of Sustainable Development in 

the Context of Asia Regional Economic Integration:  

Strategies for Environmental Sustainability and  

Poverty Reduction. It aims to help policymakers  

in Asia find better solutions to sustainable  

development challenges. A key partner is the  

Institute for Global Environmental Strategies  

(IGES) of Japan. Thailand Environment Institute  

has been responsible for producing strategic  

policy options in the areas of sustainable  

agriculture and waste management. Particular foci  

of the study include the development of organic  

farming, which has a high potential in Asia, and  

the disposal of End of Life vehicles, which poses a  

challenging long-term environmental problem for  

the region. The work in these two areas will have  

important implications for trade, investment and  

environment in Asia.

 Before these two studies, the Institute  

was involved in the study of promoting biomass  

energy use, which formed part of the renewable  

and recyclable energy component of the research.  

This study produced strategic policy options for  

lowering major barriers to biomass energy  

development, and sought to apply these options to  

the palm oil industry in southern Thailand. 

Sustainable Development Policy Options for Asia
การพัฒนาอยางย่ังยืน ทางเลือกเชิงนโยบายในเอเชีย
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 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดมีสวนรวมศึกษาเพื่อ 

การพัฒนาอยางยั ่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชียมาอยาง 

ตอเนื่อง โดยเฉพาะการพัฒนาทางเลือกเชิงนโยบาย

 บทบาทดังกลาวเปนสวนหนึ ่งของโครงการ  

การวิจัยทางเลือกเชิงนโยบายเพ่ือสงเสริมการพัฒนาอยาง 

ยั่งยืน ภายใตบริบทความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 

เอเชีย ยุทธศาสตรเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและ 

การลดปญหาความยากจน มีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอ 

ทางเลือกในการดำเนินนโยบายตอบรับและแกไขปญหา 

ทาทายการพัฒนาอยางยั่งยืนในภูมิภาค โดยมี Institute  

for Global Environmental Strategies (IGES) แหง 

ญี่ปุนเปนภาคีสำคัญในการดำเนินงาน ในรอบปที่ผานมา  

สถาบันไดมีสวนรวมศีกษา เพ่ือกำหนดยุทธศาสตรทางเลือก 

เชิงนโยบายในการสงเสริมความย่ังยืนของภาคเกษตรกรรม 

และการกำจัดกากของเสีย ประเด็นสำคัญของการศึกษา 

คือ เกษตรอินทรีย ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจที่ภูมิภาคเอเชีย 

มีศักยภาพสูง และการกำจัดซากรถยนตใชแลวท่ีมีแนวโนม 

กอตัวเปนปญหาทาทายส่ิงแวดลอมในภูมิภาคในระยะยาว 

ผลการศึกษาเหลานี้ลวนมีนัยสำคัญตอการคา การลงทุน 

และสิ่งแวดลอมในภูมิภาคเอเชีย

 กอนหนานี้ สถาบันไดมีสวนรวมศึกษาวิจัยใน 

ประเด็นการสงเสริมพลังงานชีวมวลซึ่งเปนสวนหนึ่งของ 

เรื่องพลังงานหมุนเวียนนำกลับมาใชใหม และไดนำเสนอ 

ยุทธศาสตรทางเลือกเชิงนโยบายเพื่อแกไขอุปสรรคของ 

การพัฒนาพลังงานชีวมวล พรัอมท้ังแนวทางนำยุทธศาสตร 

ทางเลือกดังกลาวไปประยุกตใชกับอุตสาหกรรมปาลม 

น้ำมันในภาคใตของประเทศไทย
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Thailand Business Council for 

Sustainable Development (TBCSD)

คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย (ธวท)
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 Thailand Business Council for Sustainable 

Development or TBCSD was established in November 

1993 by Mr. Anand Panyarachun, the former Prime  

Minster of Thailand, with a current membership  

of 25 high profile business leaders.

 TBCSD operates as a non-profit organization. 

It aims to promote the concept of ‘Sustainable  

Development’ through business leadership and  

the environmental awareness among the business  

sector, whereas the Thailand Environment Institute  

(TEI) provides the secretariat support and works  

closely with TBCSD members in implementing  

the projects. Many of TBCSD projects are focused  

to pursue environmental improvement activities  

in partnership with business enterprises and to  

promote corporate social activities, which benefit  

the general public.

 TBCSD projects are categorised into three  

main programs; (1) Policy development in Thailand; 

(2) Capacity building with regard to business  

competitiveness and good practices; and (3) Raising 

public awareness of cultural and environmental  

issues.

 คณะกรรมการนักธุรกิจเพื ่อสิ ่งแวดลอมไทย 

(ธวท) กอตั้งขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 โดยมี 

นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

คณะกรรมการฯ โดยใน พ.ศ. 2550 มีบริษัทธุรกิจระดับ 

แนวหนาของประเทศ 25 องคกร รวมเปนสมาชิก 

มีเปาหมายการดำเนินการเพื่อเสริมสรางจิตสำนึกในการ 

รักษาสิ่งแวดลอมใหแกองคกรในภาคธุรกิจ และสงเสริม 

ใหมีการดำเนินธุรกิจควบคูไปกับการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภายใตแนวคิด “การพัฒนา 

อยางยั่งยืน” โดยมีสถาบันสิ่งแวดลอมไทยทำหนาที่เปน 

สำนักงานเลขานุการและรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม 

ตามที่คณะกรรมการฯ ไดกำหนดไว

 กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบดวย 3 แนวทาง 

หลัก คือ โครงการเพ่ือการพัฒนานโยบายของประเทศไทย 

โครงการเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ 

องคกรสมาชิกและแนวปฏิบัติที่ดีของธุรกิจ และโครงการ 

เพื ่อสนับสนุนและสรางจิตสำนึกดานสิ ่งแวดลอมและ 

รักษามรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเปนสวนประกอบสำคัญ 

ของคุณภาพชีวิต

Mr.Anand Panyarachun

Chairman

นายอานันท ปนยารชุน
ประธาน

Thailand Business Council for Sustainable
Development (TBCSD)
คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย (ธวท)
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1. Advance Agro Public Company Limited  บริษัท แอดวานซ อะโกร จำกัด (มหาชน)

2. Amway (Thailand) Limited  บริษัท แอมเวย (ประเทศไทย) จำกัด

3. Bangchak Petroleum Public Company Limited  บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

4. Bayer Thai Company Limited  บริษัท ไบเออรไทย จำกัด

5. Chevron Thailand Exploration and Production Limited  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด 

6. Crown Property Bureau  สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

7. Dow Chemical Thailand Limited  บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

8. Electricity Generating Authority of Thailand  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

9. Electricity Generating Public Company Limited  บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)

10. Esso (Thailand) Public Company Limited  บริษัท เอสโซ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

11. Government Pension Fund  กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

12. Kasikorn Bank Public Company Limited  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

13. Krung Thai Bank Public Company Limited  บมจ. ธนาคารกรุงไทย

14. Mitrphol Sugar Corporation Limited  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

15. Padaeng Industry Public Company Limited  บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

16. PTT Chemical Public Company Limited  บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

17. PTT Exploration and Production Public Company Limited

     บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

18. PTT Public Company Limited  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

19. SCG Cement Company Limited  บริษัท เอสซีจี ซีเมนต จำกัด

20. Siam City Cement Public Company Limited  บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน)

21. Thai Oil Public Company Limited  บริษัท ไทยออยล จำกัด (มหาชน)

22. ThaiNamthip Limited  บริษัท ไทยน้ำทิพย จำกัด

23. Toyota Motor Thailand Company Limited  บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จำกัด

24. United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited  ธนาคารยูไนเต็ด โอเวอรซีส (ไทย) จำกัด (มหาชน) 

25. Unithai Group of Companies  กลุมบริษัท ยูนิไทย

Members of Thailand Business Council for
Sustainable Develoment
บริษัทสมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย
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 Corporate Social Responsibility (CSR) is  

a key policy focus of the Thailand Business Council for  

Sustainable Development (TBCSD). To promote its  

uptake on a wider scale, the TBCSD in 2007 held  

a series of forums for its corporate members to  

exchange their experiences in implementing CSR.  

Participating members from different backgrounds  

and businesses enriched perspectives on CSR and  

enabled the identification of steps to implement  

CSR in different business contexts. Case studies  

of corporate members from the petrochemical,  

agribusiness, cement and consumer product  

industries were presented and their key success  

factors highlighted. Among the ideas covered were  

good governance, environmental management  

and multi-stakeholder participation.

 ความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจเปน 

นโยบายหลักของคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย 

(ธวท) และเพื่อสงเสริมใหแนวคิดดังกลาวไดรับการนำไป 

ปฏิบัติในวงกวาง ใน พ.ศ. 2550 ธวท จึงจัดเวทีใหองคกร 

สมาชิกเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการ 

ดำเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม ดวยลักษณะ 

ของธุรกิจที่แตกตางกันขององคกรสมาชิกทำใหผูเขารวม 

แลกเปล่ียนเรียนรู มีมุมมองท่ีกวางไกลข้ึนในการดำเนินงาน 

ดานความรับผิดชอบตอสังคม และยังทำใหสามารถ 

มองเห็นขั้นตอนการดำเนินงานภายใตการวิเคราะหบริบท 

ของแตละภาคธุรกิจ นอกจากนี ้ มีการนำเสนอกรณ ี

ศึกษาขององคกรสมาชิกและชี้ใหเห็นถึงปจจัยแหงความ 

สำเร็จของการดำเนินงานเพื่อความรับผิดชอบตอสังคม  

แนวคิดสำคัญๆ ในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูประกอบ 

ดวยหลักธรรมาภิบาล การจัดการสิ่งแวดลอม และการมี 

สวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรสมาชิก ธวท ที่ 

เขารวมนำเสนอกรณีศึกษาประกอบดวยกลุมบริษัทตางๆ 

คือ ปโตรเคมี น้ำมันเชื้อเพลิง อุตสาหกรรมการเกษตร  

ปูนซีเมนตและสินคาอุปโภคบริโภค

CSR: Making it Practical
แนวปฏิบัติธุรกิจรับผิดชอบตอสังคม
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 Six members of the Thailand Business Council 

for Sustainable Development (TBCSD) joined  

hands in 2007 to build a check dam for the local  

community of Mae Hia in Chiang Mai, which lies  

in the sloping foothills of the Doi Suthep Mountain  

Range. The check dam will hold back water during  

the rainy season, when the village is often flooded,  

and will supply water to the community during the  

dry season, when drought is frequent. Local residents 

took part in the construction and provided bamboo 

as a construction material, while TBCSD supplied  

cement and also manpower.

 The check dam was part of the TBCSD’s  

tribute to the 80th Birthday Anniversary of His  

Majesty the King, who has long been dedicated  

to sustainable management of forest and water 

resources for the Thai people. The Chai Pattana  

Foundation coordinated the activity, with  

participation from the TBCSD member organizations: 

Siam City Cement (Public) Co.Ltd, Bangchak  

Petroleum (Public) Co. Ltd, Electricity Generating 

Authority of Thailand, Kasikorn Bank (Public) Co.  

Ltd, Krung Thai Bank (Public) Co. Ltd and the  

Government Pension Fund.

 สมาชิกคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย 

(ธวท) จำนวน 6 องคกรรวมสรางฝาย 80 ป โดยผาน 

มูลนิธิชัยพัฒนา ถวายพอหลวงใหกับชุมชนบานแมเหียะ  

จ.เชียงใหม บริเวณท่ีลาดเชิงเขาดอยสุเทพ เพ่ือชวยชะลอ 

กระแสน้ำเชี ่ยวในฤดูฝนที ่มักเขาทวมชุมชนและชวย 

เก็บกักน้ำใหชุมชนไวใชในฤดูแลง ชาวบานในชุมชน 

เขารวมสรางฝายและจัดหาไมไผเพื่อใชเปนวัสดุกอสราง  

สวนสมาชิก ธวท รวมแรงรวมใจในการสรางฝาย 

โดยบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) มอบ 

ปูนซีเมนตเพื่อใชเปนวัสดุกอสราง

 การกอสรางฝายชะลอน้ำและเก็บกักน้ำของ 

ชุมชนแมเหียะเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของ ธวท เพื่อรวม 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา 

อยูหัวฯ ในฐานะที่พระองคทรงทุมเทพระวรกาย ประกอบ 

พระราชกรณียกิจเพ่ือความย่ังยืนของทรัพยากรปาไมและ 

ทรัพยากรน้ำใหกับปวงชนชาวไทย สมาชิก ธวท จำนวน  

6 องคกร รวมทั้งสิ้นเกือบ 60 คนที่เขารวมสรางฝาย 

ประกอบดวยผูแทนจากบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด  

(มหาชน) บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน)  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย  

จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ 

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

Check Dam for Local Community
ฝายก้ันน้ำเพ่ือชุมชน
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 The Art and Cultural Avenue of Bangkok’s  

Historical Quarters has been supported by the Thailand 

Business Council for Sustainable Development  

(TBCSD) since 2006. The project is implemented  

by the Thailand Environment Institute and its  

key partner, the Society for the Conservation of  

National Treasure and Environment (SCONTE).

 The project aims to encourage young  

people to learn about and contribute to the  

conservation of cultural environments inside  

Bangkok’s historical quarters, which include canal  

moats built during the pre-Bangkok period and  

several Buddhist temples dating back two centuries. 

Art activities and visits to historical sites were  

organized between July and December in 2007  

to encourage young participants to exercise their  

creativity in conserving the historical environments  

of old Bangkok areas. Their learning experiences  

and perspectives were presented and received  

strong support from supporting organizations.  

Those in charge of Bangkok’s administration  

promised further support for the project and will  

adopt the ideas of the young participants as  

guidelines for improving the cultural and historical 

landscape of the area. The project also enjoyed 

wide media coverage and was selected as a case  

study of cultural event management by both Thai  

and Japanese university students. The Institute,  

TBCSD and SCONTE are planning to develop the  

historical areas of Bangkok as a learning centre  

for cultural environment management.

Art and Cultural Avenue of Bangkok’s Historical 
Quarters: Linking Young Creativity
ถนนศิลปะและวัฒนธรรม พ้ืนท่ีประวัติศาสตร กรุงเทพมหานคร
สรางสรรคพลังเยาวชน
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 โครงการถนนศิลปะและวัฒนธรรม พ้ืนท่ีประวัติ- 

ศาสตรกรุงเทพมหานคร เปนโครงการท่ีสถาบันส่ิงแวดลอม 

ไทยไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ 

สิ่งแวดลอมไทย (ธวท) เปนปท่ี 2 ตดิตอกัน และมีสมาคม 

อนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม (อศส.) เปนภาคีรวม 

ดำเนินการ เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนไดมีสวนรวมอนุรักษ 

สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมของพื้นที่ประวัติศาสตร 

กรุงเทพมหานคร บริเวณแนวคลองหลอดและวัดในยุค 

รัตนโกสินทรตอนตนรอบๆ พระบรมมหาราชวัง โดย 

ระหวางเดือนกรกฎาคมและธันวาคม พ.ศ. 2550 สถาบัน 

และ อศส. ไดรวมจัดกิจกรรมการออกแบบงานศิลปะ 

แนวอนุรักษสิ ่งแวดลอมสำหรับเยาวชนและใหเยาวชน 

เขาเยี่ยมชมวัดโบราณและสถานที่ตางๆ ที่มีความสำคัญ 

ทางประวัติศาสตร เพ่ือใหเยาวชนไดเรียนรูและใชความคิด 

สรางสรรคเพื่อการอนุรักษสิ ่งแวดลอมทางวัฒนธรรม 

ในพื้นที ่ประวัติศาสตรกรุงเทพมหานคร พรอมทั้งให 

เยาวชนนำเสนอประสบการณและแนวคิดเพื่อการอนุรักษ 

จากการเขารวมกิจกรรมใหกับผูสนับสนุนโครงการและ 

ไดรับการตอบรับเปนอยางดี โดยเฉพาะผูบริหารของ 

กรุงเทพมหานครที่จะนำเอาแนวคิดของเยาวชนไปใช 

เปนแนวทางฟนฟูและปรับปรุงพื้นที่ประวัติศาสตรและ 

สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมตอไป

 โครงการนี้ยังไดรับความสนใจจากสื่อมวลชนที่ 

ชวยนำเสนอและเผยแพรโครงการ และไดรับความสนใจ 

จากนักศึกษาทั้งชาวไทยและญี่ปุนในการเลือกโครงการ 

เปนกรณีศึกษาของการบริหารจัดการกิจกรรมทาง 

วัฒนธรรมสำหรับเยาวชน คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อ 

สิ ่งแวดลอมไทย สถาบันสิ ่งแวดลอมไทยและสมาคม 

อนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม กำลังรวมวางแผนที่ 

จะพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตรของกรุงเทพมหานครใหเปน 

แหลงเรียนรูในเชิงการบริหารจัดการสภาพแวดลอมทาง 

วัฒนธรรมตอไปในอนาคต
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Thailand Environment Foundation

Balance sheets

As at 31 December 2007 and 2006

                                                                  2007                                 2006    
Sponsored Capital and

Operating program  reserve Total Total
fund fund funds all funds all funds

Notes          Baht           Baht          Baht          Baht           Baht
Assets
Current assets
Deposits at banks 3 18,516,900 25,379,220 18,403,631 62,299,751 75,372,101
Short-term investments 4 28,250,581 - 33,209,572 61,460,153 59,254,189
Restricted cash 5 3,698,492 - - 3,698,492 1,960,917
Sponsorship receivables 2,947 18,784,779 - 18,787,726 8,755,435
Funds receivable 10,465,694 - 2,103,574 12,569,268 15,452,595
Other current assets       931,529      2,927,623     2,663,313     6,522,465      3,323,946
Total current assets   61,866,143    47,091,622    56,380,090  165,337,855   164,119,183

Non-current assets
Government bond 6 - - 12,000,000 12,000,000 -
Intangible assets, net 7 96,912 141,758 - 238,670 364,986
Property and 
   equipment, net 8 35,760,006      1,868,087              -    37,628,093    40,853,317
Total non-current assets 35,856,918      2,009,845    12,000,000    49,866,763    41,218,303
Total assets 97,723,061 49,101,467 68,380,090 215,204,618 205,337,486

Liabilities and fund balances
Current liabilities
Advances receivedfrom 
   sponsors 1,671,165 26,720,810 - 28,391,975 30,026,568
Accounts payable 168,090 1,006,372 1,108,177 2,282,639 1,128,046
Accrued expenses 696,842 6,369,786 284,395 7,351,023 3,222,707
Funds payable                  -    12,569,268              -    12,569,268    15,452,595
Total current liabilities     2,536,097    46,666,236     1,392,572    50,594,905    49,829,916

Fund balances
Unrestricted funds 95,186,964 - 19,079,815 114,266,779 112,707,795
Restricted funds 9 - 2,435,231 47,907,703 50,342,934 42,799,775
Total fund balances 95,186,964 2,435,231 66,987,518 164,609,713 155,507,570
Total liabilities and
   fund balances 97,723,061 49,101,467 68,380,090 215,204,618 205,337,486

The notes to the financial statements on pages 66 to 74 are an integral part of the financial statements.
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Thailand Environment Foundation

Statements of revenues and expenditures

For the years ended 31 December 2007 and 2006

                                                                  2007                                2006      
Sponsored Capital and

Operating program  reserve Total Total
fund fund funds all funds all funds

Notes Baht Baht Baht Baht Baht
Revenues
Sponsorships for research
   activities 128,000 97,001,056 - 97,129,056 96,060,443
Membership fee income 30,500 6,918,122 - 6,948,622 6,285,307
Other income 10 2,739,290 1,562,686 2,144,707 6,446,683 8,413,000
Total revenues 2,897,790 105,481,864 2,144,707 110,524,361 110,758,750

Expenditures
Salaries and related staff 
   costs 13,935,094 23,384,787 958,950 38,278,831 37,416,006
Sub-contracts for researches 99,178 10,679,435 183,541 10,962,154 13,675,483
Rental expense 143,517 2,042,718 73,630 2,259,865 2,347,140
Utility and communication 
   expenses 1,666,449 1,802,009 12,464 3,480,922 4,072,379
Travelling and related costs 185,765 7,313,773 111,851 7,611,389 10,615,306
Meeting and seminar 
   expenses 600,507 12,588,338 133,866 13,322,711 9,930,528
Publication expense 591,371 3,989,940 54,944 4,636,255 5,473,799
Promotional materials 243,818 1,474,745 33,333 1,751,896 1,931,192
Library expense 48,578 919,609 - 968,187 807,414
Stationery supplies 640,713 1,056,157 18,448 1,715,318 2,361,565
Bank charges and duty 
   stamps 101,458 191,582 126 293,166 355,790
Professional consulting and 
   audit fees 322,150 23,556 - 345,706 372,000
Media expenses 75,000 317,375 - 392,375 242,580
Field expenses - 182,430 - 182,430 14,500
Amortisation and 
   depreciation charge 7, 8 3,279,975 1,827,016 - 5,106,991 5,089,382
Contributions for project 
   activities 38,595 7,976,275 16,000 8,030,870 5,685,567
Miscellaneous expenses 1,383,254 698,738 1,160 2,083,152 2,130,207
Total expenditures 23,355,422 76,468,483 1,598,313 101,422,218 102,520,838
Excess of revenues over
   (under) expenditures (20,457,632) 29,013,381 546,394 9,102,143 8,237,912

The notes to the financial statements on pages 66 to 74 are an integral part of the financial statements.



สถาบันสิ่งแวดลอมไทยThailand Environment Institute

A
nn

ua
l R

ep
or

t 2
00

7

65

Thailand Environment Foundation

Statements of changes in fund balances

For the years ended 31 December 2007 and 2006

                                                                 2007                                  2006     
Sponsored Capital and

Operating program  reserve Total Total
fund fund funds all funds all funds

Note Baht Baht Baht Baht Baht
Fund balances brought
   forward 91,092,874 3,752,167 60,662,529 155,507,570 147,269,658
Excess of revenues over
   (under) expenditures (20,457,632) 29,013,381 546,394 9,102,143 8,237,912
Fund transfers
   - completed projects 11 24,551,722 (30,330,317) 5,778,595 - -
Fund balances carried 
   forward 95,186,964 2,435,231 66,987,518 164,609,713 155,507,570

The notes to the financial statements on pages 66 to 74 are an integral part of the financial statements.
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Publications
ส่ิงพิมพ

“Plibai” Publication Wins

“Green World” Award

“ผลิใบ” ควารางวัล “ลูกโลกสีเขียว”

 Plibai, a 15-year-old environmental journal 

of the Thailand Environment Institute, won the ninth  

Green World Award in 2007 for its excellence as  

an environmental publication dedicated to the  

younger generations of Thailand.

 Sponsored by the PTT Public Co. Ltd since  

1999, the Green World Award recognises people,  

organizations, communities and media dedicated  

to the long-term betterment of the environment. 

Plibai, meaning “Budding Leaves”, was first  

published in 1993 and has since been issued  

uninterrupted four times a year. It aims to raise  

the environmental awareness of students aged  

12–20, and to encourage them to contribute to a  

clean environment. Students are also allowed to  

contribute their own environmental stories.

 Plibai also runs a popular essay-writing 

contest based on the theme of Business and  

Environment. This aims to encourage young  

students to develop innovative ideas for  

integrating environmental issues into business  

and manufacturing practice. The contest is kindly  

sponsored by the Thailand Business Council for  

Sustainable Development (TBCSD).

 The 54-page journal now has a membership 

of 3,000 subscribing schools throughout Thailand. 

 วารสารสิ ่งแวดลอม “ผลิใบ” ของสถาบัน 

สิ่งแวดลอมไทยไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียวใน พ.ศ. 2550  

ในฐานะเปนสื ่อสิ ่งพิมพส ิ ่งแวดลอมที ่ม ีผลงานเพื ่อ 

เยาวชนไทย

 รางวัลลูกโลกสีเขียวไดรับการสนับสนุนจาก 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต พ.ศ. 2542 เพื่อ 

สนับสนุนบุคคล องคกร ชุมชนและสื่อมวลชนที่มีผลงาน 

เพ่ือการอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอมในระยะยาว วารสาร 

ผลิใบไดรับการจัดพิมพอยางตอเนื่องมาต้ังแต พ.ศ. 2536 

เพื่อใหเยาวชน อายุระหวาง 12-20 ป มีจิตสำนึกและมี 

สวนรวมอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปดโอกาสใหเยาวชน 

รวมเขียนบทความสิ่งแวดลอมใหกับวารสาร

 วารสาร “ผลิใบ” เปนผูดำเนินการจัดประกวด 

เรียงความเยาวชนในหัวขอ “ธุรกิจและส่ิงแวดลอม” เพ่ือให 

เยาวชนพัฒนาแนวคิดใหมๆ ในการบูรณาการประเด็น 

สิ่งแวดลอมใหเปนแนวปฏิบัติของภาคธุรกิจและการผลิต 

การประกวดเรียงความไดรับการสนับสนุนจากคณะ 

กรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย (ธวท)

 ปจจ�บัน มีโรงเรียนท่ัวประเทศเปนสมาชิกวารสาร 

“ผลิใบ” กวา 3,000 ราย
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 In 2007 Thailand Environment Institute  

produced concise manuals with a simple message  

to reach wider audiences and to broaden readers’  

understanding of the Institute’s environmental  

programmes and the steps they can take towards  

sustainable development.

 ใน พ.ศ. 2551 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย ไดผลิต 

หนังสือแนวคูมือ เนื้อหากระชับ ขอมูลอานงาย เพื่อให 

ผูอานเขาใจสายงานสิ่งแวดลอมของสถาบัน และสามารถ 

นำเอาแนวปฏิบัติในหนังสือไปปฏิบัติใชเพื่อสงเสริมการ 

พัฒนาอยางยั่งยืน

Stop Global Warming

ปฏิบัติการลดโลกรอน ดวยมือเรา
 Stop Globa l 

Warming illustrates 

the concept of the 

ecological footprint, 

a measu re o f the  

human impact on  

na tu ra l  re sou rce s 

and thus an indicator 

of pressures on the 

climate. The report  

puts the case for sustainable consumption as a  

practical means of mitigating greenhouse gas  

emissions, through waste minimization, electricity 

saving, urban greening, alternative fuels for  

transport and other actions.

 ปฏิบัติการลดโลกรอน ดวยมือเรา แนะนำแนวคิด  

“รอยเทาทางนิเวศ” เพ่ือใชวัดระดับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับ 

ทรัพยากรธรรมชาติจากพฤติกรรมมนุษย ซึ่งจะเปนตัว 

ชี้วัดระดับของแรงกดดันที่มีผลตอสภาพภูมิอากาศ คูมือ 

เลมนี้ใหเหตุผลรองรับวาทำไมแนวทางแกไขที่ปฏิบัติ 

ไดจริงในการลดกาซเรือนกระจกคือการบริโภคอยางย่ังยืน 

เชน การลดปริมาณขยะ การใชพลังงานไฟฟาอยาง 

ประหยัด การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการใชเชื ้อเพลิง 

ฟอสซิลในการเดินทาง

The Green Label Handbook

คูมือโครงการฉลากเขียว
 The Green Label 

Handbook provides a 

snapshot of g reen  

labelling definitions,  

criteria and regulations, 

and contains an up- 

to-date list of labelled 

products. It also includes 

a chart showing the  

structure of the administering body of a green  

labelling scheme.

 คูมือโครงการฉลากเขียวนำเสนอคำจำกัดความ  

ระเบียบและขอกำหนดของเคร่ืองหมายฉลากเขียว พรอม 

รายการผลิตภัณฑลาสุดท่ีไดรับการรับรองดวยเคร่ืองหมาย 

ฉลากเขียว และนำเสนอแผนผังโครงสรางของคณะ 

กรรมการและคณะทำงานของโครงการ

Thermal Energy Efficiency 

Improvement Handbook

คูมือการจัดการพลังงานความรอนภายในโรงงาน
 Originally published for the Department  

of Industrial Promotion 

(DIP), the Thermal Energy  

Efficiency Improvement 

Handbook targets small 

and medium-sized  

enterprises in Thailand. 

Using diagrams, illus- 

trations and operating 

manual, the handbook 

explains how enter- 

prises can prevent energy, heat and gas loss, 

and how they can manage thermal energy  

generally. It also describes how industrial furnaces  

can be improved, and how their thermal energy  

can be recycled or re-used.

 คูมือการจัดการพลังงานความรอนภายในโรงงาน 

ไดรับการจัดพิมพใหกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 
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เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการขนาดยอมและขนาดกลาง 

ในประเทศปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการพลังงาน 

ความรอน คูมือนำเสนอแนวทางการปองกันการสูญเสีย 

พลังงานกาซและความรอน ซึ่งเปนการบริหารจัดการ 

พลังงานความรอนในภาพรวม พรอมกับแผนผังประกอบ 

คำอธิบายและวิธีการประเมินตรวจสอบ นอกจากนี ้ 

ยังนำเสนอแนวทางการปรับปรุงเตาอุตสาหกรรมและ 

การนำความรอนเหลือทิ ้งมาใชใหมหรือนำไปแปรรูป 

เพื่อนำกลับมาใชใหม

A Citizen’s Manual for the Good

Environmental Governance Toolkit

คูมือตัวช้ีวัดธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม ฉบับประชาชน
 A  C i t i z en ’ s  

Manual for the Good  

Environmental Gover- 

nance Toolkit illus- 

trates how indicators 

can be used to assess 

e n v i r o n m e n t a l 

governance (covering access to information,  

public participation and access to justice). It  

describes the development of governance  

indicators by international networks and discusses  

their global use and significance. The manual also  

describes the legal framework for environmental  

governance in Thailand as created by the  

Constitution and related laws.

 คู มือตัวชี ้ว ัดธรรมาภิบาลสิ ่งแวดลอม ฉบับ 

ประชาชน นำเสนอวิธีการใชตัวชี้วัดในการประเมินระดับ 

ธรรมาภิบาลสิ ่งแวดลอมในประเด็นสำคัญหลักๆ คือ  

การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชนและ 

การเขาถึงความยุติธรรม เน้ือหาหนังสือนำเสนอการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดท่ีเปนผลงานรวมกันของเครือขายภาคประชาสังคม 

ระหวางประเทศเพ่ือแสดงใหเห็นวาธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม 

เปนแนวคิดที่มีความสำคัญและไดรับการยอมรับในระดับ 

นานาชาติ นอกจากนี้ หนังสือไดนำเสนอกรอบกฎหมาย 

วาดวยธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศซึ่งไดรับการ 

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

Mangrove Forest:

Barrier Against

Tsunami

ปาชายเลน : ระบบ
ปองกันภัยสึนามิ
 Based on multidisciplinary research after  

the devastating Asian tsunami of 2004, Mangrove  

Forest: Barrier Against Tsunami explains how  

mangrove forests save lives and property by  

cushioning the monstrous impacts of tsunamis.  

Using data collected from affected coastal  

communities in the southern provinces of Phang-nga 

and Phuket, the authors argue for integrated  

management of Thailand’s marine and coastal  

resources as a means of sustainable development. 

 ปาชายเลน : ระบบปองกันภัยสึนามิ นำเสนอ 

เน้ือหาจากการวิจัยแบบสหวิทยาการ หลังเกิดเหตุพิบัติภัย 

สึนามิใน พ.ศ. 2547 เพื่อใหคำตอบวาทำไมปาชายเลนจึง 

สามารถชวยรักษาชีวิตและทรัพยสินดวยการชวยบรรเทา 

แรงกระทบจากคลื่นสึนามิ จากการเก็บขอมูลในพื้นที่จริง 

คือชุมชนชายฝงท่ีไดรับผลกระทบจากคล่ืนสึนามิในจังหวัด 

พังงาและภูเก็ต เนื้อหาหนังสือสนับสนุนเหตุผลวาทำไม 

ประเทศไทยจะตองมีการบริหารจัดการทรัพยากรทาง 

ทะเลและชายฝงแบบบูรณาการเพื่อใหเปนแนวทางของ 

การพัฒนาอยางยั่งยืน
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Development of Sustainable 

Consumtion Strategy for  

Thailand

โครงการจัดทำยุทธศาสตรการ 

บริโภคที่ยั่งยืน

Research Reports / รายงานโครงการวิจัย

Sustainable Development

การพัฒนาอยางยั่งยืน

Trang: Millennium 

Development Goals

เปาหมายการพัฒนาแหง

สหัสวรรษ จังหวัดตรัง

Millennium Development Goals

เปาหมายการพัฒนาแหงสหัสวรรษ

Participatory Monitoring and  

Evaluation of Implementation 

Projects under Master Plan  

for Songkhla Lake Basin  

Development

โครงการติดตามผลการดำเนินงาน 

ภายใตแผนแมบทการพัฒนาลุมน้ำ 

ทะเลสาบสงขลา โดยการมีสวนรวม 

ของชุมชน

Life Cycle Assessment of 

Ethanol from Cassava and  

Sugar Cane

โครงการศึกษาการประเมินวงจร 

ชีวิตการผลิตและการใชเอทานอล 

จากมันสำปะหลังและออย

Eco-Efficiency Performance

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

Global Environment

Outlook 4 

รายงานสถานการณ

สิ่งแวดลอมโลก เลม 4

Environmental Outlook Assessment

การประเมินสถานการณสิ่งแวดลอม

Greater Mekong Environment  

Outlook 

รายงานสถานการณสิ่งแวดลอม 

ในลุมน้ำโขง

Exploring Water Futures 

Together 
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Total Energy Management :  

TEM 3

โครงการการจัดการพลังงาน

แบบสมบูรณ เพื่อยกระดับ

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน

สำหรับอุตสาหกรรม รุนที่ 3

Energy

พลังงาน

A Summary Community Forest 

Knowledge Management 

รายงานสรุปบทเรียน

การจัดการปาโดยชุมชน

มีสวนรวมในประเทศไทย

Forestry

ปาไม

Sustainable Management of 

Mangrove Resources through  

Local Community Action

โครงการปาชายเลนเพื่อชุมชน

Mangrove Forest Resources

ทรัพยากรปาชายเลน

Synthesis Report on Good  

Environmental Governance 

จับสถานการณ ธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอม

Environmental Governance

ธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม

Books & Journals / หนังสือและวารสาร

Mekong Region Water 

Resources Decision - Making 

แนวทางการตัดสินใจในเชิงการ 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ 

ภูมิภาคลุมน้ำโขง 

Plibai, a tri-monthly 

environmental journal for 

youth

ผลิใบ สื่อสดใสเพื่อการอนุรักษ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมสำหรับเยาวชน

Business for Energy and 

Environment (B2E), a 

quarterly magazine for 

environment-friendly energy 

ธุรกิจสีเขียว วารสารเพื่อ

ประสิทธิภาพในการใชพลังงาน 

และอนุรักษสิ่งแวดลอม 
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Economic Potential of Agarwood  ไมหอมและศักยภาพทางเศรษฐกิจ
 In cooperation with the Agricultural Research Development Agency (ARDA), Thailand  

Environment Institute organized a seminar entitled “The Crisis of Agarwood and Thai Herbs” in June  

2007. The meeting brought together farmers, researchers, forestry experts, herbal product manufacturers 

and other stakeholders to exchange ideas and information on the current economic potential of  

agarwood and herbs in Thailand. They also identified ways to promote and develop the economic  

potential of such valuable plants sustainably. The seminar was organized in response to the Institute’s  

policy of promoting the sustainable use of local biodiversity, while ARDA aims to promote research and  

development of indigenous agricultural resources.

 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยรวมมือกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) จัดการสัมมนาทาง 

วิชาการ “วิกฤตไมหอมและไมสมุนไพรไทย” เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 เพื่อใหภาคีที่เกี่ยวของ ทั้งเกษตรกร  

TEI-Swedish Cooperation  ความรวมมือสถาบันส่ิงแวดลอมไทย-สวีเดน
 Professor Dr. Sanit Aksornkoae, President of the Thailand Environment Institute, and Mr Christer  

Holsberg, Director of the Swedish Environmental Secretariat for Asia (SENSA), signed a Memorandum  

of Understanding at the Swedish Embassy in December 2007. The two parties will cooperate to improve  

the environmental situation in Thailand and the Greater Mekong Subregion. A key focus of this  

cooperation will be environmental governance, in particular access to information, public participation  

in decision making, and access to justice.

 ศาสตราจารย ดร.สนิท อักษรแกว ประธาน สถาบันส่ิงแวดลอมไทย และ มร. คริสเตอร โฮลสเบิรก ผูอำนวยการ 

สำนักงานเลขาธิการสิ่งแวดลอมแหงสวีเดน ประจำภูมิภาคเอเชีย (SENSA) รวมลงนามในบันทึกความเขาใจเมื่อเดือน 

ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ สถานเอกอัครราชทูตสวีเดน เพื่อรวมมือพัฒนาและสงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมใน 

ประเทศไทยและอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง ประเด็นสำคัญของความรวมมือคือเรื่องธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

การเขาถึงขอมูลขาวสาร การมีสวนรวมในการตัดสินใจและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม

Events / กิจกรรม
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นักวิจัยพันธุพืช ผูเชี่ยวชาญดานปาไมและผูผลิตสินคาสมุนไพร รวมทั้งผูสนใจทั่วไป รวมระดมความคิดเห็น แบงปน 

ประสบการณและประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจของไมหอมและไมสมุนไพรในประเทศ และรวมนำเสนอแนวทาง 

สงเสริมใหไมหอมและไมสมุนไพรเปนพืชที่ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืน สถาบันจัดงาน 

สัมมนาครั้งนี้ตามแนวนโยบายของการสงเสริมใหมีการใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของทองถิ่น 

บนพื้นฐานของความยั่งยืน สวนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) มีเปาหมายสงเสริมการวิจัย 

และพัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรภายในประเทศ

Coastal and Mangrove Resources Management

การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงและปาชายเลน
 As part of its policy to promote sustainable natural resources management, Thailand  

Environment Institute joined forces with the Department of Marine and Coastal Resources (DMCR),  

the Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (ONEP) and the Department  

of Mineral Resources in 2007 to organize a seminar on preventing coastal erosion. With support from  

DMCR, the Institute also hosted a national conference on mangrove forest ecology in the same year.

 Both events brought together diverse stakeholders to share perspectives and consider options  

for strengthening coastal ecology and preventing coastal erosion, including sustainable management  

of mangrove forest resources under the sufficiency economy framework. The latest research studies  

on mangrove forest ecology were also presented during the national conference to give attendees a  

picture of our current understanding of mangroves in Thailand.
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 สถาบันสิ่งแวดลอมไทยมีนโยบายสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน จึงไดรวมมือกับ 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ ง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (สผ.)  

และกรมทรัพยากรธรณี จัดการสัมมนาวิชาการ “การปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล” ใน พ.ศ. 2550 

นอกจากน้ี สถาบันยงัไดรวมเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการ “ระบบนิเวศปาชายเลนแหงชาติ” โดยไดรับการสนับสนุน 

จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในปเดียวกัน การประชุมท้ังสองหัวขอมีเปาหมายใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของไดรวม 

แสดงมุมมองในการกำหนดทางเลือกและแนวทางที่เหมาะสมในการปกปองระบบนิเวศชายฝง การปองกันการกัดเซาะ 

ชายฝงและการบริหารจัดการทรัพยากรปาชายเลนอยางยั่งยืน ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยในการประชุม 

ระบบนิเวศปาชายเลนแหงชาติ มีการนำเสนอผลงานวิจัยลาสุดในเรื่องปาชายเลน เพื่อใหผูเขาประชุมไดรับทราบ 

สถานการณลาสุดในแงมุมตางๆ ของระบบปาชายเลนในประเทศ

Green Education for Schoolchildren  ส่ิงแวดลอมศึกษาเพ่ือเยาวชน
 The library of the Thailand Environment Institute serves as an environmental education center  

for schoolchildren, and its researchers give lectures to young visitors. The main areas of environmental  

education are climate change and green labelling. The idea is to introduce environmentally-friendly  

products to future consumers and explain how they can play a part in saving resources and mitigating  

global climate change. This is in response to the Institute’s policy in focusing on schoolchildren as a  

target that can contribute to a long-term environmental sustainability.

 หองสมุดสถาบันสิ่งแวดลอมไทยจัดกิจกรรมแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียน โดยมีนักวิจัยของสถาบัน  

เปนผูถายทอดความรู ประเด็นสำคัญของการเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกรอน รวมทั้ง 

สินคาฉลากเขียว เพื่อแนะนำใหนักเรียนที่จะเปนผูบริโภคในอนาคตไดรู จักสินคาที ่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ 

กระตุนใหนักเรียนไดตระหนักในบทบาทของตนที่จะมีสวนชวยประหยัดทรัพยากรและบรรเทาภาวะโลกรอน สถาบัน 

มีนโยบายใหนักเรียนเปนกลุมเปาหมายหลักกลุมหนึ่งที ่สามารถมีบทบาทชวยรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม 

ในระยะยาว
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Thailand Business Council for Sustainable Development (TBCSD)

คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือส่ิงแวดลอมไทย (ธวท)
http://www.tei.or.th/tbcsd/index.html

Thailand Energy and Environment Network (TEENET)

โครงการเครือขายสารสนเทศดานพลังงานและส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย
http://teenet.tei.or.th/

Material Exchange Center (MEC)  ศูนยแลกเปล่ียนวัสดุเหลือใช
http://www.tei.or.th/mec/

Green Label (GL)  ฉลากเขียว
http://www.tei.or.th/greenlabel/th_index.html

Thailand Network of Eco-Efficiency and Cleaner Production (TNEC)

เครือขายนิเวศเศรษฐกิจและการผลิตท่ีสะอาด
http://www.pcd.go.th/info_serv/water-tnec.html

Thailand Green Purchasing Network (TGPN)  เครือขายการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว
http://www.tei.or.th/thaigpn/

Thai Forest Watch Network (TFWN)  เครือขายเฝาระวังปาไทย
http://www.tei.or.th/Projects/H_gap_tfwn.htm

Thailand Cultural Environment Fund (Thailand - CEF)  กองทุนส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม
http://www.tei.or.th/cef/

Toxic Sufferers Fund  กองทุนรักษาผูปวยจากสารพิษ
http://www.tei.or.th/Fund/th_sf_fund.html

Thai Forest - Elephants - Community Co-Existence Fund  กองทุนปายัง ชางอยู คูคน
http://www.tei.or.th/Fund/th_elephant_fund.htm

Plibai Journal  วารสารผลิใบ
http://www.tei.or.th/PliBai/index.htm

Website & Networks
เว็บไซตและเครือขาย
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Stop Global Warming  โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา
http://www.toyota-sgw.net/home/default.aspx

Schools for Better Climate  โครงการโรงเรียนพิทักษภูมิอากาศ
http://www.thai-sbc.org/Default.asp

TAI Thailand  เครือขายธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอมประเทศไทย
http://www.tei.or.th/uep/TAI2/th_index.htm

Website & Networks (Continued)

เว็บไซตและเครือขาย (ตอ)
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Agricultural Research Development Agency (Public Organization)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

Asian Development Bank/ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย

Chevron Corporation/บริษัท เชฟรอน คอรปอเรชั่น

Commission for Environmental Cooperation

Community Organizations Development Institute/สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

The Crown Property Bureau/สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

Department of Alternative Energy Development and Efficiency

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

Department of Environmental Quality Promotion/กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม

Department of Industrial Promotion/กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

Department of Industrial Works/กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Department of Marine and Coastal Resources/กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง

Dow Chemical Thailand Ltd/บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด

Electricity Generating Public Co., Ltd./บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน)

Energy Policy and Planning Office/สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

European Commission

The Federation of Thai Industries/สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

Food and Drug Administration/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

Ford Foundation/มูลนิธิฟอรด

Global Environment Action, Japan

Global Opportunities Fund

Government Pension Fund/กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

Heifer Project International Thailand/องคการไฮเฟอร อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย

Institute for Global Environmental Strategies

International Tropical Timber Organization/องคการไมเขตรอนระหวางประเทศ

The Industrial Estate Authority of Thailand/การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

Japan External Trade Organization/องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน

Japan International Cooperation Agency/องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน

Japanese-Funds-in-Trust

Japan Environmental Education Forum/สภาการศึกษาดานสิ่งแวดลอมแหงประเทศญี่ปุน

Marchman Technical Education Center

Donors and Supporters 2007 / ผูสนับสนุน 2550
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Ministry of Natural Resources and Environment/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd./บจก.มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)

National Municipal League of Thailand/สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

National Science and Technology Development Agency/สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

Office of National Economic and Social Development Board

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

Office of the National Environment Board/สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

Office of Small and Medium Enterprises Promotion/สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

Pacific Plastics (Thailand) Limited/บริษัท แปซิฟค พลาสติคส (ประเทศไทย) จำกัด

Pollution Control Department/กรมควบคุมมลพิษ

PTT Public Company Limited/บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

Siam Cement Foundation/มูลนิธิซิเมนตไทย

The Siam Cement Public Company Limited/บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

Sirim Berhad, Malaysia

The Swedish Environmental Secretariat for Asia

สำนักงานเลขาธิการสิ่งแวดลอมแหงสวีเดน ประจำภูมิภาคเอเชีย

Thailand Business Council for Sustainable Development/คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย

Thai Industrial Standards Institute/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

Thanapaisal R.O.P./หางหุนสวนจำกัด ธนไพศาล

The Thailand Research Fund/สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Toyota Motor Corporation/บมจ. โตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น

Tungsong Municipality, Nakhonsithammarat/เทศบาลเมืองทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

องคการศึกษา วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ

United Nations Development Programme/โครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ

United Nations Environment Programme/โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ

United Nations Human Settlements Programme/สำนักงานโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษยแหงสหประชาชาติ

The World Conservation Union

World Resources Institute

Donors and Supporters 2007 (Continued)

ผูสนับสนุน 2550 (ตอ)
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Organizations

ARDA   - Agricultural Research and Development Agency (Public Organization)

DEQP   - Department of Environmental Quality Promotion

DIP   - Department of Industrial Promotion

DMCR   - Department of Marine and Coastal Resources

EPPO   - Energy Policy and Planning Office

FACT   - Fisheries Action Coalition Team

IEAT   - Industrial Estate Authority of Thailand

IGES   - Institute for Global Environmental Strategies

IUCN   - International Union for Conservation of Nature

JICA   - Japan International Cooperation Agency 

MTEC   - National Metal and Materials Technology Center 

NESDB   - National Economic and Social Development Board 

NMLT   - National Municipal League of Thailand 

ONEP   - Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning 

PCD   - Pollution Control Department 

PDA   - Population and Community Development Association 

SCONTE  - Society for the Conservation of National Treasure and Environment

SENSA   - Swedish Environmental Secretariat for Asia 

SIDA   - Swedish International Development Cooperation Agency 

TBCSD   - Thailand Business Council for Sustainable Development 

TRF   - Thailand Research Fund 

UNDP   - United Nations Development Programme 

UNEP   - United Nations Environment Programme

WRI   - World Resources Institute 

Others

CDM   - Clean Development Mechanism 

CEED   - Comprehensive Energy Education and Development 

CSR   - Corporate Social Responsibility 

CT   - Clean Technology

DPSIR   - Drivers-Pressures-State-Impacts-Responses

EMS   - Environmental Management System 

GEO   - Global Environment Outlook

References / คำยอ
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GHS   - Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

ICM   - Integrated Coastal Management 

IEA   - Integrated Environmental Assessment 

LCA   - Life Cycle Assessment 

LCI   - Life Cycle Inventory 

MFF   - Mangroves for the Future 

PP 10   - Partnership for Principle 10

REACH   - Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals 

RoHs   - Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic 

    Equipment

TBT   - Tributyltin 

TEM   - Total Energy Management 

TAI   - The Access Initiative 

VOCs   - Volatile Organic Compounds 

WEEE   - Waste from Electrical and Electronic Equipment 

องคกร

กสอ.   - กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

คพ.   - กรมควบคุมมลพิษ 

ธวท   - คณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดลอมไทย 

สกว.   - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สนพ.   - สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สผ.   - สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สส.   - กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

สศช.   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

อศส.   - สมาคมอนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอม

References (Continued) / คำยอ (ตอ)




