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เครือขายองคกรภาคประชาสังคมระดับโลก กอตั้งขึ้นเพื่อสงเสริมการการ

เขาถึงขอมูลขาวสารเขาถึงขอมูลขาวสาร  การมีสวนรวมของประชาชนการมีสวนรวมของประชาชน และการเขาถึงความการเขาถึงความ

ยุติธรรมยุติธรรมในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมหรือที่มีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม

เครอืขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมสากล 

The Access Initiative

ปจจุบัน มี 6 องคกรภาคประชาสังคมที่เปนองคกรแกนนําของเครือขาย
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วัตถปุระสงคของเครอืขาย  

ธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมสากล

เพื่อผลักดันใหมีการปฏิบัติตาม

หลักการขอที่ 10 แหงปฏิญญา   

ริโอในประเทศตาง ๆ โดยเร็ว
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Principle 10Principle 10
Environmental issues are best handled with participation of 

all concerned citizens, at the relevant level. At the national level,
each individual shall have appropriate access to information 
concerning the environment that is held by public authorities,
including information on hazardous materials and activities in their 
communities, and the opportunity to participate in decision-making 
processes. States shall facilitate and encourage public awareness 
and participation by making information widely available. Effective 
access to judicial and administrative proceedings, including redress 
and remedy, shall be provided.

หลักการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอ: การจัดการในเรื่องสิ่งแวดลอมจะทําไดดีที่สุด เมื่อประชาชนมี

สวนรวมและรัฐจะตองสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหประชาชนใน การไดรับขอมูลขาวสารการไดรับขอมูลขาวสาร  

การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจการมสีวนรวมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจ  และการเขาถึงความยุติธรรมและการเขาถึงความยุติธรรม

ปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนาปฏิญญาริโอวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา  

((Rio DeclarationRio Declaration) (178 ) (178 ประเทศประเทศ)  )  
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การเติบโตและการพัฒนาของ

เครอืขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมสากล

ปลายปปลายป  25432543--ตนปตนป  25442544:: พัฒนากรอบแนวคิด วิธีการ
ประเมิน และโครงสรางองคกร

ปลายปปลายป  25442544--25452545:: ทดสอบนาํรองตัวชี้วัดใน 9 
ประเทศ

กันยายนกันยายน  25452545:: เผยแพรผลการทดสอบ (หนงัสือ 
“Closing the Gap”) และผลักดันการจัดตั้ง "ภาคีภาพ
เพื่อหลกัการขอที่ 10 ของปฏิญญาริโอ" ในการประชุม
สุดยอดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (WSSD)

ปป  25462546 --25482548:: ปรับปรุงตัวชี้วัด เครือขายขยายไปกวา 
40 ประเทศทั่วโลก

ปป  25492549:: เผยแพรตัวชี้วัดชุดลาสุด (เวอรชั่น 2.0) และ
ขยายเครือขายตอไป

(www.pp10.org)

http://store2.yimg.com/I/wristore_1723_5467950
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เครือขายธรรมาภิบาลในเครือขายธรรมาภิบาลใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตเอเชยีตะวันออกเฉียงใต

ประเทศที่มีการใช TAI แลว

ประเทศที่สนใจนาํ TAI ไปใช

ปจจุบัน  มี เครือขายองคกร

ภาคประชาสังคมในประเทศ

ตาง ๆ มากกวา 40 ประเทศทั่ว

โลกที่ไดมีการวางแผนหรือได

ทําการประเมินผลธรรมาภิ

บาลสิ่งแวดลอมในประเทศ

ตนเอง
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เครอืขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทยเครอืขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย

เครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมประเทศไทย  (TAI Thailand) เปน
เครือขายองคกรรวมดําเนินงานโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ไดแก สถาบัน

สิ่งแวดลอมไทย สถาบันพระปกเกลา มูลนิธิเพือ่การพฒันาที่ยั่งยืน โครงการยุทธ

ศาสตรนโยบายฐานทรัพยากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
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การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทยการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทย

 ประเมนิมาแลว 3 ครัง้ โดยเครือขายธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมไทย

ครั้งแรกครั้งแรก  พ.ศ. 2544 (ทดสอบนํารอง) -- 9 กรณีศกึษา เชน โคบอลต 60 หนิ

กรูด คลองดาน

ครั้งที่สองครั้งที่สอง พ.ศ. 2548 -- 22 กรณีศึกษา เชน ไขหวัดนกระยะแรก คุณภาพ

อากาศในบรเิวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ยทุธศาสตรการจดัการน้าํระบบ

โครงขายน้ํา รางพระราชบัญญัติน้าํ โครงการธนาคารอาหารทะเล

ครั้งที่สามครั้งที่สาม พ.ศ. 2549 -- 18 กรณี เชน ไขหวัดนก สึนามิ  FTAไทย-สหรฐั วิกฤต

น้ําภาคตะวันออก นโยบายและคดแีปรรูปกฟผ. คดีทอกาซไทย-มาเลเซีย
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ผลการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม 

ครั้งที่ 3

ระเบียบวิธีการประเมิน

ใช ชุดตัวชี้วัดชุดตัวชี้วัดธรรมาภิธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมบาลสิ่งแวดลอม รวม 98 ตัว 

แบงเปน 5 หมวด ไดแก 

1) กฎหมายทั่วไป 

2) การเขาถงึขอมูลขาวสาร 

3) การมสีวนรวมในการตัดสินใจ 

4) การเขาถงึความยุตธิรรม 

5) การพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 

เจาหนาที่ รัฐ  และสื่อสารมวลชน  ในเรื่อง      

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม
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9

9

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ(Public Participation)
9. นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุน-โครงการธนาคารอาหารทะเล 

10. นโยบายการจัดทาํขอตกลงเขตการคาเสรีไทย-สหรัฐ*

11. นโยบายการแกวกิฤตน้าํภาคตะวนัออก 

12. นโยบายเขตทองเที่ยวพเิศษเกาะพพี ี 

13. การแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)*

14. โครงการสะพานเศรษฐกจิเชื่อมโยงทะเลอันดามนัและอาวไทย

การเขาถึงความยุติธรรม(Access to Justice)
15. อุทธรณคําสัง่ไมเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบโรคระบาดไก*

16. ขอพพิาทโครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย*

17. การฟองรองคดีเกีย่วกับโรงไฟฟาแมเมาะ

18. คดกีารแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)*

  การเขาถึงขอมูลขาวสาร (Access to Information)

1. การระบาดของโรคไขหวดันก 

2. ธรณีพิบตัิภัย (สึนามิ)

3. ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศในนิคมอตุสาหกรรมบางพลี 

4. ระบบตรวจวดัคุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟาแมเมาะ จ. ลําปาง  

5. ระบบตรวจวดัคุณภาพน้าํในทะเลสาบสงขลา   

6. ระบบตรวจวดัคุณภาพน้าํในหวยคลติี ้จ. กาญจนบุรี  

7. รายงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัททอสเท็มไทย จก.

8. รายงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทซี.พ.ี อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ จก.
1

7

3,8

11

12

14
5

2

4,17

6

สัญลักษณ

จังหวดัทีเ่ปนพื้นทีศ่กึษาของโครงการธรรมาภิบาล

สิ่งแวดลอม

* กรณีศึกษาที่ไมสามารถระบุตาํแหนงบนแผนที่ได

กรณีศึกษากรณีศึกษา  1818  กรณีกรณี
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เก็บขอมูลทั้งที่เปนขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

 ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ กฎหมาย และ

ขอมูลจากการสัมภาษณ ทั้งโดยการเขาพบและการสัมภาษณทาง

โทรศัพท   เปนตน 

 ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก  รายงานการวิจัย บทความ ขาว และเว็บไซต

ของหนวยงาน และองคกรที่เกี่ยวของ เปนตน 

วิธีการจัดเก็บขอมูล 
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คณะนักวิจัยคณะนักวิจัย 

ประกอบดวยนักวิจัยจากองคกรภาคีของเครอืขายธรรมาภบิาลสิ่งแวดลอมไทย 

และนักวิชาการอิสระ  ดังนี้

ดร.สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง ศ.นพ.วันชยั วัฒนศัพท

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข

ศ.ดร.พันธุทิพย รามสูต นางรัชนี เอมะรุจิ

นายบณัฑูร เศรษฐศิโรตม  ดร.สุภาพ พัสออง

รศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ นางอรพรรณ พยัคฆาภรณ

นางสาวสาวิตรี ศรีสุข นางสาวผกาภรณ ยอดปลอบ

นายวัฒน ทาบึงกาฬ นายวัชรา ธิตินันทน

นายชัยวัชร พรหมจิตติพงศ นางสาวเกศินี แกวนเจริญ

ดร.สุจิตรา วาสนาดํารงดี นายไพศาล  ลิ้มสถิตย

นางสาวศันสนา มลายอริศูนย นางสาวณัฏฐนิช สุนสวัสดิ์ 
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1. คุณหญิง ดร. กัลยา โสภณพนิช  กรรมการสภาสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 

2. ดร. มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน อธิบดกีรมสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอม

3. ดร. ศิริพงศ หังสพฤกษ อธิบดกีรมทรพัยากรน้ํา 

4. นายอสิสระ โชติบุรการ อธิบดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม

5. นายจรัลธาดา กรรณสูต อธิบดกีรมประมง

6. นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดกีรมปองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

7. นพ. ธวัช สุนทราจารย  อธิบดกีรมควบคุมโรค

8. นายอทุัย จันทิมา ผูวาการ การนิคมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย

9. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ เลขาธกิาร สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

10. ดร. เกษมสันต  จิณณวาโส เลขาธกิารสํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอม  

11. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน

12. ดร. โคทม อารียา ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ

13. ทานผูหญิง ดร. สุธาวัลย เสถียรไทยประธานสถาบันธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม

14. นางวนิดา สักการโกศล ผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา รวม 28 ทาน ดงันี้
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15. นพ. สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ นกัวชิาการสาธารณสขุ 10 ชช. สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

16. ดร. อัมพันธ พินธุกนก ผูอาํนวยการสํานกัความรวมมอืดานทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอมระหวางประเทศ

17. ดร. เชาวนะ ไตรมาศ ผูอาํนวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศกึษา  สํานกังานศาลรัฐธรรมนูญ

18. ดร. ชัชชม อรรฆภิญญ ผูอาํนวยการสถาบันกฎหมายอาญา

19. นายนคร เสรีรักษ ผูอํานวยการสวนนโยบายและวิเคราะห  

สํานกังานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ

20. นายสันติ วิลาสศักดานนท ประธานสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย

21. นพ. สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ กรรมการและเลขาธกิารมลูนิธสิาธารณสขุแหงชาติ

22. นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์  นายกสภาทนายความ

23. นายไพโรจน พลเพชร เลขาธกิารสมาคมสทิธิเสรีภาพของประชาชน

24. นายจรูญ ยังประภากร ประธานชมรมสิง่แวดลอมสมุทรปราการ

25. รศ. สรุิชัย หวันแกว อ.ประจําคณะรัฐศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั

26. อาจารยชัยยุทธ สุขศรี อ. ประจาํคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั

27. รศ. พิสิฐ ศุกรียพงศ อ. ประจําคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวทิยาลยัมหดิล

28. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ   ประธานชมรมนกัขาวสิ่งแวดลอม 

สมาคมนกัขาวนกัหนงัสอืพมิพแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการที่ปรึกษา(ตอ)
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  ธรรมาภิบาลที่วัดไดธรรมาภิบาลที่วัดได ::  ตัวชี้วัดการมีสวนตัวชี้วัดการมีสวน

ร ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร จั ด ก า รร ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร จั ด ก า ร

สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม  ((  มิมิ..ยย..--ธธ..คค.. 25442544))

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  ตัวชี้วัดการมีสวนตัวชี้วัดการมีสวน

รวมของประชาชนพรวมของประชาชนพ..ศศ.. 25482548 ((ประเมินผลประเมินผล

ครั้งที่ครั้งที่  2)2) ((พพ..ยย.. 25472547--  พพ..คค.. 25482548))

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม  ตวัชี้วัดการมีสวนตวัชี้วัดการมีสวน

รวมของประชาชนรวมของประชาชน  ((ประเมินผลครัง้ที่ประเมินผลครัง้ที่  3)3)

((พพ..คค.. 2549 2549 --  ปจจุบันปจจุบัน))

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทยการประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
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ขอขอบคุณผูสนับสนุน

การประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 3 และการ

เผยแพรผลการประเมิน

 สถานทูตอังกฤษ (United Kingdom Government's Global Opportunities

Fund)

 มูลนิธิฟอรด (Ford Foundation)

สอบถามเพิ่มเตมิและขอขอมูลไดที่ 

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย  โทรศัพท 66 2 503 3333 ตอ 501 โทรสาร 66 2 504 4826-8

 เว็บไซต www.tei.or.th  อีเมล TAIThailand@tei.or.th

F o r e ig n  &
C o m m o n w e a l th

O f f i c e

http://www.tei.or.th/
mailto:TAIThailand@tei.or.th
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