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รู้้�ลึึก ความชำำานาญและความเป็นเลศิด้านสิ�งแวดลอ้ม

ภาคีีวางใจ
การทำางานอย่างมส่ีวนรว่มโดยรบัผิิดชำอบกับทกุภาคส่วนการทำางานอย่างมส่ีวนรว่มโดยรบัผิิดชำอบกับทกุภาคส่วน

ภาคีพันัธมติรภาคีพันัธมติร

รู้บัใช้�สัังคีมรู้บัใช้�สัังคีมรู้บัใช้�สัังคีม
เน้นนโยบายและมาตรการที�นำาไปปฎิิบัติได้ เน้นนโยบายและมาตรการที�นำาไปปฎิิบัติได้ 

ความยั�งยืนส่่สังคมในทกุระดับความยั�งยืนส่่สังคมในทกุระดับ
เน้นนโยบายและมาตรการที�นำาไปปฎิิบัติได้ 

ความยั�งยืนส่่สังคมในทกุระดับสัำานึึกดีีสัำานึึกดีี
จติใจดี มศีีล มสัีตย์, ซื่ื�อสัตย์ต่อวชิำาชำพีั, ใชำห้นี�สังคมจติใจดี มศีีล มสัีตย์, ซื่ื�อสัตย์ต่อวชิำาชำพีั, ใชำห้นี�สังคม



สารจากผ้่ิอำานวยการสถาบัน
ดร.วจิารย์ สิมาฉายา ผ้่ิอำานวยการสถาบันสิ�งแวดลอ้มไทย (TEI)

ในช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมา ปีระเที่ศไที่ยเผ่ช่ิญกัับปีัญหาวิกัฤตกัารณ์์กัารแพร่ระบาดของโรคติดเช่้�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ส่งผ่ลต่อความเปี็นอย่่ของปีระช่าช่นเปี็นอย่างมากั แม้จะเปี็นผ่ลด่ต่อสิ�งแวดล้อม ด้านคุณ์ภาพอากัาศและน�ำ ขณ์ะเด่ยวกััน 

ปีริมาณ์ขยะพลาสติกัและหน้ากัากัอนามัยเพิ�มมากัข้�น จากัสภาวกัารณ์์ดังกัล่าว จำเปี็นอย่างยิ�งท่ี่�สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย 

ตอ้งเตรย่มพรอ้มรบักับัสถานกัารณ์เ์หลา่นั�นในเช่งิรกุั โดยมุง่เนน้กัารเผ่ยแพรอ่งคค์วามร่ ้ถอดบที่เรย่น และกัารบรหิารจดักัารรว่มกับั

ภาค่เคร้อข่าย เพ้�อปี้องกัันปีัญหาและผ่ลกัระที่บต่อสิ�งแวดล้อมที่่�คาดว่าจะเกัิดข้�นในอนาคตอันใกัล้

กัารท่ี่�สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยที่ำงานร่วมกัับภาค่เคร้อข่าย ซ้ึ่�งปีระกัอบด้วยภาครัฐ เอกัช่น ปีระช่าช่น ปีระช่าสังคม ส้�อมวลช่น  

ตลอดจนสถาบันที่างวิช่ากัารอ้�น ๆ เพ้�อเช่้�อมโยงส่่กัารอนุรักัษ์์และพัฒนาที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อมให้เกัิดความสมดุล 

อันจะเป็ีนรากัฐานสำคัญส่่กัารพัฒนาอย่างยั�งย้นที่ั�งในระดับปีระเที่ศและระดับโลกั โดยม่บที่บาที่ในกัารที่ำงานด้านกัารเสนอแนะ

นโยบาย และร่วมกัำหนดทิี่ศที่างของปีระเที่ศด้านสิ�งแวดล้อม พฒันาองค์ความร่แ้ละมาตรฐานสิ�งแวดล้อมให้เป็ีนที่่�อ้างอิง เสริมสร้าง

ศักัยภาพและสร้างความร่วมม้อกัับเคร้อข่ายระดับต่าง ๆ ตลอดจนรณ์รงค์ส้�อสารให้ข้อม่ลด้านสิ�งแวดล้อมต่อสังคม 

รายงานปีระจำปีีฉบับน่� จ้งส้�อให้เห็นถ้งบที่บาที่ของสถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ความสำเร็จ ตลอดจนบที่เร่ยนจากัปีัญหาและอุปีสรรค

จากักัารปีฏิิบัติงานตลอดปีีท่ี่�ผ่่านมา ในฐานะผ่่้บริหารสถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย จ้งขอขอบคุณ์บุคลากัรทีุ่กัที่่านและทีุ่กัหน่วยงาน 

ความร่วมม้อ ที่่�ได้ร่วมแรงร่วมใจในกัารปีฏิิบัติหน้าที่่�ด้วยความสุจริต โปีร่งใส จนเป็ีนท่ี่�ปีระจักัษ์์ว่าสถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยเปี็นผ้่่นำ 

ด้านองค์ความร่้ในกัารอนุรักัษ์์ที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศและเคร้อข่ายระดับภ่มิภาค
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“สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย เป็็นองค์์กรชั้ั�นนำาด้านส่�งแวดล้้อม 
ตามมาตรฐานสากล้ ท่�ยึดมั�นในค์วามเป็็นกล้าง 
เพ่ื่� อรว่มสนับัสนุนการพัื่ฒนาท่�ยั�งย่น”

 เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร ์และทิศทางของประเทศด้านสิ�งแวดลอ้ม
 พัฒันาองค์ความร่ ้นวตักรรม และมาตรฐานสิ�งแวดลอ้มใหเ้ป็นที�อา้งองิ
 เสรมิสรา้งศักยภาพัภาคส่วนต่าง ๆ เพัื�อจดัการทรพััยากรธรรมชำาติและสิ�งแวดลอ้มอย่างยั�งยนื
 สรา้งความรว่มมอืกับองค์กรหลกัด้านสิ�งแวดลอ้มและพัฒันาเครอืข่ายระดับต่าง ๆ
 รณรงค์สื�อสารใหข้้อม่ลและความร่ด้้านสิ�งแวดลอ้มต่อสังคม
 บรหิารจดัการองค์กรด้วยธรรมาภิบาล

ม่ลนิธิสถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยเปี็นองค์กัรพัฒนาเอกัช่นด้านสิ�งแวดล้อม จดที่ะเบ่ยนเปี็นนิติบุคคล  

เลขที่ะเบ่ยนลำดับที่่� กัที่ 115 เม้�อวันที่่� 24 กัุมภาพันธ์ 2536 ม่ช่้�อเดิมว่าม่ลนิธิสิ�งแวดล้อมไที่ย ใช่้ตราสัญลักัษ์ณ์์

ใบไม้ลายกันกั ในปีี 2554 เปีล่�ยนช่้�อเปี็นม่ลนิธิสถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย และต่อมาได้เปีล่�ยนตราสัญลักัษ์ณ์์ดังที่่�

ใช่้อย่่ในปีัจจุบัน  

คณ์ะกัรรมกัารม่ลนิธิฯ ได้ม่มติจัดตั�ง “สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย” ข้�นเปี็นหน่วยปีฏิิบัติงานให้บรรลุ

วัตถุปีระสงค์ โดยเริ�มดำเนินงานเม้�อวันที่่� 1 พฤษ์ภาคม 2536 ในฐานะสถาบันวิช่ากัารอิสระ มิได้แสวงหากัำไร 

ม่ปีรัช่ญาพ้�นฐานกัารที่ำงานมุ่งเน้นกัารปีระสานให้เกัิดความร่วมม้อระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพ้�อเช้่�อมโยง 

กัารอนุรักัษ์์ที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อมให้เกิัดความสมดุล และเป็ีนรากัฐานสำคัญส่่กัารพัฒนาที่่�ยั�งย้น

ในระดับปีระเที่ศและระดับโลกั

วสัิยทัศน์และพันัธกิจ
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คณะกรรมการม่ลนิธสิถาบันสิ�งแวดลอ้มไทยวสัิยทัศน์และพันัธกิจ

คุุณอานัันัท์์ ปัันัยารชุุนั
ประธานกรรมการก่ตต่มศัักด่� คณะกรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตนายกรััฐมนตรัี

คุุณมััท์นัา วััท์นัฤท์ธิ์์�
ประธานกรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ที่ี�ปรัึกษา การัสื่่�อสื่ารัองค์์กรั บรัิษัที่ ปูนซิิเมนต์ไที่ย จำกัดี (มหาชน)

คุุณนั์ศากร โฆษิ์ตรัตนั์
รองประธานกรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตเลขาธิิการัสื่ำนักงานนโยบายและแผนที่รััพยากรัธิรัรัมชาติและสื่ิ�งแวดีล้อม

คุุณปัรีดิ์์� บุุรณศ์ร์
กรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตผู้ว่าการัการัเค์หะแห่งชาติ

ดิ์ร.ปัิยสวััสดิ์์� อัมัระนัันัท์นั์
กรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ปรัะธิานกรัรัมการัมูลนิธิิพลังงานเพ่�อสื่ิ�งแวดีล้อม

อดีีตรััฐมนตรัีว่าการักรัะที่รัวงพลังงาน

คุุณวั์นััย รอดิ์จ่่าย
กรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตรัองปลัดีกรัะที่รัวงศึึกษาธิิการั

คุุณสันัท์ัดิ์ สมัชุีวั์ตา
กรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตปลัดีกรัะที่รัวงวิที่ยาศึาสื่ตรั์และเที่ค์โนโลยี

อดีีตปรัะธิานกรัรัมการัองค์์การับรัิหารัจัดีการัก๊าซิเรั่อนกรัะจก 

คุุณชุลธิ์ร ดิ์ำารงศักดิ์์�
กรรมการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ที่ี�ปรัึกษา บรัิษัที่ปูนซิีเมนต์ไที่ย จำกัดี (มหาชน)

ดิ์ร.วั์จ่ารย์ ส์มัาฉายา
กรรมการแล้ะเล้ขานุการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ผูู้้อำนวยการสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตปลัดีกรัะที่รัวงที่รััพยากรัธิรัรัมชาติและสื่ิ�งแวดีล้อม

คุุณมันัตรี ชุำานัาญโรจ่นั์
กรรมการแล้ะเหรัญญ่กมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตผู้อำนวยการัฝ่่ายบัญชีและการัเงิน สื่ถาบันสื่ิ�งแวดีล้อมไที่ย
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คณะกรรมการบรหิารสถาบันสิ�งแวดลอ้มไทย

คุุณนั์ศากร โฆษิ์ตรัตนั์
ประธานกรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตเลขาธิิการัสื่ำนักงานนโยบายและแผนที่รััพยากรัธิรัรัมชาติและสื่ิ�งแวดีล้อม

คุุณมััท์นัา วััท์นัฤท์ธิ์์�
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ที่ี�ปรัึกษาการัสื่่�อสื่ารัองค์์กรั บรัิษัที่ ปูนซิิเมนต์ไที่ย จำกัดี (มหาชน)

ดิ์ร.วั์ฑููรย์ ส์มัะโชุคุดิ์ี
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตปลัดีกรัะที่รัวงอุตสื่าหกรัรัม

คุุณสากล ฐิ์นัะกุล
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตอธิิบดีีกรัมสื่่งเสื่รัิมค์ุณภาพสื่ิ�งแวดีล้อม

ดิ์ร.วััฒนัา โอภานันัท์์อมัตะ
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ปรัะธิานกรัรัมการับรัิษัที่ บีซิีพี เที่รัดีดีิ�ง จำกัดี (สื่ิงค์โปรั์)  

ที่ี�ปรัึกษาอาวุโสื่ กลุ่มธิุรักิจโรังกลั�นและการัค์้าน�ำมัน

ท์ันัตแพท์ย์กฤษิดิ์า เรืองอารีย์รัชุต์
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ปรัะธิานองค์์กรัสื่รั้างเสื่รัิมสืุ่ขภาพนานาชาติ (INHPF) 

อดีีตผู้จัดีการักองทีุ่นสื่นับสื่นุนการัสื่รั้างเสื่รัิมสืุ่ขภาพ (สื่สื่สื่.)

รศ. ดิ์ร.คุนัึงนั์จ่  ศรีบุัวัเอี�ยมั
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อาจารัย์ ค์ณะนิติศึาสื่ตรั์ จุฬาลงกรัณ์มหาวิที่ยาลัย

คุุณดิ์วังกมัล โชุตะนัา
กรรมการบัร่หารสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตกรัรัมการัผู้อำนวยการั  

บรัิษัที่ เนชั�นมัลติมีเดีีย กรัุ๊ป จำกัดี (มหาชน)

ดิ์ร.วั์จ่ารย์ ส์มัาฉายา
กรรมการแล้ะเล้ขานุการมูล้น่ธ่สถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

ผูู้้อำนวยการสถาบัันส่�งแวดล้้อมไทย

อดีีตปลัดีกรัะที่รัวงที่รััพยากรัธิรัรัมชาติและสื่ิ�งแวดีล้อม
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คณะผ้่ิบรหิารและโครงสรา้งองค์กร

ฝ่่ายเครืือข่่ายสิ่่�งแวดล้้อมแล้ะ
การืเปล้่�ยนแปล้งภููม่อากาศ

ฝ่่ายฉล้ากเข่่ยว
แล้ะฉล้ากสิ่่�งแวดล้้อม

ฝ่่ายพััฒนาโครืงการื 
แล้ะแผนงาน

ฝ่่ายทรืัพัยากรืธรืรืมชาติ่

	 งานทัรัพัยากรทัางบัก
	 งานทัรัพัยากรทัางทัะเล
และชายฝ่ึ� ง

	 งานความหลากหลาย	
ทัางช่วภาพั

ฝ่่ายมล้พ่ัษ 
พัล้ังงาน แล้ะสิ่่�งแวดล้้อม

	 งานสิ�งแวดล�อำมเมือำง	
และชุมชน

	 งานสิ�งแวดล�อำมอำุติสาหกรรม
	 งานสิ�งแวดล�อำม	พัลังงาน	
และเกษติร

	 สำานักเลขาธิการอำงค์กรธุรกิจ
เพืั�อำการพััฒนาอำย่างยั�งยืน

	 งานการเปีล่�ยนแปีลง	
สภาพัภ้มิอำากาศ

	 งานฝึึกอำบัรมบัุคลากร	
ด�านสิ�งแวดล�อำม

	 งานส่งเสริมการผู้ลิติ	
และบัริโภคทั่�ยั�งยืน

	 งานพััฒนาข�อำกำาหนด
	 งานรับัรอำงฉลาก
	 งานระบับัคุณภาพั

	 งานพััฒนาโครงการ	
แผู้นงาน	และกลยุทัธ์

	 การติิดติามและปีระเมินผู้ล
	 งานสื�อำสารและบัริการสังคม

ฝ่่ายอำานวยการื

	 งานบัริหารทัั�วไปี
	 งานทัรัพัยากรบัุคคล
	 งานบััญช่และการเงิน
	 งานพััสดุและอำาคารสถานทั่�
	 งานดิจิทััล	เทัคโนโลย่

คณะผู้ทรืงคุณวุฒ่  

คณะกรรมการ
ม้ลนิธิสถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย

คณะกรรมการบริหาร
สถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย

ผู้้�อำำานวยการ
สถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย

ดร.วิจารย์ สิิมาฉายา
ผู้้�อำำานวยการสถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย
รักษาการผู้้�อำำานวยการฝ่ึายเครือำข่ายสิ�งแวดล�อำม	
และการเปีล่�ยนแปีลงภ้มิอำากาศ

คุณเบญจมาสิ โชติิทอำง
ผู้้�อำำานวยการฝ่ึายพััฒนาโครงการและแผู้นงาน

คุณวิลาวรรณ น�อำยภา
ผู้้�อำำานวยการฝ่ึายทัรัพัยากรธรรมชาติิ

คุณวิศรา หุ�นธานี
ผู้้�จัดการโครงการอำาวุโส
รักษาการผู้้�อำำานวยการฝ่ึายมลพิัษ	พัลังงานและสิ�งแวดล�อำม

ดร.ฉัติรติรี ภ้รัติ
ผู้้�จัดการโครงการอำาวุโส
รักษาการผู้้�อำำานวยการฝ่ึายฉลากเข่ยวและฉลากสิ�งแวดล�อำม

คุณวารุณี พุุทธชาติิ
ผู้้�อำำานวยการฝ่ึายอำำานวยการ
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รางวลัแหง่ความสำาเรจ็
สถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย	ได�รับัการจัดให�เป็ีนหนึ�งในหน่วยงานคลังสมอำงด�านสิ�งแวดล�อำมทั่�ด่ทั่�สุด	ติิดติ่อำกันเป็ีนปีีทั่�	9		
โดยมหาวิทัยาลัยเพันซิิลวาเน่ย	ปีระเทัศสหรัฐอำเมริกา	โดยพิัจารณาจาก

สถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย	ได�รับัการปีระเมิน	Green	Office	ในระดับัด่เย่�ยม	จากกรมส่งเสริมคุณภาพัสิ�งแวดล�อำม	
โดยพิัจารณาจาก	

ดร.วิจารย์	สิมาฉายา	ผู้้�อำำานวยการสถาบัันสิ�งแวดล�อำมไทัย	ได�รับัการเชิดช้เก่ยรติิจากสำานักนายกรัฐมนติร่		
โดยสำานักงานทัรัพัยากรนำ�าแห่งชาติิ	

เปี็นผ่่้นำกัารเปีล่�ยนแปีลงด้านน�ำ ม่บที่บาที่โดดเด่นในกัารพัฒนาแนวคิด กัารดำเนินงาน และขับเคล้�อนกัารจัดกัารน�ำอย่างม่ส่วนร่วม

 จำนวนและคุณ์ภาพงานวิจัย 

 ความแปีลกัใหม่หร้อกัารเสนอแนวคิดใหม่ ๆ 

 ทีุ่นสนับสนุนวิจัย 

 กัารอ้างอิงจากัสถาบันวิช่ากัารต่าง ๆ 

 ปีระโยช่น์ของงานวิจัยต่อสาธารณ์ช่น 

 ผ่ลกัระที่บของงานวิจัยส่งต่อผ่่้กัำหนดนโยบายหร้อภาครัฐ 

 อิที่ธิพลของคลังสมองต่อปีระเที่ศ 

 ความสามารถในกัารคัดนักัวิช่ากัารระดับแนวหน้าเข้าส่่องค์กัร 

 ความสามารถที่างด้านอิเล็กัที่รอนิกัส์ และกัารใช่้ส้�อ

 ผ่ลงานวิจัยเปี็นที่่�นิยมจากัส้�อต่าง ๆ

 กัารกัำหนดนโยบาย กัารวางแผ่นกัารดำเนินงาน

 และกัารปีรับปีรุงอย่างต่อเน้�อง 

 กัารส้�อสารและสร้างจิตสำน้กั 

 กัารใช่้ที่รัพยากัรและพลังงาน 

 กัารจัดกัารของเส่ย 

 สภาพแวดล้อมและความปีลอดภัย 

 กัารจัดซึ่้�อและจัดจ้าง 
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ภาพื่รวมขององค์์กร ภาพื่รวมขององค์์กร 
แล้ะผล้งานในรอบัป็ีแล้ะผล้งานในรอบัป็ี
ภาพื่รวมขององค์์กร 
แล้ะผล้งานในรอบัป็ี



ทรพััยากรธรรมชำาติ

กัารจัดกัารที่รัพยากัรธรรมช่าติ ม่เปี้าหมายในกัารเสริมสร้างความมั�นคงของระบบนิเวศเพ้�อเปี็นฐาน 

กัารผ่ลิตและกัารดำรงช่่วิต จ้งม่กัารขยายผ่ลร่ปีแบบกัารจัดกัารที่รัพยากัรธรรมช่าติและกัารใช่้ปีระโยช่น์จากั

ฐานที่รพัยากัรอยา่งยั�งยน้ สง่เสรมิใหเ้กัดิความรว่มมอ้เช่งิพ้�นที่่�ควบค่กั่ับกัารจดักัารโดยช่มุช่นเปีน็ฐาน เช่้�อมโยง

นโยบายและกัารปีฏิิบัติในกัารจัดกัารที่รัพยากัรธรรมช่าติ 

ท์รัพยากรป่ัากับุการเปัลี�ยนัแปัลงสภาพภูมั์อากาศ
กัารดด่กัลับและกัักัเก็ับก๊ัาซึ่คาร์บอนไดออกัไซึ่ด์ (CO

2
) ของภาคป่ีาไม้ มบ่ที่บาที่สำคัญช่่วยลดก๊ัาซึ่เรอ้นกัระจกั

ที่่�ก่ัอให้เกิัดกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ โดยปีระเที่ศสมัช่ช่าภาค่อนุสัญญาสหปีระช่าช่าติว่าด้วย 

กัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ (UNFCCC) ได้ริเริ�มกัลยุที่ธ์เรดด์พลัสข้�นเม้�อปีี พ.ศ. 2548 เพ้�อลดกัารปีล่อย

กั๊าซึ่คาร์บอนไดออกัไซึ่ด์และกั๊าซึ่เร้อนกัระจกัท่ี่�เกิัดจากักัารที่ำลายป่ีาและความเส้�อมโที่รมของป่ีาไม้  

ด้วยแรงจ่งใจในกัารรักัษ์าและจัดกัารปี่าไม้ให้คงอย่่ กัารตอบแที่นที่างกัารเงิน ความช่่วยเหล้อที่่�เกั่�ยวข้อง

กัารจัดที่ำเรดด์พลัสสำหรับปีระเที่ศไที่ย ในปีี 2564 โดยกัรมอุที่ยานแห่งช่าติ สัตว์ปี่า และพันธุ์พ้ช่  

ซึ่้�งม่คณ์ะที่ำงานเฉพาะกัิจด้านเรดด์พลัส และคณ์ะกัรรมกัารกัำกัับวิช่ากัาร พร้อมความร่วมม้อจากัหน่วยงาน

ที่่�เกั่�ยวขอ้ง และผ่่ม้ส่ว่นไดส้ว่นเสย่อ้�น ๆ  โดยมส่ถาบนัสิ�งแวดลอ้มไที่ยเปีน็ที่่�ปีร้กัษ์า ไดก้ัำหนดใหม้ก่ัระบวนกัาร

ม่ส่วนร่วมจากัผ่่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย เพ้�อกัำหนดที่ิศที่างและแนวนโยบายของปีระเที่ศ ร่างกัลยุที่ธ์เรดด์พลัส  

จะสนับสนุนกัารลดกัารปีล่อยก๊ัาซึ่เรอ้นกัระจกัจากักัารที่ำลายป่ีาและกัารที่ำให้ป่ีาเส้�อมโที่รม เพิ�มพน่กัารกักััเก็ับ

คาร์บอนของป่ีาไม้ เพิ�มพน่ผ่ลปีระโยช่น์จากัป่ีาไม้ และเพิ�มปีระสิที่ธิภาพระบบกัารตรวจติดตามและกัารรับรอง

ปี่าไม้ 

ในช่่วงไม่ก่ั�ปีีท่ี่�ผ่่านมาน่� ที่รัพยากัรป่ีาไม้ยังได้รับความสนใจอย่างกัว้างขวาง เน้�องจากัม่บที่บาที่สำคัญ 

ในกัารขับเคล้�อนปีระเที่ศเข้าส่่ความเปี็นกัลางที่างคาร์บอนในอนาคต
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พร้อมน่� ได้ส่งเสริมกัารจัดกัารป่ีาพรุอย่างยั�งยน้ ในพ้�นท่ี่�พรุควนเคร็ง จงัหวัดนครศรธ่รรมราช่ 

เพ้�อเปี็นแหล่งด่ดซึ่ับและกัักัเกั็บกั๊าซึ่คาร์บอนไดออกัไซึ่ด์ โดยปี่าพรุสามารถกัักัเกั็บคาร์บอน

ได้มากักัว่าปี่าเขตร้อนถ้ง 10 เท่ี่า และยังเปี็นแหล่งรวมความหลากัหลายที่างช่่วภาพ และ

เปี็นแหล่งอาหาร แหล่งที่ำกัิน สร้างอาช่่พให้กัับชุ่มช่นรอบผ่้นปี่า ดังน่�

 กัารจัดกัารแปีลงกัระจ่ดและกัารใช่้ปีระโยช่น์อย่างยั�งย้น 

 กัารพัฒนามาตรฐานเคร็ง Kreng Trust Mark เพ้�อปีระกัันคุณ์ภาพผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 

 กัารสนับสนุนกัารจัดตั�งกัองทีุ่นสวัสดิกัารชุ่มช่น เพ้�อความมั�นคงในกัารดำรงช่่วิต

 กัารเช่้�อมโยงความสัมพันธ์ คน-วิถ่ชุ่มช่น-ระบบนิเวศปี่า

แนัวัปัฏิบั์ุต์ที์�ดิ์แีละตวััชุี�วัดัิ์คุวัามัหลากหลายท์างชุวีัภาพภาคุการเกษิตร
ความหลากัหลายที่างช่่วภาพเปี็นปีัจจัยสำคัญในกัารส่งเสริมให้ระบบนิเวศ 

และสิ�งแวดลอ้มมค่วามสมบร่ณ์ ์ซ้ึ่�งจะช่ว่ยลดผ่ลกัระที่บจากัภัยพบิตั ิโดยเฉพาะกัารผ่ลิตขา้ว

ที่่�เปี็นผ่ลผ่ลิตกัารเกัษ์ตรที่่�สำคัญของภ่มิภาคและปีระเที่ศ

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ได้รับมอบหมายจากัสำนักังานนโยบายและแผ่นที่รัพยากัร 

ธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อมศ้กัษ์าจัดที่ำแนวที่างปีฏิิบัติท่ี่�ด่และตัวช่่�วัดความหลากัหลาย 

ที่างช่่วภาพในภาคกัารเกัษ์ตร โดยเลอ้กัศก้ัษ์ากัรณ์ก่ัารที่ำนาขา้วอนัเปีน็ภาคกัารผ่ลติที่่�สำคญั

ของปีระเที่ศ ให้ความสำคัญตั�งแต่กัารบริหารจัดกัารพ้�นที่่� แหล่งน�ำ กัารใช้่วิธ่ที่างกัายภาพ

และช่ว่ภาพในกัารดแ่ลข้าว กัารเพิ�มผ่ลผ่ลิต กัารกัำจัดวัช่พช้่และศัตรพ่ช้่ หรอ้กัารใช้่สารเคม่

เท่ี่าที่่�จำเปี็นในปีริมาณ์ที่่�เหมาะสม พร้อมศ้กัษ์าและคัดเล้อกัสิ�งม่ช่่วิตที่่�พบในนาข้าว 

และบริเวณ์โดยรอบท่ี่�ม่คุณ์ค่าด้านกัารอนุรักัษ์์ความหลากัหลายที่างช่่วภาพ ม่ปีระโยช่น์ต่อ

กัารผ่ลิตข้าวและสิ�งแวดล้อม 

ผ่ลกัารศ้กัษ์าจะเปี็นข้อม่ลสำคัญใน 

กัารผ่ลักัดันและต่อยอดกัารดำเนินงานที่าง 

ด้ านนโยบาย มาตรกัาร และแผ่นงาน  

สร้างแรงจ่งใจให้เกัษ์ตรกัรนำแนวที่างปีฏิิบัต ิ

ที่่�ดใ่นกัารที่ำนาขา้วที่่�สอดคลอ้งกับักัารอนรุกััษ์์

และใช้่ปีระโยช่น์ความหลากัหลายที่างช่่วภาพ

ไปีปีรับใช่้ในพ้�นที่่�ต่อไปี  
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การจ่ัดิ์การฟางข้้าวัในัพื�นัท์ี�เกษิตรกรรมัเพื�อลดิ์การเผา

กัารเผ่าฟางข้าวและตอซึ่ังข้าว ยังคงเปี็นปีัญหาในกัารผ่ลิตข้าวในพ้�นที่่�เพาะปีล่กั  

โดยเฉพาะพ้�นที่่�ภาคกัลางและภาคตะวันออกัเฉ่ยงเหน้อ เศษ์วสัดฟุางข้าว ตอซึ่งั และแกัลบ 

มักัถ่กัเผ่าที่ิ�ง แม้จะใช้่ปีระโยช่น์ได้มากัมาย เพราะเกัษ์ตรกัรยังมองว่ายุ่งยากัในกัารจัดกัาร 

รวบรวม ขนส่ง ขาดแรงจง่ใจ และยงัเปีน็ต้นที่นุที่่�สง่ จง้ถก่ัเผ่าที่ิ�งเพราะไมคุ่ม้คา่ตอ่กัารขนสง่

และรวบรวม จ้งส่งผ่ลต่อกัารเกัิดปีัญหาหมอกัควันปีกัคลุมกัระจายอย่่ที่ั�วไปี 

เศษ์ฟางข้าวแที่บทุี่กัส่วนม่ปีระโยช่น์ต่อระบบนิเวศกัารเกัษ์ตรและกัารพัฒนา

อุตสาหกัรรมเกั่�ยวเน้�อง อาที่ิ เปี็นเช่้�อเพลิงพลังงานในโรงงาน ผ่ลิตเปี็นกัระดาษ์บรรจุภัณ์ฑ์์ 

จ้งที่ำกัารวิเคราะห์ข้อม่ลและนำเสนอแนวที่างกัารที่ำธุรกัิจเพ้�อลดกัารเผ่าเศษ์พ้ช่ผ่ลที่่�เหล้อ 

จากักัารเกั็บเกั่�ยวข้าว ด้วยความร่วมม้อกัับโครงกัารบร่สเตอร์ บริษ์ัที่ ปีตที่. จำกััด (มหาช่น)  

เพ้�อสง่เสรมิและสนบัสนนุกัารใช่ป้ีระโยช่น์จากัเศษ์วัสดพุช้่ผ่ลจากักัารเกับ็เกั่�ยวในเช่งิพาณ์ชิ่ย์ 

ผ่่านกัระบวนกัารจัดกัารที่่�เหมาะสม โดยม่ระบบโลจิสติกัส์เปี็นตัวขับเคล้�อนและสนับสนุน 

ให้เกัิดกัารจัดกัารเพ้�อแกั้ปีัญหาที่่�ต้นที่าง เช่้�อมขั�นตอนและพันธมติรที่างธุรกัจิ ตั�งแต่ต้นน�ำ

จนถง้ปีลายน�ำ ลดปัีญหามลพษิ์ PM
2.5

 ปัีญหาสิ�งแวดล้อม และส่งเสรมิให้เกัดิกัารหมนุเวย่น 

ในธุรกัิจที่่�เกั่�ยวข้อง
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การเปลี�ยนแปลงสภาพัภม่อิากาศ

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ดำเนินงานโครงกัารปีระช่าสังคมร่วมแรงเพ้�อเปีล่�ยนแปีลงเม้อง (SUCCESS) เปี็นโครงกัาร 5 ปีี 

(ตุลาคม 2562 - ตุลาคม 2567) ได้รับกัารสนับสนุนจากัสหภาพยุโรปี (European Union: EU) ม่เปี้าหมายเพ้�อเสริมสร้าง 

ชุ่มช่นเม้อง สนับสนุนกัารพัฒนาเม้องให้สอดคล้องกัับกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ โดยเน้นกัารเสริมสร้างองค์ความร่้ 

และศักัยภาพของภาคปีระช่าสังคม เพ้�อให้บที่บาที่และม่ส่วนร่วมในกัารขับเคล้�อนกัารพัฒนาเม้องเพ้�อเตร่ยมพร้อมกัับ 

กัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศและภัยพิบัติอย่างครอบคลุมคนทีุ่กัระดับและเที่่าเที่่ยมกััน พร้อมที่ั�งสนับสนุนกัารแลกัเปีล่�ยน

เร่ยนร่้ร่วมกัันระหว่างผ่่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ย โดยม่ความร่วมม้อกัับม่ลนิธิชุ่มช่นสงขลา ศ่นย์ปีระช่าสังคมและกัารจัดกัารองค์กัร

สาธารณ์ปีระโยช่น์ มหาวิที่ยาลัยขอนแกั่น และองค์กัรภาคปีระช่าสังคมที่้องถิ�นใน 2 ภ่มิภาค ได้แกั่ ภาคตะวันออกัเฉ่ยงเหน้อ

และภาคใต้ 

การศึกษิาปัระเมั์นัคุวัามัเปัราะบุางข้องชุุมัชุนัเมัืองต่อการเปัลี�ยนัแปัลงสภาพภูมั์อากาศ

โครงกัารได้วางแผ่นและพัฒนาแนวที่างกัารที่ำงานร่วมกันักับัองค์กัรภาคปีระช่าสังคมในพ้�นที่่� เพ้�อศก้ัษ์า ปีรับวิธก่ัาร และ

ใช่้เคร้�องม้อสำหรับกัารปีระเมินความเปีราะบางต่อกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศให้ม่ความเหมาะสมกัับบริบที่ของภ่มิภาค 

โดยภาคปีระช่าสังคมเปี็นผ่่้พัฒนาข้อเสนอโครงกัาร ออกัแบบและวางแผ่นกัารปีระเมินความเปีราะบาง เพ้�อค้นหาต้นเหตุ 

และปีัจจัยที่่�กั่อให้เกัิดความเปีราะบางของชุ่มช่น เพ้�อสร้างความเข้าใจว่ากัลุ่มคนที่่�แตกัต่างกัันม่ความเปีราะบางต่างกัันอย่างไร

และเพราะอะไร รวมถง้คน้หาปีจัจยัสำคญัที่่�มผ่่ลตอ่ความเปีราะบางของเมอ้งตอ่กัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภม่อิากัาศ โดยมท่ี่ั�งหมด 

12 ที่่มที่่�เข้าร่วม ได้แกั่ ภาคใต้ ปีระกัอบด้วย ที่่มพะตง ท่ี่มปีาดังเบซึ่าร์ ท่ี่มควนลัง และท่ี่มบ่อยาง จังหวัดสงขลา,  

ที่่มโตนดด้วน จังหวัดพัที่ลุง และที่่มละง่ จังหวัดสต่ล และภาคตะวันออกัเฉ่ยงเหน้อ ปีระกัอบด้วย ท่ี่มขอนแกั่น ท่ี่มบ้านไผ่่ 

จังหวัดขอนแก่ัน, ที่่มสระใคร ที่่มหนองคาย จังหวัดหนองคาย, ที่่มหนองสำโรง ที่่มสามพร้าว จังหวัดอุดรธาน่ โดยม ่ 

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ม่ลนิธิชุ่มช่นสงขลา และศ่นย์ปีระช่าสังคมและกัารจัดกัารองค์กัรสาธารณ์ปีระโยช่น์ มหาวิที่ยาลัย
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ขอนแก่ัน สนับสนุนที่างด้านเที่คนิคและวิช่ากัาร เพ้�อให้ภาคปีระช่าสังคมมค่วามร่ค้วามเข้าใจ

ผ่ลกัระที่บของกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศและกัารพัฒนาเม้องที่่�ส่งผ่ลที่ำให้เกัิด 

ความเปีราะบาง รวมที่ั�งมป่ีระสบกัารณ์์และทัี่กัษ์ะในกัารพัฒนาข้อเสนอโครงกัาร กัารบริหาร

จดักัาร กัารตดิตาม และกัารปีระเมนิผ่ลความเปีราะบางของชุ่มช่นเม้องต่อกัารเปีล่�ยนแปีลง

สภาพภ่มิอากัาศมากัข้�น

การเผยแพร่ปัระชุาสัมัพันัธิ์์เพื� อเสร์มัสร้างการมีัส่วันัร่วัมัข้อง 
ผู้มัีอำานัาจ่ตัดิ์ส์นัใจ่ระดิ์ับุนัโยบุาย 

เอกัสาร “กัารดำเนินกัิจกัรรมที่่�สอดคล้องกัับนโยบาย” ได้วิเคราะห์และระบุ 

ผ่่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยหลักัด้านแผ่น นโยบาย และแผ่นยุที่ธศาสตร์ขององค์กัรท่ี่�เกั่�ยวข้องกัับ 

กัารพัฒนาเม้องและกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ ที่ั�งในระดับช่าติและระดับที่้องถิ�น  

โดยมุ่งเน้นให้เกัิดกัารขับเคล้�อนโดยชุ่มช่น ด้วยกัารสร้างและปีระสานความร่วมม้อกัับ 

ผ่่้ม่อำนาจในกัารตัดสินใจและผ่่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยทีุ่กัภาคส่วนในพ้�นที่่� เพ้�อนำองค์ความร่้ 

เข้าส่่กัารกัำหนดนโยบายและกัระบวนกัารวางแผ่นของที่้องถิ�น นำไปีส่่กัารบรรลุเปี้าหมาย 

กัารพัฒนาที่่�ยั�งย้น (SDGs) นอกัจากัน่� ยังม่เอกัสารเผ่ยแพร่เพ้�อเสริมสร้างความร่้และ 

ความเข้าใจเกั่�ยวกับักัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มอิากัาศ และค่ม่อ้ในกัารปีระเมนิความเปีราะบาง

ของช่มุช่นเมอ้งต่อกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภม่อิากัาศ ดไ่ด้จากัเวบ็ไซึ่ต์ของสถาบนัสิ�งแวดล้อมไที่ย 

พรอ้มที่ั�งไดจ้ดัที่ำจดหมายข่าวเผ่ยแพร่กัจิกัรรมและบที่ความเก่ั�ยวกับักัารเตรย่มความพร้อม

ของเม้องต่อกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ
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ชำมุชำนและเมอืงน่าอย่่
จากักัารขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุ่มช่นเม้อง ที่ำให้สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยผ่ลักัดันกัารดำเนินงานด้านกัารพัฒนา 

สิ�งแวดล้อมในชุ่มช่นมาอย่างต่อเน้�อง ภายใต้แนวคิด “เม้องน่าอย่่” เพ้�อส่งเสริมให้ปีระช่าช่นผ่่้อย่่อาศัยม่คุณ์ภาพช่่วิตที่่�ด่ข้�น

ควบค่่ไปีกัับกัารด่แลและพัฒนาสิ�งแวดล้อมอย่างยั�งย้น 

ในปี ี2564 สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ได้รว่มกัับ บริษ์ทัี่ โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย จำกัดั และสำนักังานพัฒนาวิที่ยาศาสตร์

และเที่คโนโลย่แห่งช่าติ (สวที่ช่.) สนับสนุนกัารดำเนินงานโครงกัารชุ่มช่นลดเปีล่�ยนโลกัเพ้�อลดมลพิษ์ ลดภาวะโลกัร้อน รวมที่ั�ง

สนับสนุนให้เกัิดความร่วมม้อและกัารม่ส่วนร่วมของปีระช่าช่นในชุ่มช่นและองค์กัรปีกัครองส่วนที่้องถิ�นในกัารดำเนินงาน 

ที่่�สอดคล้องตามบริบที่ของพ้�นที่่�

ศูนัย์เรียนัรู้โลกร้อนั

โครงกัารลดเม้องร้อน ด้วยม้อเรา ร่วมกัับองค์กัรปีกัครองส่วนที่้องถิ�นที่่�เปี็นเคร้อข่ายกัารดำเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม  

จัดตั�งศ่นย์เร่ยนร่้โลกัร้อน สำหรับส่งต่อองค์ความร่้เร้�องภาวะโลกัร้อนและกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ เพ้�อกัระตุ้นให้เกัิด

ความตระหนกััถ้งความสำคญัของปีญัหาและนำเสนอแนวที่างแก้ัไขที่่�สอดคล้องกับับรบิที่ท้ี่องถิ�น สามารถนำไปีปีฏิบิตัไิด้จรงิ และ

ยงัคงดำเนนิกัารอย่างต่อเน้�องมาจนถง้ปัีจจบุนั โดยได้เปีิดให้ผ่่้สนใจเข้าเย่�ยมช่มมาตั�งแต่ปีี 2533 ได้แกั่ ชุ่มที่างลดโลกัร้อนทีุ่่งสง 

โดยความด่แลของเที่ศบาลเม้องทีุ่่งสง จังหวัดนครศร่ธรรมราช่ อุโมงค์ลดโลกัร้อน โดยความด่แลของเที่ศบาลตำบลอุโมงค์  

จงัหวดัลำพน่ รวมที่ั�งกัารพฒันาแหล่งเรย่นร่ชุ้่มช่นต้นแบบบ้านแม่ปี๋าม เที่ศบาลตำบลปิีงโค้ง จังหวัดเช่่ยงใหม่ ซ้ึ่�งได้รับรางวัล 

ช่นะเลิศจากัโครงกัารชุ่มช่นลดเปีล่�ยนโลกัในปีี 2564

การลดิ์ภาวัะโลกร้อนัและลดิ์มัลพ์ษิ

ในปีี 2564 ม่ชุ่มช่นต้นแบบที่่�ได้รับกัารคัดเล้อกัเข้าร่วมโครงกัาร จำนวน 12 แห่ง ร่วมกัับองค์กัรปีกัครองส่วนที่้องถิ�น 

และภาค่เคร้อข่ายจากัทีุ่กัภาคส่วนในกัารสร้างสรรค์กัารดำเนินงาน จนสามารถลดกัารปีล่อยกั๊าซึ่เร้อนกัระจกัได้รวม 903 ตัน

คาร์บอนไดออกัไซึ่ด์เท่ี่ยบเที่่าต่อปีี และสามารถด่ดซึ่ับกั๊าซึ่คาร์บอนไดออกัไซึ่ด์จากักัารปีล่กัไม้ย้นต้นเพิ�มและกัารร่วมกััน 

อนุรักัษ์์ปี่าได้ 8,888 ตันคาร์บอนไดออกัไซึ่ด์ต่อปีี จากักัารดำเนินกัิจกัรรมในกัารลดปีล่อยมลพิษ์
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การล้ดมล้พ่ิษทางอากาศั เกัิดกัารรวมตัวของคนในชุ่มช่นเพ้�อช่่วยแก้ัไขปัีญหา
มลพิษ์ที่างอากัาศ เช่่น กัลุ่มอาสาสมัครป้ีองกัันไฟป่ีา กัลุ่มเกัษ์ตรกัรงดกัารเผ่า 
กัลุ่มปีั�นจักัรยานลดมลพิษ์ ม่กัิจกัรรมส่งเสริมกัารลดกัารเผ่าพ้�นท่ี่�กัารเกัษ์ตร  
ที่ั�งไร่ข้าวโพดและนาข้าวรวม 1,449 ไร่ สร้างรายได้จากักัารนำวัสดุเหล้อใช่้
ที่างกัารเกัษ์ตรมาใช่ป้ีระโยช่น์ มก่ัจิกัรรมสง่เสริมกัารใช้่พลงังานไฟฟา้และพลงังาน
เช่้�อเพลิงอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ และสนับสนุนกัารใช่้พลังงานที่างเล้อกั เพิ�มพ้�นท่ี่� 
ส่เข่ยวด้วยกัารปีล่กัต้นไม้กัว่าหน้�งหม้�นต้น อนุรักัษ์์พ้�นท่ี่�ส่เข่ยวท่ี่�ม่อย่่เดิมด้วย 
กัารสำรวจ นับจำนวน จัดที่ำที่ะเบ่ยนต้นไม้ และบวช่ปี่าเกั้อบส่�พันไร่ 

การล้ดมล้พิ่ษทางด่น ชุ่มช่นตระหนักัถ้งอันตรายและผ่ลเส่ยจากักัารใช่้สารเคม่
ที่างกัารเกัษ์ตร ม่ครัวเร้อนที่่�เปีล่�ยนมาที่ำเกัษ์ตรอินที่ร่ย์รวม 292 ครัวเร้อน  
ม่พ้�นที่่�ที่ำเกัษ์ตรอินที่ร่ย์ ที่ั�งไร่ นา และแปีลงผ่ักัรวม 803 ไร่ ม่กัิจกัรรมส่งเสริม
กัารใช่้ปีุ๋ยอินที่ร่ย์ ลดกัารใช่้ปีุ๋ยเคม่ ที่ำปีุ๋ยหมักัและน�ำหมักั

การล้ดมล้พิ่ษทางน้ำ ชุ่มช่นเห็นความสำคัญของน�ำและแหล่งน�ำ ไม่ที่ิ�งขยะ 
ลงแหล่งน�ำ ม่กัารตั�งทีุ่่นดักัขยะในแหล่งน�ำ ที่ำระบบบำบัดน�ำเส่ยเบ้�องต้น 
ด้วยหินกัรองและพ้�นที่่�ชุ่่มน�ำเที่่ยมในชุ่มช่น และติดตั�งบ่อดักัไขมันในร้านอาหาร 
ม่กัารขุดลอกัลำคลอง สร้างฝายกัั�นน�ำ และฝายช่ะลอน�ำ เพิ�มความสามารถ 
ในกัารเกั็บกัักัน�ำ และม่แหล่งน�ำสำรองไว้ใช่้ได้ตลอดที่ั�งปีี

การล้ดมล้พิ่ษจากขยะ ชุ่มช่นปีรับเปีล่�ยนพฤติกัรรมให้เป็ีนมิตรกัับสิ�งแวดล้อม 
รกััษ์าสภาพแวดลอ้มใหช้่มุช่นสะอาด เกัดิเปีน็ช่มุช่นปีลอดโฟมและถนนปีลอดถงั
ในหลายพ้�นที่่� มร่ายไดจ้ากักัารนำขยะกัลับมาใช่ป้ีระโยช่น์ ทัี่�งนำมาปีระดษิ์ฐ์สิ�งของ 
นำขยะอนิที่รย์่ไปีที่ำปีุย๋ และนำขยะร่ไซึ่เคลิไปีขาย เกัดิกัารก่ัอตั�งกัองทีุ่นเพ้�อช่่วย
เหล้อสมาช่ิกัในกัลุ่มและผ่่้ยากัไร้ในชุ่มช่น 
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การผิลติและบรโิภคที�ยั�งยืน

สถาบนัส�งิแวดลอ้มไที่ยมก่ัารดำเนนิงานที่่�สอดรบักับันโยบายกัารจดัซึ่้�อจดัจา้งส่เขย่วของภาครัฐ ที่่�กัำหนดใหม้ยุ่ที่ธศาสตร์

กัารสร้างตลาดสินค้าและบริกัารที่่�เป็ีนมิตรตอ่สิ�งแวดล้อม โดยมภ่ารกัจิหลกััท่ี่�สำคัญ ได้แก่ั กัารพฒันาข้อกัำหนดสำหรบัผ่ลติภณั์ฑ์์

และบรกิัารปีระเภที่ต่าง ๆ ให้กัารรบัรองฉลากัเข่ยวและฉลากัสิ�งแวดล้อมอ้�น ๆ เพ้�อเป็ีนแนวที่างให้กับัผ่่ผ้่ลิตสนิค้าและผ่่ใ้ห้บรกิัาร

คำน้งถ้งกัารลดผ่ลกัระที่บต่อสิ�งแวดล้อม เป็ีนข้อม่ลให้ผ่่้บริโภคได้เล้อกัซึ่้�อสินค้าและใช้่บริกัารที่่�ป็ีนมิตรต่อสิ�งแวดล้อม นำไปีส่่ 

กัารผ่ลิตและบริโภคอย่างยั�งย้น โดยกัารดำเนินงานภายใต้ 4 กัลยุที่ธ์ ดังภาพ
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งานัปัรับุปัรุงและพัฒนัาข้้อกำาหนัดิ์ 

ข้อกำหนดท่�ปรับัปรุง

1. พลาสติกัสลายตัวได้ที่างช่่วภาพ 

2. บรรจุภัณ์ฑ์์พลาสติกั

ข้อกำหนดท่�แก้ไข

1. วัสดุตกแต่งพิ้้นประเภทยาง โดยปีรับปีริมาณ์กัารปีลดปีล่อยสารอินที่ร่ย์ 

ระเหยงา่ยใหส้อดคลอ้งกับัมาตรฐานและความสามารถของเคร้�องที่่�ที่ำกัารที่ดสอบ

2. ปูนซ่ีเมนต์ปอร์ตแล้นด์แล้ะไฮดรอล่้ก ที่่�ปีระชุ่มในกัารปีระกัาศแก้ัไขข้อกัำหนด 

เสนอให้ม่กัารแยกัเล่มพิจารณ์าเฉพาะช่นิดปี่น เน้�องจากักัารใช่้มาตรฐานท่ี่� 

ไม่เหม้อนกัันและผ่ลกัระที่บที่างด้านสิ�งแวดล้อม (ปีริมาณ์กั๊าซึ่เร้อนกัระจกั)  

ที่่�ไม่เที่่ากััน 4

3. ส่ โดยปีรับมาตรฐานที่่�ที่ำกัารที่ดสอบสารแอโรแมติกัไฮโดรคาร์บอนที่่�ระเหยได้ 

จากั ASTM D3257 เปี็น ISO 11890-1 เน้�องจากัมาตรฐานเดิมถ่กัยกัเลิกั

การให้การรับุรองฉลากเข้ียวั

ฉลากัเข่ยว (Green Label) เปี็นฉลากัสิ�งแวดล้อมปีระเภที่ที่่� 1 ที่่�ให้กัารรับรอง

แก่ัผ่ลิตภัณ์ฑ์์และบริกัารท่ี่�ส่งผ่ลกัระที่บต่อสิ�งแวดล้อมน้อยกัว่าผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่่�ที่ำหน้าที่่�

เด่ยวกััน โดยคำน้งถ้งมาตรฐาน แหล่งที่่�มาของวัตถุดิบ กัระบวนกัารผ่ลิต กัารใช่้งาน 

และกัารจัดกัารวัสดุหลังกัารใช้่งาน โดยในปีี 2564 ได้ม่กัารให้กัารรับรองฉลากัเข่ยว 

แกั่ 28 ผ่ลิตภัณ์ฑ์์ 1 บริกัาร รวม 810 รุ่น

สิ่่ เครืื�องถ่่ายเอกสิ่ารื หม้อแปล้ง
ไฟฟา้

กรืะดาษครืาฟท์

ถ่ังดับเพัล้่ง 
แบบหูห่�ว

กรืะดาษ 
พ่ัมพ์ัเข่่ยน

รืถ่ยนติ์

ฉนวน

ก๊อกแล้ะอุปกรืณ์
ปรืะหยัดนำ�า

เครืื�องเรืือนเหล้็ก

บรื่การื
ทำาความสิ่ะอาด

นำ�ายาทำาความสิ่ะอาด

ผู้ล้่ตภัณฑ์์แล้ะบัร่การท่�ได้รับัการรับัรอง 12 ล้ำดับัแรก
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การเพ์�มัโอกาสท์างธิ์ุรก์จ่ 
ศ้กัษ์าและวิเคราะห์ตลาด แนวโน้ม และความเส่�ยง เพ้�อปีระโยช่น์ในกัารวางแผ่นและ

กัำหนดที่ศิที่างกัารดำเนนิงานใหม้ก่ัารเตบิโตอยา่งมั�นคงในอนาคต รวมถง้กัารปีระช่าสมัพนัธ์

ฉลากัเข่ยว โดยกัารออกัแบบแผ่นกัารปีระช่าสัมพันธ์และผ่ลิตส้�อที่่�เข้าถ้งกัลุ่มเปี้าหมาย 

นอกัจากัน่�ยังม่กัารขยายความร่วมม้อกัับภาค่ในปีระเที่ศ ได้แกั่ สำนักังานมาตรฐาน

ผ่ลิตภัณ์ฑ์์อุตสาหกัรรม (สมอ.) และสำนักังานส่งเสริมวิสาหกิัจขนาดกัลางและขนาดย่อม 

(สสว.) และได้ขยายความร่วมม้อกัับภาค่ต่างปีระเที่ศ ปีรับปีรุงความร่วมม้อกัับ Eco Mark 

ปีระเที่ศญ่�ปีุ่น ผ่ลิตภัณ์ฑ์์เคร้�องพิมพ์และเคร้�องถ่ายเอกัสาร และกัารส่งเสริมวิสาหกิัจ 

ขนาดกัลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่่กัารผ่ลิตที่่�ยั�งย้น เพ้�อให้ผ่่้ปีระกัอบกัาร SMEs สามารถ

บริหารจัดกัารและผ่ลิตผ่ลิตภัณ์ฑ์์ที่่�เปี็นมิตรต่อสิ�งแวดล้อมซึ่้�งช่่วยเพิ�มม่ลค่าสินค้า และ

สามารถขยายตลาดไปีส่่กัารจัดซึ่้�อจัดจ้างส่เข่ยวภาครัฐ 

จัดพิธ่มอบโล่และเกั่ยรติบัตร ฉลากัสิ�งแวดล้อมและกัารรับรองด้านสิ�งแวดล้อมให้กัับ 

ผ่่ผ้่ลิตและผ่่ใ้หบ้รกิัารที่่�มิตรกับัสิ�งแวดล้อม กัว่า 100 บรษิ์ทัี่ เพ้�อแสดงความยนิดแ่ละขอบคณุ์ 

ที่่�ให้กัารสนับสนุนกัารผ่ลิตและบริกัารที่่�เป็ีนมิตรกัับสิ�งแวดล้อมอย่างต่อเน้�อง รวมที่ั�ง 

เพ้�อเป็ีนกัารเผ่ยแพร่ข้อมล่แก่ัผ่่บ้รโิภคไดร้บัที่ราบที่างเลอ้กัในกัารซึ่้�อสนิคา้และเลอ้กัใช่บ้รกิัาร 

เพิ�มขด่ความสามารถในกัารแข่งขันและโอกัาสที่างกัารค้า ซ้ึ่�งเป็ีนกัลไกัสำคัญในกัารขับเคล้�อน

ระบบเศรษ์ฐกัิจคาร์บอนต�ำ
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อตุสาหกรรมเพัื�อความยั�งยืน

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยมุ่งส่งเสริมกัารพัฒนาอุตสาหกัรรมที่่�เปี็นมิตรกัับสิ�งแวดล้อม ส่งเสริมกัารใช่้ปีระโยช่น์จากั

ที่รพัยากัรธรรมช่าตอิยา่งมป่ีระสทิี่ธภิาพ สง่เสรมิกัารจดัที่ำรายงานและกัารเปีดิเผ่ยขอ้มล่ และมบ่ที่บาที่สำคญัในกัารจดักัาร

เพ้�อปี้องกัันและควบคุมมลพิษ์ของปีระเที่ศ นอกัจากัน่� กัารม่ส่วนร่วมจากัภาคปีระช่าช่นเข้ามาเปี็นอก่ัหน้�งแรงขบัเคล้�อน 

ในร่ปีแบบ 4P (People – Public - Private Partnership) ส่งผ่ลให้เกัิดแนวร่วมในกัารขับเคล้�อนกัารแกั้ปีัญหา 

ด้านที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศอย่างช่ัดเจนมากัข้�น

การพัฒนัาคุวัามัร่วัมัมัือระหวั่างภาคุรัฐิ เอกชุนั และปัระชุาชุนั (Public Private People 
Partnership : 4P) ในัการจ่ัดิ์การพลังงานัไฟฟา้จ่ากข้ยะ

กัารพัฒนาความร่วมม้อและข่ดความสามารถหน่วยงานภาครัฐ เอกัช่น และปีระช่าช่น ให้สามารถดำเนินกัารจัดกัาร

ขยะม่ลฝอยชุ่มช่นและกัารใช้่พลังงานไฟฟ้าอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ ส่งเสริมกัารม่ส่วนร่วมและพัฒนาความร่วมม้อระหว่าง 

ภาครัฐ เอกัช่น และปีระช่าช่น ในกัารจัดกัารพลังงานไฟฟ้าจากัขยะอย่างสอดคล้องกัับกัารพัฒนาเม้องและชุ่มช่นที่่�เปี็นมติร

ต่อสิ�งแวดล้อม เพ้�อนำไปีส่่กัารขยายผ่ลกัารดำเนินงานในพ้�นที่่�อ้�นที่่�ม่ศักัยภาพในกัารผ่ลิตพลังงานไฟฟ้าจากัขยะในระยะ 

ต่าง ๆ ต่อไปี โดยศ้กัษ์าข้อม่ลกัารจัดกัารพลังงานไฟฟ้าจากัขยะ บที่เร่ยน ปีัญหา และปีัจจัยความสำเร็จ จากักัรณ์่ศ้กัษ์า 

ทัี่�งในและต่างปีระเที่ศ เพ้�อพัฒนาหลักัส่ตรและพัฒนาความร่วมม้อระหว่างภาครัฐ เอกัช่น และปีระช่าช่น ในกัารจัดกัาร

พลังงานไฟฟ้าจากัขยะอย่างยั�งย้น

การรวับุรวัมัและถ่่ายท์อดิ์บุท์เรียนัการจ่ัดิ์การส์�งแวัดิ์ล้อมัอุตสาหกรรมั
กัารเผ่ยแพรข่อ้มล่และบที่เรย่นกัารพฒันาอตุสาหกัรรมและกัารจดักัารสิ�งแวดลอ้มของปีระเที่ศไที่ยใหแ้กัก่ัลุ่มเปีา้หมาย

ปีระเที่ศเว่ยดนาม ได้จัดที่ำเอกัสารเผ่ยแพร่ข้อม่ลและบที่เร่ยนกัารพัฒนาอุตสาหกัรรมและกัารจัดกัารสิ�งแวดล้อมในพ้�นที่่�

มาบตาพุด ปีระเที่ศไที่ย เพ้�อเปี็นแนวที่างในกัารบริหารจัดกัารพัฒนาอุตสาหกัรรม กัารปี้องกััน และกัารลดผ่ลกัระที่บ 

ต่อชุ่มช่นและสิ�งแวดล้อม ท่ี่�สามารถนำไปีใช่้ในกัารจัดที่ำแผ่นบริหารจัดกัารเขตอุตสาหกัรรมในพ้�นที่่� Ba Ria Vung Tau 

ปีระเที่ศเว่ยดนาม
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ท์ี�ปัรึกษิาการปัระเมั์นัคุาร์บุอนัฟุตพร์�นัท์์
สถาบนัสิ�งแวดล้อมไที่ย ได้รับกัารข้�นที่ะเบย่นเป็ีนท่ี่�ปีรก้ัษ์าในกัารจดัที่ำคาร์บอนฟตุพริ�นท์ี่ขององค์กัร และคาร์บอนฟุตพริ�นท์ี่ 

ของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ ตามแนวที่างขององค์กัารบริหารจัดกัารกั๊าซึ่เร้อนกัระจกั (องค์กัารมหาช่น) โดยดำเนินกัารเปี็นท่ี่�ปีร้กัษ์าให้กัับ

หนว่ยงานต่าง ๆ  เพ้�อรวบรวมข้อมล่และที่ำกัารปีระเมิน (1)  คาร์บอนฟุตพริ�นท์ี่ของผ่ลิตภัณ์ฑ์ ์(Carbon footprint for Product; 

CFP) ให้คำแนะนำในกัารศ้กัษ์าปีริมาณ์ก๊ัาซึ่เร้อนกัระจกัตลอดวัฏิจักัรช่่วิต (กัารได้มาซ้ึ่�งวัตถุดิบ กัารผ่ลิต กัารขนส่งและ 

กัารกัระจายสินค้า กัารใช่้งาน และกัารจัดกัารซึ่ากัผ่ลิตภัณ์ฑ์์) โดยคำนวณ์ออกัมาในร่ปีของคาร์บอนไดออกัไซึ่ด์เที่่ยบเที่่า 

ต่อหน่วยกัารที่ำงานของผ่ลิตภัณ์ฑ์์ และ (2)  คาร์บอนฟุตพริ�นท์ี่ขององค์กัร (Carbon footprint for organization; CFO)  

ให้คำแนะนำในกัารระบุแหล่งปีล่อยและแหล่งกัักัเกั็บกั๊าซึ่เร้อนกัระจกัจากักัารดำเนินงานขององค์กัร เช่่น กัารเผ่าไหม้เช่้�อเพลิง 

กัารใช้่ไฟฟ้า กัารจัดกัารของเสย่ กัารใช้่สารที่ำความเย็น กัารเดินที่าง เป็ีนต้น โดยรายงานผ่ลในหน่วยของตันคาร์บอนไดออกัไซึ่ด์

เที่่ยบเที่่าตลอดที่ั�งปีี

คุวัามัร่วัมัมัือในัการลดิ์และปั้องกันัพลาสต์กแบุบุใชุ้คุรั�งเดิ์ียวั
กัารที่ำงานร่วมกัันเพ้�อกัารลดพลาสติกัแบบใช้่ครั�งเด่ยวภายในเอเช่่ยตะวันออกัเฉ่ยงใต้ (Collaboration Action on  

Prevention of single-use plastic in Southeast Asia: CAP SEA) เป็ีนหน้�งในงานความร่วมม้อระดับโลกัท่ี่�ม่ดำเนินกัาร 

ในปีระเที่ศไที่ย มาเลเซึ่่ย และอินโดน่เซึ่่ย โดยกัารแนะนำร่ปีแบบธุรกิัจท่ี่�เป็ีนนวัตกัรรมใหม่และกัารพัฒนาข่ดความสามารถ 

ของผ่่้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในร่ปีแบบถ่ายที่อดความร่้ระหว่างปีระเที่ศ เก่ั�ยวกัับนโยบายและเคร้�องม้อในกัารป้ีองกัันพลาสติกั 

แบบใช่้ครั�งเด่ยวและปีรับให้เข้ากัับบริบที่ของที่้องถิ�น รวมถ้งกัารออกัแบบเช่ิงนิเวศอ้�น ๆ  กัารพัฒนาตลาดร่ไซึ่เคิลโดยกัารพัฒนา

มาตรฐานอตุสาหกัรรมโดยสมคัรใจสำหรบักัารรไ่ซึ่เคลิพลาสตกิัและกัารใช่พ้ลาสตกิัรไ่ซึ่เคลิ กัารสนบัสนนุกัารลดกัารใช่ผ้่ลิตภณั์ฑ์์

พลาสติกัแบบใช่้ครั�งเด่ยวในเขตเม้อง
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งานนโยบายและแผิน
กัารม่ส่วนร่วมในนโยบายและแผ่นด้านสิ�งแวดล้อมและกัารพัฒนาที่่�ยั�งย้นของปีระเที่ศ นับเปี็นปีระเด็นสำคัญของ

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยที่่�กัำหนดไว้ในพันธกิัจกัารที่ำงาน ด้วยมุ่งหวังจะให้เกัิดกัารเช่้�อมโยงระหว่างปีระสบกัารณ์์ด้าน 

กัารศ้กัษ์าวิจัย กัารที่ำงานในระดับพ้�นท่ี่� และกัารขับเคล้�อนความร่วมม้อของภาคส่วนต่าง ๆ นำไปีส่่นโนบายและแผ่น 

ที่่�สอดคล้องต่อกัารแกั้ไขปีัญหาและพัฒนางานด้านสิ�งแวดล้อมที่ั�งในระดับปีระเที่ศและภ่มิภาค 

การข้ับุเคุลื�อนัโมัเดิ์ลเศรฐิก์จ่ BCG

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ม่ส่วนร่วมในกัารขับเคล้�อนโมเดลเศรษ์ฐกัิจ BCG ซึ่้�งหมายถ้ง เศรษ์ฐกัิจช่่วภาพ  

(Bio-economy) เศรษ์ฐกัิจหมุนเว่ยน (Circular Economy) และเศรษ์ฐกัิจส่เข่ยว (Green Economy) มาอย่างต่อเน้�อง 

พร้อมม่ส่วนร่วมในกัารจัดที่ำแผ่นปีฏิิบัติกัารด้านกัารขับเคล้�อนกัารพัฒนาปีระเที่ศไที่ยด้วยโมเดลเศรษ์ฐกัิจ BCG  

พ.ศ. 2564-2570 ได้ร่วมเปี็นวิที่ยากัรในกัารอบรม เพ้�อสร้างความเข้าใจในกัารนำแผ่นส่่กัารปีฏิิบัติอย่างต่อเน้�อง

นอกัจากัน่� ยังได้ร่วมม้อกัับองค์กัรทัี่�งในปีระเที่ศและต่างปีระเที่ศ ให้ความสำคัญต่อกัารจัดกัารปีัญหาพลาสติกั  

ปีัญหาขยะอาหาร กัารปีรับเปีล่�ยนร่ปีแบบกัารผ่ลิตและกัารบริกัารให้เปี็นมิตรกัับสิ�งแวดล้อม รวมถ้งกัารพัฒนาระบบ 

ฉลากัสิ�งแวดล้อมสำหรับผ่ลิตภัณ์ฑ์์หมุนเว่ยน  เพ้�อส่งเสริมให้เกัิดกัารใช่้ที่รัพยากัรและพลังงานอย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ  

ลดกัารเกัิดขยะและของเส่ย ลดกัารปีล่อยกั๊าซึ่เร้อนกัระจกั ช่่วยเพิ�มม่ลค่าผ่ลิตภัณ์ฑ์์และพัฒนาเศรษ์ฐิจของปีระเที่ศ

การสนัับุสนัุนัการจ่ัดิ์ท์ำาร่างแผนัปัฏิ์บุัต์การจ่ัดิ์การข้ยะพลาสต์กท์ะเล

ดว้ยปีญัหาขยะพลาสตกิัไดส้ง่ผ่ลกัระที่บตอ่สภาพแวดลอ้มและระบบนเิวศอยา่งกัวา้งขวาง โดยเฉพาะระบบนเิวศที่ะเล

และสัตว์ที่ะเลหายากั ซึ่้�งปีระเที่ศไที่ยได้รับกัารจัดลำดับว่าม่ปีัญหาขยะพลาสติกัที่ะเลในลำดับต้น ๆ ของโลกั ในปีี 2564 

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ได้รับมอบหมายจากักัลุ่มธนาคารโลกั (The World Bank Group) สนับสนุนกัารจัดที่ำร่าง 

แผ่นปีฏิิบัติกัารจัดกัารขยะพลาสติกัที่ะเลของปีระเที่ศ โดยความร่วมม้อกัับกัรมควบคุมมลพิษ์ กัรมที่รัพยากัรที่างที่ะเล 

และช่ายฝั�ง และหน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้องที่ั�งภาครัฐ ภาคเอกัช่น และปีระช่าสังคม

กัารดำเนินงานในครั�งน่� ได้เสนอร่ปีแบบกัารจัดกัารขยะพลาสติกัที่ะเลในกัลุ่มท่ี่�พบมากับริเวณ์ช่ายฝั�งและในที่ะเล  

ซึ่้�งสว่นใหญ ่ได้แกั ่ถงุพลาสตกิัหห่ิ�วและอ้�น ๆ  ภาช่นะ บรรจภุณั์ฑ์ ์และอปุีกัรณ์แ์บบใช่ค้รั�งเดย่วที่ิ�งที่่�เกั่�ยวขอ้งกับัอาหารและ
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เคร้�องด้�ม อาที่ิ ขวดพลาสติกั ฝาขวดพลาสติกั หลอดพลาสติกั แกั้วพลาสติกั จานพลาสติกั 

ช่้อนและส้อมพลาสติกั ที่่�คนเคร้�องด้�ม และเศษ์แหอวน โดยปีรับใช้่หลักักัารจัดกัารอย่าง

ครอบคลมุ ตั�งแต่ขั�นตอนกัารออกัแบบและกัารผ่ลิต (Production) กัารใช้่งาน (Consumption) 

กัารจัดกัารหลังกัารใช่้งาน (Post-consumption) และกัารลดผ่ลกัระที่บที่่�เกัิดข้�นต่อ 

ระบบนเิวศที่ะเล (Impact Reduction) ดว้ยหลกััเศรษ์ฐกัจิหมนุเวย่น และหลกััความรว่มมอ้

ระหว่างรัฐ เอกัช่น และปีระช่าช่น เพ้�อให้เกัิดกัารจัดกัารที่ั�งระบบและไปีในที่ิศที่างเด่ยวกััน 

การจ่ัดิ์ท์ำาแผนักลยุท์ธิ์์เรดิ์ดิ์์พลัสข้องปัระเท์ศ
กัลไกัเรดด์พลัส หร้อ REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and 

Forest Degradation in Developing Countries) ริเริ�มข้�นโดยปีระเที่ศสมัช่ช่าภาค่ 

อนุสัญญาสหปีระช่าช่าติว่าด้วยกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ (UNFCCC) เม้�อปีี 2548  

เพ้�อเป็ีนกัลไกัสร้างแรงจง่ใจเชิ่งบวกัแบบสมัครใจแก่ัปีระเที่ศกัำลังพัฒนามส่่วนช่่วยลดกัารปีล่อย

ก๊ัาซึ่เรอ้นกัระจกัจากัภาคป่ีาไม้ ซึ่้�งปีระเที่ศไที่ยให้ความสำคญักับัเรดด์พลัส และเริ�มกัระบวนกัาร

เตรย่มความพร้อมเรดด์พลัสมาระยะหน้�งแล้ว 

ในปี ี2564 น่� สถาบนัสิ�งแวดลอ้มไที่ยไดร้บัมอบหมายจากักัรมอทุี่ยานแหง่ช่าต ิสตัวป์ีา่ 

และพันธุ์พ้ช่ ด้วยกัารสนับสนุนจากักัองทุี่นหุ้นส่วนคาร์บอนปี่าไม้ (Forest Carbon  

Partnership Facility: FCPF) และกัลุ่มธนาคารโลกั จดัที่ำรา่งกัลยทุี่ธเ์รดดพ์ลสัของปีระเที่ศ 

ร่วมกัับคณ์ะผ่่้เช่่�ยวช่าญ ซึ่้�งเปี็นส่วนหน้�งในกัารเตร่ยมความพร้อมต่อกัลไกัเรดด์พลัส   

โดยให้ความสำคัญต่อปีระโยช่น์จากัภาคป่ีาไม้ที่ั�งในร่ปีคาร์บอนและกัารบริกัารจากัระบบ

นิเวศป่ีาไม้ เน้นกัารกัระจายผ่ลปีระโยช่น์อย่างเป็ีนธรรม กัารออกัแบบกัรอบกัารป้ีองกััน 

ผ่ลกัระที่บสิ�งแวดล้อมและสังคม รวมถ้งระบบข้อม่ลเพ้�อกัารติดตามปีระเมินผ่ลและ 

กัารม่กัลไกัรับร้องทีุ่กัข์ กัรณ์่ที่่�อาจเกัิดผ่ลกัระที่บจากักัิจกัรรมเรดด์พลัส 
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การจ่ัดิ์เตรียมัร่างรายงานัสถ่านัการณ์คุุณภาพส์�งแวัดิ์ล้อมั
ดว้ยพระราช่บัญญตัส่ิงเสริมและรักัษ์าคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อมแห่งช่าติ พ.ศ. 2535 

กัำหนดให้ม่กัารเสนอรายงานเกั่�ยวกัับสถานกัารณ์์คุณ์ภาพสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศ

ตอ่คณ์ะรฐัมนตรอ่ยา่งนอ้ยปีลีะครั�ง เพ้�อปีระโยช่นใ์นกัารนำไปีเปีน็ขอ้มล่ที่างวชิ่ากัาร 

กัารกัำหนดนโยบาย แผ่น และแนวที่างกัารจัดกัารสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศ 

ให้ที่ันเหตุกัารณ์์และม่ปีระสิที่ธิภาพ โดยสำนักังานโนบายและแผ่นที่รัพยากัร 

ธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อม เปี็นหน่วยงานปีระสานดำเนินงาน ในปีี 2564 น่� สถาบัน

สิ�งแวดล้อมไที่ย ได้รับมอบหมายให้จัดเตร่ยมร่างรายงานสถานกัารณ์์คุณ์ภาพ 

สิ�งแวดล้อม ปีระจำปีี 2565 ด้วยความร่วมม้อจากัหน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้องใน 

กัารสนับสนุนข้อม่ลที่่�เปี็นปีัจจุบัน

รายงานสถานกัารณ์ค์ณุ์ภาพสิ�งแวดลอ้ม ปีระกัอบดว้ย ขอ้มล่กัารเปีล่�ยนแปีลง 

ที่างเศรษ์ฐกัิจและสังคม สถานกัารณ์์และกัารดำเนินงานด้านสิ�งแวดล้อมระดับโลกั 

ระดบัภม่ภิาค และมาตรกัารของปีระเที่ศ สถานกัารณ์ค์ณุ์ภาพสิ�งแวดลอ้มรายสาขา 

รวมถ้งกัารคาดกัารณ์์แนวโน้มกัารเปีล่�ยนแปีลงในอนาคตและข้อเสนอเช่ิงนโยบาย 

โดยใช้่กัรอบ DPSIR (Driver-Pressure-State-Impact-Response) ช่่วยในกัารนำเสนอ

และสรุปีสถานกัารณ์์ ซ้ึ่�งจะช่่วยสะท้ี่อนภาพรวมของสถานกัารณ์์และกัารเปีล่�ยนแปีลง

ด้านสิ�งแวดล้อมที่่�ผ่่านมา และเตร่ยมความพร้อมด้านมาตรกัารและแนวที่างใน 

กัารจัดกัารระยะต่อไปี
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งานฝึึกอบรมบุคลากรด้านสิ�งแวดลอ้ม

จากัปีระสบกัารณ์ม์ากักัวา่ 20 ปีี ของสถาบนัสิ�งแวดลอ้มไที่ยในกัารพฒันาศกััยภาพบคุลากัรดา้นกัารจดักัารสิ�งแวดลอ้ม
ที่ั�งในภาคอุตสาหกัรรม ภาคธุรกิัจ และภาคปีระช่าช่น ให้ม่ความร่้ ความเข้าใจ ความตระหนักัในด้านกัารบริหารจัดกัาร 
สิ�งแวดลอ้มและที่รพัยากัรธรรมช่าต ิกัารจดักัารที่รพัยากัรพลงังานอย่างมป่ีระสทิี่ธภิาพ จง้มก่ัารพฒันาและปีรับปีรงุหลกััสต่ร
ให้ที่ันต่อสถานกัารณ์์ปีัจจุบัน และถ่กัต้องตามหลักัวิช่ากัาร จากัปีี 2548-ปีัจจุบัน งานฝึกัอบรมบุคลากัรด้านสิ�งแวดล้อม 
ได้ม่กัารพัฒนาหลักัส่ตรและจัดอบรมในร่ปีแบบ Public Training และ In-house Training กัว่า 70 หลักัส่ตร 
ม่ผ่่้ผ่่านกัารอบรมกัว่า 5,000 คน และจัดอบรมบุคลากัรด้านสิ�งแวดล้อมปีระจำโรงงาน ซึ่้�งสถาบันฯ ได้ข้�นที่ะเบ่ยน 
เปี็นหน่วยงานฝึกัอบรมกัับกัรมโรงงานอุตสาหกัรรมได้จัดกัารอบรมอย่างต่อเน้�อง รวม 517 รุ่น และม่ผ่่้ผ่่านกัารอบรมกัว่า  
25,000 คน

ในปีี 2564 งานฝึกัอบรมบุคลากัรด้านสิ�งแวดล้อมได้จัดกัารฝึกัอบรมบุคลากัรด้านสิ�งแวดล้อมปีระจำโรงงาน  
ตามปีระกัาศกัระที่รวงอุตสาหกัรรม เร้�อง กัารกัําหนดช่นิดและขนาดของโรงงาน กัําหนดวิธ่กัารควบคุมกัารปีล่อยของเส่ย 
มลพิษ์ หร้อสิ�งใด ๆ ที่่�ม่ผ่ลกัระที่บต่อสิ�งแวดล้อม กัําหนดคุณ์สมบัติของผ่่้ควบคุมด่แล ผ่่้ปีฏิิบัติงานปีระจํา และหลักัเกัณ์ฑ์์
กัารข้�นที่ะเบ่ยน ผ่่ค้วบคมุดแ่ลสาํหรบัระบบป้ีองกัันสิ�งแวดล้อมเป็ีนพิษ์ มผ่่่ผ่้่านกัารอบรม จำนวน 1,153 คน โดยแบ่งออกัเป็ีน 
7 หลักัส่ตร ได้แกั่ 

1) ผ่่้จัดกัารสิ�งแวดล้อม  

2) ผ่่้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ์น�ำ 

3) ผ่่้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ์อากัาศ  

4) ผ่่้ควบคุมระบบกัารจัดกัารมลพิษ์กัากัอุตสาหกัรรม  

5) ผ่่้ปีฏิิบัติงานปีระจำระบบบำบัดมลพิษ์น�ำ  

6) ผ่่้ปีฏิิบัติงานปีระจำระบบบำบัดมลพิษ์อากัาศ 

7) ผ่่้ปีฏิิบัติงานปีระจำระบบกัารจัดกัารมลพิษ์กัากัอุตสาหกัรรม
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องค์กรธรุกิจเพัื�อการพัฒันาอย่างยั�งยืน 
(Thailand Business Council For Sustainable Development : TBCSD)

องค์กัรธุรกัิจเพ้�อกัารพัฒนาอย่างยั�งย้น (TBCSD) ได้กั่อตั�งข้�นตั�งแต่ปีี 2536 เพ้�อส่งเสริมและขับเคล้�อนให้ 

ภาคธรุกัจิ รว่มกับัภาครัฐ และภาคส่วนอ้�น ๆ  ท่ี่�เก่ั�ยวขอ้ง ในกัารแก้ัไขปีญัหาสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศไที่ย อก่ัที่ั�งยงัมส่ว่นรว่ม

ในกัารขับเคล้�อนนโยบายระดับปีระเที่ศทัี่�งด้านเศรษ์ฐกัิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม ที่่�สร้างความเปี็นธรรมกัับทีุ่กัภาคส่วน 

อันนำไปีส่่กัารพัฒนาปีระเที่ศอย่างยั�งย้น ปีัจจุบันม่องค์กัรสมาชิ่กั 41 องค์กัร ซ้ึ่�งเป็ีนองค์กัรธุรกิัจช่ั�นนำของปีระเที่ศไที่ย  

ที่่�เปี็นผ่่้นำด้านกัารพัฒนาที่่�ยั�งย้น อันครอบคลุมกัลุ่มอุตสาหกัรรมหลักัของปีระเที่ศ

TBCSD เปี็นเคร้อข่าย Regional Network ของ World Business Council for Sustainable Development หร้อ 

WBCSD ในภมิ่ภาคเอเช่ย่ตะวันออกัเฉย่งใต้ ซ้ึ่�งที่ำให้ TBCSD ได้รบัข้อมล่เก่ั�ยวกับัทิี่ศที่างกัารพัฒนาอย่างยั�งยน้ในระดับโลกั 

รวมทัี่�ง TBCSD ได้เข้าร่วมในกัารปีระชุ่มต่าง ๆ ของ WBCSD ที่ั�งในระดับ Liaison Delegate และ Council ปีัจจุบัน 

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ที่ำหน้าที่่�เปี็นสำนักัเลขาธิกัาร TBCSD โดยได้ร่วมม้อกัับสมาช่ิกัในกัารดำเนินกัิจกัรรมและโครงกัาร

ตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เน้�อง เพ้�อแสดงจดุยน้ของกัารเปีน็ผ่่น้ำในภาคธรุกัจิไที่ยดา้นความยั�งยน้ที่่�ที่นักัระแสโลกัและตอบโจที่ย์ที่ศิที่าง

กัารพัฒนาของปีระเที่ศ
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กัวา่ 2 ที่ศวรรษ์ TBCSD จากักัา้วแรกัถง้ปีจัจบุนั ผ่า่นระยะเวลากัวา่ 29 ปีี หลายโครงกัาร
ไดเ้กัดิผ่ลกัารดำเนนิงานอยา่งเปีน็รป่ีธรรมและสามารถผ่ลกััดนัจนเกัดิกัารขบัเคล้�อนส่น่โยบาย
ของปีระเที่ศ พร้อมที่ั�ง TBCSD ได้ม่กัารขยายกัรอบกัารที่ำงานเพ้�อร่วมแกั้ไขปีัญหาระดับช่าติ
ด้านสิ�งแวดล้อมและกัารพัฒนาอย่างยั�งย้นของปีระเที่ศ

การแก้ปััญหาฝุุ่่นัละอองข้นัาดิ์ไมั่เก์นั 2.5 ไมัคุรอนั (PM2.5)
TBCSD ไดจ้ดัที่ำข้อเสนอเช่งินโยบายมาตรกัารแก้ัไขปีญัหา PM

2.5  
โดยกัำหนดมาตรกัาร

ให้สมาช่ิกัร่วมดำเนินกัารเพ้�อแกั้ไขปีัญหา PM
2.5 

ตลอดจนสร้างความร่้ความเข้าใจต่อสมาช่ิกั
และปีระช่าช่นที่ั�วไปี รวมที่ั�งส่งเสริมบที่บาที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในกัารร่วมปี้องกัันและแกั้ไข
ปีัญหาดังกัล่าว 

การเปัลี�ยนัแปัลงสภาพภูมั์อากาศ (Climate Change)
ร่วมขับเคล้�อนด้านกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศอย่างเปี็นร่ปีธรรม โดยกัำหนด 

เปีา้หมาย มาตรกัารและกัรอบกิัจกัรรมที่่�ภาคธุรกิัจสามารถดำเนินกัารได้เพ้�อให้บรรลุเป้ีาหมาย
ที่่�ปีระเที่ศไที่ยกัำหนดไว้ พร้อมที่ั�งร่วมขับเคล้�อนองค์กัรภาคธุรกัจิไที่ยส่่ต้นแบบธุรกัจิคาร์บอนต�ำ
และยั�งย้น (Low Carbon and Sustainable Business) โดยได้ม่กัารจัดตั�งคณ์ะที่ำงาน 
ด้านกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ และจัดอบรมถ่ายที่อดองค์ความร่้ให้กัับองค์กัรสมาช่ิกั 
เพ้�อสร้างความเข้าใจในกัารร่วมขับเคล้�อนธุรกัิจให้บรรลุเปี้าหมาย

ต้นัแบุบุโมัเดิ์ลเศรษิฐิก์จ่หมัุนัเวัียนัในัการจ่ัดิ์การพลาสต์ก
ภายใต้โครงกัาร PPP Plastics ได้ม่กัารพัฒนาโมเดลกัารจัดกัารขยะพลาสติกัในชุ่มช่น

เม้องแบบครบวงจร ให้สามารถนำพลาสติกัใช่้แล้วกัลับมาใช้่ปีระโยช่น์ได้มากัข้�น พร้อมทัี่�ง 
ได้จดัที่ำ “ค่่มอ้กัารจดักัารขยะสำหรบัองค์กัร” สำหรับเผ่ยแพร่ให้กัับหน่วยงานท่ี่�สนใจนำไปีปีรบัใช้่ 
และได้ม่กัารนำเที่คโนโลย่ดิจิที่ัลแพลที่ฟอร์มสร้างระบบจัดกัารตั�งแต่ต้นที่างแบบครบวงจร  
ในโครงกัาร Eco Digiclean Klongtoei และกัารต่อยอดความสำเร็จในโครงกัารระยองโมเดล

เพ้�อเพิ�มปีริมาณ์พลาสติกัสะอาดเพ้�อนำกัลับมาใช่้ปีระโยช่น์ใหม่
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โครงกัารอ้�น ๆ ที่่�ส่งเสริมและสนับสนุนกัารนำขยะพลาสติกักัลับมาใช่้ใหม่อ่กัหลาย
โครงกัาร อาที่ิ โครงกัาร “ม้อวิเศษ์ x วน” ที่่�ม่กัารรวบรวมถุงและบรรจุภัณ์ฑ์์ฟิล์มพลาสติกั 
ที่่�สะอาด แห้ง และย้ดได้ กัลับเข้ามาส่่กัระบวนกัารร่ไซึ่เคิลและนำมาผ่ลิตเปี็นผ่ลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ 
โครงกัาร Siam Pieces ที่่�สร้างโมเดลศ่นย์คัดแยกัที่่�ม่ศักัยภาพในกัารจัดเกั็บขยะพลาสติกั 
ทีุ่กัปีระเภที่ บนพ้�นที่่�ศ่นย์กัลางแห่งธุรกิัจค้าปีล่กัของปีระเที่ศไที่ย ถนนพลาสติกัร่ไซึ่เคิล 
เปี็นกัารสร้างมาตรฐานใหม่ให้กัับกัารที่ำถนนของปีระเที่ศไที่ยที่่�แข็งแรงและตอบโจที่ย์ 
กัารส่งเสริมกัารบริหารจัดกัารขยะอย่างถ่กัวิธ่และกัารใช่้ที่รัพยากัรอย่างคุ้มค่า 

นอกัจากัน่� ยังจัดที่ำฐานข้อม่ลขยะพลาสติกัของปีระเที่ศไที่ย ตามแนวคิด Material 
Flow Analysis เพ้�อสำรวจข้อม่ลปีระเภที่และปีริมาณ์ขยะพลาสติภายในปีระเที่ศไที่ย  
และร่วมเปี็นคณ์ะที่ำงานด้านกัารพัฒนากัลไกักัารจัดกัารพลาสติกัและขยะอิเล็กัที่รอนิกัส์  
ด้านกัารส่งเสริมและรณ์รงค์ปีระช่าสัมพันธ์กัารจัดกัารขยะพลาสติกัและขยะอิเล็กัที่รอนิกัส์  
ด้านกัารพฒันาและใช้่ปีระโยช่น์จากัขยะพลาสติกัภายใต้คณ์ะอนกุัรรมกัารบริหารขยะพลาสติกั
และขยะอิเล็กัที่รอนิกัส์ที่่�จัดตั�งข้�นภายใต้คณ์ะกัรรมกัารสิ�งแวดล้อมแห่งช่าติ 

ข้ยะอ์เล็กท์รอนั์กส์ (Electronic Waste)
โครงกัาร “คนไที่ยไร้ E-Waste” ได้ร่วมบริหารจัดกัารรับขยะอิเล็กัที่รอนิกัส์  

โดยรวบรวมส่งเข้าส่่กัระบวนกัารร่ไซึ่เคิลและกัำจัดอย่างถ่กัวิธ่ เพ้�อเป็ีนกัารหล่กัเล่�ยงไม่ให้
สารปีระกัอบที่่�เปี็นอันตรายจากัขยะอิเล็กัที่รอนิกัส์หลุดรอดออกัไปีส่่สิ�งแวดล้อม พร้อมที่ั�ง 
ตั�งจุด Drop Point ภายในองค์กัรของสมาชิ่กัที่ั�งในพ้�นที่่�กัรุงเที่พฯ ปีรมิณ์ฑ์ล และต่างจังหวัด 
เพ้�อรวบรวมขยะอิเล็กัที่รอนิกัส์เข้าส่่กัระบวนกัารร่ไซึ่เคิลและกัำจัดอย่างถ่กัวิธ่ 

พัฒนัาศักยภาพเยาวัชุนัไท์ย เพื�ออนัาคุต
เปี็นส่วนหน้�งในกัารขับเคล้�อนพัฒนาศักัยภาพเยาวช่นไที่ยเพ้�ออนาคตผ่่านโครงกัาร 

“Youth in Charge” โดย TBCSD ได้รับเปี็นหน่วยงานหลักัในกัารดำเนินงานขับเคล้�อน 
ด้านสิ�งแวดล้อม และร่วมบรรยายพิเศษ์ในหัวข้อ “รณ์รงค์ให้คนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจและ 
ม่บที่บาที่ในกัารขับเคล้�อนด้านสิ�งแวดล้อม” พร้อมกัับแลกัเปีล่�ยนองค์ความร่้และ
ปีระสบกัารณ์์ในกัารแกั้ไขปีัญหาด้านสิ�งแวดล้อมร่วมกัับเยาวช่น

การแลกเปัลี�ยนัองคุ์คุวัามัรู้และก์จ่กรรมัเพื�อสังคุมั
จัดที่ำส้�อสิ�งพิมพ์เพ้�อแลกัเปีล่�ยนองค์ความร่้และถ่ายที่อดกัิจกัรรมเพ้�อสังคมในวารสาร Green Society และหนังส้อ TBCSD Sustainable Development 2021 รวมถ้ง 

องค์กัรสมาช่ิกั TBCSD ได้แสดงบที่บาที่สำคัญต่อกัารร่วมขับเคล้�อนแกั้ไขปีัญหาวิกัฤต COVID-19 ผ่่านกัารดำเนินงานในร่ปีแบบต่าง ๆ รวมเปี็นยอดเงินบริจาคมากักัว่า 1,600 ล้านบาที่ 
นอกัจากัน่� TBCSD ร่วมใจปีล่กัปี่า เพ้�อพัฒนาและปีรับปีรุงพ้�นที่่�ส่เข่ยวที่่�ค่ายพระรามหกั จังหวัดเพช่รบุร่ ให้เปี็นพ้�นที่่�กัักัเกั็บคาร์บอนไดออกัไซึ่ด์และผ่ลิตออกัซึ่ิเจนอย่างยั�งย้น 
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คุวัามัร่วัมัมัือ PPP Plastics
ความร่วมม้อภาครัฐ ภาคธุรกัิจ ภาคปีระช่าสังคม  

เพ้�อจัดกัารพลาสติกั และขยะอย่างยั�งยน้ หร้อ PPP Plastics 

(Public Private Partnership for Sustainable Plastic 

and Waste Management) กั่อตั�งข้�นในปีี 2561 นำโดย 

TBCSD ร่วมกับักัลุม่อตุสาหกัรรมพลาสตกิั สภาอตุสาหกัรรม 

แห่งปีระเที่ศไที่ย พร้อมภาคส่วนต่าง ๆ   เพ้�อสนับสนุนกัาร

ดำเนินงานลดปีริมาณ์ขยะพลาสติกัในที่ะเลไที่ย ตาม Roadmap กัารจัดกัารขยะ

พลาสติกั พ.ศ. 2561 - 2573 และแผ่นปีฏิิบัติกัารที่่�เกั่�ยวข้องของปีระเที่ศ โดยที่่�ผ่่านมา

ได้ม่บที่บาที่ในกัารร่วมกัำหนดมาตรกัารและนโยบายที่่�เกั่�ยวข้อง ผ่ลักัดันให้เกัิด 

กัารจัดกัารพลาสติกัแบบครบวงจรผ่า่นโครงกัารนำร่องทัี่�งในพ้�นท่ี่�กัรุงเที่พ เขตคลองเตย 

และในจังหวัดระยอง กัารรวบรวมเศษ์พลาสติกัโดยถังวนถุง กัารใช่้นวัตกัรรมและ

เที่คโนโลย่ในกัารจัดกัารขยะพลาสติกัอย่างยั�งย้น รวมถ้งกัารพัฒนาฐานข้อม่ล Plastic 

Material Flow และกัารส้�อสารและปีระช่าสัมพันธ์ 

ด้วยความร่วมม้อกัันอย่างเข้มแข็งขององค์กัรสมาชิ่กั และกัารที่ำงานร่วมกัับ
องค์กัรพันธมิตร TBCSD จ้งเปี็นผ่่้นำในกัารยกัระดับให้ม่กัารดำเนินธุรกัิจที่่�ยั�งย้น 

ในวงกัว้างและสนบัสนุนปีระเที่ศไที่ยก้ัาวไปีส่ส่งัคมคาร์บอนต�ำและกัารพัฒนาอย่างยั�งยน้

“พิล้ังความร่วมม้อ ส่งเสร่มธุรก่จไทย ให้ประสบัความสำเร็จ  
เปล้่�ยนผู้่านไปสู่การพิัฒนาอย่างยั�งย้น”
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งานบรกิารสังคม 

สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ย ในฐานะองค์กัรพัฒนาเอกัช่นที่่�ม่ปีระสบกัารณ์์ที่ำงานด้านสิ�งแวดล้อม ร่วมกัับ 

บริษ์ัที่ เวสเที่ิร์น ดิจิตอล (ปีระเที่ศไที่ย) จำกััด จัดกัิจกัรรม “ปีล่กัต้นไม้เพิ�มออกัซึ่ิเจนให้โลกั” เพ้�อเปีิดโอกัาส

ให้ผ่่้พนักังานได้ม่ส่วนร่วมในกัารด่แลสิ�งแวดล้อม ด้วยกัารปีล่กัต้นยางอินเด่ยดำ จำนวน 200 ต้น เพ้�อช่่วยลด

ปีัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กั PM
2.5

และมลพิษ์ที่างอากัาศ แล้วส่งต่อให้กัับผ่่้ส่งอายุ ณ์ ศ่นย์พัฒนากัารจัดกัาร

สวัสดิกัารสังคมผ่่้ส่งอายุวาสนะเวศม์ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศร่อยุธยา  

นอกัจากัน่� ยังม่กิัจกัรรมปีล่กัต้นไม้เพิ�มพ้�นที่่�ส่เข่ยวเพ้�อลดฝุ่น PM
2.5

 ภายใต้งาน KUBOTA RUN  

เกัษ์ตรปีลอดเผ่า เราปีลอดฝุ่น  เป็ีนอ่กัหน้�งกัิจกัรรมที่่�สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยผ่ลักัดันให้เกัิดกัารปีระสาน 

หรอ้ที่ำงานร่วมกันัของภาคส่วนต่าง ๆ ในกัารอนรุกััษ์์และใช้่ปีระโยช่น์จากัธรรมช่าตอิย่างยั�งยน้ โดยร่วมกับั 

บรษิ์ทัี่สยามคโ่บต้าคอร์ปีอเรชั่�น จำกััด และกัรงุเที่พมหานคร ปีล่กัต้นไมจ้ำนวน 1,000 ตน้ ไดแ้กั ่ ยางนา มะคา่  

นนที่ร่ ตะเค่ยน ปีีบ มะขามปี้อม ไผ่่รวกั ขนุน เพ้�อช่่วยด่ดซึ่ับก๊ัาซึ่คาร์บอนไดออกัไซึ่ด์จากับรรยากัาศ 

ผ่่านกัารสงัเคราะห์แสง มก่ัารกักััเก็ับคาร์บอนไว้ในเน้�อไม้ แล้วปีล่อยออกัซิึ่เจนออกัมา จ้งช่่วยลดภาวะโลกัร้อน

ผ่่านระบบธรรมช่าติที่่�ด่อ่กัร่ปีแบบหน้�ง
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ความรว่มมอืกับองค์กรระหวา่งประเทศ
สถาบนัสิ�งแวดลอ้มไที่ยมค่วามรว่มมอ้กับัองคก์ัรระหวา่งปีระเที่ศมาอยา่งตอ่เน้�อง สำหรบัในปี ี2564 

ได้ร่วมกัันขับเคล้�อนนโยบาย สนับสนุนกัารจัดที่ำแผ่นด้านสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศ กัารศ้กัษ์าวิจัย 

ปีระเด็นสิ�งแวดล้อมท่ี่�ม่ความสำคัญ พร้อมกัารปีฏิิบัติกัารในระดับพ้�นที่่�และกัารเผ่ยแพร่ข้อม่ลส่่สังคม  

บนแนวคิดกัารอนุรักัษ์์และกัารใช่้ที่รัพยากัรอย่างยั�งย้น กัารจัดกัารมลพิษ์ที่่�แหล่งกัำเนิด กัารส่งเสริม

เศรษ์ฐกัิจหมุนเว่ยน กัารผ่ลิตและกัารบริโภคที่่�ยั�งย้น 

ERIA - Economic Research Institute for ASEAN and East หร้อ สถาบัันว่จัยด้านเศัรษฐก่จ

ในภูม่ภาคอาเซ่ียนแล้ะเอเช่ียตะวันออก ร่วมสนับสนุนกัารดำเนินงานของศ่นย์ความร่้ระดับภ่มิภาค 

เกั่�ยวกัับขยะพลาสติกัที่ะเล (Regional Knowledge Centre for Marine Plastic Debris; RKC-MPD) 

และเคร้อข่ายภาคเอกัช่น ในกัารจัดกัารขยะพลาสติกัที่ะเลของปีระเที่ศไที่ย  

EU - European Union หร้อ สหภาพิยุโรป ร่วมเสริิมสร้้างกัลไกักัารปีฏิิิบััติิเพ้�อให้้เกัิิดกัารพััฒนาเม้้อง

อย่่างยั�งย้้น โดยคำน้้งถ้้งกัารกัารรับม้อต่อกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศและกัารพัฒนาเม้อง 

อย่างทัี่�วถ้งคนทุี่กัระดับชั่�น โดยมุ่งเน้นกัารเสริมสร้างองค์ความร่้และทัี่กัษ์ะด้านวิช่ากัารให้กัับ 

ภาคปีระช่าสังคม  

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit หร้อ องค์กร 

ความร่วมม้อระหว่างประเทศัของเยอรมัน ร่วมศ้กัษ์าวิเคราะห์์กัารจััดซ้ึ่�อจััดจ้้างส่่ เข่่ยวและ 

ฉลากัสิ�งแวดล้้อมใน 5 ปีระเที่ศเปี้าหมาย พัฒนาค่่ม้อความรับผ่ิิดช่อบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อม 

ด้านกัารรับม้อกัับกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิิอากัาศสำหรับภาคเอกัช่น พัฒนาเอกัสารที่างวิช่ากัาร 

เพ้�อสนับสนุนกัารจัดกัารน�ำบนฐานระบบนิเวศ และขับเคล้�อนกัารลดและใช้่ซึ่�ำของพลาสติิกัแบบ 

ใช่้้ครั�งเด่่ยวที่ิ�งในระดับนโนบายและระดับพ้�นที่่� 
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IUCN - International Union for Conservation of Nature หร้อ องค์การระหว่างประเทศัเพ้ิ�อการอนุรักษ์ธรรมชีาต่  

ร่วมขับเคล้�อนเคร้อข่ายด้านความหลากัหลายที่างช่่วภาพในภาคธุรกิัจเอกัช่น ร่วมกัันเผ่ยแพร่รายงานกัารปีระเมินความหลากัหลาย 

ที่างช่ว่ภาพของโลกั และจัดที่ำแนวที่างปีฏิบัิตทิี่่�ดใ่นกัารจัดกัารขยะในพ้�นที่่�เกัาะ นอกัจากัน่� ผ่่้แที่นสถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยได้รับโอกัาส 

ในกัารเข้าร่วมกัารปีระชุ่ม World Conservation Congress ครั�งล่าสุดที่่�ปีระเที่ศฝรั�งเศส ในฐานะองค์กัรสมาช่ิกั IUCN  

JICA - Japan International Cooperation Agency หร้อ องค์การความร่วมม้อระหว่างประเทศัแห่งญ่�ปุ�น ร่วมม้อส่งเสริม 

กัารแลกัเปีล่�ยนและถ่ายถอดองค์ความร่้ในกัารพัฒนาอุตสาหกัรรมและกัารจัดกัารสิ�งแวดล้อมพ้�นท่ี่��นิคมอุตสาหกัรรมมาบตาพุด  

จังหวัดระยอง ไปีส่่หน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้องในเขตอุตสาหกัรรม Ba Ria Vung Tau ปีระเที่ศเว่่ยดนาม

Pure Earth สนับสนุนกัารศ้กัษ์าสถานกัารณ์์และกัรณ์่ศ้กัษ์ากัารจัดกัารกัารเผ่าภาคกัารเกัษ์ตร พร้อมจัดที่ำแนวที่างและข้อเสนอ 

เช่ิงนโยบายกัารแกั้ไขปีัญหากัารเผ่าภาคกัารเกัษ์ตรสำหรับปีระเที่ศไที่ย  

UNDP - United Nations Development Programme หร้อ สำนักงานโครงการพิัฒนาแห่งสหประชีาชีาต่ ร่วมส่่งเสริิมบที่บาที่

ผ้้่่หญงิ ผ่่้ส้ง่อายุุ และเยาวช่น ในบริเวณ์พรคุวนเครง็ จงัหวัดนครศรธ่รรมราช่ มก่ัารจดัตั�งกัองทุี่นสวัสดกิัารช่มุช่น พฒันาคณุ์ภาพผ่ลิตภณั์ฑ์์

จากักัระจด่และโอกัาสที่างกัารตลาดในยคุดจิทิี่ลั เพ้�อลดผ่ลกัระที่บจากักัารแพร่ร่ะบาดโควิดิ-19 นอกัจากัน่� สถาบนัสิ�งแวดลอ้มไที่ยไดร้บั

เช่ิญเปี็นกัรรมกัารร่วมใน UNDP Civil Society Advisory Committee ของปีระเที่ศไที่ย

UNEP - United Nations Environment Programme หร้อ โครงการส่�งแวดล้้อมแห่งสหประชีาชีาต่ ร่วมศ้กัษ์าวิเคราะห์ 

ข้อม่ลด้้านกัารออกัแบบเชิิ่งนิิเวศ (Eco-design) ในปีระเที่ศไที่ยและในภ่มิภาคเอเช่่ย ศ้กัษ์าและแผ่ยแพร่กัารใช้่เที่คโนโลย ่

ลดกัารใช่้ที่รัพยากัรและขยะอาหารในพ้�นที่่�เม้อง ร่วมกัับเม้องในภ่มิภาคอ้�นของโลกั

WB – The World Bank Group หร้อ กลุ้่มธนาคารโล้ก สนับสนุนกัารขับเคล้�อนกัารจัดกัารปีัญหาขยะพลาสติกัที่ะเล  

และกัารจัดที่ำแผ่นปีฏิิิบัติิกัารด้านกัารจัดกัารขยะพลาสติิกัที่ะเลของปีระเที่ศ และจัดที่ำแผ่นกัลยุที่ธ์เรดด์พลัสของปีระเที่ศไที่ย  

เพ้�อเตร่ยมความพร้อมในกัารใช่้มาตรกัารจ่งใจลดกัารปีล่อยกั๊าซึ่เร้อนกัระจกัจากัภาคปี่าไม้  
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เอกสารเผิยแพัรแ่ละสื�อสิ�งพัมิพั์

ในปีี 2564 สถาบันสิ�งแวดล้อมไที่ยได้ร่วมกัับหน่วยงานต่าง ๆ จัดที่ำเอกัสารเผ่ยแพร่และส้�อสิ�งพิมพ์ 

ครอบคลุมด้านต่าง ๆ โดยสามารถส้บค้นได้ที่่� http://www.tei.or.th/th/index.php

1. ด้านทรัพิยากรธรรมชีาต่แล้ะความหล้ากหล้ายทางชี่วภาพิ

• ม่ลค่ากัารใช่้ปีระโยช่น์ที่างตรงจากัที่รัพยากัรช่่วภาพในพ้�นที่่�พรุควนเคร็ง 

• รายงานกัารปีระเมินระดบัโลกัว่าดว้ยความหลากัหลายที่างช่ว่ภาพและบริกัารจากัระบบนิเวศ-บที่สรุปี

สำหรับผ่่้กัำหนดนโยบาย (ฉบับแปีลภาษ์าไที่ย)

• กัารวิเคราะห์ห่วงโซึ่่ม่ลค่าของไผ่่ในปีระเที่ศไที่ย

• Bamboo Value Chain Analysis in Thailand

2. ด้านส่�งแวดล้้อม มล้พิ่ษ แล้ะพิล้ังงาน

• ที่างออกักัารจัดกัารขยะเปี็นพลังงาน ?

• Lesson Learned and Recommendations on Industrial Environmental Management from  

Map Ta Phut, Thailand to Vietnam’s Industrial Area

• บที่บาที่ PPP Plastics กัับกัารแกั้ไขปีัญหาขยะพลาสติกัในปีระเที่ศไที่ย

• Role of PPP Plastics for solving the plastic waste problem in Thailand

3. ด้านการผู้ล้่ตแล้ะการบัร่โภคท่�ยั�งย้น

• ค่่ม้อแนะนำฉลากัเข่ยว

• กัารศก้ัษ์าหว่งโซ่ึ่อปุีที่านอาหารดา้นกัารบริโภคในกัรุงเที่พมหานคร เพ้�อกัารผ่ลติและกัารบรโิภคท่ี่�ยั�งยน้

• Consumer Information for Sustainable Consumption and Production in Food Supply 

Chain in Bangkok 
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4. ด้านการเปล้่�ยนแปล้งสภาพิภูม่อากาศั

• ค่่ม้อกัารวิเคราะห์ความเปีราะบางต่อกัารเปีล่��ยนแปีลง

สภาพภ่มิิอากัาศในบริบที่เม้้องเพ้�อสร้างกัารเตร่ยม 

ความพร้อมของเม้้องอย่างยั�งย้น

• ร่้ที่ันกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ 

5. วารสาร Green Society by TBCSD

• วารสาร Green Society by TBCSD ปีีที่่� 13 ฉบับที่่� 1  

• วารสาร Green Society by TBCSD ปีีที่่� 13 ฉบับที่่� 2  

• วารสาร Green Society by TBCSD ปีีที่่� 13 ฉบับที่่�� 3

นอกัจากัน่� ยงัมช่่อ่งที่างในกัารตดิตามขา่วสารตา่ง ๆ  จากัสถาบนั 

สิ�งแวดล้อมไที่ย ได้จากั 

Website : www.tei.or.th

Facebook : https://www.facebook.com/tei.or.th

YouTube : https://1th.me/GmSpQ

Twitter : www.twitter.com/TEIThailand

Instagram : https://www.instagram.com/tei.or.th/

September - December 2021 / Volume 13 Issue 3

Green Society
by TBCSD
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รายชำื�อโครงการและหน่วยงานสนับสนุน

โครงการท่�ปรึกษาท่มนักว่จัยนาโนเทคโนโล้ย่เพิ้�อส่�งแวดล้้อม กลุ้่มว่จัยวัสดุผู้สมแล้ะการเคล้้อบันาโน

ใหค้ำปีรก้ัษ์าแกัน่กััวจิยัและบคุลากัรของที่ม่วจิยันาโนเที่คโนโลย่ เพ้�อสิ�งแวดลอ้ม พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะในกัารบรหิารงานเพ้�อใหก้ัารปีฏิบิตังิานเปีน็ไปีอยา่งมป่ีระสทิี่ธภิาพและ

บรรลุผ่ลตามแผ่นงานที่่�กัำหนดไว้ รวมถ้งให้คำแนะนำในกัารจัดที่ำแผ่นกัลยุที่ธ์และผ่ลักัดันงานต่าง ๆ

ผ่่้สนับสนุน : สำนักังานพัฒนาวิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลย่แห่งช่าติ (สวที่ช่.)

โครงการพิัฒนาเคร้�องม้อแล้ะส้�อประชีาสัมพิันธ์สำหรับัส่งเสร่มภัตตาคารท่�เป็นม่ตรกับัส่�งแวดล้้อม

ขยายผ่ลกัารดำเนินกัาร GR ในปีีที่่�ผ่่านมา โดยพัฒนาเว็บ แอพพลิเคชั่�น และระบบฐานข้อม่ล เพ้�ออำนวยความสะดวกัให้ผ้่่ปีระกัอบกัาร พร้อมจัดที่ำแผ่่นพับ และ VTR 

ปีระช่าสัมพันธ์โครงกัารรับสมัคร คัดเล้อกั และให้คำแนะนำที่างวิช่ากัารแกั่ภัตตาคารอย่างน้อย 35 แห่ง

ผ่่้สนับสนุน : กัรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อม (สส.)

โครงการ Greening SMEs with Eco-design to Steer Green Growth in Asia

เพ้�อขอความเห็นตอ่กัารดำเนินงานด้านกัารออกัแบบเชิ่งนเิวศ (Eco-design) ในปีระเที่ศไที่ย และระบุผ่่ม้ส่ว่นเก่ั�ยวขอ้งในกัารดำเนินงานด้านกัารออกัแบบเชิ่งนเิวศในปีระเที่ศไที่ย 

และในภ่มิภาค เพ้�อเช่ิญเข้าร่วม webinar และเข้าร่วมเคร้อข่ายเพ้�อความร่วมม้อในอนาคต

ผ่่้สนับสนุน : United Nations Environment Programme (UNEP)

โครงการพิัฒนาความร่วมม้อระหว่างภาครัฐ เอกชีน แล้ะประชีาชีน (Public-Private-People Partnerships: 4P) ในการจัดการพิล้ังงาน ไฟฟ้าจากขยะ

ศ้กัษ์าข้อม่ลกัารจัดกัารพลังงานไฟฟ้าจากัขยะ บที่เร่ยนปีัญหาและกัารแกั้ไข และปีัจจัยความสำเร็จที่่�เกัิดข้�นในกัารดำเนินโครงกัารผ่ลิตพลังงานไฟฟ้าจากัขยะจากักัรณ์่ศ้กัษ์า

ที่ั�งในและต่างปีระเที่ศ เพ้�อพัฒนาหลักัส่ตรและจัดกัารอบรมแกั่กัลุ่มเปี้าหมายในพ้�นที่่�ที่่�ม่ศักัยภาพในกัารพัฒนาโครงกัารพลังงานไฟฟ้าจากัขยะ เพ้�อพัฒนาความความร่วมม้อ

ระหว่างภาครัฐเอกัช่นและปีระช่าช่นในกัารจัดกัารพลังงานไฟฟ้าจากัขยะอย่างยั�งย้น

ผ่่้สนับสนุน : คณ์ะกัรรมกัารกัำกัับกัิจกัารพลังงาน (กักัพ.)
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โครงการ Preparation of Dissemination Materials for Vietnam (PRTR)

จัดที่ำเอกัสารเผ่ยแพร่เก่ั�ยวกัับบที่เร่ยนกัารพัฒนาอุตสาหกัรรมและกัารจัดกัารสิ�งแวดล้อมของปีระเที่ศไที่ย โดยเฉพาะในพ้�นที่่�นิคมอุตสาหกัรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

เพ้�อถ่ายที่อดปีระสบกัารณ์์แกั่ผ่่้เกั่�ยวข้องในเขตอุตสาหกัรรม Ba Ria Vung Tau ปีระเที่ศเว่ยดนาม

ผ่่้สนับสนุน : Japan International Cooperation Agency (JICA)

โครงการส่งเสร่มสนามบั่นท่�เป็นม่ตรกับัส่�งแวดล้้อม (Green Airport) ปี 2564

ส่งเสริมกัารบริกัารท่ี่�เป็ีนมิตรกัับสิ�งแวดล้อมของผ่่้ปีระกัอบกัารสนามบินและกัารม่ส่วนร่วมของผ่่้ใช้่บริกัาร โดยให้คำแนะนำที่างวิช่ากัารกัับสนามบินอย่างน้อย 5 แห่ง  

และตรวจปีระเมินตามเกัณ์ฑ์์กัารรับรองสนามบินที่่�เปี็นมิตรกัับสิ�งแวดล้อม (Green Airport)

ผ่่้สนับสนุน : กัรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อม (สส.)

โครงการชีุมชีนล้ดเปล้่�ยนโล้ก 

ส่งเสรมิให้ช่มุช่นและองค์กัรปีกัครองส่วนท้ี่องถิ�นร่วมกันัดำเนนิกัจิกัรรมลดกัารปีล่อยมลพษิ์ในพ้�นที่่� มอบรางวลัให้กับัช่มุช่นที่่�มผ่่ลงานที่่�ดเ่ด่นและสนบัสนนุให้เป็ีนแหล่งเรย่นร่ ้

ต้นแบบในกัารขับเคล้�อนกัิจกัรรมลดกัารปีล่อยมลพิษ์ส่่กัารลดภาวะโลกัร้อนอย่างยั�งย้น 

ผ่่้สนับสนุน : บริษ์ัที่ โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย จำกััด

โครงการศัึกษาแล้ะว่เคราะห์ห่วงโซี่คุณค่าของไผู้่ในประเทศัไทย

ศ้กัษ์าข้อม่ลเพ้�อวิเคราะห์ห่วงโซึ่่คุณ์ค่าของไผ่่ (Bamboo Value Chain) ศักัยภาพ และความที่้าที่ายของกัารนำไผ่่เข้าส่่กัารพัฒนาที่างสังคม เศรษ์ฐกัิจ และกัารอนุรักัษ์ ์

สิ�งแวดล้อม รวมถ้งข้อเสนอเช่ิงนโยบายเพ้�อกัารพัฒนาของที่รัพยากัรไผ่่อย่างยั�งย้นในปีระเที่ศไที่ย

ผ่่้สนับสนุน : คณ์ะวนศาสตร์ มหาวิที่ยาลัยเกัษ์ตรศาสตร์

โครงการ Support Development of Thailand’s National Action Plan on Marine Plastic Debris 

ศ้กัษ์าวิเคราะห์ปีัญหาอุปีสรรคและช่่องว่างของแผ่นที่่�ม่อย่่ วิเคราะห์กัรณ์่ตัวอย่างที่ั�งในและต่างปีระเที่ศ และกัารศ้กัษ์าท่ี่�เกั่�ยวข้อง จัดกัารปีระชุ่มรวบรวมข้อคิดเห็น 

เพ้�อปีระโยช่น์ในกัารจัดที่ำ “แผ่นปีฏิิบัติกัารด้านกัารจัดกัารขยะพลาสติกัที่ะเล” ด้วยความร่วมม้อของภาครัฐ ภาคเอกัช่น และผ่่้ม่ส่วนเกั่�ยวข้อง

ผ่่้สนับสนุน : The world Bank Group
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โครงการ Developing the guidelines for the agricultural residues burning control to tackle PM2.5 in Thailand

เพ้�อศก้ัษ์าข้อมล่ สถานกัารณ์ก์ัารจัดกัารปัีญหากัารเผ่าภาคเกัษ์ตร บที่เรย่น ปีญัหาและอุปีสรรค กัารดำเนินงานจากักัรณ์ศ่ก้ัษ์า และเพ้�อจดัที่ำค่่มอ้กัารจัดกัารเผ่าภาคกัารเกัษ์ตร

และข้อเสนอเช่ิงนโยบายกัารแกั้ไขปีัญหากัารเผ่าภาคกัารเกัษ์ตรสำหรับปีระเที่ศไที่ย

ผ่่้สนับสนุน : Pure Earth

โครงการล้ดเม้องร้อน ด้วยม้อเรา: ศัูนย์เร่ยนรู้เร้�องโล้กร้อน

จัดตั�งและเปี็นที่่�ปีร้กัษ์ากัารดำเนินงานศ่นย์เร่ยนร่้เร้�องโลกัร้อน 3 แห่ง (ทีุ่่งสง อุโมงค์ เม้องแกัลง) โดยให้เที่ศบาลต่าง ๆ เปี็นผ่่้บริหารจัดกัารศ่นย์เร่ยนร่้

ผ่่้สนับสนุน : บริษ์ัที่ โตโยต้า มอเตอร์ ปีระเที่ศไที่ย จำกััด

โครงการ Strengthening Vulnerable Group’s Resilience through Sustainable Peat Swamp

เพ้�อส่งเสริมบที่บาที่และสร้างโอกัาสแก่ัผ่่้หญิง ผ่่้ส่งอายุ และเยาวช่นในพ้�นท่ี่�พรุควนเคร็ง ซึ่้�งได้รับผ่ลกัระที่บจากักัารแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่่านกิัจกัรรมกัารอนุรักัษ์ ์

และใช่้ปีระโยช่น์จากัที่รัพยากัรพรุควนเคร็งอย่างยั�งย้น สอดคล้องกัับวิถ่ชุ่มช่นและเปี็นมิตรกัับสิ�งแวดล้อม

ผ่่้สนับสนุน : United Nations Development Programme (UNDP)

โครงการศัึกษาจัดทำแนวทางปฎิ่บััต่ท่�ด่แล้ะตัวชี่้วัดความหล้ากหล้ายทางชี่วภาพิในภาคการเกษตร 

เพ้�อส่งเสริมกัารบร่ณ์ากัารกัารดำเนินงานระหว่างกัารอนุรกััษ์์ความหลากัหลายที่างช่ว่ภาพและเกัษ์ตรกัรรม ให้เกัษ์ตรกัรมท่ี่างเลอ้กัในกัารที่ำกัารเกัษ์ตร โดยเฉพาะกัารที่ำนาข้าว 

และสร้างเครอ้ข่ายเกัษ์ตรกัรและผ่่้บริโภคที่่�ตระหนักัและร่วมอนุรักัษ์์ความหลากัหลายที่างช่่วภาพในระบบนิเวศเกัษ์ตร

ผ่่้สนับสนุน : สำนักังานนโยบายและแผ่นที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อม (สผ่.)

โครงการประชีาสังคมร่วมแรงเพิ้�อเปล้่�ยนแปล้งเม้อง 

เสริมสร้างกัลไกักัารปีฏิิบัติเพ้�อให้เกัิดกัารพัฒนาเม้องอย่างยั�งย้น โดยคำน้งถ้งกัารรับม้อต่อกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ และกัารพัฒนาเม้องอย่างทัี่�วถ้งคนทุี่กัระดับชั่�น 

ด้วยกัารสร้างศักัยภาพของภาคปีระช่าสังคม

ผ่่้สนับสนุน : European Union (EU)
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ก่จกรรมปลู้กต้นไม้ เพิ่�มออกซี่เจนให้โล้ก

โครงกัารปีฏิิบัติกัารสิ�งแวดล้อม WD ร่วมด้วยช่่วยสังคม เพ้�อดำเนินงานสอดคล้องกัับพันธกัิจของ Western Digital ในร่ปีแบบกัิจกัรรมอาสาสมัครของพนักังาน  

เพ้�อแสดงความรับผ่ิดช่อบต่อสังคม โดยใช่้กัิจกัรรมฯ ช่่วยลดมลพิษ์ ลดภาวะโลกัร้อน และเสริมสร้างคุณ์ค่าด้านสิ�งแวดล้อมอย่างเปี็นร่ปีธรรม

ผ่่้สนับสนุน : บริษ์ัที่ เวสเที่ิร์น ดิจิตอล (ปีระเที่ศไที่ย) จำกััด

โครงการ Public Private Partnership for Sustainable Plastics and Waste Management (PPP Plastics)

ร่วมผ่น้กักัำลังขับเคล้�อนโครงกัารฯ ให้สำเร็จตามเป้ีาหมายกัารลดปีริมาณ์ขยะพลาสติกัในที่ะเลลงไม่ต�ำกัว่าร้อยละ 50 ภายในปีี 2570 เพ้�อเพิ�มอัตรากัารร่ไซึ่เคิล  

ผ่ลักัดันในเช่ิงนโยบายและเผ่ยแพร่ความร่้ส่่สาธารณ์ช่น และสร้างพฤติกัรรมกัารที่ิ�งและคัดแยกัขยะ

ผ่่้สนับสนุน : ภาคเอกัช่น

โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR) Guideline for Climate Actions

เพ้�อพัฒนาค่่ม้อ “ความรับผิ่ดช่อบต่อสังคมและสิ�งแวดล้อมขององค์กัรด้านกัารรับม้อกัับกัารเปีล่�ยนแปีลงสภาพภ่มิอากัาศ หร้อ ค่่ม้อ CSR ด้าน Climate Actions”  

สำหรับภาคเอกัช่น และจัดที่ำภาพยนตร์สั�นแนะนำสาระเกั่�ยวกัับค่่ม้อฯ ดังกัล่าว

ผ่่้สนับสนุน : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

โครงการ Collaborative Action on Prevention of Single-use Plastic in Southeast Asia (CAP-SEA), Thailand

เพ้�อสนับสนุนกัารลดพลาสติกัผ่่านกัารพัฒนาเคร้�องม้อเช่ิงนโยบาย ธุรกัิจ และกัารขับเคล้�อนกัารลดกัารใช่้พลาสติกัแบบใช่้ครั�งเด่ยวที่ิ�งและส่งเสริมกัารใช่้ซึ่�ำของพลาสติกั 

แบบใช่้ครั�งเด่ยวที่ิ�ง

ผ่่้สนับสนุน : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

โครงการ National REDD+ Strategy and the Strategic Environmental and Social Assessment for the REDD+ Mechanism in Thailand 

ศ้กัษ์าวิเคราะห์แรงขับเคล้�อนกัารที่ำลายปี่าและความเส้�อมโที่รมของปี่าไม้ และจัดที่ำยุที่ธศาสตร์เรดด์พลัสแห่งช่าติ รวมที่ั�งสร้างกัลไกักัารแกั้ไขข้อร้องเร่ยนและกัารแบ่งปีัน 

ผ่ลปีระโยช่น์ภายใต้กัลไกัเรดด์พลัส ตลอดจนกัารปีระเมินผ่ลกัระที่บที่างสังคมและสิ�งแวดล้อมระดับยุที่ธศาสตร์สำหรับกัลไกัเรดด์พลัสปีระเที่ศไที่ย

ผ่่้สนับสนุน : กัรมอุที่ยานแห่งช่าติ สัตว์ปี่า และพันธุ์พ้ช่ (อส.)
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โครงการ Building Political Support for IPBES Global Assessment Result in Vietnam, Thailand, and Bangladesh

ศ้กัษ์าวิเคราะห์สาระสำคัญจากั IPBES Global Report 2019 สำหรับกัารดำเนินงานของปีระเที่ศไที่ย  ดำเนินกัารจัดปีระชุ่มแลกัเปีล่�ยนสำหรับกัลุ่มผ้่่กัำหนดนโยบายต่อ 

สาระสำคัญของรายงานฯ  จัดที่ำเอกัสารฉบับภาษ์าไที่ย “บที่สรุปีสำหรับผ่่้กัำหนดนโยบายจากั IPBES Global Report 2019 พร้อมกัรณ์่ศ้กัษ์ากัารจัดกัารความหลากัหลาย

ที่างช่่วภาพในปีระเที่ศไที่ย

ผ่่้สนับสนุน : International Union for Conservation of Nature (IUCN)

โครงการ Build Back Better: Using Green Technologies to Reduce Food waste at Consumer Level 

สนับสนุนในกัารใช่้เที่คโนโลย่เพ้�อลดกัารใช้่ที่รัพยากัรและของเส่ยจากัภาคอาหารในพ้�นท่ี่�กัรุงเที่พฯ โดยกัระตุ้นให้เกัิดกัารเปีล่�ยนแปีลงพฤติกัรรมกัารบริโภคและกัารจัดกัาร

ขยะอาหาร ที่ั�งส่วนของภาครัฐ ภาคธุรกัิจ กัลุ่มชุ่มช่น และครัวเร้อน ผ่่านกัารจัดที่ำรายงาน กัารปีระชุ่ม กัารพัฒนาเที่คโนโลย่ดิจิที่ัล และกัลยุที่ธ์กัารส้�อสาร

ผ่่้สนับสนุน : United Nations Environment Programme (UNEP)

โครงการพิัฒนาศัักยภาพิบัุคล้ากรด้านการผู้ล้่ต การบัร่การ แล้ะการบัร่โภคท่�เป็นม่ตรกับัส่�งแวดล้้อม

พัฒนาหลักัส่ตรกัารอบรมด้านกัารผ่ลิต กัารบริกัาร และกัารบริโภคที่่�เปี็นมิตรกัับสิ�งแวดล้อม จำนวน 10 หลักัส่ตร และจัดกัารฝึกัอบรมออนไลน์ 2 หลักัส่ตรแกั่กัลุ่มเปี้าหมาย 

เพ้�อให้สามารถนำความร่้ ความเข้าใจ และที่ักัษ์ะไปีปีระยุกัต์ใช่้ได้อย่างม่ปีระสิที่ธิภาพ

ผ่่้สนับสนุน : กัรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อม (สส.)

โครงการพิัฒนาพิ้้นท่�ต้นแบับัฝั่่�งธนบัุร่ด้วยแผู้นผู้ังภูม่น่เวศัแล้ะคล้ังสมองของพิ้้นท่�เพิ้�อการพิัฒนาเศัรษฐก่จส่เข่ยวอย่างยั�งย้น

พัฒนาพ้�นท่ี่�เป้ีาหมาย 3 พ้�นท่ี่�ในกัรุงเที่พหมานคร โดยร่วมม้อกัับสถานศ้กัษ์า เพ้�อยกัระดับกัลุ่มธุรกัิจขนาดเล็กัให้ม่ความเข้มแข็งและม่ร่ปีแบบกัารพัฒนาเศรษ์ฐกิัจ 

ที่่�พ้�งตนเองได้

ผ่่้สนับสนุน : หน่วยบริหารและจัดกัารทีุ่นวิจัยและนวัตกัรรมด้านกัารพัฒนาระดับพ้�นที่่� (บพที่.) และ กัระที่รวงกัารอุดมศ้กัษ์า วิที่ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกัรรม (อว.)
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โครงการประเม่นผู้ล้แผู้นแม่บัทการดำเน่นงานมูล้น่ธ่ไทยรักษ์ป�า พิ.ศั. 2560-2564

ติดตามปีระเมินกัารดำเนินงานตามแผ่นแม่บที่ฯ ในพ้�นท่ี่�เปี้าหมาย ได้แก่ั จังหวัดเช่่ยงใหม่ จังหวัดนครศร่ธรรมราช่ และจังหวัดช่ัยภ่มิ โดยกัารศ้กัษ์าที่บที่วนเอกัสาร  

กัารสัมภาษ์ณ์์ออนไลน์ผ่่้บริหารม่ลนิธิฯ หัวหน้าพ้�นที่่�และเจ้าหน้าที่่� รวมถ้งภาค่และผ่่้ได้รับปีระโยช่น์ในพ้�นที่่�

ผ่่้สนับสนุน : ม่ลนิธิไที่ยรักัษ์์ปี่า

โครงการ Ecosystem-based Adaptation

พัฒนาค่่ม้อกัารออกัแบบมาตรกัารปีรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคกัารจัดกัารน�ำ เพ้�อเปี็นแนวที่างแกั่ผ่่้ปีฏิิบัติงานที่่�เกั่�ยวข้องในปีระเที่ศไที่ย โดยคำน้งถ้งความสอดคล้อง

กัับสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในแต่ละพ้�นที่่� 

ผ่่้สนับสนุน : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

โครงการถอดบัทเร่ยนการจัดการขยะพิล้าสต่กท่�สอดคล้้องกับั Roadmap การจัดการขยะพิล้าสต่ก ปี พิ.ศั. 2561 – 2573

ศ้กัษ์า รวบรวมข้อม่ลกัารดำเนินงานที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารจัดกัารขยะพลาสติกัของ PPP Plastics และหน่วยงานที่่�เกั่�ยวข้อง วิเคราะห์ข้อม่ลกัารดำเนินงานให้สอดคล้องคล้องกัับ 

Roadmap กัารจดักัารขยะพลาสตกิั และแผ่นปีฏิบัิตกิัารระยะท่ี่� 1 และถอดบที่เรย่นท่ี่�สำคญัเกั่�ยวกับักัารดำเนนิงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแนวที่างที่่�เหมาะสมในกัารดำเนนิงาน 

ด้านกัารจดักัารขยะพลาสติกัที่่�เหมาะสม

ผ่่้สนับสนุน : สถาบันพลาสติกั

โครงการพิัฒนาระบับัฉล้ากส่�งแวดล้้อมสำหรับัผู้ล้่ตภัณฑ์์หมุนเว่ยนอันเป็นการส่งเสร่มการหมุนเว่ยนวัสดุเพิ้�อขับัเคล้้�อนนโยบัายเศัรษฐก่จหมุนเว่ยนของประเทศัไทย

พัฒนาข้อกัำหนดและระบบฉลากัสิ�งแวดล้อมสำหรับผ่ลิตภัณ์ฑ์์หมุนเว่ยนของปีระเที่ศไที่ย และ เสนอข้อเสนอเชิ่งนโยบายเร้�องฉลากัสิ�งแวดล้อมสำหรับผ่ลิตภัณ์ฑ์์หมุนเว่ยน

เพ้�อเปี็นกัลไกัขับเคล้�อนและผ่ลักัดันนโยบาย CE ของปีระเที่ศไที่ยให้เปี็นร่ปีธรรมมากัข้�น

ผ่่้สนับสนุน : หน่วยบริหารและจัดกัารทีุ่นด้านกัารเพิ�มความสามารถในกัารแข่งขันของปีระเที่ศ (บพข.)
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โครงการศัึกษาแล้ะพิัฒนาองค์กรสุขภาวะภาคประชีาสังคม

ศ้กัษ์า สำรวจ และวิเคราะห์ปีัจจัยที่่�ส่งผ่ลต่อปีัญหาต่าง ๆ ของภาคปีระช่าสังคม เพ้�อพัฒนาร่ปีแบบและพัฒนาองค์กัรสุขภาวะที่่�เหมาะสมและสอดคล้องกัับบริบที่ 

ขององค์กัรให้เกัิดกัารเช่้�อมโยงและขยายผ่ลเคร้อข่ายองค์กัรสุขภาวะในกัลุ่มภาคปีระช่าสังคม ตลอดจนกัารเผ่ยแพร่ และขยายผ่ลเป้ีาหมายกัารม่สุขภาพด่ขององค์กัร 

ภาคปีระช่าสังคมอ้�น

ผ่่้สนับสนุน : สำนักังานกัองทีุ่นสนับสนุนกัารสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ก่จกรรม KUBOTA RUN เกษตรปล้อดเผู้า เราปล้อดฝัุ่�น

กัิจกัรรมปีล่กัต้นไม้เพิ�มพ้�นที่่�ส่เข่ยว จำนวน 1,000 ต้น บริเวณ์ศ่นย์กัำจัดขยะม่ลฝอยหนองแขม พุที่ธมณ์ฑ์ล สาย 3 

ผ่่้สนับสนุน : บริษ์ัที่ สยามค่โบต้าคอร์ปีอเรช่ั�น จำกััด

โครงการ Eco-design for SMEs in Asia

ศ้กัษ์าสถานะปีัจจุบันของ Eco-design ในกัลุ่ม SMEs โดยม่ขอบเขตกัารศ้กัษ์าในภ่มิภาคเอเช่่ย รวม 18 ปีระเที่ศ เพ้�อเปี็นกัารสนับสนุนกัารดำเนินของ SMEs  

ที่่�ใช่้หลักั Eco-design ผ่่านกัารจัดสัมมนากัารแลกัเปีล่�ยนองค์ความร่้ของผ่่้เช่่�ยวช่าญในระดับ regional และ sub-regional  เพ้�อนำความร่้ที่่�ได้ไปีสนับสนุน SMEs

ผ่่้สนับสนุน : United Nations Environment Programme (UNEP) และ Asian Institute of Technology (AIT)

โครงการถนนว่ภาวด่ฯ ไม่ม่ขยะ (ระยะท่� 2) : ร่วมขับัเคล้้�อนตล้าดทุนไทยสู่ความยั�งย้น

ดำเนินกัารต่อยอดและขยายผ่ลกัารดำเนินงานโครงกัารฯ เพ้�อพัฒนาส่่โมเดลกัารบริหารจัดกัารขยะภายในองค์กัร

ผ่่้สนับสนุน : สำนักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำกัับหลักัที่รัพย์และตลาดหลักัที่รัพย์ (กัลต.)

โครงการว่เคราะห์ข้อมูล้แล้ะนำเสนอรูปแบับัแล้ะแนวทางการทำธุรก่จ เพิ้�อล้ดการเผู้าเศัษพิ้ชีผู้ล้ท่�เหล้้อจากการเก็บัเก่�ยวข้าว เพิ้�อการล้ดป่ญหามล้พิ่ษจากส่�งแวดล้้อม

กัารศ้กัษ์าและวิเคราะห์ข้อม่ลและนำเสนอร่ปีแบบและแนวที่างกัารที่ำธุรกัิจลดกัารเผ่าเศษ์พ้ช่ผ่ลที่่�เหล้อจากักัารเกั็บเกั่�ยวข้าวในพ้�นท่ี่�กัรณ่์ศ้กัษ์าจังหวัดภาคกัลาง  

และส่งเสริมกัารพัฒนาความร่วมม้อและธุรกัิจที่่�เก่ั�ยวเน้�องในกัารจัดกัารและกัารใช้่ปีระโยช่น์เศษ์วัสดุจากักัารเพาะปีล่กั ลดปัีญหา PM
2.5

 ด้วยความร่วมม้อผ้่่ม่ส่วนเก่ั�ยวข้อง 

หน่วยงาน และเกัษ์ตรกัร

ผ่่้สนับสนุน : บริษ์ัที่ ปีตที่. จำกััด (มหาช่น)
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โครงการ Country data collection, analysis and private sector network support

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อม่ล บที่บาที่และความรับผ่ิดช่อบของหน่วยงาน/องค์กัรที่่�เกั่�ยวข้องกัับกัารจัดกัารขยะพลาสติกัที่ะเลของปีระเที่ศไที่ยเพ้�อสนับสนุนกัารดำเนินงาน 

ของ Regional Knowledge Centre for Marine Plastic Debris (RKC-MPD) และสนับสนุนเคร้อข่ายภาคเอกัช่นในกัารจัดกัารขยะพลาสติกัที่ะเล

ผ่่้สนับสนุน : Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA)

โครงการพิัฒนาโมเดล้ความร่วมม้อในห่วงโซี่คุณค่า (Value Chain) การจัดการขยะแล้ะขยะพิล้าสต่กด้วยแนวทางเศัรษฐก่จหมุนเว่ยนในพิ้้นท่�เกาะของประเทศัไทย 
กรณ่ศัึกษาพิ้้นท่�เกาะล้ันตา

ศ้กัษ์าและวิเคราะห์ข้อม่ลปีริมาณ์และม่ลค่าขยะพลาสติกัปีระเภที่ต่าง ๆ สร้างกัระบวนกัารม่ส่วนร่วมและพัฒนาแนวปีฏิิบัติที่่�ด่ในกัารจัดกัารขยะและขยะพลาสติกั 
โดยความต้องกัารร่วมของผ่่้ม่ส่วนเกั่�ยวข้อง ตลอดจนพัฒนาโมเดลความร่วมม้อในห่วงโซึ่่คุณ์ค่า (Value Chain) กัารจัดกัารขยะด้วยแนวที่าง CE ขับเคล้�อนกัารจัดกัารขยะ
ชุ่มช่นและขยะพลาสติกัของพ้�นที่่�

ผ่่้สนับสนุน : หน่วยบริหารและจัดกัารทีุ่นด้านกัารเพิ�มความสามารถในกัารแข่งขันของปีระเที่ศ (บพข.)

โครงการถอดบัทเร่ยนแล้ะเสนอแนวปฏิ่บััต่ท่�ด่สำหรับัการจัดการขยะพิล้าสต่กในพิ้้นท่�เกาะ

ศ้กัษ์าสถานกัารณ์์กัารจัดกัารขยะในพ้�นที่่�เกัาะของปีระเที่ศไที่ย ถอดบที่เร่ยนกัรณ่์ศ้กัษ์าและสังเคราะห์แนวปีฏิิบัติที่่�ด่ในกัารจัดกัารขยะในพ้�นที่่�เกัาะ พร้อมที่ั�งจัดที่ำ 
ข้อเสนอเช่ิง นโยบายระดับปีระเที่ศและระดับที่้องถิ�นในกัารจัดกัารขยะในพ้�นที่่�เกัาะ และนำเสนอแนวปีฏิิบัติที่่�ด่ในกัารจัดกัารขยะในพ้�นที่่�เกัาะ พร้อมจัดที่ำเอกัสารเผ่ยแพร่
แนวปีฏิิบัติที่่�ด่ฯ  

ผ่่้สนับสนุน : International Union for Conservation of Nature (IUCN)

โครงการถอดบัทเร่ยน องค์ความรู้ แล้ะผู้ล้สำเร็จของโครงการท่�ได้รับัการสนับัสนุนเง่นอุดหนุนจากกองทุนส่�งแวดล้้อม

ถอดองค์ความร่ ้บที่เรย่น นวัตกัรรม และผ่ลสำเร็จของโครงกัารที่่�ได้รบักัารสนับสนุน เงินอุดหนุนจากักัองทุี่นสิ�งแวดล้อมฯ และถ่ายที่อด เผ่ยแพร่ให้กัลุม่เป้ีาหมายและปีระช่าช่น
ที่ั�วไปี ได้รับที่ราบ ม่ความร่้ ความเข้าใจ ตระหนักัและเล็งเห็นความสำคัญในกัารจัดกัารที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อม

ผ่่้สนับสนุน : สำนักังานนโยบายและแผ่นที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อม (สผ่.)
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โครงการถอดบัทเร่ยนแนวทางการพิัฒนาสู่รางวัล้อาเซี่ยนด้านส่�งแวดล้้อมเม้องท่�ยั�งย้น

สรุปีบที่เร่ยนกัารดำเนินงานของเที่ศบาลที่่�ได้รางวัลอาเซึ่่ยนด้านสิ�งแวดล้อมเม้องที่่�ยั�งย้น เพ้�อนำไปีใช้่ปีระโยช่น์ในกัารพัฒนาร่ปีแบบและแนวที่างในกัารขับเคล้�อน 
กัารดำเนินงานด้านกัารจัดกัารสิ�งแวดล้อมเม้องให้ม่ปีระสิที่ธิภาพและปีระสิที่ธิผ่ลมากัยิ�งข้�น ช่่วยสร้างความพร้อมและพัฒนาศักัยภาพของเม้องให้พัฒนาส่่มาตรฐาน 
ของเม้องที่่�เปี็นมิตรกัับสิ�งแวดล้อม

ผ่่้สนับสนุน : กัรมส่งเสริมคุณ์ภาพสิ�งแวดล้อม (สส.)

โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพิส่�งแวดล้้อม พิ.ศั. 2565

ศ้กัษ์า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อม่ลด้านเศรษ์ฐกิัจ สังคม นโยบาย แผ่น มาตรกัารท่ี่�เก่ั�ยวข้อง กัารดำเนินงานในระดับโลกัและภ่มิภาค สถานกัารณ์์ด้านที่รัพยากัรรรมช่าติ 
และสิ�งแวดล้อมที่่�เกัิดข้�น ระหว่างปีี 2564 - 2565 จำนวน 10 สาขา และจัดที่ำข้อเสนอแนะเช่ิงนโยบายในกัารบริหารจัดกัารที่รัพยากัร ธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อม

ผ่่้สนับสนุน : สำนักังานนโยบายและแผ่นที่รัพยากัรธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อม (สผ่.)
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รายงานงบการเงนิประจำาปี
รายงานัข้องผู้ตรวัจ่สอบุบุัญชุีรับุอนัุญาต

(นางสาวสุลลิต  อาดสว่าง) ผ่่้สอบบัญช่่รับอนุญาต  ที่ะเบ่ยนเลขที่่� 7517

บริษ์ัที่ สอบบัญช่่ธรรมนิติ จำกััด กัรุงเที่พมหานคร

วันที่่� 12 เมษ์ายน 2565
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มัูลนั์ธิ์์สถ่าบุันัส์�งแวัดิ์ล้อมัไท์ย 
งบุแสดิ์งฐิานัะการเง์นั ณ วัันัท์ี� 31 ธิ์ันัวัาคุมั พ.ศ. 2564
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งบุแสดิ์งการเปัลี�ยนัแปัลงข้องเง์นักองท์ุนั สำาหรับุปัีส์�นัสุดิ์วัันัท์ี� 31 ธิ์ันัวัาคุมั พ.ศ. 2564

รายละเอ่ยดหมายเหตุปีระกัอบงบกัารเงิน 
สำหรับปีีสิ�นสุดวันที่่� 31 ธันวาคม 2564
สามารถด่ได้จากักัารสแกัน QR Code 
หากัม่ปีัญหาหร้อม่ข้อสงสัย 

กัรุณ์าติดต่อ  info@tei.or.th

มัูลนั์ธิ์์สถ่าบุันัส์�งแวัดิ์ล้อมัไท์ย 
งบุแสดิ์งรายไดิ์้และรายจ่่าย ณ วัันัท์ี� 31 ธิ์ันัวัาคุมั พ.ศ. 2564
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บอกเลา่ความร่สึ้กถึง TEI 

ตอ้งขอบคณุ์กับักัารพฒันาและรณ์รงคก์ัารรกััษ์าสิ�งแวดลอ้มใหย้น้หยดัตอ่ไปี ดฉินัขออวยพร

ให้ผ่่้บริหารและพนักังานเจ้าหน้าท่ี่�ทีุ่กัที่่านม่ความสุข สุขภาพแข็งแรง อย่่ค่่สถาบัน 

สิ�งแวดล้อมไที่ยเพ้�อที่ำปีระโยช่น์ให้กัับสังคมตลอดไปี

Kroranich Lasa

ขอให้สถาบันอย่่ค่่ปีระช่าช่นคนไที่ยตลอดไปี ในกัารช่่วยเหล้อบริหารจัดกัารอนุรักัษ์์

ธรรมช่าติและสิ�งแวดล้อมเพ้�อเป็ีนปีระโยช่น์ต่อสังคมและกัารจัดกัารแบบยั�งย้นตลอดไปี 

รวมถง้กัารเผ่ยแพร่ขอ้มล่ขา่วสารที่่�เป็ีนปีระโยช่น์ใหค้นไที่ยหนัมาร่วมมอ้กันัในกัารอนุรกััษ์์

สิ�งแวล้อมเพ้�อปีระเที่ศไที่ยจะได้สวยงามและน่าอย่่

Surachai Saysangthong

ขอให้สถาบันฯ คงอย่่ค่่คนไที่ยตลอดไปี ความร่้ส้กัที่่�ม่ต่อสถาบันสิ�งแวดล้อม ค้อ ร่้ส้กัภ่มิใจ

และช่้�นช่มในสถาบนัฯ ที่่�ช่ว่ยปีกัปีอ้ง รกััษ์า ด่แลสิ�งแวดลอ้ม เพ้�อลก่ัหลานคนไที่ยในอนาคต

และต่อโลกัเรา ให้มส่ิ�งแวดล้อมที่่�ด ่และยังช่่วยรณ์รงค์สร้างจติสำนก้ัให้คนไที่ยลุกัข้�นมาช่่วยกััน

รักัษ์์โลกั รักัษ์์สิ�งแวดล้อม ช่่วยกัันคนละนิดกั็ช่่วยให้โลกัเราน่าอย่่ยิ�งข้�น ปีราศจากัมลพิษ์ 

และขยะล้นโลกัได้

Kate -ja

ขอบคุณ์ที่่�ม่กัิจกัรรมโครงกัารต่าง ๆ ช่อบทีุ่กัโครงกัาร ช่อบมากัสุดน่าจะเปี็นโครงกัาร 

“ลดกัารเผ่าเศษ์ฟางข้าว” สมยัเดก็ั ที่กุัครั�งที่่�ไปีต่างจงัหวดัมกััพบเหน็เผ่าฟางค่อนข้างเยอะ..

มาปีัจจุบันพบเห็นน้อยลง นาน ๆ จะเห็น ซึ่้�งโครงกัารพยายามเข้าถ้ง แต่อาจยังไม่เข้าใจ

ในบางจุด เปี็นกัำลังใจให้ที่ำสำเร็จทีุ่กัโครงกัารค่ะ

Por Pantip Vittayapraphat

อยากัขอขอบคุณ์ TEI ที่่�ช่่วยเปี็นกัระบอกัเส่ยง เผ่ยแพร่ข้อม่ล กัารอนุรักัษ์์สิ�งแวดล้อม 

กัารฝึกัอบรมพัฒนาที่รัพยากัรมนุษ์ย์ มโ่ครงกัาร มก่ัจิกัรรมต่าง ๆ  อย่างสม�ำเสมอ โครงกัาร

ที่่�ปีระทัี่บใจม่หลายอัน อย่างเช่่น โครงกัารต้นแบบกัารลดกัารใช้่พลาสติกัครั�งเด่ยวทิี่�ง 

และโครงกัารศ้กัษ์าและพัฒนาธุรกัิจลดกัารเผ่า เที่คโนโลย่ช่่วยลดกัารเผ่า ที่่�เห็นผ่ลงาน

เป็ีนร่ปีธรรมอย่างชั่ดเจน เป็ีนคุณ์ปีระโยช่น์ต่อสิ�งแวดล้อม ขอเป็ีนกัำลังใจให้ TEI  

ได้พัฒนาต่อไปี สร้างสรรค์ผ่ลงาน เพ้�อสิ�งแวดล้อมที่่�ด่

Fai Kung

ขอขอบคุณ์ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาได้ด่แลคนไที่ยมาอย่างยาวนาน ที่ั�งงานวิจัยและ 

กัารพัฒนาอย่างต่อเน้�อง รวมที่ั�งกัารลงพ้�นที่่�ด่งานอย่างเข้าถ้งหลักัความเปี็นจริง  

จากักัารติดตามเพจของสถาบันฯ ที่ำให้ได้รับข่าวสารความร่้มากัมายอย่างที่่�หาไม่ได้ 

ในห้องเร่ยน 

Anata Oho

54 ANNUAL REPORT 2021



ภาพปีระกัอบ www.pixabay.com
 www.freepik.com



16/151	เมือำงทัอำงธาน่	ถนนบัอำนด์สติร่ทั	ติำาบัลบัางพั้ด	อำำาเภอำปีากเกร็ด	จังหวัดนนทับัุร่	11120
โทัรศัพัทั์:	02	503	3333	โทัรสาร:	02	504	4826	อำ่เมล:	info@tei.or.th


