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มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล�อมไทยได�รับการจัดอันดับเป�น 

“หนึ่งในองคกรคลังสมอง (Think Tank) 
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดติดตอกันเปนปที่ 6”
โดย มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

 มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล�อมไทย (Thailand Environment 
Institute) หรือ TEI เป�นองค�กรพัฒนาเอกชนด�านสิ่งแวดล�อมที่
ดำเนินงานมิได�แสวงหากำไร จดทะเบียนเป�นนิติบุคคลภายใต�   
ชื ่อมูลนิธิ สถาบันสิ ่งแวดล�อมไทย เพื่อศึกษาวิจัยนำเสนอ
นโยบายสิ่งแวดล�อมต�อภาครัฐและสาธารณชน ร�วมมือเป�น
ที ่ปร ึกษาและสนับสนุนหน�วยงานต�างๆ ในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ อันจะนำไปสู�
การกำหนดนโยบายของประเทศ ตลอดจนเสริมสร�างศักยภาพ
บุคลากรด�านสิ ่งแวดล�อม ให�การรับรองฉลากสิ ่งแวดล�อม
กำหนดมาตรฐานส่ิงแวดล�อม และดำเนินงานสาธารณประโยชน�ต�างๆ



       การดำเนินงานของ TEI แบ�งออกเป�น 
5 ฝ�าย ประกอบด�วย

ฝ�ายอำนวยการ
ฝ�ายทรัพยากรธรรมชาติ
ฝ�ายพัฒนาโครงการและแผนงาน
ฝ�ายมลพิษพลังงานและสิ่งแวดล�อม
ฝ�ายฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล�อม

 TEI ดำเนินงานภายใต�การกำกับ 
นโยบายของคณะกรรมการมูลนิธ ิสถาบัน 
สิ ่งแวดล�อมไทย และสนับสนุนการบริหาร 
จัดการ โดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสถาบัน 
ส่ิงแวดล�อมไทย มุ�งม่ันให�เกิดความเช่ือมโยงกับ
มิติทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมท้ังการบริหาร
จัดการที่ดียึดมั่นในความร�วมมือกับภาคส�วน
ต�างๆ ทั้งหน�วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โรงเรียน ชุมชน 
ท�องถิ่น และภาคประชาสังคม 

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดลอมไทย 
“มุงเปนองคกรชั้นนำ ดานสิ่งแวดลอม ตามมาตรฐานสากล 

ยึดมั่นในความเปนกลาง เพื่อรวมสนับสนุน การพัฒนาที่ยั่งยืน
”

 ผลงานและประสบการณ�สำคัญได�แก� 
การส�งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั ่งยืน
สนับสนุนหน�วยงานต�างๆ จัดทำแผนการจัดการ
สิ่งแวดล�อมโดยคำนึงถึงการเติบโตของเมือง
อย�างยั ่งยืน ส�งเสริมการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและพลังงานท่ีมีอยู�อย�างจำกัด ให�เกิด
การใช�ประโยชน�อย�างมประสิทธิภาพ พร�อมส�งเสริม
การจัดการของเสียชุมชนและภาคอุตสาหกรรม
ตั้งแต�ต�นทาง เพื่อสนับสนุนให�ภาคส�วนต�างๆ 
ร�วมมือกันลดภาวะโลกร�อนและมุ�งสู�เป�าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน Sutainable Development Goals 
(SDGS)



การพัฒนาเกณฑและใหการรับรอง
ผลิตภัณฑและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การสงเสริมระบบลีนเพื่อ สิ่งแวดลอม
สูอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน 
 

การพัฒนาบุคลากรดานสิ่งแวดลอม 

 TE I ได� ร ับการข ึ ้ นทะเบ ียนเป �น
หน�วยงานจัดฝ�กอบรม ดำเนินการฝ�กอบรม 
โดยพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล�องกับสิ่งที่ต�อง
ทำตามกฎหมายหร ือมาตรฐานกำหนด 
และหลักส ูตรตามความสนใจของสถาน 
ประกอบการ ให�คำปรึกษารวมทั้งฝ�กอบรม
หลักสูตรท่ีสอดคล�องกับสถานการณ�และเป�นท่ี
สนใจของสังคม

การพัฒนาเมืองเพ่ือปรับตัวและรับมือ
กับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 วิเคราะห�สภาพเมืองและภาคี พัฒนา
ระบบการจัดการเมือง และเสริมสร�าง ศักยภาพ
ของผู�เกี่ยวข�อง ดำเนินกิจกรรมการวางแผน 
การเฝ�าระวัง และการลดผลกระทบจากภัย
ธรรมชาต ิ ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายและ
มาตรการจัดการเมือง เพื ่อเตรียมพร�อม
รับมือต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
รวมทั้งพัฒนาเครือข�ายเมือง ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต� 

 TEI ริเริ่มงาน “ฉลากเขียว” ร�วมกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม มากว�า 20 ป� เพ่ือรับรอง
ผลิตภัณฑ�ท่ีคำนึงถึงส่ิงแวดล�อมตลอดวัฏจักร
ชีวิตของผลิตภัณฑ� นอกจากน้ียังให�การรับรอง
“ฉลากลดคาร�บอน” เพ่ือรับรองสินค�าและบริการ
ที ่สามารถลดการปล�อยก�าซเร ือนกระจก
ระหว�างกระบวนการผลิตได�ตามเกณฑ�กำหนด 
เป�ดโอกาสให�ท้ังผู�ผลิตและผู�บริโภคมีส�วนร�วม
ลดภาวะโลกร�อน 

      ลีน (Lean) มุ�งเน�นกำจัดความสูญเปล�า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ช�วยลดต�นทุน
และภาระต�างๆ ในสายการผลิต จึงนำมาประยุกต�
ใช�กับการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล�อม และ
อาชีวอนามัยของพนักงาน ในโรงงานและชุมชน
โดยรอบ เพ่ือร�วมขับเคล่ือนให�เกิดการจัดการ
ในภาคอุตสาหกรรมที่ย่ังยืน



การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและทองถ่ิน 

 ร�วมกับหน�วยงานต�างๆ พัฒนาเกณฑ�
และ ตัวช้ีวัด “เมืองน�าอยู�”  และถอดบทเรียน
การพัฒนาเมือง ส�งเสริมความร�วมมือและการ
ลงมือปฏิบัติในเทศบาลต�างๆ ในการดูแลรักษา
และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง  การฟ��นฟูระบบ
คูคลอง การลดและจัดการขยะมูลฝอยใน
รูปแบบต�างๆ ฯลฯ รวมท้ังค�นหาและเผยแพร�
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองให�เกิดการเรียนรู�ที่
กว�างขวาง  และร�วมจัดการประเมินเทศบาล
ชุมชน และโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน                          
        ให�ความสำคัญต�อการพัฒนาครูและ
หลักสูตรสิ่งแวดล�อม ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต 
และบริบทชุมชนอย�างเป�นองค�รวม เพื่อสร�าง
การเรียนรู�แก�เยาวชนให�เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมท่ีเป�นมิตรต�อส่ิงแวดล�อม ขยายผลสู�
ครอบครัวชุมชน องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน
ในการร�วมจัดการสิ่งแวดล�อม



การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
 ดำเนินงานการจัดการเชิงพื้นที่ใน
บริเวณต�นน้ำ พ้ืนท่ีชุ�มน้ำ และพ้ืนท่ีชายฝ��งทะเล 
โดยประสานความร�วมมือระหว�างชุมชน องค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ผู�ประกอบการ และหน�วย
งานภาครัฐในพ้ืนท่ี  ผสานความรู�ทางวิชาการ
และภูมิป�ญญาท�องถิ่นด�วยกระบวนการแบบ
ค�อยเป�นค�อยไปให�เกิดความยั่งยืน

การวิจัยและติดตามประเมินผล
ส่ิงแวดลอม 
 วิเคราะห�สถานการณ�ส่ิงแวดล�อมจัดทำ
ข�อเสนอเชิงนโยบายต�อการบริหารจัดการ
สิ ่งแวดล�อมสนับสนุนการจัดทำแผนแม�บท
แผนปฏิบัติการ  Road map  รวมท้ังให�บริการ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด�านส่ิงแวดล�อม
ของหน�วยงาน  ท้ังภาครัฐและเอกชน ด�วยการ
ยึดม่ันความเป�นกลาง การมีส�วนร�วมและสะท�อน
สถานการณ�อย�างรอบด�าน



 องค�กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หรือ (Thailand Business 
Council for Sustainable Development) หรือ TBCSD เป�นองค�กร
ท่ีเกิดจากการรวมตัวของกลุ�มธุรกิจช้ันนำท่ีมีการลงทุนในประเทศไทย
ก�อตั้งขึ ้นโดย คุณอานันท� ป�นยารชุนตั้งแต�ป� 2536 มีเป�าหมาย
ในการเสริมสร�างความตระหนัก และสนับสนุนการมีส�วนร�วม
ของภาคธุรกิจเอกชน ในการปกป�อง อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ
คำนึงถึงสิ่งแวดล�อมควบคู�ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต�แนวทาง

”การพัฒนาที่ยั่งยืน”  

 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล�อมไทยหรือ TEI ทำหน�าที่เป�นสำนัก
เลขานุการสนับสนุนสมาชิก TBCSD ให�ดำเนินกิจกรรม และโครงการ
ต�างๆ ร�วมกันมาอย�างต�อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อแสดงจุดยืนของการเป�น
ผู�นำในภาคธุรกิจอันเป�นแรงขับเคล่ือนสังคมไทยให�ก�าวไปสู�การพัฒนา

ที่ยั่งยื่นอย�างเป�นรูปธรรม
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