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Social   
Services

ตัวอย่างโครงการ

•โรงเรียนเชิงนิเวศ

•การเสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม“มาบตาพุด”

•ชุมชนน่าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์

Project Highlights

•      Eco School

•      Building Good Environmental Governance in Maptaphud Industrial Area 

•      Livable Communities in Buriram Province

งานบริการสังคม

สถาบันร่วมทำงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิดในการจัดทำแผนป่าชุมชน 
เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งอาหารทาง
ธรรมชาติของชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการสังคมของ
สถาบัน   

As part of TEI’s social mission, we work closely with the 
community in formulating a plan for a community forest to 
conserve biodiversity and act as a natural food bank.  
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การทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นปณิธานที่สถาบัน
ยึดถือมาโดยตลอด เป็นการดำเนินงานผ่านโครงการต่างๆ   
ทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ  
จากการจัดสรรเงินกองทุนของสถาบันเอง 

TEI has committed itself to social services 
through various projects and activities. Besides 
collaborating with the state and private sectors,   
TEI has also mobilized its own funds to meet   
its social commitment. 

(1)      โรงเรียนเชิงนิเวศ  

(2)      การเสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “มาบตาพุด” 

(3)      ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

(4)      เครือข่ายเฝ้าระวังป่าไทย 

(5)      การจัดทำการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอน 

(6)      เครือข่ายพลังงานและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (ระยะที่ 2) 

(7)      กระบวนการสานเสวนาเรื่องลุ่มน้ำโขงในประเทศไทย 

(8)      การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง “การผลักดันให้ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมและ 

 สุขภาพ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง  

 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” 

โครงการบริการสังคม(8โครงการ)

(1)      Eco School 

(2)      Building Good Environmental Governance in Maptaphud Industrial Area 

(3)      Livable Communities in Buriram Province

(4)      Thai Forest Watch Network 

(5)      Carbon Label 

(6)      Thailand Energy and Environment Network (Phase 2) 

(7)      Mekong Regional Water Dialogues in Thailand 

(8)      Dialogue on Promotion of Public Access to Environmental and Health-Related   

 Information by enacting Article 9 (8) of the Official Information Act (1997) 

Social Services Projects  (8 projects)
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สถาบันได้ริเริ่มแนวคิด โรงเรียนเชิงนิเวศ 

ขึ้นในปี 2551 เพื่องานบริการสังคม โดยการ

ผลักดันให้ภาคธุรกิจหันมาให้ความสำคัญกับการ

ดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนและเยาวชน 

เพื่อวางรากฐานการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่าง

เป็นระบบ  โดยวิธีการตั้งกลุ่มนักเรียนแกนนำและ

กลุ่มย่อยในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เป็น

แนวทางหลักในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการมี

ส่วนร่วมของนักเรียน เริ่มตั้งแต่กระบวนการคิด 

การวิเคราะห์และประเมินปัญหา การวางแผนและ

การดำเนินกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน ครอบคลุมเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่าง

คุ้มค่า การใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการขยะ 

รวมถึงสุขลักษณะและความปลอดภัย นอกจากนี้ 

องค์ประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งของโครงการ 

คือ การพัฒนาให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ดีให้กับ

โรงเรียนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนใกล้เคียง รวมถึงการ

พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โรงเรียน ในการนี้

สถาบันได้ริเริ่มโครงการร่วมกับโรงเรียน 8 แห่งใน

พื้นที่จังหวัดระยอง โดยได้รับความสนับสนุนจาก

บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด  

As part of its social mission, TEI 
launched the Eco School initiative in 2008 to 
promote corporate social responsibility by 
working closely with business to lay a 
systematic foundation of environmental 
learning in schools. With support from Dow 
Chemical Thailand Limited, schools are being 
encouraged to establish a core team of 
students and various operating groups to take 
the lead in creating an Eco School through 
student participation. Participating schools are 
helped to analyze and assess their 
environmental and resource management 
problems, plan and undertake remedial actions 
to improve the efficiency of energy and water 
use, and improve the management of waste, 
including good hygiene and safety. Other key 
components of the project are the development 
of participating schools into local learning 
centres for good environmental and energy 
management, and the expansion of green 
zones. To date, eight schools in Rayong 
province have joined the project. 

 

 

โรงเรียนเชิงนิเวศ  Eco School 
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ด้วยห่วงใยในปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมา

จากการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดและ

ตระหนักว่า “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” เป็นหัวใจ

สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันจึงได้ริเริ่ม 

“โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาบตาพุด” ขึ้น

ในปี 2550 เพื่อประเมินธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

ของแผนและผังเมือง 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กับการพัฒนาในพื้นที่มาบตาพุดในปัจจุบัน ได้แก่  

(1) แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ 3    

พ.ศ. 2547-2561 (2) แผนปฏิบัติการลดและขจัด

มลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550-2554 และ 

(3) ผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน 

จังหวัดระยอง พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 

2548 และ พ.ศ. 2549 การประเมินนี้ได้รับความ

ร่วมมือจากสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน โครงการยุทธศาสตร์นโยบายฐาน

ทรัพยากรภายใต้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย สภาทนายความ และสมาคมสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน  โดยได้รับการสนับสนุนจาก

กองทุนบริการสังคม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

 ผลของการประเมินชี้ให้เห็นว่าควรมีการ

ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการตัดสินใจ และการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอีกมาก นอก 

จากนี้ยั งต้องพัฒนาขีดความสามารถของทั้ ง

เ จ้ า หน้ า ที่ แ ล ะป ร ะช าชน เพื่ อ ร่ ว มกั น ส ร้ า ง    

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ผลจากการประเมินนี้ได้นำ

ไปสู่ ก า รผลั กดั น ให้ ข้ อมู ลข่ า วสา ร เกี่ ย วกั บ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เป็นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐ

ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)  

แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

การผลักดันการปรับปรุง พ.ร.บ.การผังเมือง ให้มี

ธรรมาภิบาลยิ่งขึ้น และการร่างกฎหมายการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสาธารณะ  

การเสริมสร้างธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม“มาบตาพุด”

Building Good Environmental   
Governance in Maptaphud   
Industrial Area  

Concerned by the environmental and 
health impacts of petrochemical industrial 
development in Maptaphud and aware that 
good environmental governance is essential to 
attaining sustainable development, TEI began 
this project in 2007. The project assessed 
environmental governance under the three 
plans instrumental to the industrial area’s 
current development: (1) the Petrochemical 
Industrial Development Master Plan, Phase 3, 
2004-2018, (2) the Pollution Reduction and 
Mitigation Action Plan for Rayong Province, 
2007-2011, and (3) the Industrial and 
Community Town Plan for Rayong Province, 
2003, amended 2005 and 2006.  The 
assessment was carried out with the King 
Prajadhipok’s Institute, the Sustainable 
Development Foundation Thailand, the Policy 
Strategy on Topical Research Base Project 
under the Office of the National Human Rights 
Commission of Thailand, the Social Research 
Institute (Chulalongkorn University), the 
Lawyers Council of Thailand, and the Union for 
Civil Liberty, and supported by TEI’s Social 
Services Fund. 

The findings identify several areas 
where people’s access to environmental 
information, decision-making and justice can 
be improved. It was also found that the 
capacity of both officials and local residents 
needs strengthening in order to improve  
environmental governance. The study has 
prompted TEI to advocate disclosure of public 
environmental and health information - in other 
words, to implement Article 9 (8) of the Official 
Information Act. It has also led the Institute to 
advocate the amendment of the Town and 
Country Planning Act to ensure transparency 
and accountability of decision-making and the 
drafting of a public participation law.  
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ชุมชนน่าอยู่ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโครงการ

บริการสังคม ระยะ 5 ปี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่

ปี 2547 โดยกองทุนบริการสังคมของสถาบันร่วม

กับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน มีเป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น 2 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานบริหาร

จัดการทรัพยากรในพื้นที่บนพื้นฐานของความ

ยั่งยืน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทรโยง  

ซึ่งดำเนินงานด้านการบริหารจัดการป่าชุมชน และ

องค์การบริหารส่วนตำบลยายแย้มวัฒนา ที่มุ่ง

พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ 

ความก้าวหน้าของโครงการในปี 2551 เห็น

ได้จากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 2 แห่ง ร่วมมือ

กับชุมชนผลักดันให้พื้นที่โครงการเป็นแหล่งเรียนรู้

สำหรับเยาวชนและบุคคลภายนอกที่สนใจ โดย

พื้นที่ป่าดอนโจน ภายใต้การดูแลขององค์การ

บริหารส่วนตำบลลำไทรโยง ได้รับการพัฒนาเป็น

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสำหรับเยาวชนเพื่อการ

เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชและระบบนิเวศของป่า ขณะ

เดียวกัน กลุ่มป่าเขาอังคาร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ

จากแนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนดอนโจน 

ได้ร่วมกันผลักดันให้เรื่องป่าไม้ได้รับการบรรจุเข้า

ไว้ในหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่   

สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลยายแย้ม

วัฒนา ได้จัดตั้งกลุ่มผลิตและจำหน่ายข้าวอินทรีย์ 

และพัฒนาพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในชุมชน 5 แห่ง ให้

เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแนวทางและแนวปฏิบัติของวิถี

เกษตรไร้สารพิษที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

Livable Communities in Buriram 
Province is a five-year social welfare project 
launched by TEI in 2004 with its own funds. In 
close cooperation with the Population and 
Community Development Association (PDA), 
the project aims to support sustainable 
management of local resources by the 
administrative organizations of two sub- 
districts: Lam Sai Yong and Yai Yam Wattana. 
The first of these focuses on community forest 
management; the second on organic farming. 

In 2008 the project made good progress 
with developing the two project sites and 
establishing learning centres for young people 
and interested members of the public both 
inside and outside the participating 
communities. The community forest of Don 
Jone, under the jurisdiction of Lam Sai Yong, 
now has a nature trail for children and youth to 
learn about plant species and the natural 
functions of the forest. Meanwhile, Kao 
Angkarn forest group, inspired by the 
management of Don Jone forest, has 
succeeded in incorporating forestry issues into 
the curriculum of local schools. 

 After producing and marketing their 
organic rice, the organic farming group of Yai 
Yam Wattana set up five learning centres in 
participating communities to display their 
approach and practices. 

 

ชุมชนน่าอยู่
จังหวัดบุรีรัมย์

Livable Communities in 
Buriram Province 
 


