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หลักในการทํางานของเรา

•  ปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยการทาทาย   
และเปลี่ยนแปลง

•  เคารพและยอมรับผูอื่น
•  ยึดหลักความพึงพอใจของลูกคา
•  ทุมเทเพื่อมาตรฐานสูงสุด
•  รับผดิชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม

ตั้งแตป 2545



กระแสวิกฤติภาวะโลกรอน



กระแสวิกฤติภาวะโลกรอนในประเทศไทย



โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา (Stop Global Warming Project)

โดยมีทีป่รึกษาโครงการไดแก 

• กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

• สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

• สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

• สมาคมเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

• มูลนิธเิพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

• สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ความรวมมือระหวางความรวมมือระหวาง  สถาบันสิ่งแวดลอมไทยสถาบันสิ่งแวดลอมไทย

และและ  บริษทับริษทั  โตโตโยตาโยตา  มอเตอรมอเตอร  ประเทศไทยประเทศไทย  จํากัดจํากัด



โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ( 2548 – 2552 ) 

มุงเนนไปยัง เทศบาลและโรงเรียน เพื่อความยั่งยืนของโครงการ

ดําเนินกิจกรรม 4 แนวทางหลัก คือ

การลดพลังงาน
การลดขยะ 
และเนนการ

นํากลับมาใชใหม

การเดินทาง
อยางยั่งยนื

การเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว



คายเยาวชนสัมมนาแกนนํา

โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา



ตัวอยางตัวอยาง  โครงการโครงการ  ““ปลูกปาดวยใจเราปลูกปาดวยใจเรา  บรรเทาโลกรอนบรรเทาโลกรอน””

โดยเทศบาลตําบลทาลี่โดยเทศบาลตําบลทาลี่  และและ  รรรร..ทาลี่วิทยาทาลี่วิทยา  จจ..เลยเลย

หนึ่งในโครงการหนึ่งในโครงการ  ““ลดเมืองรอนลดเมืองรอน  ดวยมือเราดวยมือเรา””



ตัวอยางตัวอยาง  โครงการโครงการ  ““เติมเพื่อนรวมทางใหเต็มคันเติมเพื่อนรวมทางใหเต็มคัน  ((Car pool)Car pool)””

โดยเทศบาลนครนนทบุรีโดยเทศบาลนครนนทบุรี  และและ  รรรร..เบญจมราเบญจมราชานุสรณชานุสรณ  จจ..นนทบุรีนนทบุรี

หนึ่งในโครงการหนึ่งในโครงการ  ““ลดเมืองรอนลดเมืองรอน  ดวยมือเราดวยมือเรา””



ตัวอยางตัวอยาง  โครงการโครงการ  ““จัดการขยะในเมืองจัดการขยะในเมือง””

โดยเทศบาลเมืองปตตานีโดยเทศบาลเมืองปตตานี  และและ  รรรร..เดชะปตเดชะปตตนยานุตนยานุกูลกูล  จจ..ปตตานีปตตานี

การรีไซเคิลขยะ

• สามารถลดการใชทรพัยากร

• สามารถลดกาซเรือนกระจกได

โครงการธนาคารขยะ

โครงการปุยชีวภาพ



สรุปผลโครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา

ระยะเวลาของโครงการ 5 ป ( 2548 – 2552 ) 

งบประมาณ 115 ลานบาท

• มีเทศบาลเขารวมโครงการ 123 แหงทั่วประเทศ

• มีโรงเรียนเขารวมโครงการ 152 แหงทั่วประเทศ

• จัดทําโครงการในชุมชนไปแลวกวา 520 โครงการทั่วประเทศ

• ลดกาซคารบอนไดออกไซดไดกวา 6,600 ตนั



การดูแลวัฎจักรธรรมชาติอยางยั่งยนื

การสรางคนรุนใหม

ใสใจตอสิ่งแวดลอม

การสรางการมีสวน
รวมของชุมชน

การสรางปา
ธรรมชาติ

วัฎวัฎจักรธรรมชาติจักรธรรมชาติ

  ที่ยั่งยืนที่ยั่งยืน



ปานิเวศในชุมชน: บานเชียงเหียน จ.มหาสารคาม
วันที:่ 1 ก.ย. 52 ผูเขารวมโครงการ: 2,000 คน    จํานวนตนไมที่ปลูก: 20,000 ตน

โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ดร. สริินทร อธิบายวธิกีารปลกู

แกนนําลงมอืปฏบิตัิ                      



ปานิเวศในชุมชน: จ.อุบลราชธานี

การอบรมแกนนํา              

ดร. สริินทร อธิบายวธิกีารปลกู

วันที:่ 6 ธ.ค. 52 ผูเขารวมโครงการ: 2,000 คน    จํานวนตนไมที่ปลูก: 30,000 ตน

โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



ปานิเวศในชุมชน: วัดพระบรมธาตุดอยผาสม จ.เชียงใหม 

อาสาสมคัรในงาน

แกนนําลงมอืปฏบิัตบินเนนิดนิตวัอยาง

วันที:่ 2 ต.ค. 52 ผูเขารวมโครงการ: 500 คน    จํานวนตนไมที่ปลูก: 26,000 ตน
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จํานวนตนไมที่ปลูก

โครงการปลูกปานิเวศ 1 ลานตนใน 5 ป (2552 – 2556)

ศูนยเพาะกลาไมปานเิวศโรงงานบานโพธิ์ศูนยเพาะกลาไมปานเิวศโรงงานบานโพธิ์
โครงการปานิเวศ 1,000,000 ตน
ภายใน 5 ป (2552 – 2556)



กิจกรรมป 2551-2552 จํานวนตนไม งบประมาณ CO2 
Reduction

ผูรวมงาน

โครงการ ECO Forest 530, 411 ตน 80 ลานบาท 3,024 ตัน 21,500 คน

สรุปการปลกูปานิเวศ
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เปดดําเนินการเมื่อวนัที่ 30 เม.ย. 52 งบประมาณ 25 ลานบาท

ศูนยศึกษาธรรมชาติ: แหลงเรียนรูเชิงนิเวศ โรงงานบานโพธิ์



ศูนยศึกษาธรรมชาติ: แหลงเรียนรูเชิงนิเวศ โรงงานบานโพธิ์

ปลาตีน นกจับแมลงสีฟา

แมลงปอ หิ่งหอยบก



สถานีใหความรูเรื่องระบบนิเวศธรรมชาติ มีผูเขาเยี่ยมชมกวา 2,500 คน

ศูนยศึกษาธรรมชาติ: แหลงเรียนรูเชิงนิเวศ โรงงานบานโพธิ์



ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบกศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก  ((บางปูบางปู))  เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ  72 72 พรรษามหาราชินีพรรษามหาราชินี

รวมกับรวมกับ  WWF WWF ประเทศไทยประเทศไทย  ดําเนินการในปดําเนินการในป  4747 ((งบประมาณงบประมาณ  99  ลานบาทลานบาท))



เริ่มดําเนินการในปเริ่มดําเนินการในป  4747  งบประมาณงบประมาณ  99  ลานบาทลานบาท

ศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบกศูนยศึกษาธรรมชาติกองทัพบก  ((บางปูบางปู))  เฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติ  72 72 พรรษามหาราชินีพรรษามหาราชินี



ศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน  จจ..เพชรบรุีเพชรบรุี

รวมกับรวมกับ  WWF WWF ประเทศไทยประเทศไทย  ดําเนินการตั้งแตดําเนินการตั้งแต  พพ..คค.. 25255252

  งบประมาณงบประมาณ  1515  ลานบาทลานบาท



อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  จจ..  เพชรบรุีเพชรบรุี

รวมกับองคการกองทุนสัตวปาโลกสากลรวมกับองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล ( (WWF) WWF) เปดศูนยศึกษาสิ่งแวดลอมเปดศูนยศึกษาสิ่งแวดลอม  

เปดดําเนินการตั้งแตเปดดําเนินการตั้งแต  พพ..คค.. 5252  งบประมาณงบประมาณ  1515  ลานบาทลานบาท



ชุมทางลดโลกรอนทุงสงชุมทางลดโลกรอนทุงสง  โดยเทศบาลนครทุงสงโดยเทศบาลนครทุงสง  จจ..นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช

โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยโดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เปดศูนยเรียนรูโลกรอนเปดศูนยเรียนรูโลกรอน

เริ่มเริ่ม  เปดดําเนินการเปดดําเนินการ  วันที่วันที่  29 29 มม..คค.. 53 53 งบประมาณงบประมาณ  11  ลานบาทลานบาท



โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยโดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เปดศูนยเรียนรูโลกรอนเปดศูนยเรียนรูโลกรอน

เริ่มเริ่ม  เปดดําเนินการเปดดําเนินการ  วันที่วันที่  29 29 มม..คค.. 53 53 งบประมาณงบประมาณ  11  ลานบาทลานบาท

ชุมทางลดโลกรอนทุงสงชุมทางลดโลกรอนทุงสง  โดยเทศบาลนครทุงสงโดยเทศบาลนครทุงสง  จจ..นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช



โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยโดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เปดศูนยเรียนรูโลกรอนเปดศูนยเรียนรูโลกรอน

เริ่มเริ่ม  เปดดําเนินการเปดดําเนินการ  วันที่วันที่  29 29 มม..คค.. 53 53 งบประมาณงบประมาณ  11  ลานบาทลานบาท

ชุมทางลดโลกรอนทุงสงชุมทางลดโลกรอนทุงสง  โดยเทศบาลนครทุงสงโดยเทศบาลนครทุงสง  จจ..นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช



โดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทยโดยรวมกับสถาบันสิ่งแวดลอมไทย  เปดศูนยเรียนรูโลกรอนเปดศูนยเรียนรูโลกรอน

เริ่มเริ่ม  เปดดําเนินการเปดดําเนินการ  วันที่วันที่  29 29 มม..คค.. 53 53 งบประมาณงบประมาณ  11  ลานบาทลานบาท

ชุมทางลดโลกรอนทุงสงชุมทางลดโลกรอนทุงสง  โดยเทศบาลนครทุงสงโดยเทศบาลนครทุงสง  จจ..นครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช



กิจกรรมในชวงป 2547 - ปจจุปน CO2 ที่ลดลง 

(ตัน)

ผูรวมงาน

(คน)

งบประมาณ 

(ลานบาท)

1.การลดพลังงานและลดมลภาวะโดยโรงงาน 53,800 12,000 593

6.ศูนยเพือ่การพัฒนาอยางยั่งยนื 

อุทยานนานาชาติสิรินธร

- 3,000 15

รวม 69,250 279,300 822

6,600

7,300

4.โครงการปลูกปาชายเลน เฉลิมพระเกียรติ 1,550 7,800 10.3

5.ศูนยศึกษาธรรมชาติ กองทัพบก (บางป)ู - 35,000 9

2.โครงการลดเมืองรอน ดวยมือเรา 200,000 115

3.โครงการ ECO Forest 21,500 80

สรุปงบประมาณกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม


