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 ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไดกลาว
อยูเสมอๆ ถึงคำวา “สิ่งแวดลอม” วาเปนคำโต หมายรวมถึง
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเรา ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งก็ไดแสดงให
เราเห็นถึงแสนยานุภาพมากข้ึนๆ ทุกวัน ในสวนของประเทศ
ไทยก็มีหนวยงาน องคกร รวมถึงบุคลากรท่ีเก่ียวของทางดาน
พลังงานและส่ิงแวดลอมเพ่ิมขึน้กวาเม่ือกอนมาก มกีารสงเสริม 
สนับสนุนใหความรูเร่ืองพลังงานและส่ิงแวดลอมกันอยาง
ตอเน่ือง อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรก็เปนหนวยงาน
หน่ึงที่เปนตนแบบแหงภูมิปญญาท่ีแสดงใหเห็นวาถาเราทำ
จริงไมมีอะไรที่เปนไปไมได และดวยปณิธานท่ีตั้งมั่นที่จะ
เผยแพรทุกองคความรูที่ไดคนพบเพ่ือประโยชนของมวลชน 
มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) 
จึงไดจัดพิมพวารสาร “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” 
ขึ้น เพ่ือจุดประสงคดังกลาวและยังเปนการเทิดพระเกียรติ
และเผยแพรพระราชกรณยีกิจดานพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมท้ังประวัติศาสตร และวัฒนธรรม
ดวย 
 วารสาร “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” 
ฉบับปฐมฤกษจึงถือโอกาสเปดตัวอยางเปนทางการ ดวย
ความมุงมัน่ท่ีจะเปนสือ่กลางเพ่ือเชือ่มโยงเครือขายหนวยงาน 
องคกร และบุคลากรดานพลังงานและส่ิงแวดลอม พรอม
ทั้งเผยแพรความรูและประสบการณ อันจะเปนกลไก
ขบัเคล่ือนใหเกิดความรวมมอืกับทกุภาคสวนในการมีสวนรวม

เพ่ือการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 คณะผูจัดทำ หวังเปนอยางย่ิงวาวารสาร “อุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร” จะเปนแหลงขอมูลท่ีเปน

ประโยชนกับผูอาน และหากมีขอคิดเห็น ขอแนะนำประการ
ใด ทางคณะผูจัดทำยินดีนอมรับ เพ่ือนำไปปรับปรุงในโอกาส
ตอไป 
 

บทบรรณาธิการ
Editorial

 Dr. Sumet Tantivejkul has 
consistently said the “environment” is a big word referring 
to everything naturally occurring around us, e.g., soil, 
water, and air, which shows more and more power to all of 
us living on earth. In Thailand, there are increased number 
of energy and environment organizations established to 
promote knowledge and learning regarding energy and 
environment continually. The Sirindhorn International 
Environmental Park (SIEP) is one of them. The Sirindhorn 
International Environmental Park is operated by the 
Sirindhorn International Environmental Park Foundation 
under the Patronage of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn.  The Park was founded to be a 
model for wisdom development and aiming to publicize 
and disseminate the innovative research and the Princess’s 
honorable deeds and ingenuity in conservation of energy, 
natural resources and environment, history, and culture. 
 Accordingly, the Journal of the Sirindhorn 
International Environmental Park is officially launched.  We 
are committed to make this journal a knowledge center for 
all agencies and individuals involving or working on 
energy and environment issues and a push for 
cooperation in conservation of energy, natural resources 
and environment. 

 Hopefully, the Journal of the Sirindhorn 
International Environmental Park can be your new effective 
source of information. Your comments or suggestions are 
really welcome.  
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 ในมิติของการพัฒนาประเทศ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจใน

ลักษณะของการดำเนินงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ที่

กระจายตัวอยูในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยมีเปาหมายสำคัญท่ี

จะเพ่ิมสมดุลการพัฒนา แกปญหาใหแกคนสวนใหญของประเทศ 

ใหเอ้ือตอการพ่ึงตนเองไดของคน ควบคูไปกับการสรางความม่ันคง

ดานสิ่งแวดลอม อันจะนำไปสูการสรางภูมิคุมกันในระดับพื้นฐาน

ของสังคมไทยอยางย่ังยืน 

 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ แบงออกเปน

ประเภทโครงการได 8 ประเภท ไดแก โครงการพัฒนาแหลงน้ำ 

การเกษตร สิ่งแวดลอม สงเสริมอาชีพ สาธารณสุข คมนาคม/

สื่อสาร สวัสดิการสังคม และโครงการสำคัญอื่นๆ ในปจจุบันมี

จำนวนมากถึง 3,975 โครงการ 

 กลาวเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี มีโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ ที่เปนโครงการท่ีสำคัญ ไดแก 

 - โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ีย

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ : ตัวแบบการบำบัดน้ำเสียดวยกระบวน

วิธีธรรมชาติเพ่ือชวยธรรมชาติ 

 In dimension of country development 
HM the King has been working through the Royal Initiative 
Projects which scatter throughout the country. The 
important goals of the Royal Initiative Projects are to add 
balance to the development scheme and to provide 
solutions to problems for most people of the country in 
supportive of self-reliant of people along with a stable 
environment that will lead to the creation of sustainable 
immunity to the basic level of Thai society. 
 The Royal Initiative Projects are divided into 8 
different types namely, water resources development, 
agriculture, environment, career promotion, public health, 
transportation/communications, social welfare and other 
important project types. Currently, there are the Royal 
Initiative Projects as many as 3,975 projects. 
 Only in Phetchaburi Province, the major projects of 
the Royal initiative Projects include: 
 - The Laem Phak Bia Environmental Study 
Research and Development Project: a model of wastewater 
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 - ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ : 

ตวัแบบการบรหิารจดัการเชิงภูมสิงัคมจดุเดียวเบ็ดเสรจ็เพ่ือเกษตรกร 

 - โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดำริ : ตนแบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

 กลาวในภาพรวม กระบวนทัศนการพัฒนาตามแนว

พระราชดำริ ลวนเปนการบริหารจัดการท่ีเรียบงาย คำนึงถึง

หลักการใหญของธรรมชาติที่จะตองพ่ึงพิงกันและกัน รวมไปถึง

เทคโนโลยีที่ดัดแปลงอยางสอดคลองกับระบบธรรมชาติ ตลอด

จนประชาชนในทองถ่ินสามารถนำไปปรับใชไดตามแตละสภาพ

ภูมิสังคม 

 ซึ่งอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี 

นับเปนโครงการสำคัญอีกแหงหนึ่งที่ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท 

ดังวาน้ี 

 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn 

Internat ional Envi ronmental Park-SIEP) จัดตั้ งขึ้นโดย

กองบญัชาการตำรวจตะเวนชายแดน ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยทราย

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน 

ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา

สิริโสภาพัณณวดี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมายุครบ 4 

รอบ เมื่อปพุทธศักราช 2546 บริหารจัดการโดยมูลนิธิอุทยาน

สิง่แวดลอมนานาชาติสรินิธร ในพระราชูปถัมภสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เปนประธาน

กรรมการมูลนิธิ ตั้งอยู ณ คายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี ใหเปนแหลงเรียนรูและเปนส่ือกลางในการเผยแพร

ความรูและฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน

ทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรู

และประสบการณที่สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได 

โดยวางเปาหมายในการเปนศูนยเรียนรูระดับสากล ดานพลังงาน 

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม มีกิจกรรมการเรียนรูที่

หลากหลายครบวงจร สรางสรรคนวัตกรรม เช่ือมโยงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและตางประเทศกับภูมิปญญา

ทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ดำเนินงานในลักษณะ

เสมือนเปนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ทำหนาท่ีในการขยายผล 

เผยแพร การดำ เ นินงานอนุรั กษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใหเปนท่ี

ประจักษตอชาวไทยและชาวตางประเทศ เปนสถานท่ีศึกษาเรียนรู

ดานการฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ และท่ีอยู

อาศัยของสัตวนานาชนิด และเปนสถานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

และเชิงประวัติศาสตร อันทรงคุณคาของประเทศไทยและของโลก 

ปจจุบันไดรับการรับรองใหจัดตั้งเปนศูนยเรียนรูในภูมิภาคในการ

treatment by natural process for natural environment. 
 - Huai Sai Royal Development Study Center: a 
model of all inclusive and one-stop administration and 
management on sociogeography for farmers. 
 - Chang Hue Mon Project: a model of cost-effective 
resource administration and management with maximum 
benefit.  
 Overall, the development paradigm in line with HM 
the King involves plain management schemes, which take 
into account the principles of interdependency in nature, 
and include adaptive technologies relevant to natural 
systems. In addition, local people can modify and apply 
those technologies to fit each sociogeography. 
 The Sirindhorn International Environmental Park 
(SIEP) at Phetchaburi Province is also one of the important 
Royal Initiative Projects; that is, 
 SIEP was established by the Border Patrol Police 
Bureau, Huai Sai Royal Development Study Center and 
Foundation of Mrigadayavan Palace under the Patronage of 
HRH Princess Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi in 
commenmoration of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 
4th Birthday Anniversary in 2003. SIEP is administered by 
SIEP Foundation under Patronage of HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn, which is chaired by Dr. Sumet Tantivejkul. 
SIEP is located at the Rama VI Camp, Cha-am Sub-district, 
Cha-am District, Phetchaburi Province. It is aimed to be a 
learning place and a medium for the dissemination of 
knowledge and training on conservation of energy, natural 
resources and environment for youths, school and university 
students and the general public, both Thais and foreigners. 
It is also expected to promote the knowledge and 
experiences that can be applied in day-to-day life by 
putting the goal of becoming an international learning 
center for the conservation of energy, natural resources and 
environment. SIEP has provided various and all inclusive of 
learning activities, creating of innovations, and connecting 
of science and technology both domestically and 
internationally, together with local wisdom for sustainable 
development. 
 SIEP operates as a living natural museum and 
serves to expand and disseminate the works on the 
conservation of energy, natural resources and environment 
in light of the initiatives of HM the King and HRH Princess 
Maha Chakri Sirindhorn to become clearly evident of the 
Thai people and foreigners. SIEP is a place to study and 
learn about mangrove rehabilitation, beach forest, mixed 

จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอยางย่ังยืนจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ 

(United Nations University) ซึ่งนับเปนศูนยการเรียนรูในภูมิภาค

แหงท่ี 55 ของโลก  

 จุดเดนของศูนยการเรียนรูสากลแหงน้ี คือ สภาพ

ภูมิประเทศอันหลากหลาย ตั้งแตภูเขาจนถึงชายฝงทะเล อันเปน

พ้ืนท่ีที่เกิดจากการทับถมของตะกอนดินทรายเกาแกนับพันป งอก

ย่ืนเปนหาดทรายยาว 3 กิโลเมตร การทับถมของชั้นตะกอนดิน

ทำใหเกิดหาดทรายท่ีสวยงามและปาชายเลนท่ีอุดมสมบูรณ เปน

สภาพภูมิประเทศท่ีจำลองสภาพทุกๆ พ้ืนท่ีของประเทศมารวมอยู

ในท่ีเดียวกัน และยังเปนแหลงเรียนรูธรรมชาติของปาบกกับ

ปาชายเลนท่ีสำคัญอีกดวย 

 ภายในอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ยังไดกอต้ัง

ศูนยพลังงานเ พ่ือสิ่ งแวดลอม เ พ่ือ เผยแพรความรู เ ก่ียวกับ

การประหยัดพลังงาน โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สำนักงานนโยบายและ

แผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และจัดทำคายฝกอบรมดาน

การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ภายใน

deciduous forest and habitats of various species. It also 
acts as a center to promote ecotourism and historical 
tourism of high values both to Thailand and the world. 
Currently, SIEP is officially recognized as a Regional Centre 
of Expertise (RCE) on Education for Sustainable 
Development by the United Nations University. It was 
established as the 55th Regional Centre of Expertise of the 
world. 
 One of the highlights of this RCE is the wide variety 
of topography from mountain to coast, which was originated 
from thousand years of deposition of sandy sediment and 
created a 3 kilometers long sandy beach. The sedimentary 
deposits generated beautiful beaches and fert i le 
mangroves. These types of topography replicate almost all 
types of land in the country into one place. It is thus a 
nature learning place for terrestrial and mangrove forests. 
 SIEP also founded the Energy for Environment 
Centre to disseminate knowledge about energy saving. It 

สะพานท่ีเปนสวนหน่ึงของเสนทางการศึกษาและเย่ียมชมระบบนิเวศปาชายเลน  
The Bridge that be a part of learning and visiting the mangrove ecosystem. 
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อาคารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอมมีการจัดเปนนิทรรศการตางๆ 

โดยแบงออกเปน 3 กลุม ซึ่งในแตละกลุมมีการนำเสนอขอมูลดาน

พลังงานและส่ิงแวดลอมไวอยางนาสนใจ ดังน้ี 

 พลังงานคืออะไร 
 ใหความรู พ้ืนฐานดานพลังงาน เชน พลังงานคืออะไร 

รูปแบบของพลังงาน ชนิดและแหลงพลังงาน การนำพลังงานไปใช

ประโยชน 

 พลังงานมาจากไหน 
 ใหความรูเรื่องพลังงานจากดวงอาทิตย ซึ่งเปนรากฐานของ

พลังงานท้ังมวลในโลก ทั้งพลังงานความรอน พลังงานแสงสวาง 

พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล พลังงานฟอสซิล ฯลฯ 

 สถานการณพลังงาน 
 ให ค ว ามรู เ ก่ี ย ว กับสถานกา รณพ ลั ง ง านของ โลก 

ความตองการและการจัดหา และสถานการณพลังงานในประเทศ

ไทย 

 อยูอยางประหยัด 
 การใชพลังงานในชีวิตประจำวันท้ังในสวนของการออกแบบ

และการกอสรางบานประหยัดพลังงาน การลดการสูญเสียภายใน

บาน การประหยัดพลังงานในการเดินทาง การออกแบบและจัด

พ้ืนท่ีใชสอย การเลือกใชวัสดุอุปกรณในสำนักงานและโรงเรียนเพ่ือ

การอนุรักษพลังงาน 

has received financial support from the Energy 
Conservation Promotion Fund of the Energy Policy and 
Planning Office, Ministry of Energy. There have been the 
training camps in conservation of energy, natural resources 
and environment. Inside the Energy for Environment Centre 
building there are a variety of exhibitions divided into three 
groups, and each group provides very interesting 
information on energy and environment as follows: 

 What is energy 
 Provide the basic knowledge about the definition of 
energy, the forms of energy, the types and sources of 
energy and the use of energy. 

 The origin of energy 
 Provide the knowledge about energy from the sun, 
which is the foundation of all energy in the world, including 
thermal energy, light energy, wind energy, hydroenergy, 
biomass energy, fossil energy, etc. 

 The global energy situation 
 Provide knowledge about the global energy 
situation, energy demand and supply, and the energy 
situation in Thailand. 

 Living economically 
 This concerns energy consumption in daily life, 
both in terms of design and construction of energy saving 
houses, reducing in-house energy loss, energy saving in 
transportation, design and floor planning and consideration 
of office and school equipments for energy conservation. 

 Environmental crisis from energy use 
 Present overview impacts of energy production and 
use such as global warming, acid rain, sea level rise, air 
pollution, etc. with an emphasis on environmental, 
economic and social impacts. 

 Greenhouse effect and carbon label 
 Provide knowledge on greenhouse effect and its 
impacts, carbon reduction label showing the emission 
reduction level of greenhouse gas to atmosphere from 
products, starting from raw material preparation, production, 
utilization and management after being used. 

 Garbage management 
 Present the effects of garbage and garbage 
management on environments in accordance with the 1A3R 
guideline. 
 SIEP is also a learning place for school and 
university students and general public who are interested. It 
consists of learning places on renewable energy from solar 

ศึกษาเรียนรูนิทรรศการพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 
Learning the energy for environment exhibition. 
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 วิกฤติสิ่งแวดลอมจากการใชพลังงาน 
 นำเสนอภาพรวมเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดจากการผลิตและ

การใชพลังงาน เชน ภาวะโลกรอน ภาวะฝนกรด ภาวะน้ำทะเลสูงขึ้น 

อากาศเปนพิษ ฯลฯ โดยจะเนนถึงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

เศรษฐกิจ และสังคม 

 ภาวะเรือนกระจกและฉลากคารบอน 
 ใหความรูเร่ืองปรากฏการณภาวะเรือนกระจก และนำ

เสนอผลกระทบท่ีเกิดขึ้น รวมทั้งใหความรูเร่ืองฉลากลดคารบอน 

(Carbon reduction label) ที่แสดงระดับการลดการปลอย

กาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศของผลิตภัณฑ ตั้งแตการจัด

เตรียมวัตถุดิบ การผลิต การใชและการจัดการหลังการใช  

 การจัดการขยะ 
 นำเสนอผลกระทบของขยะตอสิง่แวดลอม และการจัดการขยะ

ดวยวิธีทีถู่กตองตามแนวทาง  1 เอ 3 อาร (1A3R) 

 

 รวมทั้งยังเปนแหลงเรียนรูสำหรับนักเรียน นักศึกษาและ

บุคคลท่ีสนใจ ซึ่งประกอบดวย แหลงเรียนรูดานพลังงานทดแทน

จากพลังงานแสงอาทิตย แหลงเรียนรูดานพลังงานทดแทนจาก

พลังงานลม แหลงเรียนรูเร่ืองพลังงานชีวมวล แหลงเรียนรูการผลิต

ไบโอดเีซล แหลงเรยีนรูเรือ่งการใชพลงังานแสงอาทติยในการอบแหง 

แหลงเรียนรูเร่ืองปาชายเลนและกิจกรรมดูนก แหลงเรียนรูเร่ือง

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ และแหลงเรียนรูเรื่อง

การปองกันการกัดเซาะชายฝง 

power, wind power, biomass energy, biodiesel production, 
sun-dried power, mangrove and bird watching, constructed 
wetland wastewater treatment system and coastal erosion 
protection. 
 In dimensions of learning at SIEP, there are training 
courses to build understanding of energy and environment, 
emphasizing on hands-on experimental and practical 
activit ies from both exhibit ions and field visits and 
sustainable energy development. Research results are 
transferred and disseminated through several public 
communications such as brochures, manuals, books and 
websites to public to study and make use of them widely. 
 More importantly, SIEP is home to disseminate 
information on the sufficiency economy philosophy of HM 
the King. The philosophy is focused on practical guidelines 
for al l walks of l i fe. There is an exhibit ion presenting 
learning experiences for the philosophy of the sufficiency 
economy by the support of  the Crown Property Bureau. The 
experiences shown are examples of practical practices 
which can be materialized in everyday life. The exhibition on 
energy in light of sufficiency economy presents equipment 
and technology for renewable energy and energy 
conservation technologies. 
 Other interesting activit ies include training in 
conservation of energy, natural resources and environment, 
learning areas on energy and renewable energy 

นิทรรศการพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 
Energy for environment exhibition. 
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 ในมิติการเรียนรู ภายในอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร มีหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือความเขาใจดานพลังงานและ

สิ่งแวดลอม เนนการลงมือทดลองและปฏิบัติจริง ทั้งจากนิทรรศการ

และแหลงเรียนรูในสถานท่ีจริง พัฒนาการใชพลังงานอยางย่ังยืน นำ

งานวิจัยมาพัฒนาเพ่ือถายทอดเผยแพร เปนขอมูลผานระบบ

สื่อสารมวลชนชนิดตางๆ เชน แผนพับ คูมือ หนังสือ และเว็บไซต 

เพ่ือใหคนไดเขามาศึกษาและนำไปใชอยางกวางขวาง 

 ที่สำคัญ ศูนยการเรียนรูสากลแหงน้ี ยังเปนสถานท่ีเผยแพร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่เนน

แนวทางเชิงปฏิบัติแกประชาชนในทุกระดับ โดยมีการนำเสนอ

นิทรรศการแหลงเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยไดรับ

การสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่ง

สามารถเปนแบบอยางในการนำไปตอยอดปฏิบัติไดอยางเปน

รูปธรรมในชีวิตประจำวัน และนิทรรศการแหลงเรียนรูพลังงานตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีนำเสนอเก่ียวกับอุปกรณเทคโนโลยีดาน

พลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน 

 อีกหน่ึงความนาสนใจ ไดแก การจัดกิจกรรมฝกอบรม

ดานการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปด

พ้ืนท่ีการเรียนรูดานพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน 

การเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนและแนวทางการฟนฟูปาชายเลน

ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

และการฟนฟูระบบนิเวศปาบก และปาชายหาด โดยรวมกิจกรรม

ปลูกปาในพ้ืนที่ที่มีสภาพเส่ือมโทรมใหกลับมีสภาพดีดังเดิม 

มีความหลากหลายทางชีวภาพมากข้ึน รวมทั้งการเรียนรูเ ร่ือง

นกกับสิ่งแวดลอม โดยรวมกิจกรรมดูนก (Bird Watching) ที่มี

อาศัยอยูในบริเวณน้ีหลากหลายชนิด 

 ในมติทิางประวัตศิาสตร บรเิวณอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร เปนท่ีตั้งของพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในลนเกลาฯ 

รัชกาลท่ี 6 ที่ยังคงความสวยงามและเปยมดวยเสนหที่นาคนหา 

นอกจากนี้ บริเวณชายฝงหนาพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ยังเปน

แหลงเรียนรูการปองกันการกัดเซาะชายฝง และวางระบบจัดการให

น้ำทะเลไหลเขาออกไดตามปกติ เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศ

ปาชายเลน เอ้ือประโยชนตอการขยายพันธุตามธรรมชาติของสัตวน้ำ 

ตลอดจนเปนแหลงหลบคลื่นลมของเรือประมงพ้ืนบาน 

 ทัง้หมดน้ี ลวนเกิดจากความรวมมอืรวมใจในการทำงานเพ่ือ

สนองพระราชดำริ ทางดานส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเปนเสมือนพิพิธภัณฑที่

มีชีวิต รวมท้ังยังเปนสถานท่ีเผยแพรพระเกียรติคุณและพระปรีชา

สามารถในดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิการพัฒนาระบบ

พลังงานทดแทนอันตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนนใหคน

พ่ึงพาตนเอง เปนแหลงรวมกิจกรรมการเรียนรูทีห่ลากหลายอยางครบ

วงจร สรางนวัตกรรมท่ีเชือ่มโยงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทัง้ในและ

ตางประเทศกับระบบภูมิปญญาในทองถ่ิน เพ่ือตอยอดการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

development, mangrove ecosystem, mangrove 
rehabil i tation based on HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s initatives, as well as terrestrial forest ecosystem 
and beach forest rehabilitation. These activities are taken 
along with forest plantation in deteriorated areas to restore 
the degraded environment and to increase biodiversity. 
Learning about the birds and the environment is also 
included by watching several species of birds living in this 
area. 
 In historical dimension SIEP is home to the 
Mrigadayavan Palace of King Rama VI, which is still filled 
with the beauty and charm. In addition, coastal area in front 
of the Mrigadayavan Palace is a learning place on coastal 
erosion protection and management, and tidal inflows and 
outf lows management system to keep balance of the 
mangrove ecosystem and to benefit on naturally 
propagation of marine fishes, as well as providing sanctuary 
for coastal fishermen’s boats from strong waves and storms. 
All of these benefits are brought about by hand-in-hand 
cooperation in working to serve HM the King in 
environmental issues to replicate SIEP as a living natural 
museum. This is also the place to make public known of HM 
the King’s honor and intelligence in the conservation of 
natural resources and the development of renewable 
energy systems in line with sufficiency economy philosophy 
which encourage people to be self-reliant. SEIP is intended 
to gather a variety of integrated learning activities and to 
create innovations linking between science and technology 
both in Thailand and overseas and local knowledge 
systems in order not to start from the scratch on sustainable 
development. 
 Today, SIEP has been functioning as a center for 
learning activities, knowledge dissemination and up-to 
international standard training in the areas of the 
conservation of energy, natural resources and environment. 
There are a variety of one-stop shop learning activities and 
creation of innovations l inking between science and 
technology both in Thailand and worldwide and local 
wisdom for the sustainable development. Youths, school 
and university students, general public, government officials, 
private sector personnel, international organizations, 
non-governmental organizations (NGOs) both domestic and 
international are expected to visit SIEP. The created 
activities are to inspire public awareness to understand the 
values of conservation of energy and environment and to 
give love to natural resources. All visitors have the 
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opportunity to bring knowledge and experiences gained 
from SIEP to apply in their daily lives which is the pride of all 
Thai people. 

 ณ วันน้ี อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรไดทำหนาท่ี

เปนศูนยเรียนรูและเปนศูนยกลางการเผยแพรความรูและการฝกอบรม

ระดับสากล ดานการอนุรักษพลังงานทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม มีกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายครบวงจร สรางสรรค

นวัตกรรมเช่ือมโยงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งในประเทศ และ

ตางประเทศ กับภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป ตลอดจน

บุคลากรในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ 

องคกรพัฒนาเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพ่ือปลุก

จิตสำนึกของประชาชนใหเห็นคุณคาของการอนุรักษพลังงาน และ

สิ่งแวดลอม มีความรักในทรัพยากรธรรมชาติ โดยทุกคนมีโอกาสท่ีจะ

นำความรูและประสบการณที่ไดจากอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธรไปใชชีวิตประจำวันอันเปนสิ่งท่ีนาภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน 

สะพานไมที่ทอดยาวผานปาชายเลนท่ีมีพันธุไมหลากหลายใชเพ่ือเท่ียวชมศึกษาระบบนิเวศ 
Along sides of boardwalk laid through the mangrove, there are various types of mangrove species, using for traveling and learning about the ecosystem. 

ลานจอดรถท่ีหลังคาทำดวยแผงเซลลแสงอาทิตย 
The roof of car parks that make from solar cell. 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
Journal of the Sirindhorn International Environmental Park
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 ทามกลางกระแสเปลี่ยนแปลง
และการเกิดวิกฤตการณดานสิ่งแวดลอมที่กำลังทวีความรุนแรง
เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ไมวาจะเปนฝนตกไมตรงฤดูกาล น้ำทวมใหญ 
แผนดินไหว ภาวะโลกรอน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย รวมถึงเร่ืองของ
สถานการณพลังงาน ที่คอยๆ จะหมดลงไปทุกที สงผลใหมนุษยให
ความสำคัญและหันมาสนใจปญหาส่ิงแวดลอม ตลอดจน

วิกฤตการณดานพลังงานกันมากข้ึนอยางเห็นไดชัด กลายเปนกระแส
ที่เ รียกรองใหทุกคนทุกประเทศหันมารวมมือกัน ชวยกันรักษา

สิ่งแวดลอม และสงเสริมการใชพลังงานทดแทน 
 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร กับภารกิจหลักท่ี

สำคัญในการทำหนาท่ีเปนศูนยเผยแพร สรางความรู ความเขาใจ

และเกิดความตระหนักดานพลังงานและสิ่งแวดลอม เนนการสราง
จิตสำนึกการมีสวนรวมตอการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใช
พลังงานอยางคุมคา ทำใหอุทยานฯ ไดรับความสนใจและเปนท่ีรูจัก

มากย่ิงขึ้น 
 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ไดพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญ
พระนามาภิไธยเปนนามอุทยานวา “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร” แตความหมายในอีกนัยหน่ึงสะทอนใหเห็นวา เ ร่ือง

สิ่งแวดลอมตองเปนเร่ืองที่ทุกคนทุกประเทศตองตระหนักและรวมมือ
กันดูแลรักษา เพราะปญหาส่ิงแวดลอมที่เกิดข้ึนทุกวันน้ีลวนมาจาก
ผลการกระทำหรือพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษยเปนสำคัญ 

 The global wave of change as 

the environmental crisis, whether the substantial shift of rainy 

season, the big floods, the strong earthquakes, the melting of 

the polar ice due to global warming as well as the depletion of 

energy sources, has become increasingly violent and drew 

more and more human attention. This calls all people of all 

nations work together to help preserve their environments and 

promote the use of renewable energy.  

 The principal mission of the Sirindhorn International 

Environmental Park (SIEP) is to be a knowledge center for 

building up the public awareness and participation in energy 

efficiency and environment preservation; simultaneously, is to 

make the Park internationally recognized. 

 SIEP has been named after HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn through her beneficence. The title, in other 

words, is a sign to us that everyone must be now aware and 

work together to keep the environment healthy since the 

environmental problems are mostly the results from our 

activities. 

กวาจะเปนวันน้ีของ 
“อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” 

The Sirindhorn International Environmental Park: As It Is Today 

จากความต้ังใจของผูบริหารงานโครงการ  
Intentions and Purposes 
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 By Virtue of His Majesty: Revive the Forests; 

Return the Park to be a Source of Learning 
 On August 14, 1994, HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn had suggested Dr. Sumet Tantivejkul, the Secretary 
General of Office of the Royal Development Projects Board at 
that time, to seek for suitable locations to be used as the 
experiment sites for mangrove rehabilitation. Subsequently, 
on August 17, 1994, the mangrove trees were planted by HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn at Bang Tra Yai canal and 
Bang Tra Noi canal. The suggestion of taking care to maintain 
the planted mangrove trees and the request for the mangrove 
restoration over the canals were kindly made.  
 On April 2, 1998, as HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn had been walking and biking for exercise near the 
camp of King Rama VI, she had noticed that there were some 
salts attached on the soil surface of the fallow area passed by. 
The Princess then stated the idea to her entourage, 
Thanpuying Putri Viravaidya, to find the methods of treating 
the degraded soils and then changing that land to be a 
natural-green area for recreation purpose and for ecosystem 
learning as well.  
 In the year 2000, SIEP was established by the 
cooperation of the Border Patrol Police Bureau, Huai Sai Royal 
Development Study Center, and the Foundation of 
Mrigadayavan Palace under the Patronage of HRH Princess 
Bejaratana Rajasuda Sirisobhabannavadi, on the occasion of 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn’s forty-eighth birthday 
anniversary in the year 2003, at the Rama VI Camp, Cha-am 
District, Phetchaburi Province. The Park was founded in order 
to make known the Princess’s honorable deeds and ingenuity 
in conservation of nature, environment, history, and culture, to 
Thai people and people around the world. The missions of 
SEIP include providing knowledge regarding the recovery of 
mangrove, beach and mixed deciduous forests, and habitat 
of fauna. Besides, the Park is wished to be an international 
place for promoting eco-friendly tourism as well as a 
preciously historical sightseeing.  

 จากแนวพระราชดำริ...พลิกฟนผืนปา คืนชีวิต

ใหอุทยานฯ เปนแหลงเรียนรู 
 สบืเน่ืองจากวันท่ี 14 สงิหาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดำริกับ ดร. สุเมธ 

ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ในขณะน้ัน ณ พระราชนิเวศน

มฤคทายวัน ใหจัดหาพ้ืนท่ีที่เหมาะสมเพ่ือทดลองปลูกและฟนฟู

สภาพปาชายเลนเพ่ือใหระบบนิเวศปาชายเลนกลับคืนสูธรรมชาติ 

ตอมาเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 ไดเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูก

ปาชายเลนท่ีคลองบางตราใหญและคลองบางตรานอย และได

พระราชทานพระราชดำริเพ่ิมเติมกับผูกำกับการ 1 กองบังคับการ 

ฝกพิเศษ ในขณะน้ัน ใหดำเนินการหาวิธีที่จะดูแลรักษาใหตนไม

ชายเลนท่ีปลูกไวนี้อยูรอดและใหดำเนินการปลูกปาชายเลนตอไปใน

พ้ืนท่ีที่เหลืออยูทั้งสองแหง ที่บริเวณคลองบางตราใหญและคลอง

บางตรานอย 

 และเมือ่วันท่ี 2 เมษายน 2541 ขณะท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจักรยาน และทรงว่ิง

ออกกำลังพระวรกายบริเวณคายพระรามหก ไดทอดพระเนตรสภาพ

ดินและพ้ืนท่ีรกรางท่ีมีคราบเกลือบนพ้ืนดิน จึงไดพระราชทาน 

พระราชดำริกับทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ ใหหาทางฟนฟูดิน

เส่ือมโทรมดังกลาวใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวและมีความสวยงามตาม

ธรรมชาติ เพ่ือใชเปนพ้ืนที่นันทนาการและเปนพ้ืนที่สำหรับศึกษา

ระบบนิเวศท่ีไดปรับตัวหลังจากมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีแลว 

 จนกระท่ังในปพุทธศักราช 2543 กองบัญชาการตำรวจ

ตระเวนชายแดน ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

จงึไดรวมกนัจดัตัง้ “อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาต”ิ ณ คายพระรามหก 

อำเภอชะอำ จงัหวัดเพชรบุร ีเพ่ือนอมเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่เจริญพระชนมายุ 4 รอบ ในป

พุทธศักราช 2546 โดยมแีนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริ 

และพระราชกรณียกิจ ที่ไดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานในบริเวณ

คายพระรามหก เปนแนวทางในการดำเนินงานใหอุทยานฯ เปน

เสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต โดยมุงหวังวาเม่ืออุทยานฯ แหง

นี้ เสร็จสมบูรณแลว จะเปนสถานท่ีเผยแพรพระเกียรติคุณและ

พระปรีชาสามารถในดานการอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

ประวัติศาสตรและศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ีประจักษทั้งชาวไทย 

และชาวตางประเทศ และจะเปนสถานท่ีศึกษาหาความรูทางดาน

การฟนฟูปาชายเลน ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ และท่ีอยูอาศัยของ

สัตวนานาชนิด ตลอดจนเปนสถานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ

และเชิงประวัติศาสตร อันทรงคุณคาของประเทศไทยและของโลก 

วันท่ี 17 สงิหาคม 2537 
August 17, 1994 
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 On November 13, 2000 the Park was given royal 
permission to be named “the Sirindhorn International 
Environmental Park” with the official logo, which includes the 

royal initials, a picture of a green tree and illustrations of a 
blue line (for rehabilitation) and a blue figure (representing 
marine life and systems). 

 However, as it is today of SIEP, the key effective and 
valuable professionals who dealing with this grand task until 
the completion deserved to earn the admiration and gratitude 
of Thai people. It was our impressive pleasure to have a 
chance of interviewing SIEP key persons.    

 ตอมาเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2543 ทรงพระกรุณาโปรด

เกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญ
พระนามาภิไธยเปนนามอุทยานวา “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร” (The Sirindhorn International Environmental Park) 

และพระราชทานพระราชานุญาตใหอัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย 
“สธ” ประดับตราสัญลักษณของอุทยานฯ 
 แตอยางไรก็ตาม กวาท่ี “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร” จะสามารถกอรางสรางตัวมาจนถึงทุกวันน้ีได ก็ตอง

ขอยกยองคณะทีมงานท่ีมีความรูความสามารถ และทรงคุณวุฒิ
หลายๆ ทาน ที่เปนหัวเร่ียวหัวแรง ซึ่งทางกองบรรณาธิการไดมี
โอกาสสัมภาษณถึงความรูสึกในการถวายงานคร้ังน้ี    

วันท่ี 17 สงิหาคม 2537  

August 17, 1994 

วันท่ี 5 กรกฎาคม 2546 

July 5, 2003 

วันท่ี 20 กรกฎาคม 2544 

July 20, 2001 
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 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนโครงการท่ีจัดทำ
ขึ้นเพ่ือถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
สืบเน่ืองมาจากท่ีพระองคทานไดเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกไม
ปาชายเลน คือตนโกงกางใบใหญ เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 
บริเวณพระราชนิเวศนมฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี และมีกลุมนักวิจัย
ไดเขามาสำรวจศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับสวนปาชายเลนแหงน้ี 
จนกระท่ังการศึกษาวิจัยดังกลาวไดรับขอมูลที่เปนประโยชน และได
พัฒนาและขยายงานจนเติบโต 
 ผมเองไดเขามาทีหลัง ซึ่งกอนหนาน้ีมีการพัฒนาพ้ืนท่ีไป
มากแลว เปนรูปเปนราง มีการปลูกสิ่งกอสรางมากมายเพ่ือรองรับ
การเติบโตในอนาคต จนกระท่ังมีคำส่ังใหเขามาเปนประธาน เขา
มาบริหารจัดการสถานที่นี้ใหมีแนวทางการพัฒนาใหเปนรูปธรรม
มากข้ึน สานงานตอใหสิ่งกอสรางเหลาน้ันมีชีวิตชีวา มีกิจกรรม 
เพราะส่ิงกอสรางมันเปนวัตถุไมสามารถสรางชีวิตชีวาดวยตัวมันเอง
ได ซึ่งการสรางกิจกรรมถือเปนชวงสำคัญการทำใหสิ่งกอสรางมี
ชีวิตชีวาเปนชวงท่ีตองใชความรูความสามารถตางๆ อยูมาก ไมวาจะ
เปนการบริหารงาน การจัดหาบุคลากร และการติดตอเก่ียวของกับ
เครือขายตางๆ ที่จะทำงาน ไมไดจำกัดอยูแตในเฉพาะพ้ืนท่ีกอสราง
เทาน้ัน 
 เร่ิมดำเนินการความสมบูรณใหกับสิ่งกอสรางตางๆ ไมวา
จะเปนการปรับสภาพภูมิทัศนตางๆ ตองพิถีพิถันเพ่ือใหเปนสื่อ
การสอนดวย แมกระท้ังสิ่งกอสรางบนหลังคา เราก็ใชระบบพลังงาน
แสงอาทิตย เพ่ือจะถายทอดใหเห็นวารอบตัวเรามีสิ่งแวดลอม เพียง
แคเราใชความเขาใจและสติปญญาเขาไปจับเทาน้ัน ทุกอยางตอง
เปนสื่อใหหมด ตนไมทุกตนท่ีจะลงมาปลูกก็ตองคิดกอนวาคือตน
อะไรมีประโยชนอยางไร เพ่ือตองการถายทอดอะไร สถานท่ีนี้เปน
สถานท่ีมีความไดเปรียบ คือเปนรอยตอของทะเล บก ภูเขา ลักษณะ
ภูมิประเทศท่ีเอ้ือในดานการศึกษาธรรมชาติอยูแลว มีปาชายเลน มี
ปาบก ชุมชน ถือเปนหองเรียนธรรมชาติที่คอนขางสมบูรณ เราจะ
พัฒนามันอยางไรใหเปนสื่อการสอนท่ีดี 
 การบริหารงานคร้ังนี้แบงออกเปนหลายสวน เร่ืองแรกที่
ตองทำคือการบริหารงานบุคคล เปนอีกสวนหน่ึงท่ีมีความสำคัญ
เปนอยางมากและเปนเรื่องแรกที่ตองจัดหาและวางตัวใหการ
ทำงานเปนไปอยางราบรื่นและมีคุณภาพ ตองจัดหาบุคลากรมา
ทำงานและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรมนุษยถือเปนหัวใจและ
เปนสิ่งสำคัญมาก 

 SIEP project had been prepared as a result of the trip 
of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn to the Mrigadayavan 
Palace in Phetchaburi Province for planting the mangrove 
trees on August 17, 1994. This led to the exploration of 
information relating to the mangrove plantation by many 
groups of researchers; subsequently the novel useful data 
were developed and extended.  
 I came to join SIEP project long after the land had 
been mostly developed. There were many buildings 
constructed and prepared for the future expansion. I was 
assigned to be the chairman of the project. To manage all the 
buildings to be a lively, developed, and organized place 
ready for the intended activities was my duty. All my 
knowledge and skills on managing things and persons were 
utilized to shape the Park.  Moreover, I also did the 
administration, the recruitment, as well as making contact with 
other networks outside SIEP. 
 Getting started with the completeness of the 
constructions, We had then adjusted them fitting into the 
landscape. We also meticulously created things for the 
learning process, such as the installation of solar cells on the 
roofs of the buildings to show the advantage of solar energy 
and also to demonstrate the linkage between energy and 
environment. Everything in the Park must be able to represent 
nature resources, energy, or each type of ecosystem. Each 
tree to be planted had been considered for its relevance to 
the learning process, such as how could it transfer the fact of 
nature to people. The Park is located in a very good location; 
it is connected to the sea, the land, and the mountains. With 
this characteristics, the Park can be most facilitated for nature 
and environment study. It is a perfect classroom in real natural 
environment; how will we improve it to be a good media for 
lessons.          
 The management of such operation had been 
divided into several parts. The first thing to do was to manage 
the people. This is extremely important, in fact it , was the 
recruitment and development of our human resources. Human 
resource development is the heart of our operation and it is 
the most important. 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 

Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of SIEP Foundation 

“ชีวิตน้ีคือการถวายงาน” 

 “My Life Is to Work for the Royals.” 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
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 The second thing was to arrange the proposed 
activities. After the recruitment, the activities had been 
produced, not limited to the inside-the-Park actions. In 
relation to the Sirindhorn International Environmental Park, 
the “environment” is a big word referring to everything 
naturally occurring around us, e.g., soil, water, and air. In 
other words, everything in this world is connected to each 
other and also to our l ives as a l inking chain. The 
environmental impact occurs in other country can influence 
to our country also, as we experienced before and lately. 
Therefore, the activities leading to public awareness in 
environmental conservation can be the main action to 
achieve the overall goal of SIEP which is to be a public 
center for learning and getting information about the natural 
resources, energy, and environmental problems.  
 Not to forget that the “international” in the park’s title 
which indicates the inclusive missions of SIEP to be done 
inside and outside Thailand. Within our country, SIEP’s task is 

to get the public well understand  how the energy, soil, water, 
wind, and other environmental factors involve and link up to 
humans and  society.  
 Thanks to Professor Dr. Mario T. Tabucanon, the 
former vice president at the Asian Institute of Technology (AIT), 

for the went-well international cooperation. His skillful expertise 
in environmental issues has been recognized worldwide 
especially among international agencies, such as the United 

Nations (UN), the ASEAN Centre for Biodiversity (ACB). The 
Southeast Asian Youth Environment Network Conference and 
Memorandum of Cooperation between the ACB and SIEP are 
one of the examples of SIEP activities.    

 เรื่องที่สองเปนเรื่องของการจัดวางกิจกรรม เมื่อทำการ
สรรหาบุคลากรเรียบรอย สิ่งที่ตองทำขั้นตอไปคือเร่ืองกิจกรรมตางๆ 
ใหปรากฏข้ึน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีไมไดจำกัดอยูแคในพ้ืนท่ีเทาน้ัน 
คำวา “อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร” นัน้ คำวา “สิง่แวดลอม” 
คือคำโต ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเราก็คือสิ่งแวดลอมทั้งส้ิน ไมวา
จะเปน ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกนัยหน่ึง ก็คือชี วิตเราน่ันเอง 
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเราในทุกๆ ที่ มีเก่ียวของเปนหวงโซ
กันหมด ไมใชวามีการทำลายส่ิงแวดลอมอีกประเทศหน่ึงจะไมมี
ผลกระทบมาถึงประเทศไทย ทุกวันน้ีมีใหเห็นแลว ไมวาท่ีไหน
ทำลายระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม ก็เขามากระทบประเทศไทยได
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันการสรางกิจกรรมใหเขาถึงบุคคลท่ัวไปใหมี
จิตสำนึกจึงเปนอีกเร่ืองของความสำคัญ มีสาระเพียงพอท่ีจะให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
ที่ตองการใหเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความเขาอกเขาใจของผูคน
ในบานในเมืองนี้ ใหมันเกิดความเขาใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดกับ
สิ่งแวดลอม 
 อีกสวนหน่ึงท่ีตองไมลืมคือ คำวา “นานาชาติ” งานท่ี
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรไมไดจำกัดขอบเขตอยูใน
ประเทศเทาน้ัน สิ่งท่ีตองทำจะตองเก่ียวของกับนานาชาติดวย 
ภารกิจนี้จะตองดูแลทั้งในและนอกประเทศ ในประเทศจะทำใหเกิด
ความเขาใจไดอยางไร และทำอยางไรใหบุคคลทั่วไปไดเขาใจเรื่อง
พลังงาน ดิน น้ำ ลม ไฟ วาเปนสิ่งเก่ียวของกับชีวิต เก่ียวของกับ
บานเมืองอยางแทจริง 
 สำหรับในสวนนานาชาติที่ดำเนินงานไปไดดวยดีตอง
ขอขอบคณุ  ศาสตราจารย ดร. มาริโอ ท.ี ทาบูกานอน ซึง่เปนอดีตรอง
อธกิารบดสีถาบันเทคโนโลยแีหงเอเชีย ซึง่สวนน้ี ศาสตราจารย ดร. มารโิอ 
มีความชำนาญและกวางขวางมากในตางประเทศ การทำงานมีงาน
เก่ียวของกับสหประชาชาต ิ (United Nations - UN) จัดการประชุม
อาเซียน เยาวชนอาเซียน เก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม ลาสุดไดมีการ
ลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมอืระหวางมลูนธิิอทุยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี (มอนส) กับศนูยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ACB: ASEAN Centre for Biodiversity) ที่ตั้งอยูที่
ฟลิปปนส ดูแลเก่ียวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับภมูภิาค งานดานตางประเทศก็พัฒนาเปนท่ีรูจกัพอสมควร 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 
Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of SIEP Foundation.  

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล รวมกิจกรรมปลูกปาชายเลนกับคณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกลา 
Dr. Sumet Tantivejkul joins mangrove plantation activity with faculty and graduate students of 
King Prajadhipok’s Institute. 
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 The second thing was to arrange the proposed 
activities. After the recruitment, the activities had been 
produced, not limited to the inside-the-Park actions. In 
relation to the Sirindhorn International Environmental Park, 
the “environment” is a big word referring to everything 
naturally occurring around us, e.g., soil, water, and air. In 
other words, everything in this world is connected to each 
other and also to our l ives as a l inking chain. The 
environmental impact occurs in other country can influence 
to our country also, as we experienced before and lately. 
Therefore, the activities leading to public awareness in 
environmental conservation can be the main action to 
achieve the overall goal of SIEP which is to be a public 
center for learning and getting information about the natural 
resources, energy, and environmental problems.  
 Not to forget that the “international” in the park’s title 
which indicates the inclusive missions of SIEP to be done 
inside and outside Thailand. Within our country, SIEP’s task is 

to get the public well understand  how the energy, soil, water, 
wind, and other environmental factors involve and link up to 
humans and  society.  
 Thanks to Professor Dr. Mario T. Tabucanon, the 
former vice president at the Asian Institute of Technology (AIT), 

for the went-well international cooperation. His skillful expertise 
in environmental issues has been recognized worldwide 
especially among international agencies, such as the United 

Nations (UN), the ASEAN Centre for Biodiversity (ACB). The 
Southeast Asian Youth Environment Network Conference and 
Memorandum of Cooperation between the ACB and SIEP are 
one of the examples of SIEP activities.    

 เรื่องที่สองเปนเรื่องของการจัดวางกิจกรรม เมื่อทำการ
สรรหาบุคลากรเรียบรอย สิ่งที่ตองทำขั้นตอไปคือเร่ืองกิจกรรมตางๆ 
ใหปรากฏข้ึน ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีไมไดจำกัดอยูแคในพ้ืนท่ีเทาน้ัน 
คำวา “อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร” นัน้ คำวา “สิง่แวดลอม” 
คือคำโต ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเราก็คือสิ่งแวดลอมทั้งส้ิน ไมวา
จะเปน ดิน น้ำ ลม ไฟ อีกนัยหน่ึง ก็คือชี วิตเราน่ันเอง 
ทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูรอบตัวเราในทุกๆ ที่ มีเก่ียวของเปนหวงโซ
กันหมด ไมใชวามีการทำลายส่ิงแวดลอมอีกประเทศหน่ึงจะไมมี
ผลกระทบมาถึงประเทศไทย ทุกวันน้ีมีใหเห็นแลว ไมวาท่ีไหน
ทำลายระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม ก็เขามากระทบประเทศไทยได
เหมือนกัน เพราะฉะน้ันการสรางกิจกรรมใหเขาถึงบุคคลท่ัวไปใหมี
จิตสำนึกจึงเปนอีกเร่ืองของความสำคัญ มีสาระเพียงพอท่ีจะให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
ที่ตองการใหเปนแหลงเรียนรู ถายทอดความเขาอกเขาใจของผูคน
ในบานในเมืองนี้ ใหมันเกิดความเขาใจเกี่ยวกับปญหาท่ีเกิดกับ
สิ่งแวดลอม 
 อีกสวนหน่ึงท่ีตองไมลืมคือ คำวา “นานาชาติ” งานท่ี
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรไมไดจำกัดขอบเขตอยูใน
ประเทศเทาน้ัน สิ่งท่ีตองทำจะตองเก่ียวของกับนานาชาติดวย 
ภารกิจนี้จะตองดูแลทั้งในและนอกประเทศ ในประเทศจะทำใหเกิด
ความเขาใจไดอยางไร และทำอยางไรใหบุคคลทั่วไปไดเขาใจเรื่อง
พลังงาน ดิน น้ำ ลม ไฟ วาเปนสิ่งเก่ียวของกับชีวิต เก่ียวของกับ
บานเมืองอยางแทจริง 
 สำหรับในสวนนานาชาติที่ดำเนินงานไปไดดวยดีตอง
ขอขอบคณุ  ศาสตราจารย ดร. มารโิอ ท.ี ทาบูกานอน ซึง่เปนอดีตรอง
อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยแีหงเอเชยี ซึง่สวนน้ี ศาสตราจารย ดร. มารโิอ 
มีความชำนาญและกวางขวางมากในตางประเทศ การทำงานมีงาน
เก่ียวของกับสหประชาชาต ิ (United Nations - UN) จัดการประชุม
อาเซียน เยาวชนอาเซียน เก่ียวกับเร่ืองสิ่งแวดลอม ลาสุดไดมีการ
ลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมอืระหวางมลูนธิิอทุยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี (มอนส) กับศนูยอาเซียนวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (ACB: ASEAN Centre for Biodiversity) ที่ตั้งอยูที่
ฟลิปปนส ดูแลเก่ียวกับการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใน
ระดับภมูภิาค งานดานตางประเทศก็พัฒนาเปนท่ีรูจกัพอสมควร 

 การเขามารับหนาท่ีในท่ีนี้ถือเปนเร่ืองดี เปนความพอใจท่ีได

ถวายงานต่ังแตป 2524 เปนตนมาในฐานะตางๆ เปนวาสนาความ

โชคดี แตเหนือสิ่งอื่นใดทำใหเราเปยมปติย่ิงขึ้น เพราะงานทุกงาน

เปนงานเพ่ือประเทศชาติและประชาชน สิ่งเหลาน้ีก็เปนกุศล ซึ่งจริง

แลวไมวาจะเปนงานพระราชดำริพระองคใด ก็พรอมที่จะสนองให

ทั้งหมดเพราะ “ผมอยูในเครือขายพระราชดำริอยูแลว” ในอีกแงมุม

หน่ึง ก็เปนการเผยแพรการศึกษาดานส่ิงแวดลอมออกสูสาธารณชน

ไดนำไปใชไปปฏิบัติไดจริง “เมื่อรับงานใหมๆ ก็หนักใจมาก เพราะตัว

ผมเองก็ไมไดชำนาญในดานใด ผมเปนคนท่ีบริหารธรรมดาคนหน่ึง 

อยางไรก็ตาม ทำงานคนเดียวไมไดหรอก ระยะแรกผมพยายามเอา

ผูรูตางๆ เร่ืองสิ่งแวดลอม เอาเขามารวมในท่ีนี้ไดมากท่ีสุด เพราะตัว

เราเปนแคบริหารการจัดการ ทำส่ิงใหมันเกิดขึ้น” 

 ปจจุบันก็มีบริษัทเอกชนเขามารวมเปนเครือขายมากข้ึน ซึ่ง

สิ่งเหลาน้ีสะทอนใหเห็นวาเปาหมายท่ีวางไวไดเปนไปตามแผน แต

ยังไมสมบูรณเต็มที่ ความจริงแลวอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร ยังไมสามารถเล้ียงตัวเองได สิ่งท่ีปรารถนาท่ีสุดและตอง

ประกาศไวดังๆ “ความสมบูรณจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อศูนยนี้เล้ียง

ตัวเองได มีกองทุนหมุนเวียนได แตตราบใดท่ีตองขอความชวยเหลือ 

แบมือของบประมาณอยูถือวายังไมสมบูรณแบบ” 

 หากจะมองถึงการทำงานในสวนของอุทยานส่ิงแวดลอม

นานาชาติสิรินธร เปนการอนุรักษธรรมชาติ เก่ียวของกับการรักชาติ

ไดอยางไร อยากใหมองอยางน้ีวา การรักษาชาติบานเมืองไมไดเปน

รูปธรรม ที่เขาใจแทจริงคือรูปธรรมที่เปนไดชัดเจน ชาติบานเมืองก็

ประกอบไปดวยดิน น้ำ ลม ไฟ เปนสวนประกอบ หากไมมี

สวนประกอบน้ีจะเปนชาติบานเมืองไดอยางไร ซึ่งความจริงชีวิตเราก็

อยูในน้ันแหละ หากเราไมรักษาใหดีแลวประเทศชาติจะอยูได

อยางไร เมื่อประเทศชาติอยูไมได เราก็อยูไมได ความละเอียดออน

คือการถายทอดความรูสึก บทบาทของเราท่ีเปนสมาชิกคนหน่ึง 

ประชาชนคนหน่ึง ตองทำอยางไร ไมใชวาน่ังฟงเขาใจแลวปลอยไป

เฉยๆ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาความสมบูรณยังไมรอยเปอรเซ็นต แตก็

ใชงานได ตัววัดวามันทำงานไดคือ มีคนเขามาหรือเปลา ตราบใดท่ีมี

คนเขามาแสดงวาผลผลิตเรามีคนตองการ ก็นาดีใจวามีทั้งนักเรียน 

กลุมคนตางๆ ทยอยกันเขามาใช ดูงาน รวมกิจกรรม 

 สิ่งท่ีอยากจะใหเปนในอนาคตคือการสรางกระบวนการให

เกิดความเขาใจใหแกสาธารณะ และดึงบุคคลเขามาไดมากข้ึน 

เขาถึงทุกเพศทุกวัย และรำลึกไดถึงการรักษาสิ่งแวดลอม 

 สุดทายอยากจะฝากใหผูอาน ใหคำนึงถึงแงคิดดีๆ วา ถา

เราไมรักษาแผนดิน ประเทศชาติแลว เราจะไปอยูที่ไหน เพราะความ

จริงประเทศชาติก็คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ที่หลอเล้ียงชีวิตเราอยูทุกวันน้ี 

และเราก็ทำลายไปทุกวัน โดยไมรูตัวเอง แลวเราทำอะไรเพ่ือตอชีวิต

เราบางไหม ทำอะไรเพ่ือสิ่งแวดลอมบาง 

 To take this responsibility since 1981 was my most 

pleasure and satisfaction. Above all other things, the 

gratification was due to my effort to make progress for the 

nation and all Thai people. These were charities. I was ready 

and willing to work for the Royals- “I am in the network of 

Royal Development Projects in which initiatives are taken 

forward and environmental knowledge must be disseminated 

to the public for real practice. At the beginning, I was so 

worried about the job because I did not have expertise in this 

field; I am just an ordinary manager and cannot complete the 

whole job alone. So, I had looked for experts in environmental 

field to join the team as much as I could to make things 

happen.” 

 Currently, many private companies have joined our 

network. This situation reflects the achievement of the goal of 

the plan, even though it is not absolutely completed at this 

moment. SIEP is, however, still cannot survive. The fully 

self-reliant of the Park is our probably most ambitious goal. It 

can be said that the completeness of SIEP can be reached 

whenever the fund to the Park is regularly available and stable.  

 When considering the works of SIEP, it is the 

conservation of nature, which help the nation. I want you to 

think about how can you care for the nature? I want you to 

notice by keeping our nation stable. Indeed, the clear 

understanding on the components of our land, e.g., our soil, 

water, wind and energy is linking to the nation. Without these 

components, we would never have a land or a nation at all. So, 

we have to play our roles in taking responsibilities and transfer 

our awareness to others; just listening is not enough. Even 

though we cannot get the complete result just now, it still fairly 

works. The indicator for this success is the numbers of people 

who come to visit the Park. I am glad that many students and 

interested groups have visited and joined activities at the Park.  

 What I want to see in the future is that the process for 

public understanding can be run effectively and people of all 

ages are responsive of environmental conservation. 

 Last but not least, I would like to leave the message 

to all readers please keep in mind positively that if we do not 

conserve or protect our land or our nation now, where will we 

live in the future. Due to the fact that natural resources and 

energy are belongs to our land and we destroy them 

unintentionally every day, so I think it is the time we have to 

think to do for our environment.   

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 
Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of SIEP Foundation.  

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล รวมกิจกรรมปลูกปาชายเลนกับคณาจารยและนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกลา 
Dr. Sumet Tantivejkul joins mangrove plantation activity with faculty and graduate students of 
King Prajadhipok’s Institute. 

16

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
Journal of the Sirindhorn International Environmental Park

17

บทสัมภาษณพิเศษ / Exclusive Interview



 Thanpuying Putri Viravaidya 
 Mangrove forests, beach forests, mixed deciduous 
forests, and other ecosystems involving marine, terrestrial, 
and avian migratory species have been interested by HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn for a long time. The Princess 
has been concerned about the balance of nature since she 
was young while following HM the King and Queen to look up 
people over the country. This brought many studies to 
increase the quality of life of the Thai people. The Princess 
regularly went to plant  mangrove trees at Mrigadayavan 
Palace. Besides, the Princess also gave priority to the 
teaching of the Border Patrol Police School, the school 
Somdej Phra Srinagarindra Boromarajajonani had established 
with her own fund for the remote children; it has been our 
greatest privileged. The Princess has been walked along the 
footprint of Somdej Phra Srinagarindra Boromarajajonani, her 
grandmother, to give warm-heartedness to students and 
teachers of the Border Patrol Police School continuously. With 
numerous concepts given to the school by the Princess, the 
Border Patrol Police Bureau, Huai Sai Royal Development 
Study Center, and the Foundation of Mrigadayavan Palace 
under the Patronage of HRH Princess Bejaratana Rajasuda 
Sirisobhabannavadi, therefore, established SIEP on the occasion 
of the Princess 48th birthday anniversary in the year 2003. 
 SIEP is located in the area which King Mongkut Klao, 
Rama VI announced to be a non-hunting area; a strategy of 
the King to allow his people and followers to have a sense of 
conservation. This area possesses a lot of Hog deer (Axis 
porcinus) and it was the origin of the name “Mrigadayavan” 
which means a peaceful habitat for deer and other wildlife. 
Conservation of species dwelling on land, in freshwater, in 
seawater, and in brackish water can be done by preventing 
the deforestation. The Mrigadayavan Palace is therefore 
perfect for ecosystem study.  
 King Mongkut Klao, Rama VI was obviously aware of 
the security of the nation as we can see from his poem. 

ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ รองประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
Thanpuying Putri Viravaidya, Vice Chairman of SIEP Foundation welcome  
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. 

 ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ  
 ปาชายเลน ปาชายหาด ปาเบญจพรรณ ตลอดจนระบบ

นิเวศของปาตางๆ ที่เก่ียวของกับวิถีชีวิตของสัตวน้ำ สัตวบก และ

สัตวปก เปนท่ีสนพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มาเปนเวลาเน่ินนาน ทรงตระหนักถึงความ

สำคัญของสมดุลธรรมชาติมาตั้งแตทรงพระเยาว และเมื่อโดยเสด็จ

พระราชดำเ นินพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหั ว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในการทรงเย่ียมประชาชน ทำให

ไดทรงศึกษาการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

และไดเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกปาชายเลนในพ้ืนท่ีพระราช

นิเวศนมฤคทายวันอยูเปนประจำ นอกจากนี้ ยังทรงใหความสำคัญ

ตอระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

ซึ่งเปนโรงเรียนท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดทรงกอตั้ง

ขึ้ นด วยพระราชท รัพยส วนพระองค และเ งิน ท่ีมีผู ทู ล เกล า

ทูลกระหมอมถวาย เพ่ือใหเด็กๆ ที่อยูหางไกลความเจริญไดมีโอกาส

ศึกษาเลาเรียน นับเปนพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดมิได และเม่ือ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดำเนินตามรอย

พระบาท “สมเด็จยา” ไดพระราชทานความอบอุนอยางตอเน่ืองแก

นกัเรียนและครูตำรวจตระเวนชายแดน ดวยพระราชดำริทีพ่ระราชทาน 

นานัปการ นำมายังโครงการท่ีเปนประโยชนตอนักเรียนและครูตำรวจ

ตระเวนชายแดนเปนอยางมาก ดวยเหตุหลากหลาย กองบัญชาการ

ตำรวจตระเวนชายแดน ศนูยศกึษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจาก 

พระราชดำริ และมูลนิธิพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ

สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี 

จึงไดรวมกันจัดตั้ง “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” ขึ้น เพ่ือ

เฉลมิพระเกียรติในวาระท่ีสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี 

ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา ในปพุทธศักราช 2546 

 “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” ตั้งอยูในพ้ืนท่ีซึ่ง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศเปนเขต

อภัยทาน กลาวคือเปนเขตท่ีหามมีการลาสัตว ซึ่งเปนพระบรม

ราชกุศโลบายท่ีจะใหขาราชบริพารและพสกนิกรท่ีอยูในเขต

พระราชนิเวศนมีจิตอนุรักษสัตว เชน เน้ือทรายท่ีมีชุกชุม และเปน

เหตุที่ทรงต้ังนามพระราชนิเวศนวา “มฤคทายวัน” หมายถึง ที่พัก

อันสงบสุขของกวาง การรักษสัตวบก นก และสัตวน้ำท่ีอยูอาศัยใน

น้ำจืด น้ำกรอย และทะเล เปนการปองกันการตัดไมทำลายปา ซึ่ง

เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวทั้งสิ้นโดยปริยาย พ้ืนท่ีพระราชนิเวศน

จึงเหมาะแกการศึกษาระบบนิเวศในปจจุบัน 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงตระหนักถึง

ความมั่นคงของพระราชอาณาจักรเปนอยางย่ิง ซึ่งสะทอนใหเห็นได

จากโคลงลายพระหัตถพระราชนิพนธที่เชิญมา 
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 HM King Bhumibol Adulyadej is also aware of the 
security of the nation just like King Mongkut Klao was. At early 
reign, HM the King has allowed some areas of the Mrigadayavan 
Palace to be used as a training place for terrorism defense of the 
Border Patrol Police and a training center for other courses for 
police officers over the country. When the Sub-Division 1, Special 
Training Division, Border Patrol Police Bureau has been 
established and named the “Rama VI Camp”, HM the King had 
come to officially open and anointed label on June 5,1980; that’s 
the established day of the Camp. 
 All the foregoing information is just my purpose to let all 
the visitors, trainees, researchers, and officers of SIEP know about 
the background of the Park, which has been developed 
progressively to be a learning center of energy and natural 
resources conservation and environmental protection. There are 
libraries, exhibition for Sufficiency Economy, and etc. I am very 
pleased in being a part as a committee of SIEP foundation board 
that can initiate benefits to public. Moreover, to have a chance to 
work for the Royals is my merit. I am very proud and always realize 
that  SIEP owns an important mission to serve knowledge for all 
people as much as possible. Many thanks to all experts, 
researchers, Border Patrol Police, private companies, money and 
equipment providers, and all officers who have been volunteering 
to make SIEP a perfect learning center and a terrific habitat for 
fauna and flora and also a pleasant place for servers, recipients 
and local residents to lend each other a hand.  

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ รชักาลปจจบุนัก็ทรงตระหนกั
ถึงความมัน่คงของพระราชอาณาจกัรเปนอยางย่ิงเชนรชักาลที ่6 ดงัจะ
เห็นไดจากในชวงตนรัชกาล ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
พ้ืนท่ีสวนหน่ึงในเขตพระราชนิเวศนมฤคทายวันเปนสถานท่ีทำการ 
ฝกอบรมกำลังพลในการตอตานและปราบปรามการกอการรายของ
ตำรวจตระเวนชายแดน และเปนศูนยฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ใหแก
ขาราชการตำรวจทั่ วประเทศ เมื่อมีการ ต้ังกองกำกับการ 1 
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขึ้น
ระยะหน่ึงแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม 
กองกำกับการ 1 กองบงัคบัการฝกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน วา “คายพระรามหก” และไดเสดจ็พระราชดำเนินมาทรงทำ
พิธีเปดและทรงเจิมปายคายพระรามหก เมือ่วันท่ี 5 มถุินายน 2523 ซึง่
ถือวาเปนวันสถาปนา “คายพระรามหก” 
 จากท่ีกลาวมาก็ดวยประสงคจะใหผูมาเย่ียมเยียน ฝกงาน 
รับการอบรม ทำการวิจัย หรือเขาชมนิทรรศการอันหลากหลาย 
ตลอดจนเจาหนาท่ีอุทยานฯ ไดทราบท่ีมาของอุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ซึ่งมีการพัฒนาพ้ืนท่ีตามลำดับ เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูในการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
มีหองสมุด มีนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง มีหองเรียนธรรมชาติ ฯลฯ 
ดิฉันมีความยินดีที่ไดเขามารับงานเปนกรรมการคนหน่ึง เพราะเห็น
วาการทำงานท่ีจะกอใหเกิดประโยชนของสวนรวมเปนสิ่งสำคัญ 
การไดสนองพระเดชพระคุณพระบรมวงศก็เปนบุญบารมี เปนท่ี
ภาคภูมิใจ ดิฉันสำนึกอยูเสมอวาอุทยานฯ มีภารกิจที่สำคัญจะให
ความรูแกสาธารณชนใหมากท่ีสุด จึงตองขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ 
นักวิจัย ตำรวจตระเวนชายแดน หนวยราชการ องคกรเอกชน 
บริษัท และผูที่บริจาคทุนทรัพยหรืออุปกรณ ตลอดจนเจาหนาท่ี 
ทุกคนท่ีลวนมีจิตอาสาที่จะพัฒนาอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร ใหเปนศูนยการเรียนรูที่สมบูรณ เปนท่ีอยูอาศัยอันรมรื่นของ
พืชและสัตว และเปนที่รื่นรมยของผูรับบริการ ผูใหบริการ และ 
ผูอาศัยอยูในพ้ืนท่ี ถือเปนการใหและเปนการรับทีเ่ก้ือกูลซึง่กันและกัน 

โคลงลายพระหัตถพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

Handwritting poem by King Mongkut Klao. 

ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และทานผูหญิงบุตร ี วีระไวทยะ ประธานและรองประธานกรรมการ
มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ รอรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี เน่ืองในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปดอุทยานฯ อยางเปน
ทางการ เมือ่วนัท่ี 19 กรกฎาคม 2551 
Dr. Sumet Tantivejkul and Thanpuying Putri Viravaidya, Chairman and Vice Chairman of SIEP 
Foundation are waiting to welcome HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on July 19, 2008. 
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 ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงท่ีไดกอตัง้อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธรแหงน้ี โดยสวนตัวแลว ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีได
ชวยทำงานมาเพราะทำแลวมีความสุข ไดมีโอกาสถวายงาน
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพราะพระองคทรงทานทำงานหนักมากจริงๆ เรามีความรูความ
เชี่ยวชาญ ผมจึงเขาไปทำงานรวมกับผูแตงตั้งกอตั้งหลายทาน 
สานตอจนงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี 
 สำหรบัอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาตสิรินิธรแหงนี ้ไดกอกำเนิด
ขึ้นมาจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดเสด็จมาทรงปลูกปาชายเลน เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 โดยได

ปลูกไมโกงกางไว 200 กวาตน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีบริเวณคลองบางตราใหญ
และคลองบางตรานอย ในคายพระรามหก  
 ผมใครขอเรียนวาพ้ืนท่ีบริเวณน้ีนาสนใจมาก เน่ืองจากมี
ระบบนิเวศเปนระบบเชื่อมโยงจากภูเขาสูทะเล จากผืนปาบน 
ยอดเขาสูพ้ืนท่ีปาชายเลนติดทะเลดานลาง ทำใหมองเห็นถึงความ
เช่ือมโยงของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี และจะตองมีการศึกษา
วิจัยเพ่ือการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเปนรูปแบบในการจัดการระบบ
นิเวศท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และสามารถขยายองคความรูสู
ระดับนานาชาติไดอีกคร้ัง 
 “คำวา นานาชาติ ผมหมายความวา หลายๆ ชาติ ที่อยูใน

ภูมิภาคของเรา ไดเขามามีสวนรวมในดานการศึกษา วิจัย และเรียนรู
รวมกัน” 
 เม่ือมองเห็นถึงคุณคาและประโยชนของพื้นที่ที่มีอยูอยาง

มากมาย พวกเราก็เขามาสานตอในสิ่งที่พระองคทานไดเร่ิมไว เพ่ือที่
จะใหบรรลุผลสำเร็จที่ไดทรงตั้งพระราชหฤทัยไววา “เมื่อปลูก
ปาชายเลนแลวจะไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเรียนรูถึงการเปล่ียนแปลง
สภาพส่ิงแวดลอม อยางเชน ทราบถึงสภาพทางกายภาพ มีการฟนฟู
สัตวน้ำ นก และสัตวในบริเวณรอบน้ันดวย” ผมเองไดจัดทีมวิจัย

เขาไปศึกษาในพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีพระองคทานไดทรงปลูกไวและจัด
ทำเปนหนังสือถวายทาน ที่ทรงปลูกไว 200 กวาตนนั้น จากผลการ
วิจัยพบวา ตนโกงกางท่ีพระองคทานทรงปลูกไว 200 กวาตน ตายไป
เพียง 19 ตน และจากพ้ืนท่ีทรงปลูกท่ีไดมีการปรับพ้ืนสภาพ
สิ่งแวดลอมพบวามีสัตวน้ำ กุง หอย ป ูปลา เพ่ิมมากข้ึน 

 As one of SIEP founders, personally, it’s my proudest 

time in having a chance to work for HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn. The Princess has worked very really hard. I 

had expertise to share; therefore, I went to join the foundation 

team and run rest of the task with the team until it’s 

satisfactory done.  

 SIEP was established on August 17, 1994; the day 

that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn was planting more 

than 200 mangrove (Rhizophora) in Bang Tra Noi canal and 

Bang Tra Yai canal in the area of Rama VI Camp. 

 I would like to say that this area is very interesting 

since there are many ecosystems connected to each other, 

as a result mainly from mountain down to the sea. The 

mountainous forest is connected to mangrove forest as we 

can see the linkage of the ecosystems in this area. Research 

and development are needed to systematically manage each 

ecosystem and to enlarge the findings moving to international 

level then.  

 “What I mean about international is that many nations 

in our region can participate in studying, researching, and 

learning together.” 

 When realizing the value and benefits of this area, we 

can take action to continue the work at SIEP to accomplish 

the intention of the Princess which stated “when the mangrove 

is already planted, there will be a research to learn about the 

change of environment, to know about physical conditions, 

and how to restore the habitats of aquatic, avian and other 

species” I had set a team going to study at this mangrove 

planted area and did a report to the Princess. Only 19 of the 

200 planted mangrove trees had died and the aquatic 

species such as shrimps, crabs, fish and snails had been 

found more than before. 

 After that, there was expansion of the mangrove 
planting area by the action of Acting Police Sub-Lieutenant Ari 
Suwanchinda and the planting increased to 105 Rais (1 Rai is 
equal to 0.16 hectare) with Rhizophora apiculata, Rhizophora 
mucronata, Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, 
Ceriops tagal, Bruguiera cylindrical, and Nypa fruticans, for 
example. Until now, this area is complete restored. 
 An ecological study of this area indicates that there 
should be a further development in order to get more new 
knowledge to benefit the public. Therefore, this place is open 
for ordinary people, instructors and researchers in- and 
outside the country to join and learn about nature of 
ecosystem, mangrove plantation, cycling and relationship 
among soil, water, and aquatic species as well as energy 
conservation. All of these are the reason led to SIEP; 
meanwhile, to celebrate the 48th birthday anniversary of the 
Princess.     
 In the end, we have launched this journal to 
introduce SIEP to let the readers know our findings and other 
important information about environment, ecosystems, and 
energy. Please read the journal seriously and analyze for the 
curious issues you want to know from SIEP activities. I also 
would like you to visit in order to have a real touch at SIEP. 
Hopefully, these will appreciate and benefit you precisely. 

 หลังจากนั้นไดมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาชายเลนบริเวณน้ี

มากขึ้น โดยวาท่ีรอยตรี อารี สุวรรณจินดา เปนผูดำเนินการ และได

ปลูกเพ่ิมเติมในพื้นท่ี 105 ไร โดยใชไมโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ 

แสมทะเล พังกางหัวสุมดอกแดง โปรงแดง ถ่ัวขาว และตนจาก 

เปนตน จนบัดนี้พ้ืนที่บริเวณน้ีไดพ้ืนฟูกลับไปสูพ้ืนท่ีปาชายเลนจน

สมบูรณอีกคร้ังหน่ึง 

 การศึกษาวิจัยถึงระบบนิเวศในพ้ืนท่ีแหงนี้ทำใหเราเห็นวา 

พ้ืนท่ีแหงน้ีควรจะมีการพัฒนาใหกาวหนาและจะไดองคความรูที่จะ

นำไปเผยแพรสูวงกวางตอไป เพ่ือเปนประโยชนแกสวนรวม จึงได

จัดต้ังเปนสถานท่ีที่เปดโอกาสใหผูคนท่ัวไป ครูบาอาจารย นักวิจัยท้ัง

ภายในและตางประเทศไดเขามาเรียนรูศึกษาระบบนิเวศ การปลูก 

และคุณคาของปาชายเลน ทำใหเห็นวามีการหมุนเวียนวงจรชีวิต 

และความสัมพันธของดิน น้ำ สัตวน้ำตางๆ ตลอดจนการอนุรักษ

พลังงาน เหตุผลน้ีจึงเปนท่ีมาของ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร ขณะเดียวกันเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองชนมพรรษา 48 พรรษา 

ดวย 

 สุดทายน้ีการท่ีพวกเราไดมีการจัดทำวารสารครั้งนี้เพ่ือเปน

วารสารเชิงแนะนำ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรแหงน้ีถึง

ความสำคัญสาระขอมูลใหความรูตางๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ระบบ

นิเวศ และพลังงานหลายดาน ขอใหผูรับไดอานใหลึกซึ้ง แลว

สังเคราะหในสิ่งที่เราอยากรูอยากเห็นจากกิจกรรมของอุทยานฯ และ

ขอเชิญทุกทานเขามาเย่ียมและสัมผัสจริงในพ้ืนท่ี สิ่งเหลาน้ีจะทำให

เขาใจ และสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 

ศาสตราจารย ดร.สนทิ อกัษรแกว  กรรมการมูลนธิิอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธรฯ 

Professor Dr. Sanit Aksornkoae, Board Member of SIEP Foundation 

“นำความรูท่ีมี มาใช และพฒันา” 
“Knowledge has been utilized and developed.” 
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 ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงท่ีไดกอตัง้อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธรแหงน้ี โดยสวนตัวแลว ผมมีความภาคภูมิใจเปนอยางย่ิงท่ีได
ชวยทำงานมาเพราะทำแลวมีความสุข ไดมีโอกาสถวายงาน
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพราะพระองคทรงทานทำงานหนักมากจริงๆ เรามีความรูความ
เชี่ยวชาญ ผมจึงเขาไปทำงานรวมกับผูแตงตั้งกอตั้งหลายทาน 
สานตอจนงานสำเร็จลุลวงไปดวยดี 
 สำหรบัอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาตสิรินิธรแหงนี ้ไดกอกำเนิด
ขึ้นมาจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไดเสด็จมาทรงปลูกปาชายเลน เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 โดยได

ปลูกไมโกงกางไว 200 กวาตน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีบริเวณคลองบางตราใหญ
และคลองบางตรานอย ในคายพระรามหก  
 ผมใครขอเรียนวาพ้ืนท่ีบริเวณน้ีนาสนใจมาก เน่ืองจากมี
ระบบนิเวศเปนระบบเชื่อมโยงจากภูเขาสูทะเล จากผืนปาบน 
ยอดเขาสูพ้ืนท่ีปาชายเลนติดทะเลดานลาง ทำใหมองเห็นถึงความ
เชื่อมโยงของระบบนิเวศในพ้ืนท่ีบริเวณน้ี และจะตองมีการศึกษา
วิจัยเพ่ือการพัฒนาในอนาคต เพ่ือเปนรูปแบบในการจัดการระบบ
นิเวศท่ีเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ และสามารถขยายองคความรูสู
ระดับนานาชาติไดอีกคร้ัง 
 “คำวา นานาชาติ ผมหมายความวา หลายๆ ชาติ ที่อยูใน

ภูมิภาคของเรา ไดเขามามีสวนรวมในดานการศึกษา วิจัย และเรียนรู
รวมกัน” 
 เม่ือมองเห็นถึงคุณคาและประโยชนของพื้นที่ที่มีอยูอยาง

มากมาย พวกเราก็เขามาสานตอในสิ่งที่พระองคทานไดเริ่มไว เพ่ือที่
จะใหบรรลุผลสำเร็จที่ไดทรงตั้งพระราชหฤทัยไววา “เมื่อปลูก
ปาชายเลนแลวจะไดมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเรียนรูถึงการเปล่ียนแปลง
สภาพส่ิงแวดลอม อยางเชน ทราบถึงสภาพทางกายภาพ มีการฟนฟู
สัตวน้ำ นก และสัตวในบริเวณรอบน้ันดวย” ผมเองไดจัดทีมวิจัย

เขาไปศึกษาในพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีพระองคทานไดทรงปลูกไวและจัด
ทำเปนหนังสือถวายทาน ที่ทรงปลูกไว 200 กวาตนนั้น จากผลการ
วิจัยพบวา ตนโกงกางท่ีพระองคทานทรงปลูกไว 200 กวาตน ตายไป
เพียง 19 ตน และจากพ้ืนท่ีทรงปลูกท่ีไดมีการปรับพ้ืนสภาพ
สิ่งแวดลอมพบวามีสัตวน้ำ กุง หอย ป ูปลา เพ่ิมมากข้ึน 

 As one of SIEP founders, personally, it’s my proudest 

time in having a chance to work for HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn. The Princess has worked very really hard. I 

had expertise to share; therefore, I went to join the foundation 

team and run rest of the task with the team until it’s 

satisfactory done.  

 SIEP was established on August 17, 1994; the day 

that HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn was planting more 

than 200 mangrove (Rhizophora) in Bang Tra Noi canal and 

Bang Tra Yai canal in the area of Rama VI Camp. 

 I would like to say that this area is very interesting 

since there are many ecosystems connected to each other, 

as a result mainly from mountain down to the sea. The 

mountainous forest is connected to mangrove forest as we 

can see the linkage of the ecosystems in this area. Research 

and development are needed to systematically manage each 

ecosystem and to enlarge the findings moving to international 

level then.  

 “What I mean about international is that many nations 

in our region can participate in studying, researching, and 

learning together.” 

 When realizing the value and benefits of this area, we 

can take action to continue the work at SIEP to accomplish 

the intention of the Princess which stated “when the mangrove 

is already planted, there will be a research to learn about the 

change of environment, to know about physical conditions, 

and how to restore the habitats of aquatic, avian and other 

species” I had set a team going to study at this mangrove 

planted area and did a report to the Princess. Only 19 of the 

200 planted mangrove trees had died and the aquatic 

species such as shrimps, crabs, fish and snails had been 

found more than before. 

 After that, there was expansion of the mangrove 
planting area by the action of Acting Police Sub-Lieutenant Ari 
Suwanchinda and the planting increased to 105 Rais (1 Rai is 
equal to 0.16 hectare) with Rhizophora apiculata, Rhizophora 
mucronata, Avicennia marina, Bruguiera gymnorrhiza, 
Ceriops tagal, Bruguiera cylindrical, and Nypa fruticans, for 
example. Until now, this area is complete restored. 
 An ecological study of this area indicates that there 
should be a further development in order to get more new 
knowledge to benefit the public. Therefore, this place is open 
for ordinary people, instructors and researchers in- and 
outside the country to join and learn about nature of 
ecosystem, mangrove plantation, cycling and relationship 
among soil, water, and aquatic species as well as energy 
conservation. All of these are the reason led to SIEP; 
meanwhile, to celebrate the 48th birthday anniversary of the 
Princess.     
 In the end, we have launched this journal to 
introduce SIEP to let the readers know our findings and other 
important information about environment, ecosystems, and 
energy. Please read the journal seriously and analyze for the 
curious issues you want to know from SIEP activities. I also 
would like you to visit in order to have a real touch at SIEP. 
Hopefully, these will appreciate and benefit you precisely. 

 หลังจากนั้นไดมีการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาชายเลนบริเวณน้ี

มากขึ้น โดยวาท่ีรอยตรี อารี สุวรรณจินดา เปนผูดำเนินการ และได

ปลูกเพ่ิมเติมในพื้นท่ี 105 ไร โดยใชไมโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ 

แสมทะเล พังกางหัวสุมดอกแดง โปรงแดง ถ่ัวขาว และตนจาก 

เปนตน จนบัดนี้พ้ืนที่บริเวณน้ีไดพ้ืนฟูกลับไปสูพ้ืนท่ีปาชายเลนจน

สมบูรณอีกคร้ังหน่ึง 

 การศึกษาวิจัยถึงระบบนิเวศในพ้ืนท่ีแหงนี้ทำใหเราเห็นวา 

พ้ืนท่ีแหงน้ีควรจะมีการพัฒนาใหกาวหนาและจะไดองคความรูที่จะ

นำไปเผยแพรสูวงกวางตอไป เพ่ือเปนประโยชนแกสวนรวม จึงได

จัดต้ังเปนสถานท่ีที่เปดโอกาสใหผูคนท่ัวไป ครูบาอาจารย นักวิจัยท้ัง

ภายในและตางประเทศไดเขามาเรียนรูศึกษาระบบนิเวศ การปลูก 

และคุณคาของปาชายเลน ทำใหเห็นวามีการหมุนเวียนวงจรชีวิต 

และความสัมพันธของดิน น้ำ สัตวน้ำตางๆ ตลอดจนการอนุรักษ

พลังงาน เหตุผลน้ีจึงเปนท่ีมาของ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร ขณะเดียวกันเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองชนมพรรษา 48 พรรษา 

ดวย 

 สุดทายน้ีการท่ีพวกเราไดมีการจัดทำวารสารครั้งนี้เพ่ือเปน

วารสารเชิงแนะนำ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรแหงน้ีถึง

ความสำคัญสาระขอมูลใหความรูตางๆ เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ระบบ

นิเวศ และพลังงานหลายดาน ขอใหผูรับไดอานใหลึกซึ้ง แลว

สังเคราะหในสิ่งที่เราอยากรูอยากเห็นจากกิจกรรมของอุทยานฯ และ

ขอเชิญทุกทานเขามาเย่ียมและสัมผัสจริงในพ้ืนท่ี สิ่งเหลาน้ีจะทำให

เขาใจ และสามารถนำไปใชประโยชนไดอยางแทจริง 

ศาสตราจารย ดร.สนทิ อกัษรแกว  กรรมการมูลนธิิอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธรฯ 

Professor Dr. Sanit Aksornkoae, Board Member of SIEP Foundation 

“นำความรูท่ีมี มาใช และพฒันา” 
“Knowledge has been utilized and developed.” 
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