
 หากจะกลาวถึง อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร ถือเปน

สริมิงคลสำหรบัชวิีตของผม ทีไ่ดเปนสวนหน่ึงในการรวมดำเนินงานกับ

โครงการน้ีมาต้ังแตเร่ิมตน เพราะผมมีความมุงมั่นท่ีจะถวายงานตาม

โครงการพระราชดำริหรอือยูในพระราชูปถัมภของทุกพระองค โดยเฉพาะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ที่ทรงเห็นวา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมตางๆ ไดถูกทำลายอยางตอเน่ือง

ทำใหเสียความสมดุลทางธรรมชาติคอนขางรุนแรง เพราะฉะน้ันการท่ีได

เปนสวนหน่ึงในการถวายงานเพ่ือชวยแกไขปญหาดังกลาวขางตน จงึ

เปนความภาคภูมิใจและสอดคลองกับความต้ังใจแตเดิมวาหลังครบ

เกษียณอายุราชการแลวจะทำสองเร่ืองคอื ปลกูตนไมกับถวายงาน 

 สำหรับอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรแหงนี้ เปน

ผืนปาชายเลนท่ีเชื่อมตอกับปาบกซ่ึงเปนพ้ืนท่ีภูเขาท่ีเปนตนน้ำ แลว

ไหลมาลงสูทะเลผานปาชายเลนในคายพระรามหก พ้ืนท่ีทั้งสองสวน

นั้นคือ ปาเขา และปาชายเลนไดถูกตัดทำลายไปเปนจำนวนมาก 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนจึงไดกำหนดแนวความคิด

ในการแกไขปญหา โดยการจัดทำพ้ืนท่ีแหง น้ีให เปนอุทยาน

สิ่ งแวดลอมเฉลิมพระเ กียรติสมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 48 

พรรษา วันท่ี 2 เมษายน 2546 

 จากการท่ีประชุมปรึกษาหารือกันหลายคร้ัง และมีที่ปรึกษา

ชาวตางประเทศมาใหคำแนะนำ จึงทำใหเกิดการขยายกรอบการ

ดำเนินงานใหกวางมากขึน้ เพราะพ้ืนท่ีและปจจยัรอบดานมศีกัยภาพ

สงูพอท่ีจะสรางใหเปนอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติได 

 สิ่งท่ีอยากเห็นตอไปในอุทยานฯ นี้คือ ตองการใหมีการ

ถายทอดความรูนำไปสูการปฏิบัติที่แทจริง เชน การรักษาปาไมและ

สิง่แวดลอม การอนุรกัษพลังงาน การรักษาระบบนิเวศ แลวนำความรูที่

ไดนี้ไปพัฒนาในพ้ืนท่ีของผูที่เขามาศึกษาอยางเปนรูปธรรม อยาให

องคความรูนัน้จำกัดอยูแคในอุทยานฯ แตตองขยายออกไปเร่ือยๆ โดย

เฉพาะเด็กและเยาวชนซ่ึงเปนอนาคตชาติ 

 สดุทายอยากจะฝากถึงผูอานก็คอื ขอใหเขามาศึกษาหาความรู 

และเสริมสรางประสบการณจากของจริงสิง่ท่ีเปนอยูในอทุยานฯ แลวนำ

เอาไปใชโดยเริม่จากในครวัเรือน ชมุชน และสงัคม ทดลองทำเปนจดุเลก็  ๆ

กอน เมือ่เกิดผลดก็ีขยายผลใหกวางขวางออกไป 

 Talking about SIEP, it was a great luck of my life to 
be a part of this project since the beginning. My attention is to 
work for the Royals on every Royal Development Projects. 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn has been concerned 
about natural resources and environment those have been 
destroyed continually causing serious imbalance in nature. 
Therefore, to be a part of the solution of the Princess’s project 
is my really proudest. It corresponds to my intention to do just 
only two things after my retirement; planting and working for 
the Royals.  
 SIEP is special in that it is a mangrove forest-in the 
area of Rama VI Camp-that is naturally connected to the 
mountainous forest which is the origin of the watershed. Both 
of the forests have been destroyed a lot; accordingly, the 
Border Patrol Police Bureau had set up the ideas to solve the 
problems by establishing SIEP as a celebration for the 48th 
birthday anniversary of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
on April 2, 2003. 
 From our several meetings together with the 
suggestions of the foreign consultants, the framework of the 
Park has been step up to an international environmental park, 
based on the sufficiency of our potential area and other 
ecological factors. 
 What we want to see next in SIEP is the 
implementation of the transferred knowledge, such as the 
conservation of forest and energy, the protection of 
environments and ecosystems, so as to be able to 
successfully develop our real communities. Please not just 
kept the gained knowledge inside the Park, but bring out to 
our children, our nation’s hope, and extend it increasingly.    
 Lastly, the message that I would like to leave to the 
readers is that please come to explore and increase your 
experiences through the real matters at SIEP. You can then 
apply the experience you got to your house, your community, 
and also your society. Begin your experiment with the small 
sector and when it works well move to the bigger and bigger 
parts afterwards.   

พลตำรวจโท สมศักด์ิ แขวงโสภา กรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 

Police Lieutenant General Somsak Kwangsopa, Board Member of SIEP Foundation 

“สวนหน่ึงท่ีเต็มไปดวยความมุงม่ัน” 
“Full of Attention” 
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 “SIEP” is my great pride owing to the fact that I have 
proudly worked for HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
This Royal development project has been organized to build 
awareness and understanding in environmental issues to all 
people of all nations in this globe.    
 The most obviously important thing is the plenty of 
potential areas for education. There should be created as a 
perfect natural classroom of each ecosystem, just like 
all-in-one ecology research laboratory, according to the 
connecting from watershed in the mountainous forest to 
mangrove ecosystem beside the sea.  
 The origin of SIEP started from the requirement of 
mangrove planting of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
to restore mangrove habitats. More than 200 red mangroves 
(Rhizophora mucronata) had been planted and many 
studies of maintenance and monitoring had been done 
afterward. 
 At the beginning of the studies at SIEP, the Park 
faced many problems, mainly from sands, being washed 
away with the tide, depositing in the canals near the planted 
area. This covered sand made the tide at the mangrove 
habitat disappear. Therefore, the solution for this problem was 
using machines to get the covered sands out of the canals so 
as to let the tide run in normal patterns once again. However, 
this method did not solve the problem sustainably. The Park 
then asked for the advice from the Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning in coastal 
system management to solve this problem.  
 After understanding the coastal system, we saw lots 
of ways to develop this area. The first development was the 
establishment of sand protection measures for the canals and 
no machines for digging out were needed any longer.   
 When the initiated project was full of values and 
advantages to community, we consequently introduced “SIEP”. 
The Park has been established as a celebration for the 48th 
birthday anniversary of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. 
SIEP is aimed to be a learning source of environmental 
protection, renewable energy, and energy conservation. Various 
activities in the Park will build up the awareness in environment 
protection and energy conservation for people.  
 All of these will allow people to understand the 
ecosystem and environment better. If we can get the public 
more involve, we will have a model of sustainable 
development integrated with public participation; the actual 
advantages. 

พลตำรวจตรี ดิเรก พงษภมร 
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 
Police Major General Direk Pongpamorn 
Board Member and Secretary General of SIEP Foundation 

 “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร” ถือเปนความ
ภาคภูมิใจอยางย่ิง เน่ืองจากเปนการถวายงานตามโครงการพระราช
ดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่ง
โครงการดังกลาวเปนโครงการท่ีทำข้ึนเพ่ือมุงสรางจิตสำนึก และสราง
ความรูความเขาใจในดานส่ิงแวดลอมตอมวลมนุษยชาติ ไมไดเพียง
แคประชาชนคนไทยเทาน้ัน 
 ทีส่ำคญัท่ีสดุทีม่องเหน็คอื ศกัยภาพของพ้ืนท่ีนีม้อียูมากมาย
ในดานการศึกษา และนาจะทำเปนหองเรียนระบบนิเวศธรรมชาติได
อยางสมบูรณแบบครบวงจรของระบบนิเวศ เน่ืองจากการเช่ือมตอของ
ตนกำเนิดน้ำบนภูเขา สูกลุมชาวบานท่ีอาศยัอยู จนกระท่ังไปจบทีท่ะเล 
 จุดเร่ิมตนของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร เร่ิมมา
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีตองการพ้ืนท่ี
ปลกูปาชายเลน และทรงเห็นวาพ้ืนท่ีดงักลาวเหมาะท่ีจะปลกูเพ่ือฟนฟู
สภาพปาชายเลน เพราะเดิมทพ้ืีนท่ีแหงน้ีเปนปาชายเลน และเร่ิมปลกู
ตนโกงกางใบใหญขึ้นมาจำนวน 200 กวาตน หลังจากน้ันมีการดูแล
รกัษาและศึกษาทำวิจยัเพ่ือตดิตามผล 
 ในชวงแรกของการศึกษา ทางอทุยานฯ เจอปญหามากมาย 
โดยเฉพาะเร่ืองของทรายท่ีนำ้ทะเลพัดพามาปดปากคลอง ทำใหระบบ
นำ้ข้ึน นำ้ลง ของปาชายเลนหายไป จงึแกปญหาดวยการนำเคร่ืองจกัร
เขามาขุดทรายเพ่ือเปดทางน้ำ ทำใหเกิดน้ำข้ึน น้ำลง ตามธรรมชาต ิ
แตการใชวิธีนี้ไมย่ังยืน ทางอุทยานฯ จึงตองขอคำปรึกษาจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมา
ชวยศึกษาระบบชายฝงทะเล เพ่ือแกปญหาดังกลาว 
 หลงัจากศกึษาระบบชายฝงทะเลเรียบรอยแลว ทำใหเราเห็น
แนวทางการพัฒนาตางๆ อกีมากมาย อยางแรกคือแนวปองกันทราย
ไมใหมาปดปากคลอง และยังจะทำใหมสีภาพน้ำข้ึน นำ้ลง โดยไมตอง
พ่ึงเคร่ืองจกัรอกีตอไป 
 และเมื่อการเร่ิมตนมีคุณคาและเปนประโยชนตอสวนรวม
มากมาย เราจงึเสนอ “อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาตสิรินิธร” แหงนีข้ึน้
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เน่ืองในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 48 พรรษา เพ่ือตองการให
เปนแหลงเรียนรูดานสิ่งแวดลอม และสงเสริมใหเปนศูนยการเรียนรู
ดานการอนุรกัษพลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน ผานกิจกรรม
ตางๆ ในการปลกูจติสำนกึใหผูคนไดเขาถึง เขาใจในความสำคญัของ
การรักษาสิง่แวดลอมและพลงังาน 
 สิ่ ง เหลา น้ีจะทำใหผูคนได เขาใจตอระบบนิเวศ หรือ
สิ่งแวดลอมไดดีขึ้น และหากเราสามารถสรางชุมชนใหมีสวนรวม
มากข้ึน จะเปนการพัฒนาพ้ืนท่ี และเปนแหลงเรียนรูที่เปนตนแบบ
ของการพัฒนาสิ่งแวดลอมแบบประชาชนมีสวนรวมเปนระบบแบบ
ย่ังยืน เปนประโยชนที่เห็นเปนรูปธรรม 

“การเริ่มตนท่ีมีคุณคาและคุณประโยชน” 
“The Valuable and Advantageous Start”  

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
Journal of the Sirindhorn International Environmental Park

23



 สุดทายก็อยากใหคำนึงถึงสิ่งแวดลอมใหมากๆ โดยเฉพาะ

เร่ืองโลกรอน เกิดจากภาวะเรือนกระจกท่ีมีกลุมของกาซชนิดตางๆ 

หอหุมชั้นบรรยากาศของโลกไว มีกาซคารบอนไดออกไซดมากท่ีสุด

มากจากการใชพลังงานท่ีใชวัตถุดบิ เชน ถานหิน นำ้มนั กาซธรรมชาติ 

และการทำลายปาไม  

 หากโลกยังมีอัตราการปลอยกาซเรือนกระจกเชนนี้ตอไป

อุณหภูมิของโลกจะเพ่ิมข้ึนอีก จะเกิดปญหาน้ำทวมในบางพ้ืนท่ี เกิด

แหงแลงในบางพ้ืนท่ี ระดับน้ำทะเลเพ่ิมสูงข้ึน ทำใหชายฝงบางพ้ืนท่ี

หายไป ในสวนน้ีจะเห็นไดชัดข้ึนเร่ือยๆ ประเทศไทยก็เกิดข้ึนหลาย

แหง ใหชวยกันเลิกทำลายปา ปลูกปาใหมากข้ึนจะชวยซึมซับ

กาซคารบอนไดออกไซดไดมาก และชวยกันประหยัดพลังงานท่ีมา

จากการใชวัตถุดิบที่กอใหเกิดภาวะเรือนกระจก 

 Last of all, I would like you to think much more about 
the environment, especially the global warming which is caused 
by the greenhouse gases, mainly carbon dioxide (CO

2
). The 

carbon dioxide (CO
2
) is occurred from the burning of fossil fuels, 

such as coal, oil, and natural gas and also from the 
deforestation.   
 If the world still emits the greenhouse gases at the 
current rate, the temperatures of the globe will be increased 
causing temporary flooding, drought in some areas, the rise of 
sea level, and the vanishing of some beaches, for instance. 
These situations will be obviously seen more and more. 
Thailand also has some of these impacts. So, we should 
together stop destroying our forests and doing more 
plantations since the plants will absorb carbon dioxide for us. 
Also, we should save the energy using less materials which 
generate the greenhouse gases.   

 เก่ียวกับตราสัญลักษณอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
 บนสดุคอื อกัษรพระนามาภิไธย “สธ” หมายถึง การเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวโรกาสท่ีสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
จะทรงเจริญพระชนมายุครบ 48 พรรษา เพ่ือแสดงใหเห็นถึงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีในดานการอนุรกัษสิง่แวดลอม ประวัตศิาสตรและวัฒนธรรม  
 รูปตนไมสีเขียว หมายถึง อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนสถานท่ีฟนฟูสิ่งแวดลอม ปาชายเลน ปาเบญจพรรณ เปนท่ีอยู
อาศัยของสัตวนานาชนิดในท่ีนี้แสดงเปนรูปนกเพ่ือใหรูวา การท่ีนกบินเขามาหาอาหาร หรือมาทำรัง แสดงวาท่ีนั่นยอมมีความอุดมสมบูรณ
ของปาและสัตวหลากหลายชนิด  
 เสนสีฟา หมายถึง การฟนฟู การดูแลรักษาปาชายเลน ปาชายหาด ใหกลับมามีความอุดมสมบูรณ เปรียบเสมือนน้ำพระทัยท่ีคอย
ใหความชวยเหลือ การอนุรักษผืนปาท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา พืชพันธุตางๆ ไว  
 รูปสีน้ำเงิน หมายถึง มหาสมุทร ทะเล รูปปลา ปะการัง หญาทะเล อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปนอุทยานทาง
ชายฝงทะเลท่ีมีความอุดมสมบูรณของทรัพยากรทางธรรมชาติ เปนเสมือนท่ีทองเท่ียวเชิงนิเวศวิทยาและเชิงประวัติศาสตร อันทรงคุณคาของ
ประเทศไทยและของโลก 

 The Logo of the Sirindhorn International Environmental Park  
 At the top are the royal initials “So Tho”, referring to the celebrations on the occasion of HRH Princess Maha Chakri 
Sirindhorn’s Forty-eighth Birthday Anniversary, for the honorable deeds and ingenuity of HRH the Princess in the conservation 
of the environment, history, and culture. 
 A picture of the green tree means the Sirindhorn International Environmental Park where is a place for the rehabilitation of the 
environment, mangrove forest, and mixed deciduous forest. It is also a habitat of fauna, which is represented here by a picture of birds. 
Those birds flying to feed or nest somewhere implies that such place has an abundance of forest and various species of animals. 
 The blue line means the rehabilitation and protection of mangrove forest and beach forest to regain its abundance, like 
the kindness from HRH the Princess who has continued to provide assistance to the protection of forested land that is the 
habitat of wild animals and species of plants. 
 The blue figure includes an ocean, sea, fish, corals and sea grass. The Sirindhorn International Environmental Park is a coastal 
park rich in natural resources. The Park serves as valuable ecotourism and historical attraction of Thailand and the world. 

 วัน น้ี . . . กับภารกิจของอุทยานสิ่ งแวดลอม 

นานาชาติสิรินธร 
 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร บริหารจัดการโดย
มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งมีดร. สุเมธ 
ตนัติเวชกุล เปนประธานกรรมการกอตั้งมูลนิธิฯ เพ่ือใหดำเนินงานไป
ตามแนวทางพระราชดำริ โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณใหอยูใน 
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ตั้งแตวันท่ี 28 พฤษภาคม 2545 เปนตนมา  
 นับจากน้ันมา อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จึง
ถือกำเนิดขึ้น และไดรับความอนุเคราะหดวยดีจากหนวยงานตางๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีพรอมใหการสนับสนุนการดำเนินงานของ
อุทยานฯ ในการสนองแนวทางพระราชดำริอยางตอเน่ือง   
 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ยังไดรับพระมหา
กรุณา ธิคุณ เป นล นพ นจากสม เด็ จพระ เทพ รัตนราชสุ ดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปดอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2551 นำความปลาบปลื้มมาสูคณะผูบริหาร และ
บุคลากร ตลอดจน หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุนการดำเนิน
งานตามแนวทางพระราชดำริของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธรเปนอยางย่ิง 
 ปจจบุนั อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร มศีกัยภาพเปน
แหลงฝกอบรมและเผยแพร การสาธิตความรูดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีบูรณาการกับการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาไทย ใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป ทัง้ชาวไทยและชาวตางประเทศท่ีใหความสนใจเขามา
ศึกษาเรียนรู มีอาคารและสถานท่ีที่เอ้ือตอการดำเนินงานตามภารกิจ
หลักของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร ซึง่ประกอบไปดวยแหลง
เรียนรูและการสาธิตตางๆ ดงัตอไปนี ้ 

 The Mission of the Sirindhorn International 

Environmental Park  
 SIEP is operated by the Sirindhorn International 

Environmental Park Foundation under the Patronage of HRH 

Princess Maha Chakri Sirindhorn. Dr. Sumet Tantivejkul is the 

chairman of the Foundation Board. The Board will progress 

the mission according to HRH the Princess’ concepts and 

guideline. SIEP Foundation has been created under the 

Patronage of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn since May 

28, 2002. 

 Since then, SIEP has been organized. Through the 

great and continual assistance of various organizations 

including government agencies and private sectors, the 

operation of the Park has been regularly supported.  

 SIEP was immeasurably blessed by HRH Princess 

Maha Chakri Sirindhorn via grand opening on July 19, 2008, 

which brought magnificent happiness to all of executives and 

employees of the Park, as well as the supported agencies to 

the Park.  

 Now SIEP has potential to be a source of training, 

distribution and demonstration of information on science and 

technology integrated with conservation of energy, natural 

resources and environment as well as the local wisdom for 

interested students and general people, both Thais and 

foreigners. The Park holds various buildings and facilities that 

can facilitate the activities, which are consistent with  SIEP’s 

mission. These learning and demonstration resources are as 

follow: 

 1. The Princess Mangrove Plantation 
 After the partial dredging at Bang Tra Noi canal and 

Bang Tra Yai canal by the Border Patrol Police Bureau in order 

to prepare the area for mangrove plantation had done, HRH 

Princess Maha Chakri Sirindhorn had come to plant the red 

mangroves on August 17, 1994 and given the additional 

suggestion “do learn how to survive the planted mangroves and 

then plant more”. The lesson learned from this area is later the 

important data for other similar mangrove planting sites.  

 The “Princess Mangrove Plantation” is one of the 

important learning sources in the country on mangrove 

ecosystem and mangrove restoration. 

 1. สวนปาชายเลนทูลกระหมอม 
 หลังจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดรับสนอง
พระราชดำริขุดลอกทรายเพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีปลูกปาชายเลน บริเวณ
คลองบางตรานอยและคลองบางตราใหญ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกตน
โกงกางไว เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 และไดพระราชทานพระราช
ดำริเพ่ิมเติม “ใหดำเนินการศึกษาหาวิธีที่จะดูแลรักษาใหตนไม
ชายเลนท่ีทรงปลูกไวนี้ใหอยูรอด และดำเนินการปลูกเพ่ิมเติมตอไป” 
เพ่ือที่จะไดเปนขอมูลสำคัญในการปลูกสวนปาชายเลนในพ้ืนท่ีอื่นๆ 
ที่มีลักษณะคลายกันหรือใกลเคียงกันตอไป  
 “สวนปาชายเลนทูลกระหมอม” เปนแหลงเรียนรูเร่ืองระบบ
นิเวศปาชายเลนและการฟนฟูปาชายเลนท่ีสำคัญอีกแหงหน่ึงของ
ประเทศ 
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chairman of the Foundation Board. The Board will progress 

the mission according to HRH the Princess’ concepts and 
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which brought magnificent happiness to all of executives and 

employees of the Park, as well as the supported agencies to 
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 Now SIEP has potential to be a source of training, 

distribution and demonstration of information on science and 

technology integrated with conservation of energy, natural 
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interested students and general people, both Thais and 

foreigners. The Park holds various buildings and facilities that 

can facilitate the activities, which are consistent with  SIEP’s 

mission. These learning and demonstration resources are as 

follow: 

 1. The Princess Mangrove Plantation 
 After the partial dredging at Bang Tra Noi canal and 

Bang Tra Yai canal by the Border Patrol Police Bureau in order 
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mangroves on August 17, 1994 and given the additional 

suggestion “do learn how to survive the planted mangroves and 

then plant more”. The lesson learned from this area is later the 

important data for other similar mangrove planting sites.  

 The “Princess Mangrove Plantation” is one of the 

important learning sources in the country on mangrove 

ecosystem and mangrove restoration. 
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 หลังจากกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไดรับสนอง
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คลองบางตรานอยและคลองบางตราใหญ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
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 2. ศูนยพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
 ศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม ไดรับการสนับสนุนจาก 
กองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการจัดทำนิทรรศการพลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดลอม ซึ่งมุงเนนเปนศูนยการเผยแพรความรูเก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงาน จัดทำคายฝกอบรมดานการประหยัดพลังงาน และ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ภายในอาคารศูนยพลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมีการจัดนิทรรศการในลักษณะของ “การส่ือสาร 2 ทาง 
(Two Ways Communication)” โดยนิทรรศการดังกลาวจะแบงออก
เปน 3 กลุม ซึ่งนิทรรศการในแตละกลุมจะเปนการนำเสนอในรูปแบบ
ที่แตกตางกันออกไป อาทิ แบบจำลอง หุนจำลอง การสาธิต และการ
ทดลองทำ เปนตน โดยมีการนำเสนอขอมูลดานพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมไวอยางนาสนใจ 
 นอกจากน้ี ยังมีนิทรรศการเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงอีก 2 
สถานี ซึ่งประกอบไปดวย นิทรรศการแหลงเรียนรูปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานทรัพยสิน
ส วนพระมหาก ษัตริ ย นำ เสนอแนวทางพระราชดำ ริของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เก่ียวกับการใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต และนิทรรศการพลังงานตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน นำเสนอความรูเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดานพลังงานงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือ
ขยายผลความรูไปสูชุมชนทองถ่ินและชุมชนทั่วประเทศ 
 3. ศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 แหลงเรียนรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม มกีารจัดกิจกรรมดานการใหบรกิารการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน โดยเนนการเรียนรูและความเขาใจส่ิงแวดลอมศกึษา การ
พ่ึงพา และการใชประโยชนอยางย่ังยืน และการจัดหลักสูตรธรรมชาติ
ศึกษาที่อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ดำเนินการโดยองคการ
กองทุนสตัวปาโลกสากล หรอื WWF ประเทศไทย 

 2. Energy for Environment Centre 
 The Energy for Environment Centre has been 
supported by Energy Policy and Planning Office, Ministry of 
Energy, through the Energy Conservation Promotion Fund by 
the exhibitions of energy for environment which aim at 
providing information about energy efficiency and for the 
training programs on energy efficiency and renewable energy 
technologies. The two-way communication exhibitions are 
displayed and divided into three groups. Each group contains 
different methods to deliver information on energy and 
environment, such as using models or simulation models, give 
a demonstration, and do experimentation.   
 In addition, there are two exhibitions on the Sufficiency 
Economy. The first station displays philosophy of sufficiency 
economy, the concepts developed by HM the King, with the 
support of the Crown Property Bureau. The other station 
demonstrates the energy usage in line with the sufficiency 
economy principle, with the support of the Department of 
Alternative Energy Development and Efficiency, Ministry of 
Energy aiming at introducing the knowledge on technologies of 
alternative energy and conservation to the real practice in local 
communities and communities all over the country.  

 3. Education for Sustainable Development 

Center 
 The center for natural resources and environmental 
conservation has operated activities relating to sustainable 
development studies emphasizing on learning and understanding 
of the environment, interdependency, and sustainable utilization. 

The courses of natural studies at SIEP have been organized by the 
World Wildlife Fund (WWF) or the WWF Thailand. 
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 4. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบควบรวมบึงประดิษฐ 
 เปนระบบบำบัดน้ำเสียท่ีอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ
ผสมผสานกับการปลูกพืช เชน กก แฝก และธูปฤๅษี ซึ่งมีลักษณะ
คลายกับพ้ืนท่ีชุมน้ำ ทำใหเปนสวนสำคัญในการสงเสริมการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใชบำบัดน้ำเสีย
จากบานพักขาราชการตำรวจ คายพระรามหก ขนาด 200 ลูกบาศก
เมตรตอวัน บนเน้ือที่ประมาณ 9.5 ไร ซึ่งพัฒนาตอยอดมาจาก
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ระบบบำบัด 
น้ำเสียน้ี บริหารจัดการโดยองคการจัดการน้ำเสีย 
 5. แหลงเรียนรูดานการปองกันการกัดเซาะ
ชายฝงทะเล 
 พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร ไดมีการกอสรางโครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝง 
ประกอบไปดวยเกาะกันคลื่นและรอดักทราย เพ่ือลดความรุนแรงของ
คลื่น และเพ่ิมปริมาณทรายบริเวณชายฝงหนาอุทยานฯ และสราง
เข่ือนกันทรายท่ีบรเิวณปากคลองบางตรานอยและคลองบางตราใหญ  
ใหน้ำทะเลเขาออกไดตามปกติ เ พ่ือรักษาสมดุลระบบนิเวศ
ปาชายเลน ในการขยายพันธุสัตวน้ำออกสูทะเล และเปนประโยชน
ในการพักหลบคลื่นสำหรับเรือประมงพ้ืนบาน 

 4. Wastewater Treatment System: The 
Integrated Constructed Wetlands 
 The Integrated Constructed Wetlands is the system for 
wastewater treatment using natural processes integrated with 
plantation. The plants to be used in the process are the plants those 
found in natural wetlands, such as bulrush, reed, and cattail. The 
wastewater from lodging houses of police officers at the Rama VI 
Camp about 200 cubic meters daily has been discharged to the 
area of constructed wetlands of 9.5 Rais. The technology applied to 
this treatment is developed from the Laem Phak Bia project, the 
Royal environmental research and development project. Thus, this 
technology plays an important role in promoting environmental 
conservation and biodiversity. This wastewater treatment system is 
operated by the Wastewater Management Authority (WMA). 

 6. แหลงเรียนรูดานพลังงานทดแทน 
 พลังงานแสงอาทิตย - ในพ้ืนท่ีอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สรินิธร ไดมกีารติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย จำนวน 2 
จุด คือ อาคารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม บริเวณอาคารจอดรถ
ขนาดกำลังผลิต 28.86 กิโลวัตต และคายการอนุรักษพลังงานและ
สิง่แวดลอม ขนาดกำลังผลติ 16.095 กิโลวตัต ในรูปแบบตอไฟฟาเขา
ระบบและแบบอิสระ เพ่ือนำมาใชเปนไฟแสงสวางบริเวณอาคาร
จอดรถและทางเดินในชวงกลางคืน นอกจากน้ียังไดตดิตัง้ระบบสูบน้ำ
ดวยเซลลแสงอาทติย เพ่ือเพ่ิมความชุมชืน้ของดนิในปาอีกดวย 
 พลังงานลม - การเรียนรูเก่ียวกับการใชพลังงานลมใน
การใชประโยชนดานการเกษตร โดยการติดตั้งกังหันลมสูบน้ำได 21 
ลูกบาศกเมตรตอวัน เพ่ือใชในแปลงพื้นที่ปาบกและพื้นที่ทำการ
เกษตร และไดจัดทำโครงการสาธิตการผลิตไฟฟาจากกังหันลมขนาด
เล็ก โดยทำการติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟาความเร็วลมต่ำ ขนาด 1 
กิโลวัตต (1,000 วัตต) จำนวน 3 ชุด แบบระบบทุงกังหันลม (Mini 
Wind Farm System) เพ่ือสงเสริมการเรียนรูความเขาใจในการเลือก
ใชพลังงานสะอาด และสามารถขยายผลตอยอดการใชพลังงานลม
เปนพลังงานทางเลือกไดในอนาคต 

 5. Learning Center for Coastal Erosion 
Protection 
 At the coastal area of SIEP, there are several structures 
constructed to prevent the beach erosion. Breakwaters and groins 
in front of the Park are for beach erosion prevention. Jetties at the 
mouth of the canals are constructed for allowing seawater flowing 
into and out of the mangrove area. This will help in balancing the 
mangrove ecosystem and also in breeding of aquatic species. 
Moreover, it can be a shelter for local fishing boats.       
 6. Learning Center for Renewable Energy 
 Solar energy - In SIEP, there are two sets of solar cells 
installations. The first photovoltaic power generation of 28.86 
kilowatts-hour has been installed at the parking lots of the Energy 
for Environment Centre building. The other set of 16.095 
kilowatts-hour has been installed at Energy and Environmental 
Conservation Camp. The generated electricity is some part 
supplied into the grid and some is independently used in the Park 
area in lighting the parking area and the walkways in the night time. 
A solar water pumping system is also installed for watering the 
forest area.   
 Wind Energy - The Park has utilized wind energy for 
agricultural purposes. The wind turbine of 21 cubic meters 
per day pumping capacity has been installed. The pumped 
water is used in terrestrial forest and agricultural areas. The 
project demonstration of electricity generation from a small 
wind turbine is organized by installing 3 wind turbines of 1 
kilowatt-hour each, representing as a mini wind farm system. 
This project wants to promote learning and understanding in 
clean energy usage and spending wind power as alternative 
energy in the near future.  

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
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 8. คายสิ่งแวดลอมนานาชาติ 
 สถานท่ีจดัฝกอบรมและพัฒนาครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
และเทคโนโลยี ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูดานส่ิงแวดลอม การอนุรกัษ
พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน สนบัสนนุโดยสถาบันสงเสรมิ
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) นอกจากน้ี ยังประกอบไป
ดวยบานพักแบบตางๆ เพ่ือรองรับผูที่มาฝกอบรม และบุคคลท่ัวไปท่ี
สนใจ 
 9. หองสมุดพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 เป นส วนห น่ึ งของการใหบริ กา ร ศูนยพลั ง งาน เ พ่ือ
สิ่งแวดลอม ตั้งอยูภายในอาคารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม โดย
มีแนวทางหลักในการใหบริการ คือ เปนศูนยรวมหนังสือและส่ือ
ประเภทตางๆ ดานพลังงานและสิ่งแวดลอม สามารถใชบริการเพ่ือ
การคนควา อางอิง เพ่ือประกอบการเรียนการสอนหรือเพ่ิมเติม
ความรู และดำเนินการผลิตหนังสือและสื่อประเภทตางๆ เพ่ือ
แจกจายใหกับโรงเรียนท่ีสนใจเพ่ือใชเปนสื่อประกอบการเรียนการ
สอนดานพลังงานและส่ิงแวดลอม รวมท้ังเปนศูนยกลางแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหวางหองสมุดและสมาชิก เพ่ือสรางเครือขายและ
เผยแพรความรูดานพลังงานและส่ิงแวดลอม เปรียบเสมือนเปน
ขุมทรัพยทางปญญาท่ีสามารถใหบริการสนองความตองการดาน
การเรียน การสอน การวิจัย และความใฝรูของผูใชทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ 

 7. Energy and Environmental Conservation 

Camp 
 The Energy and Environmental Conservat ion 
Camp is supported by the Energy Conservation Promotion 
Fund, Energy Policy and Planning Office, Ministry of 
Energy. SIEP training courses and activities have been set 
up for all people interested in energy and environment 
conservation. Many types of guesthouses which have 
been designed for energy saving, the outdoor campsite, 
and the patio are available at the Park. Besides, there is a 
dock for canoeing; an opportunity for learning nature and 
eco-tourism. 

 8. International Environmental Camp 
 The Park is also sponsored by the Institute for the 
Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) in the 
role of a place for training teachers in science, mathematics 
and technology on environment, energy conservation and 
alternative energy development. The Park contains many 
types of guesthouses to accommodate the trainee and other 
interested individuals. 

 7. คายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
สำหรับเปนสถานท่ีจดักิจกรรมฝกอบรมและพักคางใหกับองคกรตางๆ 
ทัง้เปนหมูคณะและบคุคลทัว่ไปทีส่นใจเรยีนรูดานการอนรุกัษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ประกอบดวย บานพักแบบตางๆ ที่ออกแบบให
ประหยัดพลังงาน ลานกางเต็นท ลานกลางแจง และลานคร่ึงวงกลม 
นอกจากนี้ยังมีทาเรือ สำหรับกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศ โดย
การพายเรือแคนนศูกึษาธรรมชาติ 

 9. Energy and Environment Library 
 The Energy and Environment Library is housed in the 
Energy for Environment Centre. This library is a collection of books 
and other medias on energy and environment arranged for 
learning, searching and referencing purposes. It also produces 
books and other media to distribute to interested schools for using 
in energy and environment teaching and learning. Besides, the 
library plays role as a center for exchanging ideas and comments 
between other libraries and its members to create a network of 
energy and environment. The library is just like a treasure of 
wisdom for all Thai and foreign users.  
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 In addition, being a learning center on conservation of 
natural resources and environment, building environmental 
awareness in young people and general people on realizing the 
importance of tree planting in order to reduce the impact of 
climate change, SIEP has been part of “Plant for the Planet! 
Plant for the Future!- The Billion Tree Campaign” in Thailand in 
cooperation with the Foundation for Global Peace and  
Environment of Japan, the World Environmental Organization, 
the Department of Environmental Quality Promotion, Ministry of 
Natural Resources and the Environment, Thailand. This project 
has been started since 2008 and was divided into three phases. 
In the first phase, five types of trees were planted by HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn along the beach nearby Bang 
Tra Noi canal on Saturday, July 19, 2008; Barringtonia asiatica, 
Derris indica, Diospyros areolata, Syzygium cumini, and 
Manilkara hexandra. Phase 2, which is started in 2009, involved 
planting trees in temples and schools in Cha-am District, Ta Yang 
District, and Kaeng Krachan District, Phetchaburi Province. This 
phase finished in November, 2010, where 15 participating 
schools and temples had completed their activities. Phase 3 is 
currently in action and focuses on mangrove planting in SIEP 
area. 
 As a learning center and a demonstration site for energy 
and environment, SIEP is accredited by the United Nations 
University as a Regional Centre of Expertise on Education for 
Sustainable Development (RCE) on March 28, 2008, SIEP now 
has been visited by more than 80,000 people yearly. 
 From the time HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 
had planted the first mangrove tree in coastal area at 
Mrigadayavan Palace, SIEP today has been developed 
considerably in conservation of energy, natural resources and 
environment, building awareness in conservation for young 
generation, and generating new knowledge in natural 
conservation and utilization. SIEP Foundation, continually 
supports SIEP activities to accomplish the proposed 
objectives and to continue the Royal development projects. 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกตนไมในโครงการ “ปลูกเพ่ือโลก! 
ปลูกเพ่ืออนาคต!- โครงการตนไมพันลานตน” ในประเทศไทย 
HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn plants tree in campaign “Plant for the Planet! 
Plant for the Future!-The Billion Tree Campaign”. 

 นอกจากน้ี ในการเปนแหลงเรียนรูทางธรรมชาติเ พ่ือ

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  สรางจิตสำนึกแก

เยาวชนและประชาชนใหเห็นความสำคัญของการปลูกตนไม  และ

ชวยลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อุทยาน

สิ่ งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ได เปนสวนหน่ึงของโครงการ 

“ปลูกเพ่ือโลก! ปลูกเพ่ืออนาคต!-โครงการตนไมพันลานตน” ใน

ประเทศไทย โดยความร วมมื อของมู ลนิ ธิ เ พ่ื อสั นติ ภาพและ

สิ่ ง แ ว ดล อ ม โ ล ก  ( Foundation of Global Peace and 

Environment-FGPE) แหงประเทศญ่ีปุน องคการส่ิงแวดลอมโลก 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมสงเสริม

คุณภาพส่ิงแวดลอม และมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธรฯ ซึ่งไดมีการดำเนินโครงการมาต้ังแต ป 2551 แบงออกเปน

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 โดยในระยะแรกเปนการรณรงค

ปลูกตนไมพ้ืนท่ีอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ซึ่งไดรับ 

พระมหากรุณาธิคณุจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

ในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปดกิจกรรมปลูกตนไมใน

โครงการฯ และทรงปลูกตนไมจำนวน 5 ตน ไดแก ตนจิกทะเล  ตน

หยีทะเล ตนมะพลับ ตนหวาและตนเกด ณ บริเวณชายหาด 

ปากคลองบางตรานอยเม่ือวันเสารที่ 19 กรกฎาคม 2551 ใน

ระยะท่ี 2 (เร่ิมในป 2552) จัดกิจกรรมปลูกตนไมในพ้ืนท่ีวัดและ

โรงเรียนในอำเภอชะอำ อำเภอทายาง และอำเภอแกงกระจาน ซึ่งได

ดำเนินการเสร็จสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2553 รวมจำนวนวัดและ

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ทั้งสิ้น 15 แหง ปจจุบัน อยูระหวางการ

ดำเนินงานในระยะท่ี 3 โดยมุงเนนจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนใน

พ้ืนท่ีอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

 จากการเปนศูนยการเรียนรูและสาธิต ดานการอนุรักษ

พลังงานและส่ิงแวดลอม อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรจึงได

รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ใหเปนศูนยการเรียนรู

ในภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน (Regional Centre of 

Expertise on Education for Sustainable Development) หรือ 

RCE Cha-am ตั้งแตวันท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 ทำใหมีผูเขามา

เย่ียมชมและเขารับการฝกอบรมกวาปละ 80,000 คน ในปจจุบัน 

 นับตั้งแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงปลูกโกงกางตนแรกบริเวณชายฝงพระราชนิเวศนมฤคทายวัน ใน

วันน้ีอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ไดขยายผลงานไปสูงาน

ดานการอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ปลูกฝงจิตสำนึกใหกับเยาวชน พรอมศึกษาคนควาองคความรูใหมๆ 

ในการดูแลรักษาและใชประโยชนจากธรรมชาติ โดยมีมูลนิธิอุทยาน

สิง่แวดลอมนานาชาติสรินิธร ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี (มอนส) ดำเนินการบริหารจัดการใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค มุงเนนการสืบสานงานตามแนวพระราชดำริ และ 

เทิดพระเกียรติแดองคพระราชูปถัมภ 
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การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีเกิดข้ึนพรอมๆ กับ
ภาวะโลกรอนกำลังสรางความเสียหายอยางใหญหลวงแกหลาย
ประเทศ เหตุการณภัยพิบัติครั้งสำคัญในรอบ 10 ปที่ผานมามีความ
รุนแรง และสรางความเสียหายมากข้ึนตามลำดับ ดังเชน การเกิด

คลื่นความรอนในทวีปยุโรปในป พ.ศ. 2546 การเกิดอุทกภัยคร้ัง

รุนแรงที่มีปริมาณฝนสูงสุด 944 มม. ตอวันท่ีประเทศอินเดียในป 
พ.ศ. 2548 มีผูเสียชีวิตกวา 1,100 คน การเกิดพายุไซโคลนนากีสพัด 

กระหน่ำประเทศพมาในป พ.ศ. 2551 ทำใหมีผูเสียชีวิต และสูญหาย
กวา 100,000 คน การเกิดน้ำทวมใหญทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
ในปลายป 2553 และเพ่ิงจะผานไปเม่ือตนป 2554 กับเหตุการณ

น้ำทวมคร้ังรุนแรงในประเทศออสเตรเลีย ทำใหหลายๆ เมืองโดย
เฉพาะเมืองบริสเบน ตองจมใตบาดาลเปนเวลาหลายสัปดาห และ
เหตุการณลาสุดน้ำปาไหลหลาก แผนดินถลมยานชานเมืองริโอ 

ดาเจนิโร ซึ่งมีผูเสียชีวิตกวา 1,600 คน นับเปนเหตุการณที่รุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตรของประเทศบราซิล 

 ตัวอยางเหตุการณที่สำคัญในกลางป 2552 (วันท่ี 7-10 
สงิหาคม 2552) พายุไตฝุนมรกต พัดเขาถลมประเทศไตหวัน (รปูที ่1) 
ทำใหมีปริมาณฝนตกมากกวา 2,500 มม.ในชวงวลา 48 ชั่วโมง มีผู

เสียชีวิตกวา 650 คน ทั้งๆ ที่ประเทศไตหวันถือวามีความพรอมสูง
มากในการรับมือ หลายคนยังคงสงสัยวาเหตุการณในคร้ังน้ัน 

Assoc. Prof. Dr. Seree Supratid
Director of Energy for Environment Centre
The Sirindhorn International Environmental Park

อุทกภัยซ้ำซาก ภัยแลงซ้ำซอน
การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 Recurring Floods, Repeating Droughts: Adaptation to Climate Change
รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย
ผูอำนวยการศูนยพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

 Climate change that coincides with global 
warming is generating enormous damages to many countries. 
Major disasters in the past 10 years are quite severe and 
create increasingly more damages, such as the heat wave 

event in Europe in 2003, a severe flood with the maximum 
rainfall of 944 mm per day in India in 2005 killing over 1,100 

people, cyclone Nagis hitting Myanmar in 2008 and making a 
death toll and loss of more than 100,000 people, as well as 

massive flooding across Thailand in late 2010. A recently 
severe flood in early 2011 in Australia resulted in inundation of 
many cities, especially Brisbane was inundated for several 

weeks. Latest events of flash flood and landslide in suburban 
Rio de Janeiro killed more than 1,600 people, which are the 
most severe events in the history of Brazil. 
 An example of significant events in mid 2009 
( A u g u s t 7 - 1 0 , 2 0 0 9 ) was typhoon Morakot made a 

landfall Taiwan (Figure 1), resulted in more than 2,500 mm 
of rainfall in 48 hours. The typhoon left with a death toll of 
more than 650 people, despite Taiwan is considered as 

one of the best countr ies in terms of responses and 
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preparednesses  for disasters. Many people were still 
skept ical why there were so many people dead. 
Considering of Figure 2, which was taken from the actual 
locat ions of the Shaol in v i l lage (ci ty of Kaoshiung), 
showed condit ions before and after the events. The 
mudslide buried more than 100 people in this village. 
Many questions then had arisen as to the national disaster 
management system of Taiwan. The rescue teams, 
including soldiers and civil servants had not received any 
orders to get into the area after four days. Additionally, 
the Taiwan government (on August 11, 2009) by the 
Minister of Foreign Affairs refused any assistance from 
overseas. As a consequence the popular i ty of the 
government declined immediately. Based on the case of 
Taiwan, Thailand should have come up with an important 
case study because if we were to face something like this 
we would not know what would happen. 

 The next few days (September 25-27, 2009) 
typhoon Ketsana hi t the Phi l ippines (Figure 3) wi th 
approximately 424 mm of rainfall in 12 hours, resulted in 
many cities inundated. The death toll was more than 100 
people and the economic and social losses were severe 

up to the point that the government had to call for an 
emergency assistance from other countries. 
 Recently, a large scale flood caused by La Nina 

phenomenon induced a heavy rain (> 200 mm/day) to the 
northeast of Australia continent starting from Queensland, 
par t icu la r l y in Br i sbane (F igure 4 ) . The ups t ream 

ทำไมจึงมีผู เสียชีวิตมาก ลองพิจารณา (รูปที่ 2) ซึ่งถายภาพจาก
สถานท่ีจริงของหมูบานเสาหลิน (Shaolin) (เมืองกาสง-Kaoshiung) 
สภาพกอน และหลังเกิดเหตุการณ ซึ่งพบวาเกิดโคลนถลมฝงราง
ผูเสียชีวิตกวา 100 คน ในหมูบานแหงน้ี ทำใหเกิดคำถามตามมา
มากมายถึงระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไตหวัน 
หนวยกูภัย รวมท้ังทหาร และพลเรือนไมไดรับคำส่ังใดๆ ใหเขาไปยัง
พ้ืนที่ ภายหลังจากเหตุการณผานไป 4 วัน นอกจากน้ีรัฐบาล
ไตหวัน (วันที่ 11 สิงหาคม 2552) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศกลับออกมาปฏิเสธความชวยเหลือจากตางประเทศ 
ทำใหความนิยมในตัวรัฐบาลตกต่ำลงเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนทันที 
กรณีตัวอยางสำหรับเหตุการณในครั้งนี้ ประเทศไทยนาจะใชเปน
กรณีศึกษาท่ีสำคัญ เพราะถาเราเผชิญอยางน้ีอะไรจะเกิดขึ้น 
 ถัดมาเพียงไมก่ีวัน (25-27 กันยายน 2552) พายุไตฝุนกิสนา 
(Ketsana) เขาถลมประเทศฟลิปปนส (รูปที่ 3) ดวยปริมาณฝนตก
ประมาณ 424 มม.ใน 12 ชั่วโมง สงผลใหหลายเมืองจมอยูใตน้ำ 

รูปที่ 1 พายุไตฝุนมรกตถลมประเทศไตหวันระหวางวันท่ี 7-10 สิงหาคม  2552 
Figure 1 Typhoon Morakot clashed Taiwan during August 7-10, 2009. 

รูปที่ 2 สภาพกอนและหลังเหตุการณไตฝุนพัดถลมที่หมูบานเสาหลิน (Taiwan Communique, 2009) 
Figure 2 Conditions before and after the event of typhoon hit the Shaolin village (Taiwan Communique, 
2009). 
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dam (Wivenhoe Dam) reached its maximum storage capacity 
such that it needed to release water through its spillway over 
645 million cubic meters/day. This resulted in the cracking of 
river bank walls of longer than 300 meters along the Brisbane 
River with an economic loss of not less than 200,000 million baht. 
It was estimated that the damage may take at least two years in 
order to restore to their original condition. In addition, there were 
flash floods and mudslides in Brazil (Figure 5) which was the 
most severe in history with more than 250 mm of rainfall/day. 
 As the only Thai, who was selected as the lead 
author for a special report on “Managing the risks of 
extreme events and disasters to advance climate change 
adaptation” of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change ( IPCC) Work ing Group I I (WG II), I had an 
interest ing informat ion and focused on adaptat ion 
measures rather than mitigation measures on greenhouse 
gas emissions which was still highly uncertain. Although it 
could have been agreed upon at this time the impact 
could not be reduced immediately. It would take 100-1000 
years; therefore, the impact reduction of the threats from 
climate change would need restructuring of society to 
become a strong society and could appropriately adapt to 
the situations. All people, however, must be aware of 
sever i ty and frequency of disasters, which wi l l 
subsequently increase. In the IPCC WG II meeting the 
strategy of “Climate Smart” was reiterated in that it is a 
wise adaptation to the threats of climate change. The 
developed countries that have implemented the “Climate 
S m a r t ” s t r a t e g y ( Figure 6) such as the case of the 
Netherlands formulating “Living with Water” strategy, 
including the increase in height of dikes and construction 
of underground water storages in all public areas. In 
Florida, USA many cities have designed houses with a 

high under space. In Singapore, the dikes around the 
is land were increased in height. In Vietnam, the 

รูปที่ 3 พายุไตฝุนกิสนา ถลมประเทศฟลิปปนส
Figure 3 Typhoon Ketsana stormed the Philippines.

มีผูเสียชีวิตกวา 100 คน สรางความเสียหายตอเศรษฐกิจ และสังคม
อยางรุนแรง ถึงขั้นท่ีตองประกาศภาวะฉุกเฉินขอรับความชวยเหลือ
จากนานาประเทศ 
 ลาสุดเกิดเหตุการณน้ำทวมเปนบริเวณกวางจากอิทธิพล
ของปรากฏการณลานินญาท่ีทำใหเกิดฝนตกหนัก (> 200 มม.ตอวัน) 
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย เ ร่ิมจากรัฐ
ควีนสแลนด โดยเฉพาะในเมืองบริสเบน (รูปที่ 4) โดยเข่ือนเหนือ
น้ำ (Wivenhoe Dam) มีปริมาณน้ำไหลเขาเต็มอาง จำเปนตอง
ปลอยน้ำผานทางน้ำลนวันละกวา 645 ลานลูกบาศกเมตร ทำให
กำแพงเข่ือนริมแมน้ำบริสเบนแตกยาวกวา 300 เมตร สรางความ
เสียหายทางเศรษฐกิจไมต่ำกวา 200,000 ลานบาท มีการประเมินกัน
วาความเสียหายน้ีอาจจะตองใชเวลาอยางต่ำ 2 ปในการท่ีจะฟนฟูให
กลับมาอยูในสภาพเดิม นอกจากน้ี ยังเกิดเหตุการณน้ำปาไหลหลาก 
และโคลนถลมในประเทศบราซิล (รูปที่ 5) ที่มีความรุนแรงมากท่ีสุด
ในประวัติศาสตร มีปริมาณฝนตกมากกวา 250 มม.ตอวัน 
 ในฐานะเปนคนไทยเพียงคนเดียวท่ีไดรับคัดเลือกใหเปน
ผู เขียนนำ (Lead Author) ในการเขียนรายงานพิเศษการจัดการ

รูปท่ี 4 ภาพเหตุการณน้ำทวมในเมืองบริสเบน ออสเตรเลีย 2554 (www.australia.au)
Figure 4 Flood events in the city of Brisbane, Australia in 2011 (www.australia.au).

รูปที่ 5 ภาพเหตุการณน้ำปาไหลหลาก และโคลนถลมในประเทศบราซิล 2554 
(www.slideshare.net)
Figure 5 Flash fl ood and mudslide in Brazil, 2011 (www.slideshare.net).

32

เรื่องเดนประเด็นรอน / Hot Issue



constructions of permanent dikes close to the sea are 
began. 
 Many people are still doubtful whether in 2012 it 
would really become the end of the world. Applications of 
mathematical model to predict changes of global climate 
in the next 100 years did not find such evidence. However, 
there is a possibility that the world would have to face with 
the worst catastrophe. Data from experts of several 
institutes, including IPCC indicated that the efforts to 
control the global temperature emission not to exceed 
more than 2oC are needed to control the amount of 
greenhouse gases emission not to exceed 450 parts 
per million (ppm). At present, the amount of greenhouse 
gases is about 380 ppm and tends to increase at the rate 
of about 2 ppm per year. Thus, i f there is no any 
measures in place, the world wi l l have to face with 
something unexpected in the near future (about 30-40 
years). This would have to take some time before the 
people on earth get affected, such as predicted sea level 

ความเส่ียงของเหตุการณที่รุนแรงและภัยพิบัติโดยการปรับตัวกับ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ โดยคณะทำงานกลุมที่ 2 (Working 
Group 2) ภายใตคณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on 
Climate Change - IPCC หรือ ไอพีซีซี) มีขอมูลที่นาสนใจ และให
ความสำคัญกับมาตรการปรับตัว (Adaptation) นอกเหนือจาก
มาตรการการลดกาซเรือนกระจกท่ียังคงมีความไมแนนอนสูง และ
แมวาจะสามารถตกลงกันไดในเวลาน้ี ก็ไมสามารถลดผลกระทบได
ทันที ทั้งนี้อาจจะตองใชเวลาเปน 100-1,000 ป ดังนั้น การลด
ผลกระทบจากภัยคุกคามจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึง
จำเปนตองมีการปรับโครงสรางของสังคมใหเปนสังคมที่เขมแข็ง 
และ ปรับตัวไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ ประชาชนทุกคนตอง
ตระหนักถึงความรุนแรง และความถ่ีของภัยพิบัติซึ่งจะมากข้ึนตาม
ลำดับ ในท่ีประชุมมีการย้ำถึงกลยุทธดาน “ไคลเมท สมารท” 
(Climate Smart) เปนการปรับตัวอยางชาญฉลาดตอภัยคุกคามจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังตัวอยางในประเทศพัฒนาท่ีได
มีการดำเนินกลยุทธดาน ไคลเมท สมารท (รูปที่ 6) เชน กรณีของ
ประเทศเนเธอรแลนด มีการกำหนดยุทธศาสตร “หาท่ีน้ำอยู” รวมทั้ง
มีการปรับยกระดับคันก้ันน้ำใหสูงข้ึน การสรางหองเก็บน้ำใตดินใน
พ้ืนท่ีสาธารณะตางๆ เมืองใหญๆ ในมลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐ
อเมริกาก็มีการออกแบบบานท่ีอยูอาศัยใหมีใตถุนสูง ประเทศ
สิงคโปร มีการปรับยกคันก้ันน้ำรอบเกาะใหสูงข้ึน ประเทศเวียดนาม
เร่ิมสรางคันก้ันน้ำแบบถาวรริมทะเล เปนตน 
 หลายคนยังคงสงสัยวา ในป พ.ศ. 2555 จะเปนปอวสาน
โลกจริงหรือ จากการประยุกตใชแบบจำลองทางคณิตศาสตรใน
การคาดการณการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกในอนาคต 
100 ป ยังไมพบกับหลักฐานดังกลาว อยางไรก็ตาม มีความเปนไป
ไดที่ โลกจะตองเผชิญกับหายนะท่ี เลวราย ท่ีสุด จากขอมูล
ผูเชี่ยวชาญหลายสำนัก รวมท้ัง ไอพีซีซี ระบุวา ความพยายาม

รูปที่ 6 ตัวอยางการปรับตัวโดยใชกลยุทธ “Climate smart” (www.treehugger.com)
Figure 6 An example of adaptation applying the “Climate Smart” strategy (www.treehugger.com).
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ในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไมใหเพ่ิมขึ้นเกินกวา 2 องศา
เซลเซียส จำเปนท่ีจะตองควบคุมปริมาณกาซเรือนกระจกไมให
เ กิน 450 ส วนในล านส วน ( p p m ) โดย ท่ีตั ว เ ลขป จจุ บั น
ปริมาณกาซเรือนกระจกอยูทีป่ระมาณ 380 ppm และมอีตัราเพ่ิมขึน้
ประมาณ 2 ppm ตอป ดังน้ันถายังไมมีมาตรการใดๆ ออกมา โลกก็
อาจจะตองเผชิญกับสิ่งท่ีไมอาจคาดฝนได ในระยะเวลาอันใกล 
(ประมาณ 30-40 ป) แตชาวโลกกวาจะไดรับผลกระทบก็อาจจะใช
เวลาสักระยะหน่ึง เชน ระดับน้ำทะเลท่ีมีการคาดการณอาจสูงข้ึนอีก
เกือบ 1.5-2 เมตร ในศตวรรษหนา หลายพ้ืนท่ีบนโลกก็คงตองจมน้ำ 
 สำหรับประเทศไทย มหาอุทกภัย 2553 ถือเปนบทเรียน
คร้ังสำคัญท่ีมิอาจมองขามในทุกๆ มิติของการบริหารจัดการ
ภัยพิบัติ การเสียชีวิตของประชาชนท่ีไมสามารถประเมินคาได 
ประกอบกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมทุกภาคสวน 
เกิดปรากฏการณใหมๆ ที่มีทั้งจุดแข็ง และจุดออนท่ีทำใหสังคม
ไทยควรตระหนักรวมกัน รับผิดชอบรวมกัน เสียสละรวมกัน เพ่ือ
สรางบรรทัดฐาน และแนวทางผลประโยชนรวมกัน นำพาประเทศ
ไทยใหหลุดพนจากวงจรความสูญเสียท่ีจะกลับมาอีกอยางไม
สามารถหลีกเล่ียงได อนาคตจึงขึ้นอยูกับทุกภาคสวนของสังคม 
เร่ิมจากระดับนโยบาย ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน และองคการไมแสวงหาผลกำไร (Non Prof i t 
Organization-NGO) ตางๆ ทั้งหลายวาจะสามารถปรับตัวรับกับ
สถานการณไดอยางไร และท่ีสำคัญหาท่ีสุดมิได “พระมหา
กรุณาธิคุณ ที่ทรงอยูเคียงขางประชาชนของพระองค ยามใดท่ี
ราษฎรเปนทุกข พระองคจะทรงทุกขย่ิงกวา น้ำพระทัยจากโครงการ
พระราชดำริฯ จึงปรากฏข้ึนท่ัวหลาฟาเมืองไทย” ในฐานะประชาชน
คนหน่ึง จึงขอนำบทเรียนท่ีเกิดข้ึน มาสะทอน ประเมิน และ
วิเคราะหใหทุกภาคสวนไดเห็นขอเท็จจริง พรอมรวมกันขบคิด 

ปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
 กรณีศึกษาเหตุการณคร้ังน้ี สังคมตองยอมรับวา เรา
ประเมินปรากฏการณลานินญา และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศต่ำเกินไป ผูเขียนไดเคยใหขอมูลเชิงวิชาการ และติดตาม
สถานการณอยางตอเน่ืองพรอมใหคำเตือนตอสังคมไทยต้ังแตปลาย
ป 2552 วา “ตนปจนถึงกลางป 2553 เราอาจจะตองเผชิญกับภัยแลง

อยางรุนแรง และปลายปก็อาจจะเผชิญกับเหตุการณน้ำทวมคร้ัง
ใหญ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีอำเภอหาดใหญ” นอกจากน้ี ยังเนนย้ำวา 
ภายในป 2563 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจจะตอง
เผชิญกับเหตุการณน้ำทวมครั้งใหญที่สรางความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจอยางมหาศาล ผูเขียนใชคำวาอาจจะ จึงทำใหสังคมไม

สนใจ และไมตระหนักกับเหตุการณที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการ
ภัยพิบัติเปนการบริหารจัดการความเส่ียง เสมือนกับการทำธุรกิจ ซึ่ง
มีความเสี่ยงมากมายท่ีตองคำนึงถึง ถาประเมินผลกระทบแลวรับได
เราก็ไมจำเปนท่ีจะตองดำเนินการอะไร ในทางตรงขาม ถาประเมิน
แลวสงผลกระทบอยางรุนแรง เราตองนำมาวิเคราะหหามาตรการ

รองรับ ในการประชุมผูเช่ียวชาญดานภัยพิบัติ ของคณะทำงาน 

r ise may increase to nearly 1.5-2 meters in the next 
century. If that were to happen, many areas in the world 
would be inundated. 
 For Thai land, the 2010 Great Flood is an 
important lesson that cannot be over looked in al l 
dimensions of disaster administration and management. 
Loss of people lives cannot be valued. This coupled with 
the economic loss across all sectors brings about new 
phenomena which have both strengths and weaknesses 
that Thai society should be aware of, be responsible for 
and sacrifice together to create a norm and generate a 
share benefit. In this regard, Thailand can get out of the 
v icious ( loss) circle which wi l l come back again 
unavoidably. The future then will depend on all sectors of 
society from policy-makers, political groups, public and 
private sectors, people groups and NGOs of how they will 
be able to adapt themselves to the si tuat ion. Most 
importantly, the appreciation of Thai people on “the royal 
grace” of HM the King who always stands by his people, 

and whenever the people suffer he will suffer much more. 
The will of HM the King’s Initiative Projects is appearing 
throughout Thailand. As an individual I want to bring the 

lessons to reflex, evaluate and analyze to open up the 
facts for all concerned sectors to jointly think over and 
improve of disaster administration and management. 
 Upon case study of this event the society must 
accept that we underestimated the La Nina phenomenon 

and the impacts of climate change. I used to provide 
technical data and continuously monitor the situation 
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ไอพีซีซี มีขอมูลบงชี้ถึงปจจัยเส่ียงหลายประการ 
 เหตุการณครั้งนี้ เราถูกโจมตีโดยขาศึก (เมฆฝน) แบบไร
ทิศทาง และมาพรอมๆ กันในเวลาไลเล่ียกัน และตองยอมรับวา
ปรากฏการณลานินญา ป 2553 รุนแรงที่สุดในรอบ 60 ป ระหวาง
เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ถายังคงจำเหตุการณเมื่อปที่แลว
ได เราเพ่ิงจะประสบภัยแลงตั้งแตปลายป 2552 และตอเน่ืองมา
จนถึงกลางป 2553 ปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญ และขนาด
กลางหลายแหงมีไมถึงรอยละ 40 ของปริมาตรกักเก็บ มีการออก
ประกาศเชิญชวนใหงดการทำนาปรัง และเล่ือนการทำนาปไป
ประมาณ 2 เดือน (ซึ่งในขอเท็จจริง นโยบายประกันราคาขาว 
ประกอบราคาขาวในตลาดเปนแรงจูงใจที่ทำใหชาวนาหันมาใช
พ้ืนท่ีทำนามากข้ึน) จนกระท่ังเดือนกันยายน จนถึงเดือนตุลาคม
เกิดฝนตกหนักบริเวณพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางตามแนวรอง
ความกดอากาศต่ำ ทำใหอางเก็บน้ำขนาดกลางหลายแหงไม
สามารถรับน้ำไดเพ่ิมเติมจากปริมาณฝนตกตอเน่ือง พ้ืนท่ีลุมภาค
กลางหลายจังหวัดมีน้ำทวมขังเปนบริเวณกวาง (สุพรรณบุรี ลพบุรี 
สระบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา เปนตน) สถานการณเร่ิมรุนแรง
ขึ้นเม่ือปริมาณน้ำไหลเขาเข่ือนเจาพระยา และเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิมี
ปริมาณมาก และไมสามารถผันเขาแมน้ำทาจีน และคลองชัยนาท-
ปาสักได เน่ืองจากจะเขาไปซ้ำเติมความเสียหายแกประชาชนใน
จังหวัดสุพรรณบุรี และลพบุรี สงผลใหบริเวณชุมชนทายน้ำเข่ือน
เจาพระยา (ชัยนาท อินทรบุรี สิงหบุรี อางทอง อยุธยา) และชุมชน
ทายน้ำเข่ือนปาสักชลสิทธ์ิ (อำเภอทาเรือ อำเภอนครหลวง) เกิด
น้ำทวมขังเปนบริเวณกวาง ปริมาณน้ำท่ีปลอยผานเข่ือนเจาพระยา 
(ประมาณ 3,600 ลูกบาศกเมตรตอวินาที) และเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 

(ประมาณ 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที) ไหลมารวมกันท่ีอำเภอ
บางไทร สงผลใหหลายพ้ืนท่ีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจมใตน้ำ 

(อำเภอบางบาล อำเภอเสนา) ปทุมธานี (อำเภอเมือง อำเภอ
สามโคก) นนทบุรี (อำเภอปากเกร็ด อำเภอเมือง) รวมท้ังพ้ืนท่ี

กรุงเทพมหานคร (ชุมชนนอกคันก้ันน้ำ) ปริมาณน้ำไหลท่ีเขาทุง

ตั้ งแต ใต เ ข่ือนเจ าพระยา  และใต เ ข่ือนปาสักชลสิท ธ์ิลงมา  
(ประมาณ 2,800 ลานลูกบาศกเมตร) สงผลดีกับปริมาณน้ำเขา
กรุงเทพฯ นอยลง สถานการณเปลี่ยนจากภัยแลงเปนอุทกภัยใน

ชวงเวลาประมาณ 2-3 เดือน อางเก็บน้ำขนาดกลาง (เข่ือนลำตะคอง 
เข่ือนลำพระเพลิง) ไมสามารถหนวงน้ำไดอีกตอไป จึงตองปลอยน้ำ

ผานเขาตัวเมืองนครราชสีมา และอำเภอปกธงชัย นอกจากน้ี 
ปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาทายเข่ือนลำตะคองยังไหลหลากซ้ำเติม
ความเสียหายเปนวงกวาง ไหลเขาตัวเมืองนครราชสีมา (ปริมาณ

น้ำทายเข่ือนลำพระเพลิง ประมาณกวา 250 ลานลูกบาศกเมตรตอ
วัน ไหลผานอำเภอปกธงชัย) นอกจากน้ีปริมาณน้ำท่ีไหลหลากลง

แมน้ำมูลและแมน้ำชี ทำใหเกิดการทวมขังชุมชนบริเวณท่ีน้ำไหล
ผานเปนโดมิโน โดยจังหวัดทายน้ำยังมีเวลาในการเตรียมพรอม
เน่ืองจากน้ำเหนือตองใชเวลาในการเดินทาง 

while giving warnings to Thai society since the end of 
2009 that at the beginning to mid 2010 we may have to 
face with severe drought and at the end of the year we 
may have to experience major floods, especially in Hat 
Yai district. In addition, I also emphasized that by the year 
2020 the Bangkok metropolitan area and its vicinity may 
have to face with a major flood resulting in a tremendous 
economic loss. I used the word “may” so the society did 
not pay attention to and was not aware of the incident. 
Administrat ion and management of disasters is r isk 
management l ike doing business with many r isks to 
consider. If the assessed impacts are acceptable, it is not 
necessary to do anything. On the other hand, i f the 
assessment indicates severe impacts, we have to do 
analysis for mitigation measures. The meeting of experts 
on disasters of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) has data indicating several risk factors. 
 Upon this event we were attacked by 
multidirectional enemy (rainy clouds) coming simultaneously 
and about the same time. It is accepted that the La Nina 
phenomenon in 2011 was the most severe in 60 years. If 
you still remembered last year incident during October and 
November, we just experienced drought since late 2009 
and continued until mid 2010. The water storage in medium 
and large reservoirs became decreasing less than 40% of 
the available storage capacity. The government, then 
issued some recommendations to suspend the off-season 
rice and to postpone the planting of in-season rice to about 
2 months (but in fact the guarantee policy of rice price and 
the market price are incentives to farmers to increase rice 
plantation). From September to October there was a heavy 
rain in lower northern, central, eastern and middle 

northeastern parts of Thailand along the low pressure 
trough. As a consequence many medium sizes of reservoirs 
could not receive any more water due to the continuation of 
rainfalls. Several provinces in the low lying central region of 
Thailand were widely flooded (Suphanburi Lopburi, Saraburi, 

Angthong and Ayutthaya, etc.). The situation became 
intensified when the water inflow to the Chao Phraya Dam 
and Pasak Jolasid Dam were in large quantity and could not 

divert to the Tha Chin River and Chainat-Pasak canal. If that 
large amount of water were to be diverted, it would have 
aggravated the existing damages to the people in 
Suphanburi and Lopburi and resulted in a large scale 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
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 สำหรับความกังวลกับเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลในอนาคต มีขอมูลบงชี้ความเสี่ยงหลายประการจาก 
IPCC (2007) และอีกหลายหนวยงาน เชน Nicholls, et al. (2008) 
และ World Bank (2010) วากรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงท่ีอาจจะตอง
เผชิญกับเหตุการณน้ำทวมคร้ังใหญในอนาคต ผูเขียนไดทำการ
ศึกษา และประเมินผลกระทบจากเหตุการณน้ำทวมกรุงเทพฯ 
พบวา ขอมูลปริมาณน้ำฝน ปริมาณน้ำเหนือในชวงฤดูน้ำหลาก (ที่มี
แนวโนมเพ่ิมขึ้นรอยละ 10-15) การเปล่ียนแปลงสภาพการใช
ที่ดิน ( พ้ืนท่ีชุมน้ำลดลงจากรอยละ 60 เหลือรอยละ 25 ในรอบ 
20 ปที่ผานมา) การทรุดตัวของแผนดิน (ประมาณ 2-10 ซม.ตอป) 
และการเพ่ิมขึ้นของระดับน้ำทะเล (ประมาณ 2-3 มม.ตอป) ปจจัย
ตางๆ ที่สำคัญเหลาน้ี จะสงผลใหพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑลตอง
เผชิญกับความเส่ียง และความลอแหลมมากข้ึน การศึกษาน้ีได
สรางแบบจำลองน้ำทวมกรุงเทพฯ และปริมณฑลขึ้น โดยพบวา
หลายพ้ืนท่ีจะตองจมอยูใตบาดาลเปนเวลา 1-2 เดือน (รูปที่ 7) คือ
ตั้งแตจังหวัดเหนือน้ำ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี มีน้ำทวมขัง
ทั้งหมด พ้ืนที่สวนใหญของจังหวัดนนทบุรี พ้ืนที่ฝงธนบุรี และฝง
ตะวันออกกรุงเทพฯ บางพ้ืนท่ีมีน้ำทวมขัง โดยมีการประเมินความ
เสียหายเบ้ืองตนอยูที่ 150,000 ลานบาท และท่ีสำคัญเปนความ
ยากลำบากในการบริหารจัดการ มาตรการตางๆ ที่เตรียมไวจะไม
สามารถนำมาใชไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เน่ือง
มาจากเหตุการณน้ำทวมในอนาคตจะมีความรุนแรง และสลับ
ซับซอนจนยากท่ีจะแกไข  
 ทายท่ีสุด อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ไดนอมนำ
กระแสพระราชดำรัสดาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เปนกรณี
ศึกษาตัวอยางของ ไคลเมท สมารท สำหรับชุมชนในประเทศไทย 
โดยยึดหลักความเปนธรรมชาติ และความเปนอยูอยางธรรมดา 
(ตามคำกลาวของ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล) กลาวคือ ชุมชนที่อยูใน
ชนบท มักจะมีความลอแหลมตอภัยคุกคามสูงกวาชุมชนเมือง การ
จัดสรรที่ทำกินในสัดสวนท่ีเหมะสม (ขุดสระน้ำรอยละ 30 ทำนา
ขาวรอยละ 30 ไรนาสวนผสมรอยละ 30 และเปนที่อยูอาศัยรอยละ 
10) จะสามารถลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศจาก
หนักเปนเบา ในยามฝนตกหนัก น้ำเหนือมีปริมาณมาก หากทุก
ครอบครัวมีการเตรียมสระน้ำเพ่ือรับน้ำดังกลาวเปรียบเหมือน

แกมลิงตามแนวพระราชดำริ ก็จะสามารถลดผลกระทบจาก
เหตุการณนำทวมไดไมมากก็นอย ในขณะเดียวกัน ยามเม่ือตอง
เผชิญกับหนาแลง ก็ยังมีน้ำในสระคอยใหความอุดมสมบูรณกับพืช
ผลท่ีปลูก การจัดพ้ืนท่ีเปนท่ีอยูอาศัยใหเปนใตถุนสูงเหมือนบานใน
สมัยกอนชวยเพ่ิมพื้นที่ใหน้ำอยู และสามารถใชเปนพ้ืนท่ีทำกิน 

หรืออยูอาศัยในฤดูแลงไดอยางเหมาะสม แนวทางดังกลาวเปนการ
ปรับ ตัวอย า งชาญฉลาดของ ชุมชนต อภั ย คุกคามด านการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศท่ีจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะกับประเทศไทยท่ีมี
การคาดการณจาก ไอพีซีซี ดานความเส่ียงตอการเกิดน้ำทวม และ
ภัยแลงเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกัน การปรับยุทธศาสตรของ

inundation of downstream communities of the Chao Phraya 
Dam (Chainat, Inburi, Singburi, Angthong and Ayutthaya) 
and the Pasak Jolasid Dam (Tharue and Nakornluang 
Districts). The amounts of water discharged through the 
Chao Phraya Dam (about 3,600 cubic meters per second) 
and the Pasak Jolasid Dam (about 1,200 cubic meters per 
second) would be merged at the district of Bangsai. This 
occurrance resulted in f looding of several areas in 
Ayutthaya Province (Bangban and Sena Districts), 
Pathumthani (Muang and Samkhok Districts) Nonthaburi 
(Pakkre t  and Muang D is t r ic ts )  and Bangkok  a rea  
( communities outside of the water protection dikes). The 
amount of water flowed into downstream basins of the Chao 
Phraya Dam and the Pasak Jolasid Dam (about 2,800 
million cubic meters per second) was beneficial in that the 
water flow to Bangkok area would be reduced. The situation 
had changed from drought to flood in about 2-3 months. 
The medium size dams (Lam Tra Kong Dam and Lam Phra 
Phloeng Dam) would not be able to further delay the water 
f low; thus, the water was discharged to downtown 
Nakhonratchasima Province and Pakthongchai District. In 
addition, the amount of water discharged to the Moon and 
Chi Rivers could cause a domino effect of inundation to all 
communities along the rivers. The downstream provinces 
still had times to be prepared for the effect as water mass 
would take some time to flow downstream. 
 Regarding the concerns on the future flooding in 
Bangkok and its vicinity there are data from IPCC (2007) 
and several other agencies such as Nicholls et al. (2008) 
and World Bank (2010) indicat ing many r isks that 
Bangkok, the capital, may have to face a major flooding in 
the future. I studied and assessed the potential impact of 

floods in Bangkok and found that rainfall data, water flow 
during the flooding season (tended to increase by 10-15%), 
land use change (wetland areas have decreased from 
60% to 25% in the past 20 years), land subsidence (about 
2-10 cm per year) and an increase in sea level (about 2-3 

mm per year). Of all these significant factors would result 
in the Bangkok and its vicinity to experience greater risk 
and vulnerability. This study was conducted to model the 

future flood in Bangkok and its vicinity. It was found that 
many areas may have to be inundated for 1-2 months 
( Figure 7), beginning from the upstream provinces, 
Ayutthaya, the whole area of Pathumthani Province, most 
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ภาครัฐตอการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศก็มีความจำเปนท่ีจะตอง
ดำเนินการควบคูกันไป นอกเหนือจากมาตรการการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก เชน  การจัดการดานผังเมือง การสงวนรักษาพ้ืนท่ี
ชุมน้ำ การจัดสราง หรือหาพ้ืนท่ีเก็บน้ำ การปลูกปา รวมท้ัง
ปาชายเลน การใหการศึกษา และการสรางความตระหนักเก่ียวกับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เปนตน 

area of Nonthaburi Province and some areas of Thonburi 
and eastern Bangkok. The initial cost of damages was 
assessed at about 150,000 million baht. More importantly, 
there wi l l be a major di f f icul ty in administrat ion and 
management of given measures which will not be able to 
use suitably and efficiently owing that the future floods will 
be too complicated and too severe. 
 Finally, the Sirindhorn International Environmental 
Park has induced the HM the King’s phi losophy on 
“Sufficiency Economy” as a case study of “Climate Smart” 
for Thai communities based on the principles of nature 
and simple l i fe sty le (as ment ioned by Dr. Sumet 
Tant ivejkul) . In rural area, communit ies are of ten 
vulnerable to the threats more than those in urban area. 
The allocation of farm land into a suitable proportion 
(water pond 30%, paddy field 30%, mixed field crops and 
orchards 30% and residential area 10%) will be able to 
reduce the impacts of climate change from extreme to low 
magnitudes. During the heavy rain, when the amount of 
water from upstream is large, if every household prepares 
the water ponds to store upstream water as monkey 
cheeks, the impacts of flooding can be alleviated more or 
less. In the same token, when facing with the dry season, 
there st i l l have water in the pond for cropping. The 
arrangement of a residential area with high space under 
the house as the former Thai sty le house can help 
increase the area for water, as well as can provide a 
farming area or a suitable living space in dry season. 
Such an approach is a wise adaptation of community to 
the threats of future cl imate change. Part icular ly, in 
Thailand that the IPCC has predicted to experience an 
increase in flood and drought risks. At the same time the 

adjustment of government strategies on climate change is 
necessary to be taken in parallel to mitigation measures 
for greenhouse gas emissions, such as urban planning 
management, wetland preservation, construction of water 
reservoirs, reforestation of upland and mangrove forests 

and education and awareness raising on impacts of 
climate change, etc. 

รูปที่ 7 พ้ืนท่ีน้ำทวมกรุงเทพ ฯ และปริมณฑลในอนาคต (World Bank,  2010)
Figure 7 Future Flooded areas in Bangkok and its vicinity (World Bank, 2010).
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Part 1 
The World Is Sick 
 Although “The world 

is sick.” is a sentence that has 

an implication of a negative sense, it 

is an important reminder to all human 

beings. Forty years ago when biodiversity data was 

first systematically collected, it was indicated that the world is 

moving towards an imbalanced and unsustainable 

development. There are five main causes namely 1) 

changing land use 2) over-exploited of natural resources 3) 

production of wastes and hazardous substances 4) climate 

change and 5) conflicts and social unrest amongst ethnic 

groups. The Living Planet Report (2010) described the 

global physical health by developing three indices namely 

living planet index (LPI), ecological footprint and water 

footprint. 

 Living Planet Index, which is an indicator for global 

ecological change, decreased by about 30 % during 1970-2007 

(Figure 1). It is clearly evident that ecosystem was 

continuously degraded. After 1970 an over-consumption of 

resources had begun and increased over the reproduction 

capacity. The emission of CO
2
 exceeded the absorption 

ตอนท่ี 1 โลกกำลังปวย 
 “โลกกำลังปวย” แมจะเปนประโยคท่ีมีความหมายใน
ทางไมดีนัก แตก็เปนขอเตือนใจกับมวลมนุษยชาติ อดีต 40 ปที่
ผานมาท่ีเร่ิมมีการเก็บขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ บงชี้
ใหเห็นวาโลกมีการพัฒนาท่ีขาดสมดุลและไมย่ังยืน จากสาเหตุ
หลัก  5 ประการ  คือ  1) การเปล่ียนแปลงการใช พ้ืน ท่ีทำกิน  
2) การอุปโภคและบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเกินความจำเปน 
3) การปลอยท้ิงกากของเสียหรือสารท่ีเปนอันตราย 4) การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 5) การรุกรานระหวางชนเผา
ตางๆ จากรายงานฉบับลาสุด โดย ดัชนีการดำรงชีวิตบนโลก ป 
พ.ศ. 2553 (Living Planet Report 2010) ที่มีการตรวจเช็ค
สุขภาพรางกายของโลกใบน้ี โดยมีการพัฒนาตัวชี้วัดสุขภาพของ
โลก 3 ตัว คือ ดัชนีการดำรงชีวิตบนโลก (Living Planet Index)  
ฉลากนิเวศน (Ecological Footprint) และฉลากน้ำ (Water 
Footprint)  
 สำหรับดชันกีารดำรงชีวิตบนโลก ซึง่เปนตัวช้ีวัดการเปล่ียนแปลง
ระบบนิเวศของโลก พบวา ลาสุดลดลงไปประมาณรอยละ 30 
ระหวางป พ.ศ. 2513-2550 (รูปที่ 1) แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา
ระบบนิเวศเส่ือมโทรมลงอยางตอเนื่อง ภายหลังจากป พ.ศ. 2513 
มนุษยเร่ิมมีการบริโภคทรัพยากรเพ่ิมขึ้นมากเกินกวาท่ีโลกจะผลิตข้ึน
มาทดแทนได ประกอบกับเร่ิมมีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
(CO

2
) มากขึ้นเกินกวาระบบนิเวศจะดูดซับได จึงเกิดสถานการณที่

เรียกวา “เอ็คโคโลจิคอล โอเวอรชูทต้ิง” (Ecological Overshooting) 
(รูปที่ 2) กลาวคือ ในป พ.ศ. 2550 มนุษยบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
ประมาณ 2.7 เฮคตารตอคน (global hectare per capita - gha) ใน
ขณะท่ีโลกสามารถผลิตขึ้นมาทดแทนไดเพียง 1.8 เฮคตารตอคน 
(global hectare per capita - gha) ทำใหเกิด เอ็คโคโลจิคอล 

รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย
ผูอำนวยการศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร

Assoc.Prof. Dr. Seree Supratid
Director of Energy for Environment Centre
The Sirindhorn International Environmental Park

โลกกำลังปวย
หลายๆ เมืองกำลังเปอย
The World is Sick and Many Cities are being Rotten
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ability of the ecosystem. This led to the situation known 
as “Ecological Overshooting” (Figure 2). 

โอเวอรชูทติ้ง รอยละ 50 ซึ่งหมายถึง ตองใชเวลาอีก 1.5 ปที่โลกจะ
สามารถฟนฟูกลับมาสูสภาพเดิมได หรือกลาวอีกนัยหน่ึง ปจจุบัน 
มนุษยบริโภคทรัพยากรไป 1.5 โลกเทียบเทาในป พ.ศ. 2513 (แตเรา
มีโลกใบเดียวเทาน้ัน) เราตัดไมทำลายปาเกินกวาจำนวนตนไมที่
เติบโตขึ้นตามธรรมชาติ เราจับสัตวทะเลตางๆ เกินกวาอัตราการ
ขยายพันธุ และการเจริญเติบโตของมัน เราปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกเกินกวาท่ีธรรมชาติจะดูดซับได เปนผลโดยตรงท่ีทำให
อณุหภูมโิลกสงูขึน้ซึง่แสดงใหเห็นวามนษุยเปนตัวการท่ีสำคัญ (รปู 3) 

รูปที่ 2 ฉลากนิเวศน (Living Planet Report, 2010)

 Figure 2 Ecological footprint. (Living Planet Report, 2010)

รูปที่ 3 อุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้น (IPCC  2007)

 Figure 3 Average of increasing global temperatures. (IPCC, 2007)
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รูปท่ี 1 ดัชนีการดำรงชีวิตบนโลก (Living Planet Report, 2010)

Figure 1  Living Planet Index. (Living Planet Report, 2010)
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 In 2007, human consumption of natural 
resources amounted to approximately 2.7 global 
hectare (gha) per capita, while the global ability to 
reproduce amounted to only 1.8 global hectare (gha) per 
capita, causing an ecological overshoot of 50%. It 
means that the world would need at least 1.5 years to 
rehabilitate itself to normal state. In another word, we 
presently consume resources of 1.5 times of the world 
biocapacity comparing to that in 1970 (but we have only 
one world). We are destroying the forests more than the 
natural ability to re-growth. Marine animals are 
harvested at the rate of more than those of the growth 
and breeding. Greenhouse gases are emitted beyond 
the natural environment can absorb. This is a direct 
effect of the increase in global temperatures which 
indicates that the human beings are the key driver 
(Figure 3). 
 Definitely, the ecological footprints of each 
country are different. For example, the United Arab 
Emirates was classif ied as the highest level of 
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resources consumption (about 4-5 times of the global 
average), while Thailand is still slightly below average. In 
case of water footprint it is measured in terms of water need 
and wastewater quantity per an agricultural product. For 
instance, a cup of coffee has a water footprint of 140  Litres 
It means that the given quantity of water is needed for all 
stages of coffee production, start ing from planting, 
harvesting, refining, transportation, packaging, marketing 
and treating of wastewater. The country with highest 
number of water footprint is India followed by China due to 
very high number of populations. For Thailand, it is ranked  
9th. All these three countries are categorized as moderate to 
severe in terms of water stress. 
 While “the world is sick” there have been 
international efforts to try to heal the world. The attempt is 
materialized by the ratification of the Kyoto Protocol to reduce 
greenhouse gases emissions in 1997 and entry into force in 
2008-2012. Given that the industrialized countries or countries 
listed in Annex 1 are to reduce their greenhouse gas 
emissions by 5.2 % (based on the level of emissions in 1990) 
by the year 2012. Thailand ratified the Kyoto Protocol in 2002 
with no obligation to reduce its emissions of greenhouse 
gases. However, Thailand can participate in the Clean 
Development Mechanism projects which, in turn, have led to 
some business opportunities and sustainable development. 
 In addition, there have been joint efforts amongst 
member parties to find solutions or new measures to replace 
the Kyoto Protocol which will end in 2012. However, those 
efforts would take some time to effectively materialized. Most 
recently, the COP 16 at Cancun, Mexico could produce a 
Cancun agreement which created a mechanism so-called 
“Adaptation Fund.” Considering the effort of each country 
based on the “Climate Change Performance Index,” which is 
composed of three main factors including the trend of 
greenhouse gas emissions (50 %), the level of greenhouse 
gas emissions (30 %) and climate change policy (20 %), UK, 
France, Norway, Sweden, Mexico, Malta, Switzerland and 
Portugal are in good level. Thailand achieves a moderate 
level and  ranks 19th out of 57 countries (average score of 
59.8 %). The country of the lowest score is the Kingdom of 
Saudi Arabia (25.8 %) which is in the very bad shape, as well 
as China and USA. 

Part II Many Cities are being Rotten 
 Looking from global perspective and scaling down to 
Thailand, a recent report from the IPCC (2007) indicated that 
several countries in Southeast Asia will be affected by climate 
change to some extent from moderate to severe. This is 

 แนนอนท่ีสุด ฉลากนิเวศนของแตละประเทศยอมแตกตาง
กัน โดยประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต ถูกจัดใหเปนประเทศ
ผูบริโภคทรัพยากรสูงสุด (ประมาณ 4-5 เทาของเกณฑเฉลี่ยของโลก) 
ในขณะท่ีประเทศไทยยังคงต่ำกวาคาเฉล่ียเล็กนอย ในสวนของ
ฉลากน้ำ ซึ่งวัดความตองการน้ำ และปริมาณน้ำท้ิงตอผลผลิต
ทางดานเกษตรกรรม เชน กาแฟ 1 ถวยท่ีเราด่ืมมีคาฉลากน้ำ 140 
ลิตร กลาวคือ ตองใชน้ำปริมาณดังกลาวต้ังแตเร่ิมทำการเพาะปลูก 
การเก็บเก่ียว การกลั่น การขนสง การบรรจุหีบหอ การขาย และ
การบำบัดน้ำเสียในกระบวนการผลิตตางๆ เปนตน ประเทศท่ีมีคา
ฉลากน้ำสูงสุดไดแก ประเทศอินเดีย รองลงมาเปนประเทศจีน 
เน่ืองจากมีจำนวนประชากรสูง สวนประเทศไทยอยูลำดับที่ 9 โดย
ทั้งสามประเทศถูกจัดใหเปนประเทศท่ีมีปญหาความเครียดทางน้ำ 
(Water Stress) ในระดับปานกลางถึงรุนแรง 
 ในขณะท่ีโลกกำลังปวย ความพยายามจากนานาประเทศ
ในการเยียวยาโลก จากการลดการปลอยกาซเรือนกระจกเริ่มกัน
อยางเปนรูปธรรมเม่ือมีการลงสัตยาบันในพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) ในป พ.ศ. 2540 และเร่ิมมีผลบังคับใชในชวงป พ.ศ. 
2551-2555 โดยกำหนดใหกลุมประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศ
ในภาคผนวก 1 ตองลดการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 5.2 
(จากระดับของการปลอยในป พ.ศ. 2533) ภายในป พ.ศ. 2555 
สำหรับประเทศไทย ไดใหสัตยาบันตอพิธีสารเกียวโตในป พ.ศ. 
2545 ในฐานะประเทศที่ ไมมี พันธกรณีในการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก แตมีโอกาสเขารวมโครงการตามกลไกการพัฒนา
ที่สะอาด (Clean Development Mechanism) ซึ่งจะนำไปสูโอกาส
ทางธุรกิจและการพัฒนาอยางย่ังยืน 
 นอกจากน้ี ความพยายามในการรวมกันหาทางออก หรือ
มาตรการใหมๆ  มาแทนพันธกรณีพิธีสารเกียวโต ซึง่จะสิน้สดุการบังคับ
ใชในป พ.ศ. 2555 ยังไมสามารถกำหนดเปนรูปธรรมได ลาสุดการ
ประชมุรฐัภาคอีนสุญัญาสหประชาชาต ิวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ ครัง้ท่ี 16 (The 16th edition of conference of the Parties 
of the United Nation Framework Convention on Climate Change 
-COP16) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโก ก็ยังควาน้ำเหลว เมื่อ
พิจารณาความพยายามแตละประเทศโดยผานตัวชี้ วัด ดัชนี
ประสทิธิภาพของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Change 
Performance Index) ซึ่งวัดจากปจจัยหลัก 3 ปจจัย คือ แนวโนม
การปลอยกาซเรือนกระจก รอยละ 50 ระดับการปลอยกาซเรือนกระจก 
รอยละ 30 และนโยบายดานการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ รอยละ 
20 พบวา ประเทศบราซิล สวีเดน นอรเวย อังกฤษ ฝรั่งเศส เม็กซิโก 
มอลตา สวิตเซอรแลนด และโปรตุเกส ถูกจัดอยูในระดับด ีสวน
ประเทศไทยอยูในระดับปานกลาง โดยไดลำดับที ่19 จาก 57 ประเทศ 
(มีคะแนนรอยละ  59.8) ประเทศท่ีไดคะแนนต่ำสุดคือ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย (คะแนนรอยละ 25.8) ซึ่งจัดอยูในระดับแยมาก เชน
เดียวกับประเทศยักษใหญอยางจีน และสหรฐัอเมรกิา    

ตอนท่ี 2 หลายๆ เมืองกำลังเปอย 
 เมื่อมองผานโลกอยางกวางๆ ในตอนที่ 1 กลับมามอง
อยางแคบๆ สำหรับประเทศไทยของเรา มีรายงานลาสุดจาก 
คณะกรรมการระหวางรัฐบาลวาดวยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมอิากาศ 
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(Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC) (2007) 
ระบุวาหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะไดรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับปานกลาง
จนถึงรุนแรง ทั้งนี้ เน่ืองจากประเทศเหลาน้ีมีผลิตภัณฑมวลรวมที่
ขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรมเปนสำคัญ การเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ีย
ของโลก (2.15 องศาเซลเซียส 2.28 องศาเซลเซียส 2.01 องศา
เซลเซียส) สำหรับทั้งป ชวงฤดูหนาวและชวงฤดูรอน ประกอบกับ
การเพ่ิมขึ้นและลดลงของปริมาณน้ำฝนในแตละพ้ืนท่ี ปริมาณ
ความช้ืนในอากาศ ปริมาณแหลงน้ำ การแปรเปล่ียนของฤดูกาล 
จะสงผลกระทบโดยตรงกับผลผลิตทางภาคเกษตรกรรม รวมท้ังการ
แพรระบาดของโรคภัยไขเจ็บตางๆ นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณ
วาฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตอาจจะมาชาประมาณ 10-15 วันใน
แตละป ลาสุดมีรายงานจากมูลนิธิร็อกก้ีเฟลเลอร (Rockefeller 
Foundation) (2007) ซึ่งไดทำการประเมินเมืองตางๆ 50 เมืองใน
ทวีปเอเชีย โดยสำหรับประเทศไทยมีกรุงเทพฯ เชียงใหม พัทยา และ
ภูเก็ต ในการประเมนิความเสี่ยง มีการใชตัวแปรที่สำคัญคือ 1) 
มลพิษทางอากาศ 2) โรคติดตอ 3) ความเครียดดานความรอน 4) 
อุณหภูมิที่เพ่ิมสูงขึ้น 5) ปริมาณฝนท่ีเปลี่ยนแปลง 6) การละลาย
ของธารน้ำแข็ง 7) พายุ และ 8) ระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึน โดยคะแนน
แตละปจจัยมีระดับตั้งแตไมมีความเส่ียง (0 คะแนน) ถึงความ
เสี่ยงสูงมาก (5 คะแนน) ผลการประเมิน พบวา กรุงเทพฯ เปน
เมืองหลวงท่ีมีความเส่ียงตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย
จัดอยูในลำดับตนๆ (ลำดับที่ 5-7 มีคะแนนเทากัน) (ตารางท่ี 1) 
นอกจากน้ี ความเส่ียงของกรุงเทพฯ ที่มีคาสูงมากคือ ความเส่ียง
ดานการแพรระบาดของเช้ือโรคกับความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลง
ปริมาณฝนตก รองลงมาเปนความเส่ียงดานอุณหภูมิที่สูงขึ้น พายุ 
และระดับน้ำทะเลท่ีสูงข้ึน สำหรับจังหวัดอื่นๆ ก็มีความเส่ียงใน
ภาพรวมต่ำกวากรุงเทพฯ แตความเส่ียงดานการแพรระบาดของ

because the Gross Domestic Product (GDP) of those 
countries comes mainly from agricultural sector. The increase 
in average global temperatures on annual basis (2.150C), in 
winter (2.280C) and in summer (2.010C), together with 
changes in the level of rainfall, air moisture, water quantity 
and the seasonal variations will result in a direct impact on 
agricultural productivity as well as the spread of various 
diseases. In addition, there is a prediction that the southwest 
monsoon will come 10-15 days later than usual. The recent 
risk assessment report Rockefeller Foundation (2007) of 50 
Asian cities including Thailand (Bangkok, Chiang Mai, Pattaya 
and Phuket) was conducted using 8 key variables namely 1) 
air pollution 2) diseases 3) heat stress 4) increasing 
temperatures 5) changing rainfall 6) melting of glaciers 7) 
storms and 8) rises of sea levels. Each of these factors was 
categorized from no risk (0 score) to very high risk (5 scores). 
The assessment results are shown in Table 1. Bangkok is at a 
very high risk to climate change (ranks No. 5-7 are equal in 
scores). The other high risk impacts of Bangkok are the 
spread of diseases and changes of rainfall patterns. There are 
less additional risks in terms of increasing temperatures, 
prevalence of storms and the rise of sea levels. Other Thai 
cities have lower overall risks than Bangkok, but still face high 
risks from the spread of diseases and changes in rainfall 
patterns in the same manner as Bangkok. However, this 
assessment applied equal weighting for different variables in 
order to easily compare amongst cities. The fact is that 
different cities have different levels of risk for each variable 

หมายเหตุ  : ในบางชองมีระดับคะแนน 2 คา ซึ่งหมายถึงการประเมินในป  พ.ศ. 2573 และ 2623 ตามลำดับ 

Remarks : Some columns showing 2 difference of score represent assessment for the years 2030 and 2080, respectively. 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเสี่ยงในภาพรวม (เฉพาะ 10 ลำดับแรก และบางจังหวัดของไทย) 

Table 1 Assessment of Climate Change Risk (Top 10 Included some Thai Cities).  

เมือง (ลำดับ)

City (Rank)
เดลฮี/Delhi (1)

ดัคคา/Dhaka (2)

โฮจิมินห ซิตี้/Ho Chi Minh City (3)

ตงกวน Dongguan (4)

กัลกัตตา Kolkatta (5)

กวางโจว Guangzhou (6)

กรุงเทพฯ/Bangkok (7)

 กัมเปอ/Kamper (8)

จีนาน/Jinan (9)

เทียนจิน/Tianjin (10)

เชียงใหม/Chiang Mai (16)

พัทยา/Pattaya (25)

ภูเก็ต/Phuket (42)

 1 2 3 4 5 6 7 8 
 5 3 4 4 2,3 4,5 0 0 3

 3 4 1 1 4,3 4,1 3.5 1 2.55

 2 3 1 1 4,3 2,1 3.5 4 2.45

 3 1 1 3 2,5 0,0 4.5 5 2.45

 4 3 1 1 3,3 3,1 3 2 2.4

 3 1 1 2 5,2 0,0 5 5 2.4

 2 5 1 3 5,2 0,0 3 3 2.4

 3 3 4 5 1,3 2,3 0 0 2.4

 4 1 5 3 1,5 3,1 0.5 0 2.35

 4 1 2 3 2,5 0,0 2.5 4 2.35

 3 5 1 5 5,3 0,0 0.5 0 2.25

 2 5 1 3 5,2 0,0 1 1 2

 1 5 1 2 3,3 0,0 1 1 1.7

ปจจัย (Factor) คะแนนเฉล่ีย

(Average Score)

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
Journal of the Sirindhorn International Environmental Park
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Average maximumtemperature in Bangkok 1961-2007
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รูปที่ 4 อุณหภูมิเฉลี่ยพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ

Figure 4 Average temperatures in Bangkok.

อุณหภูมิสูงสุดเฉล่ีย อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย

เชื้อโรค และการเปล่ียนแปลงปริมาณฝนตกยังคงมีสูงมาก เชน
เดียวกับกรุงเทพฯ อยางไรก็ตาม การประเมินดังกลาว ใชคาน้ำ
หนักของแตละปจจัยท่ีเทากันเพ่ือใชในการเปรียบเทียบคะแนน
ระหวางเมือง ในขอเท็จจริงแตละเมืองมีความเส่ียงกับปจจัยแตละ
ตัวตางกัน น้ำหนักของแตละปจจัยก็ควรจะตางกัน ดังน้ัน การ
ประเมินความเส่ียงของแตละเมืองจึงตองวิเคราะหอยางละเอียด
เพ่ือหามาตรการปองกัน และลดผลกระทบตอไป 
 ในการวิเคราะหความเส่ียงดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสำหรับกรุงเทพฯ จึงไดพิจารณาจากปจจัยท่ีมีความเส่ียง
ระดับปานกลางถึงสูง เชน ดานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สูงข้ึน พบ
วา ขอมูลอุณหภูมิสูงสุด และต่ำสุดในแตละวันท่ีมีการบันทึกไว
ประมาณ 40 ป มแีนวโนมสงูขึน้ประมาณ  1-1.5 องศาเซลเซียส (รปูที ่4) 

and then the weighting scores of each variable should be 
different. The risk assessment for each city, therefore, must be 
conducted in details to appropriately formulate prevention 
and mitigation measures. 
 The assessment of risk for Bangkok was conducted 
by means of variables rated as moderate to high risks. 
Based on the daily minimum and maximum temperatures 
recorded for about 40 years, for instance, it was found that 
temperatures increased by about 1-1.5 0C (Figure 4), 
particularly minimum temperature increased significantly. 
Thus, Bangkok may not be as cold as in the past (but might 
receive some influences from climate variability in some 
years). However, urbanization and land use change can 
cause higher temperatures of Bangkok than that of its 
suburbs. Many commuters can feel more comfortable and 
cooler environment when leaving Bangkok to suburb areas. 
Hung et al. (2006) monitored data from satellite (MODIS) in 
2001-2003 and found that temperatures in central areas of 
Bangkok (Sathorn and Pathumwan) were higher than that of 
suburban area (Nonthaburi) by about 5-6 0C (Figure 5). High 
temperature areas are the downtown business districts and 
office buildings. Those areas can absorb and accumulate 
heat and at the same time can reflect radiation amongst 
buildings and road surfaces, as well as blocking ambient air 

รูปที่ 6 อุณหภูมิพ้ืนผิวเฉล่ียระหวางกรุงเทพฯ กับ จังหวัดนนทบุรี
Figure 6  Average surface temperatures in Bangkok and Nonthaburi.

กรุงเทพฯ/Bangkok

นนทบุรี/Nonthaburi

รูปที่ 5 ภาพถายดาวเทียมพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

Figure 5  Satellite imagery of Bangkok and its vicinity. 

 โดยเฉพาะอุณหภูมิต่ำสุดมีแนวโนมสูง ข้ึนอยางมีนัย
สำคัญ ดังน้ัน กรุงเทพฯ ก็อาจจะไมหนาวเหมือนในอดีต (แตอาจ
จะไดรับอิทธิพลจากความแปรปรวนของสภาพอากาศในบางป) 
การขยายตัวของเมือง การปรับเปลี่ยนการใชที่ดิน เปนสาเหตุหน่ึงท่ี
ทำใหอุณหภูมิของกรุงเทพฯ สูงกวาบริเวณปริมณฑลอยางชัดเจน 
จนหลายคนรูสึกวาพอขับรถออกมาจากเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน มี
ความรูสึกท่ีสบายขึ้น Hung et al. (2006) ทำการตรวจวัดขอมูล
จากดาวเทียมโมดิส (MODIS) ในชวงป พ.ศ. 2544-2546 พบวา 
ในพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ  (สาทร  ปทุมวัน) มีอุณหภูมิสูง
กวาพ้ืนที่ปริมณฑล  (นนทบุรี) ประมาณ 5-6 องศาเซลเซียส (รูป
ที่ 5) ซึ่งพ้ืนท่ีบริเวณท่ีมีอุณหภูมิสูงตรงกับบริเวณยานใจกลางเมือง
ที่เปนยานธุรกิจ อาคารสำนักงานตางๆ เน่ืองจากมีการดูดซับสะสม
ความรอน การสะทอนรังสีจากดวงอาทิตยระหวางอาคาร หรือ
ระหวางพ้ืนถนน การถายเทอากาศในพ้ืนท่ี อุณหภูมิที่ตางกัน
ระหวางกรุงเทพฯ และปริมณฑลในชวงเวลากลางวัน และกลางคืน
มีคาเทากับ 8 องศาเซลเซียส  และ 3 องศาเซลเซียส ตามลำดับ จึง
ทำใหชวงเวลากลางวันมีอากาศรอนจัด (รูปที่ 6) นอกจากนี้ เมื่อ
พิจารณาเชิงพ้ืนท่ี พบวา มีพ้ืนท่ีประมาณ 1,243 และ 942 ตาราง
กิโลเมตร ที่มีผลตางของอุณหภูมิอยางต่ำ 1 องศาเซลเซียส ในเวลา
กลางวัน และกลางคืนตามลำดับ ดังน้ัน มาตรการดานผังเมืองจึงมี
ความจำเปนสำหรับกรุงเทพฯ ในการควบคุมการเพ่ิมข้ึนของ
อุณหภูมิในพ้ืนท่ี 
 นอกจากน้ี ความเปนทะเลกรุงเทพฯ หรือปอดทะเลของ
ชาวกรุงเทพฯ กำลังใกลจะหมดไป เน่ืองจากปาชายเลนบริเวณ
ชายฝงทะเลบางขุนเทียนท่ีมีความยาวประมาณ 4.7 กิโลเมตร มี
ความกวางเหลือเพียง 50 เมตร ในบางพ้ืนท่ี และกำลังถูกกัดเซาะ
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