
อยางตอเนื่อง (รูปที่ 7) หากหมดพ้ืนท่ีกำบังสวนน้ีไป พ้ืนท่ีน้ำทะเล
จะรุกล้ำเขาพ้ืนท่ีทำกินราษฎรจนถึงคลองโลงซึ่งอยูหางจากชายฝง
ปจจุบันประมาณ 1.6 กิโลเมตร ชายฝงบริเวณอาวหัวตัว ก แหงน้ี 
ในอดีตเคยเปนพ้ืนท่ีปาชายเลนท่ีมีความอุดมสมบูรณ เปนแหลง
อนุบาลสัตวน้ำตางๆ ที่เปนอาหารของคนกรุงเทพฯ เมื่อวิเคราะห
จากภาพถายดาวเทียม พบวา อัตราการกัดเซาะ ประมาณ 15 
เมตรตอป (ในชวงระหวางป พ.ศ. 2523-2537) และ 9 เมตรตอ
ป (ในชวงระหวางป พ.ศ. 2538-2543) จากการคาดการณโดยแบบ
จำลองคณิตศาสตร ภายใน 10 ปขางหนา พ้ืนที่บางขุนเทียนจะไม
มีปาชายเลนเหลืออยู และเปนไปไมไดเลยท่ีจะทำการปลูกเสริมปา
ในขณะน้ี เน่ืองจากความรุนแรงของคลื่น และกระแสน้ำมีเกินกวา
ที่จะรักษาสภาพสมดุลไวได ดังน้ัน จึงจำเปนท่ีตองลดความรุนแรง
ดังกลาวลงกอนโดยการใชมาตรการทางโครงสรางแลวจึงคอย
ทำการปลูกเสริมปาเพ่ือเปนแนวกันชนตอไป 
 

ventilation. Differences of day and night temperatures of 
Bangkok are about 8 0C and 3 0C, respectively. Therefore, 
Bangkok has experienced hot weather during day time 
(Figure 6). When considering on the area basis it is found 
that the areas of temperature difference of at least 1 0C are 
estimated 1,243 square kilometers for day time and 942 
square kilometers for night time, respectively. Hence, there 
is a need for careful measures given in urban planning for 
Bangkok to effectively control the increase of temperatures. 
 In addition, the integrity of the Bangkok sea as a lung 
of Bangkokian to provide sea breeze is almost forgotten 
because the mangroves along Bang Khun Thian’s coastline of 
4.7 kilometers in length with only 50 meters in width left in 
some areas which are also suffuring from erosion (Figure 7). 
Once these eroded areas disappear the sea water will intrude 
and inundate farm lands and residential areas up to 1.6 
kilometers from the coastline. The coastal area of inner Gulf of 
Thailand was once a fertile mangrove forest. It was a nursing 
ground of marine animals which was an important source of 
food for the people of Bangkok. The analysis of satellite 
imagery showed that the rate of erosion of this coastline was 
about 15 meters/year from 1980-1994 and about 9 meters/
year from 1995-2000. The prediction from mathematical 
model indicated that there will be no mangrove forest left in 
the next 10 years. Presently, it is impossible to plant additional 
mangroves because of the velocity of waves and currents is 
exceeding the erosive velocity of the mud that mangroves can 
survive by themselves. Therefore, it is very necessary to 
reduce the velocity of waves and currents by applying hard 
engineering measures before planting mangroves as a buffer 
zone. 

รูปที่ 7 การกัดเซาะชายฝงทะเลบางขุนเทียน 

Figure 7 Shoreline erosion at Bang Khun Thian. 
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 ทุกวันนี้จะมีคนไทยสักก่ีคนท่ีจะทราบวาเมืองไทยกำลัง
เร่ิมเผชญิกับคำวา “วิกฤติพลังงาน” มากข้ึนเร่ือยๆ เพราะในความเปน
จริง ประเทศไทยของเรา ไมไดมีแหลงพลังงานอะไรมากมายนัก เรา
อาจมถีานหินอยูบางอยาง เชนท่ีแมเมาะ จงัหวัดลำปาง กาซธรรมชาติใน
อาวไทยก็ไมไดมีปริมาณมากเพียงพอท่ีจะใชในประเทศได น้ำมันดิบ

 Nowsday, how many Thai people acknowledge 
that Thailand is increasingly confronted with what is so called 
“energy crisis”. This is because Thailand has a few energy 
sources. There is a coal source at Mae Moh in Lampang 
Province, natural gas in the Gulf of Thailand which is 
insufficient for the demand in the whole country, and a few 
petroleum which is not enough and needs to import with 
numerous amounts.  All, as mentioned above, can be 
considered as “crisis” or not. It is obviously noticed that 
amounts of energy in  forms of petroleum, natural gas, and 
electricity have  increasing imported from neighboring 
countries since the 2010 energy development plan. But 
anyone thinks this is “critical” Many people may say that it is 
good if power plants are built in neighboring countries, no 
difficulties are in Thailand.  But this thinking may lead to make 
Thailand facing the crisis and high risk !!! 
 In the past, Thailand has confronted with the 
energy crises in several times. We may recognize that we 
needed to ration the fuel, or sometimes needed to close 
TV in order to save energy. We, however, have been 
survived from those crises. Many people suspected how 
we have been still sustaining so far. This can summarize 
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เราก็มแีตก็ยังไมเพียงพอตอการใชเองภายในประเทศตองมีการนำเขา
อกีมหาศาล สิง่ท่ีบรรยายมาท้ังหมดนีจ้ะเรียกวาเปน “วิกฤติ” ไดหรอืไม 
สิ่งที่ตองจับตามองคือปริมาณการนำเขาพลังงานท้ังในรูปของกาซ
ธรรมชาต ิน้ำมันดิบ หรือพลังงานไฟฟา จากประเทศเพ่ือนบาน ที่นับ
วันดจูะเพ่ิมขึน้อยางนาตกใจ โดยเฉพาะในแผนพัฒนาพลังงาน 2553 
แตใครบางจะนึกวาน่ีคือ “วิกฤติ” หลายคนอาจพูดเลยไปถึงวา ถาไป
สรางโรงไฟฟาท่ีประเทศเพ่ือนบานไดก็ย่ิงด ีจะไดไมตองมายุงในเมอืง
ไทย แตหารูไมวาความคิดดังกลาวกลับย่ิงจะนำวิกฤต ิและความเส่ียง
ทีส่งูขึน้มาสูประเทศไทย!!! 
 ในอดตีประเทศไทยไดเคยเผชิญวิกฤติพลังงานมาแลวหลาย
ครั้ง เราคงจำกันไดถึงยุคที่ตองมีการปนสวนน้ำมัน หรือการปดการ
ออกอากาศโทรทัศนในบางชวงเวลา เพ่ือลดการใชพลังงาน แตเราก็
รอดพนจากวิกฤติิเหลาน้ันมาได หลายๆ คนก็คงสงสยัวาเรามาถึงวันน้ี
ไดอยางไร ลองมาดูสรุปอยางเปนข้ันเปนตอน โดยเร่ิมจากวิกฤติ
พลังงานในคร้ังลาสุด ซึ่งเกิดข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2521 ในปนั้นท่ัวโลกเกิด
วิกฤติพลังงาน ปริมาณน้ำมันท่ีผลิตไดไมเพียงพอกับความตองการ 
นอกจากน้ันในประเทศไทยเองก็ยังประสบปญหาดานการผลิตไฟฟา 
พูดงายๆ ก็คือไฟฟาไมพอใช ทำใหรัฐบาลในชวงน้ันตองออกมา
กำหนดมาตรการตางๆ เพ่ือลดการใชพลังงาน ไมวาจะเปนมาตรการ
ปดสถานีีบริการน้ำมัน หรือสถานีโทรทัศนเพ่ือลดการใชไฟฟาและ
พลังงานแบบทนัตาเห็น ถาใครเกิดทนัก็คงจะจำสภาพในตอนน้ันไดด ี
แตก็เหมือนโชคเขาขางคนไทย เพราะตอมาอีกเพียง 3 ป คือป พ.ศ. 
2524 มกีารคนพบ กาซธรรมชาติในอาวไทย ซึง่เปนท่ีมาของการลงทุน
สรางโรงแยกกาซ และแนวทอกาซมากมายมูลคามหาศาล โดย
นายกรัฐมนตรีในชวงเวลาดังกลาวก็คือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
ทานไดบญัญัตคิำทีเ่ราคุนหกัูนดวีา “โชตชิวงชชัวาล” ขึน้เพ่ือแสดงให
เห็นวาประเทศไทยพนจากวิกฤติแลว และกำลังจะมีอนาคตท่ีสดใส 
ดวยพลังงานจากแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยท่ีเราคนพบ  
 หลายๆ คนคงคิดวาอนาคตประเทศเรานาจะสดใส และกาวขึน้
มาเปนเสือแหงเอเชียเทียบเทาประเทศพัฒนาแลวอยางประเทศญ่ีปุนได
ในไมชา แตหารูไมวาการท่ีเราคนพบกาซธรรมชาติในอาวไทยน้ัน 
ทำใหมีโครงการท่ีสำคัญโครงการหน่ึงตองถูกเก็บใสลิ้นชักไวจนถึง
ปจจบุนั โครงการทีว่าน้ีก็คอืโครงการสรางโรงไฟฟานิวเคลียร โดยกอน
ที่จะมีการคนพบแหลงกาซธรรมชาติในอาวไทยนั้น รัฐบาลมีมติให
ศกึษาความเปนไปได และกำหนดทีต่ัง้โรงไฟฟานิวเคลียรแหงแรกของ
ประเทศเรียบรอยแลว อยูที่อาวไผ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ีแต
ดวยเหตุผลท้ังดานการเมือง และดานมวลชน รวมกับวาเรามีแหลง
กาซธรรมชาตเิองแลว รฐับาลในชวงน้ันจึงตดัสนิใจเปลีย่นเช้ือเพลิงใน
การผลิตไฟฟาของโรงไฟฟา หลายโรงใหเปนกาซธรรมชาต ิและนับ
ตั้งแตนั้นมา สัดสวนในการใชกาซธรรมชาติเพ่ือการผลิตไฟฟาของ
ประเทศเรา ภายใตการดำเนินการของการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศ
ไทย (กฟผ.) ก็มสีวนแบงเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ จนในท่ีสดุ กาซธรรมชาติจาก
อาวไทยอยางเดียวก็ไมเพียงพอเสียแลว จนในที่สุด ประเทศไทยก็จำ
ตองตัดสินใจซื้อกาซธรรมชาติจากประเทศพมาในป พ.ศ. 2540 โดย
ตองวางแนวทอกาซธรรมชาติจากประเทศพมาเขามาทาง จังหวัด
ราชบรุ ีเพ่ือสงจายใหกับโรงไฟฟาหลายโรง จนถึงปจจบุนัเรามีสดัสวน

step by step. It starts with the lastly energy crisis in 
Thailand in 1978, in the year that the world faced the 
energy crisis with insufficient fuel production. Thailand 
also had obtained insuff ic ient power product ion or 
insuff ic ient electr ic i ty ut i l i ty . Consequent ly, the 
government announced measures to reduce energy 
consumption, such as, the close of petrol stations and TV 
stat ions in order to immediately reduce the use of 
electricity and energy. Someone was in that time may 
remember about that. However, it is lucky for Thailand in 
1981 (3 years after that) a natural gas in the Gulf of 
Thailand was discovered. This led to the heavy investment 
of gas separations plant and gas pipeline projects. At that 
time, the Prime Minister was General Prem Tinsulanonda 
who gave a motto of “brilliant blazing moment” to display  
that Thailand was overcoming the crisis and will go ahead 
to a future prosper i ty because of the natural gas 
discovery in the Gulf of Thailand. 
 Many people may think that our country would be 
prosperous in the future and would develop to be an 
Asian Tiger as same as developed countries and Japan. 
In fact, whereas gas was discovered, an important project 
has been given up. This project is a nuclear power plant. 
Before, the natural gas in the Gulf of Thai land was 
discovered, the government approved a feasibility study 
and determined the location of the first nuclear power 
plant established at Aow Pia, Sriracha District, Chonburi  
Province. But with political reasons and public concern, 
including the availabil ity of natural gas in the Gulf of 
Thailand, the government decided to use natural gas in 
production of electr icity. From that t ime, the rat io of 
natural gas using for electricity production in our country, 
under the supervis ion of the Electr ic i ty Generat ing 
Authority of Thailand (EGAT), has been increasingly in the 
large port ion of a l l energy sources, resul t ing in 
insufficiency. Finally, Thailand needed to buy   natural gas 
from Myanmar in 1997.  So, natural gas pipeline was laid 
from Myanmar through Ratchaburi Province to supply to 
several electricity power plants. Until now, the ratio of 
natural gas utility  for electricity production reaching to 
66% of total electricity (about one third sourced from 
Myanmar) and  20% by coal and lignite, 5% by renewable 
energy, and 2% by hydroelectricity. 
 Thailand has continuously planned the national 
energy development.  The  Energy Policy and Planning 
Off ice under the Ministry of Energy is a cornerstone 
responsible agency. There are various conservation 
measures to carry out. However, the data in 2010 
indicated the use of energy in a sect ion of pr imary 
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การใชกาซธรรมชาตเิพ่ือการผลติไฟฟาถึงรอยละ 66 เขาไปแลว (เปน
กาซที่ซื้อจากประเทศพมาถึงประมาณ 1 ใน 3) สวนท่ีเหลือก็เปน
พลงังานจากถานหินและลกิไนตรอยละ 20 พลงังานหมนุเวียนรอยละ 
5 และพลังงานน้ำรอยละ 2 เทาน้ัน 
 ประเทศไทยมีการวางแผนพัฒนาพลังงานภาพรวมของ
ประเทศไวมาอยางตอเน่ือง โดยหนวยงานหลักท่ีทำหนาท่ีนี้ไดแก 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ในสงักัดกระทรวงพลังงาน เรามี
การวางแผนการอนุรักษพลังงานในหลากหลายมาตรการ แตจาก
ขอมลูในป พ.ศ. 2553 ก็ยังพบวาการใชพลังงานเชิงพาณิชยขัน้ตนเพ่ิม
ขึ้นจากป พ.ศ. 2552 ถึงรอยละ 7.3 โดยมีกาซธรรมชาตินำหนามา
เปนอันดับ 1 คือมีสัดสวนถึงรอยละ 44 ของพลังงานข้ันตนท้ังหมด 
และมอีตัราการใชเพ่ิมขึน้ถึงรอยละ 14.7 จากปกอนหนา เหตุผลสำคญั
ก็คือราคากาซธรรมชาติยังถูกเม่ือเทียบกับน้ำมันเตาท่ีเคยใชใน
อตุสาหกรรม และมาตรการสงเสริมรถยนตใชกาซเอ็นจวีี (NGV) ของ
รัฐบาล สวนน้ำมันนั้นมีสัดสวนรองลงมาคือรอยละ 37 เพ่ิมขึ้นจากป
กอนเพียงรอยละ 2.2 สาเหตุงายๆ ก็คือน้ำมันราคาแพง ถึงแม
มาตรการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลของรัฐบาลจะถูกนำมาใชอยูตลอด
ก็ตาม 
 สำหรบัแผนพฒันาพลงังานไฟฟา กระทรวงพลังงานไดคลอด
นโยบายการจัดทำรางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ฉบบัลาสุด ทีม่กีารปรับคาการพยาการณ
การใชไฟฟาใหตรงกับความเปนจริงมากข้ึน โดยมีการปรับลดความ
ตองการไฟฟาของป พ.ศ. 2564 ลงถึง 7,716 เมกะวัตต ถาจะเทียบเปน
จำนวนโรงไฟฟาก็หายไป 5-6 โรงจากที่ประมาณไวเดิม และไดมี
การประมาณความตองการใชไฟฟาของไทยยาวไปถึงป พ.ศ. 2573 โดย
คาดวาจะมคีวามตองการใชไฟฟาสงูถึง 52,890 เมกะวัตต หรอืเติบโตขึน้ 
กวา รอยละ 80 เมือ่เทียบกับความตองการ ณ วันน้ี (29,000 เมกะวัตต) 
โดยเปาหมายหลักก็คอื ตองการใหมกีารใชแหลงพลังงานท่ีหลากหลาย 
แทนท่ีจะพ่ึงพากาซธรรมชาติมากถึงรอยละ 70 เหมือนในปจจบุนั ดงัน้ัน
ตองมมีาตรการเพ่ือลดการพ่ึงพากาซธรรมชาตลิงแบบคอยเปนคอยไป 
และสงเสริมพลงังานสะอาดในรูปแบบตางๆ มากข้ึน โดยแหลงพลังงานท่ี
จะถูกนำมาใชตามแผนใหม ก็คอื พลงังานหมนุเวียนทุกชนิด แตเมือ่มอง
ทีต่วัเลขศักยภาพท่ีมใีหใชไดเพียงรอยละ 5 ของความตองการท้ังหมดแลว 
ดจูะเปนเร่ืองหางไกลความเปนจรงิอยางย่ิงท่ีเราจะไปพ่ึงพาเพียงพลังงาน
หมุนเวียนเพียงอยางเดียว สำหรับเทคโนโลยีถานหินสะอาดท่ีปลอย
มลพษิตำ่ก็อยูในแผนนีด้วยเชนกัน ซึง่ก็จะทำใหอตัราสวนการใชถานหิน
ตามแผนเพิม่ขึน้เปนรอยละ 15 โดยไปลดการใชกาซธรรมชาตจิากเดิม
รอยละ 70 ใหเหลือเพียงรอยละ 60 และเทคโนโลยพีลังงานสะอาดท่ีใหม
สำหรับบานเรา ก็คอื โรงไฟฟานิวเคลียร ซึง่ตามแผนใหมระบุไวที ่5,000 
เมกะวัตต หรือประมาณรอยละ 11 แตเมื่อดูจากสถานการณปจจุบัน 
หลังจากเกิดวิกฤติโรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมา ไดอิช ิแลวดูเหมือนวา
โครงการโรงไฟฟานิวเคลยีรในประเทศไทยคงไมไดเกิดในชวงระยะเวลา
อนัสัน้อยางแนนอน หรอืบางทอีาจไมมโีอกาสไดเกิดอีกเลยก็เปนไปได  
 เหตุการณวิกฤติโรงไฟฟานิวเคลียรฟูกูชิมา ไดอิชิ นั้น เราคง
ตองมองกันใหเห็นภาพชัดๆ วา ปญหาท่ีลุกลามมาจนถึงขั้นแกนเตา
ปฏิกรณละลาย อยางท่ีเกิดข้ึนท่ีเตาปฏิกรณหมายเลข 1 ของโรงไฟฟา

commercial increased by 7.3% from the year 2009. The 
use of natural gas reached to a number one,  with 44% of 
total primary energy and it increased by 14.7% from the 
previous year. Important reasons for this were the cheap 
price of natural gas compared with the oil used in industry, 
coincided with the promot ion measure held by the 
government to support NGV cars. However, the oil is the 
second one that is used by 37%. It is increasing just 2.2% 
from the previous year. A simply reason is that oil is too 
expensive, even the pr ice of diesel o i l has been 
subsidized by the government overtime.  
 For the electricity power development plan, the 
Ministry of Energy has issued the PDP 2010 Plan. This 
last ly plan adjusted the est imate of fur ther use of 
electricity to the real energy consumption. As a result, the 
demand of electricity in 2021 can reduce downwards by  
7,716 MW. This is equivalent to the capacity about 5-6 
power plants. Also the anticipate of the electricity demand 
in 2030 will reach to 52,890 MW, or  grow up to  80% in 
total demand, compared with the today’s 29,000 MW. The 
main aim of the Plan is to employ power from various 
sources, instead of reliance on the 70% of natural gas, so 
far. Therefore, measures to reduce reliance on natural gas 
must be gradually and also measures to use clean energy 
in var ious forms must be increasingly promoted. 
Renewable energy has been taken as a new source in the 
plan. However, seemingly potential number from the new 
sources is only 5% of our energy demand. This seems too 
far to rely only on the use of renewable energy. Clean coal 
technologies that reduce toxic emissions are also 
included in this plan. Hopefully, the ratio of coal wil l 
increase up to 15 % and subsequently the use of natural 
gas will reduce from 70% to 60%. In addition, a new clean  
technology for our country may be a nuclear power plant. 
Such new plan gives the power provision about 5,000 MW, 
or 11% of total energy demand. But looking back to the 
crisis of the Fukushima Daiichi nuclear power station in 
Japan, the nuclear power project is hardly immerged in 
the short term, or forever.    
 Crisis events at the Fukushima Daiichi nuclear power 
plant obviously picture that problems cased a reactor core 
meltdown at the No.1 reactor is unusually happen in the world. 
Such severe event was because of an earthquake reaching 9 
Richter scale, following by subsequent giant tsunami with 10 
metre high wave (whereas the plant was designed to 
withstand at 6.5 metre wave). The wave attacked a reactor 
core meltdown, and damaged the cooling and generator 
systems. Unlike Japan, other countries including Thailand are 
not located in the vicinity tectonic faults. So it is impossible 
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ดงักลาว คงไมใชเร่ืองท่ีเกิดข้ึนไดงายๆ กับทุกประเทศ  แตเหตุการณ
ที่เลวรายไดถึงขนาดนี้ก็เกิดจากเหตุแผนดินไหวรุนแรง 9 ริกเตอร ซึ่ง
เกินกวาท่ีโรงไฟฟาจะรับได แถมยังมีผลตอเน่ืองทำใหเกิดคลื่นยักษ
สึนามิขนาดสูงกวา 10 เมตร (ออกแบบไวใหรับไดที่ 6.5 เมตร) 
ถาโถมเขาทำลายระบบระบายความรอนของเตาปฏิกรณทั้งหมด 
แถมยังทำใหระบบเคร่ืองกำเนิดไฟฟาสำรองขัดของตามไปดวย เรียก
วาเคราะหซ้ำกรรมซัดก็คงไมผิด แตสำหรับประเทศอ่ืนๆ หรือแมแต
ประเทศไทย ที่ไมไดอยูในแนวรอยเล่ือนของเปลือกโลกอยาง 
ประเทศญ่ีปุน โอกาสท่ีจะเกิดแผนดินไหวรุนแรงขนาดน้ียอมแทบไมมี
โอกาสเปนไปได ดงันัน้ ก็ไมควรจะตื่นตูมจนทำใหเทคโนโลยีนิวเคลียร
ที่ไดรับการพัฒนามาอยางตอเน่ืองหลายสิบปตองมีอันยุติการใชไป
ทั้งหมด สำหรับประเทศเพ่ือนบานเราอยางประเทศเวียดนาม ก็
ประกาศชัดวาเขาจะเดินหนาโครงการโรงไฟฟานิวเคลียรตอไปให
ครบ 8 โรง สวน ประเทศสหรฐัอเมรกิาเอง ประธานาธิบดบีารคั โอบามา 
ก็มีการออกมาประกาศชัดวาใหมีการตรวจสอบระบบโรงไฟฟา
นิวเคลียรใหรัดกุม แตก็ไมไดมีโครงการใหหยุดเดินเคร่ืองโรงไฟฟา
นิวเคลียรแตอยางใด แตสำหรับประเทศญ่ีปุนน้ันขณะน้ีไดมีการหยุด
เตาปฎิกรณนิวเคลียรทั่วประเทศไปแลวหลายแหง เน่ืองจากความ
เส่ียงจากแผนดินไหวรุนแรงในหลายเขต จนทำใหไฟฟาภายใน
ประเทศไมเพียงพอตองมีการดับไฟฟาเปนบางชวงเวลาในหลาย
พ้ืนท่ี ซึ่งมาตรการในระยะยาวก็ยังคงไมชัดเจนนักวาจะเอาอะไรมา
ใชแทนนิวเคลียร 
 สำหรับประเทศไทย คงตองหันกลับมามองตัวเองวาจะเดิน
ตอกันไปอยางไร ถาไมมีนิวเคลียร สิ่งหน่ึงท่ีตองทำก็คือการลดการใช
พลังงานลงใหไดอยางนอยรอยละ 10 ในทันที เพ่ือจะไดไมตองสราง
โรงไฟฟาใหม โดยการนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชใหมากขึ้น 
รถยนตเอง ก็คงตองพัฒนาไปในแนวทางท่ีประหยัดน้ำมันมากข้ึน 
หรือไมใชน้ำมันเลย เปนรถยนตไฟฟาไปในที่สุด แตในความเปนจริง
แลว คนไทยก็คงตองถามตัวเองวา “คุณทำไดหรือไม?” และพรอม
หรือยังที่จะไมใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นอีกตอไป เพราะการสรางโรงไฟฟาแหง
ใหมภายในประเทศนับวันก็จะย่ิงยากข้ึน สวนการซ้ือพลังงานจาก
ตางประเทศ หรือประเทศเพ่ือนบานมากเกินไป ก็เปรียบเหมือนเรา
กลายเปน “เมืองข้ึนดานพลังงาน” ไปในที่สุดน้ันเอง 

 สัดสวนการผลิตพลังงานไฟฟาแยกตามประเภทเช้ือเพลิงตามแผนกำลังผลิตไฟฟา ป 2554
Power Generation Ratio By Power sources as Productivity Electricity Plan Year 2011

หนวย : รอยละ / Unit : Percent

กาซธรรมชาติรอยละ 66
Natural Gas  66 %

ตางประเทศ รอยละ  7 
Foreign Country  7 %

พลังงานหมุนเวียนรอยละ 5
Renewable energy 5%

ถานหินรอยละ 9 
Coal  9 %

พลังน้ำรอยละ  2 
Hydroelectricity 2%

ท่ีมา
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (www.eppo.go.th/power/power2554.pdf)

ลิกไนตรอยละ  11 
Lignite  11 %

these countries will face with very strong earthquake. 
Therefore, it is not necessary to be panic and give up to all 
plans of nuclear power that have been continuously 
developed. Meanwhile, a neighboring country, such as,  
Vietnam has clearly announced to construct 8 nuclear power 
plants, and also President Barack Obama of the USA 
revealed that the careful monitoring of nuclear power be 
necessary, the operation of nuclear power plants, however, 
needs to carry out. For Japan, it is the need to close down 
several nuclear power plants in many area because of the risk 
of earthquake disaster. As a result, the electricity supply is 
insufficient, subsequently, the light in many parts of the 
country is switched off sometimes. In long term, there are not 
still clear that any measures will replace the nuclear power. 
 For Thailand, we need to look at our way. If we do 
not use nuclear power, one necessary thing to do is the 
decrease of power consumption at least 10% immediately 
and give up the new power plant construction, apply new 
technologies, develop eco car using less fuel 
consumption, and finally electric car. In fact, Thai people 
should ask themselves that “Can we do?” and ready to 
use less energy. This is because the construction of new 
power plant in Thailand is too difficult. Otherwise, we have 
to buy energy from abroad or neighboring countries, and 
finally we will become a “colonial” in aspect of energy. 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
Journal of the Sirindhorn International Environmental Park
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 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปน
ปรชัญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงพระราชทานช้ีแนวทางการ
ดำรงอยูและปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว 
ระดับชุมชน ถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศ ให
ดำเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียง รวมถึงความจำเปนท่ีจะ
ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งจะตองอาศัย 
ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง ในการนำวิชาตางๆ 
มาใชในการวางแผนและดำเนินการทุกข้ันตอน 
 กระทรวงพลังงานไดนำหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” มา
ปรับใชเปนแนวทางในการพัฒนาพลังงานบนพื้นฐานของทรัพยากรท่ี

 Sufficiency Economy is the philosophy 
graciously initiated by His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
as a guidance for livelihood and behavior of Thai people at all 
levels, from the household to the community, all the way up to 
the national levels. The philosophy entails a need for 
moderation or a compromising way in the country’s 
development and administration whilst creating an immune 
system against any impact resulting from both external and 
internal changes. The operation requires well-rounded 
knowledge, awareness, and attentativeness in bringing 
integrated techniques in strategic planning and 
implementation for every step.    

Mr. Chavalit Pichalai  
Deputy Director General, Energy Policy and Planning Offi ce
Executive Board Energy for Environment Centre

นายชวลิต  พิชาลัย  
รองผูอำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กรรมการบริหารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม

เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรแปลงสบูดำ ของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร พระราชทานพระราชดำริวา 
“...สบูดำเปนพืชที่สามารถสกัดเปนน้ำมัน นำมาใชในเคร่ืองจักรกลการเกษตรได ใหศูนยพัฒนาภูพานฯ ไดศึกษา ทดลองการใชประโยชนจากสบูดำ...” 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej and Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn went to see Jatropha curcas L. plantations of the Puparn Royal Development Study 
Centre due to the graciously initiated at Sakonnakhorn Province and giving the idea that “Jatropha curcas L.  is a plant that can distill to be oil that can use in an agriculture machine, so 
he let’s the Puparn Royal Development Study Centre study and test the benefit of Jatropha curcas L.” 

ขอขอบคุณ : หนังสือประมวลภาพทรงงาน “80 พรรษา ปวงประชาเปนสุขศานต” 
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มีอยูอยางมีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุมกัน โดยมุงหวังใหพสกนิกร
สามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืนในอนาคต โดยเฉพาะดานการ
พัฒนาพลังงานทดแทนและการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพ โดยใช
วัตถุดิบในภาคการเกษตร ซึ่งมีอยูมากมายในประเทศ นอกจากน้ี
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และศูนยศึกษาตามแนว
พระราชดำริที่ตั้งอยูในภูมิภาคตางๆ ก็มีโครงการพัฒนาพลังงาน
ตัวอยางใหประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาความเปนไปไดในการนำ
พลังงานทดแทนเหลาน้ีมาใชในชุมชนอยางเหมาะสม เชน พลังงาน
แสงอาทิตย พลังงานลม กาซโซฮอล และไบโอดีเซล เปนตน  
 เพ่ือวางรากฐานการบริหารจัดการพลังงานแบบย่ังยืนและ
สอดคลองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงพลังงานได
ดำเนินการในเร่ืองตางๆ ที่สำคัญ 6 ดาน ดังน้ี 
 

1. จดัหาพลังงาน 
 กำหนดมาตรการที่กอใหเกิดการพัฒนาและจัดหาพลังงาน
ของประเทศท่ีทำใหเกิดความม่ันคง มีใชอยางพอเพียงและท่ัวถึง มี
การวางกลยุทธเพ่ือใหเกิดความม่ันคงดานพลังงานดวยการมีแผน
สำรองพลังงานในระยะยาว นั่นหมายความวา รัฐควรใชหลักสมดุล
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากำหนดนโยบายการจัดหาพลังงาน 
และปรับสัดสวนการนำเขาพลังงานจากตางประเทศ ดังน้ี 
 1.1 เรงรัดและสงเสริมการสำรวจและพัฒนาแหลงเช้ือเพลิง
พลังงาน ทั้งในประเทศและเขตพ้ืนท่ีทับซอนกับประเทศเพ่ือนบาน 
รวมถึงสงเสริมภาคเอกชนในการลงทุนดานพลังงานในประเทศและ
ตางประเทศ เพ่ือสรางเสถียรภาพดานการจัดหาและการกระจาย
แหลงพลังงานของประเทศ 
 1.2 ปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา ใหสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่แทจริงเพ่ือใหมีการลงทุนท่ีเหมาะสม  ใหมีการ
กระจายแหลงและชนิดเช้ือเพลิง มีตนทุนต่ำและมีผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอย รวมท้ังเรงดำเนินการรับซื้อไฟฟาจากภาคเอกชน 
โดยสงเสริมพลังงานจากฟอสซิลรูปแบบอื่น เชน ถานหินสะอาด หรือ

พลังงานนิวเคลียร เพ่ือผลิตไฟฟาฐานทดแทนพลังงานไฟฟาท่ีผลิต
จากกาซธรรมชาติใหมากข้ึน 

 The Philosophy of “Sufficiency Economy” has been 
applied by the Ministry of Energy to serve as guidelines for 
energy development on natural resources with an emphasis 
on the moderate, reasonable, and self-immune  consumption 
of energy. His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously 
intends that Thai people become sustainably self-reliant in the 
future especially through the development of alternative 
energy and biofuel of which the production relies on 
agricultural materials generally found in the country.     
Furthermore, His Majesty’s private projects at Chitralada 
Palace and the Royal Development Study Centers (RDSCs) 
located in various regions present samples of energy 
development in which local people can suitably explore 
alternative energy for use in their own community e.g. solar 
energy, wind energy, gasohol, and biodiesel etc.     
 To form the basis of sustainable energy management 
and administration according to the Philosophy of Sufficiency 
Economy, six action plans have been operated by Ministry of 
Energy.   
 

1. Energy Supply  
 To devise measures forming nation’s energy 
development and supply sufficiently and thoroughly, the 
strategic plan is determined from programming  energy 
security with long-term energy plan. It means that the 
government should apply the balancing principles of the 
Philosophy of Sufficiency Economy for determination of  
energy supply and adjustment of imported energy proportion 
from foreign countries with following actions.   
 1.1 Expedite and enhance survey and development 
of fuel sources both inland and overlapping area with 
neighboring countries as well as encourage the private sector 
in domestic and foreign investments to reinforce the nation’s 

energy supply and distribution. 
 1.2 Improve power generation development plan 
according to the realistic economic conditions in order to 

การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสำหรับใชภายในองคกรและจำหนาย ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
The Production of electricity using solar cell to use in the organization and sell out. 
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สงเสริมความรูเร่ืองพลังงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายการใชพลังงานท่ีเหมาะสมกับประเทศ 
Promote the knowledge on energy based on self-sufficient as a suitable using power policy of the country. 

2. สงเสริมพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสม 
กบัประเทศ 
 2.1 สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน เชน กาซโซฮอล 
ไบโอดีเซล กาซเอ็นจีวี (NGV) และการศึกษาวิจัยพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกอื่นๆ เชน เซลลเชื้อเพลิง หินน้ำมัน และนิวเคลียร ตาม
ความเหมาะสมของศักยภาพของประเทศ 
 2.2 สนับสนุนใหมีการรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน 
เชน วัสดเุหลอืใชทางการเกษตร ของเสยีจากอุตสาหกรรม กาซชวีภาพ 
ขยะ ลม และแสงอาทิตยในสดัสวนและราคาท่ีเหมาะสม โดยเรงออก
ประกาศขยายปริมาณการรับซือ้ไฟฟาจากผูผลติไฟฟาขนาดเล็กมาก 

stimulate suitable investment and boost fuel consumption and 
distribution of alternative fuel that has lower costs and less 
environmental impact. The given measures include the 
enhancement of energy purchase from private sector, and 
more reliance on the other fossil fuel such as clean coal or 
nuclear energy for more power base generation substituting 
natural gas. 

 
2. Alternative Energy Enhancement Suitable 
for the Nation  
 2.1 Enhance alternative power generation e.g. 
gasohol, biodiesel NGV and study and research on alternative 
energy development such as fuel cell, oil shale, and nuclear 
complying with nation potential. 
 2.2 Enhance power purchase from renewable 
energy, for example, from agricultural residues, industrial 
waste, biomass, solid waste, wind energy and solar energy 
with appropriate proportion and power pricing by expediting 
the announcement extension of purchase plan from Very 
Small Power Producer (VSPP). 

 
3. Efficient and Economical Use of Energy 
 3.1 Promote and facilitate energy reduction projects 
to be implemented by other related agencies, especially mass 
transit system development, logistics system, development of 
energy-saving vehicles. 
 3.2 Ensure intensive and efficient operations of 
projects related to the reduction of energy consumption in 
both public and private sectors, in particular  by setting 
targets of energy consumption reduction to be achieved in the 

industrial sector with the help of reinforced practices and 
public relation campaigns.  
 3.3 Set up the main organization in energy 
promotion and management,  National DSM Office, which can 
operate actively and efficiently with explicit policies, 

management and administration including expedite devising 
energy saving measures of the appliances, machinery and 
engine using energy. 

 3.4 Support power purchase from the producers of 
thermal power cogeneration of which the system forms an 
efficient power generation.  

3. ใชพลงังานอยางมีประสทิธภิาพและประหยัด 
 3.1 สนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาโครงการท่ีสงผล
ในการลดใชพลังงาน โดยเฉพาะน้ำมัน ไดแก การพัฒนาระบบการ
ขนสงมวลชน ระบบ Logistics การพัฒนายานยนตประหยัดพลังงาน 
เปนตน 
 3.2 ใหมีการปฏิบัติอยางจริงจังท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชน โดยกำหนดเปาหมายการลดใชพลังงานโดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกิดการลงมือปฏิบัติอยางจริงจัง และ

รณรงคประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 
 3.3 จัดตั้งองคการหลักในการผลักดันและการบริหาร
จัดการดานการใชพลังงาน (National DSM Office) ที่สามารถ
ปฏิบัติไดอยางคลองตัว มีประสิทธิภาพ มีความตอเนื่องชัดเจนทั้ง
ในเร่ืองนโยบายและรูปแบบบริหารจัดการ และเรงออกมาตรฐาน

การประหยัดพลังงานของอุปกรณ เคร่ืองจักรและเคร่ืองยนตที่ใช
พลังงาน 
 3.4 สนับสนุนใหมีการ รับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟา
ระบบผลิตพลังงานความรอนและไฟฟารวมกัน (Cogeneration) 
ซึ่งเปนระบบการผลิตไฟฟาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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4. สงเสริมการแขงขันและเพ่ิมประสิทธิภาพ
บรหิารจดัการในธรุกจิพลงังาน 
 4.1 สงเสริมการแขงขันในธุรกิจพลังงานเพ่ือให เ กิด

ประสิทธิภาพและเปนธรรม โดยมีระบบการบริหารจัดการและ

กำกับดูแลการประกอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพและสรางความเปน

ธรรมใหแกผูบริโภค 

 4.2 กำหนดโครงสรางราคาพลังงานท่ีเปนธรรม โปรงใส 

และสะทอนตนทุนท่ีแทจริง ภายใตการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนมีการกำกับดูแลใหมีการกำหนดราคาเปนไปตามกลไก

ตลาด  รวมท้ังการบริหารจัดการเพ่ือลดภาระหน้ีสินกองทุนน้ำมัน 

 4.3 ปรับ โครงสร า งการบ ริหาร จัดการพลังงานให

เหมาะสม  โดยสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาคเอกชนใน

การพัฒนาพลังงาน  มีการแยกงานนโยบายและการกำกับดูแลให

มีการบริหารท่ีโปรงใส  ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ   

4. Promotion of Competitive and Increasing 
Efficient Energy Management Business 
 4.1 Promote extensive and fair competition in 

energy business with management and administration that 
can be monitored to ensure efficiency and fairness to 
consumers. 

 4.2 Determine fair and transparent energy structure, 
reflecting realistic cost under the efficient operation and 
supervision of pricing determination according to marketing 
mechanism, including debt reduction of oil fund. 
 4.3 Restructure suitable energy management by 

encouraging the participatory approach of private sector in 
energy development with clear assignments of tasks to follow 
and oversee  relevant policies to form a transparent, distinct 

and efficient administration.   

เผยแพรความรูการใชอุปกรณและวัสดุจากการเกษตรเพ่ือลดปญหาส่ิงแวดลอม 

Publish the knowledge of using equipment and material from agriculture to reduce the environment problems. 
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5. กำหนดมาตรการดานพลงังานสะอาด 
เพือ่สนบัสนนุสิง่แวดลอม 
 5.1 กำหนดมาต รฐ าน น้ ำ มั น ท่ี เ หม า ะสม เ พ่ื อ ใ ห
สอดคลองกับการจัดการดานส่ิงแวดลอมของประเทศและกระแส
โลก 
 5.2 ใหความสำคัญในการลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม
จากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน และปฏิบัติตามพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกับมิตรประเทศ 
 5.3 เรงผลักดันกลไกการพัฒนาท่ีสะอาด หรือ Clean 
Development Mechanism (CDM) ภายใตพิธีสารเกียวโต (Kyoto 
Protocol) เพ่ือสงเสริมใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ

โดยมีการจัดการดานส่ิงแวดลอม และชวยใหมีการใชพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ิมขึ้น ใหผูผลิต ผูจำหนาย และผูใชพลังงาน เขามามี
สวนรวมในความรับผิดชอบผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

 
6. สงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชน 
มสีวนรวม 
 รัฐบาลตองสงเสริมใหภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป มี
สวนรวมในการกำหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงาน ตลอด
จนมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานชุมชน เชน การผลิตไฟฟาและ
ไบโอดีเซลชุมชน อันเปนการสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

5. Clean Energy Measures Devising to 
Support Environment 
 5.1 Establish standard specifications of fuel oil 
according to national environment management and global 
mainstream. 
 5.2 Mitigate environmental impact from energy 
business development and environmental obligations subject 
to ratification with amicable countries.  
 5.3 Push forward Clean Development Mechanism 
(CDM) under Kyoto Protocol to encourage efficient energy 
use with environmental management and greater renewable 
energy use including participation of producers, distributors 
and users in responsibility-sharing in environmental impact. 

 
6. Encouragement of Private Sector and 
People Participation  
 The government have to encourage the private sector 
and people in determining participatory actions on devise of 
energy policies and measures as well as community energy 
development such as community power generation, 

community biodiesel in compliance with self-sufficient 
economy development. 
 

อุปกรณประหยัดพลังงานเพ่ือใหเกิดการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
Saving energy equipment to maximize efficiency energy consumption. 
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Conclusion 
 
 In summary, energy policies regarding the Sufficient 
Economy will enhance the process of energy resources 
supply with its sustainable growth through energy sufficiency 
drawing upon the notions of knowledge , reasonableness, 
moderation and self-immunity.  All these, in practice, can be 
achieved by exploring and managing suitable alternative 
energy for country, aiming at efficient and economical energy 
use,  reinforcing  competitiveness of energy-related business, 
devising clean energy measures  to promote sustainable 
environment including encouragement of participation in 
determining energy policy and measures by private sector 
and public. These practices would, in turn, help with the 

mapping out of the national energy in an attempt to form a 
solid foundation of the country’s sustainable use of energy in 
the long run.  The trends in energy management do not stand 

in contradiction to the marketing system. Contrarily, the 
scheme formulates the energy management in moderation 
and develops clean energy for environmental conservation as 
well as promote community energy development and public 
participation. The participatory approach can secure national 

resources supply with sustainably efficient development in 
long term period. 

สรปุ 
 

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้น  จะเห็นวา  นโยบายพลังงานตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียงจะสงเสริมกระบวนการในการจัดสรรทรพัยากร

พลังงานใหเติบโตอยางมคีณุภาพและย่ังยืน  ภายใตองคความรู  ความ

มเีหตุผล  ความพอประมาณ  และการสรางภูมคิุมกนับนรากฐานของ

การพ่ึงพาตนเองในดานการจดัการพลงังาน สงเสรมิพลงังานทดแทนที่

เหมาะสมกับประเทศ  การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ

ประหยัด  สงเสริมการแขงขนัและเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารจดัการ

ในธุรกิจพลงังาน  กำหนดมาตรการดานพลังงานสะอาด  เพ่ือสนับสนนุ

สิง่แวดลอม  รวมท้ังสงเสริมใหภาคเอกชนและประชาชนมีสวนรวมใน

การกำหนดนโยบายและมาตรการดานพลังงาน และนำไปสูการไดมา

ซึ่งยุทธศาสตรชาติดานพลังงาน อันเปนรากฐานของการกำหนด

อนาคตดานพลังงานของชาติอยางม่ันคง  การจัดการพลังงานตามแนว

นี้จะไมขัดแยงกับระบบตลาด  ในทางตรงกันขามจะเปนการจัดการ

พลังงานแนวทางสายกลาง  เปนการพัฒนาพลังงานท่ีสะอาดเพ่ือ

พิทกัษสิง่แวดลอม  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาพลังงานชุมชนและการมี

สวนรวมของประชาชน  ซึ่งจะเสริมสรางความมั่นคงดานการจัดสรร

ทรัพยากรของประเทศใหมีการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ  และมี

ความย่ังยืนในระยะยาว 
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 ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดโปรดเกลาฯ ทรงสรางพระราช
นิเวศนมฤคทายวันข้ึนในป พ.ศ. 2467 และทรงมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใหเขตพระราชนิเวศนมฤคทายวันเปนเขตอภัยทาน พ้ืนที่

ในเขตจึงอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรปาไมและมีสัตวปาชุกชุม 
หลังจากพระองคทรงเสด็จสวรรคตในป พ.ศ. 2468 พระราชวังแหงน้ี
ไดถูกท้ิงรางและทรุดโทรมตามกาลเวลา ตอมาราษฎรไดเขามาอาศัย
ทำกิน บุกรุกแผวถางทำลายปา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กอรปกับ
การพัฒนาเสนทางคมนาคมจากเมืองหลวงลงสูภาคใต ซึง่ถนนสายน้ี

ไดแบงระบบนิเวศบนแผนดินท่ีเคยเช่ือมตอกับระบบนิเวศชายฝงทะเล 

ภายในเวลาประมาณ 40 ป ปาไมดั้งเดิมไดถูกทำลายลงจนไมเหลือ

 With royal gracious kindness, 
King Mongkut Klao commanded to build  Mrigadayavan 
Palace in 1924, and royally proclaimed the area of 
Mrigadayavan to be  a non-hunting area (Khet Aphaiyathan). 

At that time the palace was plentiful with various natural 
resources, both forest and wildlife, especially hogdeer and 
deer. This becomes the name of Mrigadayavan. After the King 
Rama VI had passed away in 1925, the palace had been 
abandoned and deteriorated. Then people trespassed to 

dwell and destroyed forest area for their agriculture. 
Meanwhile, transport route was developed from the capital to 

From Huay Sai Watershed down to Seashore of
The Sirindhorn International Environmental Park with Royal Gracious Kindness
From Huay Sai Watershed down to Seashore of

จากตนน้ำหวยทรายถึงชายฝง
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ดวยพระบารมี

ดร. สนใจ หะวานนท 
รองผูอำนายการศูนยพลังงานเพื่อส่ิงแวดลอม 
อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

Dr. Sonjai Havanond 
Deputy Director of Energy for Environmental Centre 
The Sirindhorn International Environmental Park 
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สภาพความเปนปา คุณภาพของดินเส่ือมโทรมกลายเปนดินทราย
และดินดาน ขาดความสมบูรณ มีความสามารถในการอุมน้ำต่ำ 
ประกอบกับวิกฤติการณโลกรอนเร่ิมมีความรุนแรงข้ึนในชวงน้ี ทำให
ฝนไมตกตองตามฤดูกาล กอใหเกิดการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง 
ทำใหเกิดความไมสมดุลทางธรรมชาติ จนกระท่ังวันท่ี 5 เมษายน 
2526 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดพระราชทานพระราชดำริ
เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม โดยการจัดต้ัง 
“ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ” โดย
จัดทำ “ระบบภูเขาปา” ดวยการใชพลังแสงอาทิตยสบูนำ้ข้ึนภูเขาและ
ปลอยใหไหลบาผิวดินเพ่ือความชุมชื้น และสรางฝายเก็บกักน้ำโดย
รอบภูเขา และขุดสระเก็บกักน้ำในบริเวณเชิงเขาดานลาง ทำใหพืช
สามารถสืบพันธุตามธรรมชาติไดดี เรียกวา “ระบบนิเวศปาเปยก” 
นอกจากน้ี ยังทรงนำหญาแฝกมาปลูกในท่ีแข็งเปนดินดาน ทำให
สามารถอุมน้ำและปลูกตนไมและการเกษตรอยางไดผล โดย
พระองคทรงสงเสริมการปลูกไม 3 อยาง ประโยชน 4 อยาง คือ 
ไมเศรษฐกิจสรางบาน ใชสอยในการเปนฟนถาน ใชเปนอาหาร ซึ่ง
ไม 3 อยางดังกลาวใหประโยชนในดานดินและน้ำดวย เปนผลให
ปจจุบันพ้ืนท่ีบริเวณน้ีฟนฟูสภาพกลับมามีความอุดมสมบูรณอีกคร้ัง 
ทั้งในแงของทรัพยากรปาไม สัตวปา และแหลงน้ำ  ซึ่งเอ้ือประโยชน
ตอความเปนอยูของประชากรท่ีอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีจรดชายฝง
ทะเล 

the southern region. This road divided the inland 
ecosystem from coastal ecosystem in that they had 
connected together. Almost 40 years, the original forest 
was totally destroyed and its complementarily was 
markedly declined. Soil quality had been deteriorated and 
thus became sandy soil and compact hardpan soil with 
deficient fertility. His Majesty King Bhumibol Adulyadej 
graciously provided royal initiative to rehabilitate natural 
resources and environment. Therefore, on April 5, 1983, 
“Huay Sai Royal Development Study Center” was 
established in accordance with the royal initiative of the 
King. The “Phu Khao Pa System” with assistance of solar 
energy to pump water up to the top of mountain and then  
releases the water  flowing  over soil surface, and  “Pa Piak” 
by constructing check dams around the mountain and 
digging ponds at the foothills in order to uphold natural 
plant reproduction. Furthermore, His Majesty the King 

graciously advised the plantation of Vetiver grass in 
compact hardpan soil. As a result, the soil could hold more 
water for cultivating trees and practise agriculture 
efficiently. King Bhumibol enhanced multipurpose forest 
plantation (3 kinds of plant for 4 benefits), by planting 

economically valuable trees for house construction, 
firewood, and fruit plants.  Such plantation also provided 
benefits on soil and water conservation. Consequently, the 

area was restored and fertile in terms of forest resources, 
wildlife and water resources that was beneficial to the 
livelihood of people living in the surrounding area till the 
coastal area. 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกตนยางนาเพ่ือฟนฟูระบบนิเวศ 
ปาไม ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn graciously planted Yang 
Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G.Don, for rehabilitating the forest ecosystem at the 
Huay Sai Royal Development Study Center.  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชดำริเพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สภาพแวดลอมโดยการจัดตั้งศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ 
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2526 
His Majesty King Bhumibol Adulyadej graciously provided royal initiative to 
rehabilitate natural resources and environment by establishing the Huay Sai Royal 
Development Study Center on April 5, 1983. 

หญาแฝกชวยทำใหปลูกพืชในพื้นท่ีดินดานไดผล 
Vetiver grasses are quite effective in helping tree planting in hardpan soil. 
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 To increase the fertility of mangrove forest, beach 
forest, and lower land-coastal area where Mrigadayavan 
Palace is located, Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn graciously initiated on August 14, 1994 the 
mangrove rehabilitation and conversion of coastal land 
degradation to mangrove ecosystems at Bang Tra Noi canal 
and Bang Tra Yai canal. Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn planted big-leaf red mangrove (Rhizophora 
mucronata Poir) by 202  propagules at the area of Bang Tra 
Noi canal on August 17, 1994. The plantation had been 
continually carried out. Till the end of 1994, there was 23 
mangrove species in 80 rai at Bang Tra Noi  canal and in 30 
rai at Bang Tra Yai canal. Later, Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn planted more mangroves in area of 30 
rai at Bang Tra Noi canal on July 20, 2001, and planted more 
mangroves in area of 20 rai at Bang Tra Yai canal. In 2003 
and 2008, beach forests were additionally planted in order to 
enhance biodiversity of coastal areas. “The Sirindhorn 
International Environmental Park” is developed its potential to 
be a study center on energy and natural resources 
conservation following the princess’s royal initiative. The 
Sirindhorn International Environmental Park is located within 
the same area of Rama VI Camp and Mrigadayavan Palace in 
Cha-am District, Phetchaburi Province. Restored ecosystem 

needs the study research and data collection to provide 
database of the area that has an importance on ecology and 
history. The land has background that our beloved and 
worshiped king of Thai people provided through royal initiative 
for the development and rehabilitation. Besides, the land 

development is the extension of Huay Sai Royal Development 
Study Center of His Majesty the King Bhumibol which involves 
the development of the upstream till downstream areas and 

the integrated development of land. In this connection, the 
new knowledge created will be applied to efficiently 
implement in other areas. 

 เ พ่ื อ เ พ่ิมความอุดมสมบู รณ ให แก พ้ื น ท่ีป าชาย เลน  
ปาชายหาด และชายฝงทะเลท่ีอยูดานลางอันเปนท่ีตั้งของพระราช
นิเวศนมฤคทายวัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2537 ใหฟนฟู
ปาชายเลนและพลิกฟนพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมสูระบบนิเวศปาชายเลน ที่
บริ เวณคลองบางตรานอยและบางตราใหญขึ้น โดยทรงปลูก
โกงกางใบใหญจำนวน 202 ตน ในบริเวณริมคลองบางตรานอย
เมื่ อ วั น ท่ี  17 สิ งหาคม  2537 และทรงใหดำ เ นินการป ลูก
อยางตอเน่ืองจนสิ้น ป 2537 มีพันธุไมปาชายเลนจำนวน 23 ชนิด 
ในพ้ืนท่ีคลองบางตรานอย 80 ไร และคลองบางตราใหญ 30 ไร 
ตอมาในป พ.ศ. 2544 ทรงปลูกปาชายเลนบริเวณริมคลองบางตรา
นอยเพ่ิมเติมอีก 30 ไร เมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2544 และทรงปลูก
เพ่ิมเติมบริเวณริมคลองบางตราใหญอีก 20 ไร ตอมาในป พ.ศ. 
2546 และ 2551 ทรงปลูกปาชายหาดเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย

ทางชีวภาพพ้ืนท่ีชายฝงทะเล “อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร” จึงไดรับการพัฒนาข้ึนใหมีศักยภาพในการเปนแหลงเรียนรู
ดานการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวทาง

พระราชดำริ โดยตั้งอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันกับคายพระรามหก และ
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สภาพ
ความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศท่ีฟนตัวกลับมาดังกลาวจำเปน

ตองมีการศึกษาวิจัยและรวบรวมขอมูลไวเพ่ือเปนฐานขอมูลของ
ระบบนิ เวศของ พ้ืน ท่ีที่ มี ความสำคัญอย าง ย่ิ ง ท้ั ง ในแง ของ
นิ เวศวิทยาและประวัติศาสตรความเปนมาของผืนแผนดินท่ี

พระมหากษัตริยอันเปนท่ีรักและเทิดทูนของพวกเราชาวไทยท่ี
พระองคทรงมีพระราชดำริใหพัฒนาและฟนฟูแผนดินน้ี นอกจากน้ี

การพัฒนาพ้ืนท่ียังเปนการตอยอดโครงการศูนยศึกษาการพัฒนา
หวยทรายฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ซึ่งเปนการพัฒนา
พ้ืนท่ีบริเวณตนน้ำใหตอเน่ืองถึงปลายน้ำ และเปนการพัฒนาพ้ืนท่ี

แบบองครวม โดยสรางองคความรูใหมเ พ่ือจะสามารถนำไป
ปรับปรุงเพ่ือใหใชไดในพ้ืนท่ีอื่นๆ ไดเปนอยางดี 

พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางตรานอยหลังจากทำการปลูกปาชายเลน 

Area at Bang Tra Noi canal after the mangrove plantation. 

พ้ืนท่ีบริเวณคลองบางตรานอยกอนทำการปลูกปาชายเลน 

Area at Bang Tra Noi canal before the mangrove plantation. 

56

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม / Natural Resource and Environment



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกปาชายเลนคร้ังแรก เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2537 
The first mangrove forest graciously planted by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn on August 17, 1994. 

 จากวันท่ี 5 เมษายน 2526 จนถึงปจจุบัน เปนเวลายาวนาน
ถึง 27 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงมุงมั่นท่ีจะพลิกฟนความเส่ือมโทรม

ทรัพยากรดิน น้ำ ปาไม และสิ่งแวดลอมเพื่อเปนแบบอยางใน
การแกไขวิกฤติความแหงแลงที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในพ้ืนท่ีบริเวณ

หวยทรายและอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ความสำเร็จอัน
ย่ิงใหญยากจะหาพ้ืนท่ีใดเสมอเหมือนไดกลายเปนพ้ืนท่ีสาธิตควรแก

 From April 5, 1983 until the present, time has been so 
long over 27 years where His Majesty King Bhumibol 
Adulyadej and Her Royal Highness Princess Maha Chakri 

Sirindhorn graciously intend to rehabilitate the deteriorated 
soil, water, forest and environment to serve as the model and 
good sample in resolving serious drought crisis at Huay Sai 

area and the Sirindhorn International Environmental Park. 

ปาชายเลนในปจจุบัน 
Present mangrove forest. 
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Incomparably great success becomes the model for resolving 
environmental crisis which the world citizens including Thai 
people are confronting natural disaster due to global warming 
resulting in climate change. The natural hazards have 
impacted on human living and biodiversity, whatever drought 
crisis, flood disaster, land slide, earthquake or Tsunami 
usually occurs.    

 Covering about 1,800 rai, the Sirindhorn International 
Environmental Park is plenty of mangrove forest resources 

raised from Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhron’s intelligence. This mangrove afforestation is highly 

interested because the afforestation is started by dredging 
sandy soil deposited for a long time, excavated till the mud 

การเปนแบบอยางในการนำไปใชในการแกไขปญหาท่ีชาวโลก
รวมทั้งคนไทยกำลังประสบภัยธรรมชาติอันเน่ืองมาจากสภาวะ
โลกรอน (Global warming) ทำใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) ซึ่งมีผลกระทบตอความเปนอยูของ
มนุษย และความหลากหลายทางชีวภาพ ไมวาจะเปน ภัยแลง 
น้ำทวม แผนดินถลม แผนดินไหว และสึนามิ ซึ่งมีปรากฏอยูทั่วไป

เปนประจำ  
 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร มีพ้ืนท่ีประมาณ 

1,800 ไร โดยทรัพยากรปาชายเลนในอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สรินิธรท่ีเกิดขึน้จากพระปรีชาสามารถของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารีนี้ เปนปาชายเลนท่ีมีความนาสนใจเปนอยางสูง 
เน่ืองดวยเปนผืนปาชายเลนท่ีสรางข้ึนโดยการขุดลอกดินทรายท่ี
ทับถมกันเปนเวลานานออกจนถึงชั้นดินเลน จนทำใหน้ำทะเลทวม
พ้ืนท่ีระดับตางๆ กันไดตามธรรมชาติ จึงเปนการปลูกปาในพ้ืนท่ีที่ไม
เปนปามาเปนเวลานาน (Afforestation) จึงเปนปาชายเลนท่ีมนุษย
สรางขึ้น (Man-made) เปนแหงแรกในประเทศไทย และภูมิภาค

เสนทางศึกษาระบบนิเวศปาชายเลนพรอมปายส่ือความหมาย 

A boardwalk with a signboard for studying the mangrove ecosystem. 

กิจกรรมปลูกปาชายเลนและกิจกรรมศึกษาเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลนในอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

Activities of mangrove plantation and learning about the mangrove ecosystem in the Sirindhorn 

International Environmental Park. 
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ฝาดดอกขาว 
Lumnitzera racemosa Willd 
 

พังกาหัวสุมดอกแดง 
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Savigny 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ดังนั้น การปลูกปาชายเลนในพื้นที่แหงน้ีจะ
มีการศึกษาปจจัยส่ิงแวดลอมและคัดเลือกพันธุไมที่ เหมาะสม 
นอกจากน้ีจะตองติดตามผลการปลูกอยางตอเน่ือง พรอมทั้งดูแล
รักษาตนไมตลอดไป เพ่ือใหพ้ืนท่ีมีความอุดมสมบูรณและเปนพ้ืนท่ี
สาธิตการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนตอ
ไป โดยในพื้นท่ีมีชนิดพันธุไมปาชายเลนกวา 23 ชนดิ เชน โกงกางใบ
เล็ก (Rhizophora apiculata Blume), โกงกางใบใหญ (Rhizophora 
mucronata Poir.), พังกาหัวสุมดอกแดง (Brugu ie ra 
gymnorrh iza (L . ) Sav igny) , ฝาดดอกแดง (Lumnitzera 
littorea Voigt), ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa Willd), 
โปรงแดง (Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob.), โปรงขาว (Ceriops 
decandra Ding Hou), แสมทะเล (Avicennia marina (Forssk.) 
Vierh.), แสมขาว (Avicennia alba Blume), ตาตุมทะเล 
(Excoecaria agallocha L.), หยีนำ้ (Derris indica  Lam. Bennet), 
สำมะงา (Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.), ตะบูนขาว  
(Xylocarpus granatum Koen.), ตะบูนดำ (Xylocarpus 
moluccensis Roem), โพทะเล (Thespesia populnea L. Soland. 
ex Correa) และ ปอทะเล (Hibiscus tiliaceus L.) สำหรับไมพ้ืนลาง
ที่ พบ  เ ช น  ชะคราม  (Suaeda  mar i t ime  L .  Dum) ,  ปรง  
( Acrostichum aureum L.), ขลู (Pluchea indica L. Less.), และ 
ผักเบ้ียทะเล (Sesuvium portulacastrum L. L.) เปนตน นอกจากน้ี
ยังมีพันธุไมปาบกและปาชายหาด เชน สนทะเล (Casuar ina 

layer where naturally flooded of the tidal seawater. The 
afforestation is forest plantation in areas where have no forest. 
This mangrove, initiated by Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn, is the first man-made one of Thailand 
and in the South-east Asian region. The mangrove 
afforestation will be supported by the study about 
environmental factors and suitable plant species. Furthermore,  
the monitoring of plantation need to be carried out 
continuously in order to hold this area as fruitful nature for the 
demonstration of proper natural resource and environmental 
conservation. There are more than 23 of indigenous 
mangrove species namely: Rhizophora apiculata Blume, 
Rhizophora mucronata Poir., Bruguiera gymnorrhiza (L.) 
Savigny, Lumnitzera littorea Voigt, Lumnitzera racemosa Willd, 
Ceriops tagal (Perr.) C. B. Rob., Ceriops decandra Ding Hou., 
Avicennia marina (Forssk.) Vierh., Avicennia alba Blume, 
Excoecaria agallocha L., Derris indica (Lam.) Bennet, 
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn., Xylocarpus granatum 
Koen., Xylocarpus moluccensis Roem, Thespesia populnea 
(L.) Soland. ex Correa and Hibiscus t i l iaceus L. For 
undergrowth species found are e.g. Suaeda maritime (L.) 
Dum, Acrostichum aureum L., Pluchea indica (L.) Less., and 
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สภาพปาชายเลนในป พ.ศ. 2554 
Mangrove Forest in 2011. 

equisetifolia J. R. & G. Forst), สารภีทะเล (Calophyllum 
inophyllum L.), มะพลับ (Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. 
var .  Siamensis  (Hochr. )  Phengkla i ) ,  ขันทองพยาบาท  

(Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill.), ราชพฤกษ (Cassia 
fistula L.), นนทรี (Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. 
Heyne), มะคาแต (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.), 
มะขามเทศ (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.) และ สะเดา 

Sesuvium portulacastrum (L.) L. etc. Besides, there are also 
land forest and beach forest species such as Casuarina 
equisetifolia J. R. & G. Forst, Calophyllum inophyllum L., 

Diospyros malabarica (Desr.) Kostel. var. Siamensis  (Hochr.) 
Phengklai, Suregada multiflorum (A. Juss.) Baill., Cassia 
fistula L., Peltophorum pterocarpum (DC.) Backer ex K. Heyne, 

Sindora siamensis Teijsm. & Miq., Pithecellobium dulce (Roxb.) 

ปูกามดาบ 
Fiddler crab, Uca sp. 
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Benth. and Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton 
etc. Also a variety of animals; no matter benthos e.g. Mud 
skippers (Periophthalmus novemradiatus Hamilton), Fiddler 
crab (Uca  perplexa  H. Mine Edward), Grapsid crab 
( Metaplex elegans De Man.), Mud crab (Scylla serrata 

Foraskal), various molluscs, marine animals, wildlife and birds 
of more than 100 species etc. At present, more than 80,000 
people visit the Sirindhorn International Environmental Park 

each year. The park draws visitors for self-learning of various 
new knowledge every day.  

ปลาตีน  
Mud skippers, Periophthalmus novemradiatus Hamilton 

(Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton) เปนตน 
ตลอดจนสัตวนานาชนิด ทั้งสัตวหนาดิน เชน ปลาตีน (Mud 
skippers), ปูกามดาบ (Fiddler crab), ปูแสม (Grapsid crab) 

ปูทะเล (Mud crab) หอยนานาชนิด สัตวทะเล สัตวปา และนกอีก
กวา 100 ชนิด เปนตน ปจจุบันอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

มีผูเขาเย่ียมชมพื้นท่ีไมนอยกวา 80,000 คนตอป ทานสามารถเขาไป
ศึกษาเรียนรูความแปลกใหมดวยตัวของทานเองไดทุกวัน 

 นกกะรางหัวขวาน  
Common Hoopoe, Upupa epops Linnaeus 

นกกะเต็นอกขาว  
White-throated Kingfisher, Halcyon smyrnensis Linnaeus 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
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ทองเท่ียวเชิงอนุรักษธรรมชาติ
1 พลังรับมือโลกรอนดวยแนวคิด 7 Greens
Ecotourism: A Power Solving Global Warming Via the Seven Greens Concept
กองบรรณาธิการ | Editors

 นับวันปญหา “โลกรอน (Global Warming)” 
ย่ิงทวีความรุนแรง เปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหผูคนเร่ิมตระหนักถึง
ความเปล่ียนแปลงของโลก และสิ่งแวดลอมอยางเปนรูปธรรม 
ไมวาจะเปนอทุกภัย ไฟปา หรอืแผนดนิไหว  ปญหาเหลาน้ีสงผลกระทบ
ไปทั่วโลกไม เวนแมแตประเทศไทย การสรางจิตสำนึกใหแก

ประชาชนท่ัวไปถือวาเปนสิ่งสำคัญ อาจจะเร่ิมตนจากเร่ืองรอบๆ 
ตัว หรือกิจกรรมง ายๆ ที่ เ ราสามารถลงมือทำเองไดอย าง 

 The increasingly severe problem of 
global warming becomes a significant cause that people 
are aware and concern about the concreted change of the 
world and its environment. Either flooding, forest fire, or 
earthquake is the problem impacted around the world, even 

Thailand. So the creation of public awareness must be 
considered as an important issue. It will start with simply 

เท่ียวอยางไรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เที่ยวอยางไรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
How to travel as friendly with environmentHow to travel as friendly with environment  
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“การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ” ที่เปนกิจกรรมที่ไดรับความนิยมมาก
ขึ้นเร่ือยๆ ในปจจุบัน แตจะทองเที่ยวอยางไรใหสนุก พรอมได
เรียนรูและเห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติเพราะจากน้ีจะไมใช
เร่ืองเล็กนอยอีกตอไป 
 แหลงทองเที่ยวท่ีอยากจะแนะนำในทริปนี้ก็คือ “อุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร” ซึ่งเปนสถานท่ีทองเท่ียวทางเลือกใหม
ที่มีการดำเนินกิจกรรมท่ีสอดคลองกับแนวคิด 7 Greens ของ 
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เปนแหลงเรียนรูระดับสากล ดาน 
พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่หลากหลายครบวงจร 
นอกจากน้ี ยังเปนแหลงเรียนรูดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ที่ประกอบดวย ปาชายเลน ปาชายหาดและปาบก ที่ได
รับการฟนฟูตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี อีกดวย 
 การเดินทางจากกรุงเทพฯ - อุทยานฯ ใชเวลาประมาณ  2 
ชั่วโมงครึ่ง มีหลากหลายเสนทางใหเลือก ท้ังรถยนตสวนตัว รถทัวร
ปรับอากาศ 150 บาท และรถตูโดยสารในราคา 180 บาท ซึ่งใชเวลา
ไมนาน แตสำหรับรถไฟจะใชเวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง แตก็
สามารถชืน่ชมทศันียภาพ 2 ขางทางไดอยางเพลิดเพลิน ในราคาเบาๆ 

2 วนั 1 คืน กับ อุทยานส่ิงแวดลอม 
นานาชาติสิรินธร  
 เราเดินทางจากกรุงเทพฯ มาถึงอุทยานฯ ที่อยูในเขตพ้ืนท่ี
ของคายพระรามหก เขามาประมาณ 300 เมตร จะเห็นอาคารสีขาว
ซึ่งเปนท่ีทำการของอุทยานฯ เราสามารถเขาไปติดตอขอขอมูลจาก
เจาหนาท่ีอุทยานฯ ที่พรอมใหคำปรึกษาและแนะนำการทองเท่ียว
ภายในอุทยานฯ เราเร่ิมเดินทางตามแนวคิด 7 Greens โดยเร่ิมจุด
แรกท่ีเราไดเท่ียวชมพรอมไดความรูดานพลังงานก็คือ “นิทรรศการ
และการสาธิตดานพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม” แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
ความรูทั่วไปและวิกฤติดานพลังงาน สถานการณและอนาคตของ
พลังงาน และแนวทางการใชพลังงานอยางพอเพียง นอกจากนี้ ยังมี
การใชพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม ซึ่ง
ไดแนวคิดมาจาก “หัวใจสีเขียว” (Green Heart) แตละกลุมจะมีการ
สาธิตวิธีประหยัดพลังงานทำใหเพลิดเพลินพรอมไดความรูที่เราไม
เคยรูมากอนอีกดวย 

activities that we, ourselves, can act. As “Ecotourism” is a 
currently increasing popular activity. However, how to make 
people to enjoy and gain certain knowledge from this tourist’s 
activities, and be aware the importance of nature? This 
becomes an important issue, so far.   
 On this tr ip, a tourist place that would be 
introduced is “the Sirindhorn International Environmental 
Park”. It is a new alternative tourist place, in which its 
activities coincide with “the 7 Greens Concept” held by the 
Tourism Authority of Thailand (TAT). It is a source of 
internationally complete learning in various aspects of 
energy, natural resource and environment. Also it is learning 
source about natural resources and environment, such as 
mangrove, beach forest and land forest. Those have been 
rehabilitated in accordance with the royal concept of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn.  
 Travelling from Bangkok to the Park takes two and 
half hours. We can use several transportation types, such 
as a private car, an air-conditioned bus (150 Baht/one-way), 
and a van (180 Baht/one-way). These do not take too long 
time. While, travelling by train will take around 4-5 hours. 
With a lower cost, tourists can enjoy the scenery along 
sides of the railway.  

2 Days and 1 Night at the Sirindhorn 
International Environmental Park 
 From Bangkok, we reach the Park where located in 
the Rama VI Camp area. Around 300 meters from the main 
gate, we will find a White Building that is  the Park office. 
We can contact with and ask for the information from the 
Park’s staffs who ready to suggest and guide for traveling in 
the Park. Then, we begin a travel following “the 7 Greens 
Concept”. At the starting point, we visit and learn about the 

“Exhibition and Demonstration on the Energy for Environment.” 
It is divided into three sections: general knowledge and 
energy crisis, current and future energy status, and 

guideline for sufficiently using energy. Furthermore, there is 
the demonstration of the use of alternatives energy from 
solar and wind power. This is the concept of “Green Heart”. 
Also, each section demonstrates energy saving methods. 
All can make tourists enjoyed, and enable them to gain 

knowledge that they never know before.      

หัวใจสีเขียว 
Green Heart 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
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