
 หลังจากเดินชมและไดความรูกับทั้ง 3 กลุม ทางอุทยานฯ 
ยังมีบริการรถบัส เอ็นจีวี (NGV) และรถขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 
ตามแนวคิด “การเดินทางสีเขียว” (Green Logistics) เพ่ือให 
นักทองเท่ียวไดชมทัศนียภาพรอบๆ อุทยานฯ ที่มีแหลงเรียนรูอีก
มากมาย อาทิเชน แหลงเรียนรูปาชายเลนท่ีทางอุทยานฯ ไดจัดสรร
พ้ืนท่ีเพ่ือทดลองปลูกปาชายเลน เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทาง
ชีวภาพท้ังพืชและสัตวใหแกระบบนิเวศชายฝงทะเล 

 สะพานไมทอดยาวสุดลูกหูลูกตา 2 ขางทางมีพันธุไม
หลากหลายชนิด ทั้งโกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ  พังกาหัวสุมดอก
แดง ตะบูนดำ ตะบูนขาว ตาตุมทะเล ฯลฯ รวมถึงเปนแหลงอนุบาล
สัตวน้ำ และสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปาชายเลน อยางปลาตีน ปูแสม 
ปูกามดาบ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรมดูนกท่ีมีนกมากกวา 100 ชนิด ให

ผูที่ชื่นชอบการสองนกไดเพลิดเพลินกับนกประจำถ่ินท่ีหาดูไดยาก
อยาง นกหัวโตมลายู หรือนกประจำถ่ินท่ีมีสีสันสวยงามอยาง
นกจาบคาเล็ก นกกินปลีอกเหลือง ทำใหอุทยานฯ ขึ้นช่ือไดวาเปน 
“แหลงทองเท่ียวสีเขียว” (Green Attraction) ที่สำคัญในแถบชายฝง
ทะเลดานทิศตะวันตกของอาวไทยตอนบน 

 After visiting three sections and gaining certain 
knowledge from those, the Park services us with a NGV bus 
and an electricity-powered car. This is dealt with the concept 
of “Green Logistics” that can uphold tourists enjoying 
sight-seeing and scenery surrounding the Park. Here, there 
are many sources of learning, such as, mangrove that the 

Park allocates land to experiment mangrove plantation in 
order to supplement biodiversity of plants and animals in the 
coastal ecosystem. 
 Along sides of boardwalk laid through the 
mangrove, there are various kinds of mangrove plants, 

including Rhizophora apiculata (small-leaf red mangrove or 
Kong Kang Bai Lek), Rhizophora mucronata (big-leaf red 
mangrove or Kong Kang Bai Yai), Bruguiera gymnorrhiza 

(Pangka Hua Sum Dok Daeng), Xylocarpus molluccensis 
(Ta -boon Dam) ,  Xyocarpus granatum (Ta-boon Khao), 
Excoecaria agallocha (Milky Mangrove or Ta-tum Thalae) etc.  

การเดินทางสีเขียว 
Green Logistics 

แหลงทองเท่ียวสีเขียว  
Green Attraction 
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 การบริหารจัดการท่ีคำนึงถึงความย่ังยืนรวมรับผิดชอบและ
ปกปองสิ่งแวดลอม รวมท้ังลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจก 
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จัด “การบริการสีเขียว” (Green 
Service) ในสวนของที่พักมีใหเลือกตามอัธยาศัย มีบานพักแบบหมู
คณะและครอบครัว ทั้งแบบหองพัดลมและหองปรับอากาศ และที่
สำคัญตระหนักถึงความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีการติดตั้งแผง
เซลลแสงอาทิตยซึ่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย ปอนเขาสูระบบไฟฟาของศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม 
อันเปนสถานท่ีจัดแสดงนิทรรศการดานพลังงานตางๆ รวมถึงบานพัก
คายการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสำหรับผูมาเขาคายพักแรม 
นอกจากน้ี ยังมีการใชพลังงานลมเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาใหแสงสวาง
บริเวณใกลตัวอาคารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม และบริเวณ

ชายหาด บานพักจะเนนปลูกสรางตามหลักท่ีจะชวยใหประหยัด
พลังงาน เชน ยกพ้ืนสูง มีชองลมระบายอากาศ โปรงแสง ทำให
ประหยัดการใชไฟฟาเวลากลางวัน สามารถนอนพักผอนอยูในบาน
ไดอยางสบายๆ หลังบานพักติดลำคลองทำใหลมที่พัดไอเย็นจากน้ำ

เขามาท่ีตัวบานรูสึกไดถึงความเย็นสบาย และถาตองการคลายรอนก็

The mangrove is a nursery ground of aquatic animals, and a 
living place of other animals in the mangrove ecosystem, 

such as, Periophthalmodon schlosseri (mud skipper), 
Sesarma spp. (mangrove crab), Uca spp. (fiddler crab). In 

addition, bird-watching activity is available with more than 
100 bird species in the Park, so that the bird watchers can 
enjoy their activity with rare local species including 
Charadrius peroni (Malaysian Plover) and colorful local  
species, such as, Merops orientalis (Green Bee-eater), 

Nectarinia jugularis (Olive-backed Sunbird). This makes the 
Park to be well-known as the important place of “Green 
Attraction” in the western coast of the Upper Gulf of 

Thailand.   
 The management recognizes the sustainability, 
joining responsibility,  environmental protection, as well as 
reduction of greenhouse gas emissions. The Sirindhorn 
International Environmental Park has provided the “Green 

การบริการสีเขียว 
Green Service 
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สามารถพายเรือแคนนูศึกษาธรรมชาติได โดยมีเจาหนาท่ีคอยดูแล

และอำนวยความสะดวกใหอยางใกลชิด มีลานกิจกรรม ที่สามารถ

ทำกิจกรรมทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน 

 นอกจากน้ี ยังดำเนิน “กิจกรรมสีเขียว” (Green Activity) 

ซึ่งลวนเปนกิจกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีความสอดคลอง

กับคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในอุทยานฯ มีการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศ เพ่ือการศึกษาเรียนรูระบบนิเวศในบริเวณสวน

ปาชายเลนทูลกระหมอม ปาชายหาด ปาบก และอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี

อุทยานฯ 

 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ยังเปนแหลงทองเท่ียว

ที่มีเครือขายเช่ือมโยงในการดำเนินกิจกรรมการทองเที่ยวกับชุมชน

ทองถิ่นท่ีมีการรักษาสิ่งแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และ

อัตตลักษณในวิถีชุมชนของตน (Green Community) และท่ีสำคัญ

สรางเครือขายความรวมมือดานการทองเท่ียวกับโครงการตามแนว

พระราชดำริฯ ในจังหวัดเพชรบุรีแบบครบวงจร 

Service” in the part of accommodation. Many types of 

accommodation both group and family accommodations 
with fan rooms or air-conditioned rooms can be choosen. All 

are concerned with environmentally friendly issue. The solar 
panels are installed to generate electricity from solar power 

and send to the electrical power system of the Energy for 
Environment Centre where display the energy for 
environment exhibit ions as well as the Energy and 

Environment Conservation Camp where accommodated 
those who stay at the camp. In addition, wind power is 
employed to generate electricity for the lighting beside the 
Energy for Environment Centre building and street along the 
beach. The construction of houses are emphasized on the 

energy saving e.g. elevating basement and making 
venthole. This can save the electricity utility during daytime, 
and comfortably take a relaxed sleep in the house. A canal 

behind houses also can provide cool wind and vapor 

ชุมชนสีเขียว  
Green Community 

กิจกรรมสีเขียว  
Green Activity 
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 การดำเนินงานใหอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร เปน
สถานท่ีทองเที่ยวท่ีมี “ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม” 
(Green Plus)  ซึ่งมุงเนนท่ีการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงระบบนิเวศของปาชายเลน ปาชายหาด

และปาเบญจพรรณ ในพ้ืนท่ีอุทยานฯ ใหเปนแหลงอาหารและท่ี

อาศัยของสัตวตางๆ รวมท้ังนกนานาชนิด และเพ่ือใหเปนหองเรียน
ธรรมชาติสำหรับผูที่เขาศึกษาเรียนรูและนักทองเท่ียว ดังน้ัน จึงไดจัด
กิจกรรมปลูกปาอยางตอเน่ือง โดยมีอาสาสมัครปลูกตนไมผูมี 
จิตอาสารักษสิ่งแวดลอมจากสถาบันการศึกษา หนวยงานตางๆ จาก 
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งองคกรจากตางประเทศ ผานกิจกรรม

ปลูกตนไมตามโครงการตางๆ ไดแก  กิจกรรม “ปลูกเพ่ือโลก! ปลูก
เพ่ืออนาคต!-โครงการตนไมพันลานตน” ในประเทศไทย (Plant for 
the Planet! Plant for the Future!-The Billion Tree Campaign” in 

Thailand) อันเปนโครงการปลูกตนไมเพ่ือลดภาวะโลกรอน ในความ
รวมมือระหวางอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร องคการ
สิ่ งแวดลอมโลก  มูล นิ ธิ เ พ่ือสัน ติภาพและ ส่ิ งแวดลอมโลก  
(Foundation for Global Peace and Environment - FGPE) แหง

ประเทศญ่ีปุน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

flowing through such houses. This makes visitors touching 

cool air. Moreover, canoeing service with a closed 

supervision of the Park’s staff is provided for tourists to 

canoe and learn about the nature. In addition, out-door 

activities are provided on both daytime and nighttime. 

 Furthermore, the Park organizes “Green Activities” 

which are all environmentally friendly and harmonize with 

values of natural resources and environment. These include 

“Ecotourism” for learning about  the ecosystem in the 

Princess Sirindhorn mangrove, beach forest, land forest and 

other zones in the Park. 

 In aspect of the “Green Community” concept, the 

Sirindhorn International Environmental Park is also a tourist 

place where tourist’s activities are connected with local 

communities who have protected environment, preserved 

arts and local cultures and maintained their identity of life 

ways. Importantly, this tourism collaborative network has 

collaborated with other royal projects in Phetchaburi  

Province.  

 To create the Park as a “Green Plus” tourist place, 

its implementation has focused on the royal concept of HRH 

Princess Maha Chakri Sir indhorn in aspects of the 

rehabilitation of natural resources, and ecosystems of 

mangrove, beach forest and mixed-various forests. The 

Park becomes sources of foods and habitats of animal 

species including birds, as well as a natural classroom for 

students and tourists. The tree planting activities in the Park 

have been continually carried out. They are joined by the 

tree planting volunteers from academic institutions, 

government agencies, private sectors, and international 

organizations. The supports  are throughout activities of 

many projects. For example, activity of “Plant for the Planet! 

Plant for the Future!-the Billion Tree Campaign” in Thailand. 

This project aims to reduce the global warming and it is 

under the collaboration among the Sirindhorn International 

Environmental Park, the United Nations Environment 

Program (UNEP), the Foundation for Global Peace and 

Environment (FGPE) of Japan, and the Ministry of Natural 

Resources and Environment. Another project is called 

“Green SIEP with Royal Gracious Kindness Project”. This 

project is under the collaboration between the Sirindhorn 

International Environmental Park and the Thailand 

Environment Institute. 

ความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
Green Plus 
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ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล และเจาหนาท่ีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน 
Dr. Sumet Tantivejkul and Thai Airways International Public Company Limited’s staff join the mangrove plantation activity. 

การผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 
Electric energy produces from solar cell. 

บานพักท่ีไดรับการออกแบบและเลือกใชวัสดุอุปกรณที่ประหยัดพลังงาน 
The resident is designed and used the saving energy material. 

รศ. ดร. เสรี ศุภราทิตย ผูอำนวยการศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอมรวมปลูกปา 
กับคณะผูแทนมูลนิธิเพ่ือสันติภาพและส่ิงแวดลอมโลกจากประเทศญ่ีปุน 
Assoc.Prof. Dr. Seree Supratid, Director of  Energy for Environment Centre join 
the mangrove plantation activity with participants from FGPE, Japan. 
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โครงการ “อุทยานฯ สีเขียว ดวยพระบารมี” (Green SIEP with Royal 

Gracious Kindness Project) ซึ่งเปนโครงการในความรวมมือ
ระหวางอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร และสถาบันสิง่แวดลอมไทย 

 เราเดินทางไปตอกันยังสถานที่สำคัญอีกแหงหนึ่งในบริเวณ
อุทยานฯ นั่นก็คือ “พระราชนิเวศนมฤคทายวัน” สถานท่ีทองเท่ียว

อันเปนมรดกทางประวัติศาสตรและสถาปตยกรรมอันล้ำคา สรางข้ึน

ดวยไมสักทองท้ังหลัง ตั้งสงาอยูบริเวณชายฝงทะเล บรรยากาศรมรื่น 
สงบ เหมาะแกการพักผอนแบบผอนคลาย อยูกับธรรมชาติ ลมเย็น
สบายของทะเลท่ีพัดใหความรูสึกชื่นใจ และสูดอากาศบริสุทธ์ิได

เต็มปอด เพ่ือชารจพลังงานใหกับผูที่มาเย่ียมชมพระราชนิเวศน
มฤคทายวัน 

 ปจจุบันน้ี พระราชนิเวศนมฤคทายวัน เปดใหประชาชนได
เขาชมความสวยงามของพระราชวังแหงน้ีทุกวัน เวนวันพุธ ตั้งแต
เวลา 08.30-16.30 น. สามารถติดตอสอบถามไดที่ 0 3250 8405-10 

นอกจากนี้ ยังมีจุดบริการจักรยานเพ่ือใหนักทองเที่ยวข่ีชื่นชมความ
สวยงาม มีหองโถงเพ่ือใหความรูและประวัติความเปนมาของราชวงศ
แตละรัชกาล ภาพพระราชกรณียกิจสำคัญๆ 

 We travel to another important zone of the Park. It is 

the “Mrigadayavan Palace”, which is a tourist place of 

valuable historical and architectural heritage. The Palace 

was built from golden teakwood and is situating on the 

beach surrounding with shady and peaceful environment. It 

is suitable for relaxation with nature. Visitors can inhale full 

of fresh air as an energy recharge. 

 Today, the Mrigadayavan Palace is opened to the 

public from 8.30 AM - 4.30 PM, almost everyday, except 

Wednesdays. For more details, please contact (Tel.) +66 

3250 8444-5. In addition, there is a service point available 

where tourists can hire bicycles to ride around the park and 

enjoy its beauty. Furthermore, a hall inside the palace 

provides knowledge and information about the history of 

every reign of the dynasty and display of some important 

portraits of royal duties.   

 

 บานเจาพระยารามราฆพ สวนหน่ึงของพระราชนิเวศนมฤคทายวัน 
Chao Pra Ya Ramrakop house is a part of Mrigadayavan Palace. 
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 The project on “Training Camp for the Conservation 
of Energy, Natural Resources and  Environment” for the fiscal 
year 2011 was organized by the Sirindhorn International 
Environmental Park (SIEP) and supported by the Energy 
Conservation Promotion Fund. It aims to publicly honor HRH 
Princess Maha Chakri Sirinthorn effort on the conservation of 
natural resources and environment. The project is also focused 
on disseminating knowledge and building awareness about the 
conservation of energy, natural resources and environment. The 
participants are expected to be aware of their roles and 
responsibilities in order to take part in the conservation of 
energy, natural resources and environment. So far, SIEP has 
hosted 4 training classes during January–March 2011 with 381 
participants as follows: 
 Class No. 1 was held on February 8-10, 2011, with the 
participation of 108 children by Social Welfare Group from Khon 
Kaen hospital. The objective is to enhance good experience to 
children who are disable, chronic ill, disadvantaged and volunteer 
mind at the Sirindhorn International Environmental Park. 
 Class No. 2 was held on March 8-10, 2011 with the 
participation of 90 school students of Mathayomsuksa 1 and 6 
from Demonstration School, Phetchaburi Rajabhat University, 
Muang District, Phetchaburi Province. 
 Class No. 3 was held on March 15-17, 2011 with the 
participation of 79 high school students of Mathayomsuksa 4-6 from 
Hua Hin School, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. 
 Finally, Class No. 4 was held on March 22-24, 2011 with 
the participation of 104 school students of Mathayomsuksa 1-5 
from Khongkharam School, Muang District, Phetchaburi Province. 
 

 โครงการ “คายฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม” ประจำปงบประมาณ 2554 
ดำเนินงานโดยอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร และไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานจากกองทุนเพ่ือสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน มีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรพระเกียรติคุณใน
ด านการอ นุ รั กษทรัพยากรธรรมชา ติและ ส่ิ งแวดล อมของ
องคพระราชูปถัมภ เผยแพรความรูดานการอนุรักษพลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางจิตสำนึกดานการ
อนรุกัษพลังงาน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม รวมทัง้กระตุนใหผู
เขารวมกิจกรรมไดตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตน ในการมี
สวนรวมอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งน้ี 
ในระหวางเดือนมกราคม-มนีาคม 2554 อทุยานฯ ไดจดัฝกอบรมให
กับกลุมเปาหมายแลว จำนวน 4 รุน รวม 381 คน ไดแก 
 รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 8-10 กุมภาพันธ 2554 มีผูเขารวม
กิจกรรม จำนวน 108 คน จากโรงพยาบาลขอนแกน โดยกลุมงาน
สวัสดกิารสังคม มวัีตถุประสงคเพ่ือเปนการสรางเสริมประสบการณทีด่ี
ใหกับเด็กพิการ เด็กเจ็บปวยเร้ือรัง เด็กดอยโอกาส และเยาวชนจิต
อาสา ณ อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร 
 รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8-10 มนีาคม 2554 มผีูเขารวมกิจกรรม 
จำนวน 90 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 และ 6 จาก
โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุร ีอำเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี 
 รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15-17 มีนาคม 2554 มีผูเขารวม
กิจกรรม จำนวน 79 คน เปนนักเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาปที ่4-6 จาก
โรงเรยีนหัวหิน อำเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ 
 รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 22-24 มีนาคม 2554 มีผูเขารวม
กิจกรรม จำนวน 104 คน เปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-5 
จากโรงเรียนคงคาราม อำเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี 

โครงการ “คายฝกอบรมการอนุรักษพลังงานโครงการ “คายฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

The project on “Training Camp for the Conservation of Energy, Natural Resources and  Environment”The project on “Training Camp for the Conservation of Energy, Natural Resources and  Environment”

70

ขาว / News



  “ปลกูเพือ่โลก! ปลกูเพือ่อนาคต!-
โครงการตนไมพันลานตน” ในประเทศไทย 
เปนความรวมมอืระหวางอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร  มลูนิธิ
เ พ่ือสันติภาพและส่ิงแวดลอมโลก (Foundation for Global 
Peace and Environment-FGPE) แหงประเทศญ่ีปุน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกรมสงเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และองคการส่ิงแวดลอมโลก (United Nations 
Environment Programme หรือ UNEP) มวัีตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ี 
สีเขียว ลดภาวะโลกรอน และรณรงคใหนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทกุภาคสวนไดเขามามสีวนรวมอยางกวางขวาง เพ่ือสงเสรมิ
ความสามัคคีในการท่ีไดปลูกตนไมรวมกันและปลุกจิตสำนึกในการ
รกัษาสิง่แวดลอม  
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จ
พระราชดำเนินมาทรงปลูกตนไม เพ่ือเปนการเปดกิจกรรมปลูกตนไม
ในโครงการฯ เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2551 ณ อุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร จึงนับเปนการเปดกิจกรรมปลูกตนไมในโครงการ 
“ปลูกเพ่ือโลก! ปลูกเพ่ืออนาคต!-โครงการตนไมพันลานตน” ใน
ประเทศไทย อยางเปนทางการ และหลังจากนั้นไดมีการจัดกิจกรรม
ปลกูตนไมในโครงการฯ เร่ือยมา โดยการดำเนินงานโครงการแบงออก
เปน 3 ระยะ ในระยะท่ี 1 (เร่ิมในป 2551) และระยะท่ี 2 (เร่ิมในป 2552) 
เปนการจัดกิจกรรมปลูกตนไมในพ้ืนท่ีอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ
สิรินธร ในพ้ืนท่ีของวัด และโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งไดรับ
ความสนใจจากนกัเรียน นกัศึกษา และประชาชนทกุภาคสวนเขารวม
กิจกรรมฯ เปนจำนวนมาก ปจจุบันอยูในระหวางการดำเนินงานใน
ระยะท่ี 3 ซึง่เร่ิมในป 2553 และมุงเนนการจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลน
ในพ้ืนท่ีอทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสรินิธร มกีารเปดกิจกรรมในระยะ
ที ่ 3 โดยการจัดกิจกรรมปลูกปาชายเลนถวายพอหลวงในวันท่ี 5 
ธันวาคม 2553 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากน้ันไดมีการจัด
กิจกรรมปลูกปาชายเลนในโครงการฯ อยางตอเน่ืองและไดรับ
ความสนใจจากหนวยงานตางๆ เขารวมกิจกรรมเปนจำนวนมาก  

 The joint campaign “Plant for the 
Planet! Plant for the Future!-The Billion 
Tree Campaign” is organized by the Sirindhorn 
International Environmental Park (SIEP), Foundation for Global 
Peace and Environment (FGPE) of Japan, Ministry of Natural 
Resources and Environment by Department of Environmental 
Quality Promotion (DEQP) and the United Nations Environment 
Programme (UNEP). This tree planting campaign aims to increase 
green areas, to reduce global warming, to encourage students, 
people and public sectors for their participation as well as to 
enhance harmony among the participants while planting trees 
together and to raise awareness on environmental conservation. 
 On July 19, 2008 the campaign was launched officially 
with royal attendance of Her Royal Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn who graciously planted trees at the Sirindhorn 
International Environmental Park, Phetchaburi Province. Since then, 
the tree planting campaign has been organized continually. The 
campaign was divided into 3 phases. During Phase 1 (2008) and 
Phase 2 (2009), tree planting activities were carried out in the 
Sirindhorn International Environmental Park and areas of temples 
and schools in Phetchaburi Province. It was interested by number 
of students and general public to participate in tree planting 
activities. Currently, the campaign is in the third phase which has 
been started since 2010 and focused on mangrove plantation 
activity in the Sirindhorn International Environmental Park. The 
campaign was launched on the occasion of His Majesty the King’s 
Birthday Anniversary on December 5, 2010. After that, mangrove 
plantation activities were continually organized with number of 
participants from various organizations, educational institutes and 
schools.  

“ปลูกเพื่อโลก! ปลูกเพื่ออนาคต!-โครงการตนไมพันลานตน” ในประเทศไทย“ปลูกเพื่อโลก! ปลูกเพ่ืออนาคต!-โครงการตนไมพันลานตน” ในประเทศไทย
“Plant for the Planet! Plant for the Future!-The Billion Tree Campaign” in Thailand “Plant for the Planet! Plant for the Future!-The Billion Tree Campaign” in Thailand 

วารสารอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
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 โครงการ “อุทยานฯ สีเขียว ดวยพระบารมี” โดย

ความรวมมือระหวางอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร กับสถาบัน

สิ่งแวดลอมไทย ไดจัดทำโครงการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันใน

การชวยรักษาสมดุลธรรมชาติ อนุรักษความหลากหลายทาง

พันธุกรรมพืชในทองถ่ิน และคืนความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ

อยางย่ังยืน สนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี โดยสงเสริมการปลูกตนไมในแนวทางใหม ที่ให

ความสำคัญกับการดูแลบำรุงรักษากลาไมที่ปลูกจนเติบโต 

เอื้อประโยชนตอสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศไดอยางย่ังยืน สำหรับ

การดำเนินงานในชวงท่ีผานมา ไดดำเนินการปลูกตนไมในพ้ืนท่ี

อุทยานฯ โดยคัดเลือกพันธุไมที่เหมาะสมกับสภาพดินของพื้นท่ี

บริเวณน้ันๆ ซึ่งไดรับความสนใจจากหลายๆ หนวยงานเพ่ือเขารวม

โครงการดังกลาว ทั้งการปลูกปาชายเลน ปาบก และปาชายหาด 

รวมท้ังกิจกรรมปลอยสัตวน้ำ เชน บริษัท โตชิบา ไทยแลนด จำกัด 

บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด (มหาชน) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เปนตน 

 The Sir indhorn International Environmental 
Park (SIEP) in cooperation with the Thailand Environment 
Institute launched the Green SIEP with Royal Gracious 
Kindness Project. The objectives are to help maintain the 
balance of nature, conserve genetic diversity of local plants 
and sustainably restore natural fertility in accordance with the 
initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. It is 
included the innovative planting of trees which gives an 
importance to the maintenance of planted seedlings until their 

full  grown stage. This has brought benefits to environment 
and ecosystem in a sustainable manner. Activities in past 
years were to plant selected trees that suitable for the soil 

conditions in each area of the park, including planting of 
mangrove forest, terrestrial forest and beach forest, as well as 
releasing of aquatic animals. This activity was interested by 
several agencies such as Toshiba Thailand Company Limited, 
Bangchak Petroleum Public Company Limited, the Provincial 

Electricity Authority and Bank of Ayudhya Public Company 
Limited, etc. 

กิจกรรมโครงการอุทยานฯ สีเขียว
 Green SIEP Project Activity
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 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 2554 อุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร ไดจัดใหมีการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ระหวางมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มอนส) กับ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 
608 สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สนามเสือปา เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมมือกันพัฒนาแหลง
เ รี ย น รู แ ล ะ ศู น ย ฝ ก อ บ ร ม ด า น ก า ร อ นุ รั ก ษ พ ลั ง ง า น 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในพ้ืนท่ีอุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร โดยไดรบัเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน
กรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ และนายพรชัย 
รุจิประภา ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูรวมลง
นาม โดยมี นางสาวเสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ศาสตราจารย ดร. สนิท อักษรแกว ประธานกรรมการ
บริหารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม พรอมดวยคณะกรรมการฯ และ
ผูบริหารของอุทยานฯ รวมเปนสักขีพยาน 
 และในชวงตอมา ไดจัดใหมีการลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (มอนส) กับศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (ACB: ASEAN Centre for Biodiversi ty) โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือการแลกเปล่ียนทรัพยากรในงานวิจัย การสราง
สมรรถนะและการฝกอบรม การใหการศึกษาและการรับรูของ
สาธารณะ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางดานความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยไดรับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 
ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ 
และนายโรดริโก ยู. ฟวนเทส ประธานกรรมการอำนวยการศูนย
อาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ เปนผูรวมลงนาม 
โดยมีศาสตราจารย ดร . สนิท อักษรแกว ประธานกรรมการ
บริหารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม พรอมดวยคณะกรรมการฯ 
และผูบริหารของอุทยานฯ รวมเปนสักขีพยาน 
 ทั้งน้ี นายโรดริโก ยู. ฟวนเทส ประธานกรรมการอำนวยการ
ศูนยอาเซียนวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมดวย 
ศาสตราจารย ดร. มาริโอ ที. ทาบูกานอน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
บริหารศูนยพลังงานเพ่ือสิ่ งแวดลอมและอุทยานส่ิงแวดลอม
นานาชาติสิรินธร และ ดร. มณทิพย ศรีรัตนา ทาบูกานอน กรรมการ
มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ เขาเย่ียมชมอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร โดยมี รองศาสตราจารย ดร. เสรี 
ศุภราทิตย ผูอำนวยการศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม/ผูจัดการใหญ
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร และ ดร. สนใจ หะวานนท รอง
ผูอำนวยการศูนยฯ/รองผูจัดการใหญฯ และเจาหนาท่ีของอุทยานฯ 
ใหการตอนรับ พรอมนี้ คณะได เขาเ ย่ียมชมนิทรรศการดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของศูนยศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยาง
ย่ังยืน (Education for Sustainable Development Center : ESDC) 
เมื่อวันท่ี 19 มกราคม 2554 ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 
ดวย 

 On January 18, 2011, the Sirindhorn International 
Environmental Park (SIEP) hosted signing ceremony of Two 
Memorandum of Cooperation took place at the Conference Room 
2nd Floor, 608 Building, Office of the Chaipattana Foundation, Dusit 
Palace, Sanam Suepa, Dusit District, Bangkok. The first signing 
ceremony of MOC is between the Sirindhorn International 
Environmental Park Foundation under the Patronage of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn and the Ministry of Science and 
Technology. The objective is jointly to develop learning resources 
and training in energy conservation in the Sirindhorn International 
Environmental Park. The signing was honored by Dr. Sumet 
Tantivejkul, Chairman of SIEP Foundation, and Mr. Pornchai 
Rujiprapa, Permanent Secretary of the Ministry of Science and 
Technology, witnessed by Ms. Saowanee Musidang, Deputy 
Permanent Secretary of the Ministry of Science and Technology, 
Prof. Dr. Sanit Aksornkoae, Chairman of the Executive Board of the 
Energy for Environment Centre (EEC) and also the Executive 
Board Members of ECC.  
 The second signing of MOC is between the ASEAN 
Centre for Biodiversity (ACB) and the Sirindhorn International 
Environmental Park Foundation under the Patronage of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn. The objective is to formalize 
their partnerships in promoting biodiversity conservation 
initiatives in the ASEAN region, sharing research resources. This 
includes capacity building and training, as well as providing 
education and public awareness and exchanging information 
on biodiversity.  This signing was honored by Dr. Sumet 
Tantivejkul, Chairman of SIEP Foundation and Mr. Rodrigo 
Fuentes, Executive Director of ACB, witnessed by Prof. Dr. Sanit 
Aksornkoae, Chairman of the Executive Board of ECC, 
Executive Board Members of ECC and the Park officials. 
 On January 19, 2011, Mr.Rodrigo Fuentes accompanied 
by Prof. Dr. Mario T. Tabucanon, Advisory to the Executive Board 
of ECC and Dr. Monthip Sriratana Tabucanon, SIEP Foundation 
Board Member also visited the Sirindhorn International 
Environmental Park. Mr. Rodrigo Fuentes was briefed on SIEP 
affairs as the Learning Center for the Conservation of Energy, 
Natural Resources and Environment by  Assoc. Prof. Dr. Seree 
Supratid, Managing Director of SIEP and Dr. Sonjai Havanond, the 
Deputy Managing Director of SIEP. In the Park, Mr. Rodrigo also 
visited the biodiversity exhibition at the Education for Sustainable 
Development Center or ESDC. 

การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ
Signing of Memorandum of CooperationSigning of Memorandum of Cooperation
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 อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร รวมกับ

สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต

โครงการอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร เ พ่ือจัดทำเวที

แลกเปล่ียนเรียนรู และรวบรวมองคความรูที่มีในพ้ืนท่ี/ภูมิปญญา

ทองถ่ิน รวมถึงรับทราบสภาพปญหาดานการเกษตร โดยนำมา

จัดทำหลักสูตรพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในการถายทอดใหกับเกษตรกร 

2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานในไรนา

ใหแกผูนำเกษตรกร และหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในการลดการใชประโยชนของเสียจาก

การเกษตร สำหรับเจาหนาท่ีอุทยานฯ และเกษตรกร เม่ือวันท่ี 21 

กุมภาพันธ 2554 ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

 The  Sirindhorn International Environmental Park 
and the Phetchaburi Provincial Agriculture Office jointly 
organized workshops under the Sirindhorn International 
Environmental Park Project to create a forum for the exchange 

of lesson learned and to gather local knowledge/wisdom, as 
well as to be informed of agricultural problems. Two 
appropriate basic courses were formulated in order to transfer 

knowledge to farmers, including integrated pest management 
for farmer leaders and the efficiency enhancement of local 
government to make use of agricultural waste. The workshops 
were organized for SIEP staffs and local farmers on February 21, 
2011 at the Sirindhorn International Environmental Park. 

การสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร 

สรางองคความรูและพัฒนาหลักสูตร 
WORKSHOP ON KNOWLEDGE CREATION AND PROGRAM DEVELOPMENT 

74

ขาว / News



 ก า ร อบ รม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโดยการมีสวนรวมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เร่ือง การจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล 

โดยมีวัตถุประสงคเ พ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับ

การจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล ใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และหนวยงานท่ีเก่ียวของ และเพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นรวมกัน ในการจัดการปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล โดย

การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนการดำเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการอุทยานส่ิงแวดลอม

นานาชาติสิรินธร พ.ศ. 2550-2554 โดยไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย

มีผูเขารับการฝกอบรมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนท่ี 23 

จังหวัด ติดชายฝงทะเลของประเทศไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ระหวางวันท่ี 23-25 กุมภาพันธ 2554 ณ อทุยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร 

 A training workshop on sustainable management of 

natural resources and environment by local government 
organization participation entitled “Coastal Erosion Problem 

Management.” The objectives are to enhance knowledge and 
understanding of coastal erosion problem management for 
local government organization and related agencies, as well 

as to exchange views on the management of coastal erosion 
problem by local government organization participation. This 
training workshop was organized by the Office of Natural 
Resources and Environmental Policy and Planning in line with 
the Strategy and Action Plan of the Sirindhorn International 

Environmental Park 2007-2011. The participants came from 
local government organizations in 23 coastal provinces of 
Thailand and related agencies. The training workshop took 

place on February 23-25, 2011 at the Sirindhorn International 
Environmental Park. 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
TRAINING WORKSHOP ON SUSTAINABLE MANAGEMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 
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 มูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด

ประชุมสามัญประจำป เพ่ือรับทราบผลการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ใน

รอบป 2553 พิจารณารับรองงบการเงิน และการแตงตั้งกรรมการ

มูลนิธิฯ โดยมี ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทยาน

สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ เปนประธานการประชุม เมื่อวันที่ 25 

มีนาคม 2554 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิ

ชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สนามเสือปา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร   

 The Sirindhorn International Environmental Park 
Foundation under the Patronage of HRH Princess Maha 

Chakri Sirindhorn hosted the 2010 Annual General Meeting to 
inform of activities in 2010 and endorse the budget plan and 
the appointment of Board Members of SIEP Foundation. The 
meeting was chaired by Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of 
SIEP Foundation, and took place on March 25, 2011 at the 

Conference Room 2nd Floor, 608 Building, Office of the 
Chaipattana Foundation, Dusit Palace, Sanam Suepa, Dusit 

District, Bangkok. 

การประชุมสามัญประจำป 2553 
THE 2010 ANNUAL GENERAL MEETING 
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 นายโทชิยะ ฮาเซมิ กรรมการผูจัดการ บริษัท ฮิตาชิ 

คอนสตรั คชั น  แมชี เ นอรี  ( ไทยแลนด )  จำ กัด  พร อมด วย  
นางสุพัตรา เมธมโนศักด์ิ ผูจดัการฝายบริหาร นายประยุทธ คุมชนะ 
ผูจัดการฝายการตลาดและโลจิสติก และ นางสาวอาภรณ อุทัยเรือง 
ผูจัดการแผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ ซึ่งเปนหนวยงานท่ี
ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร ดวยดีเสมอมา ไดเขาพบ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน
กรรมการมูลนิธิอุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรฯ เพ่ือมอบ
แผนพับประชาสัมพันธอุทยานฯ จำนวน 20,000 ชุด และรับมอบ
ของท่ีระลึกจากประธานกรรมการมูลนิธิฯ โดยมีคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ รวมเปนสักขีพยานในการรับมอบครั้งน้ีดวย เม่ือวันท่ี 25 

มีนาคม 2554 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคาร 608 สำนักงานมูลนิธิ
ชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สนามเสือปา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 Mr. Toshiya Hasemi, Managing Director of Hitachi 

Construction Machinery Co. (Thailand) Ltd., accompanied by 
Ms. Supatra Metmanosak, Administration Manager, Mr. 
Prayuth Kumchana, Marketing & Logistic Manager and Ms. 

Arporn Uthairuang, Human Resources and Administration 
Manager, which had long been supported SIEP activities, met 
Dr. Sumet Tantivejkul, Chairman of SIEP Foundation, to deliver 
20,000 brochures for SIEP public relation purpose, and then 
were granted souvenirs from the Chairman which witnessed 

by the Board Members of SIEP Foundation. This event was 
arranged on March 25, 2011 at the  Conference Room 2nd 

Floor, 608 Building, Office of the Chaipattana Foundation, 
Dusit Palace, Sanam Suepa, Dusit District, Bangkok.  

บริษัท ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี (ไทยแลนด) จำกัด 
มอบแผนพับประชาสัมพันธอุทยานฯ 

 Hitachi Construction Machinery Co. (Thailand) Ltd. Donated Brochures 
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 กระทรวงพลังงาน รวมกับสมาชิกสภา

จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมศึกษาเย่ียมชมศูนยพลังงานเพ่ือ
สิ่งแวดลอม สำหรับผูนำชุมชน กลุมอาชีพ และประชาชนท่ีสนใจใน
เขตพ้ืนท่ีที่รับผิดชอบจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือสงเสริมความรูเร่ือง

การอนุรักษพลังงาน และการนำความรูที่ไดกลับไปประยุกตใชใน
ชี วิตประจำวัน โดยมี รองศาสตราจารย ดร . เสรี ศุภราทิตย 

ผูอำนวยการศูนยพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม/ผูจัดการใหญอุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร และ ดร. สนใจ หะวานนท รอง
ผูอำนวยการศูนยฯ/รองผูจัดการใหญฯ และเจาหนาท่ีของอุทยานฯ 
ใหการตอนรับ เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2554 ณ ศูนยพลังงานเพ่ือ

สิ่งแวดลอม อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

 Ministry of Energy, together with Council 

members of Nakhon Ratchasima Province, arranged a site 
visit to the Energy for Environment Centre for community 
leaders, professional groups, and people who are interested 

in and responsible for Nakhon Ratchasima Province to 
promote knowledge on the conservation of energy and be 
able to apply the knowledge in a day-to-day life. The visitors 
were welcomed by Associate Prof. Dr. Seree Supratid, 
Managing Director of SIEP, Dr. Sonjai Havanond, Deputy 

Managing Director of SIEP and SIEP staffs on March 28, 2011 
at the Energy for Environment Centre, SIEP. 

สำนกังานนโยบายและแผนพลังงาน 

เยีย่มชมศูนยพลงังานเพือ่ส่ิงแวดลอม 
Energy Policy and Planning Office Visited the Energy for Environment Centre 
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โครงการประกวดภาพถาย อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติ

สิรินธร 
 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จัดทำโครงการประกวดภาพถาย 
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี โดยโครงการฯ ดังกลาว มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกระตุนใหประชาชน
เกิดความตระหนักในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานกิจกรรม
การถายภาพ รวมทั้งเปนประชาสัมพันธอุทยานฯ ใหเปนท่ีรูจักแพรหลายมากย่ิงขึ้น
และสงเสริมการมีสวนรวมของผูที่มาใชบริการของอุทยานฯ สำหรับผูที่สนใจและรัก
การถายภาพ สามารถเขารวมกิจกรรมกับทางอุทยานฯ โดยการสงภาพเขาประกวด
ไดตั้งแตบัดน้ี - วันท่ี 15 กันยายน 2554 เพ่ือลุนรับรางวัลมากมายมูลคารวมกวา 
100,000 บาท สำหรับรายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนและวิธีการสงภาพเขาประกวด
สามารถดูไดที่ www.sirindhornpark.or.th หรือสอบถามขอมูลเพ่ิมเติมที่ 0 3250 
8405-10, 0 3250 8379, 0 3250 8352, 0 3250 8396 

การจัดประชุมผูนำอาเซียน+3 เรื่องการผลิตและ

บริโภคอยางยั่งยืน ครั้งท่ี 4  
 อุ ทยาน ส่ิ งแวดล อมนานาชา ติสิ ริ น ธ ร ร วม กับมหา วิทยา ลัย
สหประชาชาติ จัดการประชุมผูนำอาเซียน+3 เรื่องการผลิตและบริโภคอยาง
ย่ังยืน ครั้งที่ 4 ระหวางวันท่ี 6-7 ตุลาคม 2554 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร โดยการจัดประชุมฯ ดังกลาวมีวัตถุประสงค เ พ่ือตอบรับ
ทศวรรษของการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ  
(UNDESD 2005-2014) และสนับสนุนการอภิปรายในหัวขอเร่ืองอุตสาหกรรม 
สีเขียว เศรษฐกิจสีเขียว และกลยุทธดานการผลิตและการบริโภคอยางย่ังยืน 
โดยมีผู เขารวมการประชุมฯ จากกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงอีก 3 
ประเทศ อันไดแก จีน ญ่ีปุน และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งน้ี ผูเขารวมการประชุมจะ
เขาเ ย่ียมชมและรวมทำกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมปลูกตนไม ณ อุทยาน
สิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ในวันท่ี 8 ตุลาคม 2554     
 

การจัดประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องความหลากหลาย

ทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชีย 
 อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรรวมกับศูนยอาเซียนวาดวย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity หรือ ACB) 
กำหนดใหมีการจัดประชุมนานาชาติวาดวยเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ
ในภูมิภาคเอเชีย (Asia Regional Forum on Biodiversity) ระหวางวันท่ี 3-4 
พฤศจิกายน 2554 ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เน่ืองในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา ในป 2554 และสรางองคความรูและแลกเปล่ียนประสบการณ
เพ่ือเสริมสรางศักยภาพการดำเนินงานดานการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพของภาคธุรกิจตอชุมชน สงเสริมกลยุทธในการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ที่เ ก่ียวของกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ ตลอดจน
การสรางความตระหนักและใหการศึกษาในดานความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งเปนการตอยอดจากผลการประชุมภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพคร้ังที่  10 (10th Meeting of the Conference of the Parties to 
the Convention on Biological Diversity - CBD/COP 10) ณ เมอืงนาโกยา ประเทศ
ญ่ีปุน ในเดือนตุลาคม 2553 โดยการประชุมนานาชาติครั้งน้ีจะมีผูเขารวมจาก
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จากท้ังในประเทศและตางประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย รวมถึงผูแทนจากศูนยการเรียนรูในภูมิภาคฯ เพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืน (Regional Centre of Expertise for Education on Sustainable 
Development หรือ RCE) จากประเทศแถบเอเชียและแปซิฟก นอกจากน้ี 
อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรซึ่ งไดรับการรับรองจากมหาวิทยาลัย
สหประชาชาติ (UNU) ใหเปนศูนยการเรียนรูในภูมิภาคฯ ชะอำ (RCE ชะอำ) ได
รวมกับมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ จัดการประชุมผูแทนศูนยการเรียนรูใน
ภูมิภาคฯ เ พ่ือการพัฒนาอยาง ย่ัง ยืน ในเอเ ชียและแปซิฟก ในวันท่ี 2 
พฤศจิกายน 2554 ณ อุทยานส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธรอีกดวย 

The Photo Contest Project of the Sirindhorn 

International Environmental Park 
 The Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) 
organizes the photo contest project of SIEP with the winning cup of HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn. The main objective is to honor HRH 
Princess Maha Chakri Sirindhorn and to raise public awareness on the 
conservation of natural resources and environment through photography. 
This activity can also promote public relation of SIEP and encourage 
participation of the visitors. Interested people and those who love 
photography can enter the contest by contacting SIEP from now on until 
September 15, 2011 to win the prizes worth over 100,000 baht. For more 
details about the contest please visit www.sirindhornpark.or.th or call +66 
3250 8405-10, +66 3250 8379, +66 3250 8352, +66 3250 8396 
 

The 4th ASEAN-Plus-Three Leadership Programme 

on Sustainable Production and Consumption 
 The Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) and the 
United Nations University (UNU-IAS), will jointly organize the 4th 
ASEAN-Plus-Three Leadership Programme on Sustainable Production and 
Consumption during October 6-7, 2011, at Chulalongkorn University, 
Bangkok. The meeting objectives are to respond to the United Nations 
Decade of Education for Sustainable Development (UNDESD 2005-2014), 
and to promote the general debates on Green Economy, Green Growth and 
on Sustainable Production and Consumption (SPC) strategies. Participants 
will be from ASEAN member countries as well as from three additional 
countries of China, Japan and Republic of Korea. In this occasion, the 
participants will also visit SIEP and join various activities, such as tree 
planting on October 8, 2011. 
 

Asia Regional Forum on Biodiversity 
 The Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) and the 

ASEAN Centre for Biodiversity (ACB) will jointly organize the Asia 

Regional Forum on Biodiversity on November 3-4, 2011,  Cha-am District, 

Phetchaburi Province. The objectives are to celebrate His Majesty the 

King of Thailand’s 84th Birthday Anniversary in 2011, and to build 

knowledge and share experiences for business engagement with 

communities for the promotion of potential activities on biodiversity 

conservation. It is also to promote biodiversity conservation strategies 

involving indigenous knowledge that can be transformed into actions. 

Furthermore, the Forum aims to raise public awareness and promote 

education on biodiversity. This is a top-up activity resulted from the CBD/ 

COP 10 (The 10th Meeting of the Conference of the Parties to the 

Convention on Biological Diversity) held in Nagoya, Japan in October 

2010. Participants will be from government agencies and private sector 

both in Thailand and other Asian countries, including representatives of 

Regional Centre of Expertise for Education on Sustainable Development 

(RCE) from Asia-Pacific countries. In addition, SIEP, which has been 

acknowledged by the United Nations University (UNU) as RCE Cha-am, 

and the United Nations University will jointly organize the Asia-Pacific RCE 

Meeting on November 2, 2011 at SIEP. 
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 แบบสอบถามฉบับนี ้จัดทำ
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมิน
ความรูและความพึงพอใจของผูอาน  
รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นและขอ
เสนอแนะตางๆ เพื่อนำมาใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงวารสารใหเกิด
ประโยชนสูงสุดกับผูอาน 

ระดับความรู 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกกลาง 2 = นอย 1 = นอยที่สุด 

1. ความรูเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ 

2. บทบาทหนาที่และการดำเนินงานของอุทยานฯ 

3. ความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
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6. แนวทางและวิธีการปฏิบัติที่สอดคลองกับสภาวะในปจจุบัน  

หัวขอที่ประเมิน 
ระดับความรู 
5 4 3 2 1 

13. บทความที่ทานชอบมากที่สุด  
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