




" Life moves pretty fast. If you don’t stop 

and look around once in a while,

you could miss it. "

-- คําคมจากภาพยนตร์ เรื่อง Ferris Bueller’s Day Off --

ทุกอย่างจะผ่านไปเร็วมาก 

หากคุณไม่รู้จักหยุด 

และมองไปรอบ ๆ สักครัง้

คุณอาจจะพลาดบางอย่างไป
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 สวสัดใีนวนัทีเ่รำยังต้องดแูลตวัเองและรักษำระยะห่ำง 

ระหว่ำงกันค่ะ ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน

 ประเด็นร้อนในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นวัคซีนป้องกัน 

โควิด-19 นะคะ มีบำงท่ำนที่ได้ฉีดวัคซีนครบ 2 Dose แล้ว 

บำงท่ำนพึ่งได้ฉีด Dose แรก อีกหลำยท่ำนได้นัดหมำย

วัน เวลำ และสถำนที่ฉีดแล้ว  และมีอีกหลำยท่ำนที่ยังคง

ตัดสินใจไม่ได้ว่ำจะฉีดดีหรือไม่ดี เพรำะว่ำข่ำวสำรออกมำ 

มำกมำยเหลือเกิน ขอให้คุณผู้อ่ำนทุกท่ำนใช้ทักษะกำรรู ้

เท ่ ำทันสื่ อที่ มี เพื่ อกำรตัดสินใจที่ ถู กต ้องด ้ วยนะคะ 

เพื่ อตั วท ่ ำน เองและคนที่ ท ่ ำน รักค ่ ะ

 ส�ำหรับนิตยสำร PLEARN ฉบับนี้ เกี่ยวกับ 

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะ ซึ่งในปัจจุบันโลกกระแส 

Go Green รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อโลก เพื่อมวลมนุษยชำติ 

มำแรงค่ะ มอีงค์กรหลำยองค์กรมนีโยบำยอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม

เพื่อโลกที่ยั่งยืน 

 ส�ำนกัหอสมุดเป็นหนึง่ในหน่วยงำนนัน้ ซึง่เป้ำหมำย 

ของส�ำนักหอสมุดคือมุ่งเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

โดยมีค�ำขวัญว่ำ CMRU Library: Green Learning Society 

ที่เป็นห้องสมุดประหยัดพลังงำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และมุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองกำรอนุรักษ์พลังงำนอีกด้วย 

เรำมี Green Corner ซึ่งเป ็นพื้นที่ส ่งเสริมกำรเรียนรู ้ 

เร่ืองกำรอนุรักษ์พลังงำนบริเวณชั้น 1 ของส�ำนักหอสมุด 

อีกทั้งมี Green Collection เพื่อกำรเรียนรู้เร่ืองกำรอนุรักษ์

พลังงำนอีกด้วยค่ะ เรำมำช่วย Go Green เพ่ือให้โลกเรำ 

สวยกันค่ะ

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม     

Di rector's  
   Talk

16

: Search the Web to Plant Trees

krisp cafe

ถึงแม้จะ WFH 
แต่เราก็ลดโลกร้อนได้ง่าย ๆ 

ในชีวติประจ�าวัน

PM 2.5
เราต้องรอด
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ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรม CMRU library KM Day 2021 : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

	 วนัที	่21	พฤษภาคม	2564	ส�านกัหอสมดุจัดกจิกรรม	CMRU	

library	KM	Day	2021	:	ห้องสมดุอิเลก็ทรอนิกส์	ผ่านโปรแกรม	Zoom	

Meeting	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สทุธินันท์	 ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการ

ส�านกัหอสมดุ	กล่าวเปิดกจิกรรมในครัง้นี	้ในการนีม้กีารน�าเสนอ	5	หวัข้อ	

คอื	Book	Suggestion	Service	กลุม่งานพัฒนาและจดัระบบทรัพยากร 

สารสนเทศ	โดยคณุรชัฎาภรณ์	มลูมาก	Google	Classroom	กบังานอบรม 

ผู้ใช้บรกิาร	กลุ่มงานบรกิารสารสนเทศ	 โดยคณุอรวรา	 	 ใสค�า	Calling	

Line	By	e-dog	Ep.II	2021	กลุม่งานบริหารทัว่ไป	โดยคณุนิตยา	ทองนา	 

Electronic	 information	 For	Decision	Making	 กลุม่งานบริหาร 

โดย	อาจารย์	ดร.วาสนา	สนัตธิรีากลุ	และ	Update	ทนัทกุเหตกุารณ์ 

จดัการเอกสารฉบัไว	 ด้วย	Google	docs	กลุม่งานเทคโนโลยห้ีองสมดุ	 

โดยคณุสรุดา	ปฐววีจิิตร	ซึง่กจิกรรมในคร้ังนีม้บีคุลากรจากหน่วยงานต่าง	ๆ  

ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมฟังการน�าเสนอ	 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จ�านวน	54	คน

ส�ำนกัหอสมุดเข้ารว่มกิจกรรมวนัต้นไมป้ระจ�าปีของชาติ “รวมใจไทย ปลกูตน้ไม้ เพื่อ
แผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น”

	 วนัที	่ 25	พฤษภาคม	2564	ส�านักหอสมดุเข้าร่วมกจิกรรม 

วนัต้นไม้ประจ�าปีของชาต	ิ“รวมใจไทย	ปลกูต้นไม้	เพ่ือแผ่นดนิ	สบืสานสู่ 

100	 ล้านต้น”	 ณ	 บริเวณสวนป่า	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

ศนูย์แม่รมิ	อ�าเภอแม่รมิ	จงัหวดัเชยีงใหม่	โดยรองศาสตราจารย์	ดร.ชาตรี 

มณีโกศล	 รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

เป็นประธาน	ในการน้ีผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สทุธนัินท์	ชืน่ชม	ผูอ้�านวยการ 

ส�านกัหอสมดุ	อาจารย์ปิยวด	ีนิลสนธ	ิรองผูอ้�านวยการ	และนางธญา	ตนั

ตวิราภา	บรรณารกัษ์ช�านาญการ	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	คณาจารย์	และ

บคุลากร	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	 ร่วมกนัปลกูต้นไม้เพือ่อนรุกัษ์	 

ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้	 สร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ	 สิ่งแวดล้อม 

โดยได้ปลกูต้นทองอไุร	ซึง่เป็นไม้มงคล	จ�านวน	96	ต้น

6 Plearn
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ส�ำนกัหอสมุดจดัการอบรมเชิงปฏบิตักิารออนไลน ์เรือ่ง เขยีนอยา่งไรใหไ้ดต้�าแหนง่ทีส่งูขึน้
	 วันที่	 27	 พฤษภาคม	 2564	 ส�านักหอสมุดจัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการออนไลน์	 เร่ือง	 เขียนอย่างไรให้ได้ต�าแหน่งที่สูงขึ้น 
ผ่านโปรแกรม	Zoom	Meeting		โดยผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธนินัท์	
ชืน่ชม	ผู้อ�านวยการส�านักหอสมดุ	เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม	ในการอบรม 
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณไพรินทร์	 เมืองสนาม	 นักวิชาการศึกษา 
กองบรหิารงานคณะ	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	 มหาวทิยาลยั
ขอนแก่น	บรรยายเรือ่ง	ความรู้เบือ้งต้นในการจัดท�าคูม่อืการปฏิบตังิาน	เทคนิค 
และวิธีการจัดท�าคู่มอืปฏิบตังิาน	เพ่ือให้ได้ต�าแหน่งทีส่งูข้ึน

ส�ำนักหอสมุดจัดกิจกรรม Facebook Live ในหัวข้อ Gender Neutral Style

	 วันที่	 28	 พฤษภาคม	 2564	 ส�านักหอสมุดจัดกิจกรรม	

Facebook	Live	ในหัวข้อ	Gender	Neutral	Style	ณ	Learning	Space 

ชัน้	1	ส�านกัหอสมดุ	โดยมวีทิยากรร่วมเสวนาและให้ความรู	้คอื	อาจารย์	 

ดร.ปิยาภัสร์	 จารุสวัสดิ์	 อาจารย์ประจ�า	 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 

และสารสนเทศศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในการนี้มีนางสาวอรวรา	 ใสค�า	 บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ	

และนางสาวฐิติกา	 อาษากิจ	 หัวหน ้างานบริการสารสนเทศ 

เป็นผูค้วบคุมการด�าเนนิรายการ	และมกีารด�าเนินรายการโดยนาวสาวอรุณนี 

พรมนิล	 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศึกษา	ภาควิชา 

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7Plearn
Play & Learn
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NEW RELEASES! in CMRU LIB  BY ธญา ตันติวราภา
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ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์	กัณหสุวรรณ
ชื่อหนังสือ : 40	 กจิกรรมกบัส่ิงแวดล้อม
ศกึษา	 แนวทางการจดักิจกรรมสิง่แวดล้อม
ส�าหรบัระดบัประถม	-	มัธยมต้น
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	นานมีบุ๊ค,	2561
เลขเรียกหนังสือ :	333.707	ล114ส
สถานท่ีจดัเก็บ :	ส�านกัหอสมุด	ชัน้	2	/
ส�านกัหอสมดุ	ศนูย์แม่รมิ	1	ภาษาไทย	000	-	
499	นวนยิาย	เยาวชน	ข้อมูลล้านนา	ASEAN	
/	ศนูย์สารสนเทศวิชาชพีคร	ูส�านกัหอสมดุ	
ศนูย์แม่รมิ	/	ห้องสมุดวทิยาลยัแม่ฮ่องสอน	/	
ห้องสมดุคณะเทคโนโลยกีารเกษตร

สาระสังเขป : 
	 สิ่งแวดล้อมรอบตัวนับว ่าม ี
ความส�าคัญต่อคนเรามาก	 แต่การกระท�า
บางอย่างของคนเราก็ส่งผลให้สิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม	 หนังสือเล ่มนี้จึงเป ็นคู ่มือ 
ท่ีรวบรวมกิจกรรมและเกมพัฒนาผู้เรียน
ตามกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เน้น
บูรณาการ	 มีกิจกรรมที่น�าเสนอแบ่งเป็น 
4	บรเิวณ	ซึง่มสีภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน	อกีทัง้ 
มกิีจกรรมสิง่แวดล้อมอืน่	 ๆ	ทีห่ลากหลาย 
ใช ้กลยุทธ ์ของการเรียนรู ้ด ้วยตนเอง 
จากประสบการณ์ตรงของผูเ้ขียน	การเรยีนรู้
ร่วมกนั	รวมถงึกระบวนการคิดเขิงระบบ	ทัง้นี้ 
เพื่ อพัฒนาประชาชนให ้มี จิ ตส� านึ ก 
มคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและเหน็คุณค่า 
ของสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง : David	Owen	 
ชื่อหนังสือ : แน่ใจหรือว่าช่วยโลก	?	
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	มติชน,	2556
เลขเรียกหนังสือ : 333.72	อ875น
สถานที่จัดเก็บ :	 ส�านักหอสมุด	 ชั้น	 2	 /	
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 1	 ภาษาไทย	
000-499	นวนิยาย	เยาวชน	ข้อมูลล้านนา 
ASEAN

สาระสังเขป : 

	 หนงัสอืเล่มนี	้ จะย้อนศร	ฉกีกฎ	

ทุกความเชื่อที่เรามีเกี่ยวกับการรักษาหรือ 

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	ด้วยเนือ้หาท่ีชีใ้ห้เหน็ว่า

สิง่ทีเ่ราคดิมาตลอดเก่ียวกบัวธีิในการลดการใช้

พลงังาน	 ไม่สามารถแก้ปัญหาระยะยาวได้จริง	

กลับกลายเป็นปัญหาเรือ้รงัระดบัโลก	หนังสอื 

"	 แน่ใจหรอืว่าช่วยโลก	 ?	 "	 จงึเป็นหนงัสอื 

ท่ีท้าทายมโนธรรมด้านส่ิงแวดล้อม	 ด้วยการ

เปิดเผยข้อมูลจรงิเก่ียวกับพฤติกรรมรักโลก

มากมาย	อาท	ิการฝังกลบขยะทีม่ใีบรบัรอง 

สีเขียว	 เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ไม่กรีน 

ใช้ประโยชน์จากลมโดยไม่ต้องมกีงัหนั	 เป็นต้น 

อกีทัง้การสร้างนวตักรรมส่ิงประดษิฐ์	ลดพลงังาน 

การกระจายตวัไปตัง้รกรากแถบชนบทท่ีกลายมา 

เป็นตวัจดุปัญหาให้ยิง่เลวร้ายหนกัขึน้

ผู้แต่ง : Michael	Braungart
ชื่อหนังสือ :	เปลี่ยนเส้นตรงให้เป็นวงกลม
พิมพลักษณ์ : กรุงเทพฯ:	มติชน,	2555
เลขเรียกหนังสือ : 333.72	บ179ป
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	2	/
ส�านักหอสมุด	 ศูนย์แม่ริม	 1	 ภาษาไทย	
000-499	นวนิยาย	เยาวชน	ข้อมูลล้านนา 
ASEAN

สาระสังเขป : 

	 ในตอนน้ีไม่ว่าใครก็คงได้รับ 

การปลกูจติส�านกึให้รักสิง่แวดล้อม	Michael	

Braungart	 นกัเคมผีูม้ผีลงานเป็นท่ียอมรับ 

และ	William	McDonough	 สถาปนิก 

ผู้เต็มไปด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์	 จึงได้

น�าเสนอทฤษฎีการออกแบบที่ รู ้จักกัน 

ในชือ่	 Cradle	 to	Cradle	หรอื	 จากอูสู่อู่่ 

เพือ่ให้เกดิการผลติสนิค้าทีย่ัง่ยนืและเป็นมติร 

กบัสิง่แวดล้อม	 เช่น	 วสัดกุ่อสร้างทีช่่วยให้

อาคารสร้างพลงังานมากกว่าผลาญพลงังาน	

สนิค้าทีส่ามารถย่อยสลายเป็นปุย๋ได้	จากอูสู่อู่่ 

เล่มนี้จึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคัมภีร์

เล ่มส�าคัญต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

คร้ังใหม่	 อันจะท�าประโยชน์สูงสุดต่อ 

สิง่แวดล้อม	
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Most Popular Book CMRU LIB BY สุรดา ปฐวีวิจิตร

โดย : วิทยาลัยภาษาจีนปักกิ่ง	มหาวิทยาลัยครูหนานจิง	และมหาวิทยาลัยครูอันฮุย

เลขเรียกหนังสือ : 951	ค172	2550

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	5
	 หนังสือแบ่งเป็น	3	ส่วนหลัก	ได้แก่	จีนโบราณ	จีนยุคใกล้และจีนยุคปัจจุบัน	
โดยใช้พงศาวดารท่ีน่าสนใจเป็นเนื้อหาหลักในการเรียบเรียงและใช้ภาษาที่ง ่าย 
ในการบรรยายเหตกุารณ์และบคุคลส�าคญั	มภีาษาจนีควบคูก่บัภาษาไทย	มภีาพประกอบ 
เป็นรูปภาพสีสอดแทรกในเน้ือหา	 เหมาะส�าหรับชาวจีนโพ้นทะเลและชาวต่างชาต ิ
ในการศึกษาประวัติศาสตร์จีนเบื้องต้น

ควำมรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ประเทศจีน

รู้เรื่อง วัด วิหำร โบสถ์ เจดีย์ พุทธสถำปัตยกรรมไทย

นักสืบเทพนิยำย

ผู้แต่ง : สมคิด	จิระทัศนกุล

เลขเรียกหนังสือ : 720.9593	ส161ร	2554

สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	4
	 หนงัสอืเล่มนีใ้ห้ความรู้เก่ียวกับทีม่า	ความหมาย	ประเภท	หน้าที	่ประโยชน์ใช้สอย 
รูปแบบลกัษณะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมของอาคารอนัเกีย่วเนือ่งกับพุทธศาสนสถาน 
ในเชงิภาพรวม	ส�าหรบัน�าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบพทุธสถาปัตยกรรมไทยทีถ่กูต้อง
ตามหลกัวชิาจารตีประเพณ	ีโดยมภีาพเขยีน	ภาพจ�าลอง	ภาพถ่าย	ลายเส้นต่าง	ๆ	ประกอบ
เน้ือหาอกีด้วย

ผู้แต่ง :  Michael	Buckley
เลขเรียกหนังสือ : ย	บ111น	2554
สถานที่จัดเก็บ : ส�านักหอสมุด	ชั้น	5
	 แฟนพันธุ์แท้ของส�านักพิมพ์นานมีบุ๊ค	 วรรณกรรมชุดที่ติดอันดับขายดี 
ของ	 New	 York	 Times	 ตัวละครในเร่ืองน้ีเป็นตัวละครที่ทุกคนคุ้นเคยจากนิทาน
เทพนิยายต่าง	 ๆ	 ในวัยเด็ก	 ที่ถูกน�ามาปรับใช้ให้เข้ากับปัจจุบันท�าให้เรื่องด�าเนินไป
อย่างสนุกสนานและสอดแทรกความตลกไว้ด้วย	 หนังสือชุดนี้มีท้ังหมด	 9	 เล่ม	 ได้แก่ 
The	 Fairy-tale	 Detectives,	 The	Unusual	 Suspects,	 The	 Problem	Child, 
Once	Upon	a	Crime,	Magic	and	other	Misdemeanors,	Tales	From	the	Hood,	
The	Everafter	War,	The	Inside	Story	และ	The	Council	of	Mirrors

9Plearn
Play & Learn
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	 มิวเซียมสยาม	 ประกอบไปด้วย	 นิทรรศการถาวร	 นิทรรศการหมุนเวียน	

และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ	 	 ซึ่งในฉบันนี้	 เราจะพาไปเที่ยวทิพย์ 

ชมนทิรรศการถาวร	ของมวิเซยีมสยามกนัค่ะ	สามารถเข้าชมได้จาก	URL:	https://www.

museumsiam.org/virtualexhibition/AccountOfThailand/

	 นทิรรศการถาวร	มใีห้เลอืกชม	2	ชดุด้วยกนัค่ะ	คอื	นทิรรศการถาวร	ชดุ	เรยีงความ 

ประเทศไทย	 และ	 ถอดรหัสไทย	 (Decoding	 Thainess)	 	 โดยนิทรรศการ	 เรียงความ

ประเทศไทย	นั้น	เป็นนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง	ๆ 	ตั้งแต่สมัย	แผ่นดินสุวรรณภูมิ	

เร่ือยมาจนถึงประเทศไทยในปัจจุบัน	 โดยแบ่งการน�าเสนอออกเป็น	 3	 ช่วง	 ได้แก่ 

ช่วง	“สวุรรณภูม”ิ	ช่วง	“สยามประเทศ”	และช่วง	“ประเทศไทย”	ซึง่ทัง้	3	ช่วง	มกีารน�าเสนอ 

และอธิบายลึกลงไปในรายละเอียด	ผ่านห้องนิทรรศการจ�านวน	17	ห้อง	ดังนี้	ห้องที่	1	: 

เบิกโรง	 (Immersive	 Theater)	 ห้องที่	 2	 :	 ไทยแท้	 (Typically	 Thai)	 ห้องที่	 3	 : 

เปิดต�านานสุวรรณภูมิ	 (Introduction	 to	 Suvarnabhumi)	 ห้องท่ี	 4	 :	 สุวรรณภูม	ิ

(Suvarnabhumi)	ห้องที่	5	:	พุทธิปัญญา	(Buddhism)	ห้องที่	6	:	ก�าเนิดสยามประเทศ	

(The	Founding	of	Ayutthaya)	ห้องที่	7	:	สยามประเทศ	(Siam)	ห้องที่	8	:	สยามยุทธ์	

(The	War	Room)	ห้องที่	9	:	แผนที่ความยอกย้อนบนแผ่นกระดาษ	(The	Map	Room)	

ห้องที่	10	:	กรุงเทพฯ	ภายใต้ฉากอยุธยา	(Bangkok	:	New	Ayutthaya)	ห้องที่	11	:	ชีวิต

นอกกรงุเทพฯ	(Village	Life)	ห้องท่ี	12	:	แปลงโฉมสยามประเทศ	(Changes)	ห้องท่ี	13	:	

ก�าเนดิประเทศไทย	(Politics	&	Communications)	ห้องที	่14	:	สสีนัตะวนัตก	(Thailand 

and	the	World)	ห้องท่ี	15	:	เมอืงไทยวนันี	้(Thailand	Today)	ห้องท่ี	16	:	มองไปข้างหน้า 

(Thailand	Tomorrow)	และ	ห้องที่	17	:	ตึกเก่าเล่าเรื่อง	(Building	Exhibition)

	 ส�าหรับฉบับนี้	 ขอน�าเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ	 ส�าหรับนิทรรศการถาวร

ถอดรหัสไทย	(Decoding	Thainess)	สามารถติดตามกันได้ที่คอลัมน์	Tips	ฉบับหน้าค่ะ	

สวัสดีค่ะ

บรรณานุกรม
ภาพอาคารที่ตั้ง	มิวเซียมสยาม.	(2564.)	สืบค้นจาก	https://www.museumsiam.org/About

ภาพภายในอาคารผ่านระบบ	virtualexhibition.	(2564.)	สืบค้นจาก	https://www.museumsiam.org/virtualexhibition/ 

	 AccountOfThailand/

ใช้ส�าหรบัยา้ยพืน้ท่ีที่เลอืกไวข้องภาพ หรอืยา้ยภาพในเลเยอรห์รอืย้ายเสน้ไกด์

ภาพอาคารที่ตั้ง	มิวเซียมสยาม	(2564)

ภาพภายในอาคารผ่านระบบ	virtualexhibition

ภาพแสดงห้องนิทรรศการ

Discovery Museum
Museum Siam

	 สวสัดผีูอ่้านทกุ	ๆ 	ท่านค่ะ	พบกับ	คอลมัน์	Tips	ของนติยสารเพลนิ	ฉบบัที	่3/2564	กนัแล้วนะคะ	และในฉบบันี	้ทางส�านกัหอสมุด	

มเีรือ่งราวด	ีๆ 	มาน�าเสนอให้กับท่านผู้อ่านเช่นเคยค่ะ	โดยในวนันี	้เราจะชวนผูอ่้าน	ไปเทีย่วทิพย์กนัค่ะ	สถานท่ีท่ีจะพาไปในวนันี	้คอื	พพิธิภณัฑ์

ท่ีต้ังอยูท่ี่กรงุเทพมหานครค่ะ	หลาย	ๆ 	ท่านอาจเคยได้ยนิ	ชือ่ของ	มวิเซยีมสยาม	กนัมาบ้างแล้วนะคะ		มวิเซยีมสยาม	เป็นพพิธิภณัฑ์การเรยีนรู้ 

(Museum	Siam:	Discovery	Museum)	ทีอ่ยูภ่ายใต้	สถาบนัพพิธิภณัฑ์การเรยีนรูแ้ห่งชาต	ิหรอื	สพร.	เป็นพพิธิภัณฑ์แนวใหม่	ทีเ่น้นการสร้าง 

ประสบการณ์สดใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์	 โดยมีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่	 มาน�าเสนอและสร้างสรรค์กิจกรรมต่าง	 ๆ	 เพื่อให้การเรียนรู้ 

เป็นไปอย่างสนุกสนาน	และน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะ
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เรื่องและภาพโดย.. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ

	 “เราไม ่สามารถที่จะย ้อนเวลากลับไปได  ้

แต่เรา...สามารถปลูกต้นไม ้	 ท�าให ้เมืองเป ็นสีเขียว	 

สร้างสวนหลังบ้านของเราใหม่	 เปลี่ยนวิธีการรับประทาน

อาหาร	 ท�าความสะอาดแม่น�้าล�าคลองและชายฝั ่ง... 

เราเป็นคนรุน่ใหม่ทีส่ามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาตอิย่างสนัต”ิ

	 “มาเริ่มท�าสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน	 อย่ามัวแต่วิตก 

กังวล	 จงกล้าที่จะท�า	 อย่ามัวแต่เขินอาย	 ร ่วมเป็น

ส่วนหนึ่งของ	 #GenerationRestoration	 เพื่อฟื ้นฟู

และปกป้องระบบนิเวศ”	 Together	 we	 can	 be	

#GenerationRestoration

	 ค�ากล่าวน้ีคือส่วนหน่ึงของแคมเปญ	World	

Environment	Day	2021	(5	มิถุนายน)	ที่จัดโดย	World	

Environment	 Day,	 United	 Nation	 Environment	

Programme	 (UNEP)	 (2021)	 ซึ่งเชิญชวนให้เราเข้าร่วม 

แคมเปญและเป็นส่วนหน่ึงในการปกป้องระบบนิเวศ 

ของเราก่อนที่จะสายเกินไปภาพที่	1	Ecosia	Search	และรูปแบบในการแสดงผล	ตัวเลข	16 

มมุบนด้านขวามอื	หมายถงึ	จ�านวนคร้ังท่ีค้นหาข้อมลู	(อกีเพยีง	29	ครัง้ 

ผู้เขียนจะช่วยปลูกต้นไม้	1	ต้น)

: Search the Web to Plant Trees

#GenerationRestoration

ภาพที่	4	นกอีโก้ง
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ภาพที่	2	แผนที่แสดงพื้นที่ที่	Ecosia	ร่วมปลูกต้นไม้	เช่น	Brazil	Peru	Sudan	Kenya	India	และ	Indonesia		(https://lh3.googleusercontent.

com/vEqbFAOko2cQt7zZo1ZCvAF41Dq7gZqFGTcbpuF3FvUPXbIOUJeAoDxmmhECzq2EedN0VFW0mjKaQMt1ijfibDDmQE4=w640-

h400-e365-rj-sc0x00ffffff)

	 เรา...ในฐานะของพลเมืองของโลก	(World	citizen) 

จะช่วยท�าอะไรได้บ้าง	เพลินฉบับนี้มีค�าแนะน�าดี	ๆ	ท�าได้ง่าย	ๆ 

แค่ปลายน้ิว	 ที่ท�าให้เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	

#GenerationRestoration	มาฝากนะคะ	

 Search and Save: Together we restore 

the planet! จะดีแค่ไหนถ้าเราร่วมปลูกต้นไม้ได้ง ่าย	 ๆ 

เพียงแค ่ค ้นหาข ้อมูลจาก	 Search	 eng ine: 	 Ecos ia 

(https://www.ecosia.org/)	

	 Ecosia	 คือโปรแกรมค้นหาข้อมูล	 (Search	

engine)	บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ซึ่งก่อตั้งโดย	Christian	

Kroll,	 Ecosia’s	 CEO	 ในปี	 2009	 โดย	 Ecosia	 บริจาค

เงินจากผลก�าไรของบริษัทให้กับองค์กรที่ไม่แสวงผลก�าไร

ที่ท�างานเก่ียวกับการปลูกป่าทดแทนทั่วโลก	 ยิ่งไปกว่านั้น	

Server	ของ	Ecosia	เป็น	Server	ที่ท�างานโดยใช้พลังงาน 

หมุนเวียน	 100%	 และ	 Ecosia	 ยังให ้ความส�าคัญ

กับการปลูกต้นไม้เพ่ือช่วยก�าจัดคาร์บอนไดออกไซต์	

(CO	 )	 ออกจากชั้นบรรยากาศ	 โดยทุก	 ๆ	 การค้นหา	

1	 ครั้ง	 จะสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ได ้ถึง	 1	 กิโลกรัม	 เพ่ือต่อสู ่กับการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพภูมิอากาศ	 (climate	 change)	 โดยรวม	 และใช้

พลงังานแสงอาทติย์แทนพลงังานจากฟอสซลิ	ซึง่ท�าให้แน่ใจ

ได้ว่าผู้ใช้	Ecosia	จะเป็นผู้ใช้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 เราในฐานะผู้ใช้สามารถช่วยปลูกป่าได้ง่าย	 ๆ 

โดยการค้นหาข้อมลูผ่าน	Ecosia	45	คร้ัง	(45	searches)	กจ็ะได้ 

ร่วมปลูกต้นไม้	1	ต้น	ปัจจุบันผู้ใช้	Ecosia	ได้ร่วมปลูกต้นไม้

แล้วมากกว่า	125	ล้านต้น	(ตวัเลข	ณ	วนัที	่6	พ.ค.	2564)	ทัว่โลก 

ซึ่งเราสามารถตรวจสอบตัวเลขแบบเรียลไทม์ได้ที่หน้า

โฮมเพจของ	Ecosia

2
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บรรณานุกรม
Ecosia.	(2021).	We are planting all around the world.	Retrieved	from	https://lh3.googleusercontent.com/vEqbFAOko2cQt7zZo1ZCvAF41Dq7gZq 

	 FGTcbpuF3FvUPXbIOUJeAoDxmmhECzq2EedN0VFW0mjKaQMt1ijfibDDmQE4=w640-h400-e365-rj-sc0x00ffffff

Ecosia.	(2021).	We believe in everyone’s power to do good.	Retrieved	from	https://info.ecosia.org/about

Indonesia: Finding alternatives to palm oil.	(2021).	Retrieved	from	https://blog.ecosia.org/indonesia/

Why “carbon neutral” is not enough: Ecosia has built its own solar plants.	(2019).	Retrieved	from	https://blog.ecosia.org/why- 

	 carbon-neutral-is-not-enough-ecosia-has-built-its-own-solar-plants/

Why trees are the solution to palm oil: a documentary.	(2019).	Retrieved	from	https://blog.ecosia.org/trees-are-the-solution-to- 

	 palmoil-documentary/

World	Environment	Day,	United	Nation	Environment	Programme	(UNEP).	(2021).	5 June 2021 World Environment Day.	Retrieved	 

	 from	https://www.worldenvironmentday.global/	

World	Environment	Day,	United	Nation	Environment	Programme	(UNEP).	(2021).	Ecosystem restoration playbook: A practical guide to healing  

 the planet.	Retrieved	from	https://unenvironment.widen.net/s/ffjvzcfldw/ecosystem-restoration-playbook	

	 ตัง้แต่ปี	2009	Ecosia	ร่วมปลกูต้นไม้ในประเทศ

ต่าง	ๆ 	ทัว่โลก	และในแต่ละประเทศจะมโีครงการทีแ่ตกต่างกัน 

ขอยกตัวอย่างโครงการที่อยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน

ของเรานั่นก็คือประเทศอินโดนีเซีย

	 Ecosia	 เริ่มโครงการในประเทศอินโดนีเซีย 

ในปี	2016	โครงการคือ	Finding	Alternatives	to	Plam	

Oil	 การหาทางเลือกอื่น	 ๆ	 ทดแทนการปลูกปาล์มเพื่อ 

ท�าน�า้มนัปาล์ม	เนือ่งจากการปลกูปาล์มน�า้มนัคือสาเหตใุหญ่ 

ทีท่�าให้อนิโดนเีซียต้องสญูเสยีพืน้ทีป่่าเขตร้อนของประเทศ

ไปถึง	25%	ท�าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ป่าในพื้นที่

เนื่องจากขาดแหล่งในการหากิน	 รวมท้ังเกิดผลกระทบ 

ต่อชุมชนเกษตรกรรมในพ้ืนที่	 Ecosia	 ได้เข้าไปช่วย 

เพื่อฟื ้นฟูป่าบนพื้นที่เพาะปลูกเดิมของชาวบ้านและ

พยายามสร้างแหล่งรายได้อ่ืน	 ๆ	 ให้แก่ชาวบ้านแทนที่ 

จะพึ่งพาแต่การปลูกปาล์มน�้ามันเพียงอย่างเดียว	 ปัจจุบัน	

Ecosia	ได้ช่วยในการปลูกต้นไม้ไปแล้วถึง	1,475,475	ต้น	

เพิ่มพื้นที่ป่าได้ถึง	 19.75	 ตารางกิโลเมตร	 และสามารถ 

ช่วยเหลอืสตัว์ป่าส�าคญัประจ�าถิน่	เช่น	อรุงัอตุงั	ช้างสมุาตรา	

เสือ	และแรด	ไม่รวมถึงสัตว์ป่าอื่น	ๆ	อีกมากมาย

	 ปลูกต้นไม้	 ง่ายเพียงปลายนิ้วเลยใช่มั๊ยคะ 

เรามาเริ่มมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการช่วย

ปลูกต้นไม้ผ่านการค้นหาข้อมลูกบั	Ecosia	กนัเลยดกีว่าค่ะ 

“Together	we	 restore	 the	 planet	 with	 Ecosia” 

โดยเราสามารถติดตั้ง	Ecosia	ได้ง่าย	ๆ 	ทั้งบนคอมพิวเตอร์

และสมาร์ทโฟนด้วยการดาว์นโหลด	Ecosia	 for	Mobile	

ได้จากทั้ง	Google	Play	และ	App	Store	หรือจากลิงค์นี้	

https://info.ecosia.org/mobile	หรือ

ภาพที่	3	โครงการ	Finding	Alternatives	to	Plam	Oil	ของ	Ecosia	

(Indonesia:	Finding	alternatives	to	palm	oil,	2021).	

ภาพที่	4	ต้น	Tenkawang	ต้นไม้ประจ�าถิ่นของอินโดนีเซีย	Ecosia	

สนับสนุนการปลูกต้น	Tenkawang	เพื่อใช้เป็นทางเลือก 

แทนการพึ่งพาปาล์มน�้ามันเพียงอย่างเดียว	(Why	trees	are 

the	solution	to	palm	oil:	a	documentary,	2019) SCAN
QR CODE
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By นิตยา ทองนาGreen @ Heart

	 Upcycle	คอื	กระบวนการในการแปลงสภาพของวสัด	ุหรอืส่ิงท่ีไม่ได้ 

ใช้ประโยชน์อกีแล้วเพือ่เปลีย่นให้เป็นวสัดใุหม่	หรอืผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมคีณุภาพดกีว่า

เดมิ	หรอืกลายเป็นสิง่ใหม่ท่ีมีคณุค่าด้านการอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีสูงมากข้ึนกว่าเดมิ 

เป็นค�าที่แวดวงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน	 และในปัจจุบัน	 ได้รับ 

การกล่าวถงึในแทบทกุวงการไม่จ�ากัดเฉพาะด้านส่ิงแวดล้อมเท่านัน้

บรรณำนุกรม
Green	Network.	(2564).	Upcycle และ Recycle วิถีแห่งความยั่งยืน.		สืบค้นจาก	https://www.greennetworkthailand.com/upcycle- 

	 upcycling-recycle	

Jakkrit	Siririn.	(2562).	Recycle สุดเชย ยุค 5.0 ต้อง “Upcycle” ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยดีไซน.์	สืบค้นจาก	https://www.salika.com 

	 /2019/10/29/upcycle-5-0-era/

Tum	Namprom.	(2562)	.	Upcycling ขยะสูงค่ากว่าเดิม.	สืบค้นจาก	https://reder.red/upcycling-to-new-value-07-02-2020/

Upcycle กบั Recycle มีความแตกตา่งกนัอย่างไร ? 

	 Upcycle	คอื	การใช้วสัดจุากผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ 	ท่ีถกูใช้งานแล้ว	เพือ่สร้าง

สิง่ใหม่	เพิม่มลูค่า	(Up)	ให้กับวงจร	(Cycle)	ซึง่แตกต่างจากการ	Recycle	เพราะ

เมือ่ผ่านกระบวนการนี	้ผลติภณัฑ์ท่ีได้จะไม่ใช่ผลิตภณัฑ์เดยีวกนัอกี	เช่น	การเปล่ียน 

เสือ้ยืดเก่า	โดยตดัแขนหรอืคอเล็กน้อยและเยบ็ด้านล่าง	เพือ่เปล่ียนให้กลายเป็นถงุ

หรือกระเป๋าผ้าส�าหรับใส่ของ	เรยีกว่าการ	Upcycling	ง่าย	ๆ 	หรอืเป็นการให้ชวีติใหม่ 

กับเสื้อยืดเก่า	 เป็นการขยายระยะเวลาการใช้เสื้อยืดในรูปแบบที่แตกต่างออกไป 

จากเดิม	 ซึ่งแตกต่างจากการ	 Recycle	 เพราะหากเป็นการรีไซเคิล	 เสื้อยืดเก่า 

จะถกูเปลีย่นกลบัไปเป็นผ้าส�าหรบัใช้ผลิตเส้ือยดืได้อีกครัง้	

	 Recycle	เป็นการน�าส่ิงท่ีเราไม่สามารถใช้ซ�า้ได้แล้ว	หรอืวสัดท่ีุเสียหาย	

แตกหัก	กลบัเข้าสูก่ระบวนการแปรรปู	ส่วนใหญ่ใช้วธีิหลอมให้เป็นวตัถดิุบชนดิเดิม	

เพือ่น�าวสัดทุีใ่ช้แล้วเหล่านัน้กลบัมาใช้ใหม่	เป็นการส่งคนืวสัดกุลบัสูก่ระบวนการผลติ 

ผ่านวงจรของการมีส่วนร่วมในชีวิตประจ�าวัน	 แทนการทิ้งวัสดุเหล่านั้นไปยัง 

ถงัขยะ	 และมจีดุจบทีบ่่อขยะ	 ตวัอย่างเช่น	 กระดาษสามารถรไีซเคลิกลับมาเป็น 

กระดาษเพือ่ใช้ในการพมิพ์	หรอืเปลีย่นไปเป็นกระดาษแขง็ส�าหรบัใช้เพือ่งานบรรจภุณัฑ์ 

การรไีซเคลิสามารถเกดิขึน้ได้ซ�า้แล้วซ�า้อกี	 โดยรปูแบบการน�ากลับมารไีซเคลินัน้ 

ขึน้อยูก่บัการสญูเสยีของคณุภาพกระดาษ	เพราะไม่ใช่ทัง้	100%	ทีส่ามารถน�ากลบัมา

รไีซเคลิได้อกีครัง้	อาท	ิกระดาษทัว่ไปทีเ่ราใช้แล้ว	เส้นใยกระดาษสามารถน�ากลบัมา

รไีซเคลิเข้าสูก่ระบวนการผลิตอกีครัง้เพือ่ผลิตเป็นกระดาษส�าหรบัการพมิพ์ได้	8	ครัง้ 

แต่หลังจากนั้น	 คุณภาพของเส้นใยที่ต�่าลง	 ท�าให้ไม่สามารถน�ากลับมารีไซเคิล 

เป็นกระดาษทีม่คีวามบางอย่างกระดาษเพือ่การพมิพ์ได้อกี	 แต่ยงัคงน�าไปรไีซเคลิ

เพือ่ท�าเป็นกระดาษทีคุ่ณภาพด้อยกว่า	เช่น	กระดาษแขง็ได้

Recycle Upcycle

การเพ่ิมมลูค่าขยะด้วยกระบวนการ 

Upcycling

 ตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการ 

 Upcycling
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	 kr i sp	 cafe	 คาเฟน ้องใหม ่มาแรง 
ย่านข่วงสิงห์ของคุณพลอย	 ชิดจันทร์	 คุณแม่ลูก	 4 
ทีน่อกจากสวยแล้วยงัเต็มไปด้วยความสามารถทีวั่นนี ้
ได้พลกิโฉมบ้านเก่าทีมี่พ้ืนทีข่นาดใหญ่น�มารีโนเวท 
เป็นคาเฟสไตล์	Home	ทีร่วมเอาความเป็นคาเฟบ้าน 
และแกลเลอรีศิลปะเข้าด้วยกัน	 ซึ่งมีจุดเด่นด้วยกัน 
ถึง	3	อย่าง	ดังนี้
	 อย่างแรกคือความเป็น	 Baked	 house	
Cafe	 :	 ที่ท�กันสด	 ๆ	 ในห้องท�ขนมติดกับตัวร้าน 
รับประกันความสดใหม่	 ซึ่งเมนูขนมของทางร้าน 
คอืขนมสดุฮติในปี	พ.ศ.	2564	ทีส่ายคาเฟไม่มีใคร 
ไม่รู้จักอย่างครัวซองต์และขนมอบสไตล์ฝร่ังเศล 
ทีฟั่งดแูล้วเหมือนจะทั่วไปแต่ไม่ทั่วไปอย่างแน่นอน
	 ครัวซองต์กว่า	10	รสชาติทีท่างร้านเคลมว่า
ใช้แป้งและเนยเกรด	GRAND	CRU	ฝรั่งเศส	ระดับ 
TOP	 BRAND	 ท�ให้ได้เนื้อสัมผัสของครัวซองต์ 
ด้านนอกที่เบา-กรอบ	ด้านในมีโพรงสวย	แต่ยังคง 
ความชุ่มฉ�า่ท�ให้มีเนือ้สมัผสัทีนุ่ม่ละมุนหอมกลิน่เนยแท้
	 ขนมอบสไตล์ฝร่ังเศส	 ใช้สูตรจากเชฟดัง
ระดับโลกทีเ่ชฟผ่านประสบการณ์เรียนรู้มากว่า	15	ปี 
และไม่ใช้สารสังเคราะห์และวัตถุกันเสีย

BY วรัฏฐา กัวตระกูล

krisp cafe
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KRISP	Cafe'

Krisp	 cafe	 ต้ังอยู่ในซอยสิรินธร	 ซอยข้าง	 ส.เภสัชกร 
ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรทราคา	70-200	บาท	

08.00-20.00	น.	(ทุกวัน)

	 Coffee	 &	 Food	 จุดเด่นตัวถัดมา	 คือเมนู 
ที่หลากหลายของทางร้านที่จะมีการคิดค้นและผลิต 
ให้ได้ลิ้มลองกันเรื่อย	ๆ 	ในส่วนของเมนูกาแฟ	ทางร้าน 
เลอืกใช้เมลด็กาแฟไทยทีมี่รสชาติดีไม่แพ้ของต่างประเทศ 
ประกอบกับทางร้านอยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทย 
อีกด้วย	 และส�หรับใครที่ไม่ทานกาแฟ	 ทางร้านก็มี 
เมนูเคร่ืองด่ืม	 non-coffee	 อื่น	 ๆ	 ให้ได้เลือกกัน 
อีกหลายเมนูเลยทีเดียว	 และจุดเด่นตัวสุดท้าย	 คือ	
ART	 Gallery	 ห้องจัดแสดงผลงานศิลปะที่อยู่ในส่วน 
ชัน้ใต้ดินของคาเฟ่ทีน่�เสนอในรูปแบบการฉายแสงไปที ่
ผลงานผ่านโปรเจคเตอร์ทีก่�ลงัเป็นทีน่ยิมในหมู่ร้านคาเฟ 
ในตอนนี้
	 ส�หรับใครที่เป็นสาย	 Cafe	 Hopping	 หรือ
ว่าสายนั่งชิลล์ที่ชอบดื่มด�่ากับบรรยากาศของร้านกาแฟ 
Krisp	 cafe	 ถือเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ไม ่ควรพลาด 
เพราะนอกจากเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีให้เลือกชิม
กันกว่า	30	เมนูแล้ว	มุมถ่ายรูปในร้านก็จัดว่าเด็ดมาก	
ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะในส่วนของแกลเลอรีเท่านั้น	 หากแต่
ชั้น	2	ของร้านยังมีพื้นที่นั่งชิลล์และมุมถ่ายรูปอีกเพียบ 
และที่เด็ดที่สุดต้องยกให้มุมถ่ายรูปด้านนอกร้าน 
ที่เนรมิตสระว่ายน�้าให้กลายเป็นมุมถ่ายรูปสุดชิค 
ที่หาไม่ได้จากคาเฟไหน	
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I  nterview

 ถ้าพูดถึงคําว่า ภาวะโลกร้อน หรือ Global Warming แล้ว คงไม่มีใครไม่รู้จักกับคํานี้ เพราะ 
เป็นคาํที่เราไดย้นิกนัอยูบ่่อย ๆ  และที่สาํคญัทกุวันนีโ้ลกของเราไดเ้ผชิญกบัวกิฤตการณน์ีก้นัแล้ว นั่นเป็นผล 

มาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ เป็นปัจจัยหลักในการสร้างก๊าซเรือนกระจกให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้
อุณหภูมิบนโลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายอย่าง เช่น อากาศหนาวจัด 

หรืออากาศร้อนจัด

 ทุกวันนี้หลาย ๆ คน ได้ตื่นตัวในเรื่องนี้กันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรหลาย ๆ แห่ง 

ที่ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษ รวมถึงห้องสมุดของเราด้วย เพราะกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น Green 
Library     ทําให้บุคลากรได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนกันมากขึ้น วันนี้นิตยสารเพลิน มี 6 ไอเดีย 
ในการช่วยลดโลกร้อนที่ทําได้ง่าย ๆ จากที่บ้าน จากพี่ ๆ น้อง ๆ บุคลากรของห้องสมุดมาฝากกัน

บทสัมภาษณ์ & Cr.รูปภาพ
Mizu Mirumo
Thitiga Asakit
CoOk Mongkon
Suthus Khiao-nin
Pew Jitrada Munkeed

สัมภาษณ์และเรยีบเรยีงโดย 
Ornwara Saikham

" ปิดน�้า ปิดไฟ เมื่อไม่ใช้ อันนี้ง่ายที่สุด 
นอกจากช่วยลดโลกร้อนแล้ว ยังประหยัด
ค่าไฟได้ด้วย อิอิ "

ถึงแม้จะ WFH 
แต่เราก็ลดโลกร้อนได้ง่าย ๆ 

ในชีวติประจ�าวัน

" ลดการใช้รถ ใช้เชื้อเพลิง เพราะ 
WFH นี่แหละ 5555555 "
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" ไม่ได้ออกไปซื้อกาแฟกินข้างนอก 
ก็ชงกินเองนี่แหละ ท�าให้ช่วยลดแก้ว
พลาสติกไปได้เยอะ #รู้สกึเป็นคนดี "

" กนิขา้วใหห้มดจาน ไมเ่หลอืทิง้งงงง ยิง่เป็นฝีมอื
ภรรยายิ่งอร่อย อ้ามมมมม " 

" ถ้าวันไหนสั่งอาหาร Delivery เราก็
แค่ไม่รับช้อนพลาสติก ไม่เพิ่มขยะให้โลก 
#saynotoplastic "

" กักตัวอยู่บ้านจนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูก
ต้นไม้แล้วจ้าาา มาเพิ่มออกซิเจนให้โลกกันเถอะ "

 แต่ละวิธีเป็นไงกันบ้างคะ ง๊ายง่ายใช่ไหมเอ่ย รักษ์โลก 
เริ่มต้นเลยวันนี้ที่ตัวเรา!
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ช่ือเรื่อง I AM-ไอ แอม คิดเปลี่ยนโลก
ผู้ก�ากับ ทอม แชดแยค
เลขเรียก  DVD 873
 เรื่องราวของ ทอม แชดแยค ผู้กาํกบัหนงัที่ประสบ
ความสาํเรจ็ของฮอลลวูีด้ ซ่ึงประสบอาการบาดเจ็บทางศรีษะ 

ที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิต และการออกเดินทางเพ่ือค้นหา 

คําตอบของคําถามพื้นฐานสําคัญสองข้อ "เกิดอะไรขึ้นกับ
โลกของเรา ?" และ "เราจะทําอย่างไรกบัมนั ?" ดว้ยทมีงาน 
ทัง้สีค่นของเขา ทอมไดเ้ขา้พบผู้นําทางความคดิทีย่ิ่งใหญม่ากมาย 

ซ่ึงกาํลังศกึษาว่าปัญหาพืน้ ๆ  จากที่หนึ่งยอ่มสง่ผลไปสูปั่ญหา 

อื่น ๆ ตามมา ขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นถึงทางเลือก
มากมาย รวมทัง้การเยยีวยารักษา จะเป็นอยา่งไรถา้หากวา่วธิี
แกปั้ญหาทกุอยา่งของโลกนีอ้ยูต่รงหนา้เรามาโดยตลอด……

ช่ือเรื่อง Planet Ocean
  ส�ารวจโลกมหาสมุทร
ผู้ก�ากับ Yann Arthus-Bertrand
เลขเรียก  DVD 874
 จากหนึ่ งในที ม ผู้ ส ร้ า งสารคดีมื อ ช้ัน เยี่ ยม 

ของโลก ระดมทีมนักถ่ายภาพใต้นํ้าระดับนานาชาติ และทีม
นกัวทิยาศาสตรร์ะดับโลก พาผูช้มพบความตื่นตาของสถานที่ 

ต่าง ๆ ทางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ สวยงาม น่าทึ่งและลึกลับ 
ขณะเดียวกันก็บอกให้ผู้ชมได้รู้ว่ามนุษย์จะใช้ชีวิตร่วมกับ
มหาสมุทรบนโลกใบนี้อย่างสมดุลและกลมกลืนได้อย่างไร……
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ช่ือเรื่อง เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ
  Great Barrier Reef
ผู้ก�ากับ BBC Worldwide Ltd
เลขเรียก  DVD 1354
 ‘เกรต แบร์ริเออร์ รีฟ’ (Great Barrier Reef) 
คือแนวปะการังที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก มีที่ตั้งอยู่ในทะเล  
คอรัล นอกชายฝ่ังรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย 

‘เกรต แบร์รเิออร ์รฟี’ มคีวามยาวประมาณ 2,300 กโิลเมตร 
ครอบคลุมพื้นที่ 345,000 ตารางกิโลเมตร มีจุดเริ่มต้น 

ที่แหลมยอร์ก ทางตอนเหนอืของรัฐควนีสแ์ลนด ์ทอดตวัยาว 

ลงมาจนถึงเมืองบันดะ ที่อยู่ทางตอนใต้ของรัฐ โดยแบ่ง 

แนวปะการังออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ แนวปะการังเหนือ  
แนวปะการังหมู่เกาะวิตซันเดย์ และแนวปะการังใต้ 

ช่ือเรื่อง South Pacific
  : one ocean : twenty  
  thousand islands
ผู้ก�ากับ BBC Worldwide Ltd
เลขเรียก  DVD 1353
 การสํารวจขนาดที่ แท้จริงและความยิ่ งใหญ่ 

ของมหาสมุทรที่ใหญ่ท่ีสุดในโลก การแยกตัวของเกาะต่าง ๆ 
การเดนิทางที่พิเศษของสตัวแ์ละมนุษย์ได้เดินทางไปถงึจุดตา่ง ๆ  
เหลา่นีแ้ละสิ่งที่เกดิขึน้หลงัจากที่พวกเขามาถงึ ภาพยนตรเ์รื่องนี้

 

รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ
 

ของภูมิภาคและผู้คน ตั้งแต่ภูเขาไฟใต้ทะเลท่ีปะทุไปจนถึง 

แนวปะการังเขตร้อนที่ประดับด้วยเพชรพลอย ฉลามเสือ 

จับลูกนกอัลบาทรอสไปจนถึงปูยักษ์เปิดลูกมะพร้าว ชาวเกาะ 
โซโลมอนที่ตกปลาด้วยใยแมงมุมและชุดอุปกรณ์ไปจนถึง 

นักดํานํ้าชาวเพนเทคอสต์ที่กระโดดจากนั่งร้านไม้ 25 เมตร...
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Do  You Know?
By รัชฎาภรณ์ มูลมาก

	 เ ชี ย ง ใ ห ม ่ ใ น ช ่ ว ง นี้ พ บ ค ่ า

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 สูงเกิน 

ค่ามาตรฐาน	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของทกุคน	หากได้รบัมลพษิจากฝุน่ละออง

ขนาดเลก็	PM	2.5	เข้าสูร่่างกาย	อาจท�าให้ 

เกดิการเจบ็ป่วยหรอืมผีลกระทบต่อสขุภาพ 

ที่รุนแรง	 ทีมงานเพลินจึงได้หยิบเอา 

วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก	 PM	 2.5 

มาฝากแฟน	ๆ	ไปดูกันเลยค่ะ

PM 2.5
เราต้องรอด

บรรณานุกรม
ชายชาญ	 โพธิรัตน์.	 (2563).	 ผลกระทบต่อชีวิต 

 และสุขภาพจากมลพิษฝุ ่นจิ๋ ว  PM  

 2.5 และข้อปฏิบัติตัวที่ส�าคัญ.	 สืบค้น 

	 จาก	 www.greennetworkthailand. 

	 com/มลพิษฝุ่นจิ๋ว-pm-2-5/
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ตดิตามค่าดชันคีณุภาพอากาศในบรเิวณ 

ที่ตัวเองอยู่หรือใกล้เคียงเป็นระยะ	

ปิดประตหูน้าต่างและใช้เครือ่งฟอกอากาศ	เพือ่ไม่ให้

มลพษิอากาศเข้ามาสะสมในอาคาร	หากปิดห้องนาน	ๆ  

ระบบไหลเวียนอากาศไม่เพียงพอ	 ให้เปิดแง้มห้อง 

เพื่อระบายอากาศระยะสั้น	ๆ	แล้วปิดตามเดิม

ควรสวมหน้ากากที่สามารถกรองฝุ่นละออง

ขนาดเล็กได้	(N-95)	และสวมให้ถูกวิธี

หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายนอกอาคารหรือใน

อาคาร	(โรงยิม)	ที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ

ลดการใช้รถยนต์	เพื่อลดการก่อมลพิษในอากาศ	

ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้	 โรคหัวใจและหลอดเลือด 

ความดันโลหิตสูง	 โรคระบบหายใจ	 โรคผิวหนัง 

และโรคเยื่อบุตาอักเสบ	ควรหมั่นสังเกตอาการ

ผู้ที่ไม่มีโรคประจ�าตัวหรือแข็งแรง	ถ้ามีอาการผิดปกติ

ทางสุขภาพควรรีบพบแพทย์

สวมแว่นตา	เพ่ือป้องกนัดวงตาจากมลพิษ	 ใช้น�า้เกลือ 

มาตรฐานล้างตาหากรู้สึกระคายเคืองตา

ใช้น�้าเกลือล้างจมูก	 เพื่อล้างฝุ่นควัน	 ลดอาการ 

คัดจมูก	หรือกลั้วคอ	เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ

AQI

ไมเ่ป็นผู้ก่อมลพิษเอง	 เช่น	 ไม่เผาทุกชนิด	

ไม่สูบบุหรี่	ไม่ใช้รถควันด�า




