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 สวสัดค่ีะ ท่านผูอ่้านทกุท่าน ย่างเข้าเดอืนเมษายนแล้ว ในเดอืนนีม้วีนัหยดุยาว 

หลายวนัทเีดยีว หลายๆ ท่านคงจะมโีปรแกรมการท่องเทีย่วตระเตรยีมกนัไว้บ้างแล้ว  

แต่บางท่านอาจเลือกที่จะขอพักผ่อนอยู่ภายในที่พักอาศัยเพราะอากาศที่ร้อนเพิ่ม

ทวีคณูขึน้หลายองศา ท�าให้ไม่อยากจะเดนิทางออกจากบ้านไปไหนกันเลยทีเดียว  

เดือนนี้นอกจากวันหยุดส�าคัญที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างวันสงกรานต์แล้วในเดือนน้ี 

ยังมีวันส�าคัญอีกวันหนึ่งด ้วยนะคะ นั่นก็คือ วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป ็น  

“วนัคล้ายวนัพระราชสมภพของ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร”ี  

และนอกจากนีย้งัถอืเป็น “วนัรกัการอ่าน” อกีด้วย วนัหยดุยาวแบบนี ้ถ้าไม่อยาก

ออกไปเผชิญกับอากาศที่ร้อนระอุนอกบ้าน ก็ลองพักผ่อนด้วยการหยิบหนังสือดีๆ  

สกัหนึง่เล่มขึน้มาอ่าน อาจท�าให้เพลนิเพลนิกนัไปอกีแบบ ไม่ต้องเดนิทางไปไหน

ให้เสียเงินทอง ทั้งยังไม่ต้องผจญกับอากาศร้อนข้างนอกอีกด้วย 

ส�าหรับท่านที่มีโปรแกรมเดินทางกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ทีมงานผู้จัดท�าขอให้ 

ทุกท่านมีความสุขกับการเดินทาง แต่ก็อย่าลืมตรวจเช็คยานพาหนะให้ดีก่อน 

เดนิทางและเดนิทางด้วยความระมดัระวงั  และทีส่�าคญัท่องเทีย่วกนัสนกุเพลดิเพลนิ

แล้ว ก็อย่าลืมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ที่เราเดินทางไปด้วยนะคะ เราจะได้มี 

สถานที่สวยๆ เก็บไว้ให้รุ่นลกูหลานได้มาเที่ยวกันต่อไปอีกนานเท่านานค่ะ

เจ้าของ	 :	 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ที่ปรึกษา	 : ดร.พรชัย รุจิประภา รักษาการผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ 

  ผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

 :   ดร.สนใจ หะวานนท์ รองผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/ 

  รองผู้จัดการใหญ่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ผู้จัดท�า	 : ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

เสนอแนะ	ข้อคิดเห็น	/	ติชม	:	ห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

บทน�ำ

จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์	 : 0-3250-8352            โทรสาร		:  0-3250-8396
e-mail	 :	 sieplibrary@hotmail.com
ที่อยู่	 : เลขที่  1281 ค่ายพระรามหก  ถนนเพชรเกษม  ต�าบลชะอ�า 
  อ�าเภอชะอ�า  จังหวัดเพชรบุรี  76120  
เว็บไซต์	 : www.sirindhornpark.or.th     
Facebook			 : facebook.com/sirindhornpark
พิมพ์ที่	 : บริษัท ภูริพันธ์ การพิมพ์ จ�ากัด
สนับสนุนโดย			 : กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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ปี	2556	กรงุเทพมหานคร ได้รบัเลอืกจากสมาคมผูจ้ดัพมิพ์นานาชาต ิ(IPA) สหพนัธ์ผูจ้�าหน่ายหนงัสอืนานาชาต ิ(IBF) สหพนัธ์สมาคม
และสถาบนัห้องสมดุนานาชาต ิ(IFLA) และองค์การยเูนสโกให้เป็น “เมอืงหนงัสอืโลก” แต่ในทางกลบักนัพบว่าสถติกิารอ่านของคนไทย 
ลดลงทุกปี และน้อยกว่าหลายประเทศในอาเซยีน อย่างสงิคโปร์ และเวยีดนาม ซึง่จากสถติล่ิาสดุของส�านกังานสถติแิห่งชาต ิเมือ่ปี พ.ศ.2554 
พบว่าคนไทยอ่านหนงัสอืปีละประมาณ 2-5 เล่ม ในขณะทีค่นมาเลเซยีอ่านหนงัสอื ปีละ 40 เล่ม คนสงิคโปร์อ่านหนงัสอืกนั 40 - 50 เล่มต่อปี  
และคนเวียดนามอ่านหนังสือกันปีละ 60 เล่ม 

สถติดิงักล่าวแสดงให้เหน็ว่าการอ่านหนงัสอืไม่ใช่พฤตกิรรมซึง่เป็นทีน่ยิมของคนไทยโดยทัว่ไป เนือ่งจากในปัจจบุนัผูค้นส่วนใหญ่ 
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนมักจะใช้เวลาไปกับการเล่นคอมพิวเตอร์และดูโทรทัศน์มากกว่าการอ่านหนังสือ รวมทั้งไม่ได้มีการ 
เสริมสร้างพฤติกรรมการอ่านอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

การอ่านหนังสือมีความส�าคัญต่อเราอย่างไร ?
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าหนังสือเป็นคลังความรู้และแหล่งภูมิปัญญาของมนุษยชาติ หนังสือให้ทั้งความรู้ ความคิด และ

ความบันเทิง   หนังสือบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและในโลกให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นคว้า ด้วยการถ่ายทอดตัวอักษรผ่านความ
งดงามของศลิปะการประพนัธ์ ซึง่ก่อให้เกดิผลงานวรรณกรรมอมตะมากมาย หนงัสอืสามารถจดุประกายความคดิให้กบัผูอ่้าน นอกจากนีก้ารอ่าน
ยงัสามารถก่อให้เกดิจนิตนาการไปตามชัน้เชงิในการน�าเสนอของผูเ้ขยีน ซึง่สิง่เหล่านีจ้ะไม่เกดิขึน้ในการชมโทรทศัน์ หรอืเวบ็ไซต์และอนิเทอร์เนต็ 
ถ้าถามว่าจนิตนาการมคีวามส�าคญัเพยีงไร กค็งต้องย้อนไปดคู�ากล่าวของไอน์สไตน์ทีว่่า	“จนิตนาการมคีวามส�าคญักว่าความรู”้ (Imagination	
is	more	 important	 than	knowledge) ทั้งนี้เพราะความรู้เป็นสิ่งพื้นฐาน ซึ่งคนทั่วไปสามารถจะเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน แต่จินตนาการคือการน�า
ความรู้นั้นๆ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมขึ้นมา หนังสือจึงท�าให้ผู้อ่านเกิดโลกทัศน์ที่กว้างไกล และขยายมิติทางความคิดให้
หลากหลายขึ้น รวมทั้งรู้เท่าทันสถานการณ์ 

การอ่าน  ไม่ใช่สักแต่ว่าอ่านหนังสืออะไรก็ได้ แต่ควรจะต้องเลือกอ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์ต่อความรู้ ความคิด และจินตนาการ ซึ่งหาก
ดูรายชื่อหนังสือที่คนมาเลเซีย คนสิงคโปร์ และคนเวียดนามอ่านแล้ว เชื่อได้ว่าในจ�านวนนั้นจะต้องมีวรรณกรรมระดับโลก ซึ่งนิยมอ่านกันทั้งใน
สหรัฐ และยุโรป รวมอยู่เป็นจ�านวนไม่น้อย ทั้งนี้ เพราะชาติเหล่านั้นตระหนักถึงเรื่องคุณค่าของหนังสือและการสร้างรสนิยมในการอ่าน ซึ่งอาจ
จะยังเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้คิดถึงกัน ทั้งที่การอ่านนั้นมิใช่แค่อ่านออกหรืออ่านได้ แต่ต้องอ่านเป็นด้วยเพราะคุณภาพของคนในสังคมย่อมมา
จากคุณภาพของหนังสือที่อ่าน

และด้วยการตระหนักถึงการให้ความส�าคัญของการอ่านนี้เองจึงส่งผลให้	คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	25	ส.ค.	2552	ก�าหนดให้	
“การอ่าน”	 เป็นวาระแห่งชาติ	 รวมท้ังก�าหนดให้ปี	 2552-2561	 เป็น	 “ทศวรรษแห่งการอ่าน”	 และก�าหนดให้วันที่	 2	 เม.ย.	 ของทุกป	ี	
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เป็น	 “วันรักการอ่าน”	 เพื่อเป็นการปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่านของเด็กไทย	และส่งเสริมให้คนไทยหันมาสนใจและรักการอ่านเพิ่มขึ้น	 เพราะประโยชน์ที่จะได้รับจากการอ่าน	 ก็คือ
การได้รับความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่	ๆ	ที่สามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ต่อไป

จากผลการวิจัยพบว่า เด็กที่ถูกปลูกฝังการอ่านกับพ่อแม่ตั้งแต่แรกเกิด จะมีพัฒนาการที่ดีในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสติปัญญา ทักษะ 
ทางภาษา คณิตศาสตร์ ด้านอารมณ์ และคุณธรรม การสรรหาหนังสือ ไม่ใช่ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดในการปลูกฝังให้เด็กรักการอ่าน แต่อยู่ที่ตัวของ 
คุณพ่อคุณแม่ทีต่้องเข้าให้ถงึความตอ้งการของเด็กๆ โดยต้องรู้ก่อนว่าเด็กในวยันี้อยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพือ่ทีคุ่ณพ่อคุณแม่จะได้สรรหาสิ่งนัน้มา
ให้อย่างถูกต้องและตรงตามพัฒนาการที่เขาพร้อมจะเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วย เพราะเด็กในแต่ละวัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน และสุดท้ายคุณพ่อ 
คุณแม่ต้องไม่กังวลว่าบ้านจะรกเต็มไปด้วยหนังสือเพราะการที่เด็กๆ เห็นหนังสือจนชินตา เขาก็จะรู้สึกคุ้นเคยและต้องการหยิบขึ้นมาอ่านเอง 
โดยที่ไม่ต้องบอกให้เขารักการอ่านเลย 

วันนี้ . . . อาจยังไม่สาย หากคุณพ่อคุณแม่ จะเริ่มปลูกฝังให้ลูกๆ ของท่านรักการอ่าน โดยเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการหาหนังสือซัก
เล่มที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการมาให้ลูกๆ ของท่านได้อ่าน และเรียนรู้ที่จะมีหนังสืออยู่รอบ ๆ ตัวของเขาเอง 

2 เมษายน 
“วันรักการอ่าน” ... และพฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทย

แหล่งข้อมูล		 : stks.or.th
 : http://www.tungsong.com 
 : คมชัดลึกออนไลน์ คอลัมน์ เมือง(ของคนไม่อ่าน)
  หนังสือโลก : วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์ กับ ประภัสสร เสวิกุล
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บนพื้นท่ีโลกมีน�้าร้อยละ 97 และมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่เป็นน�้าจืดท่ีน�ามาใช้ในการ 

อุปโภคบริโภคของสิ่งมีชีวิต “น�้า” จึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการด�ารงชีวิตมนุษย์ ดังนั้น 

หากเกดิมลพษิทางน�า้จะท�าให้น�า้มกีล่ินและสีทีน่่ารังเกยีจ  อกีทัง้ยงัเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์

เชื้อโรค ส่งผลท�าให้มีปริมาณน�า้ที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลง  

ในปัจจุบนัปัญหาการขาดแคลนน�า้และการเกดิมลพษิทางน�า้ยิง่ทวคีวามรนุแรง

ขึ้นเร่ือย ๆ เนื่องจากน�้าในแหล่งน�้ามีคุณภาพลดลงและมีการใช้น�้าในกิจการต่าง ๆ 

มากขึ้น อันได้แก่ การท�าเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การใช้น�า้ในครัวเรือน และธุรกิจ

บริการต่าง ๆ

มลพิษทางน�้า หรือ “น�้าเสีย” หมายถึง สภาพน�้าที่เสื่อมคุณภาพผิดแปลกไป

จากสภาพธรรมชาติเดิม เนื่องจากมีส่ิงแปลกปลอมเข้าไปปะปนในน�้า เช่น สารอินทรีย์  

กัมมันตรังสี หรือสิ่งมีชีวิต จนท�าให้มนุษย์ สัตว์ และพืชได้รับอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สภาพน�า้เช่นนีไ้ม่เหมาะต่อการด�ารงชวีติของสตัว์ทีอ่าศยัในน�า้ รวมถงึไม่เหมาะต่อการบรโิภคและ

อุปโภคของมนุษย์ เช่น น�้ามีสีผิดปกติ มีกลิ่นเหม็น น�้าที่มีสารเคมีที่เป็นพิษหรือเชื้อโรคปะปนอยู่รวมทั้งน�า้ที่มีอุณหภูมิสูง

ผิดปกติ

ลักษณะน�้าเสียหรือมลพิษทางน�้าเป็นอย่างไร
• มีสารอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่สูง

• มีเชื้อโรค หรือจุลินทรีย์

• มีสารแขวนลอย

• น�้ามีอุณหภูมิสูง

• มีเกลือละลายหรือเจือปนอยู่

• มีคราบน�้ามัน  ไขมันเจือปนมาก

• มีกัมมันตรังสี

• มีสารพิษ  เช่น ปรอท ตะกั่ว แคดเมียมอยู่ในระดับอันตราย

มลพิษทางน�้ามีผลอย่างไรบ้าง
ด้านสุขภาพ น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเจือปน สามารถท�าลายสุขภาพของมนุษย์เราได้ทั้งโดยตรง

และทางอ้อม ซึ่งหากมีการสะสมในระยะยาวก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ เช่น โรคมินามาตะ เกิดจากการ 

รับประทานปลาที่มีปรอทสูง นอกจากนี้แม่น�้าล�าคลองที่เน่าเสียยังส่งกล่ินเหม็น เป็นการบั่นทอนสุขภาพของผู้อาศัยอยู ่

ริมแม่น�า้ล�าคลอง และผู้สัญจร

ด้านการอปุโภคและบริโภค  แหล่งน�า้ส�าหรบัผลติน�า้ประปาส่วนใหญ่ ได้แก่ ล�าคลอง เมือ่แหล่งน�า้เหล่านีเ้กดิเน่าเสยี  

คุณภาพน�้าจึงลดลง ท�าให้ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้น�้าที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน�้าดื่มเพิ่มขึ้น  

การเลือกแหล่งน�า้และการปรับปรุงคุณภาพเพื่อผลิตเป็นน�า้จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วย

มลพิษทางน�้า
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ที่มา		: สิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ   
  เรื่อง “คู่มือชุดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ”
         : หนังสือ “มลพิษสิ่งแวดล้อม (ปัญหาสังคมไทย)” 

ด้านการเกษตร น�้าเสียที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตรนั้น มักเกิดขึ้นจากการปล่อยน�้าทิ้งจาก

โรงงานอุตสาหกรรมลงสู่แหล่งน�้า โดยปราศจากการก�าจัด ส่วนใหญ่เป็นน�า้เสียที่มีความเป็นกรด  

ด่างสูง  มีปริมาณเกลืออนินทรีย์หรือสารเป็นพิษสูง  ท�าให้แหล่งน�า้มีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมต่อ

การเจริญเติบโตของพืชและใช้เลี้ยงสัตว์

ด้านการประมง	สารทีป่นเป้ือนในน�า้จะท�าลายพชื และสตัว์น�า้เลก็ ๆ  ทีเ่ป็นอาหารของปลา

และตัวอ่อน ท�าให้ปลาและสัตว์น�้าต่าง ๆ ลดจ�านวนลง เนื่องจากไม่สามารถด�ารงชีวิตและแพร่

พันธุ์ได้ จนอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อการประมง

ด้านเศรษฐกิจและสังคม น�้าเสียและน�้าทิ้งต่าง ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล 

ตลาดสด ภัตตาคาร และอื่น ๆ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างระบบบ�าบัดน�า้เสีย ซึ่งกระทบกระเทือน

ทางด้านเศรษฐกิจ

แหล่งก�าเนิดของมลพิษทางน�้าที่ส�าคัญ
แหล่งชมุชน น�า้เสยีจากชมุชน เกดิจากการใช้น�า้ในชวีติประจ�าวนัต่างๆของคนเรา  ได้แก่ 

น�้าทิ้งที่มาจากห้องน�้า การซักล้าง การช�าระร่างกาย การขับถ่าย จากที่อยู่อาศัยทุกประเภท 

ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย ร้านอาหาร โรงพยาบาล โรงเรียน หรือตลาดสด เป็นต้น ทั้งนี้หาก

มีการระบายน�้าทิ้งลงสู่ท่อระบายน�้า  แหล่งรองรับน�้าเสีย หรือแหล่งน�้าธรรมชาติโดยไม่ได้ 

ผ่านการบ�าบัด จะท�าให้แหล่งน�้ามีคุณภาพน�้าเสื่อมโทรมและเน่าเสียในที่สุด

โรงงานอุตสาหกรรม	น�้าเป็นสิ่งส�าคัญที่ใช้ในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น   

น�้าหล่อเย็น น�้าล้าง น�้าเสียจากกระบวนการผลิต  เป็นต้น  ซึ่งส่วนใหญ่จะปล่อยลงสู่แหล่งน�้า 

ทางท่อน�้าทิ้ง ถ้าหากน�้าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารปนเปื้อน หรือสารพิษไม่ได้รับการบ�าบัดก่อนปล่อย 

ลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะก็จะท�าให้แหล่งน�้าเน่าเสีย  ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน�้าน้อยลง  ปริมาณเชื้อโรคเพิม่ขึ้น  ท�าให้เกดิ

น�้าเน่า  มีกลิ่นเหม็น  เป็นอันตรายต่อสัตว์น�้าและผู้ใช้ 

การเกษตรกรรม เป็นน�้าเสียที่มาจากการท�าการเกษตรกรรม การเพาะปลูก การล้างภาชนะบรรจุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ 

ฉีดพ่นสารเคมี การชะล้างหน้าดิน การเลี้ยงสัตว์ การระบายของเสียจากมูลสัตว์ลงแหล่งน�้า เช่น ฟาร์มสุกร นากุ้ง บ่อเลี้ยงปลา  

การล้างคอกสัตว์ เป็นต้น  

ท�าอย่างไร..ไม่ให้น�้าเสีย
วิธีการป้องกนัไม่ให้เกดิมลพิษทางน�า้มหีลายวธิ ี ซึง่เราสามารถมส่ีวนร่วมในการรักษาสภาพ

ที่ดีของแหล่งน�า้ได้

• ควรน�าน�้ากลับมาใช้ประโยชน์

• ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน�้า และทางระบายน�า้สาธารณะ

• บ�าบัดน�้าเสียขั้นต้นก่อนระบายลงแหล่งน�า้หรือท่อระบายน�า้

• ช่วยกันลดปริมาณการใช้น�้า และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน

• ส�ารวจเพื่อลดปริมาณน�้าเสียของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม

• ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ปุ๋ย สารก�าจัดศัตรูพืช ในกิจกรรมทางการเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน

• สร้างจิตส�านึกของประชาชนให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งน�า้และประหยัดการใช้น�า้ โดยใช้

เท่าที่จ�าเป็น
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ทกุวนันีเ้ราทราบว่า “น�า้”  มคีวามส�าคัญต่อสิง่มชีวีติทกุชนดิบนโลก  แต่ส่วนใหญ่เรา

กลับมีพฤตกิรรมการใช้น�า้กนัอย่างฟุม่เฟือย โดยไม่ค�านงึถงึคณุค่าของน�า้กนัมากนกั แต่เม่ือ

มปีระชากรโลก ตลอดจนมกีารพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมมากขึน้  ท�าให้ความต้องการในการ 

ใช้น�า้ทวจี�านวนมากขึน้ตามไปด้วย “น�า้” จงึกลายเป็นสิง่ทีม่ค่ีาและขาดแคลนในบางพืน้ที่  

ดงันัน้ เราจงึควรเปลีย่นวธิกีารใช้น�า้ตามความเคยชนิมาเป็นใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า ไม่ปล่อย

ให้น�้าไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะการใช้น�้าอย่างสิ้นเปลืองนั้นจะเป็นผลร้ายกับ

โลกและชีวิตของเราเอง

6 ขั้นตอนการใช้น�้าอย่างประหยัดและรู้คุณค่า

ที่มา		: http://www.green.kmutt.ac.th/water.html

เลือกเวลาใช้
• รอล้างจานทีเดียวหลาย ๆ ใบ ประหยัดกว่า 
 ต่างคนต่างล้าง
• ก่อนซกัผ้า แช่ผ้าในน�า้ผงซกัฟอกทิง้รอไว้ก่อน  
 ผ้าจะได้สะอาดง่าย
• รอให้อากาศเย็นค่อยรดน�า้ต้นไม้ ตอนกลางวนั 
 น�้าจะระเหยง่าย

1 2

4

5

6

3 รองก่อนใช้
• แปรงฟันไป ปล่อยน�า้ไหลไปเปลอืงตัง้ 12 ลติร 
 /ครั้ง จริง ๆ แค่น�้า 1 - 2 แก้วก็เอาอยู่
• ล้างจานควรอุดจุกยางกักน�้า ประหยัดกว่า 
 ล้างจากก๊อกโดยตรง ซึง่จะสิน้เปลืองน�า้ 9  ลิตร  
 / นาที
• รองน�้าใส่ถังล้างรถเช็ดถูด้วยฟองน�้า แทนการ 
 ใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง
•  ใช้ภาชนะรองน�า้ในการล้างผกัผลไม้ แล้วค่อย 
 ล้างจะประหยัดกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง

ใช้อุปกรณ์ช่วยประหยัด
• อาบน�า้ด้วยฝักบวัจะสิน้เปลอืงน�า้น้อยทีส่ดุ รฝัูกบวั 
 ยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน�า้
• ใช้ถุงบรรจนุ�า้ใส่ในชกัโครก เพือ่ลดความสิน้เปลอืง
•  การใช้ชกัโครกจะใช้น�้าถงึ 8-12 ลติรต่อครัง้ โถส้วม 
 แบบตักราดจะเปลืองน�า้น้อยกว่า
• เลือกหัวฉีดสายยางที่เหมาะสม และรดน�้าต้นไม ้
 ด้วยฝักบัว ลดต้นหญ้าด้วย Sprinkler

ก�าจัดจุดรั่วไหล
• จากการส�ารวจอาคารบ้านเรือน พบว่าน�้ารั่วไหล 
 โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงถึง 30%
• ตรวจสอบก๊อกทกุชิน้ในอาคาร งดใช้สขุภณัฑ์ แล้ว 
 สงัเกตมาตรวดัน�า้ หากมกีารเคลือ่นไหวแสดงว่ารัว่  
 ควรซ่อมทันที!!

•	ก๊อกที่มีน�า้หยดตลอดเวลา	อาจสูญน�้าถึง	1500	ลิตร/เดือน

•	 ก็อกปิดไม่สนทิ	รัว่เป็นสาย	สญูน�า้เกนิกว่า	10000	ลติร/เดอืน

•	ชักโครกท่ีลูกลอยปิดไม่สนิท	 น�้าไหลลงโถส้วมตลอดเวลา	

	 อาจสูญน�้าถึง	30000	ลิตร/เดือน

•	หากป๊ัมน�า้ดงัเป็นระยะๆ	ทัง้ทีไ่ม่มใีครใช้น�า้	แสดงว่ามจีดุรัว่		

	 รีบค้นหาและซ่อมทันที!!!

จากน้ีไป กค็งต้องเป็นหน้าทีข่องเราทกุคนทีจ่ะต้องมจีติส�านกึ

ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างรู้คุณค่า และช่วยกัน

อนุรักษ์และดูแลรักษาแหล่งน�้าเพื่อให้เรามีน�้าใช้อย่างย่ังยืน

ต่อไป

เช็ดก่อนใช้
• เช็ดจานที่เปื้อนคราบไขมันออกก่อนล้าง
• ปัดฝุ่นมุ้งลวดก่อนล้างมุ้งลวด
• ปัดฝุ่นรถก่อนล้างรถ

ใช้น�า้ซ�้า	
•  น�า้สดุท้ายของการซกัผ้า สะอาดเกนิกว่าจะทิง้ และ 
 น�้าจากก๊อกดีเกินไปส�าหรับถูพื้น ต้นไม้ไม่จ�าเป็น 
 ต้องดื่มน�้าสะอาด
• เอาน�้าสดุท้ายของการซกัผ้าไปถพูืน้ ถเูสรจ็กเ็อาไป 
 รดน�้าต้นไม้ต่อ
•  ยังมีกิจกรรมอีกหลายแบบที่ท�าแบบนี้ได้
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เมือ่อากาศเป็นฆาตกร
อากาศที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ แต่อยู่รายล้อมใกล้ชิดกับตัวเราและมีความส�าคัญอย่างท่ีเราคาด

คิดไม่ถึง ขณะเดียวกันก็เป็นมารร้ายที่อันตรายที่สุด หนังสือเล่มนี้ มีค�าตอบว่าเหตุใด “อากาศ” จึงกลายเป็น
ฆาตกรที่คร่าชีวิตเราได้โดยไม่รู้ตัว

พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราวุธ  
พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

“พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ	 พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม”  

พระมหากษัตริย ์ผู ้ทรงเป็นนักการทหารและจอมปราชญ์ของโลก คือหนังสือที่ เรียบเรียงขึ้นโดย  

วรชาติ มีชูบท อดีตอาจารย์วชิราวุธวิทยาลัย และอดีตผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งนับเป็นหน่ึงในผู้เชี่ยวชาญเรื่องราว 

ในรัชสมัยของล้นเกล้า ฯ  รัชกาลที่ 6  

จงึเป็นสิง่ทีย่นืยนัได้ดว่ีาหนงัสอืเล่มนีเ้รยีบเรยีงขึน้จากผูท้ีม่คีวามรูจ้รงิ เนือ้หาภายในเล่มประกอบด้วย

พระราชประวัติ ตลอดจนพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ และในส่วนของบรรณานุกรมก็ยังมีข้อมูลให้แก่ผู้ท่ีสนใจสามารถที่จะสืบค้น

เพิ่มเติมได้

มลพิษสิง่แวดล้อม (ปัญหาสงัคมไทย)Pollution Environment : 
(Thai Social Problems)

ปัจจบุนัคนไทยตายผ่อนส่งอย่างทรมาน บ้างกพ็กิารเนือ่งจากการปนเป้ือนของมลพษิจากอาหาร  น�า้ 
ดิน เสยีง ขยะ อณุหภมู ิแสงอลุตราไวโอเลต โดยรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ “มลพษิสิง่แวดล้อม	(ปัญหาสงัคมไทย)		
Pollution	 Environment	 :	 (Thai	 Social	 Problems)”	 เป็นหนังสือท่ีว่าด้วยปัญหาสังคมไทยในส่วนของ
มลภาวะหรือมลพิษสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในอนาคต การควบคุม การป้องกัน และการ
แก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ  โดยมีการประมวลเรื่องราวของ “มลพิษ (pollution)” ทั้งหมดเข้าไว้อย่างสมบูรณ์  
เพื่อให้เกิดการความเข้าใจและตระหนักในปัญหาของมลพิษสิ่งแวดล้อมที่สังคมก�าลังเผชิญอยู่

7

จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ตามรอยพระบาท จอมปราชญ์แห่งน�า้
ปัจจุบัน “น�้า” ก�าลังเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทยและของโลก ทั้งยัง

ส่อเค้าว่าจะยาวนานนบัเนือ่งไปถงึอนาคต แต่ใครจะทราบว่า...หากประเทศไทย
ไม่มี “ในหลวง” ผู้เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพอันย่ิงใหญ่
พระองค์นี้ ปัญหาเร่ืองน�้าจะเป็นเรื่องใหญ่และหนักหนากว่าสถานการณ์ที่หลาย ๆ จังหวัดทั่วทุกภาคใน
ประเทศต้องประสบอยู่มากมายสักเพียงใด น�า้พระราชหฤทัยที่ทรงพระราชทานเพื่อดับทุกข์เข็ญของปวงชน
ชาวไทย จึงนับว่ายิ่งใหญ่มหาศาลเกินกว่าที่จะบรรยายได้หมด ค�าถามที่ว่า “ท�าไมคนไทยถึงรักในหลวง ?”  
ค�าตอบที่ได้รับจึงเต็มไปด้วยเหตุผลนานาประการ...ที่มากมายเกินบรรยายเช่นกัน  

เรยีนรูแ้นวคดิการแก้ปัญหาทกุพบิตัภิยัจาก “น�า้” จากพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ฯ  
ที่หลายเรื่องหลายสิ่งเมื่อได้รู้และเข้าใจจะเห็นว่าทรงมีพระราชด�าริท่ี “ลึกซึ้ง” แต่ “เรียบง่าย” ทว่าคนไทยหลายคนน้อยคนที่จะทราบ
และเข้าใจ

ธรรมดทีี่พ่อท�า
“ธรรมดีที่พ่อท�า” ผลงานเขียนที่สะท้อนความรู้สึกของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ในฐานะคนไทยผู้รู้สึก

และส�านึกเสมอว่าตนเองโชคดีมีบุญได้เกิดมาอยู่ในแผ่นดินของพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก  
จดัพมิพ์ เนือ่งในพระราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธนัวาคม 2554 โดยประมวลความงดงาม 
แห่งพระราชจรยิวตัรผ่านพระบรมฉายาลกัษณ์และธรรมะของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีท่รงปฏบิตัมิา
ตลอดระยะเวลา 65 ปีแห่งการครองราชย์ ซึ่งยังประโยชน์สุขให้แก่ประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้
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ชื่อสามัญ	:	Collared	Kingfisher				

ชื่อวิทยาศาสตร์	:	Todirhamphus chloris   

นกชนิดนี้เป็นนกในกลุ่มนกกระเต็นที่มีนิสัยชอบกินปูเปี้ยวเป็นอาหาร จึงได้ช่ือว่า “นกกินปู”,		

“นกปูเปี้ยว”,	 “นกกินเปี้ยว”	 เป็นนกขนาดเล็ก ลักษณะปากแบบแบนข้างสีด�า หู หัว ล�าตัวด้านบน

และปีกด้านบนเป็นสีน�า้เงินแกมเขียว ส่วนล�าตัวด้านล่างเป็นสีขาว หัวตาและคอมีแถบสีขาว ขาสีด�า  

ทั้งตัวผู้และตัวเมียมีสีสันคล้ายคลึงกัน  โดยส่วนใหญ่จะพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลทั่วประเทศไทย มักพบ

อาศัยอยู่ตามป่าชายเลน ป่าชายหาด และตามแม่น�า้ล�าคลอง มีนิสัยชอบอยู่โดดเดี่ยว ไม่ชอบรวมฝูง  

อาจพบเกาะกิง่ไม้ หรอืตอไม้เพือ่รอดกัเหยือ่ เวลาบนิมกัจะส่งเสียงร้องไปพร้อมๆกนัเสมอ “นกกนิเป้ียว”	

มีพฤติกรรมการหาอาหารโดยการพุ่งจับเหยื่อด้วยปาก ซึ่งส่วนใหญ่ ได้แก่ ปูเปี้ยว ปูก้ามดาบ ปูแสม  

นอกจากนีย้งัพบว่าชอบกนิแมลง และสตัว์เลือ้ยคลานขนาดเลก็ ซึง่เมือ่คาบเหยือ่ได้แล้วมกัจะบนิกลบั

มาเกาะตามกิ่งไม้แล้วใช้ปากฟาดเหยื่อกับกิ่งไม้จนตายก่อนจะกลืนกิน นกกินเปี้ยวเป็นนกประจ�าถิ่น

ของประเทศไทย ที่หาพบได้ง่าย มีสีสันสดใสชวนมอง หากไปแถวป่าชายเลน ป่าโกงกาง ก็จะได้พบ

นกกินเปี้ยวเกาะอยู่ตามเสาอากาศบ้านคน หรือตามไม้โกงกางอย่างแน่นอน

ส�าหรับอุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธรในปัจจุบัน เนื่องจากสภาพป่าชายเลนมีความอุดม

สมบรูณ์ จงึท�าให้ระบบนเิวศมคีวามสมบรูณ์ มสีตัว์เข้ามาอยูอ่าศยัหลากหลายชนดิมากขึน้ ซึง่กร็วมไป

ถงึนกกนิเป้ียวนีด้้วยเช่นกนั จงึไม่เป็นการยากเลยกบัการมาเทีย่วชมระบบนเิวศป่าชายเลนของอทุยาน

สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร แล้วจะได้มีโอกาสชื่นชมความสวยงามของเจ้านกกินเปี้ยวเหล่านี ้

แหล่งข้อมูล		 : จากหนังสือ Bird Study  (เรียนรู้เรื่องนก)
ภาพประกอบ		: http://ousinw.blogspot.com/2012/12/collared-kingfisher.html
               :  http://www.pixpros.net/forums/showthread.php?t=39770
 : http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=channoi&date=12-08-2005&group=2&gblog=34
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โรงเรียนชะอ�าคุณหญิงเนื่องบุรี	 จังหวัดเพชรบุรี	 จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายพระรามหก รวมทั้ง 
 จดักิจกรรมการศกึษาเยีย่มชมการด�าเนนิงานและใช้บรกิารห้องสมดุพลงังานและสิง่แวดล้อม เพือ่ศกึษาค้นคว้าและเรยีนรูด้้านพลงังานและ
สิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 22 มกราคม 2556

ดร.สนใจ	หะวานนท์	รองผูอ้�านวยการศนูย์พลงังานเพือ่สิง่แวดล้อม	/	รองผูจ้ดัการใหญ่อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร  
เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเลือกใช้วิธีการและมาตรการที่เหมาะสม เพื่อการแก้ไขปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร” ซ่ึงการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมี 
วัตถุประสงค์เพือ่ตดิตามผลการศกึษาโครงการและให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทุกภาคส่วนรวมถงึประชาชนในพืน้ทีโ่ครงการได้รบัทราบผลการ 
ศกึษาโครงการและร่วมเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่อการพฒันาพืน้ทีช่ายฝ่ังอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ณ ศนูย์พลงังานเพือ่สิง่แวดล้อม 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 31 มกราคม 2556  

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 จัดกิจกรรมค่ายฝึกอบรมเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนเองและมีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์พลงังาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2556 จ�านวน  93 คน
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คณะครแูละนกัเรยีนโรงเรยีนจฬุาภรณราชวทิยาลยั	จงัหวดัเพชรบรุ	ีเยีย่มชมการด�าเนินงานและใช้บริการห้องสมดุพลงังานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556

จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

การฝึกอบรมเรื่องการเรียนรู้	3Rs	เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยฯ	กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง “การเรียนรู้ 3Rs เพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส�าหรับเยาวชนโดยรอบพื้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อม
นานาชาตสิรินิธร” เพือ่เสรมิสร้างความรู ้ความเข้าใจ และปลกูจิตส�านึกในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสยีอนัตรายท่ีเกดิขึน้ให้แก่เยาวชน 
โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์พลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โดยนอกจากเยาวชนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจทางทฤษฎีแล้ว ยังได้รับความสนุกสนาน
เพลิดเพลินจากสันทนาการและเกมการคัดแยกขยะ รวมทั้งรับของรางวัลที่ทางทีมงานกรมควบคุมมลพิษได้จัดเตรียมไว้ด้วย
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การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ครั้งที่	3	
ในหัวข้อเรื่อง	Potential	interventions	for	protection	of	transboundary	Indochina	mangrove	ecosystems
โครงการ “Transboundary Diagnostic Analysis of the Indochina Mangrove Ecosystems (TDA-IME Project) อนัเป็นความร่วมมอื 

ร่วมระหว่าง อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธร และ Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) ประเทศสวเีดน  
ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คร้ังท่ี 3 ในหัวข้อเรื่อง “Potential interventions for protection of transboundary Indochina  
mangrove ecosystems” ขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมป่าตอง เมอร์ลิน จ. ภูเก็ต เพื่อระดมความคิดเห็นและร่วมกัน 
วิเคราะห์ถึงปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและระบบนิเวศป่าชายเลนในภูมิภาคอินโดจีน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านป่าชายเลน, ด้านสิง่แวดล้อม, ด้านสงัคม-เศรษฐกจิ และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องจากประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย มาเลเซยี สิงคโปร์  
เวียตนาม กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สหภาพพม่า ฮ่องกง รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย อาทิเช่น  
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, MFF, PEMSEA, BOBLME, SEAFDEC เป็นต้น

นอกจากนี ้ผูเ้ข้าร่วมประชมุฯ ได้เดนิทางไปศกึษาเยีย่มชมการด�าเนนิงานของหน่วยงานด้านสิง่แวดล้อมในจงัหวดัภเูกต็ และแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกับชุมชนต่างๆ ได้แก่ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 23 จังหวัดภูเก็ต, สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าภูเก็ต และชุมชนบ้าน 
ป่าคลอก เป็นต้น

สาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา จัดโครงการอบรมสมัมนา เรือ่ง “คนืธรรมชาตสิูผ่นืป่าชายเลน”  
ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างกิจกรรมการบ�าเพ็ญประโยชน์และปลูกฝังให้นักศึกษาได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิรวมทัง้ร่วมท�ากจิกรรมศกึษาเรยีนรู ้ปลกูป่าชายเลน และปล่อยพนัธ์ปมู้า โครงการอทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาติสิรนิธรสีเขยีว  
ด้วยพระบารมี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ในพื้นที่ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ระหว่างวันที่ 
21-22 กุมภาพันธ์ 2556   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลย	ีบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	  จดัโครงการ 
พัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และฟังบรรยายทางวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามแนวพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ส�าหรับนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร จ�านวน 25 คน ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาราวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม	่จัดกิจกรรมศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
พร้อมทั้งเยี่ยมชมการด�าเนินงานและใช้บริการห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในวันที่ 4 มีนาคม 
2556 จ�านวน 218 คน

จดหมายข่าวห้องสมุดพลังงานและสิ่งแวดล้อม
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ส�านักงานเทศบาลต�าบลห้วยชินสีห์	 จังหวัดราชบุรี	จัดโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2556 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
เยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนในการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเสริม
สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีจิตส�านึกในการช่วยกันส่งเสริมรักษาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ชุมชน รวมทั้งจัดกิจกรรมการศึกษา
เรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ�านวน 100 คน  
ในวันที่ 7 มีนาคม 2556 

คณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จดัโครงการพฒันาแนวคิดทางวทิยาศาสตร์และเสรมิสร้างทกัษะการสือ่สาร
ภาษาอังกฤษส�าหรับนิสิตทุนโครงการพัฒนาก�าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) รวมทั้งจัดกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมปลูกป่า ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน จ�านวน 170 คน ในวันที่ 11 มีนาคม 2556

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ	กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักการทูตแรกเข้ากระทรวง
การต่างประเทศ ประจ�าปี 2555 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการระดับแรกปฏิบัติงานได้เรียนรู้ภารกิจของกระทรวงการ 
ต่างประเทศ  และฝึกฝนทกัษะต่างทีจ่�าเป็นในการปฏบิตังิาน รวมทัง้จดักจิกรรมศกึษาดงูานการด�าเนนิงานของศนูย์พลงังานเพือ่สิง่แวดล้อม 
อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ และร่วมกิจกรรม
เพือ่การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม เพือ่ให้สามารถน�าไปปรบัใช้กบัการปฏบิติัหน้าท่ีและเผยแพร่แก่ชาวต่างประเทศได้ต่อไป ในวนัที ่19  มนีาคม   
2556 จ�านวน 54 คน

จังหวัดเพชรบุรี	 ร่วมกับ	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครเกษตร 
หมู่บ้านในการลดการใช้ประโยชน์ของเสียจากการเกษตร” และ “การจัดการศัตรูพืชทางการเกษตรแบบผสมผสาน (IPM) ในไร่นาเกษตรกร”   
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านลดและใช้ประโยชน์ของเสียจากการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การจดัการศตัรพูชืทางการเกษตรแบบผสมผสาน (IPM) ในไร่นา รวมทัง้เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพการเกษตรทีเ่หมาะสม  
มีการท�าการเกษตรด้วยวธิกีารรักษาสภาพแวดล้อม และส่งผลให้เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยมอีาสาสมคัรเกษตรหมูบ้่านและบคุลากร
อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร เข้าร่วมกจิกรรมการฝึกอบรมในคร้ังนี ้ณ อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิริินธร ระหว่างวันที ่19-20 มนีาคม  
2556 จ�านวน 60 คน  
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อทุยานสิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร เป็นสถานทีร่วบรวมความรูต้ามรอยพระยคุลบาทในการฟ้ืนฟูพฒันา

สิ่งแวดล้อมป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนดิ  ให้กลับมาอยู่ใน

สภาพสมบูรณ์ดังเดมิ รวมทัง้ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินเิวศ   

ภายในพื้นที่ของอุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  ยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

ให้ได้ศึกษาเรียนรู้อีกมากมาย  และอีกหนึ่งสถานที่ที่เราภูมิใจมาน�าเสนอก็คือ  

ป่าชายเลนภายในพื้นที่อุทยานฯ  ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือท�ากิจกรรม  สามารถ

ที่จะท่องเที่ยวและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนไปพร้อมๆ  กัน  เรียกว่าได้ทั้ง 

ความรู้และความเพลดิเพลนิกันเลยทเีดยีวค่ะ 

 

ป่าชายเลน
ระยะที่ 1  ปลูกบริเวณพื้นที่คลองบางตราน้อยและคลองบางตราใหญ่  เนื้อที่

ประมาณ  80  ไร่ตามล�าดับ  ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน  จ�านวน  32  ชนิด  

(เมื่อวันที่  17 สงิหาคม 2537 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชด�าเนนิทรงปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ทัง้สองแห่ง)

ระยะที่ 2 ปลูกบรเิวณพื้นที่ส่วนแยกคลองบางตราน้อย มเีนื้อที่ประมาณ 

30  ไร่  ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน  จ�านวน  22  ชนิด  (เมื่อวันที ่ 

20  กรกฎาคม  2544  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี 

เสด็จพระราชด�าเนนิทรงปลูกต้นโกงกางใบใหญ่)

ระยะที่ 3 ปลูกบรเิวณพื้นที่คลองบางตราใหญ่ มเีนื้อที่ประมาณ 100 ไร่ ประกอบ

ด้วยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน  (20%)  และป่าชายหาด  (80%)  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยเป็นผู้ด�าเนนิการ ภายใต้การก�ากับทางวชิาการ โดย ศ.ดร.สนทิ อักษรแก้ว

ปัจจุบันสภาพป่าชายเลนดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์	 ระบบนิเวศมีความสมดุลมีสัตว์เข้า
มาอยู่อาศัย	หลากหลายชนิดและหลากหลายพันธุ์	 เป็นห้องเรียนธรรมชาติ	ส�าหรับศึกษา
ความหลากหลายทางชวีภาพของป่าชายเลนได้อกีแห่งหนึง่ของประเทศ	โดยมเีส้นทางเดนิ
สะพานไม้	เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้ที่เที่ยวชมและศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน

เมื่อหน้าร้อนเดินทางมาถึงพร้อม ๆ กับอากาศที่แสนจะร้อน
อบอ้าว สิง่ทีใ่ครหลายคนคดิถงึคงหนไีม่พ้นการได้เดนิทางท่องเทีย่ว
พักผ่อนให้คลายร้อน บางคนอาจจะมีเวลาที่จ�ากัดในการเดินทาง  
ในขณะทีห่ลาย ๆ  คนอาจจะอยากท่องเทีย่วแบบได้ความสนกุสนาน
เพลินเพลิน และได้รับความรู้ไปในคราวเดียวกัน หากใครมองหา
ทรปิท่องเที่ยวสไตล์นี้ “อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาตสิรินิธร” ของ
เราก็พร้อมเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งส�าหรับทุก ๆ คนค่ะ

แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ...  
ห้องเรียนธรรมชาติ
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