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เปิดบ้านทักทาย

สวัสดีครับ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก  

วารสาร  “สุขใจ”  ในมือท่านฉบับนี้เป็นฉบับที่สองแล้ว ทั้งนี้กลุ่มเอ็กโก ตั้งใจ 
พัฒนาให้วารสารฉบับนี้เป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับชุมชนในพื้นที่รอบ 
โรงไฟฟ้าทุกแห่ง โดยจะสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์กับ 
ท่านและชุมชนของท่าน รวมทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ส�าคัญของกลุ่ม 
เอ็กโก โดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าและกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ของเรา  ให้ทุกท่านได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมย์
ของบรษิทัในการอยูร่่วมกบัชมุชนอย่างยัง่ยนื  เกือ้กลู และไม่หยดุนิง่ทีจ่ะพฒันา
งานและความสัมพันธ์ของเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปครับ 

ในปีนี้ กลุ่มเอ็กโก ได้จัดต้ังคณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประกอบด้วยตัวแทนจากโรงไฟฟ้าต่างๆ  
ในกลุ่ม เพื่อมาช่วยกันพัฒนาและขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมี 
ประสิทธิภาพ  ที่ส�าคัญที่สุด  คือ  เราให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ตลอดจน 
การพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ด้วยความเชื่อมั่นว่า ความ
เข้าใจและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน จะเป็นต้นทางส�าคัญที่ผลักดัน 
ให้เกิดประโยชน์สุขที่ยั่งยืนในท้องถิ่นของท่านครับ 

ท้ายสุดนี้   ผมในฐานะตัวแทนคณะท�างานฯ   ขอยืนยันในความตั้งใจและความ 
ภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสร่วมท�างานกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทุก 
ท้องที ่  พร้อมทัง้ยนิดรีบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะจากเพือ่นบ้านทกุท่าน 
เพือ่น�ามาปรบัปรงุและพฒันาการด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
ยิ่งๆ ขึ้นไป โดยท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นตรงมายังคณะท�างานฯ ท่ี
ส�านักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หรือแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าของเราที่ตั้งอยู่ใน
ชุมชนของท่านก็ได้ครับ 

พรศักดิ์ พรชนาธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารโครงการ

ประธาน คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า กลุ่มเอ็กโก



คติความเชื่อเกี่ยวกับ
วันลอยกระทง

  แต่เดิมเชื่อกันว่าการลอยกระทง
เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาท 
ที่พระพุทธเจ ้าทรงได ้ประทับรอย
พระบาทไว้หาดทรายแม่น�้านัมมทานท ี 
ในประเทศอนิเดยี ชาวไทยในภาคเหนอื 
มีความเชื่อว่า การลอยกระทงเป็น 
การบูชาพระอุปคุต ตามต�านานเล่า 
ว ่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบ 
พระยามารได้ แต่ปัจจุบัน คนส่วน 
มากลอยกระทงด้วยความเชื่อว่าการ
ลอยกระทงเป็นการขอบคุณพระแม่
คงคาที่ให้ตนได้ใช้น�้าอุปโภค บริโภค 
และขอขมาที่ได้ล่วงเกินทิ้งสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ลงในแม่น�้า รวมทั้งลอยความ
ทกุข์ ความโศกรวมถงึโรคภยัต่างๆ ให้
ลอยไปกบัแม่น�้า 

  ส่วนการลอยกระทงตามสายน�้านี้ ท้าวศรจีฬุาลกัษณ์ หรอืนาง
นพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดประดิษฐ์กระทงรูป
ดอกบัว และรูปต่างๆ ถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน�้า  
จนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์ มีการท�ากระทงขนาดใหญ่และสวยงาม 
ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ 
กล่าวไว้ว่า   

 	 "ครั้นมาถงึเดอืน	12	ขึ้น	14	ค�่า	15	ค�่า	แรมค�่าหนึ่งพธิจีองเปรยีง 
นั้น	 เดิมได้โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า	 ฝ่ายใน 
และข้าราชการที่มีก�าลังพาหนะมาท�ากระทงใหญ่	 ผู้ถูกเกณฑ์ต่อ 
เป็นถังบ้าง	 ท�าเป็นแพหยวกบ้าง	 กว้าง	 8	 ศอกบ้าง	 9	 ศอกบ้าง	 
กระทงสูงตลอดยอด	 10	 ศอก	 11	 ศอก	 ท�าประกวดประขนักนัต่างๆ	 
ท�าอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง	 4	 บ้าง	 และท�าเป็นกระจาดชั้นๆ 
บ้าง	 วิจิตรไปด้วยเครื่องสด	 คนท�าก็นับร้อย	 คิดในการลงทุนท�า 
กระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง	เบด็เสรจ็กถ็งึ	20	ชั่งบ้าง	ย่อมกว่า	 
20	ชั่งบ้าง"	

 ลอยกระทงในปัจจุบัน ยังคงรักษารูปแบบเดิมเอาไว้ได้ตาม 
สมควร เมื่อถงึวนัเพญ็พระจนัทร์เตม็ดวงในเดอืนสบิสอง ชาวบ้านจะ
จดัเตรยีมท�ากระทงจากวสัดทุี่หาง่ายตามธรรมชาต ิเช่น หยวกกล้วย
ดอกบัวและใบตองน�ามาประดิษฐ์เป็นกระทงสวยงาม ปักธูปเทียน 
และดอกไม้เครื่องสักการบูชา ก่อนท�าการลอยในแม่น�้ากจ็ะอธษิฐาน
ในสิ่งที่มุ่งหวัง พร้อมขอขมาต่อพระแม่คงคา ตามวัดหรือสถานที่จัด
งานหลายแห่ง มักจัดให้มีการประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ 
และมงีานรื่นเรงิในตอนกลางคนื

เรื่องจากปก

ย้อนรอย..ลอยกระทง 

 ลอยกระทงเป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ   
ในอดตีงานลอยกระทงเริ่มตั้งแต่ กลางเดอืนสบิเอด็ ถงึกลางเดอืนสบิสอง 
ซึ่งเป็นฤดูน�้าหลาก น�้าจะเต็มสองฝั่งแม่น�้า พอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง 
พระพระจนัทร์เตม็ดวงสาดแสงส่องทั่วท้องฟ้าและผนืน�้า เป็นบรรยากาศที่
สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง

 เดมิพธิลีอยกระทงเรยีกว่า พระราชพธิจีองเปรยีงชกัโคม   ลอยโคม 
ซึ่งเป็นพธิขีองพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คอื พระอศิวร พระ
นารายณ์ และพระพรหม ครั้นพอคนไทยนบัถอืพระพทุธศาสนา ได้ท�าพธิยีก
โคมเพื่อบูชาพระบรมสารรีกิธาต ุพระจฬุามณ ีณ สวรรค์ชั้นดาวดงึส์ ลอย
โคมบูชาพระพทุธบาท ณ หาดทรายแม่น�้านมัมทานท ีประเทศอนิเดยี

ประเทศไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมที ่
อาศัยน�้าเป็นหลัก วิถีชีวิตของคน 
ไทยจึงผูกพันแนบแน่นกับสายน�้ามา 
ยาวนาน รวมถึงประเพณีต่างๆ ล้วน 
แต่มีน�า้เข้ามาเป็นส่วนประกอบ และ 
หนึ่งในประเพณีเก่ียวกับน�้าที่ท�าให้
ชาวโลกรู้จักบ้านเรา ไม่น้อยไปกว่า
ประเพณีสงกรานต์ คือประเพณีลอย
กระทง หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง  
ซึง่ในปีน้ีตรงกบัวนัที ่17 พฤศจกิายน
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ลองมาดกูนัว่าการเลอืกวสัดลุอยกระทงทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมนัน้ มี
แนวทางอย่างไรบ้าง

 • เลือกวัสดุลอยกระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ หากอยู่ใกล้แหล่งวัสดุจาก
ธรรมชาต ิเช่น ต้นกล้วย ดอกบวั ควรเลอืกใช้วสัดเุหล่านั้น เพราะหาง่าย ราคาถูก และ
ย่อยสลายได้ง่าย แต่หากอยู่ในเมอืงซึ่งหาวสัดจุากธรรมชาตไิด้ยาก ให้พจิารณาเลอืกใช้
วสัดสุงัเคราะห์ หรอืวสัดทุางเลอืกอื่นๆ ที่ย่อยสลายง่าย เช่น ขนมปัง กระดาษชานอ้อย 
เป็นต้น โดยพิจารณาสภาพพื้นที่ประกอบด้วย เช่น หากลอยในแหล่งน�้าที่มีปลาหรือ 
สตัว์น�้าเยอะ ควรเลอืกกระทงขนมปังที่ไม่ใส่ส ีและไม่ควรตกแต่งด้วยกากเพชรหรอืวสัดุ
อื่น เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อสตัว์น�้าได้  ถ้าปรมิาณกระทงขนมปังเหมาะสมกบัจ�านวน
สตัว์ เท่ากบัได้บญุ 2 ต่อ คอื ได้ขอขมาพระแม่คงคา และยงัได้ท�าทานกบัสตัว์น�้าอกีด้วย 
แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจ�านวนสัตว์น�้าน้อยเกินกว่าจะกินขนมปังหมด อาจเลี่ยงมา
ใช้กระทงใบตอง หรือวัสดุอื่นแทน เพราะเมื่อขนมปังเปื่อยยุ่ย จมลงพื้นน�้า จะจัดเก็บ 
ได้ยาก ส่งผลให้น�้าเน่าเสยีได้ 

 • ใช้หลัก การลด (Reduce) ลดขนาด จ�านวนชั้น และการตกแต่งกระทงให้ 
น้อยลงเท่าที่จะท�าได้ เพราะเท่ากับช่วยลดการใช้วัสดุ ประหยัดทรัพยากร และลด 
ปริมาณการก�าจัด ท�าลายด้วย หรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้คุ้มค่า เช่น  
หนึ่งกระทง ต่อหนึ่งครอบครวั หรอืเพื่อนหนึ่งกลุ่ม รวมถงึการแปรสภาพเพื่อน�ากลับ 
มาใช้ใหม่ (Recycle) โดยชมุชนและหน่วยงานต่างๆ อาจช่วยกนัวางแผนการคดัแยก
และน�ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การน�ากระทงที่ท�าจากวัสดุจากธรรมชาติ ไปหมักในถัง 
หมกัส�าหรบัท�าปุ๋ยชวีภาพ หรอืก๊าซชวีภาพ เป็นต้น"

 • การรณรงค์ "ลอยกระทงวัสดุแบบเดียวกัน" ปัญหาส�าคัญของการ 
ลอยกระทง คือการจัดเก็บและท�าลายกระทงภายหลังการจัดงาน ถ้าวัสดุที่น�ามาใช ้
เหมือนกัน การจัดการจะง่าย และท�าได้ทีเดียวพร้อมกันทั้งหมด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
และเวลาในการคดัแยก

   ประเพณีลอยกระทง 
อันดีงามของไทย คือการแสดง 
ออกถึงความกตัญญูรู ้คุณค่า 
แห่งสายน�้า เราจงึควรหนัมาช่วย
กันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้
ให้สมดั่งตั้งใจ ด้วยการเลอืกใช้
วสัดทุี่เหมาะสม ลดการใช้ และ
หาวิธีการก�าจัดหรือน�ากลับมา
ใช้ใหม่อย่างเหมาะสม เพื่อให้ 
การลอยกระทงขอขมาแม่คงคา
ในครั้งนี้และสืบไป ไม่เป็นการ
ซ�้าเติมมลพิษให้กับแหล่งน�้า  
บุญจะได้ส่งให้เราสุขใจ...อย่าง
แท้จรงิ

ลอยกระทงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันดีกว่า

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ท�าให้หลายภาคส่วนได้พยายามรณรงค์งดใช้
โฟมท�าฐานกระทง เพราะเป็นวสัดยุ่อยสลายยาก ผู้คนจงึนยิมหนัมาใช้กระทงที่ท�าจากแป้งขนมปังกนั
มากขึ้น แต่กย็งัยากที่จะสรปุลงไปว่าแท้จรงิแล้ววสัดปุระเภทใดที่เหมาะสม และสร้างมลพษิให้แก่แหล่ง
น�้าน้อยที่สดุ  เนื่องจากในบางครั้งการใช้วสัดทุี่ย่อยสลายง่าย เช่น ขนมปัง ในบางพื้นที่ หากมปีรมิาณ
มากเกนิไปกอ็าจมผีลให้แหล่งน�้าเน่าเสยีได้เช่นกนั

 ดร.ธนาวดี ลี้จากภัย ศูนย์เทคโนโลยโีลหะและวสัดแุห่งชาต ิส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) กล่าวว่า เป็นเรื่องยากที่จะระบวุ่าวสัดปุระเภทใดดทีี่สดุส�าหรบั
การลอยกระทง เพราะไม่สามารถพจิารณาได้จากตวัวสัดเุท่านั้น แต่ต้องอาศยัการ

ประเมนิจากสภาพพื้นที่ ปัจจยัสิ่งแวดล้อมและการบรหิารจดัการขยะ
ของในพื้นที่นั้นๆ เป็นองค์ประกอบด้วย  

ขอบคณุภาพประกอบและข้อมูล 
• www.thaihealth.or.th  
• www.vcharkarn.com  
• ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์
 และเทคโนโลยแีห่งชาติ
• www.loikrathong.net  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ลอยกระทงทั่วไทย

 ภาคเหนือตอนบน นิยมท�าโคมลอยเรียกว่า  
"ลอยโคม" หรอื "ว่าวฮม" หรอื "ว่าวควนั" ท�าจากผ้าบางๆ  
แล้วสุมควันข้างใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศ ประเพณีของ 
ชาวเหนือนี้เรียกว่ายี่เป็ง หมายถึงการท�าบุญในวันเพ็ญ 
เดือนยี่ นับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 
สบิสองในแบบไทย 
 • จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณี "ยี่เป็ง" ทุกปี 
  อย่างยิ่งใหญ่ตระการตา และมีการปล่อยโคม 
  ลอยขึ้นเตม็ท้องฟ้า  
 • จงัหวดัตาก มปีระเพณลีอยกระทงขนาดเลก็ทยอย 
  เรยีงรายไปเป็นสาย เรยีกว่า "กระทงสาย"
 • จังหวัดสุโขทัย จัดขบวนแห่โคมชักโคมแขวน 
  การเล่นพลตุะไล ไฟพะเนยีง

  ภาคอีสาน ในอดตีมกีารเรยีกประเพณลีอยกระทง 
ในภาคอสีานว่า สบิสองเพง็ หมายถงึวนัเพญ็เดอืนสบิสอง 
ซึ่งจะมเีอกลกัษณ์แตกต่างกนัออกไป เช่น   
 • จังหวัดร้อยเอ็ด มีชื่องานประเพณีว่า "สมมาน�้า 
  คนืเพง็เสง็ประทปี" ตามภาษาถิ่นมคีวามหมายถงึ 
  การขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญเดือน 
  สิบสอง การประกวดประทีปโคมไฟและกระทง 
  อันสวยงาม มีการจ�าลองแห่หัวเมืองสาเกตุนคร 
  ทั้ง 11 หวัเมอืง

 

 • จังหวัดสกลนคร ในอดีตจะมีการลอยกระทง 
  จากกาบกล้วย ลกัษณะคล้ายกบัการท�าปราสาท 
  ผึ้ง โบราณเรยีกงานนี้ว่าเทศกาลลอยพระประทปี 
  พระราชทาน สบิสองเพง็ไทสกล
 • จังหวัดนครพนม จะตกแต่งเรือแล้วประดับไฟ 
  เป็นรูปต่างๆ เรียกว่า "ไหลเรือไฟ" โดยเฉพาะที่ 
  จังหวัดนครพนม เพราะมีความงดงามและ 
  อลงัการที่สดุในภาคอสีาน

 ภาคกลาง มีการจัดประเพณีลอยกระทงขึ้นทั่ว 
ทกุจงัหวดั 
 • กรงุเทพมหานคร จะมงีานภูเขาทอง เป็นรูปแบบ 
  งานวัด เฉลิมฉลองราว 7-10 วัน ก่อนงานลอย 
  กระทงและจบลงในช่วงหลงัวนัลอยกระทง
 • จงัหวดัพระนครศรอียธุยา มกีารจดังานประเพณ ี
  ลอยกระทงกรงุเก่าขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บรเิวณอทุยาน 
  ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายในงานม ี
  การจดัแสดงแสง ส ีเสยีง อย่างงดงามตระการตา

 ภาคใต้ อย่างที่อ�าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กม็ ี
การจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนั้น ในจังหวัดอื่นๆ  
กจ็ะจดังานวนัลอยกระทงด้วยเช่นกนั

4 สุขใจ สุขใจ 5  



บ้านฉันบ้านเธอ

 ฉบับที่แล้ว น้องผึ้ง จากขนอมเขียนมาเล่าเรื่องราว 
ความสมบูรณ์ของท้องทะเลขนอมและกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมที่ชุมชนร่วมกันดูแล ฉบับนี้ขอพาขึ้นอีสาน ดินแดน 
ที่ราบสูงกว้างใหญ่ของประเทศกนับ้าง ไปพบกบัน้องแนน หรอื  
นางสาวขนิษฐา สังข์สีแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2  
โรงเรยีนเทพสถติวทิยา ถงึที่นี่จะไม่มทีะเลสฟ้ีาคราม แต่ที่ชมุชน 
ของน้องแนนเขามดีอีะไร เราตามไปดูกนันะคะ

6 สุขใจ สุขใจ 7  



สุขใจ 9  

ภูมิใจบ้านเรา

  ภูมิปัญญาการถนอมอาหารให้เก็บไว้กินนานๆ แต่คร้ัง 
โบราณของคนไทยแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาค แต่มีหลักการ 
คล้ายกันคือใช้ความเค็มของเกลือเพ่ือหมัก ดอง หรือความหวาน 
ของน�้าตาลเพ่ือ เช่ือม กวน การถนอมอาหารประเภท “ปลา”  
อย่างหนึง่ทีค่นไทยทกุภาคต่างรูจ้กัและ(น่าจะ) เคยลิม้ลอง แถมยงั 
คิดถึงเป็นพิเศษเม่ือต้องอยู่ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน ใช่แล้วค่ะ 
ปลาร้า นั่นเอง  

  ปลาร้าใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ปลาร้า 
ทรงเคร่ือง น�้าพริกปลาร้า ปลาร้าหลน หรือจะน�าไปต้มกรองเอา 
แต่น�า้มาใส่อาหารทีส่าวๆ ทกุคนคุน้เคยดอีย่างส้มต�าปลาร้า หนึง่ใน 
เมนูปลาร้าที่พี่น้องชาวอีสานรู้จักดี คือ ปลาร้าบอง หรือที่เรียกว่า 
"แจ่วบอง" ซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากเครื่องเทศและสมุนไพร 
ต่างๆ เช่น หัวหอม กระเทียม ข่า ตะไคร้ พริกแห้ง ใบมะกรูด น�ามา 
คั่วหรืออบจนสุกบดผสมให้เข้ากัน เติมปลาร้าที่หมักได้ที่และบด
ให้ละเอียด ผสมให้เข้ากัน อาจปรุงรสด้วยก็ได้ แล้วน�าไปผัดจนสุก 
หรือน�าไปอบแห้งก็ได้

 วันนี้จะพาไปรู้จักปลาร้าบองแม่หวา เจ้าต�ารับปลาร้าบอง 
สูตรเด็ดประจ�าเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาปลาร้าบอง
ให้เข้ายุคสมัย ถูกหลักโภชนาการ สะอาดถูกหลักอนามัย ที่ส�าคัญ
ไม่ใส่สารกันบูด คุณจันทร์ถวา พูลเพิ่ม หรือ แม่หวา เล่าให้ฟังว่า  
แต่เดิมนั้นคุณยายน้อย พูลเพิ่ม (ทาโกสุม) สอนให้ลูกๆ ฝึกท�า
ปลาร้าบองไว้กินในครอบครัว และแบ่งปันให้ญาติสนิทมิตร
สหายรับประทานกันเป็นประจ�า จนเกิดความช�านาญ กระทั่งผลิต 
จ�าหน่ายตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา 

 “เดิมป้าท�าขายเองเป็นถุง เป็นกระป๋องเล็กๆ ราคาแค่ 10  
บาท ต่อมาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเขามา 
ชวนให้ไปประกวดปลาร้าบอง เมื่อปี 2545 แล้วได้รางวัลที่ 1 เลย 

ท�าให้มีก�าลังใจมากข้ึน ทีนี้เลยเอาจริง 
เอาจัง ท�าเองหมดทุกอย่าง เริ่มหมัก 
ปลาร้าเองเลย จากแต่เดิมซื้อปลาร้า 
เขา จนถึงปี 2547 ที่เริ่มมีสินค้าโอทอป
จึงได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  
ชื่อกลุ่มสตรีการผลิตชุมชนวัดเวฬุวัน”

 เมื่อเริ่มต้นเข ้าสู ่กระบวนการ 
คดัสรรสนิค้าหนึง่ต�าบล หนึง่ผลติภณัฑ์  
(โอทอป) ปลาร้าบองแม่หวาอยูใ่นระดบั  
2 ดาว แต่ด้วยความมุ่งมั่นตงใจของ 
แม่หวาและสมาชิกในกลุ่มท�าให้ต่อมา 
ได้รับการคัดสรรเพิ่มระดับเป็น 3 ดาว 
จนเมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา ปลาร้า 
บองสุกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่หวา 

ปลาร้าบองได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงถึงการได้รับคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ  
5 ดาว นอกจากนี้ยังมีรางวัลรับประกันความอร่อยของผลิตภัณฑ์อีกมากมาย และ 
รางวัลเชิดชูคุณูปการของแม่หวาในฐานะผู้อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย แม่ 
ตัวอย่างที่ท�าความดีเพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจ�าปี 2553

 แอบถามคุณสุพัฒนา สนองผัน หรือคุณอิ๋ว ลูกสาวคนกลางของแม่หวา 
ถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ คุณอิ๋วแย้มเคล็ดลับให้ฟังว่า “ปลาร้าเราท�าเอง ใช้ปลา 
ที่มีเนื้อมากอย่างปลานิลหรือปลาช่อน ที่ส�าคัญต้องต้องหมักไว้นาน 1 ปีขึ้นไป  
เพราะปลาร้าจะได้มีกล่ินหอม ถ้าหมักไม่นานพอ กล่ินจะไม่หอม ไม่ได้รสชาติของ
ปลาร้า ของเรามีกลิ่นปลาร้าแท้ๆ ปลาร้าภาคกลางจะใส่น�้าตาล แต่ของเราไม่ใส่ 
น�้าตาลจึงไม่มีรสหวาน นอกจากนั้น พวกเคร่ืองปรุงเคร่ืองเทศเราจะรับซื้อจาก 
ชุมชนเกษตรกรในท้องถิ่น และจากสมาชิกในกลุ่ม” 

 นอกจากปลาร้าบองสุกของฝากขึ้นชื่อแล้ว ที่ร้านยังจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ถนอมอาหารจากปลาอีกหลายอย่าง อาทิ ปลาร้าผง กะปิปลาร้า น�้าปลาร้า รายการ
หลังโด่งดังไปไกลถึงต่างประเทศ ช่วยให้คนไทยในต่างแดนคลายความคิดถึง 
อาหารประจ�าชาติอย่างส้มต�าลงไปได้บ้าง 

 สนใจแวะดูงานหรืออุดหนุน แม่หวาปลาร้าบองสุก ของกินถูกปาก ของฝาก 
จากร้อยเอ็ด อร่อยเด็ดถูกใจ ได้ที่บ ้านเลขที่  14/1 คุ ้มวัดเวฬุวัน ซอย 13  
ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043 522837,  
08 5373 0062, 08 1546 5125 ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าหากสั่งในปริมาณ 
มากค่ะ

	 ส�ำหรับท่ำนที่พลำดไม่ได้อ ่ำน	 ภูมิใจบ้ำนเรำ	 ฉบับก่อนที่ เรำได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ  ์
น�้ำพริกดวงกมล	 ของกลุ ่มวิสำหกิจชุมชน	 แม่บ้ำนเกษตรกรท่ำต้นจันทร์	 ฉบับน้ีจึงสรุป 
รำยละเอียดให้ติดตำมกันอีกครั้งค่ะ
	 วิสำหกิจชุมชน	 แม่บ้ำนเกษตรกรท่ำต้นจันทร์	 เริ่มจำกกำรรวมกลุ่มของแม่บ้ำนที ่
ว่ำงเว้นจำกงำนประจ�ำ	 มีควำมคิดที่จะหำรำยได้เสริม	 จึงสรรหำผลิตภัณฑ์ที่คิดว่ำจะ 
ท�ำตลำดได้ดีด้วยเหตุผลทั้งหลำยจึงมำลงตัวที่ผลิตภัณฑ์	 "น�้ำพริกแปรรูป"	 เพรำะเป็น 
อำหำรพื้นบ้ำนที่คนไทยชอบรับประทำนคุ้นเคยกันอยู่ทุกครัวเรือนด้วยสูตรที่ปรุงกันมำต้ังแต่ 
ด้ังเดิม	 น�ำมำพัฒนำปรับปรุงให้ถูกปำกผู้บริโภคมีรสชำติเข้มข้น	 โดยเน้นกำรคัดสรรวัตถุดิบที่สะอำดได้ 
มำตรฐำนหำได้ในท้องถิ่น	 น�ำมำผ่ำนกระบวนกำรแปรรูปที่พิถีพิถัน	 เพื่อพัฒนำคุณภำพผลิตภัณฑ์จนกลำยมำเป็นสินค้ำ 
"หนึ่งต�ำบล	 หนึ่งผลิตภัณฑ์"	 ของต�ำบลลำดบัวขำว	 อ�ำเภอบ้ำนโป่ง	 จังหวัดรำชบุรี	 จนเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปว่ำ	 
น�้ำพริกดวงกมล...รสเข้มข้นอร่อยถึงใจ
	 สนใจซื้อหำน�้ำพริกอร่อยไว้ติดครัวหรือเป็นของฝำกได้ที่กลุ่มวิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำนเกษตรกรท่ำต้นจันทร์	 ที่อยู่	 99 
หมู่	1	ต�ำบลลำดบัวขำว	อ�ำเภอบ้ำนโป่ง	จังหวัดรำชบุรี	 ติดต่อคุณดวงกมล ทันใจชน		โทร.	032	343	425,	089-0167887
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เพื่อนบ้านท่านใด สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าของ กลุ่มเอ็กโกสามารถส่งค�าถามของท่าน
มาได้ที่ : กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะท�างาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิต 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มในหน้าที่ 36 
หรือส่งที่เจ้าหน้าที่ของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกในพื้นที่ของท่าน

เพื่อนถาม  เราตอบ

2. กังหันลมที่ไม่มีชุดเฟืองทด จะ 
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร เพราะ 
เมื่อมองจากภายนอก เห็นว่ากังหัน 
หมุนช้าๆ

 โดยทั่วไปเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า จะได้รับ 
การควบคุมความเร็วรอบให้คงที่ เพื่อผลิต 
กระแสไฟฟ้าที่ความถี่คงที่ เช่น 50 เฮิรตซ์  
(Hz) และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า 
ระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ได้อย่างมีเสถียรภาพ ในกรณีของกังหัน 
ลมนั้น  ความเร็วรอบของกังหันจะเปลี่ยน 
แปลงไปตามความเร็วลมที่ปะทะ จึง 
ต ้องใช ้ เทคนิคเฉพาะในการเชื่อมต ่อ  
เรียกว่าระบบ Converter แบบเต็มพิกัด
ก�าลัง (Full Scale Converter) ระบบนีท้�าให้
สามารถต่อเครื่องก�าเนิดไฟฟ้ากับกังหัน
ลมได้โดยตรง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ความเร็วรอบตามกระแสลม  โรงไฟฟ้า
พลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็น
แบบไม่มีเฟืองทดก็ใช้ระบบนี้

3. ระบบ Converter แบบเต็มพิกัด
ก�าลัง (Full Scale Converter) มี 
ข้อดี ข้อเสียอย่างไร
 ข้อดี คือการบ�ารุงรักษาต�่า ไม่มีเสียง 
จากชุดเฟืองทด (gearbox) และพัดลม 
ระบายความร้อน ส่วนข้อเสียคือ ราคาสูง 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (generator) มีน�้าหนัก
มาก  จึงต้องออกแบบฐานรากเพื่อให้รับ 
น�้าหนักได้เพิ่มขึ้น
 ส� า ห รั บ ใ น ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ข อ ง เ ร า  
โรงไฟฟ้าทีม่กีารตดิตัง้กงัหนัลมขนาดใหญ่  
ต้ังแต่ 2 เมกะวัตต์ข้ึนไปมี 3 แห่ง คือ  
1. โรงไฟฟ้าล�าตะคลอง 2.โรงไฟฟ้า 
ห้วยบง และ  3. โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
เทพพนา วินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานลมแห่งเดียวที่ไม่ใช้ชุดเฟืองทด

 ฉบับนี้เพื่อไม่ให้ตกเทรนด์โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เรามีค�าถาม-ค�าตอบที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานลม  
เทพพนา วินด์ฟาร์ม ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกของกลุ่มเอ็กโกมาฝากกันค่ะ 

ระยะ 520 ม.

4. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความดังของ 
 เสยีงทีเ่กดิจากกงัหนัลม และมาตรการ 
 จัดการผลกระทบ
 • ระดับความดังของเสียง ในภาวะปกติ  
และในกรณีที่ลมแรง กังหันลมเมื่อเดินเครื่องทั้ง  
3  ตัว ที่ระยะห่างจากโครงการ 520 ม. ค่าระดับ 
เสียงเฉลี่ย 24 ชม. คือ

 - ภาวะปกต ิความเร็วลม 5-6 เมตรต่อวินาที  
  (m/s) = 52.5 เดซิเบลเอ dB (A)
 - ภาวะลมแรง ความเรว็ลม 9 เมตรต่อวนิาที  
  (m/s) = 52.8 เดซิเบลเอ dB (A)

 • ระยะห่างจากบ้านเรอืน และระยะทางที่ 
เสยีงส่งถงึ กฎหมายตามประกาศคณะกรรมการ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ  
dB (A) โดยที่กฎหมายไม่ได้ระบุระยะทาง แต ่
ในทางปฏิบัติเราหมายถึงแนวเขตติดต่อของ 
โรงไฟฟ้ากับชุมชน (แนวเขตทาง)

 จากการวัดเสียงในการจัดท�ารายงานผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) พบค่าระดับ 
เสียงสูงสุด 52.8 เดซิเบลเอ dB (A) ที่ระยะ  
520 ม. เทียบเท่ากับระดับเสียงดังของเครื่อง 
ปรับอากาศติดหน้าต่าง 

5.เงาของกังหันมีผลกระทบกับผลผลิตทางการเกษตรหรือไม่
 เงาของกงัหนัไม่มผีลกระทบกบัผลผลติทางการเกษตรแต่อย่างใด เพราะเงาของกงัหันไม่หยดุน่ิง 
อยู่กับที่ แต่จะหมุนเปลี่ยนไปตลอดวันตามทิศทางกระแสลม 

รูปที่ 2รูปที่ 1

1.  โรงไฟฟ้าพลงังานลม ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ แต่มผีลกระทบ 
ต่อชุมชนเรื่องเสียงดังจริงหรือไม่ อย่างไร

แหล่งก�าเนิดเสียงของกังหันลมทั่วๆไป  มาจาก 2 ส่วนคือ 
• จากการท�างานกลไกภายใน (Mechanical noise) เช่น จากชดุเฟืองทด 
 (Gearbox) เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า (Generator) จานหมุนกงัหนั  (Yaw drive)  
 กลไกปรบัมุมกงัหนั (Pitch drive) และพัดลมระบายความร้อน (Cooling 
  fan) เป็นต้น
• จากกระแสลม (Aerodynamic noise) เช่น จากการที่ใบพัด (Blade)  
 ปะทะกระแสลม (ใบพัดกินลม)

การท�างานของ โรงไฟฟ้าพลังงานลมแบบทั่วๆ ไปจะมีชุดเฟืองทด  
(ตามรูปที่ 1) เพื่อถ่ายพลังงานลม ไปสู่ใบพัด เข้าชุดเฟืองทด และเคร่ือง
ก�าเนิดไฟฟ้าตามล�าดับ

ลม --- > ใบพัด --- > ชุดเฟืองทด (gearbox) --- > เครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้า (Generator) --- > กระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร์ม เป็นชนิดที่ไม่มีชุดเฟืองทด  
(gearbox) หรือเรียกว่า gearless (ตามรูปที่ 2) ท�างานโดยการถ่าย 
พลังงานลม ผ่านใบพัดแล้วเข้าสู่เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าโดยตรง พร้อมชุด 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ โรงไฟฟ้าพลงังานลม เทพพนา วนิด์ฟาร์ม จึงไม่มี 
แหล่งก�าเนดิเสยีงจาก ชดุเฟืองทด (Gearbox) และพดัลมระบายความร้อน 

ลม --- > ใบพัด  --- > เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า (Generator) --- >  
กระแสไฟฟ้า

เพื่อยืนยันเรื่องนี้ ทางโรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร์ม ได้ท�า 
การวัดระดับเสียง (ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม) พบค่าระดับ 
เสียงสูงสุด 52.8 เดซิเบลเอ dB (A) ที่ระยะ 520 เมตรจากกังหันลม 
ที่ระดับพื้นดิน ระดับเสียงนี้เทียบเท่ากับเสียงของเคร่ืองปรับอากาศติด 
หน้าต่าง ซึ่งไม่มีผลกระทบกับชุมชน
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 ในประเทศไทยของเรา มีพันธุ์กล้วย 71 พันธุ์ ที่รู้จัก 
กันดี เช่น กล้วยน�้าว้า กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยหักมุก  
กล้วยเล็บมือนาง ฯลฯ ชื่อของกล้วยพันธุ์ต่างๆ นี้ พระยา 
ศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ได้น�าไปแต่งไว้เป็น 
กาพย์ฉบัง เพื่อให้เป็นแบบเรียนภาษาไทยในโรงเรียน เมื่อ 
พ.ศ. 2427 เป็นบทประพันธ์ที่มีความไพเราะมาก 
 กล้วยชอบอากาศร้อนชืน้ ถ้าอณุหภมูติ�า่กว่า 14 องศา
เซลเซียส จะชะงักการเจริญเติบโต ดังนั้นดินฟ้าอากาศของ
บ้านเรา จึงเหมาะแก่การปลูกกล้วยมาก กล้วยชอบดินปน
ทรายทีม่ลีกัษณะร่วน มกีารระบายน�า้และอากาศหมนุเวยีน
ได้ดี หากมีหน่อมากเกินไป ควรแซะเอาออกบ้าง เพื่อมิให้
แย่งอาหารจากต้นแม่ ควรเก็บหน่อไว้แค่ 1-2 หน่อเพื่อให้

เป็นตัวพยุงต้นแม่ก็พอ แต่ถ้ากล้วยอยู่ระหว่างออกดอกไม่
ควรแซะหน่อ เพราะจะกระทบกระเทือนถึงต้นได้
 การขยายพันธุ์นิยมใช้หน่อใบแคบหรือใบดาบ คือ มี
ใบเรียวเล็ก โคนหน่อใหญ่ จึงจะมีอาหารสะสมมาก เมื่อน�า 
ไปปลูก ก็จะได้ต้นที่แข็งแรง ส่วนหน่ออ่อน และหน่อใบ 
กว้างมีอาหารสะสมในล�าต้นน้อย ท�าให้ล�าต้นไม่แข็งแรง  
กล้วยบางพันธุ์ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด ส่วนวิธีขยายพันธุ์ 
อีกวิธีหนึ่งคือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากหน่อใบแคบ จะได้
ต้นพันธุ์ที่สะอาด ปราศจากโรคและแมลง การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จากหน่อที่สมบูรณ์เพียง 1 หน่อ อาจขยายต้น 
กล้วยได้ถึง 10,000 ต้น ภายในเวลา 1 ปี

สารพันประโยชน์...จากกล้วย
 นอกจากจะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้ว กล้วยยัง
เป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ เราน�าทุกๆ ส่วนของกล้วย
มาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�าวันและในพิธีกรรมต่างๆ  
เช่น พิธีกรรมทางศาสนา งานแต่งงาน การปลูกบ้าน
 ในบรรดากล้วยทั้งหมดที่เรานิยมบริโภคกัน กล้วย
น�้าว้าให้วิตามินเอสูงสุด นอกจากนั้นก็ยังมีวิตามินบี 1  
บี 2 ซี  ไนอะซิน (บี 6) และโปรตีนที่อยู่ในกล้วยน�้าว้า ยัง
มีกรดอะมิโน อาร์จินิน และฮีสติดิน ซึ่งมีความจ�าเป็นต่อ 
การเจริญเติบโตของทารก  
 ใบกล้วย หรอื ใบตอง นัน้ มปีระโยชน์นานปัการ เช่น 
ใช้ห่ออาหาร ทั้งเพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้น และเพื่อปิ้ง นึ่ง 
หรือต้ม ใช้ท�ากระทงใส่ดอกไม้ หรือน�ามาประดิษฐ์เป็น
บายศรี ส่วนที่เป็นกาบกล้วย ก็มีประโยชน์มากมาย เช่น  
เม่ือน�ามาฉีกเป็นเส้นใหญ่ๆ ใช้มัดผักเป็นก�าๆ เช่น ชะอม 
ต�าลึง เพื่อให้ความชื้นแก่ผัก ถ้าฉีกเป็นเส้นเล็กๆ ใช้เป็น
เชือกมัดของ กาบแห้งท�าเป็นเชือกกล้วย หรือใช้สานท�า
ภาชนะใส่สิ่งของ หรือสานเป็นกระเป๋าได้
 นอกจากนั้น การแปรรูปกล้วยยังท�าให้เก็บรักษาได้
นานข้ึน และท�าให้ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนด้วย อาจ
น�ากล้วยมาแปรรูปได้ ทั้งในสภาพที่ยังดิบ และสุกแล้ว 

ถ้ากล้วยยังดิบอยู่อาจน�ามาท�ากล้วยฉาบ หรือกล้วยทอด
กรอบ ท�าแป้งกล้วยเพื่อใช้เป็นส่วนผสมขนมต่างๆ ส่วน
กล้วยสกุเรานยิมน�ามาท�าเป็นกล้วยตาก กล้วยเชือ่ม กล้วย
บวชชี กล้วยทอด (กล้วยแขก) กล้วยกวน ทอฟฟี่กล้วย 
บางแห่งท�าน�้าผลไม้จากกล้วยสุก ปลีและหยวกกล้วยก็ยัง
สามารถน�ามาท�าเป็นอาหารทีอ่ร่อยและมคีณุค่าทางอาหาร
สงูได้ เช่น ย�าหวัปล ีแกงเลยีงหวัปล ีแกงหยวกกล้วย เป็นต้น
 เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์ที่น่าจะหา 
หน่อมาลงไว้ที่สวนหลังบ้าน สักหน่อสองหน่อ รับรองคุณ 
จะมีกล้วยไว้ทานแถมยังเหลือแบ่งปันเพื่อนบ้านไปอีก
หลายปีเลยค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน

สวนหลังบ้าน

กล้วยเป็นพืชที่เราคนไทย ไม่ว่า
จะอยู่ภาคไหนต่างคุ้นเคยกัน

ดี เรียกได้ว่าเราเติบโตมาพร้อมกับ
กล้วยเลยกว่็าได้ เราใช้ประโยชน์จาก
ทกุส่วนของกล้วย ไม่ว่าจะเป็นล�าต้น 
กาบ ใบ และผล แม้แต่ก้านใบ ยังใช้
เป็นของเล่นที่เด็กๆ ชื่นชอบ 

 ไม ่น ่าเ ช่ือนะคะว ่ากล ้วยมี
วิวัฒนาการมานานถึง 50 ล้านปี 
โดยมีถิ่นก�าเนิดอยู่ในแถบเอเชียใต้ 
และเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ อนิเดยี
เป็นประเทศทีป่ลกูกล้วยมากทีส่ดุใน
โลก และมีพันธุ์กล้วยมากเสียจนม ี
ผู้กล่าวว่า "กล้วยเป็นผลไม้ของ
ชาวอินเดีย" ต่อมาได้มีผู้น�ากล้วย
ไปปลูกขยายพันธุ์ในทวีปแอฟริกา 
และอเมริกากลางตามล�าดับ จน
ท�าให้ในปัจจุบัน ประเทศในอเมริกา
กลางสามารถส่งกล้วยเป็นสินค้า
ออกมากที่สุดของโลก ปลูกมากใน
ประเทศคอสตาริกาและฮอนดูรัส

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
 • ล�าต้น กล้วยมีล�าต้นอยู่ใต้ดินเรียกว่า 
เหง้า ทีเ่ราเหน็อยูเ่หนอืพืน้ดนิ เป็นล�าต้นเทยีม 
ประกอบด้วย กาบใบ ซึ่งจะชูก้านใบและใบ 
เมื่อเจริญแล้ว จะมีใบสุดท้ายก่อนเกิดดอก 
เรียกว่า ใบธง หลังให้ผล ล�าต้นเทียมจะตาย
ลง แต่หน่อจะพัฒนาขึ้นจากตาที่หัวใต้ดิน 
ท�าให้กล้วยเป็นพืชมีอายุได้หลายปี
 • ดอก กล้วยออกดอกเป็นช่อ ในช่อดอก
ยังมีกลุ่มช่อดอกย่อย เป็นกลุ่มๆ ระหว่าง 
กลุม่ของช่อดอกย่อย มกีลบีประดบัสม่ีวงเข้ม
กั้นเรียกว่า กาบปลี ในช่อดอกย่อยแต่ละช่อ
มีดอกเพศเมียเรียงซ้อนกันอยู่ 2 แถว ซ่ึงจะ
เจริญต่อไปเป็นผล ส่วนดอกเพศผู้อยู่ที่ปลายคือ ส่วนที่เรียกว่า หัวปลี
 • ผล กลุ่มดอกเพศเมียเจริญเป็นผลได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ จึงท�าให้กล้วย
ส่วนใหญ่ไม่มีเมล็ด กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 กลุ่ม เจริญเป็นผล เรียกว่า 1 หวี 
ช่อดอกเมื่อเจริญเป็นผล เรียกว่า เครือ บางเครือมีเพียง 2-3 หวี บางเครืออาจมี
มากกว่า 10 หวี ทั้งนี้แล้วแต่พันธุ์กล้วย และการบ�ารุงดูแล
 • เมล็ด กล้วยบางพนัธุม์เีมล็ด เมล็ดมลัีกษณะกลมเล็ก บางพนัธุม์ขีนาดใหญ่ 
มีเปลือกหนา แข็ง สีด�า
 • ราก เป็นระบบรากฝอย แผ่ไปทางกว้าง
 • ใบ มีลักษณะเป็นแผ่นใบใหญ่สีเขียว กว้างประมาณ 70-90 ซม. ยาว
ประมาณ 1.7-2.5 ม. เมตร ทั้งปลายและโคนใบมน รูปใบขอบขนาน

 หากจ�าแนกกลุ ่มกล้วยตามวิธีรับประทาน 
แบ่งออกเป็นกล้วยที่รับประทานสด เช่น กล้วย
ไข่ กล้วยหอม กล้วยน�้าว้า ส่วนอีกชนิด
หนึ่งมีแป้งมาก และเนื้อแข็ง เมื่อ
จะรับประทานต้องต้ม เผา ปิ้ง 
หรือเชื่อมก่อน จึงจะมีรสอร่อย 
เช่น กล้วยหักมุก กล้วยกล้าย 
กล้วยเล็บช้างกุด เป็นต้น

ขอบคุณข้อมูล : 
สารานุกรมไทยส�าหรับเยาวชน
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กลับมำตำมสัญญำนะครับ	 ฉบับก่อนเรำเล่ำให้ฟังถึงควำมส�ำคัญของ 
ไฟฟ้ำ	 และต้นก�ำเนิดไฟฟ้ำในโลกและของประเทศไทยเรำ	 ฉบับนี้เรำจะมำ
ท�ำควำมรู้จักโรงไฟฟ้ำที่ใช้เชื้อเพลิงแต่ละประเภทกันดีกว่ำ

เปิดวงจรความคิดสู่การเรียนรู้ 
พลังงานเพื่อชีวิต ตอน 2พลังงาน...เพื่อชีวิต

เปิดบ้าน

ต้นก�าเนิดพลังงาน

ตัวอย่างโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
Combined Cycle
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พลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน
โรงไฟฟ้าชีวมวล

โรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2
โรงไฟฟ้าพลังน�้า

โรงไฟฟ้าพลังงานลม "เทพพนา"

โรงไฟฟ้าพลังงานลม

โรงไฟฟ้าพลังงานงานแสงอาทิตย์ "ลพบุรี โซ่ล่าร์"

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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 ฐานการเรียนรู้แรก 
คือเรือนแพกลางสระน�้า  
ความพิเศษอยู่ตรงหลังคา 
แพที่ ติดตั้ งแผงโซลาร  ์
เซลล์ ให้เป็นแหล่งก�าเนิด 

พลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ต่อเข้าระบบปั๊มน�้า 
และแสงสว่างในอาคาร เมื่อมีน�้าที่สูบขึ้น 

มาใช้ได้ จึงน�าไปสู่โครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 
ปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกต้นไม้ ท�าโรงเพาะ 
เห็ดที่มีระบบน�้าควบคุมความชื้น นอกจากนั้น 
ยังมีฐานเตาเผาถ่านพลังความร้อนสูงจากถัง 
200 ลิตร ประยุกต์จากองค์ความรู ้เรื่องการ 
เผาถ่านจากเศษไม้ของชุมชน เพื่อลดการตัด 
ต้นไม้ ในบริเวณสระน�้ายังติดตั้งจักรยานปั๊มน�้า 
ให้เด็กช่วยกันปั ่นน�้าขึ้นมารดต้นไม้ ได้ทั้ง 
ความสนุกสนานและได้ออกก�าลังกาย และยังมี 
ฐานท�าปุย๋หมกัจากเศษผกั เศษผลไม้ในโครงการ
อาหารกลางวัน 

 พื้นที่ขนาด 1 งาน ด้านข้างอาคารเรียน
จัดสรรไว้ส�าหรับท�าสวนกล้วย และสมุนไพร  
โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนน�าหน่อกล้วย 
และสมุนไพรพื้นบ้านมาให้ เพียงแค่โรงเรียน 
ขอความร่วมมือว่าจะท�าโครงการปลูกกล้วย 
ส�าหรับเป็นอาหารเช้าของเด็กๆ ที่ส่วนใหญ่ไม่มี
โอกาสได้กินอาหารเช้า เนื่องจากผู้ปกครองออก 
ไปท�างานรับจ้างแต่เช้ามืด 

 ทุกฐานเรียนรู้จะบูรณาการเข้าสู่ชั้นเรียน  
เพื่อเป็นหลักสูตรให้เด็กแต่ละชั้นลงไปศึกษา
เรียนรู้ โดยต้องมีส่วนร่วมตามศักยภาพของตน  
“นักเรียนอนุบาลปลูกผัก ตะไคร้ กะเพรา เล็กๆ 
น้อยๆ ของเขา เด็กโตท�างานหนักขึ้น ปลูกไม้ที ่
ใหญ่ข้ึนหรือต้องใช้การดูแลที่ซับซ้อนยุ่งยากข้ึน 
เช่น โรงเห็ด เตาเผาถ่าน” ครูชาลีขยายความ 

 โรงเรียนบ้านเขาเตียนเป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดลพบุรีท่ีน�า 
โครงการพลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์มาใช้ จุดประสงค์หลัก คือ  
ต้องการให้เกดิผลในเชงิการเปลีย่นแปลง มใิช่เพยีงแค่การรบัรู ้ โรงเรยีน
พฒันาพลงังานทดแทนไปใช้ได้จรงิแล้วขยายผลสูช่มุชนให้น�าไปใช้ต่อได้  
โรงเรียนเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม ด้านพลังงานทดแทน 
สู ่การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน ส่วนเรื่องการประหยัดค่าไฟเป็น 
ผลพลอยได้ของผู้ที่น�าไปประยุกต์ใช้ ปัจจุบันชุมชนกว่า 20 หลังคา 
เรือน ได้ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย 4 บ้าน ใช้เป็นพลังงานหลัก  
100% นอกนั้นใช้เป็นระบบส�ารอง ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละไม ่
ต�่ากว่า 300 บาท

 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โรงเรียนจัดงาน พลังชุมชน พลังบุญ 
พลังงานทดแทน น�าเสนอผลงานในรอบปีของโรงเรียน เชิญชุมชน 
รอบข้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมงาน โดยได้ตั้งกล่องรับบริจาค 
ให้เป็นพลังบุญ เพื่อเอาไปให้บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ได้มีโอกาสใช้ไฟ 
จากโซลาร์เซลล์ 

 “ บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ เด็กต้องจุดเทียนพรรษาท�าการบ้าน เราไป 
เห็นที่พื้นบ้านมีแต่น�้าตาเทียนทั้งนั้นเลย ก็เลยคิดจัดงานเพื่อหาทุนกัน  
ขอแผงโซลาร์เซลล์จากโรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์มา ส่วนเงินท่ีชุมชน 
บริจาคมาก็น�าไปซื้อแบตเตอรี่ สายไฟ หลอดไฟ แล้วไปท�างานร่วมกัน”  
ครูชาญเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจ

 การรู้จักประยุกต์ใช้แบตเตอรี่เก่าที่ถอดออกจากรถยนต์มาใช้กับ
โซลาร์เซลล์ เพื่อประหยัดต้นทุนเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�าให้โครงการขยาย
ผลและยั่งยืนได้ “แบตเตอรี่ของโรงเรียน ก็ใช้แบตเตอรี่เก่า ใช้งานมา 
เกือบสองปีแล้ว ยังใช้ได้ดี  ส�าหรับรถยนต์ กระแสไฟ (แอมป์) มันไม่พอ
จะสตาร์ทรถแล้ว เพราะการสตาร์ทรถยนต์ต้องการกระแสไฟสูง แต่ยัง
น�ามาใช้เรื่องแสงสว่างได้”

 ส่งท้าย ครูชาญย�้าว่า “หัวใจหลักคือความร่วมมือของชุมชน และ 
โรงเรียนสู่การพัฒนาด้านต่างๆ  ตัวอย่างเช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือ 
อนาคตบ้านชอนม่วง พัฒนาและสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเอง 
มีการออมทรัพย์ร่วมกันทุกเดือน พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตน�้ายาล้าง
จาน แชมพู ยาสระผม น�้ามันนวดคลายเส้น สบู่สมุนไพรใช้เอง เหลือ
ก็จ�าหน่าย เราขอองค์ความรู้ชุมชนบ้าง ให้ความรู้เขาบ้าง แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน หรือสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เช่น น�้ามันนวดคลายเส้น ครีมล้างหน้ามะขาม ก็ใช้สมุนไพรท่ีโรงเรียน
หรือชุมชนปลูกเอง”  

 ความส�าเร็จทั้งปวงเกิดจากพลังของเด็กเล็กๆ ผู้บริหาร  คณะครู 
และชุมชนรอบโรงเรียน ไม่ส�าคัญว่าจะต้องมีเงินทุน ก�าลังคนมากมาย 
หรอืต้องเป็นเดก็โตเท่านัน้  ขอเพยีงแค่เริม่ต้นลงมอืท�า พลงัจิว๋กส็ามารถ
เปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นกันค่ะ 

ต้นทางสร้างสรรค์ 

ปลายทางสดใส

 บ่ายวันนี้ เรามีนัดกับครูชาญ ชาลี  คุณครูประจ�าโรงเรียนบ้านเขาเตียน  
มิตรภาพที่ 134 เพ่ือพูดคุยกันถึงโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
ที่เรียกได้ว่า “จิ๋วแต่แจ๋ว” จริงๆ

 โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 ตั้งอยู่ที่ ต.วังเพลิง อ.โคกส�าโรง จ.ลพบุรี  
ใกล้กับโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ลพบุรี โซลาร์ ซ่ึงด�าเนินการโดย บริษัท พัฒนาพลังงาน

ธรรมชาติ จ�ากัด ( ร่วมทุนระหว่าง เอ็กโก กรุ๊ป ซีแอลพี จากฮ่องกงและดีจีเอ  
จากญี่ปุ่น)  ปัจจุบันมีนักเรียน 121 คน อาจารย์และผู้บริหารรวม 10 คน  

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 มองเผินๆ  
ที่นี่อาจไม่ต่างจากโรงเรียนระดับประถมเล็กๆ ตามต่างจังหวัด 

ทั่วไป แต่หากตั้งใจมองไปรอบๆ พื้นที่ของโรงเรียน  
จะพบว่าทุกตารางเมตร คือ แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อมแทบทั้งสิ้น 

      ครูชาญเล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นของโครงการ 
ต่างๆ  เกิดข้ึนเมื่อมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ของ บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด  (NED) 

มาตั้งในชุมชน ซึ่งต่อมาได้มีการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม 
(ซีเอสอาร์) เลยก่อให้เกิดความร่วมมือท�างานด้านพลังงาน

ทดแทนระหว่างโรงไฟฟ้า โรงเรียน และชุมชน
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พลุ ดอกไม้ไฟ

 ลอยกระทงกบัการจดุพลดุอกไม้ไฟเป็นของคูก่นั การจดุพล ุ
และประทัดหรือดอกไม้ไฟที่ถูกต้อง จะอนุญาตให้เฉพาะผู้จัด 
งานหรือผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ไม่ว่าปีไหนก็มักได้ยินข่าวคน 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการถูกพลุดอกไม้ไฟระเบิดใส่ แต่ละปี 
มีคนรักษาในห้องฉุกเฉินกว่า 13,000 ราย โดยเฉพาะเด็กอายุ 
10-14 ปี ที่ส�าคัญผู้บาดเจ็บรุนแรงกว่าร้อยละ 30 คือ คนเมา! 

 วิธีรับมือ
 • อธิบายให้ความรู้แก่บุตรหลานเกี่ยวกับอันตรายของพลุ  
ดอกไม้ไฟ และระยะปลอดภัยในการยืนดูพลุ คือ 10 เมตรขึ้นไป

 • งดเว้นที่จะซื้อพลุ ดอกไม้ไฟมาเล่นเอง เพราะส่ิงเหล่านี ้
ไม่ได้มเีพยีงเสน่ห์แห่งความสวยงาม แต่ยงัแฝงไว้ด้วยมหนัตภยั 
อันร้ายแรง

 รู้หรือไม่ เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ อาจโดนจับ
 • เล่นให้เกิดเสียงดัง เป็นที่เดือดร้อนร�าคาญ มีโทษปรับ 
ไม่เกิน 100 บาท
 • เล่นด้วยความประมาทจนเกิดอันตรายแก่ผู้อื่น มีโทษ 
จ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
 • ถ้ามผีูบ้าดเจบ็สาหสั  มโีทษจ�าคกุไม่เกนิ 3 ปี  ปรบัไม่เกนิ 
 6,000 บาท หรือ ทั้งจ�าทั้งปรับ
 • ถ้ามีผู้เสียชีวิตมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 
 20,000 บาท
 • เป็นเหตุไฟไหม้โรงเรือน ที่อยู่อาศัย ที่เก็บหรือท�าสินค้า 
สาธารณสมบัติของแผ่นดิน จ�าคุกตั้งแต่ 5-20 ปี

 อย ่าลืมว ่าอุบัติ เหตุป ้องกันได ้ด ้วยความไม ่
ประมาท มาช่วยกันสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตอย่าง 
มีสติ เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุจากงานฉลองเทศกาลต่างๆ 
ดีกว่าค่ะ เริ่มจากลอยกระทงปีนี้เลย ขอให้ทุกท่าน 
เที่ยวอย่างสนุกและปลอดภัยนะคะ

ห้องนั่งเล่น

 ลอยกระทงเป็นหนึ่งในเทศกาลแห่งความสุขของเราคนไทยที่คงไม่มี 
ใครอยากได้ยินข่าวเหตุการณ์เศร้าสลดที่มักเกิดขึ้นโดยความประมาท วารสาร 
สุขใจ จึงขอน�าเสนอภัยต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในวันลอยกระทงมาเตือนพร้อมวิธ ี
รับมือ เพื่อให้ผู้อ่านทุกท่านเที่ยวลอยกระทงอย่างสนุกและปลอดภัยเต็มร้อย

อุบัติเหตุทางถนน

 • ก่อนออกเดินทางต้องตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน และเพ่ิมความ 
  ระมัดระวังในการขับขี่ เนื่องจากในคืนวันลอยกระทงจะมีรถมากเป็นพิเศษ

 • ลอยกระทง คงไม่หลงทาง หากคุณเพียงแต่ศึกษาสภาพเส้นทางก่อนออก 
  เดินทาง และไม่ควรขับรถเร็วเกินกว่าอัตราที่ก�าหนด

 • ไม่ดื่มสุราหากต้องขับรถ และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 • วัยรุ่นที่มักขับขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวงาน ต้องสวมหมวกกันน็อคทุกคร้ัง 
  ทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อน

ขอบคุณข้อมูล :
จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 110 พฤศจิกายน 2553
www.boe.moph.go.th   www.rcthai.net    www.lgmobilelover.com

อุบัติเหตุจมน�้า
 เทศกาลลอยกระทงเป็นช่วงที่เด็กไทยเสี่ยงจมน�้า 
เสียชีวิตสูงสุดในรอบปี สถิติ 4-5 ปีท่ีผ่านมา ในคืน
วันลอยกระทง จะมีเด็กจมน�้าเสียชีวิตทันที 5 ศพ และ
ในวันรุ่งขึ้นจะพบอีก  8 ศพ หรือเฉลี่ย 13 ศพ จาก 2 
สาเหตุหลัก คือ พลัดตกน�้าเพราะผู้คนเบียดเสียด และ
การลงน�้าไปเก็บเศษเงินในกระทง

วิธีรับมือ
 • พาเด็กไปลอยกระทงในสถานท่ีปลอดภัยซึ่งจัด 
เตรียมส�าหรับลอยกระทงโดยเฉพาะ ตลิ่งต้องไม่สูงชัน 
จนเกินไป หากมีการลงเรือต้องเตรียมเสื้อชูชีพให้ 
พร้อมทุกครั้ง
 • ผู้ปกครองควรดแูลเดก็ไม่ให้คลาดสายตา จงูมอื
เด็กให้แน่น และไม่ปล่อยเด็กให้ลอยกระทงเพียงล�าพัง
 • หลีกเลี่ยงการพาเด็กเดินเล่นบริเวณริมน�้า  
เพราะผู้คนเบียดเสียด เสี่ยงต่อการตกน�้า
 • ก�าชบัเดก็ไม่ให้ลงไปในน�า้เพือ่เกบ็เงนิในกระทง  
เพราะการแช่อยู่ในน�้าเย็นเป็นเวลานานๆ อาจท�าให้ 
เป็นตะคริวจมน�้าเสียชีวิตได้
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ร่างกายแข็งแรง
จิตแจ่มใส

  อาการ คัดจมูก น�้ำมูกไหล ไอ จำม คันคอ ไม่ค่อยมีอำกำรไข้และ ปวดกล้ำมเนื้อเหมือนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดเกิดจำกเช้ือไวรัสที่ท�ำให ้เกิดโรคในระบบทำงเดินหำยใจ แม้จะเป็นโรคที่หำยเองใน 1 สัปดำห์ แต่เป็นโรคที่น�ำผู้ป่วยไปพบแพทย์มำกที่สุด โดยเฉลี่ยเด็กจะเป็น ไข้หวัด 6-12 ครั้ง ต่อปี ผู้ใหญ่จะเป็น 2-4 ครั้ง การป้องกันรักษา ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคหวัด เนื่องจำก เชื้อไวรัสที่เป็นสำเหตุมีมำกถึง 100 สำยพันธุ์ย่อย อย่ำงไรก็ตำมสิ่ง ท่ีช่วยป้องกันได้ คือกำรดูแลสุขภำพให้แข็งแรง รับประทำนอำหำร ทีม่คีณุค่ำ พกัผ่อนให้เพยีงพอ เท่ำนีก้ส็ำมำรถป้องกนัไข้หวดัได้แล้วค่ะ

 
อาการ โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อของระบบทำงเดินหำยใจ 
อย่ำงเฉียบพลัน จำกเช้ือไวรัสอินฟลูเอ็นซำ ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ปวด 
ศีรษะและปวดเมื่อยตำมตัวมำก อำจมีคลื่นไส้ อำเจียน ร่วมด้วย พบ
มำกในกลุ่มผู้ใหญ่วัยท�ำงำนและเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 5 ขวบ 
การป้องกนัรกัษา  หำกมไีข้สงู ควรรบีไปพบแพทย์  เมือ่ไอหรอืจำมให้
ปิดปำก ปิดจมูก  หรือสวมหนำ้กำกอนำมัย  ป้องกันกำรแพร่กระจำย
เชือ้  หมัน่ล้ำงมอืบ่อยๆ ด้วยน�ำ้และสบู ่หรอืแอลกอฮอล์เจล  หลกีเลีย่ง
กำรเข้ำไปในสถำนที่เสี่ยงต่อกำรติดโรค เช่น สถำนที่แออัด อำกำศ
ถ่ำยเทไม่สะดวก ปัจจุบันมีกำรพัฒนำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ซึ่ง 
มักฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง ซึ่งถ้ำหำกฉีดวัคซีนแล้ว ต้องเข้ำรับกำรฉีด 
วัคซีนทุกปี เนื่องจำกไวรัสมีกำรแลกเปล่ียนพันธุกรรมท�ำให้มีไวรัส 
ลูกผสมสำยพันธุ์ใหม่ซึ่งรำ่งกำยยังไม่มีภูมิคุ้มกัน

  
อาการ โรคหัดเยอรมันพบได้บ่อยท้ังในเด็ก 
และผู้ใหญ่ เกิดจำกไวรัสรูเบลลำ เชื้อจะอยู่ใน
น�ำ้มูก น�ำ้ลำยของผูป้ว่ย วธิแีพร่กระจำยเชน่เดียว
กับโรคหวัดหรือโรคหัด ผู้ป่วยจะมีไข้ต�่ำ ถึงปำน
กลำง ร่วมกับเป็นผื่นเล็กๆ สีชมพูอ่อนๆ กระจำย
ไปทั่ว ผ่ืนมักจะแยกกันอยู่ชัดเจน เริ่มท่ีหน้ำผำก 
ชำยผม รอบปำก และใบหูก่อนท่ีอื่น แล้วลงมำ
ที่ล�ำคอ ล�ำตัว แขนขำ อำจมีอำกำรคัน ผื่นมัก
ขึ้นวันเดียวกับที่มีไข้และมักจะหำยได้เองภำยใน 
3-6 วัน โดยทั่วไปจะจำงหำยอย่ำงรวดเร็ว ไม่ท้ิง
รอยด�ำให้เห็น บำงรำยอำจมีผื่นขึ้นโดยไม่มีไข้
ก็ได้ บำงรำยอำจมีอำกำรแสบเคืองตำ เจ็บคอ 
เล็กน้อย ปวดเมื่อยตำมตัวแต่ไม่มำกนัก อำกำร 
ทั่วไปไม่ค ่อยรุนแรง บำงรำยอำจติดเชื้อหัด 
เยอรมันและไม่มีอำกำรก็ได้ สิ่งส�ำคัญซึ่งบ่งชี้ถึง
โรคนี้ คือ มีต่อมน�้ำเหลืองโต สำมำรถคล�ำพบได้
บริเวณหลังหู หลังคอ ท้ำยทอย และข้ำงคอทั้ง  
2 ข้ำง อำกำรแทรกซ้อนอำจท�ำให้ข้อนิ้วมือ และ 
นิ้วเท้ำอักเสบเล็กน้อย อำจพบสมองอักเสบ  
หำกหญิงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรกแล้วเป็นโรคนี้  
อำจท�ำให้ทำรกในครรภ์พิกำรได้  
การป้องกันรักษา โรคนี้สำมำรถป้องกันได้ 
โดยกำรฉีดวัคซีน ครั้งแรกในตอนอำยุ 9-12  
เดือน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้ีให้นักเรียน 
ชั้นประถมปีที่ 1 ในโรงเรียน ถ้ำผู้ป่วยเป็นเด็ก 
หรือผู้ใหญ่ทั่วไปที่ไม่ตั้งครรภ์ ให้กำรรักษำตำม 
อำกำร เช่น ยำลดไข้ ยำทำแก้ผื่นคัน แต่ถ้ำพบ 
ในหญิงตั้งครรภ์ระยะ 3 เดือนแรกแนะน�ำผู้ป่วย 
ให้ไปตรวจเลือดพิสูจน์ที่โรงพยำบำล ถ้ำเป็นจริง
อำจพิจำรณำยุติกำรตั้งครรภ์

อาการ โรคหัด เป็นโรคติดต่อเกิดจำกเชื้อไวรัสรูบีโอรำ พบ 
ได้ในจมูกและล�ำคอของผู้ป่วย ติดต่อทำงลมหำยใจ จำกกำรไอ 
จำมรดกันโดยตรง หรือหำยใจเอำละอองเสมหะ น�้ำมูก น�้ำลำย 
ของผู้ป่วยที่ลอยอยู่ในอำกำศเขำ้ไป อำกำรคล้ำยคลึงกับอำกำร
ของไข้หวัดธรรมดำ  คือ  มีไข้ น�้ำมูกไหล มักจะไอแห้ง ๆ ตลอด
เวลำ ไม่มีทำงทรำบเลยว่ำเด็กเป็นหัดแล้ว จนเมื่ออำกำรเพิ่ม
ขึ้น มีไข้สูง ตำแดง แฉะ ระคำยเคือง เวลำโดนแสงจะแสบตำ ไอ
และมนี�ำ้มกูมำก ปำกและจมกูแดง  เดก็อำจจะมไีข้สงูประมำณ 
3-4 วัน จึงเริ่มมีผื่นจำกหลังหู  ลำมไปยังหนำ้และร่ำงกำย ผื่น
จะมีขนำดโตขึ้นและสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ  โรคหัดมักระบำดในช่วง
ปลำยฤดหูนำวต่อกบัฤดรู้อน โดยเพิม่สงูมำกเดอืนมกรำคมจนถึง
มีนำคมของทุกปี ส่วนมำกเกิดกับเด็กอำยุ 5-9 ขวบ พบบ่อยใน
กลุ่มเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกัน แต่ไม่ค่อยพบในเด็กเล็กกว่ำ 8 
เดือน เพรำะมีภูมิคุ้มกันจำกแม่  
การป้องกันรักษา  ปัจจุบัน โรคนี้มีวัคซีนป้องกัน เป็นวัคซีนรวม 
หดั หดัเยอรมนั และคำงทมูซึง่เดก็ทกุคนควรไปรบัวคัซนีป้องกนั
โรคหดั ตำมช่วงอำยทุีก่ระทรวงสำธำรณสขุก�ำหนด คอืฉดีวคัซนี
ในเด็กวัย 9-12 เดือน และกระตุ้น  เมื่อเริ่มชั้นประถม 1 หรืออำยุ  
6 ขวบ หำกเด็กป่วยเป็นโรคนี้ให้น�ำไปพบแพทย์เพื่อรับกำร 
รักษำ กินยำลดไข้ รักษำตำมอำกำร

 
อาการ โรคปอดบวม คือภำวะปอดเกิดกำรอักเสบ  

อำจเกิดจำกเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส หรือเชื้อรำและ

พยำธิ เมื่อเป็นปอดบวม จะมีหนองและสำรน�้ำในถุง

ลม ท�ำให้ร่ำงกำยไม่สำมำรถรับออกซเิจนและอำจถงึแก่

ชีวิตได้ อำกำรที่พบคือ มีไข้ ไอ เสมหะมำก แน่นหน้ำอก

เหมอืนหำยใจไม่ออก หอบ หำยใจเรว็ มกัเกดิตำมหลงัไข้

หวัดเรื้อรัง รุนแรง หรือโรคหลอดลมอักเสบ โดยเฉพำะ

กลุ่มที่เป็นโรคหอบหืด พบมำกในเด็กอำยุต�่ำกว่ำ 10 

ขวบและผู้สูงอำยุ

การป้องกันรักษา กำรท�ำร่ำงกำยให้อบอุ่น กำรดื่ม 

น�้ำอุ่น อยู่ในที่อำกำศถ่ำยเทสะดวก เพื่อลดควำมเสี่ยง

ต่อกำรหำยใจรับเชื้อเข้ำ ผู้ป่วยเป็นไข้หวัด เวลำไอ จำม 

ควรมีผ้ำเช็ดหน้ำ ปิดปำก จมูก ด้วยทุกครั้ง และหมั่น

ล้ำงมือ ในกรณีเด็กเล็กที่ป่วยเป็นไข้หวัดอยู่ พ่อแม่

ต้องสังเกตอำกำรอย่ำงใกล้ชิด หำกไม่ดีขึ้นภำยใน 1 

สัปดำห์  โดยเด็กมีอำกำรซึมลง ไม่กินน�้ำ ไม่กินนม ม ี

ไข้สูง หำยใจหอบเร็วมีเสียงหวีด และหำยใจแรงจน 

ชำยโครงบุ๋ม ซึ่งเป็นสัญญำณของอำกำรปอดบวม ให้ 

รีบพำเด็กไปพบแพทย์ทันที 
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อาการ โรคสุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา ติดต่อ
โดยการสัมผัสถูกตุ ่มน�้ าโดยตรงหรือสัมผัสถูก 
ของใช้ที่เปื ้อนตุ่มน�้าของคนที่เป็นสุกใสหรืองูสวัด 
หรือสูดหายใจเอาละอองของตุ่มน�้าผ่านเข้าทางเยื่อ
เมือก ผู้ป่วยจะมีไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร ปวดเมื่อย
ตามตัว คล้ายไข้หวัดใหญ่น�ามาก่อน โดยจะมีผื่นขึ้น
พร้อมๆ กับวันที่เริ่มมีไข้ หรือหลังจากมีไข้ 1 วัน  เริ่ม
แรกจะขึ้นเป็นผื่นแดงราบ ต่อมากลายเป็นตุ่มนูน  มี
น�า้ใสๆ อยูข้่างใน และมอีาการคัน ต่อมาจะกลายเป็น
หนอง หลังจากนั้น 2-4 วัน ก็จะตกสะเก็ด ผื่นและตุ่ม
จะขึน้ตามไรผมก่อน แล้วลามไปตามหน้า ล�าตัว และ
แผ่นหลัง ทยอยขึ้นเต็มที่ภายใน 4 วัน เนื่องจากผื่น
ตุ่มของโรคนี้จะค่อย ๆ ออกทีละลอก ไม่พร้อมกันทั่ว
ร่างกาย ดังนั้น จึงพบทั้งผื่นแดงราบ ตุ่มใส ตุ่มกลัด
หนอง และเริม่ตกสะเกด็ ตามส่วนต่างๆ ของร่ายกาย 
ด้วยลกัษณะนี ้จงึเรยีกว่า อีสกุอีใส (มทีัง้ตุ่มสกุตุ่มใส) 
และเรียกเป็นโรคสุกใสในปัจจุบัน โรคนี้พบมาก ช่วง
ปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน (มกราคมถึงมีนาคม) 
เช่นเดยีวกบัหดั  มกัพบในเดก็วยัเรยีนอายตุ�า่กว่า 15 
ปี  ในผู้ใหญ่อาจพบได้บ้าง ซึ่งมักมีอาการและภาวะ
แทรกซ้อนมากกว่าในเด็ก  
การป้องกันรักษา โรคนี้ติดต่อได้ค่อนข้างง่ายจาก 
การสัมผัส แต่ถ้าคนที่เคยป่วยแล้วจะมีภูมิต้านทาน
ตลอดชีวิต  ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคนี้แล้ว แต่ยัง 
มีราคาแพง ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคนี้สูง  อาจ
รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนี้ได้ ส่วนการรักษานั้น ให้
รักษาตามอาการ ส่วนใหญ่จะหายป่วยในเวลา
ไม่นานและไม่มโีรคแทรกซ้อน ยกเว้นบางราย
ที่อาจมีการติดเชื้อโรคบริเวณรอยแผลตุ่มใส 
ท�าให้เกิดแผลเป็นได้

 
 อาการ โรคอุจจาระร่วงที่พบในช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์  
ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากเชื้อโรต้า ไวรัสและมักเป็นในเด็กที่
มีอายุต�่ากว่า 5 ขวบ เพราะเป็นวัยที่ชอบหยิบสิ่งของรอบ
ตัว (ที่มีเจ้าโรต้าไวรัสแฝงอยู่) เข้าปาก  อาการที่พบคือถ่าย
เป็นน�้าร่วมกับเป็นไข้ อาเจียน และก้นแดง ซึ่งถือว่าเป็น
อาการส�าคัญของโรคนี้  โดยที่อาการถ่ายเป็นน�้าจะหาย 
ได้เองภายใน 3-7 วัน ส่วนอาการไข้และอาเจียนอยู่ในช่วง 
2-3 วันแรกเท่านั้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของ 
เด็กอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีไข้และอาเจียนประมาณ 
1-2 วัน จากนั้นพอเริ่มถ่ายอุจจาระเป็นน�้า ให้สงสัยว่าเด็ก 
ก�าลังเป็นโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากการติดเช้ือโรต้าไวรัส   
หากเด็กมีอาการรุนแรงให้รีบพาไปพบแพทย์ด่วนเพราะ 
เด็กมีโอกาสช็อกและอาจเสียชีวิตได้จากการขาดน�้า     
การป้องกันรักษา โรต้าไวรัสมีอยู่ตามส่ิงแวดล้อมทั่วไป  
เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ความส�าคัญกับการดูแลสุขอนามัย
อาหารและน�้าด่ืม สภาพแวดล้อม การล้างมือหลังการ
เปลี่ยนผ้าอ้อม การท�าความสะอาดสถานที่ ของเล่นของใช้
และภาชนะทุกช้ิน หลีกเล่ียงการพาเด็กไปสถานที่แออัด  
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
สามารถลดโอกาสการเกิดโรคอุจจาระร่วงจากโรต้าไวรัส 
ได้ เพราะลดโอกาสสัมผัสเช้ือที่ปนเปื้อนอยู่ตามขวดนม 
และน�้าดื่ม และในนมแม่ยังมีสารและภูมิต้านทานช่วย 
ป้องกันการติดเชื้อโรต้าไวรัสได้ด้วย
           

ขอบคุณข้อมูล : 
กลุ่มสื่อสารสาธารณะ และพัฒนาภาคีเครือข่าย ส�านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  www.kapook.com  

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ยังได้เตือน
เป็นพิเศษส�าหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยง ได้แก่ 

ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้ที่มีโรคประจ�าตัวเรื้อรัง เช่น 
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 

โรคปอด โรคโลหิตจาง เนื่องจากมีระดับภูมิต้านทาน
โรคต�่าอยู่แล้ว ให้รักษาความอบอุ่นร่างกาย ดูแลสุขภาพ
ให้แข็งแรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่ 

ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ พักผ่อน
    ให้เพียงพอ ล้างมือบ่อยๆ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง

ไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายที่มาพร้อมกับหน้าหนาว
นั่นเอง แต่โรคหนาวใจ เขาไม่ได้แนะน�าไว้ คงต้อง

หาหนทางรักษากันเองนะคะ  

ภาคไหน       ใคร่บอก

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด

คอลัมน์เล่าสู่กันฟังถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

ส�ารวจ
ชุมชน

	เม่ือวนัที ่18 กรกฎาคม 
2556 ทีมชุมชนสัมพันธ ์  
เอ็กโก กรุ ๊ป ร ่วมสืบสาน 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
พร ้อมกับ 13 ชุมชนรอบ 
โครงการคลองหลวง ยูทิลิตี ้
ณ วัดบางขัน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี 
คุณธนากร สถิตย์ดร ผู้ช่วย คุณสุทิน นพข�า สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎรจังหวัดปทุมธานี เขต 1 และคุณณรงค์  โตอ่อน ประธาน 
ชุมชนงามฉวี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ทีมชุมชนสัมพันธ์  
เอ็กโก กรุ ๊ป ยังได้ร ่วมกับชุมชนในพื้นที่ถวายเทียน 
พรรษาให้แก่ วัดแสงสรรค์ วัดจันทรสุข วัดคลองหนึ่ง 
แก้วนิมิต และวดัธรรมสขุใจ จ.ปทุมธาน ี โดยได้รบัเกยีรติ 
จากคุณธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีเทศบาล 
นครรังสิต เป็นประธานในพิธี

 ทีมชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วม 
กิ จ ก ร ร ม กั บ นั ก ศึ ก ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ธรรมศาสตร์รังสิต ส�ารวจความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนชาวชุมชนงามฉวี ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนที ่
อยู่รอบโครงการของบริษัทฯ เพื่อความสุข 
ของชุมชน โดยมีคุณณรงค ์  โตอ ่อน 
ประธานชุมชนงามฉวีให้ค�าแนะน�าและ 
อ�านวยความสะดวกระหว่างเข ้าพื้นที่  
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556

ถวายเทียน
พรรษา
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บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด

	ทีมชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ ๊ปร่วมกิจกรรมกับอ�าเภอคลองหลวงปลูกต้นไม้ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า  
800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556  
ณ บริเวณสระเก็บน�้าพระรามเก้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยคุณสุวิทย์ ค�าดี นายอ�าเภอคลองหลวง  
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

	เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2556 ยังได ้
ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาด ปลูกต้นไม้  
ปรับภูมิทัศน ์  เนื่องในโอกาสวันแม ่
แห่งชาติ ประจ�าปี 2556 บริเวณหมู่บ้าน 
หมู่ 4 ต.สวนพริกไทย อ.เมืองปทุมธานี 
จ.ปทุมธานี  โดยมีคุณปรียาลักษณ์  
พันธุ์หว้า  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
ให้เกียรติเป็นประธาน
ในงาน

	วนัที ่21 สงิหาคม 2556  พนกังานโรงไฟฟ้าระยอง
ได้ร ่วมท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีประจ�าปี 2556  
ณ วัดเขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง พร้อมกับ 
ชุมชนในพื้นที่

	เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าระยอง 
ร่วมจัดงานท�าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ประจ�าปี 2556 
ณ วัดตากวน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี
ชุมชนในพื้นที่และพนักงานร่วมงานจ�านวนมาก

โ รง ไฟฟ ้ าระยองจัดกิ จกรรม 
วั นแม ่แห ่ งชา ติ เพื่ อพัฒนาและ 
บ�าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับ 
ชุมชนวัดห้วยโป่ง ณ วัดห้วยโป่ง 
ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อ 
วันที่ 18 สิงหาคม 2556

กิจกรรม
วันแม่ 

แห่งชาติ

อบรม
ดับเพลิง
เบื้องต้นให้

ชุมชน

	เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม ท่ีผ่านมา โรงไฟฟ้าระยอง  
จัดโครงการ “งานมหกรรมวิชาการสานสัมพันธ์ วัด  
บ้าน โรงเรียน ประจ�าปี 2556” ณ โรงเรียนห้วยโป่ง 
(จันทร์ราษฎร์บ�ารุง) ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อ 
ให้ทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนใน 
ชุมชนโดยมี คุณฮิม จิรัฐภิกาลพงษ์ ก�านันต�าบล 
ห้วยโป่งเป็นประธานในงาน ในงานมีหน่วยราชการ 
นักเรียน พนักงานโรงไฟฟ้า และชาวบ้านใน
ชุมชน มาร่วมงานกว่า 700 คน

มหกรรม
วิชาการ 

สานสัมพันธ์

รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

โรงไฟฟ้าระยองทอดผ้าป่า
สามัคคี

	โรงไฟฟ้าระยอง จดัอบรม โครงการความรูก้ารดับเพลงิ 
เบื้องต้นสู่ชุมชน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดห้วยโป่ง  
ชุมชนห้วยโป่งใน-สะพานน�้าท่วม ชุมชนมาบยาและ
ชุมชนบ้านบน ณ โรงไฟฟ้าระยอง โดยมีคุณชุมศักดิ์  
ดีสุดจิต ผู ้อ�านวยกายโรงไฟฟ้าระยองและพนักงาน  
เข้าร่วมโครงการจ�านวนมาก การอบรมครั้งน้ีได้ให้ 
ความรู ้ทั้งภาคทฤษฏีและเน้นการฝึกภาคปฏิบัติจริง  
เพื่อให้ชาวบ้านสามารถป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น 
ได้ด้วยตนเอง

	วันที่  14 -  15 กันยายน 2556 บริษัท  
คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
โครงการส่งเสริมการท�าผลิตภัณฑ์ไว้ใช้เองใน 
ครัวเรือนให้แก่ชาวชุมชนไวท์เฮ้าส์ซอย 7 และ 
ซอย 10 โดยร่วมกับประธานกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนเทศบาลเมืองคลองหลวง ในการนี้มีผู ้เข้า 
ร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน ณ บริเวณลาน 
เปตอง ชุมชนไวท์เฮ้าส์ ซอย 10 ต.คลองหน่ึง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

	เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2556 ทีม 
ชมุชนสมัพนัธ์ เอก็โก กรุป๊  ร่วมจดักจิกรรม
โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็ง 
เต้านมและมะเร็งปากมดลูกให้กับพี่น้องชุมชนในพื้นที่ ณ ศูนย ์
บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน ท้ังน้ีได้รับเกียรติจากนายก
เทศมนตรีเทศบาลเมืองคลองหลวง เป็นประธาน

สร้างเสรมิ
สขุอนามัย

ทีด่ขีองชมุชน

กิจกรรม
ส่งเสริม
อาชีพ

26 สุขใจ สุขใจ 27  



สุขภาพดี 
ชีวีเป็นสุข

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น

	โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านเกล็ดลิ่นจัดกิจกรรม 
"สุขภาพดี  ชีวีเป็นสุข กับโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน" ครั้งที่ 2 ด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับพี่น้องในชุมชน ต.หนองแวง  
จ�านวนกว่า 100 คน (หมู่ที่ 2,3,4,5 และ 12)  ณ วัดบ้านบัว ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

	เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 คุณบัญชา พันธุนะ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ น�าผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติ
งานและนักศึกษาฝึกงานโรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมพัฒนาโรงเรียนบ้านแขวงเภา หมู่ 2 ต.ท้องนียน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมราช โดยมีผู้น�าชุมชน และชาวบ้านร่วมพัฒนา ประมาณ 45 คน ทั้งนี้มี อาจารย์ประกอบ ขุนไกร 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนฯ  และผู้น�าชุมชน ให้การต้อนรับ

พัฒนา
โรงเรียน

	เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2  
สิงหาคม 2556 ทาง โรงไฟฟ้า
ขนอม โดยทีมงานคุณปรัชญา  
พูลเพิ่ม  และคุณมนตรี  โชคอนันต์ 
น�าคณะผูส้งูอายโุรงพยาบาลขนอม  
ผูส้งูอายทุีอ่ยูใ่นชมุชนรอบโรงไฟฟ้า 
ขนอม รอบอ่างเก็บน�้าคลองบ้าน 
กลาง และอ่างเก็บน�้าบ้านบางคู 
จ�านวน 88 คนไปเยี่ยมชมสถาน
ที่ต่างๆ  ในจังหวัดภาคกลาง เช่น 
กรุง เทพฯ อยุธยา สุพรรณบุรี  
ชยันาท กาญจนบุร ีประจวบคีรขีนัธ์  
เป็นต้น

	โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมกับศูนย์เรียนรู ้ประวัติศาสตร ์
และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลาง) ส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ ่ม  
โรงเรียนในอ�าเภอขนอม และองค์กรนิสิตมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวทิยาลยั วทิยาเขตนครศรธีรรมราช จดัโครงการฝึกอบรม 
เยาวชน “ต้นกล้า คุณธรรม” ประจ�าปี 2556 จ�านวน 4 รุ่น  
ณ ศูนย์เรียนรู ้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม  
(วัดกลาง) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คุณมานะ  
วิทวัสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการเป็นประธาน 
เปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู ้บริหารการศึกษา อาจารย์  
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งนักเรียนและ 
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 459 คน

ต้นกล้า
คุณธรรม

	ผู้บริหารและพนักงานโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่นร่วมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดหนองผักหนาม   
ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ถวายเทียน
พรรษา

หน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และ 
นวดแผนไทย

 โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ร่วมกับ ส�านักงานสาธารณสุข 
อ�าเภอนิคมพัฒนา โรงพยาบาลส่งสุขสุขภาพประจ�าต�าบลบ้าน 

กระเฉทและชมรมนวดแผนไทยต�าบลมาบข่าจัดโครงการหน่วย 
แพทย์เคลื่อนที่ ณ ศาลากลาง บ้านหมู่ 5 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา  

จ.ระยองเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2556 ในงานมีให้บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองต้น 
และนวดแผนไทยโดยชมรมนวดแผนไทยต�าบลมาบข่า มีผู้ร่วมงานกว่า 80 คน

ทัศนศึกษา 
ผู้สูงอายุ 

ครั้งที่ 8
ประจ�าปี 2556
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โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม
เทพพนา วินด์ฟาร์ม

ความภูมิใจของชาวอ�าเภอเทพสถิต
กับพลังงานสะอาด 

สกู๊ปพิเศษ

คงจะดีไม่น้อยหำกประเทศไทยสำมำรถลดกำรใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
เพื่อผลิตไฟฟ้ำ	เช่น	ก๊ำซธรรมชำติ	หรือน�้ำมันลงบ้ำง	และหันมำใช้

พลังงำนสะอำดจำกธรรมชำติที่มีอยู่มำกมำยทั้งสำยน�้ำ	แสงแดด	และสำยลม

 เมื่อขับรถใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 (ถนน 
สุรนารายณ์) เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดลพบุรี เพื่อ 
มุ่งหน้าสู่ดินแดนที่ราบสูงของประเทศ ผ่านทางจังหวัดชัยภูมิ 
และนครราชสีมา พอเร่ิมเข้าเขตล�าสนธิ จ.ลพบุรี จะเห็น 
กังหันลมขนาดใหญ่ 3 ตัว ตั้งตระหง่านท้าทายทุกสายตา 
นั่นคือที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งแรกของเอ็กโก กรุ๊ป 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร์ม ณ บ้านวะตะแบก 
ต�าบลวะตะแบก อ�าเภอเทพสถติ จงัหวดัชยัภมู ิใกล้กบัป่าหนิ
งามและทุ่งดอกกระเจียว สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของอ�าเภอ
เพียงนิดเดียว

 จากรายงานผลการศึกษาด้านพลังงานลมซึ่งจัดท�า
โดยธนาคารโลกพบว่า ศกัยภาพของลมในเมอืงไทยเรามมีาก 
และสม�่าเสมอในแถบพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ โดยมีความเร็วลม 
เฉลี่ยประมาณ 6-7 เมตรต่อวินาที ที่ระดับความสูง 65 เมตร  
พื้นที่ดังกล่าวจึงเหมาะต่อการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลมขึ้น  
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของเอ็กโก กรุ๊ป ที่เพ่ิม
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน เพื่อสนอง
นโยบายภาครัฐในการช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิล 

	วันที่ 8 กันยายน 2556 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โครงการพลังกายพลังใจ ต้าน 
ภัยยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 600 คน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลต�าบลเบิกไพร  อ�าเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี

	บริษัท จี-พาวเวอร์  
ซอร ์ ซ  จ� ากัด  สาขา 
บึงสามพัน จัดกิจกรรม 
โครงการปรับปรุงสภาพ 
อปุกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรยีน 
บ้านตะกรุดหิน ต.ซับ
สมอทอด อ.บึงสามพัน 
จ.เพชรบูรณ์ท่ีมีสภาพ 
ช�ารุด อาจเกิดอันตราย 
แ ก ่ ค รู แ ล ะ นั ก เ รี ย น 
เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 
2556

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด (GPS)

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด 

ปรับปรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้า
ในโรงเรียน

รวมพลัง
ต้านภัย

ยาเสพติด

 เ มื่ อ วั น ที่  1 4  
สิงหาคม ที่ผ ่านมา  
บริษัท จี-พาวเวอร์ 
ซอร์ซ จ�ากัด สาขา 
ดงคอนได้จดักจิกรรม 
โครงการปรับปรุ ง 
สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ในโรงเรียนให ้แก ่ 
ร . ร .วัดหนองแขม  
ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี 
จ.ชยันาท

	วันที่  9  กันยายน 2556  
บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้  จ�ากัด 
สนับสนุน โครงการป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก ให้กับโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต�าบลปากแรต  
เพื่อร ่วมรณรงค์ให้ความรู ้ประชาชนให้ป้องกัน 
ตนเอง และชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออก 
โดยมีผู ้ เข ้ าร ่ วมกิจกรรมประมาณ 125 คน  
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลปากแรต 
อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

สร้างเสริม 
สุขอนามัยที่ดี
ของชุมชน
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 โรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร์ม ตั้งอยู่บน 
เขาพนมโดม อ�าเภอเทพสถิต พื้นที่ดั้งเดิมของหมู่บ้าน 
วะตะแบก เป็นพื้นที่เกษตรกรรม โดยทางโครงการได้เช่า 
พื้นที่ของชาวบ้าน และส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ 
เกษตรกรรม (สปก.) ตามกฎหมาย ชาวบ้านยังคงอยู ่ 
อาศัยและประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตแบบเดิมได้ แม้จะม ี
โรงไฟฟ้าพลังงานลมตั้งอยู่ก็ตาม ดังนั้นพื้นที่รอบบริเวณ 
กังหันลมทั้ง 3 ชุด จึงรายล้อมไปด้วยไร่ข้าวโพด ไร่พริก  
ไร่มันส�าปะหลัง และยางพารา สุดลูกหูลูกตา

 เมื่อแรกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนวะตะแบก  
เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนในพื้นที่  
จึงเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่แรก โดยเริ่มท�าความเข้าใจ 
ในโครงการ ประสานกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น  
โรงเรียน ผู้น�าชุมชน และชาวบ้าน พร้อมทั้งเปิดโอกาส 
ให้มีการซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ เพื่อน�ามา 
ปรับปรุงมาตรการของการด�าเนินโครงการทั้ งด ้าน 
สิ่งแวดล้อม ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับโครงการ และ 
การมีส่วนร่วมระหว่างโครงการกับชุมชน

 พนักงานเทคนิคอาวุโส  เอ็กโก กรุ๊ป 
ประจ�าโรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร์ม

 “ผมย้ายมาท�างานที่นี่ประมาณกลางปีที่
แล้ว อยู่ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ที่ผ่าน
มาก็เดินเครื่องได้ดีไม่มีปัญหาอะไร ทางเข้ามา
ที่โครงการนั้น แต่ก่อนเป็นทางที่ชาวบ้านสัญจร 
ใช้ขนพืชไร่ พอเรามาท�าโครงการ เราก็บดอัด
หินขยายทางให้กว้างและดีข้ึน ชาวบ้านขนย้าย
สิ่งของต่างๆ ได้สะดวกขึ้น 
 โรงไฟฟ้าพลังลมของเรานี้เสียงไม่ดัง จะ
ได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อยแบบนี้ อาจจะได้ยิน
เสียงพัดลมระบายอากาศบ้าง ส่วนตัวกังหัน
เองเสียงไม่ดัง เพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ไม่มี
ชุดเฟืองทด (Gear Box) การขับเคล่ือนแบบ 
ต่อตรงกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ท�าให้ไม่มีเสียง 
ดังและไม่ต้องซ่อมบ�ารุงบ่อย นอกจากนี้พ้ืนที่
เดิมยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติอยู ่มาก  
แทบไม่มีอะไรเปล่ียนแปลงเลยหลังเราสร้าง 
โรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ”

 ช่วงระยะเวลาก่อสร้าง เอ็กโก กรุ๊ป ก�าหนดให้บริษัท 
ผู ้รับเหมาให้ความส�าคัญกับการจ้างแรงงานในท้องถิ่น 
ก่อนเป็นอันดับแรก แม้จะเป็นการจ้างงานชั่วคราวใน 
ระยะก่อสร ้างแต่ก็ช ่วยให้ชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการม ี
รายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิม จนถึงช่วงด�าเนินงาน เอ็กโก ยังคง 
นโยบายรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ 
ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เป็นอันดับแรก 

 ปัจจบุนั เทพพนา วนิด์ฟาร์ม ได้กลายเป็นสญัลกัษณ์ 
อย่างหนึ่งของชุมชนแห่งนี้ นอกจากจะเป็นสถานที่ให้คนใน 
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้เร่ืองพลังงานสะอาด 
อย่างใกล้ชดิแล้ว โรงไฟฟ้าฯ ยงัมส่ีวนช่วยสร้างเศรษฐกจิให้
ชุมชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่ง

 โรงไฟฟ้าแห่งนีด้�าเนนิการก่อสร้างตัง้แต่ปลายปี 2555  
แล้วเสร็จกลางปี 2556 โดยมีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 7.5 
เมกะวัตต์ ประกอบด้วยกังหันลมจ�านวน 3 ชุด ก�าลังผลิต 
ต่อชุด 2.5 เมกะวัตต์ ความสูงของเสา 90 เมตร มีเส้นผ่าน 
ศูนย์กลางใบพัด 109 เมตร โครงการเลือกใช้เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การขับเคลื่อนของ 
กังหันลมเป็นแบบต่อตรงกับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า จึงช่วยลด 
การเกดิเสยีงดงัรวมถึงลดภาระการซ่อมบ�ารุง

พนักงานเดินเครื่องกังหันลม โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
เทพพนา วินด์ฟาร์ม

 “ผมเป็นคนชัยภูมิ บ้านอยู่อ�าเภอเมืองครับ  
ตอนที่บริษัท ต้องการหาพนักงาน ได้มาติดต่อผ่าน 
อาจารย์ทีว่ทิยาลยัเทคนคิชยัภมู ิผมสนใจก็ 
เลยลองสมัครดู คุณสมบัติตรงเลยได้ท�า 
ที่นี่ ผมเรียนจบ ปวส.ช่างไฟฟ้าก�าลัง เริ่ม
ท�างานมาได้ประมาณสี่เดือนแล้วครับ 
ชอบท�างานที่นี่เพราะได้อยู ่ใกล้บ้าน  
และได้ความรู้ดีด้วย มีพี่คอยสอนงาน 
 ผมรูส้กึภมูใิจมากทีเ่ป็นคนแรกๆ 
ที่ได้ท�างานเป็นพนักงานเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้ากังหันลมในประเทศไทย  
เพราะเป็นโรงไฟฟ้าที่ไม่สร้างมลพิษ 
ให้กับสิ่งแวดล้อม”

ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา กลุ่มธุรกิจโรงไฟฟ้า 1 เอ็กโก กรุ๊ป

 ผู้ดูแลงานโครงการโรงไฟฟ้านี้ตั้งแต่เริ่มแรก เล่าให้ฟังถึงช่วงส�ารวจพื้นที่และก่อสร้างโรงไฟฟ้าว่า 
 “เดิมพื้นที่นี้เป็นทางที่ลูกรังและแคบ ต้องใช้รถคูโบต้าเล็กๆ ลุยเข้าป่ากันเลย เราไปช่วยพัฒนา 
ถนนทางเข้าจากเล็กๆ ขยายเป็น 5 เมตร และบดอัด ท�าให้ชาวบ้านเดินทางได้สะดวกขึ้น ชาวบ้านรอบๆ นั้น  
เขาเข้าใจเราดี นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างก็ 
ทราบว่าพลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานสะอาด จึงเข้าใจและสนับสนุนให้เกิด และยัง
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ท�าให้ชาวบ้านหรือหน่วยราชการเองได้ประโยชน์กลับคืนสู่ท้องถิ่น
 ยกตัวอย่างพื้นที่ข้างๆ ห้องควบคุมของเรา เป็นที่ของชาวบ้านคนหนึ่ง ระหว่าง 
ก่อสร้างเราก็ใช้ตรงนั้นบดอัดเพื่อที่จะวางอุปกรณ์ เรามีใบเบลดอยู่ใบหนึ่งที่ใช้เป็น  
spare พองานเสร็จเราเตรียมจะคืนพื้นที่ให้เขาเหมือนเดิม เพื่อเขาจะได้เพาะปลูก 

เขาบอกว่าไม่ต้องคืนพื้นที่ เขาว่า 
ให้เบลดตั้งตรงนั้น เพื่อให้คน 
มาถ่ายรูป กลายเป็นจดุเด่น 
เพราะใบเบลดมันยาว
มาก 54 เมตร สูง 3 เมตร 
คนไปถ่ายรูปกันเยอะ 
เพราะมันน่าตื่นตา 
ตื่นใจ” 
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แม่บ้าน

 “หนูเป็นคนที ่
วะตะแบก บ้านอยู่ 
หลังทางรถไฟตรงนี้เอง เดินมาท�างานได้เลย แต่ 
บางทีก็ขึ้นรถมาท�างานที่โรงไฟฟ้ามาได้สองเดือน 
แล้ว เมื่อก่อนรับจ้างเก็บพริก ท�างานที่นี่ มีความสุขดี 
ทั้งหัวหน้าและพนักงานเป็นกันเองดี รู้สึกว่าตั้งแต่ม ี
กังหันลมแล้วปัญหาเร่ืองไฟตกไม่ค่อยมี ขอขอบคุณ 
บริษัท เอ็กโก ที่มาสร้างกังหันลมให้เราจ้ะ”

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านวะตะแบก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต

 “แต่แรกทีจ่ะสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานลม เขาจะมกีารส�ารวจ
หาพืน้ที ่ตดิต่อถามชาวบ้านว่าใครสนใจทีเ่ข้าร่วมโครงการกบัเขา 
ชาวบ้านสนใจเข้าฟังกันเยอะ  บริษัทเล่าให้ฟังว่าจะเป็นอย่างไร 
มภีาพถ่ายทางอากาศให้ดตู�าแหน่งพ้ืนที ่เจ้าของพ้ืนทีก่ส็นใจเข้า
ร่วมโครงการ  ประโยชน์ข้อแรกทีช่าวบ้านพอใจมาก คอืเรือ่งถนน
หนทาง เพราะว่าสมัยก่อนทางเส้นทางนี้ไปไหนมาไหนล�าบาก 
โดยเฉพาะหน้าฝน ทางเละ เวลาจะมาไร่ที รถอีแต๋นติดหล่ม 
ประจ�า งบประมาณทาง อบต.ก็ไม่มี เพราะเป็นทางเข้าไร่เข้า 
สวน ไม่ใช่ทางสาธารณะ พอโรงไฟฟ้าท�าทางให้ก็สะดวกข้ึน  
ชาวบ้านได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ 20 กว่าหลังคาเรือน 
 ประโยชน์ทางอ ้อม คือนักท ่องเที่ยวที่มาดูทุ ่งดอก 
กระเจียวก็แวะเข้ามาดูกังหันลมกันเยอะมาก ช่วง มิ.ย.-ส.ค. 
ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของอ�าเภอเทพสถิตเลย เมื่อนัก 
ท่องเที่ยวมาก็ต้องมีการจับจ่าย ซื้อของ ชาวบ้านก็มาขายของ  
รายได้เข้าชุมชน เป็นผลประโยชน์ทางอ้อมที่ชาวบ้านได้รับ 
นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าเองได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานใน 
ท้องถิ่น ไม่ว่าจะ อบต. โรงเรียน เวลาเทศบาลจัดกิจกรรมใน 
ท้องถิ่น  เอ็กโกก็มีส่วนเข้าไปร่วมสนับสนุนด้านต่างๆ อยู่เสมอ 
 ผมคิดว่าชาวบ้านมีความภูมิใจกับโรงไฟฟ้านะครับ  
เพราะท�าให้บ้านเราเป็นที่รู ้จักของคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่ 
เฉพาะภาคอีสาน และท�าให้ภูมิทัศน์บ้านเราน่าสนใจยิ่งขึ้น  
พอขับรถขึ้นเขาเข้าเขตล�าสนธิ จะเห็นกังหันลมสามต้นเด่นสง่า
มาแต่ไกลแล้ว เป็นจุดหนึ่งที่ท�าให้คนเทพสถิตภูมิใจว่าบ้าน 
เรามีกังหันลม หากไปท�างานที่อื่น แล้วถ้าใครเขาถามว่าบ้าน 
อยู่ไหน ก็ตอบได้อย่างภาคภูมิใจว่าอยู่เทพสถิต ที่เขาตั้งกังหัน 
ลมไง เป็นจุดขายของเรา 
 ส่วนเรื่องการจ้างงานเมื่อเข้าเริ่มมาก่อนสร้างคร้ังแรก  
ทางผู้ใหญ่ทางเอ็กโกเขาจะเน้นกับผู้รับเหมาให้หาคนงานใน 
พื้นที่ หาเครื่องจักรในพื้นที่ซึ่งสามารถท�าได้ ถ้านอกเหนือจาก 
นั้นให้ติดต่อมาจากที่อ่ืน ทุกวันนี้ชาวบ้านเขาก็ถามผม เม่ือไร 
จะมาท�าโครงการอีก ระหว่างก่อสร้าง ชาวบ้านก็มีงานท�าเป็น 
รายได้เสริมจากงานไร่งานสวนหรือรับจ้างทั่วไป” 

คุณทองค�า  สนทองหลางคุณทองค�า  สนทองหลาง

คุณพล จับกลางคุณพล จับกลาง

 โรงไฟฟ้าพลังงานลม เทพพนา วินด์ฟาร ์ม  
เดินเคร่ืองและจ่ายไฟ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556  
โครงการด�าเนินงานภายใต้กลไกการพัฒนาที่สะอาด 
(Clean Development Mechanism CDM) โดยกระแส 
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกขายกลับเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้า 
ส ่วนภูมิภาค (กฟภ.) ทดแทนการผลิตไฟฟ้าจาก 
เช้ือเพลิงฟอสซิล โรงไฟฟ้านี้จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนได- 
ออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโลกได้ปีละประมาณ 12,690 
ตันต่อปี ลดการน�าเข้าน�้ามัน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าได ้
ปีละประมาณ 4.8 ล้านลิตรต่อปี 
 เพราะทุกที่เปรียบเสมือนบ้าน เอ็กโก กรุ๊ป จึง 
ร่วมกับชุมชนดูแลรักษาความสุขสมบูรณ์ในทุกพ้ืนที่  
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล และร่วมกนัสร้างความ 
มัน่คงของระบบไฟฟ้าให้กับประเทศอย่างยั่งยืน 

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 “ลุงดีใจที่ได้ท�างานประจ�า 
อยู ่ที่โรงไฟฟ้า บ้านอยู ่ที่หมู ่บ้าน 
เทพภูธร ขี่รถเครื่องมาท�างาน 
ทุกวัน ผลัดกับรปภ.อีก 
คนหนึ่ง ช่วงเทศกาล 
หรอืวนัหยดุมนีกัท่อง- 
เที่ยวขับรถเข้ามาดู 
กั งหันลมกันเยอะ 
เลยครับ”

คุณเป้า สังข์ค�าคุณเป้า สังข์ค�า
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ธรรมะท้ายเล่มความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน

จิตที่มีประสิทธิภาพ
มิได้หมายถึงจิตที่อัดแน่นไปด้วยความคิด

หรือมีเรื่องครุ่นคิดเต็มไปหมด
ตรงกันข้าม จิตที่ทรงประสิทธิภาพ

คือจิตที่รู้จักว่างจากความคิด

พระไพศาล วิสาโล

 พื้นที่ส�าหรับเพื่อนบ้านที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มเอ็กโก 
หรือมีข้อเสนอแนะที่อยากส่งถึงเอ็กโก กรุ๊ป
ค�าถาม
1. ………………………………………………...........……………………………………....………….......
 ……………………………………………………….........………………………………...……………..
2. …………………………………………………………….........…………………………...……………..
 ………………………………………………………………….......………………………...………........
3. …………………………………………………………………….......…………………….……...........… 
 …………………………………………………………………………………………………...…… 
ข้อเสนอแนะ
1. ……………………………………………………………………………………………...................……
 ………………………………………………………………………………………………..................…
2. ………………………………………………………………………………………….........……...…...…
 ……………………………………………………………………………………………………...............
3. ……………………………………………………………………………………………………...............
 ………………………………………………………………………………………………………...........

ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................................................………...........
ทีอ่ยู่ .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................  อีเมล์ .........................................................................

ที่อยู่ส�าหรับส่งไปรษณีย์

 กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” 

 คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมขน

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  

 อาคารเอ็กโก  222 หมู่ที่ 5  ชั้น 15  ถนนวิภาวดีรังสิต  

 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

 กรุงเทพฯ 10210 

ทุกท่านที่ส่งเข้ามา 

เรามีของที่ระลึก

 มอบให้

   นะครับ
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