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เปิดบ้านทักทาย
สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

 สำ�หรับเร�คนไทยทุกคน พรปีใหม่ใดคงไม่ประเสริฐเท่�กับพรปีใหม่พระร�ชท�นของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช ว�รส�รสุขใจ จึงขอนำ�ภ�พ ส.ค.ส.พระร�ชท�นและพรปีใหม่ที่ในหลวงพระร�ชท�นแก่พสกนิกรช�วไทย 
ม�ลงในฉบับขึ้นปีใหม่นี้ เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลของเพื่อนบ้�นทุกครอบครัวครับ

พรศักดิ์ พรชนาธรรม
ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ - บริห�รโครงก�ร

ประธ�น คณะทำ�ง�นส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมพัฒน�คุณภ�พชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้� กลุ่มเอ็กโก

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

	 บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่	 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี	 มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ	 คน	 ให้มีความสุข	 ความเจริญ	 และความสำาเร็จ 
สมประสงค์	ในสิ่งที่ปรารถนา	

	 ความปรารถนาของทุกคน	คงไม่แตกต่างกันนัก	 คือต้องการให้ตนเอง  มีความสุขความเจริญ	 และให้บ้านเมือง	 มีความสงบร่มเย็น	 
ในปีใหม่นี้	 จึงขอให้ท่านทั้งหลาย	 รักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง	 เพื่อให้สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้เต็มกำาลัง	 ข้อสำาคัญ	 
จะคิดจะทำาสิ่งใดให้นึกถึงส่วนรวมและความเป็นไทยไว้เสมอ	 งานของตนและงานของชาติ	 จักได้ดำาเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้องเที่ยงตรง 
ไม่ติดขัด	และบรรลุถึงประโยชน์	เป็นความสุข	ความเจริญ	และความสงบร่มเย็น	ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา

	 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน	 ให้ปราศจากทุกข์	 ปราศจากภัย	 ให้มีความ 
สุขกายสุขใจ	ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน	

พระราชดำารัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๕๗
วันอังคาร	ที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	ณ	วังไกลกังวล	หัวหิน
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   ถึงแม้ว่ำประเทศต่ำงๆ ในโลกส่วนใหญ่จะนับ
เอำวันที่ 1 มกรำคม ของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ตำม 
ปฏิทินเกรโกเรียน จนถือเป็นธรรมเนียมสำกล แต่ยังมี 
วันขึ้นปีใหม่ของชนชำติต่ำงๆ ในโลกอีกมำกมำย เช่น  
ตรุษจีน เป็นวันที่เริ่มต้นเดือน 1 ตำมปฏิทินจันทรคติ 
จีน โดยมำกจะตกประมำณช่วง 20 มกรำคมถึง 20 
กุมภำพันธ์ เนื่องจำกชำวจีนได้อพยพไปตั้งรกรำกตำม
ประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก เทศกำลตรษุจนีจงึมกีำรเฉลมิฉลอง
ใหญ่ทั่วทุกมุมโลกเช่นกัน ส�ำหรับในปี 2557 น้ี ตรงกับ 
วันที่ 31 มกรำคม 

     ส่วนตรุษญี่ปุ่นนั้นเดิมใช้วันเดียวกับตรุษจีน แต่เมื่อ 
พ.ศ. 2546 ได้รับเอำปฏิทินเกรโกเรียนมำใช้ จึงเปลี่ยน 
เป็นวันที่ 1 มกรำคมแทน ในขณะที่ตรุษญวน เป็นวันที่เริ่ม 
ต้นเดือน 1 ตำมปฏิทินจันทรคติเวียดนำม จะตกประมำณ 
วันที่ 20 มกรำคมถึง 20 กุมภำพันธ์ เช่นเดียวกับตรุษจีน

    วันปีใหม่ไทยเรำเองน่ำสนใจไม่แพ้ชำติอื่น วันขึ้น 
ปีใหม่ของเรำเปล่ียนมำแล้ว 4 คร้ังคือ ครั้งแรกถือเอำ 
วนัแรม 1 ค�ำ่ เดอืนอ้ำย เป็นวนัขึน้ปีใหม่ ตรงกบัเดอืนมกรำคม  
ครั้งที่ 2 ก�ำหนดให้วันขึ้นปีใหม่ตรงกับวันขึ้น 1 ค�่ำ เดือน 
5 ตำมคติพรำหมณ์ ซึ่งตรงกับเดือนเมษำยน ท้ัง 2 ครั้งน้ี 
ถือเอำทำงจันทรคติเป็นหลัก แต่ต่อมำได้ถือเอำทำงสุริยคต ิ
แทน โดยก�ำหนดให้วันที่ 1 เมษำยน เป็นวันขึ้นปีใหม่ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2432 เป็นต้นมำ 

   ต่อมำได้มีกำรพิจำรณำเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่ง 
โดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรข้ึนมำ ซึ่งมีหลวง 
วจิติรวำทกำร เป็นประธำนกรรมกำร ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์

เรื่องจากปก

 วันปีใหม่มีประวัติควำมเป็นมำซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำม 
ยุคสมัยและควำมเหมำะสม ตั้งแต ่ในสมัยเริ่มแรกเมื่อ 
ชำวบำบิโลเนียเริ่มคิดค้นกำรใช้ปฏิทิน โดยอำศัยระยะต่ำงๆ  
ของดวงจันทร์เป็นหลักในกำรนับ เมื่อครบ 12 เดือน จึงก�ำหนด
ว่ำเป็น 1 ปี และเพื่อให้เกิดควำมพอดีระหว่ำงกำรนับปีตำม
ปฏิทินกับปีตำมฤดูกำล จึงได้เพิ่มเดือนเข้ำไปอีก 1 เดือน  
เป็น 13 เดือนทุก 4 ปี

 ต่อมำชำวอียิปต์ กรีก และชำวเซมิติค ได้น�ำปฏิทิน 
ของชำวบำบิโลเนียมำดัดแปลงแก้ไข อีกหลำยครำวเพื่อ 
ให้ตรงกับฤดูกำลมำกยิ่งขึ้นจนถึงสมัยของกษัตริย์จูเลียต  
ซีซำร์ ได้น�ำควำมคิดของนักดำรำศำสตร์ชำวอียิปต์ชื่อ  
โยซิเยนิส มำปรับปรุง ให้ปีหนึ่งมี 365 วัน และในทุก ๆ  
4 ปี ให้เติมเดือนที่มี 28 วัน เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน เป็น 29 วัน คือ
เดือนกุมภำพันธ์ เรียกว่ำ ปีอธิกสุรทิน

 แม้จะเพิม่วนัในเดอืนกมุภำพนัธ์อกี 1 วนั ให้ม ี29 วนั 
ในทุกๆ 4 ปี แต่วันในปฏิทินก็ยังไม่ค่อยตรงกับฤดูกำล 
นัก คือเวลำในปฏิทินยำวกว่ำปีตำมฤดูกำล เป็นเหต ุ
ให้ฤดูกำลมำถึงก่อนวันในปฏิทิน วันที่ 21 มีนำคมตำมปี 
ปฏทินิของทกุปี จะเป็นช่วงทีม่เีวลำกลำงวันและกลำงคนื 
เท่ำกัน คือเป็นวันที่ดวงอำทิตย์จะขึ้นตรงทิศตะวันออก 
และลับลงตรงทิศตะวันตกพอดี เรียกว่ำ วสันตวิษุวัต

 แต่ในปี พ.ศ. 2125 วสันตวิษุวัติ กลับเกิดขึ้นใน 
วันที่ 11 มีนำคม แทนที่จะเป็นวันที่ 21 มีนำคม ดังนั้น 
สมเด็จพระสันตะปำปำเกรกอรีที่ 13 จึงท�ำกำรปรับปรุง 
แก้ไข โดยหักวันออกไป 10 วันจำกปีปฏิทิน (เฉพำะ 

ในปี 2125 นี้) ปฏิทินแบบใหม่นี้จึงเรียกว่ำ ปฏิทิน 
เกรโกเรียน (Gregorian) จำกนั้นได้ประกำศ 

ใช้วันที่ 1 มกรำคม ให้เป็นวันเริ่มต้น 
ของปีเป็นต้นมำ

2 สุขใจ สุขใจ 3  



 เทศกำลปีใหม่ของ ชำวฮินดู จะอยู่ในช่วงประมำณ 
วันที่ 13 หรือ 14 เดือนเมษำยน ผู้เยำว์จะไปคำรวะขอ
พรผู้ใหญ่ และมีกำรแลกเปลี่ยนของขวัญ ส่วนที่ประเทศ
ฟิลิปปินส์ ก่อนจะเริ่มวันใหม่ของวันปีใหม่ เด็ก ๆ จะพำกัน
กระโดดขึ้นลง เพรำะเชื่อว่ำกำรกระโดดในวันนี้จะช่วยท�ำให้
ร่ำงกำยเติบโต ตัวสูง นอกจำกนั้น คนฟิลิปปินส์ส่วนมำก
จะพำกันใส่เสื้อผ้ำที่มีลำยจุด ในร้ำนอำหำรหรือโต๊ะอำหำร
ที่บ้ำนจะตกแต่งด้วยผลไม้ที่เป็นทรงกลม และรับประทำน
อำหำรหรอืผลไม้ทีม่รีปูทรงกลมกนัในวนัปีใหม่เพรำะเชือ่กนั
ว่ำ ของที่มีรูปร่ำงกลมเป็นสิ่งดีเพรำะเหมือนกับรูปร่ำงของ
เหรียญเงิน หมำยถึงควำมร�่ำรวยและประสบควำมส�ำเร็จ
ในปีนั้นๆ

 ประเทศเฮติ ชำวเฮติจะใส่เสื้อผ้ำชุดใหม่และแลก 
เปลี่ยนของขวัญในวันปีใหม่โดยเชื่อว่ำ กำรใส่เสื้อผ้ำใหม่ 
และให้ของกันและกันจะน�ำมำซึ่งควำมสมบูรณ์และควำม
เจริญรุ่งเรือง ในขณะที่ประเทศชิลี มีควำมเชื่อเก่ำแก่ว่ำ 
ในวันปีใหม่จะไม่นิยมรับประทำนอำหำรประเภทเส้น เช่น  
มักกะโรนี พำสต้ำที่เป็นเส้น ๆ แต่จะนิยมทำนลำซำนญ่ำ

 ส�ำหรับวันปีใหม่ของประเทศไทย กิจกรรมที่ชำว 
ไทยส่วนใหญ่มักจะยึดถือปฏิบัติในวันส่งท้ำยปีเก่ำและ 
วันขึ้นปีใหม่ได้แก่ กำรท�ำบุญเลี้ยงพระและอุทิศส่วนกุศล 
ไปให้แก่ญำตทิีล่่วงลบั กำรท�ำบญุตกับำตร กำรฟังธรรม 
เทศนำ ถือศีลปฏิบัติธรรม กำรกรำบขอพรจำก 
ผู ้ใหญ่ และอวยพรเพื่อนฝูง ญำติพี่น้อง  
กำรมอบของขวญั กำรมอบช่อดอกไม้  หรอื 
กำรส่งบัตรอวยพรและกำรจัดงำน 
รื่นเริง  กำรจัดเลี้ยงในหมู ่ 
เพื่อนฝูง ญำติพี่น้องหรือ
ตำมหน่วยงำนต่ำงๆ 

 นอกจำกนั้นสิ่งส�ำคัญของเทศกำลปีใหม่ คือเป็น 
ช่วงเวลำที่นับเป็นโอกำสดีที่จะท�ำให้เรำได้ทบทวนถึง 
กำรด�ำเนินชีวิตในอดีตของเรำเองในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ขอให้ 
ลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่ำ วันเวลำที่ผ ่ำนมำนั้น 
เรำได้ใช้มันอย่ำงคุ้มค่ำหรือเปล่ำ และได้กระท�ำคุณงำม 
ควำมดีอันใดไว้บ้ำง และควรหำโอกำสกระท�ำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น 
ทุกปี ในขณะเดียวกันเรำได้กระท�ำควำมผิดหรือสิ่งใดท่ี 
ไม่ถูกต้องไว้หรือไม่ หำกมีต้องรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเอง 
เพื่อจะได้แก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ดีขึ้น  หำกม ี
เรื่องบำดหมำงหรือขุ่นเคืองกับผู้ใด ในวันนี้ควรถือโอกำส 
ให้อภัยซึ่งกันและกัน เริ่มสำนควำมสัมพันธ์ให้กลับมำ 
เริ่มต้นใหม่ด้วยดี

 สุดท้ำย ขออัญเชิญเพลงพระรำชนิพนธ์ “พรปีใหม่” 
ซึ่งเป็นเพลงพระรำชนิพนธ์ล�ำดับที่ 13 ของพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระรำชนิพนธ์ขึ้นใน 
เดือนธันวำคม พ.ศ. 2494 เมื่อเสด็จนิวัติพระนคร และ 
ประทับ ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำนพระรำชวังดุสิต 
มีพระรำชประสงค์ที่จะพระรำชทำนพรปีใหม่แก่บรรดำ 
พสกนิกรไทยด้วยเพลง และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ 
ให้พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์ 
ค�ำร้องเป็นค�ำอ�ำนวยพรปีใหม่ แล้วพระรำชทำนแก่วงดนตรี  

2 วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
น�ำออกบรรเลง ณ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

และวงดนตรีสุนทรำภรณ์ น�ำออกบรรเลง  
ณ ศำลำเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคำร 

ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2495 

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ    www.everyday-readers.com
วิกิพีเดีย สำรำนุกรมเสรี  /  ทีมวำไรตี้ นสพ.เดลินิวส์

 

ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จำก 1 เมษำยน เป็นวันที่ 1 มกรำคม 
โดยก�ำหนดให้วันที่ 1 มกรำคม 2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่ 
เป็นต้นไป เหตุผลที่ทำงรำชกำรได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ 
จำกวันที่ 1 เมษำยนมำเป็นวันที่ 1 มกรำคม เพรำะเห็นว่ำ
สอดคล้องกับวันปีใหม่สำกลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลก ไม่ 
ขัดกับพุทธศำสนำในด้ำนกำรนับวัน เดือน หรือกำรร่วม 
ฉลองปีใหม่ด้วยกำรท�ำบุญ 

 นอกจำกนั้นไทยเรำยังมีวันปีใหม่ไทย หรือวัน 
สงกรำนต์ ซ่ึงแต่เดิมก�ำหนดโดยกำรค�ำนวณทำงดำรำ 
ศำสตร์ คือ วันที่ดวงอำทิตย์เคลื่อนเข้ำสู ่รำศีเมษ ตก 
ประมำณวันที่ 13 หรือ 14 เมษำยน แต่ปัจจุบันระบุแน่นอน
ว่ำคือวันที่ 13 ถึง 15 เมษำยนของทุกปี 

 
 ปีใหม่กับกำรเฉลิมฉลองเทศกำลแห่งควำมสุขเป็น
ของคู่กันที่มีเกือบทั่วทุกมุมโลก อำจแตกต่ำงกันบ้ำงทำง
พิธีกรรมและควำมเชื่อบำงอย่ำง แต่ส่วนใหญ่ก็เพื่อให้เกิด
ควำมสุขสมหวังในวันขึ้นปีใหม่ กำรแสดงควำมปรำรถนำดี 
หรือกำรส่งควำมสุขมีหลำยรูปแบบ เช่น กำรส่งบัตรอวยพร 
กำรจัดงำนรื่นเริงสังสรรค์ กำรไปท�ำบุญ หรือกำรท�ำพิธีทำง
ศำสนำตำมธรรมเนียมและควำมเชื่อต่ำงๆ รวมถึงกำรถือ
เคลด็บำงอย่ำงทีค่นเรำเชือ่ว่ำจะน�ำควำมโชคดี ควำมสขุ และ 
ควำมเจริญรุ่งเรืองในด้ำนต่ำงๆ ของชีวิตในปีใหม่ที่จะมำถึง

 ช่วงเทศกำลปีใหม่ของเมียนมาร์หรือที่เรียกว่ำ  

“มหำติงกำน” (Maha Thingyan) ตรงกับช่วงวันสงกรำนต์
ของประเทศไทยในช่วงกลำงเดอืนเมษำยน ผูค้นจะพำกนัไป 
ท�ำบุญสวดมนต์หรือเข้ำวัดไปท�ำควำมสะอำดวัดวำอำรำม 
รดน�้ำอวยพรผู้ใหญ่และขอพรซ่ึงกันและกัน บ้ำงถือศีลอด
และมีกำรจัดงำนรื่นเริง 

 คนที่สเปน โปรตุเกส เปรู บราซิล จะรับประทำน 
องุ่น 12 ลูก ในเวลำเที่ยงคืนของคืนวันส่งท้ำยปีเก่ำ โดยเริ่ม 
รับประทำนองุ่นลูกแรกเมื่อนำฬิกำตีครั้งที่หนึ่ง และจะไล่ 
เรียงไปจนครบ 12 ลูก โดยเชื่อว่ำองุ่นแต่ละลูกนั้นเปรียบ 
ได้กับหนึ่งเดือนของปี องุ่น 12 ลูก หมำยถึง เดือน 12 เดือน  
โดยเช่ือว่ำหำกรับประทำนองุ่นครบ 12 ลูกได้ทันเวลำที่ 
นำฬิกำตีครบ 12  คร้ังจะมีโชคดีในปีใหม่ที่มำถึง แต่ชำว
เปรูจะมีกำรรับประทำนองุ่นรับปีใหม่ทั้งหมด 13 ลูก เพื่อ 
รับประกันควำมโชคดีหำกกินองุ่นได้ครบทั้ง 13 ลูก ท่ีมำ 
ของกำรรับประทำนองุ่นเฉลิมฉลองรับปีใหม่ เร่ิมจำกสมัย 
อดีตในสเปน มีกำรเก็บเกี่ยวองุ่นได้มำก จึงมีกำรน�ำองุ่น 
มำแจกจ่ำยให้กับประชำชนในวันส่งท้ำยปีเก่ำ เพื่อให้
ประชำชนได้รับประทำนองุ่นต้อนรับปีใหม่

 กำรรับประทำนอำหำรในครอบครัวร่วมกันก็เป็น 
อกีวฒันธรรมหนึง่ทีผู้่คนนยิมปฏบิตั ิเช่น ในวนัที ่31 ธนัวำคม  
ชำวนอร์เวย์ นิยมท�ำขนมหวำนที่เรียกว่ำ Rice pudding  
คล้ำยกับข้ำวเหนียวเปียกของไทยเรำ โดยใส่ถั่วอัลมอนด ์
ลงไป 1 เม็ด หำกใครได้รับประทำนถั่วอัลมอนด์ที่อยู่ในขนม
หวำนนั้นจะถือว่ำมีโชคดีตลอดปีใหม่

 ชำวเดนมาร์กนิยมปำถ้วยชำมใส่ประตูบ้ำนของ 
เพื่อนบ้ำนในวันปีใหม่  โดยเจ้ำของบ้ำนจะยินดีมำกที่มีคน 
มำปำจำนชำมใส่หน้ำบ้ำนตัวเอง และเม่ือหมดวันนั้น บ้ำน
ไหนที่มีกองถ้วยชำมที่แตกกองพะเนินหน้ำบ้ำนมำกที่สุด 
จะถือว่ำบ้ำนนั้นจะโชคดีมำกที่สุด เพรำะหมำยควำมว่ำคน
บ้ำนนั้นมีเพื่อนและคนที่รักเยอะกว่ำใครๆ นั่นเอง

 ชำวจีน จะน�ำอุปกรณ์ท�ำครัวของมีคม เช่น มีดไป 
เก็บไว้อย่ำงมิดชิดเป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง เพื่อป้องกันคนใน 
ครอบครัวถูกมีดบำด ซึ่งเชื่อว่ำจะท�ำให้โชคไม่ดีในปีใหม่ 
ที่มำถึง และบ้ำนเรือน เช่น ประตูหน้ำบ้ำน ก็จะมีกำรทำ 
สีแดง ตกแต่งบริเวณบ้ำนด้วยสีแดง ซึ่งเชื่อว ่ำเป็นสี 
น�ำโชค ในเทศกำลปีใหม่ของจีน หรือที่เรียกว่ำ “ตรุษจีน” 
ส่วนชำวญี่ปุ่นและชำวอินเดียนแดง มีควำมเช่ือคล้ำยๆ  
กันว่ำ จะเอำเส้ือผ้ำเก่ำๆ ไปทิ้งและจะสวมเส้ือผ้ำชุดใหม่  
อีกทั้งท�ำควำมสะอำดบ้ำนเรือน เพื่อเป็นสิริมงคล 

4 สุขใจ สุขใจ 5  



คงจะผ่านสายตากนัไปแล้วกบัเรื่องราว 
ขนอมดนิแดนวเิศษ (จ.นครศรธีรรมราช) และเปิดประตูสู่เทพสถติ 

(จ.ชยัภูม)ิ ฉบบันี้น้องเสาวลกัษณ์  สมดุสอน นกัเรยีนชั้นประถมศกึษา 
ปีที่ 6 โรงเรยีนหนองนาสร้าง (ศริริาษฎร์บูรณะ) จะมาแนะน�า 

จงัหวดัร้อยเอด็ บ้านเกดิที่เธอภาคภูมใิจให้เพื่อนๆ ได้รู้จกัร้อยเอด็ 
มากขึ้น เชญิตดิตามกนัได้เลยค่ะ

บ้านฉันบ้านเธอ

6 สุขใจ สุขใจ 7  



ภูมิใจบ้านเรา

 ขนมเปี๊ยะสีสันน่ำรับประทำนบรรจ ุ
กล่องใสทรงกลมที่พบเห็นวำงขำยตำม 
ร้ำนขนม หรือตำมตลำดนัดของอร่อย
ทั่วไป ส�ำหรับนักชิมอย่ำงฉัน แรกเห็น 
กคิ็ดว่ำรสชำตคิงเหมอืนขนมเป๊ียะทัว่ๆ 
ไป แต่เม่ือลองลิ้มชิมรส จึงเข้ำใจได ้
ทันทีว่ำ ท�ำไมขนมเปี๊ยะยี่ห้อนี้ถึงขำยดี 
นัก วันนี้เลยอำสำพำทุกท่ำนไปเยี่ยมชม 
ร้ำนขนมเป๊ียะครสูมทรง ทีบ่ำงเลน จ.นครปฐม
ด้วยกัน เพื่อดูว่ำเขำมีเคล็ดลับอะไรถึงมัดใจ 
ผู้บริโภคได้อยู่หมัดค่ะ

 ย้อนอดตีไปเมือ่ปี 2542 ครสูมทรง 
หรือ คุณสมทรง นาคศรีสังข์ เริ่มท�ำ 
ขนมเปี๊ยะขำยควบคู่กับกำรรับรำชกำร
ครูที่ยึดเป็นอำชีพหลักมำนำนกว่ำ 25 ปี   
ด้วยควำมที่เป็นผู้ชื่นชอบกำรท�ำกับข้ำว
และขนมเป็นชีวิตจิตใจ และหนึ่งในนั้นคือ  
ขนมเปี๊ยะ ที่นอกจำกจะชอบรับประทำนมำกแล้ว
ยังมีฝีมือท�ำได้อร่อย จนเมื่อปี 2548  จึงได้เกษียณตัวเอง 
ออกจำกรำชกำร เพื่อออกมำท�ำธุรกิจขนมเปี ๊ยะเต็มตัว  
จำกเดิมที่เป็นเพียงธุรกิจเล็กๆ ในครอบครัว ค่อยๆ พัฒนำ 

จนปัจจุบันธุรกิจได้ขยำยใหญ่โตขึ้น ด้วย 
หลักกำรที่ดูเหมือนง่ำย แต่ปฏิบัติได้ยำก  

นั่นคือ ท�ำให้ลูกค้ำต้องท�ำให้เหมือน 
รับประทำนเอง  ดงันัน้วตัถดุบิของร้ำน
จึงเป็นวัตถุดิบช้ันดีที่ผ่ำนมำตรฐำน
เท่ำนั้น โดยครูสมทรงจะเข้ำมำดูแล

และควบคุมคุณภำพในกำรผลิตอย่ำง
เข้มงวด

 หลำยท่ำนอำจจะคิดว่ำขนมเปี๊ยะ 
ที่ไหนๆ ก็เหมือนกัน แต่ขอบอกว่ำขนมเปี๊ยะ 

ทีน่ีแ่ตกต่ำงจำกทีอ่ืน่จรงิๆ ค่ะ ด้วยลกัษณะ 
เฉพำะคอืกลิน่หอมอบเทยีน รสชำตอิร่อย 
นุ่มชุ่มลิ้น จะกินเล่นๆ ก็ไม่ติดคอ หรือกิน 
กับน�้ำชำ กำแฟก็อร่อยล�้ำ รสหวำนก�ำลัง
พอดีผสมกับควำมมันของไข่แดงเค็ม จน

ใครผ่ำนไปผ่ำนมำต่ำงต้องขอแวะล้ิมลอง
ควำมอร่อยของขนมเปี ๊ยะครูสมทรงกันทั้ง

นั้น ถึงแม้จะไม่ได้ใช้กลยุทธ์โฆษณำแต่อย่ำงใด 
แต่เพรำะครูสมทรงใช้หลักกำรรักษำมำตรฐำนกำรผลิตให้
สม�่ำเสมอ เพื่อให้สมกับเป็นของดี ของฝำกประจ�ำจังหวัด
นครปฐม ลูกค้ำจึงบอกต่อๆ กัน  

 เคล็ดลับที่ส�ำคัญอีกอย่ำงหนึ่ง คือขนมเปี๊ยะ 
ครูสมทรงจะไม่ใส่สำรกันบูดและวัตถุกันเสียใดๆ 
ทัง้สิน้ ผูบ้รโิภคจงึอร่อยได้อย่ำงสบำยใจ  แต่ขนม 
จะมีอำยุเพียง 2-3 วันนับจำกวันผลิตเท่ำนั้น  
จึงจ�ำเป็นต้องเก็บขนมไว้ในอุณหภูมิที่ เย็น  
ดงันัน้เมือ่ซือ้ไปแล้วทำนไม่หมดควรเกบ็ในตูเ้ยน็  
ไม่ควรตัง้ให้โดนแดดหรอืเกบ็ไว้ในทีม่อีณุหภมูสิงู  
เพรำะจะท�ำให้ขนมเสียเร็วขึ้น

 ขนมเปี๊ยะอบเทียนของครูสมทรง มีไส้ให้เลือก 
มำกมำย ได้แก่ ไส้ถั่ว ไส้ถั่วไข่เค็ม ไส้งำด�ำ ไส้เผือก  
ไส้ไก่พริกเผำ ไส้ช็อกโกแลต ไส้ถั่วแดง ไส้ฟักเค็ม และ 
ไส้ฟักหวำน  ผู้อ่ำนอำจจะเคยชิมแค่ไส้ถั่วไข่เค็ม วันนี้เลย 
ถอืโอกำสชมิไส้อืน่ๆ เผือ่แล้วนะคะ รบัประกนัในควำมอร่อย 
ทุกไส้เลยค่ะ ส่วนขนมเปี๊ยะใหญ่จะมีไส้ถั่ว ไส้ถั่วงำด�ำ 
ไข่เค็ม และไส้ฟักงำขำวไข่เค็ม  

 นอกจำกขนมเปี๊ยะของฝำกระดับ 5 ดำว ประจ�ำ 
จังหวัดนครปฐมที่อร่อยเลื่องลือไปไกลแล้ว ปัจจุบันคร ู
สมทรงและลูกๆ ยังได้พัฒนำผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทำงเลือก 
ให้กับลูกค้ำมำกขึ้นด้วย เช่น กะหรี่ปั๊บไส้ต่ำงๆ ทั้งไส้ไก่  
ไส้สับปะรด ไส้เผือก และไส้ถั่ว กะหร่ีปั๊บของร้ำนนี้จะมี 
ขนำดชิ้นพอดีค�ำ แป้งบำงกรอบ ไส้เยอะ ตอนซื้อมำลองชิม
ยังร้อนๆ อยู่เลยค่ะ พนักงำนที่ร้ำนบอกจะทอดใหม่ทุกวัน  
ยิ่งไปกว่ำนั้นยังมีขนมสำลี่อ่อนที่ได้ลองชิมแล้วเหมือนกัน 

 เนือ้นุม่ละมนุแทบละลำย 
ในปำก เป็นขนมสำลีท่ีไ่ม่
ใช้สีและกลิ่นสังเครำะห์  

แต่หอมและสวยด้วย 
วัตถุดิบตำมธรรมชำติ  
เช่น ใบเตย ชำ กำแฟ  
เป ็นต ้น นอกจำกนั้นที ่
ร้ำนยังจ�ำหน่ำย ขนมไข่ ทั้งแบบ
ธรรมดำและหน้ำฝอยทอง คุกกี้หลำยรส รวมทั้งยัง 
จ�ำหน่ำยขนมเค้กในเทศกำลต่ำงๆ อีกด้วย เรียกได้ว่ำไปท่ี
ร้ำนครั้งเดียวได้ขนมเต็มตะกร้ำแน่ๆ 

 แม้ว่ำขนมเปี๊ยะครูสมทรง จะเป็นธุรกิจส่วนบุคคล   
แต่ด้วยส�ำนกึรกัษ์บ้ำนเกดิ ขนมเป๊ียะครสูมทรงจงึมส่ีวนช่วย 
เหลือเศรษฐกิจชุมชนของ อ. บำงเลน จ.นครปฐม ด้วยกำร
จ้ำงแรงงำนคนท้องถิ่น เพื่อให้คนในชุมชนมีรำยได้ ไม่ต้อง
อพยพย้ำยถิ่น และใช้วัตถุดิบทำงกำรเกษตรในชุมชนหรือ
ร้ำนค้ำในชุมชน เช่น ไข่เค็ม ไข่จืด งำด�ำ งำขำว เป็นต้น ที่
ส�ำคัญผลิตภัณฑ์คุณภำพนี้มีส่วนช่วยสร้ำงชื่อให้บำงเลน
เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศอีกด้วย
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 ในกำรผลิตพลังงำนไฟฟ้ำของเซลล์แสง
อำทิตย์ จะใช้หลักกำรโฟโตอิเล็กตริกของสำรกึ่ง
ตัวน�ำ โดยใช้กำรเคลื่อนของอิเล็กตรอน ซึ่งไม่ส่ง
ผลกระทบต่อกำรสึกหรอของวัตถุ ท�ำให้อำยุกำร
ใช้งำนของเซลล์แสงอำทิตย์ยำวนำนถึง 20-25 ปี

เพื่อนถาม  เราตอบ

  ปัจจุบัน ได้มีกำรน�ำพลังงำนจำกธรรมชำติมำใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำกมำย และเซลล์แสง
อำทิตย์ (Solar Cell) เป็นหนึ่งในวิธีกำรน�ำพลังงำนแสงอำทิตย์มำใช้เป็นพลังงำน ถึงแม้บ้ำนเรำจะ 

มีกำรน�ำเทคโนโลยีเซลล์แสงอำทิตย์มำผลิตไฟฟ้ำทั้งในระดับครัวเรือนและระดับอุตสำหกรรม 
มำนำนแล้ว แต่อำจจะยังขำดควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ฉบับนี้ จึงขอน�ำค�ำถำมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

กำรท�ำงำนของเซลล์แสงอำทิตย์พร้อมค�ำตอบมำฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำน

 หำกมีสิ่งสกปรกตกค้ำงบนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ 
ไม่ว่ำจะเป็น ฝุ่น  ขี้นก ใบไม้ หรือละอองของเขม่ำ เป็นต้น 
สิ่งสกปรกเหล่ำนี้จะบดบังแสงที่มำตกกระทบบนผิวหน้ำ
ของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ ท�ำให้ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำได้ลด
ลง ดังนั้น เม่ือพบว่ำมีส่ิงสกปรกตกค้ำงอยู่บนแผงเซลล์
แสงอำทิตย์  วิธีที่ดีที่สุดคือกำรใช้น�้ำสะอำดล้ำงท�ำควำม
สะอำดเท่ำนั้น  ห้ำมใช้น�้ำยำหรือสำรเคมีอื่นๆ ล้ำง และ
ห้ำมใช้กระดำษทรำยขดัผวิหน้ำของแผงเซลล์แสงอำทิตย์
โดยเด็ดขำด ควรท�ำควำมสะอำดแผงเซลล์แสงอำทิตย์
เป็นระยะๆ หรือเม่ือสังเกตเห็นว่ำมีสิ่งสกปรกตกค้ำงบน
แผงเซลล์แสงอำทิตย์

 ปลอดภัยอย่ำงแน่นอน เพรำะระบบพลังงำนแสง 
อำทติย์เป็นกำรน�ำพลงังำนแสงอำทติย์มำทดแทนพลงังำน 
ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ได้ชื่อว่ำ 
"เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" เนื่องจำกไม่ก่อให้เกิดมลพิษ 
และไม่มกีำรแผ่รงัสหีรอืขบักำกพษิใดๆ ออกมำ โดยเฉพำะ 
อย่ำงยิ่ง ถ้ำระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ประกอบไปด้วย 
อุปกรณ์ที่ได้มำตรฐำน รวมถึงได้รับกำรติดตั้งอย่ำง 
ถูกต้องจำกผู้เชี่ยวชำญ ไม่ว่ำจะติดตั้งระบบพลังงำน 
แสงอำทิตย์ไว้ในสถำนที่ใด ก็ปลอดภัยทั้งสิ้น

 โดยทั่วไปแล้วพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนโลก
บนพื้นที่ 1 ตำรำงเมตรจะได้รับพลังงำนประมำณ 1,000 วัตต์  
ซึ่งใน 1 วันเรำสำมำรถรับพลังงำนแสงอำทิตย์ได้เต็มที่ 
ประมำณ 4-5 ชั่วโมง และประสิทธิภำพในกำรเปลี่ยนพลังงำน 
แสงอำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำจะอยู่ที่ประมำณร้อยละ 10-16 
ขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์แสงอำทิตย์ ซึ่งหมำยควำมว่ำ เซลล์ 
แสงอำทิตย์ขนำด 1 ตำรำงเมตรสำมำรถเปลี่ยนเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำได้ 100-160 วัตต์ และใน 1 วันสำมำรถผลิตพลังงำน 
ไฟฟ้ำได้ 500-800 วัตต์

 ด้วยตัวของเซลล์แสงอำทิตย์เองนั้นไม่สำมำรถกักเก็บ 
พลงังำนไว้ได้ แต่เป็นอปุกรณ์ซึง่ท�ำหน้ำทีเ่ปลีย่นพลงังำนแสง
อำทิตย์ให้เป็นกระแสไฟฟ้ำ โดยเม่ือดูดกลืนแสงอำทิตย์ได ้
จะผ่ำนกระบวนกำรก่อให้เกดิกระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงเป็นไฟฟ้ำกระแส 
ตรง สำมำรถน�ำกระแสไฟฟ้ำไปใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้
ส�ำหรบัไฟฟ้ำกระแสตรงเท่ำนัน้ เนือ่งจำกกระแสไฟฟ้ำทีไ่ด้จำก
เซลล์แสงอำทิตย์ไม่มำกนัก จึงมีกำรน�ำเซลล์หลำยๆ เซลล์มำ 
ต่อกันเป็นแผง เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้ำมำกเพียงพอส�ำหรับใช้
งำน และหำกต้องกำรเกบ็พลงังำนไว้ใช้เวลำไม่มแีสงแดดหรอื
ใช้งำนอืน่ๆ จะต้องน�ำเซลล์ต่อเข้ำกบัแบตเตอรี ่(Battery) ซึง่ท�ำ
หน้ำทีเ่ป็นตวัเกบ็พลงังำนไว้ใช้ รวมถงึต้องมเีครือ่งควบคมุกำร
ประจ ุ(Charge Controller) ซึง่จะท�ำหน้ำทีค่วบคมุและป้องกนั
กำรบรรจุกระแสไฟฟ้ำให้มีปริมำณเหมำะสมกับแบตเตอรี่

 เซลล์แสงอำทิตย์ คือ อุปกรณ์ที่สำมำรถ 
ผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์หรอืแสงสว่ำง 
ได้โดยตรง เซลล์แสงอำทิตย์สร้ำงจำกสำรกึ่ง
ตัวน�ำ เช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเลี่ยม อำเซไนด์  
(Gal l ium Arsenide) อินเดียม ฟอสไฟด์  
(Indium Phosphide) แคดเมียม เทลเลอไรด์ 
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม  
ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เมื่อ 
สำรเหล่ำนี้ดูดกลืนพลังงำนแสงอำทิตย์แล้ว 
จะเปลี่ยนเป็นพำหะน�ำไฟฟ้ำ และจะถูกแยกเป็น 
ประจุไฟฟ้ำบวกและลบเพื่อให้เกิดแรงดันไฟฟ้ำ 
ที่ขั้วทั้งสองของเซลล์แสงอำทิตย์ เมื่อน�ำขั้วของ 
เซลล์แสงอำทิตย์ต่อเข้ำกับอุปกรณ์ไฟฟ้ำกระแส 
ตรงก็จะสำมำรถท�ำงำนได้ทันที

 ป ัจจุบันพลังงำนทดแทนจำกแสงอำทิตย์ น้ีม ี
บทบำทมำกขึ้นและได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ 
ทั่วโลกว่ำเป็นพลังงำนจำกธรรมชำติท่ีคุ ้มค่ำและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงแท้จริง

ขอบคุณข้อมูลจำก บริษัท ลีโอนิคส์ จ�ำกัด

 ประสิทธิภำพของเซลล์แสงอำทิตย์ ขึ้นอยู่กับประเภท
ของเซลล์แสงอำทิตย์ที่ใช้ เช่น แบบโมโนคริสตัลไลน์ และ 
โพลีคริสตัลไลน์ ประสิทธิภำพกำรเปลี่ยนพลังงำนแสง 
อำทิตย์เป็นพลังงำนไฟฟ้ำได้ดีในสภำพอำกำศเย็น แต่หำก
เป็นประเภทฟิลม์บำง ประสิทธิภำพกำรท�ำงำนจะเพิ่มขึ้น 
ในสภำวะที่อุณหภูมิสูงขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจำกกลไกกำร
ท�ำงำนต้องอำศยัแสงอำทติย์ในกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ ดงันัน้  
นอกจำกประเภทของเซลล์แสงอำทิตย์แล้ว ปัจจัยที่จะส่งผล 
ต่อประสทิธภิำพกำรผลติกระแสไฟฟ้ำ คอื ปรมิำณแสงอำทติย์ 
ตำมฤดูกำลต่ำงๆ เช่น ในฤดูหนำวที่อำกำศเย็น อำจจะผลิต 
กระแสไฟฟ้ำได้น้อย เนื่องจำกมีช่วงเวลำกลำงวันสั้นกว่ำฤด ู
ร้อน ดวงอำทิตย์ท�ำมุมต�่ำกว่ำ และปริมำณเมฆที่ปกคลุมมี 
มำกกว่ำ เป็นต้น โดยสรุป คือ ประสิทธิภำพกำรผลิตกระแส 
ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ จะแปรผันตำมสภำพอำกำศ 
และประเภทของเซลล์แสงอำทติย์  แต่โดยทัว่ไปแล้ว กำรผลติ 
กระแสไฟฟ้ำจำกพลงังำนแสงอำทติย์โดยรวม ในสภำพอำกำศ 
ทีมี่อณุหภมิูต�ำ่จะท�ำงำนได้ดกีว่ำสภำพอำกำศทีมี่อณุหภมิูสูง

 หำกพจิำรณำจำกระบบกำรท�ำงำนของ เซลล์แสงอำทติย์  
จะเห็นได้ว่ำเป็นกำรผลิตพลังงำนที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
จริงๆ เนื่องจำก

 • ไม่ใช้เชื้อเพลิงใดๆ นอกจำกแสงอำทิตย์ ซึ่งเป็น 
พลังงำนทีส่ะอำด ไม่ก่อปฏกิริิยำทีจ่ะท�ำให้ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 

 • ไม่มกีำรเผำไหม้ จงึไม่ก่อให้เกดิมลภำวะด้ำนอำกำศ
และน�้ำ 

 • ไม่มีกำรเคลื่อนไหวและไม่เกิดเสียงขณะใช้งำน จึง 
ไม่ก่อให้เกิดมลภำวะด้ำนเสียง 

 • ช่วยลดปัญหำกำรสะสมของก๊ำซต่ำงๆ ในบรรยำกำศ  
เช่น ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์, ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์,  
ก๊ำซซลัเฟอร์ไดออกไซด์, ก๊ำซไฮโดรคำร์บอนและก๊ำซไนโตร- 
เจนออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งเป็นผลจำกกำรเผำไหม้ของเชื้อเพลิง 
พวกน�้ำมัน ถ่ำนหิน และก๊ำซธรรมชำติ ล้วนแล้วแต่ส่งผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมท�ำให้เกิดปฏิกิริยำเรือนกระจก ท�ำให้
โลกร้อนขึ้น เกิดฝนกรด และอำกำศเป็นพิษ ฯลฯ 

 • ไม่มีกำรใช้สำรเคมีขณะใช้งำน จึงไม่มีกำรปล่อย
มลพิษท�ำลำยสิ่งแวดล้อม
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สวัสดีปีใหม่ค่ะ เริ่มศักรำชใหม่ที่สดชื่นอย่ำงนี้ จึงอยำกน�ำสิ่งดีๆ มำแบ่งปันเพื่อนบ้ำนรอบ 
โรงไฟฟ้ำทุกท่ำน ด้วยแนวคิดเร่ืองพลังแห่งกำรคิดบวก หรือกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ ที่เช่ือม

โยงกับกำรท�ำงำนของสมองคนเรำอย่ำงน่ำอัศจรรย์ซ่ึงเป็นกุญแจส�ำคัญที่ 
ไขปริศนำควำมส�ำเร็จหรือควำมล้มเหลวของมนุษยชำตินั่นเอง

 นักวิทยำศำสตร์ นักชีววิทยำ จิตแพทย์ รวมทั้งแพทย์ด้ำนสมอง 
ในสหรัฐอเมริกำและยุโรป ได้ท�ำกำรวิจัยและทดลองทำงวิทยำศำสตร์ 
เกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนของสมองมำหลำยปี เพื่อหำทำงไขปริศนำ 

  ว่ำท�ำไมบำงคนถึงประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต แต่บำงคนกลับล้มเหลว 
ซ�้ำๆ จนค้นพบควำมลับอย่ำงหนึ่งที่ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรท�ำงำนของสมองว่ำ ในสมองมนุษย์มีส่ิงหนึ่ง 
ที่เรียกว่ำเซลล์ประสำทหรือ “นิวรอน (neuron)” อยู่เป็นล้ำนๆ เซลล์ ซึ่งมีลักษณะ
เหมือนโครงข่ำยใยแมงมุม  มีแขนเป็นรำกเหมือนต้นไม้ เรียกว่ำ  
“แอกซอน (axon)”  ยื่นออกเชื่อมต่อกับนิวรอนด้วยกัน ด้วยกำร 
ติดประจุไฟฟ้ำ  

 เวลำทีส่มองคดิ ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งลบหรอืเรือ่งบวก จะมกีำร 
ส่งกระแสไฟฟ้ำไปส่งกันมำระหว่ำงเซลล์  อย่ำงเช่น เมื่อเรำคนคิด 
เรื่องลบ หรือมีควำมเครียด เรำได้ป้อนข้อมูลด้ำนลบเข้ำสู่สมอง มันจะ 
ส่งกระแสลบเชื่อมโยงกันระหว่ำงเซลล์ เป็นเซลล์ที่รับรู้ถึงควำมผิดหวัง เครียด เศร้ำ หดหู่ใจ  

เมื่อคิดแบบนี้ซ�้ำๆ เป็น วัน เดือน ปี หลำยๆ ปี   
นิวรอนจะใหญ่ขึ้นและจับเป็นโครงข่ำยที ่
แข็งแรงท�ำให้คนๆ นั้นกลำยเป็นคนซึมเศร้ำ  
หดหู่ เครียดง่ำย มองโลกในแง่ร้ำย คิดหรือ 
กระท�ำสิ่งใดมักไม่ประสบผลส�ำเร็จ  เพรำะ 
สมองของเขำคิดไปก่อนแล้วว ่ำไม่ส�ำเร็จ 
ถ ้ำคนๆ นั้นคิดด ้ำนลบก็จะเป ็นอย่ำงนั้น 
ตลอดชีวิต ล้มเหลวตลอดชีวิต นี่คือควำมลับ 
ของมนุษย์  

 ในขณะเดียวกันถ้ำเรำคิดด้ำนบวก  
จะช ่วยปรับเส ้นทำงเดินของนิวรอนใหม่  
ทันทีที่คนๆ นั้นคิดบวก ด้วยกำรปรับทัศนคต ิ
ใหม่ ปรับควำมคำดหวังใหม่ แล้วคิดเร่ือง 
บวก ลองฝึกคิดแต่เรื่องบวกทุกวัน เพียงแค่ 
หนึ่งอำทิตย์ นักวิทยำศำสตร์ค้นพบว่ำ นิวรอน 
ในสมองเร่ิมแตกรำกแขนงใหม่เป็นแขนงบวก 
เป็นควำมสมหวัง ควำมสุข ควำมชื่นใจ ควำม 
ชื่นชม เซลล์บวกจะจับกันเป็นโครงข่ำยที ่
แข็งแกร่ง  เมื่อลดกำรคิดด้ำนลบลง แขนงด้ำน 
ลบกจ็ะหดตวั เหมอืนต้นไม้รำกเน่ำ ใบร่วงและ 
ล้มตำยไปในที่สุด  คนๆ นั้นก็จะมีแต่ควำมสุข 
มองอะไรกก็ลำยเป็นบวก  กำรคดิบวกสำมำรถ 
เปลี่ยนทำงเดินของมนุษย์ใหม่ได้  

 นักวิทยำศำสตร์แนะน�ำให้ทดลองใช้ 
เวลำคิดบวก วันละ  3  ครั้ง  เช้ำ  กลำงวัน  เย็น   
คิดบวกซ�้ำๆ แบบนี้ต่อเนื่อง 7 วัน  เมื่อเจอ 
เรื่องลบ ให้ตัดทิ้ง แล้วรับรู้ว่ำไม่เอำ คิดแต ่
เร่ืองบวก ภำยใน 7 วัน จะพบว่ำทำงเดินของ  
“แอกซอน (axon)” หรือขำของมันจะใหญ่ข้ึน 
แข็งแรงข้ึน  เม่ือเรำคิดด้ำนบวก เรำได้ส่ง 
สัญญำณด้ำนบวกออกไปในจักรวำล แปลว่ำ 
เรำก�ำลังดึงสิ่งบวกๆ เข ้ำมำในชีวิต จนมี 
เรื่องดีๆ เข้ำมำในชีวิต เมื่อคิดด้ำนบวกเท่ำกับ
ส�ำเร็จมำครึ่งหนึ่งแล้ว  เพรำะเรำมั่นใจและ
มีเป้ำหมำย นี่คือควำมลับที่ส�ำคัญของสมอง
มนุษย์นั่นเอง

ร่างกายแข็งแรง
จิตแจ่มใส

ข้อมูลอ้ำงอิง รำยกำรไขประเด็นดัง สถำนีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3   

บทควำม “คิดบวก” เปลี่ยนแปลงชีวิต เรื่องง่ำยๆ 

ที่ไม่ค่อยมีใครคิดถึง หนังสือพิมพ์แนวหน้ำ
ขอบคุณข้อมูล : สำรำนุกรมไทยส�ำหรับเยำวชน

TIPS

12 สุขใจ สุขใจ 13  



สวนหลังบ้าน
ไว้สักหนึ่งสัปดำห์ จะมีรำกงอกออกมำ แล้วจึงน�ำไปลงแปลงดินที่เตรียม 
ไว้ หรืออำจใช้วิธีเอำโคนปักลงไปที่ดินซึ่งเตรียมไว้เลย ให้ห่ำงประมำณ 
หนึ่งศอก ถ้ำปลูกในกระถำงใช้วิธีปักโคนลงในกระถำงๆ ละ 2-3 ต้นก็ได้  
แล้วหมั่นรดน�้ำให้ชุ่มเช้ำเย็น ตั้งไว้ให้โดนแดดตลอดวันจะท�ำให้โตได้เร็ว 

  ตะไคร้เป็นพชืทีช่อบดนิร่วนซยุ ชอบน�ำ้ ชอบแดด หมัน่ดแูลรดน�ำ้
ให้สม�ำ่เสมอและโดนแดดได้ตลอดวนั เจรญิได้ในดนิแทบทุกชนิด เวลำจะใช้

ให้ตดัทีโ่คนสดุส่วนรำกเลย เมือ่มกีอเจรญิเตบิโตได้เตม็ท่ีแล้ว ต้องถอนท้ิงหรอื
แยกออกไปปลกูใหม่บ้ำงหรอืเอำไปใช้บ้ำง เพือ่ให้ต้นอ่อนโตขึน้มำใหม่ 

ถ้ำไม่แยกออกไปต้นจะเล็กและลีบลงเรื่อยๆ ต้นและกอก็จะโทรมลง
จนใช้ประโยชน์ไม่ได้

 ประโยชน์

รู้จักตะไคร้
  ตะไคร ้ มีชื่อภำษำอังกฤษว่ำ Lemongrass  

เพรำะฝรั่งเค้ำบอกว่ำกลิ่นหอมเหมือนมะนำว พี่น้อง 
ภำคเหนือเรียกขำนว่ำ จะไคร  แต่ถ้ำชำวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียก  

คำหอม ชำวภำคใต้เรียก ไคร ตะไคร้มีถิ่นก�ำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย 
ศรีลังกำ พม่ำ อินเดีย ไทยและในทวีปอเมริกำใต้ คนส่วนใหญ่รู้จัก 

ตะไคร้แค่ 2 ชนิด คือ ตะไคร้ที่ใช้ประกอบอำหำรกับตะไคร้หอมใช ้
ท�ำสบู่ เครื่องส�ำอำง แต่จริงๆ ตะไคร้มีมำกถึง 6 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้กอ  
ตะไคร้ต้น  ตะไคร้หำงนำค ตะไคร้น�้ำ ตะไคร้หำงสิงห์  และตะไคร้หอม 

 ตะไคร้เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้ำ เจริญเติบโตง่ำยอำจมีทรง 
พุ่มสูงถึง 1 เมตร มีล�ำต้นที่แท้จริงประมำณ 4-7 เซนติเมตร  

ล�ำต้นจะห่อหุ้มไปด้วยกำบใบโดยรอบ ใบยำวแคบเส้น 
ใบขนำนกับก้ำนใบ ใบของตะไคร้อุดมไปด้วยน�้ำมัน 

หอมระเหย ที่นิยมน�ำมำปลูกเป็นพันธุ ์พื้นเมือง  
กำรขยำยพันธุ์ตะไคร้นั้นแสนง่ำยท�ำได้โดยกำร 

ปักช�ำต้นเหง้ำโดยตัดใบออกให้เหลือช่วง 
โคนประมำณหนึ่งคืบ น�ำมำป ักช�ำ ขอบคุณข้อมูล วิกิพีเดีย   สำรำนุกรมเสรี เทคโนโลยีชำวบ้ำน   www.kapook.com

 นอกจำกจะเป็น  "พืชคู่ครัวของไทย"  ที่นิยมใช้ปรุงแต่งอำหำร 
ให้เอร็ดอร่อยมำกยิ่งขึ้น ไม่ว่ำจะเป็นต้มย�ำ แกง ย�ำ ปัจจุบันยังมีกำร 
น�ำเอำตะไคร้ไปเป็นส่วนผสมของผลติภณัฑ์ต่ำงๆ ในเชงิอตุสำหกรรมเป็น
จ�ำนวนมำก เช่น ตะไคร้ผง ชำตะไคร้ อุตสำหกรรมเครื่องส�ำอำง เป็นต้น

 เหง้ำและล�ำต้นแก่ของตะไคร้ใช้เป็นส่วนประกอบของอำหำร 
ที่ส�ำคัญหลำยชนิดเช่น ต้มย�ำ และอำหำรไทยหลำยชนิด ให้กลิ่นหอม 
มีสรรพคุณทำงยำเช่น บ�ำรุงธำตุ แก้โรคทำงเดินปัสสำวะ ขับลมใน
ล�ำไส้ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ ท�ำให้เจริญอำหำร แก้โรคหืด อหิวำตกโรค 
บ�ำรุงสมอง ช่วยให้สมำธิดี ต้มกับน�้ำใช้ดื่มแก้อำเจียน ต้นสดโขลก 
คั้นเอำน�้ำดื่มแก้อำกำรเมำในกรณีผู้ที่เมำมำกๆ ช่วยให้สร่ำงเร็ว ส่วนหัว
สำมำรถใช้แก้โรคเกลื้อน ท้องอืดท้องเฟ้อ โรคนิ่ว ช่วยให้นอนหลับ ช่วย
ลดควำมดันโลหิตสูง 

 น�้ำมันตะไคร้หอมใช้ทำกันยุง หรือท�ำเป็นยำนวดได้ ถ้ำปลูก 
ใกล้ผักอื่นๆ จะช่วยกันแมลงและยังให้กลิ่นหอม ที่ดับกลิ่นบำงชนิด 
ใช้ตะไคร้เป็นส่วนผสมเพรำะมีกล่ินที่หอม  นอกจำกนี้ตะไคร้ยังแก้กล่ิน
คำวหรือดับกลิ่นคำวของปลำ และเนื้อสัตว์ได้ดีมำกๆ

 นอกจำกนั้นตะไคร้ยังจัดเป็นพืชสมุนไพรเพื่อสุขภำพ เพรำะ
สรรพคณุในด้ำนยำรกัษำโรคและยงัมทีัง้วติำมนิและแร่ธำตทุีม่ปีระโยชน์
ต่อร่ำงกำย เช่น วิตำมินเอ ธำตุแคลเซียม ธำตุฟอสฟอรัส ธำตุเหล็ก 
เป็นต้น

   แถมท้ำยด้วยวิธีท�ำน�้าตะไคร้ใบเตย เครื่อง
ดื่มสมุนไพรที่ผสมผสำนคุณประโยชน์แก้ท้องอืด 
ท้องเฟ้อของตะไคร้ กับสรรพคุณลดน�้ำตำลในเลือด 
บ�ำรุงหัวใจและยังมีกล่ินสดชื่นของใบเตย เหมำะ
ส�ำหรับสมำชิกทุกคนในครอบครัวค่ะ

ส่วนผสม
	ตะไคร้สด 3-4 ต้น
	ใบเตยหั่นเป็นชิ้นเล็ก 5 ใบ
	น�้ำสะอำด 1 ลิตร
	น�้ำตำลทรำย 100 กรัม
	น�้ำมะนำว ตำมควำมชอบ

วิธีท�า
	ล้ำงตะไคร้และใบเตยให้สะอำด แล้วน�ำตะไคร้  
 มำหั่นเป็นท่อนๆ บุบให้พอแตก ส่วนใบเตยหั่น 
 เป็นชิ้นเล็กๆ
	น�ำตะไคร้และใบเตยไปใส่หม้อต้มจนน�้ำเดือด  

รอ 1-2 นำที หรือจนกระทั่งน�้ำเปลี่ยนเป็น 
สีเขียว จึงยกลง
	กรองเอำกำกออก

		น�ำน�้ำไปต้มอีกครั้ง เติมน�้ำตำลลง 
 ไป คนให้น�้ำตำลละลำย ให้ออก 
 รสหวำนเพียงเล็กน้อย ยกลง พัก 
 ทิ้งไว้ให้เย็น

		ตกัใส่แก้ว เตมิน�ำ้มะนำวตำมชอบ 
   ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น
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พลังงาน...เพื่อชีวิต
เปิดบ้าน

เปิดวงจรความคิด สู่การเรียนรู้ 
พลังงานเพื่อชีวิต ตอน 3

 สองฉบับก่อนเราได้เรียนรู้ถึงความส�าคัญของไฟฟ้า ต้นก�าเนิดไฟฟ้าในโลกและของ 
ประเทศไทยเรา และเรายังได้รู้จักโรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงแต่ละประเภทกันมาแล้ว ฉบับนี้ เรามา 

ดูกันดีกว่าท�าอย่างไรพวกเราจึงจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างย่ังยืน
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โรงเรียน ด้วยกิจกรรมกำรปลูกพืช ปลูกผัก 
เลี้ยงสัตว ์  และงำนท�ำควำมสะอำด 
ที่ปรำศจำกสำรเคมี โดยมุ่งหวังให ้
นักเรียนได้เรียนรู้กำรพัฒนำวิถีชีวิต 
อย่ำงมีคุณภำพ  อันจะน�ำไปสู่กำรมี 
สุขภำพที่ดี ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม  
ตลอดจนรูจ้กักำรวำงแผนงำนและกำร
จัดกำรอย่ำงเป็นระบบท�ำให้มีสภำพ
สังคมที่ดีและมีกำรด�ำเนินชีวิตอย่ำงมี
ควำมสุขตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง

  ผลส�ำเร็จของโครงกำรที่เป็นรูปธรรมอย่ำงหนึ่งคือ 
กำรปลูกผักปลอดสำรพิษเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน 
ของเด็กนักเรียน ผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู ้ร่วมกัน โดยม ี
พี่ๆ จำกโรงไฟฟ้ำขนอมเป็นผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก ่
เด็กนักเรียนทุกโรงเรียน เรื่องกำรท�ำกำรเกษตรแบบชีวภำพ  
และข้อมูลเทคนิคกำรผลิต อำทิ กำรผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์แห้ง 
กำรท�ำและขยำย EM (Effective Microorganisms) กำรท�ำ 
ฮอร์โมนยอดพชื กำรท�ำน�ำ้ยำก�ำจดัศตัรพูชื ไล่แมลง กำรท�ำ 
อำหำรส�ำหรับเลี้ยงปลำ ติดตั้งระบบน�้ำประปำและระบบ 
ไฟฟ้ำ ส�ำหรับรดน�้ำแปลงผัก ในกำรนี้ต้องอำศัยพลังแห่ง 
ควำมร่วมแรงร่วมใจจำกคณะครู และน้องๆ นักเรียนทุก
โรงเรียน ที่ช่วยกันน�ำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะ
สมกับพื้นที่ในโรงเรียนของตนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ปี 2556 ที่ผ่ำนมำ มีจ�ำนวนโรงเรียนในอ�ำเภอขนอม 
เข้ำร่วมโครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนจ�ำนวน  
11 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร. บ้ำนวัดใน ร.ร. วัดเจดีย์หลวง  

ร.ร. บ้ำนเปร็ต  ร.ร. บ้ำนควนทอง ร.ร. ขนอมพิทยำ 
ร.ร. วัดบ้ำนท่ำม่วง ร.ร. บ้ำนท่ำจันทน์ ร.ร. ชุมชน 

บ้ำนบำงคู  ร.ร. บ้ำนท่ำน้อย ร.ร. วัดกระดังงำ 
และ ร.ร. อุดมปัญญำจำรย์ ตลอดทั้งปีสำมำรถ 
ปลูกผักกำดขำว ผักกวำงตุ ้ง ผักกำดฮ่่องเต้  

ผักกำดฮ่องกง ผักบุ ้ง ผักคะน้ำ ถั่วฝักยำว  
แตงกวำ และมะละกอ ได ้รวมท้ังสิ้น   

6,447 กก.

   นอกจำกจะท�ำให้เด็กๆ ได้บริโภค 
ผักปลอดภัยเพื่อสุขภำพที่แข็ งแรง 
แล้วผักที่ทำงโรงเรียนปลูกได้ส ่วนที่ 

เหลือจำกกำรน�ำมำท�ำเป็นอำหำรกลำงวนั 
โครงกำรฯ ยังได้จ�ำหน่ำยให้กับชุมชนเพื่อ 

น�ำเงินที่ได้ไปจ้ำงครูช ่วยสอน จ้ำงนักกำร  
หรือน�ำไปท�ำกิจกรรมของโรงเรียน เป็นกำรพึ่งพำ 

ตนเองของโรงเรียนอีกทำงหนึ่ง นอกจำกน้ันยังนับเป็น 
เรื่องน่ำภำคภูมิใจยิ่ง เมื่อเทศกำลกินเจประจ�ำปี 2556  
ที่ผ่ำนมำ โครงกำรฯ ได้บริจำคผักปลอดสำรพิษให้แก่ 
ศำลเจ้ำบุ่นเถ่ำก๋ง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช จ�ำนวน  
1,800 กก. มูลนิธิเมตตำสงเครำะห์ และศำลเจ้ำเฉินกงถัน 
อ.พุนพิน จ.สุรำษฎร์ธำนี จ�ำนวน 1,700 กก. มูลนิธิมุทิตำจิต 
ธรรมสถำน อ. เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี  จ�ำนวน 1,647 กก. 
รวมทั้งสิ้น 5,147 กก. เรียกได้ว่ำทั้งอิ่มท้องและอิ่มใจ 
ในผลบุญทันตำ  

 วันนี้เมล็ดพันธุ์นั้นค่อยๆ เติบโต 
เป ็นต ้นกล ้ำและเ ร่ิมเห็นผลเป ็น 
รูปธรรม เรำเชื่อว่ำกำรสนับสนุน 
บ�ำรุงเลี้ยงดูอย่ำงต่อเนื่อง จะท�ำ 
ให้กล้ำน้อยแข็งแกร่งขึ้น พร้อมที่ 
จะยืนหยัดพึ่ งพำตนเองและยัง 
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและ 
สงัคมรอบข้ำง บนพืน้ฐำนแนวทำง 
ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ซึ่งเป็นหนทำงน�ำพำ 
สังคมไทยไปสู ่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนอย่ำงแท้จริง

ต้นทางสร้างสรรค์ 

ปลายทางสดใส  วันนี้จะพำทุกท่ำนลงใต้ไปเยี่ยมชมโครงกำรชีววิถี 
 เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของพี่ๆ โรงไฟฟ้ำขนอม 
 ในกลุ ่มเอ็กโก ที่ใช้พลังของเยำวชนเปลี่ยนแปลง 
 ชุมชน และสังคมรอบข้ำงให้ดีขึ้นได้อย่ำงน่ำสนใจ 

  จุดแรกเร่ิมของโครงกำรชีววิถีเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง 
ยั่งยืนที่โรงไฟฟ้ำขนอมน�ำเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้ำนั้น เริ่มขึ้นเมื่อปี 2550 ด้วยเจตนำรมณ์และ 
ปณิธำนที่ต้องกำรสืบสำนแนวคิดด้ำนเกษตรยั่งยืนด้วย 
กำรท�ำเกษตรชีวภำพตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวพระรำชทำนเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2540  
อันเป็นหนทำงที่จะท�ำให้ประชำชนพอมีพอกิน สำมำรถ 
พึ่งพำตนเองได้ ส่งผลให้คุณภำพชีวิตของประชำชนและ 
ระบบเศรษฐกิจดีข้ึนในที่สุด นอกจำกนี้ยังเป็นกำรผลิตที ่
เป็นมิตรกับผู้ผลิต ผู้บริโภค และส่ิงแวดล้อม เพรำะช่วย 
อนุรักษ์สภำพแวดล้อมทั้งทำงดินและทำงน�้ำได้อีกทำงหนึ่ง 

  โรงไฟฟ้ำขนอมเล็งเห็นว่ำโรงเรียนเป็นศูนย์กลำง
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยมีนักเรียนเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี 
และสื่อกลำงในกำรใช้และส่งต่อองค์ควำมรู ้ไปยังคนใน 
ครอบครัวและชุมชน เพื่อขยำยผลแนวคิดด้ำนเศรษฐกิจ 
พอเพียงและกำรด�ำเนินชีวิตตำมแนวทำงกำรเกษตรแบบ 
ธรรมชำติให้เป็นรูปธรรมในทุกพื้นที่ชุมชนที่นักเรียนอำศัย 
อยู่ โรงไฟฟ้ำขนอมจึงได้สนับสนุนแนวทำงดังกล่ำวผ่ำน 
โครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนในพื้นที่โรงเรียน 
ต่ำงๆ ของอ�ำเภอขนอมเพื่อให้เป็นศูนย์กลำงกำรเรียน 
รู้ประจ�ำต�ำบล โดยสนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวันให้กับ 

สุขใจ 21  สุขใจ 21  20 สุขใจ



	ควรรีดผ้ำครั้งละปริมำณมำกพอสมควรไม่ควรเสียบปลั๊กรีดผ้ำเพียงแค่ชุดเดียว เพรำะ
 สิ้นเปลืองไฟฟ้ำมำก
	ควรเก็บผ้ำที่รอรีดให้เรียบร้อย ให้ผ้ำยับน้อยที่สุด และแยกประเภทผ้ำหนำกับผ้ำบำง โดยเริ่ม
 รีดจำกผ้ำบำงๆ หรือต้องกำรควำมร้อนน้อยก่อน จำกนั้นจึงรีดผ้ำที่ต้องกำรควำมร้อนสูง 
 และควรเหลือผ้ำที่ต้องกำรควำมร้อนน้อยส่วนหนึ่ง ไว้รีดในตอนท้ำยช่วงถอดปลั๊กก่อน
 เสร็จสิ้นกำรรีด 3-4 นำที และไม่ควรพรมน�้ำมำกจนเกินไป เพรำะจะท�ำให้สูญเสีย
 ควำมร้อนจำกกำรรีดมำก
 ตรวจดูหน้ำสัมผัสเตำรีด หำกพบครำบสกปรก ให้ใช้ฟองน�้ำชุบน�้ำยำท�ำควำมสะอำด
 เช็ดออก เพรำะครำบสกปรกจะเป็นตัวต้ำนทำนควำมร้อน ท�ำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ำ
 มำกขึ้นในกำรเพิ่มควำมร้อน
	ส�ำหรับเตำรีดไอน�้ำ ควรใช้น�้ำกลั่นเพื่อป้องกันกำรเกิดตะกรัน สำเหตุกำรเกิดควำมต้ำนทำนควำมร้อน หำกเกิดกำร 
 อุดตันของตะกรันในเตำรีดไอน�้ำ ให้เติมน�้ำส้มสำยชูในห้องเก็บน�้ำ แล้วเสียบสำยไฟให้เตำรีดร้อนเพื่อท�ำให้น�้ำส้ม 
 สำยชูกลำยเป็นไอ จำกนั้นเติมน�้ำลงไปล้ำงน�้ำส้มสำยชูออกให้หมด แล้วจึงใช้แปรงเล็กๆ ท�ำควำมสะอำดช่องไอน�้ำ
	กำรใช้เตำรีดไปนำนๆ แม้ว่ำจะไม่เกิดกำรเสียหำยช�ำรุด ควรมีกำรตรวจหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ภำยในบำงอย่ำง รวมท้ัง 
 สำยไฟที่ต่อกันอยู่ซึ่งอำจช�ำรุด เสื่อมสภำพ ท�ำให้วงจรภำยในท�ำงำนไม่สมบูรณ์

ห้องนั่งเล่น

 สวัสดีครับ ปีใหม่ที่ผ่ำนมำหลำยท่ำนคงจะได้รับของขวัญถูกใจเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน  
เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่ดีประหยัดไฟต้องดูที่ฉลำกเบอร์ 5 แต่หำกเจ้ำของมัวแต่เบอร์ห้ำกับของใหม่ ของเก่ำที่ 
อ�ำนวยควำมสะดวกให้เรำมำนำนอำจจะน้อยใจได้ ฉบับนี้ ลองมำดูวิธีกำรดูแลอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

ให้คงสภำพดีและใช้งำนได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ เพ่ือถนอมเคร่ืองใช้ไฟฟ้ำให้อยู่กับเรำไป
นำนๆ ที่ส�ำคัญยังประหยัดเงินในกระเป๋ำสตำงค์ได้ด้วยครับ

	อย่ำเสียบปลั๊กทิ้งไว ้ เพรำะโทรทัศน์จะมีไฟฟ้ำ 
 หล่อเลี้ยงระบบภำยในอยู่ตลอดเวลำ จะท�ำให้สิ้น 
 เปลืองไฟและอำจก่อให้เกิดอันตรำยในขณะเกิด 
 ฟ้ำแลบได้ จึงควรปิดและถอดปลั๊กทันทีเมื่อไม่ม ี
 คนดู 
	หำกชมโทรทัศน์ช่องเดียวกันควรดูด้วยกัน ประหยัด 
 ทั้งค่ำไฟ  อบอุ่นใจได้อยู่ด้วยกันทั้งครอบครัว
	ไม่ควรปรับจอภำพให้สว่ำงมำกเกินไป และไม่ควร 
 เปลี่ยนช่องบ่อย เพรำะจะท�ำให้หลอดภำพมีอำยุ 
 สั้นและสิ้นเปลืองไฟฟ้ำโดยไม่จ�ำเป็น
	ควรวำงโทรทัศน์ไว้ในจุดที่มีกำรถ่ำยเทอำกำศได้ดี  
 เพื่อให้เครื่องระบำยควำมร้อนได้สะดวก
	หมั่นท�ำควำมสะอำดเป็นประจ�ำเพ่ือลดปริมำณฝุ่น 
 ละอองที่เกำะบนจอภำพ จะได้ไม่ต้องเพิ่มควำม 
 สว่ำงของจอภำพ ให้สิ้นเปลืองพลังงำน โดยให้ใช้ 
 ผ้ำนุ่มๆเช็ดตัวเครื่องโทรทัศน์ ส่วนจอภำพควรใช ้
 ผงซักฟอกอย่ำงอ่อนหรือ น�้ำยำล้ำงจำนผสมกับ 
 น�้ำ เช็ดเบำๆ จำกนั้นเช็ดด้วยผ้ำนุ่มให้แห้ง ที่ส�ำคัญ 
 อย่ำลืมถอดปลั๊กออกก่อนท�ำควำมสะอำดนะครับ

	เลือกใช้ควำมแรงของลมให้เหมำะกับควำมต้องกำร ควำม 
 แรงของลมยิ่งมำกยิ่งเปลืองไฟ
	ปิดพัดลมทันทีเม่ือไม่ใช้งำน ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมท 
 คอนโทรล อย่ำเสียบปลั๊กทิ้งไว้ เพรำะมีไฟฟ้ำหล่อเลี้ยง 
 อุปกรณ์ตลอดเวลำ
	ควรวำงพัดลมในที่มีอำกำศถ่ำยเทสะดวก เพรำะพัดลมใช้ 
 หลักกำรดูดอำกำศจำกบริเวณรอบๆ ทำงด้ำนหลังของตัว 
 ใบพัด แล้วปล่อยออกสู่ด้ำนหน้ำ ถ้ำอำกำศบริเวณรอบ 
 พัดลมมีกำรถ่ำยเทดี ไม่ร้อนหรืออับชื้น เรำก็จะได้รับลมเย็น 
 และรู้สึกสบำยและช่วยให้มอเตอร์ระบำยควำมร้อนได้ดี  
 ยืดอำยุกำรใช้งำน
	หมัน่ท�ำควำมสะอำดตำมจดุต่ำงๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ใบพดั  
 และตะแกรงครอบใบพัด อย่ำให้ฝุ่นละอองเกำะจับ และต้อง 
 ดูแลให้มีสภำพดีอยู่เสมอ อย่ำให้แตกหัก ช�ำรุด หรือโค้งงอ 
 ผิดส่วน เพรำะจะท�ำให้ลมที่ออกมำมีควำมแรงลดลง และ 
 บริเวณช่องลมตรงฝำครอบมอเตอร์ของพัดลม ซ่ึงเป็นช่อง 
 ระบำยควำมร้อนของมอเตอร์ อย่ำให้มีครำบน�้ำมันหรือฝุ่น 
 ละอองเกำะจับ เพรำะจะท�ำให้ประสิทธิภำพของมอเตอร์ 
 ลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟ้ำมำกขึ้น

ข้อมลูอ้ำงอิง : สำระน่ำรูเ้รือ่งกำรอนรุกัษ์พลงังำน ชดุ เครือ่งใช้ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน โดยส�ำนกันโยบำย
และแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน

 วิธีง่ำยๆ ในกำรดูแลเครื่องใช้ไฟฟ้ำยอดนิยมทั้ง 4 ชนิด ลองน�ำไป 
ปฏิบัติดูนะครับ แล้วคุณจะพบว่ำค่ำไฟฟ้ำในบ้ำนลดลงเยอะเลยครับ

 ยิ่งเปิดตู้เย็นบ่อย ยิ่งเปลืองไฟเพรำะควำมร้อนภำยนอกจะไหลเข้ำตู้เย็น ท�ำให้ 
 คอมเพรสเซอร์ต้องท�ำงำนหนักมำกขึ้น เพื่อรักษำอุณหภูมิภำยในตู้เย็นให้คง 
 เดิมตำมที่ตั้งไว้ 
	ไม่ควรตดิตัง้ตูเ้ยน็ใกล้กบัแหล่งก�ำเนดิควำมร้อน หรอืรบัแสงอำทติย์โดยตรง เพรำะ 
 ควำมร้อนจะถกูถ่ำยเทเข้ำไปในตูเ้ยน็ เป็นกำรเพิม่ภำระให้กบัระบบท�ำควำมเยน็ 
	กำรเก็บอำหำรในตู้เย็นมำกเกินไป จะท�ำให้อุณหภูมิในตู้เย็นไม่สม�่ำเสมอ ควรเว้น 
 ช่องว่ำงให้อำกำศหมุนเวียน
	หำกน�ำอำหำรที่มีอุณหภูมิสูงไปแช่ในตู้เย็นจะท�ำให้อำหำรอื่นที่อยู่ในบริเวณ 

  ข้ำงเคียงเสื่อมคุณภำพได้ และยังท�ำให้ไอสำรท�ำควำมเย็นก่อนเข้ำเครื่องอัดร้อนจนไม่สำมำรถท�ำหน้ำท่ีหล่อเย็น 
  คอมเพรสเซอร์ได้เพียงพอ ส่งผลให้คอมเพรสเซอร์อำยุสั้นลงและเปลืองไฟมำก
	หลักจำกดึงปลั๊กออกแล้วไม่ควรเสียบปลั๊กใหม่ทันที เพรำะเมื่อเครื่องหยุด สำรท�ำควำมเย็นจำกส่วนท่ีมีควำมดันสูง 
  จะไหลไปทำงที่มีควำมดันต�่ำจนควำมดันภำยในวงจรเท่ำกัน ถ้ำคอมเพรสเซอร์เริ่มท�ำงำนใหม่ทันที สำรท�ำควำมเย็น 
  ยังไหลกลับไม่ทัน เครื่องจึงต้องออกแรงฉุดมำกเพื่อเอำชนะแรงเฉื่อยและแรงเสียดทำน จะส่งผลให้มอเตอร์ของ 
  เครื่องอัดท�ำงำนหนัก และเกิดกำรช�ำรุดหรืออำยุกำรใช้งำนสั้นลง
	หมั่นท�ำควำมสะอำดแผงระบำยควำมร้อนของตู้เย็นสม�่ำเสมอ ถ้ำมีฝุ่นเกำะมำก จะระบำยควำมร้อนไม่ดี มอเตอร์ 
  ต้องท�ำงำนหนัก เปลืองไฟมำกขึ้น
	ตรวจสอบขอบยำงประตู โดยเสียบกระดำษระหว่ำงขอบยำงประตูแล้วปิดประตู ถ้ำเลื่อนกระดำษไปมำได้แสดง 
  ว่ำขอบยำงเสื่อมสภำพ ควรรีบเปลี่ยนขอบยำง เพรำะควำมร้อนจะไหลเข้ำตู้เย็น 
	ควรวำงตู้เย็นให้มีระยะห่ำงจำกผนังไม่น้อยกว่ำ 10 ซม. ด้ำนบนไม่น้อยกว่ำ 30 ซม. 
  ด้ำนข้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 - 10 ซม. เพื่อให้อุปกรณ์ระบำยควำมร้อนที่ติดตั้งอยู่
  ด้ำนหลังตู้เย็นระบำยควำมร้อนได้ดี
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สกู๊ปพิเศษ

คุณจณิน วัฒนปฤดา
ผู ้จัดฝ่ำยสื่อสำรองค์กร 
เอ็กโก กรุ๊ป เล่ำถึงควำม 
ต้ังใจของเอ็กโก กรุ ๊ป 
ว่ำ  “เรำมุ่งหวังที่จะใช้ 

องค์ควำมรู้ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำที่มี มำร่วมส่งเสริม 
กำรเรียนรู ้พลังงำนและสิ่งแวดล ้อมส�ำหรับ 
เยำวชน ส�ำหรบัโครงกำรนี ้มรีะยะเวลำด�ำเนนิงำน  
3 ปี เร่ิมจำกปี 2556 จนถึงปี 2558 ในปีแรกเรำ 
ได้พัฒนำควำมรู ้เกี่ยวกับไฟฟ้ำให้เป็นสื่อกำร 
เรียนรู้ ทั้งในรูปแบบของกำรให้ข้อมูลด้วยภำพ  
(Info graphic) เกมคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่เกม 
บันไดงู  รวมทั้ งชวนพนักงำนเข ้ำร ่ วมเป ็น 
อำสำสมัครเพ่ือแบ่งปันข้อมูลควำมรู้ให้กับน้องๆ 
นักเรียน ในกิจกรรม ‘Energy for life on tour’  
ซึ่งจะสัญจรไปยังโรงเรียนต่ำงๆ ในโครงกำร”
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   อาจารย์มณีรัตน์ ปานจันทร์ และ 
อาจารย์รัฎใจ ฉิมนิล ครูผู้สอนในหมวด 
วิทยำศำสตร์ผู ้รับผิดชอบกิจกรรมที่เกิด
ขึ้นในโรงเรียนคร้ังนี้บอกถึงควำมตั้งใจ
ว่ำ “กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นกระบอกเสียง เป็น
แรงกระตุ ้นให้เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม รวม
ถึงภาวะโลกร้อน โดยมาสร้างจิตส�านึกให้กับนักเรียน ให้ซึมซับไปใน
เรื่องการใช้พลังงาน รูปแบบกิจกรรมก็เน้นให้นักเรียนสนุกสนาน มีการ 
บรูณาการความรูใ้นชวีติประจ�าวนั ซึง่คดิว่าถ้าจดัการเรยีนรูแ้บบนีจ้ะท�าให้ 
นักเรียนเรียนรู้แบบยั่งยืน คือเริ่มฝังไปในตัวนักเรียนเลย”

ผอ.สุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ  ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรียนเทพสถิตวิทยำ ซึ่งมีวิสัยทัศน ์
ท่ีให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องพลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว กล่ำว 
ถึงกำรเข้ำร่วมโครงกำรครั้งนี้ว่ำ "ผมเห็น 
ความเป็นไปได้ในสิ่งแวดล้อม สภาพ 
ภมูศิาสตร์ ทีส่ามารถจะบรูณาการให้เด็ก
ในชุมชน ให้เยาวชนได้มาร่วมมือร่วมใจ 
กันเพื่อจะลดการใช้พลังงาน จึงสมัคร
เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่อง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ และ
ปีนี้ก็ยินดีมากที่ได ้เข ้าร ่วมโครงการ 
พลังงานเพื่อชีวิต ซึ่งมีสื่อการเรียนรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” 

 คุณนพคุณ พรพิพัฒน์ พนักงำนเดินเคร่ือง
ของโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม เทพพนำ วินด์ฟำร์ม ซึ่ง

เป็นคนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ หนึ่งในอำสำสมัคร
พนักงำนที่มำร่วมแบ่งปันควำมรู้ในวันนั้นเล่ำว่ำ 
ส่วนใหญ่น้องๆ จะมองกงัหนัลมว่ำสวยและแปลก
ตำด ีและอยำกรูว่้ำกงัหนัลมจะสำมำรถผลติไฟฟ้ำ
ได้อย่ำงไร ซึง่เขำยนิดทีีจ่ะอธบิำยให้ทกุคนเข้ำใจ 
และทิ้งทำยด้วยกำรเชิญชวนว่ำ “อยากให้มาเห็นด้วยตา
ตัวเองดีกว่าครับ และจะอธิบายให้เข้าใจ เพราะถ้าอธิบายไป
เฉยๆ บางครั้งก็ไม่รู้ อยากให้เข้ามาดูของจริงเลย เราท�างาน

กันตลอด 24 ชั่วโมง และยินดีต้อนรับทุกคนครับ”

น้องอติพร เขียนค้าพลู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 บอกควำมในใจและสิ่งที่ได้รับจำกกำรร่วมกิจกรรมครั้ง
นี้ว่ำ "รู้สึกดีค่ะ สนุก เพราะว่าพวกพี่ๆ เป็นกันเองมาก มีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่าง มีเกมที่ช่วยบอกวิธีการลด 
โลกร้อน ได้รู้จักว่าพลังงานแสงอาทิตย์ก็ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ จากที่เคยเปิดทีวี เวลานอนก็เปิดไฟ ก็จะ 
ปิด ท�าให้ประหยัดไฟประหยัดพลังงานได้"  

น้องนุสมล ชาญช�านิ ตัวแทนนักเรียนอีกคนเปิดใจว่ำ "หนูไม่เคยได้เข้าฐานพลังงานแบบนี้ ที่เรียนมันก็เป็น 
เรื่องในหนังสือ แต่วันนี้สนุกไปกับพวกพี่ๆ สนุกกว่าเรียนในห้อง ที่ไม่เคยรู้เลยก็เรื่องที่บอกว่า ถ้าโลกเราร้อนขึ้น 
หนึ่งองศาส่ิงแวดล้อมจะเปล่ียนไป สัตว์จะสูญพันธุ์ จะมีวิกฤติ หนูได้รู้ว่าเวลาที่เราใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอะไรจะ 
    ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ถ้าเราใช้มาก มันก็ปล่อยก๊าซออกมาเยอะ ท�าให้โลกร้อน"
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ภาคไหน       ใคร่บอก โรงไฟฟ้าระยอง

 โรงไฟฟ้ำระยองจัดโครงกำรค่ำยเยำวชน 
เอ็กโก รุ่นที่ 11 "เยำวชนในโรงไฟฟ้ำเชิงนิเวศน์" 
ระหว่ำงวันที่ 9-11 ตุลำคม 2556 เพื่อเปิดโอกำส
ให้เยำวชนจำกโรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนนิคม 
วิทยำ โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำรและ 
โรงเรียนบุญคุ้มรำษฎร์บ�ำรุง จ.ปทุมธำนี  ได้ 
เรียนรู้กระบวนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำและสร้ำง 
จิตส�ำนึกในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม ท้ังน้ี มีจ�ำนวน 
นักเรียนและคณำจำรย์เข้ำร่วมโครงกำร 150 คน 
โดยได ้ รับ เกียร ติจำกคุณชุมศัก ด์ิ  ดีสุดจิต 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงไฟฟ้ำระยองเป็นประธำนในพิธ ี
เปิดโครงกำรฯ

 โรงไฟฟ ้ำระยอง 
ร ่ ว ม กั บ ชุ ม ช น ร อ บ 
โรงไฟฟ้ำระยอง และ 
เทศบำลเมอืงมำบตำพดุ 
จั ด พิ ธี ท อ ด ก ฐิ น เ พื่ อ 
สมทบทุนซื้อที่ดินถวำย 
วัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง 
อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณถวิล โพธิบัวทอง นำยกเทศมนตรี  
เทศบำลเมืองมำบตำพุด เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยชุมชน  
พนักงำนบริษัท หน่วยงำนรำชกำร และประชำชนทั่วไปเข้ำ 
ร่วมงำนกว่ำ 600 คนเมื่อวันที่ 6-7  พฤศจิกำยน 2556

 นอกจำกน้ีผู ้บริหำร พนักงำนโรงไฟฟ้ำระยอง ร่วมกับ 
ชำวบ้ำนในชุมชน รวม 270 คน ยังได้ร่วมกันจัดงำนทอดผ้ำป่ำ 
สำมัคคี ณ วัดชำกลูกหญ้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี 
คุณสันต์ สุขแสนไกรสร ผู้จัดกำรส่วนควบคุมควำมปลอดภัย  
โรงไฟฟ้ำระยอง เป็นประธำนในพิธี 

 พนักงำนโรงไฟฟ้ำระยองร่วมกับนักศึกษำ 
วิทยำลัยสำรพัดช่ำงระยอง รวมกว่ำ 50 คน พร้อม 
ด ้วยชุมชนวัดชำกลูกหญ้ำและเทศบำลเมือง 
มำบตำพุด จัดโครงกำรซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 
เพื่อชุมชน โดยในครั้งนี้ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง 
ระบบไฟฟ ้ำอำคำรเรียนให ้ กับโรง เรียนวัด 
ชำกลูกหญ้ำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยม ี
คุณสนอง เพ็ชร์ฉกรรจ์ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนให ้
กำรต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้
 

ค่ายเยาวชน

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงเรียน

	บริษัท โซลำร์ โก จ�ำกัด   
ในกลุ่มเอ็กโก น�ำโดย คุณสหัส 
ป ร ะ ทั ก ษ ์ นุ กู ล  ก ร ร ม ก ำ ร 
ผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ  
จ�ำกัด (มหำชน) และ นพ.สุพจน์  
สัมฤทธิวณิชชำ ผู ้อ�ำนวยกำร 
โรงพยำบำลยนัฮ ีร่วมกนัมอบรถ 
พยำบำลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ 
กำรแพทย์ เพื่อใช้ส�ำหรับกู้ชีพ 
กู้ภัย และช่วยเหลือประชำชนที ่
เจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุใน 
พื้นที่ อบต.บำงตำเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมีคุณบัญชำ สุนทรีเกษม นำยก อบต.บำงตำเถร เป็น 
ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม ที่ผ่ำนมำ ณ โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ไทรเขียว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

คอลัมน์เล่าสู่กันฟังถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

มอบรถพยาบาลฉุกเฉินเอ็กโก กรุ๊ป

	ผู ้บริหำรและพนักงำนเอ็กโก กรุ ๊ป ร ่วมท�ำบุญทอดผ้ำป้ำสำมัคคี ณ  
วัดป่ำเทพโพธิ์ทอง อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เอ็กโก กรุ๊ป น�ำโดย ดร.สกุล พจนำรถ 
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกลยุทธ์และบริหำรสินทรัพย์ และคุณดนุชำ  
สิมะเสถียร ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่-พัฒนำธุรกิจในประเทศ พร้อมทั้งชมรม 
ธรรมปฏิบัติ ร่วมท�ำบุญทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ประจ�ำปี 2556 ณ วัดป่ำเทพโพธิ์ทอง 
อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้ำเทพพนำ วินฟำร์ม 

ทอดผ้าป่าสามัคคี

 ยอดเงินบริจำคของบริษัท
ในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ บริษัท ผลิต
ไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)  บริษัท 
ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด โครงกำร
ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำขนอม 4 โรง
ไฟฟ ้ำระยอง บริ ษัท  เ อ็กโก 
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด 
และบริษัท เอ็กคอม ธำรำ จ�ำกัด
รวมเป็นจ�ำนวน  600,000 บำท  
นอกจำกนี้ ผู้บริหำรและพนักงำน 
ในอำคำรเอ็กโก ยังได้ร ่วมกัน 
ท�ำบุญถวำยปัจจัยอีกจ�ำนวนหนึ่ง  
โดยคณะผู ้แทนกลุ ่มเอ็กโกได้ 
ถวำยผ้ำป่ำรวมทั้งปัจจัยทั้งหมด 
แ ด ่ พ ร ะ ค รู สุ ม น โ พ ธิ สุ ว ร ร ณ  
เจ้ำอำวำส เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม 
ที่ผ่ำนมำ

ท�านุบ�ารุงพระศาสนา
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	โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ ำ ร ะ ย อ ง
ร ่ ว ม กั บ เ ท ศ บ ำ ล เ มื อ ง 
มำบตำพุด และส�ำนักงำน 
ห ลั ก ป ร ะ กั น สุ ข ภ ำ พ 
แห ่ งชำ ติ  จัด โครงกำร 
สำธำรณสุขสู ่ชุมชนเพื่อ 
เสริมสร้ำงสุขอนำมัยท่ีดี 
ของชุมชน ด้วยกิจกรรม 
อบรมกำรฟื ้นฟูสมรรถภำพคนพิกำรด้วยกำร 
นวดแผนไทยให ้แก ่ชุมชน พนักงำนบริษัท  
หน่วยรำชกำรและประชำชนที่สนใจรวม 100 คน 
โดยมีคุณถวิล โพธิบัวทอง นำยกเทศบำลเมือง 
มำบตำพุดเป็นประธำนในพิธี ณ ศูนย์บริกำร 
สำธำรณสุขห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง

	โรงไฟฟ้ำระยองร่วมกับชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้ำ เทศบำลเมอืมำบตำพดุ 
และส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพ
แห ่ งชำติ  จัดกิจกรรมท�ำควำม 
สะอำดวัดห้วยโป่งและปั่นจักรยำน 
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวำมหำรำช  
จำกวัดห้วยโป่งสู ่โรงไฟฟ้ำระยอง  
โดยมีคุณวิชัย ล�้ำสุทธิ สมำชิกสภำ 
ผู้แทนรำษฎรเขต 1 เป็นประธำนใน 
พิธี  พร ้อมด้วยผู ้ร ่วมงำนจำกทุก 
ภำคส่วนที่เกี่ยวข้องรวม 500 คน

สร้างเสริมสุขอนามัยชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช

	คุณชำญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมกำรผู้จัดกำร โรงไฟฟ้ำขนอม พร้อมด้วยผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมกันมอบผัก 
จ�ำนวน 1,800 กก. ให้แก่ศำลเจ้ำบุ่นเถ่ำก๋ง อ.ขนอม ช่วงเทศกำลกินเจประจ�ำปี 2556 โดยมีคุณเมษำ ก�ำเนิดนพลักษณ์ 
ประธำนศำลเจ้ำบุ่นเถ่ำก๋ง และคณะกรรมกำรเป็นผู้แทนรับมอบ ท้ังน้ีผักดังกล่ำวเป็นผักท่ีปลูกในโครงกำรเกษตร
ชีวภำพเพื่อชุมชน (โครงกำรชีววิถีเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน) ที่มีโรงเรียนในอ�ำเภอขนอมจ�ำนวน 11 โรงเรียน เข้ำร่วม
โครงกำรฯ  โดยในปี 2556 โครงกำรฯ สำมำรถร่วมกันปลูกผักได้ถึง 5,200 กก. ซึ่งได้บริจำคให้ศำลเจ้ำต่ำงๆ ทั้งใน 
จ.นครศรีธรรมรำชและ จ.สุรำษฎร์ธำนี

	คุ ณ บั ญ ช ำ  พั น ธุ น ะ  
ผู ้ จั ด ก ำ ร ฝ ่ ำ ย ป ฏิ บั ติ ก ำ ร 
โรงไฟฟ้ำขนอม น�ำผู ้บริหำร 
พ นั ก ง ำ น แ ล ะ ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง ำ น 
โรงไฟฟ้ำขนอม ร่วมกิจกรรม 
อำสำสมัครซ ่อมแซมระบบ 
ไฟฟ้ำเพื่อชุมชน ณ โรงเรียน 
บ้ำนควนทอง หมู่ที ่2 ต.ควนทอง 
แ ล ะ วั ด จั น ท ร ์ ธ ำ ตุ ธ ำ ร ำ ม  
หมู่ที่ 4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมรำช เม่ือวันที่ 9 
ตุลำคม 2556 และ วันท่ี 7 
พฤศจิกำยน 2556 ตำมล�ำดับ 
โดยมีผู้เข้ำร่วม รวมกว่ำ 70 คน

	โรงไฟฟ้ำขนอม ร่วมกับ อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง 
อทุยำนแห่งชำตดิอยอนิทนนท์ อทุยำนแห่งชำตศิรลีำนนำ 
และมูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ จัดกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกรักษ ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในโครงกำรค่ำย 
เยำวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ รุ ่นท่ี 42 ประจ�ำปี  2556  
ระหว่ำงวันที่ 15-18 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ ณ น�้ำตกกรุงชิง  
อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมรำช 
โดยได้รับเกียรติจำกคุณสันทัด ณ นคร อดีตนำยอ�ำเภอ 
ขนอมเป็นประธำนเปิดโครงกำรฯ และคุณมำนะ วิทวัสกุล 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร สำยปฏิบัติกำร เป็นประธำนในพิธี 
ปิดโครงกำรฯ และประดับเข็มเยำวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ 
ให ้แก ่ เยำวชนท่ีร ่วมโครงกำรฯ ในกำรนี้มี เยำวชน  
คณะครู เจ ้ำหน้ำท่ีอุทยำนและผู ้ปฏิบัติงำนเข้ำร ่วม 
โครงกำรฯ รวม 102 คน

 ปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเพื่อชุมชน  ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า

โรงไฟฟ้าระยอง มอบผักสนับสนุนงานกินเจ
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	โรงไฟฟ้ำขนอมจดัโครงกำรบรกิำรสขุภำพเพือ่ชมุชน ครัง้ที ่1 ณ ส�ำนกังำนโรงไฟฟ้ำขนอม  ซึง่เป็นโครงกำรควำมร่วม
มือระหว่ำงเทศบำลต�ำบลท้องเนียน เทศบำลต�ำบลขนอม เทศบำลต�ำบลอ่ำวขนอม องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลควนทอง 
และโรงพยำบำลนครพัฒน์ เพื่อร่วมกันให้บริกำรตรวจสุขภำพแก่ชุมชนในพื้นที่  โดยคุณชำญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมกำร 
ผู้จัดกำร โรงไฟฟ้ำขนอม คณะผู้บริหำรและพนักงำน ได้ให้กำรต้อนรับ พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ผกก.สภ.ขนอม คุณไตรรงค์ 
ใจสบำย นำยก อบต.ควนทอง และชำวบ้ำนในอ�ำเภอขนอม ประมำณ 2,000 คน ที่เข้ำร่วมกิจกรรมครั้งนี้

	บริษัท บ ้ำนโป่ง ยูทิลิตี้  จ�ำกัด ร ่วมสนันสนุนโครงกำรอบรมของกลุ ่ม อำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) เพื่อเพิ่มทักษะ ศักยภำพและให้ควำมรู้แก่กลุ่ม อสม.เพื่อเสริมสร้ำงสุขอนำมัยที่ดี 
ของชุมชนในพื้นที่ต่ำงๆ ดังนี้

   วันที่ 2 ตุลำคม 56 โครงกำรอบรมเพิ่มทักษะให้กลุ่ม อสม.ต�ำบลลำดบัวขำว ประจ�ำปี 2556 ณ 
วัดลำดบัวขำว ต.ลำดบัวขำว อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี  โดยมีคุณดวงกมล ทันใจชน ประธำน อสม.หมู ่ 1 
ต.ลำดบัวขำว เป็นประธำนในพิธี ทั้งนี้มีสมำชิก อสม.และพยำบำลของ ต.ลำดบัวขำวเข้ำร่วม 95 คน

  	วันที่ 3-4 ตุลำคม 56 โครงกำรปรำบปรำมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับสมำชิก อสม. 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนบำงพัง 125 คน ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนครก  
ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 

   	วันที่ 31 ตุลำคม 56 โครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพ อสม.ของโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำน 
บำงพัง จ�ำนวน 100 คน ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนบำงพัง ต.เบิกไพร อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี

โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด จ.ราชบุรี

 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

อบรมเพิม่ทกัษะ อสม.

	โรงไฟฟ้ำเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ร่วมกับส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอนิคมพัฒนำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
บ้ำนกระเฉท และชมรมนวดแผนไทยต�ำบลมำบข่ำ จัดกิจกรรม "หน่วยแพทย์เคลื่อนที่" ณ วัดหนองผักหนำม ต.มำบข่ำ  
อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง ให้บริกำรตรวจสุขภำพเบื้องต้นและนวดแผนไทยแก่ชุมชนในพื้นที่กว่ำ 80 คน เมื่อเร็วๆ นี้

	คุณชำญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมกำร- 
ผู ้จัดกำร โรงไฟฟ้ำขนอม น�ำคณะ 
ผูบ้รหิำรและพนกังำน ร่วมท�ำบญุสบืสำน
ศรัทธำงำนบุญทอดกฐินสำมัคคีประจ�ำ
ปี 2556 ณ วัดสุวรรณบรรพต หมู่ที่ 1 
ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 
จ�ำนวน 200,000 บำท  โดยในปี 2556 
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด ได้ร่วม 
เป ็นเจ ้ำภำพทอดกฐินร ่วมกับชุมชน 
และหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นท่ี จ�ำนวน 
15 วัด

 ทอดกฐินสามัคคี
โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช

บริการสุขภาพเพื่อชุมชน
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	บริษัท บ้ำนโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ำกัด ร่วมจัดกิจกรรมสืบสำนประเพณีท้องถิ่น กำรแข่งเรือยำวประจ�ำปี 2556 ณ วัด 
รำงวำลย์ ต.ลำดบัวขำว อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี โดยได้รับเกียรติจำกนำยเฉลียว เก็งวิเชียรไชย นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลลำดบัวขำว เป็นประธำนในพิธี  กำรแข่งขันเรือยำวนี้ได้รับควำมสนใจจำกประชำชนในต�ำบลลำดบัวขำว
และบริเวณใกล้เคียงเป็นจ�ำนวนมำก เมื่อวันที่ 18 ตุลำคม ที่ผ่ำนมำ

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด จ.ราชบุรี

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด

แข่งเรือยาวลาดบัวขาว

	ทีมชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท คลองหลวง  
ยูทิลิ ต้ี  จ�ำกัด ร ่วมกับชุมชนงำมฉวี ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  จัดงำนทอดกฐินถวำยวัด 
ช�ำทอง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีคุณสมศักดิ์ ใจแคล้ว 
สมำชิกสภำผู ้แทนรำษฎรจังหวัดปทุมธำนี เขต 3  
ให ้ เกียรติเป ็นประธำน เมื่อวันที่  2 พฤศจิกำยน  
ที่ผ่ำนมำ

ชื่อ-นามสกุล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์    อีเมล์ 

 เมื่อเร็วๆ นี้ โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีน ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร และชำวบ้ำน ต.เหนือเมือง รวมกว่ำ 500 คน จัด
งำนบุญมหำกฐินสำมัคคี ณ วัดแสนระลึกวนำรำม บ้ำนหนองนำสร้ำง หมู่ที่ 10 ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดย
มีพระพระครูธรรมธรกฤษดำ พุทฺธญำโณ เจ้ำอำวำส วัดแสนระลึกวนำรำม เป็นประธำนในพิธี  โดยที่ชำวบ้ำนในพื้นที่
จะทยอยมำถวำยต้นดอกไม้เงินที่วัดตลอดทั้งวัน

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน งานบุญมหากฐินสามัคคี

ทอดกฐินร่วมกับชุมชน
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ธรรมะท้ายเล่มความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน

 พื้นที่ส�ำหรับเพื่อนบ้ำนที่สนใจสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำของกลุ่มเอ็กโก 
หรือมีข้อเสนอแนะที่อยำกส่งถึงเอ็กโก กรุ๊ป
ค�ำถำม
1. ………………………………………………...........……………………………………....………….......
 ……………………………………………………….........………………………………...……………..
2. …………………………………………………………….........…………………………...……………..
 ………………………………………………………………….......………………………...………........
3. …………………………………………………………………….......…………………….……...........… 
 …………………………………………………………………………………………………...…… 
ข้อเสนอแนะ
1. ……………………………………………………………………………………………...................……
 ………………………………………………………………………………………………..................…
2. ………………………………………………………………………………………….........……...…...…
 ……………………………………………………………………………………………………...............
3. ……………………………………………………………………………………………………...............
 ………………………………………………………………………………………………………...........

ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................................................………...........
ทีอ่ยู่ .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ...........................................................  อีเมล์ .........................................................................

ที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์

 กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” 

 คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมขน

 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)  

 อำคำรเอ็กโก  222 หมู่ที่ 5  ชั้น 15  ถนนวิภำวดีรังสิต  

 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

 กรุงเทพฯ 10210 

ทุกท่ำนที่ส่งเข้ำมำ 

เรำมีของที่ระลึก

 มอบให้

   นะครับ

การเจริญสติบางทีก็เปรียบเหมือนกับการปลูกต้นไม้ เราต้องขยันรดน�้า พรวนดิน 
แต่ถึงจะขยันก็ใช่ว่าจะเห็นผลทันที กว่าต้นกล้าจะออก หรือต้นไม้จะเติบใหญ่ ต้องใช้เวลา 

เราผู้ปลูกต้นไม้ขยันอย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จักคอยด้วย 
พร้อมกับมีศรัทธาหรือความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราท�านั้นจะต้องให้ผลในที่สุด 
ถ้าประกอบเหตุถูกต้องแล้ว ผลมันทนไม่ได้ต้องแสดงตนออกมาในที่สุด

พระไพศาล วิสาโล

ปลูกสติกลางใจ (ชุดตื่นรู้ที่ภูหลง เล่ม 3)




