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สวัสดีครับ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก  

	 ขึ้นปีที่	 2	 แล้วส�ำหรับวำรสำร	 “สุขใจ”	 ที่กลุ่มเอ็กโกตั้งใจพัฒนำให้เป็น 
สื่อกลำงระหว่ำงบริษัทกับเพื่อนบ้ำนชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำทุกแห่ง	 	 ได้ท�ำ 
หน้ำที่สื่อสำรข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ	 ที่เป็นประโยชน์ให้กับท่ำนและคนในชุมชน 
ของท่ำน	 รวมทั้งข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของกลุ ่มเอ็กโกเกี่ยวกับ 
โรงไฟฟ้ำและกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของเรำให้ทุกท่ำนได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 
เพ่ือพัฒนำควำมสัมพันธ์ของเรำให้ดียิ่งๆ	 ขึ้นไปและยืนยันถึงเจตนำรมณ์ของบริษัท 
ในกำรอยู่ร่วมกับคนในชุมชนอย่ำงเกื้อกูลครับ

	 ในขณะเดียวกันกำรด�ำเนินงำนของคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน 
ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำ	 ในปีท่ีผ่ำนมำได้ด�ำเนินงำนโดยค�ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นอันดับแรก		 
ด้วยกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกัน	และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ	 ในพื้นที่	 ด้วยควำมเชื่อว่ำควำมเข้ำใจระหว่ำงกันและควำมร่วมมือของทุกภำคส่วนในชุมชน	จะเป็น 
ต้นทำงส�ำคัญที่เป็นแรงผลักดันก่อให้เกิดประโยชน	์และควำมสุขที่ยั่งยืนแก่คนในท้องถิ่น	นอกจำกนั้น	เอ็กโก 
ยังมุ ่งหวังจะสร้ำงคุณค่ำทำงกำรศึกษำด้ำนกำรเรียนรู ้ด ้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมด้วยโครงกำร	 
“เปิดบ้ำนโรงไฟฟ้ำ”	กลุ่มเอ็กโก	ส�ำหรับลูกหลำนของคนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไปด้วย

	 ท้ำยสุดนี้	 ผมในฐำนะตัวแทนคณะท�ำงำนฯ	ที่มำรับหน้ำที่แทนประธำนท่ำนเดิม	 ขอขอบคุณทุกท่ำน 
ในควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีกับโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกมำโดยตลอด	และขอยืนยันในควำมตั้งใจและควำม 
ภูมิใจของพวกเรำทุกคนที่ได้มีโอกำสร่วมท�ำงำนกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้ำในทุกท้องที่	 พร้อมทั้ง	 ยินดีรับฟัง 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกทุกท่ำนโดยท่ำนสำมำรถใช้แบบฟอร์มในวำรสำรสุขใจนี้	 ร่วมแสดง 
ควำมคิดเห็นตรงมำยังคณะท�ำงำนฯ	 ที่ส�ำนักงำนใหญ่	 กรุงเทพฯ	หรือแจ้งผ่ำนเจ้ำหน้ำที่โรงไฟฟ้ำของเรำ 
ที่ตั้งอยู่	ในชุมชนของท่ำน	เพื่อเรำจะได้น�ำมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่ำยิ่งๆ	ขึ้นไป		 
ขอบคุณครับ

เปิดบ้านทักทาย

ชาญกิจ เจียรพันธุ์
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	สำยงำนปฎิบัติกำร

ประธำนคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ	กลุ่มเอ็กโก

16	:	เปิดบ้านพลังงาน	เพื่อชีวิต 
		 	 ร้อยเอ็ดกรีน	โรงไฟฟ้าชีวมวล

20	:	ต้นทางสร้างสรรค์	
		 	 ปลายทางสดใส	
		 	 ขี้เถ้าแกลบ	ของเหลือใช้ไม่ไร้ค่า
		 	 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

22	:	ห้องนั่งเล่น
		 	 เคล็ดลับขับรถให้ประหยัด
		 	 ในช่วงหน้าฝน

24	:	สกู๊ปพิเศษ 
		 	 ค่ายเยาวชนเอ็กโก	เรียนรู้อย่าง
		 	 สร้างสรรค์ในโรงไฟฟ้าเชิงนิเวศน์

28	:	ภาคไหนใคร่บอก

35	:	สนุกคิดพิชิตรางวัล

36	:	ความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน
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02	:	เรื่องจากปก 
		 	 รักแท้ที่ยิ่งใหญ่
		 	 คือรักจากใจแม่

06	:	บ้านฉันบ้านเธอ 
		 	 บึงสามพันบ้านฉัน

08	:	ภูมิใจบ้านเรา 
		 	 ข้าวอารมณ์ดี

10	:	เพื่อนถามเราตอบ

12	:	จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง	
		 	 ดูแลตัวเองให้ห่างไกล
		 	 โรคเอ็นซีดี

14	:	สวนหลังบ้าน	 	 	
   ต�าลึงผักริมรั้ว

กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” 
คณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
พัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้ำ	
บริษัท	ผลิตไฟฟ้ำ	จ�ำกัด	(มหำชน)	
อำคำรเอ็กโก		222	หมู่ท่ี	5	
ชั้น	11	ถนนวิภำวดีรังสิต	
แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	
กรุงเทพฯ	10210		
โทรศัพท์	:	(66)	0	2998	5999	
โทรสำร	:	(66)	0	2955	0956-9
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เรื่องจากปก

 "แม่" ค�าสั้นๆ แต่มีความหมายยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของ 
คนเป็นลูก เพราะนอกจากจะเป็นผู้ให้ก�าเนิด คอยเล้ียงดู เป็นครู 

คนแรกของลูกแล้ว แม่ยังมอบความรักและความจริงใจให้กับลูก 
อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดชีวิตของท่าน 

  หากอยากเข้าใจถงึความทรมานของผูเ้ป็นแม่ช่วงเวลาอุม้ท้อง 
ให้ลองถือหรือมัดของท่ีมีน�้าหนักสักประมาณ 3-5 กก. ติดหน้า 
ท้องไว้ตลอดเวลา ท้ังเวลาเดิน ยืน น่ัง นอน เชื่อว่าเราคงทนได้ 

ไม่กี่วัน แต่แม่ต้องอุ้มท้องลูกยาวนานถึงเก้าเดือน ไหนจะต้อง 
คอยระวังเรื่องอาหารการกิน การเผชิญปัญหาสภาพร่างกาย 

ท่ี เปลี่ยนแปลงและอารมณ์ที่ปรวนแปร ความเครียด  
ความกังวลและความเจ็บปวดในการคลอด แต่ทั้งหมดนี้ 

เป ็นสิ่งที่ แม ่ยินดี เพียงเพราะความรักที่มีต ่อลูก 
นั่นเอง เพียงได้ยินเสียงลูก ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรก 

ความทุกข์ทรมานทั้งหลายมลายสิ้นเหลือ 
แต่ความสุขใจ

 เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าค�าแรกของลูกคืออะไร ท�าไมลูกเรียกแม่ได้ก่อนพ่อ แล้วท�าไมทารกจึง 
ออกเสียงว่า ‘มามา’ เหมือนกันทั่วโลก ค�า ‘มามา’ เป็นเสมือนค�าสากลที่แสดงถึงหญิงผู้ให้ก�าเนดิ 
แม้ว่าประเทศในโลกนี้ต่างก็มีภาษาที่แตกต่างกัน แต่ทารกทั้งหลายทั่วโลกก็ยังคงออกเสียงค�าว่า 
มามาเป็นค�าแรก  

 นักศึกษาศาสตร์ได้ท�าการศึกษาค�าว่า ‘มามา’ พบว่าเป็นค�าที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน ือ่งกับ
หน้าอกหรือเต้านม และยังเป็นค�าที่เปล่งเสียงได้ง่ายที่สุดส�าหรับทารกเล็กๆ เด็กทารกสามารถที่จะ 
อ้าปากเพื่อเปล่งเสียงคล้ายการพูดคุยในเดือนแรก หลังจากนั้นจะค่อยๆ เกิดความคุ้นเคยในการ 
ใช้เสยีง และเสยีงที่ท�าง่ายที่สดุคอืเสยีง ‘อมื’ และ ‘มามา’ ทารกออกเสยีง ‘มามา’ เพื่อร้องขออาหาร 
ส่วนเสียง อืมมม ที่ทารกท�าคือเสียงแสดงความรู้สึกสบายและพึงพอใจเมื่อได้รับการดูแลและเลี้ยงดู 
ด้วยน�้านมจากเต้าของแม่  

 ในภาษาลาตินค�าว่า ‘แมมมา’ (Mamma) มีความหมายว่าหน้าอกหรือเต้านมเช่นเดียวกัน 
ค�าว่า “มามา” ยงัเป็นต้นเสยีงในการพฒันาค�าอื่นๆ อกีมากมาย ในปี พ.ศ.2243 ได้มกีารจดบนัทึก 
รากศัพท์ภาษาอังกฤษให้ใช้ค�าว่า “มามา” เป็นค�าเรียกคนที่เป็นแม่ ดังนั้นค�าพูดแรกของทารก  
จึงก่อให้เกิดเป็นค�าเรยีกแม่ที่เราใช้กนัในหลายภาษารอบโลก

 ผู้คนแต่ละประเทศนั้นใช้ค�าเรยีกขาน "แม่" แตกต่างกนัไป  แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมกัจะใช้อกัษร 
ม.ม้า หรอืตวัเอ็ม (M) คล้ายกบัเสยีงค�าพดูแรก ‘มามา’  ของทารกแทบทั้งสิ้น มาลองดกูนัว่าลกูๆ แต่ละ
ประเทศเรยีกแม่ว่าอย่างไรกนับ้าง
 แม่ : ไทย    อแีม :  ลาว   
 มาเธอร์ หรอื มมั :  อังกฤษ   มสุเธอร์ หรอื มาม้า :  เยอรมนั 
 ม่าม้า :  จีนแต้จิ๋ว  มาหมะ :  จนีกลาง  
 มามอง : ฝรั่งเศส  มาเดร : คนสเปนและอิตาลี
 มวัร์  : คนแถบสแกนดิเนเวยี (เดนมาร์ก, นอร์เวย์, สวเีดน) โอก้าซงั : ญี่ปุ่น    
 ออมม่า : เกาหลี  แม๊ :  เวยีดนาม
 แมะ : โปรตเุกส  กนุแม :  เขมร   
 มาม่า  :  ภาษามาเลย์  อมุมี :  ภาษาอาหรบั
 มารดา : ภาษาสนัสกฤต   มาตา :  ภาษาบาล ี  
         ถึงแม้ว่าค�าเรยีกขานผู้ให้ก�าเนดิจะไม่เหมอืนกนั แต่เชื่อว่า
      แต่ละค�าเรยีกนั้นมีความหมายที่ยิ่งใหญ่ส�าหรบัผู้เป็นลกู
       ในทกุ ๆ ประเทศอย่างแน่นอน

2 สุขใจ สุขใจ 3  



 แม่คอืสตรผีู้มพีระคณุสงูสดุของลกู นานาชาติจึงมกีารก�าหนดให้วนัแม่เป็นวนัส�าคญัของประเทศ เพื่อให้เกยีรติแม่และ
ความเป็นแม่ และเพื่อลกูๆ จะได้ระลึกถึงพระคณุแม่เป็นพิเศษ ส่วนใหญ่ประเทศที่นบัถอืศาสนาคริสต์ จะเฉลิมฉลองวนัแม่ใน
ช่วงเดอืนมีนาคมถึงพฤษภาคม บางประเทศยึดเอาวนัที่ 8 มีนาคม ซึ่งเป็นวนัสตรสีากลเป็นวนัแม่ไปเลย 

 ในประเทศไทย งานวนัแม่จดัขึ้นครั้งแรกเมื่อวนัที่ 10 มนีาคม พ.ศ. 2486 ณ สวนอมัพร โดยกระทรวงสาธารณสขุ  
แต่ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวนัแม่ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงครามสงบลง หลายหน่วยงานได้พยายาม
ให้มวีนัแม่ขึ้นมาอีก แต่ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าที่ควร และมกีารเปลี่ยนก�าหนดวนัแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวนัแม่ที่รฐับาลรบัรอง 
คอืวนัที่ 15 เมษายน โดยเริ่มจดัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 แต่ต้องหยดุลงอกีในหลายปีต่อมา เนือ่งจากกระทรวงวฒันธรรมถกูยบุ
ไป ส่งผลให้สภาวฒันธรรมแห่งชาติซึ่งรบัหน้าที่จดังานวนัแม่ขาดผู้สนบัสนนุ

 ต่อมาสมาคมครคูาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้จดังานวนัแม่ขึ้นอกีครั้ง ในวนัที่ 4 ตลุาคม พ.ศ. 2515 แต่จดัได้เพยีง 
ปีเดยีวเท่านัน้ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการอ�านวยการสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์  
จึงได้ก�าหนดวนัแม่ขึน้ใหม่ให้เป็นวนัทีแ่น่นอน โดยถอืเอาวนัเสดจ็พระราชสมภพของสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ 
วนัที่ 12 สิงหาคมเป็นวนัแม่แห่งชาติ

 ทกุๆ ปีในงานวนัแม่แห่งชาติ ที่จดัโดยสภาสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ จะมกีารประกาศ 
รางวัลแม่ดีเด่นและรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจ�าปี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยแบ่งเป็น 
ประเภทต่างๆ ได้แก่ แม่ผู้บ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม แม่ของผู้ท�าประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ  แม่ผู้มคีวามมานะอดทน 
ขยันหมั่นเพียร  แม่ผู้เป็นเกษตรกร และแม่ของผู้เสียสละ และรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เพื่อยกย่อง 
เชิดชูแม่และส่งเสริมลกูผู้มคีวามกตญัญใูห้เป็นแบบอย่างที่ดใีนสงัคม

 นอกจากนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครฐัและเอกชน จะพร้อมใจร่วมท�าบญุถวายเป็นพระราชกศุล เน ือ่งในโอกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ อาท ิท�าบญุตกับาตร ปลกูต้นไม้ ปล่อยพนัธุก์ุง้ ป ูปลา ท�าความ
สะอาดชมุชนร่วมกัน เป็นต้น ส�าหรบัแต่ละครอบครวั วนัแม่เป็นวนัหยดุราชการ 
ลกูๆ จึงมักจะไปกราบแม่ มอบดอกไม้ ของขวัญ บางครอบครวัอาจจะพา
แม่ไปเที่ยว หรอืไปทานอาหารนอกบ้าน เรยีกได้ว่าเข้าร้านไหนก็เห็นแต่
รอยยิ้มปลื้มใจของบรรดาคณุแม่ทุกร้านไป

ขอบคณุข้อมลู
วิกิพเีดยี สารานกุรมเสรี
www. theasianparent.com

ดอกมะลิ คือดอกไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ ด้วยความที่มะลิมีสีขาว 
ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อกีทั้งยงัออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรยีบได้กบั
ความรักบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกไม่เสื่อมคลาย ทุกๆปี ในช่วงวันแม่ ดอก
มะลทิัง้ของจรงิ ของประดษิฐ์หรอืต้นมะล ิจงึมรีาคาสงูขึน้ตามความต้องการ 
ของลกูๆ ทีซ่ือ้ไปไหว้แม่ของตน  ชาวญีปุ่น่ใช้ดอกคาร์เนชัน่เป็นดอกไม้ประจ�า 
วนัแม่ ส่วนคนจีนจะนยิมน�าดอกลิลลี่มอบให้แม่ในวนัแม่

 เชื่อว่าแม่ส่วนใหญ่คงไม่อยากให้ลูกๆ ต้องล�าบากจัดหาดอกไม้หรือ
ของขวัญใดๆ ไปมอบให้ท่านในวนัแม่ ขอเพยีงให้ลกูๆ เป็นคนดี ให้ความรกั 
ความเคารพ และดแูลท่านทกุๆ วนั ถ้าแยกครอบครวัออกมาแล้ว กลบัไป
เย่ียมเยียนท่านเป็นประจ�าหรือโทรศัพท์คุยกับท่านบ่อยๆ แค่นี้ท่านก็สุขใจ
แล้ว เพราะรักของแม่เป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขและคงอยู่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 
ของขวัญวันแม่คือรักแท้จากลูกนั่นเอง เย็นนี้กลับไปกอดคุณแม่ที่บ้าน 
กนันะครบั

4 สุขใจ สุขใจ 5  



 

เรายงัอยูก่นัทีจ่งัหวดัในเขตภาคกลางตอนบนนะคะ ฉบบัก่อนเราได้รูจ้กั อ.บรรพตพสิยั 
จ.นครสวรรค์ กนัไปแล้ว ฉบบันี้ ด.ญ.อนชุสรา พิลนุ หรอื น้องบ ีจากโรงเรยีนบ้านซบัไม้แดง  
ขออาสาพาเพื่อนจากภมูิภาคอื่น ไปเที่ยวบ้านเธอที่ อ.บึงสามพนั จ.เพชรบรูณ์ ตามน้องบไีปชม 
ของดี ของดัง ประจ�าบึงสามพนักนัได้เลยค่ะ

บ้านฉันบ้านเธอ

สุขใจ 7  6 สุขใจ



ภูมิใจบ้านเรา

คนกินสุขภาพดี คนปลูกมีความสุข

รางวัลแหล่งความภูมิใจ
•	 ข้ำวกล้องเพำะงอก	 “ข้ำวอำรมณ์ดี”	 ได้รับคัดสรรเป็นสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	 ระดับ	 5	 ดำว	 
	 ประจ�ำปี	2555
•	 รำงวัลเกษตรกรส�ำนึกรักบ้ำนเกิด	ประจ�ำปี	2554

•		โครงกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมแปรรูป 
กำรเกษตรในภูมิภำคตำมนโยบำย	1	Province	1	Agro-Industrial	Product
•	 รำงวัลชนะเลิศประกวดข้ำวผงชงดื่ม	 งำนวันเกษตรภำคอีสำน	มหำวิทยำลัย

ขอนแก่น	และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ประจ�ำปี	2555

สนใจผลิตภัณฑ์และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      โทร. 08 6243 7618, 09 0668 9252   
     LINE ID : natnaree999

 	 สุขใจฉบับวันแม่อำสำพำผู้อ่ำนไปเยี่ยมกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแห่งหนึ่งในอ�ำเภอแก้งคร้อ	 จังหวัดชัยภูมิ	พี่น้อง
ชำวนำที่นี่เขำรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปรรูปข้ำวเพื่อสุขภำพ	ที่รู้จักกันในชื่อ	ข้าวอารมณ์ดี	กันค่ะ	

   ณัฏฐ์นรี วงศ์เอ่ียมสิริ หรือ	 คุณนัท	ประธำนกลุ่มแปรรูปข้ำวเพื่อสุขภำพ	 เล่ำให้ฟัง 
ถึงจุดเริ่มต้นของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนว่ำ	 แต่เดิมท�ำธุรกิจส่วนตัว	 คุณพ่อ	 คุณแม่	 และคุณนัทเอง 
	 ก็เป็นเกษตรกรชำวนำเหมือนครอบครัวอ่ืนทั่วไป	 เม่ือปลูกข้ำวได้แต่ละปีจะเก็บไว้สีกินเองส่วนหนึ่ง 

	 อีกส่วนหนึ่งขำยให้โรงสี	ต่อมำได้เล็งเห็นว่ำกำรขำยข้ำวผ่ำนโรงสีอย่ำงเดียวคงไม่มีทำงได้ก�ำไร 
มำกขึ้น	 จึงเกิดควำมคิดว่ำท�ำอย่ำงไรถึงจะจ�ำหน่ำยข้ำวให้ได้รำคำมำกกว่ำขำยให้โรงสี	จึงได้ 
จัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจขึ้นมำเมื่อ	 10	ตุลำคม	2551	 เพื่อแปรรูปข้ำวจ�ำหน่ำย	 โดยใช้ภูมิปัญญำ 
ชำวไทยอีสำน	 วิธีกำรคือ	 กำรน�ำข้ำวเปลือกแช่น�้ำ	 24	 ช่ัวโมง	 น�ำมำนึ่งและผ่ึงลมให้แห้ง	 
จำกนั้นน�ำมำกะเทำะเปลือกออก	 เรียกว่ำ	 ข้ำวฮำง	 ภำยใต้ตรำสินค้ำ "ข้าวอารมณ์ดี" 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรกของกลุ่ม	

	 	 	 หลังจำกนั้นที่กลุ่มฯ	 ยังได้พัฒนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกข้ำวอีกหลำยผลิตภัณฑ์	 
เช่น	 ข้ำวกล้องงอกชงพร้อมดื่มผสมธัญพืช	 ข้ำวกล้องงอกชงพร้อมดื่มรสโกโก้และวนิลำ	 

กำแฟผสมจมูกข้ำว	 เป็นต้น	 โดยกลุ่มมีที่นำเป็นของตนเองและใช้วิธีกำร 
ปลูกแบบปลอดสำรพิษเพ่ือเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตอีกด้วย	 นอกจำกนี้	 
ยังได้รับซื้อวัตถุดิบข้ำวเปลือกจำกเกษตรกรโดยให้รำคำยุติธรรม

	 	 ในบรรดำผลิตภณัฑ์ของกลุ่ม	ทัง้ข้ำวกล้อง	ข้ำงฮำงงอก	และผลิตภณัฑ์ 
แปรรูปจำกข้ำวต่ำงๆ	 สินค้ำที่ขำยดีคือข้ำวกล้องเพำะงอกชงพร้อมดื่ม	 
เพรำะรสชำติอร่อยไม่เหมือนใคร	ทำนง่ำย	ที่ส�ำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภำพ 

มำก	ส่วนชื่อตรำสินค้ำ	ข้ำวอำรมณ์ดี	นั้น	คุณนัทเล่ำอย่ำงอำรมณ์ดีว่ำ 
มีที่มำจำกข้ำวเพำะงอกนั้นจะมีสำรอำหำรที่เรียกว่ำสำรกำบำ	ซึ่งเป็น 
สำรที่มีประโยชน์ต่อร่ำงกำย	ป้องกันโรคเกี่ยวกับระบบประสำท	ควำม
จ�ำเสื่อม	 และป้องกันกำรเกิดเซลล์มะเร็ง	 เมื่อทำนแล้วท�ำให้สมอง 
ผ่อนคลำยและนอนหลับสบำย	อีกประกำรหนึ่งคือ	 คนเรำเมื่อหิวข้ำว 
อำรมณ์จะแปรปรวน	หงุดหงิด	ดั่งค�ำที่ว่ำ	 โมโหหิว	แต่เมื่อได้ทำนข้ำว 

อิ่มท้องก็หำยหิว	 และท�ำให ้
อำรมณ์ดีอีกด้วย		

	 	 แม้ว่ำที่กลุ่มจะมีสมำชิก 
เพียงแค่	 10	 คน	 แต่มีกำร 
แบ ่งโครงสร ้ำงหน ้ำที่ ให ้ 

ดูแลอย่ำงชัดเจน	อำทิ	 แผนกโรงสีข้ำว	 งำนผลิตข้ำวฮำง	 งำน 
บรรจุ	 และงำนจัดจ�ำหน่ำย	 ซึ่งมีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย 
หลำยช่องทำงทั้งผ่ำนเว็บไซต์	 www.aromdeefarm.com 
ออกงำนแสดงสินค้ำโอท็อปที่เมืองทองธำนี	 สนับสนุนโดย 
กรมพัฒนำชุมชน	กระทรวงมหำดไทย	กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
และกระทรวงพำณิชย์	 อีกทั้งมีจ�ำหน่ำยตำมร้ำนค้ำซูเปอร์- 
มำร์เก็ตชั้นน�ำ	 อำทิ	 ร ้ำนศิลปำชีพ	 ๙๐๔	 	 ท็อปมำร์เก็ต		 
เดอะมอลล์	 ร้ำนดีใจออร์แกนิค	 	 ร้ำนสมุนไพรคุณยำย	ตลำด 
อตก.	 ร้ำนโดยเฉพำะ	สำขำศิริรำชและสำขำบำงขุนนนท์	 ร้ำน 
รักบ้ำนเกิด	พุทธมลฑล	สำย7	 ร้ำนบ้ำนบนดอย	สมุทรสำคร 
ร้ำนของฝำกสวนริมเขำ	 ศูนย์โอท็อป	 พุแค	 ร้ำนของฝำก 
สถำนีบริกำรน�้ำมัน	 ปตท.สำขำเชียงคำน	 สำขำแหลมฉบัง	 
ร้ำนค�ำหลวง	เป็นต้น	

	 ประธำนกลุม่คนเก่งยงัฝำก
ก�ำลังใจทิ้งท้ำยถึงพี่น้องเกษตรกร
ชุมชนอื่นๆ	 ที่ก�ำลังคิดรวมกลุ ่ม
กันเป็นวิสำหกิจชุมชนเพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของตนว่ำ	
ต้องเรียนรู้ พัฒนาต่อยอด อย่าหยุดนิ่ง คิดบวกเสมอ 
ในการท�างาน สมัยนี้เราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายมาก ในโลก
ออนไลน์ ใช้ความได้เปรยีบตรงนีใ้ห้เป็นประโยชน์ พฒันา
ตัวเองอยู่เสมอ ตามกระแสโลกให้ทัน ถึงแม้ว่าจะเจอ
อปุสรรคต่างๆ เช่น คูแ่ข่งเพิม่มากขึน้ ท�าให้เกิดการขายตดั
ราคา ซึง่ทีก่ลุม่จะเน้นการรกัษาคุณภาพ และใช้เทคโนโลยี
ทางด้านอาหารเข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ

	 คงจะดีไม่น้อยหำกพี่น้องเกษตรกรของเรำจะมีโอกำส
ได้ร่วมกันเรียนรู ้และต่อยอดอำชีพเกษตรกรรมที่เป็นหลัก 
ของประเทศมำช้ำนำน	 เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดีขึ้น 
อย่ำงยั่งยืนเช่นเดียวกับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวเพื่อ 
สุขภำพที่แก้งคร้อนี้	 ผู้บริโภคอย่ำงเรำๆ	 ไม่ว่ำจะเป็นบุคคล 
หรือหน่วยงำนต่ำงๆ	 จึงควรช่วยกันสนับสนุนตำมก�ำลัง	 และ 
เรำเชื่อว่ำในอนำคตเมืองไทยของเรำคงจะมีผลิตภัณฑ์ที่ท�ำ 
ให้ทั้งคนขำยและคนซื้ออำรมณ์ดีเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงแน่นอน	 
มำร่วมสร้ำงสังคมอำรมณ์ดีด้วยกันนะคะ

สุขใจ 9  



เพื่อนถาม  เราตอบ

ประเด็นแรก
เป็นค�ำถำมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนลม เทพพนำ วินด์ฟำร์ม อ.เทพสถิต 
จ.ชัยภูมิ คุณภำวิณี อ่วมค�ำ ถำมว่ำ
เพรำะเหตุใดถึงเลือกมำตั้งกังหันลมที่ 

จ.ชัยภูมิ และประชำชนจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร 
พร้อมทั้งเสนอให้พัฒนำโครงกำรเป็น

สถำนที่ท่องเที่ยว
						 สำเหตทุีก่ลุม่เอก็โกเลอืกสถำนที่
ตั้งโรงไฟฟ้ำพลังงำนลมที่	อ.เทพสถิต	เพรำะ
จำกรำยงำนผลกำรศึกษำด้ำนพลังงำนลม	 ซึ่งจัดท�ำโดยธนำคำรโลกพบว่ำศักยภำพของลมใน 
เมืองไทยเรำที่มีมำกและสม�่ำเสมอในแถบพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	 โดยมีควำมเร็วลมเฉลี่ยประมำณ 
6-7	 เมตรต่อวินำที	 ที่ระดับควำมสูง	 65	 เมตร	 พ้ืนที่ดังกล่ำวจึงเหมำะต่อกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
พลังงำนลมขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบำยของเอ็กโกกรุ๊ปที่มุ่งมั่นพัฒนำกำรน�ำพลังงำนจำก 
ธรรมชำติ	 หรือพลังงำนหมุนเวียนที่เป็นแหล่งพลังงำนที่สะอำดมำใช้ประโยชน์เพื่อควำมมั่นคง 
ด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ	

	 ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม	 เริ่มตั้งแต่ช่วงระยะเวลำก่อสร้ำง 
เอ็กโกกรุ๊ปก�ำหนดให้บริษัทผู้รับเหมำให้ควำมส�ำคัญกับกำรจ้ำงแรงงำนในท้องถิ่นก่อนเป็นอันดับ 
แรก	แม้จะเป็นกำรจ้ำงงำนชั่วครำวในระยะก่อสร้ำง	แต่ก็ช่วยให้ชุมชนรอบพื้นที่โครงกำรมีรำยได้ 
เพิ่มขึ้นจำกเดิม	จนถึงช่วงด�ำเนินงำนเดินเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้ำ	 เอ็กโกยังคงนโยบำยรับบุคลำกร 
ที่มีคุณสมบัติตรงตำมควำมต้องกำรซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อน	 นอกจำกกำรจ้ำงงำนแรงงำนท้องถิ่นแล้ว 
กำรปรับปรุงถนนหนทำงให้กว้ำงขวำงและได้มำตรฐำน	ท�ำให้ชำวบ้ำนบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้ำ 
เดินทำงเข้ำไร่สวนหรือไปไหนมำไหนได้สะดวกขึ้น		

	 ปัจจุบัน	 เทพพนำ	วินด์ฟำร์ม	 ได้กลำยเป็นสัญลักษณ์อย่ำงหนึ่งของชุมชนแห่งนี้	 	นอกจำก 
จะเป็นสถำนที่ให้คนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเข้ำมำเรียนรู้เร่ืองพลังงำนสะอำดอย่ำง 

ใกล้ชิดแล้ว	 โรงไฟฟ้ำฯ	ยังมีส่วนช่วยสร้ำงเศรษฐกิจให้ชุมชนในพ้ืนที่ได้อีกทำงหนึ่ง 
คือ	 ช่วง	 มิ.ย.-ส.ค.	 มีนักท่องเที่ยวที่มำชมควำมงำมของทุ่งดอกกระเจียวและ 
แวะเข้ำมำดูกังหันลมกันเยอะมำก	 ถือเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวใหม่ของอ�ำเภอ 
เทพสถติเลย	เมือ่นกัท่องเทีย่วมำย่อมมกีำรจบัจ่ำย	ซือ้ของ	ชำวบ้ำนกม็ำขำยของ	 
รำยได้เข้ำชุมชน	เป็นผลประโยชน์ทำงอ้อมที่ชำวบ้ำนได้รับอีกทำงหนึ่ง

เราตอบ :

 มีเพ่ือนบ้านให้ความสนใจ 
ถามไถ่ถึงการด�าเนินงานของ 
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก พร้อมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะการท�างานมา 
ด้วย กองบรรณาธิการจึงรวบรวม
ค�าถามและค�าตอบน�ามาเสนอ 
ให ้ผู ้อ ่านทุกท ่านได ้รับทราบ 
ด้วยครับ

      ประเด็นที่สอง
คุณจิรำภรณ์ ด่ำนสุวรรณ์ 

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเภทของเช้ือเพลิง 
ที่ ใช้ในแต่ละโรงไฟฟ้ำของเอ็กโกกรุ๊ป 
และโรงไฟฟ้ำที่ ใหญ่ที่สุดของกลุ่ม 

อยู่ในจังหวัดใด

	 	 	 	 โรงไฟฟ้ำสำมำรถใช้เชื้อเพลิงหลำกหลำยประเภทในกำรผลิต		 
				ไฟฟ้ำรวมทั้งพลังงำนทดแทน		เพื่อให้พอเพียงต่อควำมต้องกำร
ใช้ไฟฟ้ำ	 โดยขอยกตัวอย่ำงโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกที่ใช้เชื้อเพลิง

แต่ละประเภท	ดังนี้	

	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 ใช้กำรต้มน�้ำในหม้อน�้ำ	 เพื่อให้ไอน�้ำท่ีม ี
อุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันไอน�้ำเพื่อให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำ 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง	เป็นโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิต
ไฟฟ้ำให้สูงขึ้น	 จึงได้น�ำกำรผลิตไฟฟ้ำโดยกำรเผำเชื้อเพลิงมำท�ำงำน 
ร่วมกับกำรผลิตไฟฟ้ำโดยกำรต้มน�้ำในหม้อน�้ำ	 โดยน�ำก๊ำซร้อนที่เหลือ 
ใช้จำกกำรหมุนกังหันแก๊สมำผ่ำนหม้อน�้ำเพื่อต้มน�้ำให้เกิดไอน�้ำ	ที่มี
อุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันไอน�้ำ	ให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำได้อีกทำงหนึ่ง	โรงไฟฟ้าระยอง จ.ระยอง  
และโรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช	 จัดอยู่ในประเภทโรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม	 ซึ่งโรงไฟฟ้ำพลังควำม 
ร้อนร่วมนี้จะใช้น�้ามันหรือก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง 

 โรงไฟฟ้าชวีมวล	เป็นโรงไฟฟ้ำทีใ่ช้พลงังำนทีไ่ด้จำกกำรน�ำวสัดุ
เหลือใช้ทำงกำรเกษตร	แกลบ	กำกอ้อย	ซังข้ำวโพด	ขี้เลื่อย	ฟืนหรือ
ขยะ	มำเป็นเชื้อเพลิงในกำรเผำไหม้ให้ควำมร้อนในกำรต้มน�้ำ	เพื่อ
ให้เกิดไอน�้ำที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหัน	 	 ให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำผลิตไฟฟ้ำขึ้นมำ	 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน 
จ.ร้อยเอ็ด คือตัวอย่ำงโรงไฟฟ้ำชีวมวลของเอ็กโกกรุ๊ป	ที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลัก

	โรงไฟฟ้าพลังน�้า ใช้น�้ำในกำรผลิตไฟฟ้ำ	ท�ำได้โดยใช้แรงดันของน�้าที่กักเก็บไว้
ในเข่ือนหรืออ่ำงเกบ็น�ำ้	แล้วปล่อยเข้ำไปเป็นแรงหมนุกงัหนัเพือ่ส่งไปหมนุเคร่ืองก�ำเนดิ
ไฟฟ้ำ	ซึง่ข้อดขีองพลงังำนจำกน�ำ้คอื	ต้นทนุกำรผลติต�ำ่	แต่ปรมิำณกำรผลติไฟฟ้ำขึน้อยู่
กับปริมำณน�้ำในเขื่อน	ตัวอย่ำงโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ	เช่น โรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 สปป.ลาว

	โรงไฟฟ้าพลังงานลม ใช้พลังงานจากลมเป็นแรงหมุนใบพัดที่เชื่อมต่อกับแกนของเครื่อง
ก�ำเนิดไฟฟ้ำ	 เพ่ือใช้ในกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำได้เช่นกัน	 เช่น	 โรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม 

 อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ กำรใช้เซลล์แสงอำทติย์	 
เพือ่เปลีย่นพลงังานแสงอาทติย์ให้เป็นพลงังำน 
ไฟฟ้ำ	 ก็เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่ก�ำลังได้รับ 
กำรพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน	 เช ่น 

โรงไฟฟ้าลพบุรี โซล่าร์ จ.ลพบุรี 

  โรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มเอ็กโก	คือ	โรงไฟฟ้าระยอง จ.ระยอง 
มีก�ำลังผลิตรวม	1,232	เมกะวัตต์	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ำที่เอ็กโกถือหุ้น	100%				

	 	 ส�ำหรับข้อเสนอแนะที่ผู ้อ่ำนแนะน�ำมำ	 ทำงคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 
พฒันำคณุภำพชวีติชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้ำ	จะรบัไปพจิำรณำและด�ำเนนิกำรต่อไปครบั

ขอขอบคุณ	
คุณภำวิณี	อ่วมค�ำ

อ.ซับใหญ่	จ.ชัยภูมิ	และ	
คุณจิรำภรณ์	ด่ำนสุวรรณ์
อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมรำช
รอรับของที่ระลึกจำกกอง
บรรณำธิกำรได้เลยครับ

เพื่อนถำม :

เพื่อนถำม :
เราตอบ :
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ร่างกายแข็งแรง
จิตแจ่มใส ฉลาดกินพิชิตโรคเอ็นซีดี

	 อำวธุส�ำคญัอย่ำงหนึง่ทีใ่ช้พชิติโรคในกลุม่เอน็ซดีคีอื	
กำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมกำรกนิ		พงึระลกึไว้เสมอว่ำ	ทกุครัง้
ทีเ่ลอืกกนิอำหำร	ไม่ควรเพยีงกนิให้อิม่ท้อง	หรอืเน้นแค่ควำม
อร่อย	แต่ต้อง	“กินอย่ำงฉลำด”	เพื่อต้ำนทำนโรคด้วย	

	 อำจำรย์สง่ำ	 ดำมำพงษ์	 นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
เชี่ยวชำญโภชนำกำร	 กล่ำวว่ำ	 กำรเปลี่ยนพฤติกรรมให ้
ห่ำงไกลจำกกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 ไม่ควรเจำะจงไปที่ 
โรคใดโรคหนึ่งแต่ควรป้องกันไม่ให้เรำมีควำมเสี่ยงเลย 
ในทุกๆ	 โรค	 ดังนั้นสิ่งส�ำคัญคือ	 ‘ความสมดุล’ ในกำร 
รับประทำน	พฤติกรรมการกินที่ไม่ถูกต้องที่น�าพาไปสู ่
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้แก่ การกินอาหารที่พลังงานสูง 
มากเกินไป ไขมันสูง หวานจัด เค็มจัด 

	 สำเหตุหลักของโรคควำมดันโลหิต	 เกิดจำกกำร 
รับประทำนอำหำรที่มีโซเดียมสูง	หรือเค็มจัด	ซึ่งโซเดียมไม ่
ได้มีแค่ในเกลือ	น�ำ้ปลำ	กะปิ	เท่ำนัน้	แต่ยงัมีในอำหำรอืน่ๆ	ด้วย	 
แม้ในอำหำรที่ไม่มีรสเค็มแต่มีปริมำณโซเดียมสูงอย่ำง	
ผงชรูส	ผงฟทูีใ่ช้ในกำรท�ำเบเกอรี	่ควรจะต้องระวงัด้วยเช่นกนั

	 ปัจจุบันคนเรำบริโภคอำหำรเค็มเพ่ิมข้ึนอย่ำงไม่รู้ตัว	
เพรำะอำหำรปรุงส�ำเร็จหรืออำหำรแช่แข็งแต่ละชนิดมักจะ 
มีเกลือเป็นส่วนประกอบ	ในขณะที่เรำควรบริโภคเกลือเพียง
วันละ	1	ช้อนชำ	หรือไม่เกิน	6	กรัมเท่ำนั้น	กำรกินเค็มส่งผล 
ให้ปริมำณโซเดียมในเลือดมำกขึ้น	 ท�ำให้แรงดันของเหลว 

สูงขึ้น	 ร่ำงกำยจึงต้องปรับสมดุลด้วยกำรท�ำให้เจือจำงลง	 
โดยกำรดันน�้ำออกจำกเซลล์	 ท�ำให้ปริมำณน�้ำเลือดมีมำก
ขึ้น	เมื่อมีน�้ำเลือดมำกขึ้น	ก็ต้องใช้แรงดันเลือดเพิ่มมำกขึ้น	

	 อำจำรย์สง่ำ	ยังอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ	 “โรคหัวใจ และ 
โรคความดนัโลหติมคีวามสอดคล้องกนั ความดนัโลหติ
สูงส่งผลกระทบหลายประการต่อหัวใจ เพราะเมื่อ 
ร่างกายมีภาวะความดันในหลอดเลือดสูง หัวใจก็จะ 
ต้องบีบตัวมากขึ้นเพื่อต้านกับความดันในหลอดเลือด 
ทีส่งู เพือ่ส่งเลอืดไปเลีย้งร่างกาย ฉะนัน้การได้รบัอาหาร
ปริมาณที่พอเหมาะ และถูกสัดส่วน ไม่มากหรือน้อย 
เกินไป เป็นสิ่งที่จ�าเป็นที่ไม่ควรมองข้าม”

										 อีกหนึ่งโรคยอดนิยมคือ	 โรคเบำหวำน	 ท่ีร่ำงกำย 
มีระดับน�้ำตำลในเลือดมำกเกินปกติ	 จำกกำรรับประทำน 
อำหำรทีม่นี�ำ้ตำลและแป้งสงู	หลำยคนท่ีควบคมุควำมหวำน 
มักจะเน้นไปที่กำรคุมน�้ำตำล	 แต่ละเลยกำรควบคุมแป้ง		 
ท�ำให้ยังคงมีควำมเสี่ยงในกำรเป็นโรคเบำหวำนเช่นเดิม 
ดังนั้น	 จึงควรรับประทำนอำหำรที่ครบถ้วนตำมโภชนำกำร 
โดยเฉพำะอำหำรที่มีกำกใยสูง	ผัก	ผลไม้	 ธัญพืช	 เพื่อช่วย
ให้กำรย่อย	และกำรดูดซึมน�้ำตำล
ช้ำลง	ท�ำให้เซลล์ต่ำงๆ	ในร่ำงกำย
สำมำรถดึงน�้ำตำลที่อยู่ในเลือด
ไปใช้งำนได้ทัน	 ไม่เกิดกำร
สะสมมำกเกินควำมจ�ำเป็น
ของร่ำงกำย
         

ดูแลตัวเอง
      ให้ห่างไกล

 วถิชีวีติทีเ่ร่งรีบและคร�า่เครียดของผูค้นสมยันี ้รวมถงึพฤตกิรรมการ
ด�าเนินชีวิตที่เน้นความสะดวกสบาย กินอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ขาด
การออกก�าลังกาย ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย ท�าให้เกิดโรค
ภัยรุมเร้า โดยเฉพาะกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  ทว่าหากรู้และเข้าใจเรื่องการ
ดูแลตนเองอย่างถูกต้อง จะลดอัตราเสี่ยงโรคดังกล่าวลงได้

ขอบคุณข้อมูล			ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	(สสส.)
www.cheewajit.com

	 กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่มโรคเอ็นซีดี	(NCDs	:	Non-Communicable	Diseases)	กลุ่มโรคนี้ไม่ได้ 
มีสำเหตุจำกกำรติดเชื้อหรือจำกเชื้อโรค	 ไม่ติดต่อผ่ำนกำรสัมผัส	คลุกคลี	หรือผ่ำนตัวน�ำโรค	 (พำหะ)	แต่เกิด 

จำกควำมเสื่อมสภำพของร่ำงกำย	 และส่วนหนึ่งมำจำกพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตแบบไม่ระวัง	 
กลุ่มโรคเอ็นซีดีมีอยู่	 6	 โรคที่มีอัตรำผู้เสียชีวิตสูงสุด	 คือ	 โรคเบำหวำน	 โรคหลอดเลือด 
สมองและหัวใจ	 โรคถุงลมโป่งพอง	 โรงมะเร็ง	 โรคควำมดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุง	 

ข้อมูลจำกส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุขภำพระหว่ำงประเทศ	 พบว่ำคนไทยมี 
ผู้ป่วยด้วยโรคในกลุ่มนี้ถึง	 14	 ล้ำนคน	 เสียชีวิตมำกกว่ำ	 3	 แสนคน	หรือคิด 
เป็นร้อยละ	 73	 ของกำรเสียชีวิตของประชำกรไทยทั้งหมด	 ซึ่งสูงกว่ำอัตรำ 
กำรเสียชีวิตเฉลี่ยของประชำกรทั้งโลกถึงร้อยละ	 10	 และมำกกว่ำครึ่งเสีย 
ชีวิตในวัยท�ำงำนหรือก่อนอำยุ	60	ปีด้วยซ�้ำ	

ปัจจยัเสีย่งทีท่�ำให้เกดิโรคนีไ้ด้แก่	เหล้ำ	บหุรี	่อำหำรหวำนจดั	มนัจดั	เคม็จดั	กำรออกก�ำลงักำย 
ไม่เพียงพอ	ควำมเครียดและกรรมพันธุ์		ปัจจัยส่วนใหญ่เรำเป็นคนกระท�ำเอง	จึงเรียกได้ว่ำกลุ่มโรค	NCDs	นี้ 
เป็นโรคที่เรำสร้ำงมันขึ้นมำเองจำกพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตที่ไม่เหมำะสมของเรำ	 ดังนั้น	 ผู้ที่จะช่วยขจัดโรค 
เหล่ำนี้ให้หำยไปจำกตัวเรำ	คงไม่ใช่ใครอื่นไปได้	นอกจำกตัวเรำเอง

12 สุขใจ สุขใจ 13  



สวนหลังบ้าน

14 สุขใจ สุขใจ 15  
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ต้นทางสร้างสรรค์ 

ปลายทางสดใส
ขี้เถ้าแกลบจาก
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน
	 โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีน	 เป็นโรงไฟฟ้ำ 
ชีวมวลที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงให้ควำมร้อน 
จึงมีขี้เถ้ำแกลบเป็นวัสดุเหลือใช้จำกกระบวน 
กำรผลิตไฟฟ้ำเป็นจ�ำนวนมำก	แต่เดิมก�ำจัด 
โดยใช้วิธีฝังกลบ	ต่อมำจึงได้ทดลองน�ำขี้เถ้ำ 
แกลบมำท�ำปุ๋ยชีวภำพเพื่อบ�ำรุงดิน									

	 ต ่อมำโรงไฟฟ้ำร ้อยเอ็ดกรีนและ 
องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบลเหนอืเมอืง	อ�ำเภอเมอืง 
จังหวัดร้อยเอ็ดร่วมด�ำเนินโครงการผลิตปุ๋ย 
ชีวภาพจากขี้เถ้าแกลบ	 ด้วยกำรสร้ำงอำคำร 
เพือ่กำรเรยีนรูภ้มูปัิญญำท้องถิ่นขึ้นในปี	 2551 
เพื่อใช้จัดกิจกรรมส่งเสริมอำชีพเกษตรกร 
ผ่ำนกำรจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ 
ควำมรู้แก่เยำวชนและผู้แทนชุมชนจำก	 23 
หมู่บ้ำน	 ในอ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด	 ให้ประกอบ 
อำชีพตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนว 
พระรำชด�ำริ	 โดยแนะน�ำควำมรู้เรื่องกำรผลิต 
ปุ ๋ยชีวภำพจำกขี้เถ้ำแกลบ	 กำรท�ำเกษตร 
แบบผสมผสำน	 กำรปลูกพืชสมุนไพรและ 
กำรใช้ประโยชน์	 ตลอดจนสนับสนุนกำรด ู
งำนนอกสถำนที่	 เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ๆ 
และแนวคิดกำรท�ำกำรเกษตรแบบยั่งยืน	 
เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ในที่สุด		

	 นอกจำกนี้	 โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีนยัง 
ได้สนับสนุนข้ีเถ้ำแกลบให้กับศูนย์เรียนรู้ 
เศรษฐกิจพอเพียง	 ตำมแนวพระรำชด�ำริฯ	 
ร.๑๖	 พัน.๑	 ค่ำยจังหวัดทหำรบกร้อยเอ็ด	
ตั้งแต่ปี	 2549	จนถึงปัจจุบัน	 โดยจ่าสิบเอก 
อทุยัเรอืง นามพรทาง	ผู้อ�ำนวยกำรศนูย์ฯ	ได้ 
เล่ำให้ฟังว่ำ	 ได้รับกำรสนับสนุนขี้เถ้ำแกลบ 
จำกทำงโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีนตั้งแต่ปี	 2549	
จำกนั้นจึงค่อยๆ	 เริ่มปรับปรุงที่ดิน	 จำกที่ดิน

 แนวคิดการน�าของเหลือใช้กลับมาท�า
ประโยชน์ ให้สูงสุด คือวิธีดูแลสิ่งแวดล้อม 
ที่ ได้รับการยอมรับในนานาประเทศ โดย 
เฉพาะประเทศท่ีเจริญแล้ว เพราะทรัพยากร 
ในโลกมจี�ากัดด้วยอัตราการเพ่ิมขึ้นที่ ไม่ 
สัม พั นธ ์กับจ� านวนความต ้องการ 
ใช้ของประชากรโลกที่สูงขึ้น การใช้ 
ประโยชน ์ ให ้คุ ้ม ท่ีสุดหรือไม ่
ให ้เกิดของเสียเหลือทิ้งเลย 
จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีถูกจุด
และยังช่วยแก้ปัญหาขยะล้น
โลกได้อีกด้วย

ว่ำงเปล่ำให้เป็นบ่อพักส�ำหรับหมักปุ๋ยชีวภำพ	 และได้ท�ำกำรต่อยอดไป
เรื่อยๆ	 เช่น	น�ำปุ๋ยชีวภำพที่ได้ไปเพำะกล้ำพืช	ปลูกผักสวนครัว	 ใส่นำเพื่อ
เป็นปุ๋ยส�ำหรับปลูกข้ำว		

	 วิธีกำรท�ำปุ๋ยหมักชีวภำพจำกขี้เถ้ำแกลบ	 ให้น�ำขี้เถ้ำแกลบไปใส่ใน 
คอกที่เลี้ยงสัตว์	 เช่น	หมู	 วัว	 ควำย	ทิ้งไว้สักระยะจนกว่ำปริมำณมูลสัตว ์
จะเพียงพอ	และเหมำะสมกับปริมำณขี้เถ้ำแกลบที่ใส่ไป	 ในระหว่ำงน้ันให้ 
รดน�้ำหมักชีวภำพหรือน�้ำ	 EM	 ไปเร่ือยๆ	 เม่ือส่วนผสมหมักได้ท่ีในปริมำณ 
ทีเ่หมำะสมแล้ว	จะได้ปุย๋หมกัชวีภำพ	ซึง่ไม่มส่ีวนผสมของสำรเคมใีดๆ	เลย	

	 จำกควำมส�ำเรจ็ทีท่ำงโรงไฟฟ้ำฯให้กำรสนบัสนนุมำตลอด	ทำงศนูย์ฯ	 
ได้พัฒนำตัวเองเรื่อยมำ	 จนปัจจุบันมีชำวบ้ำนที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมไปแล้ว 
ไม่ต�่ำกว่ำ	 60	 รุ่น	 ผู้ผ่ำนกำรอบรมสำมำรถน�ำควำมรู้ไปต่อยอดเพื่อสร้ำง 
ประโยชน์ให้กับตนเองได้มำกมำย	 เช่น	 น�ำไปประกอบเป็นอำชีพท�ำดิน 
ปลูกขำย	บ้ำงก็น�ำไปท�ำใช้ในครอบครัว	สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อปุ๋ย 
เคมีลงได้มำก	 แต่สิ่งที่ส�ำคัญที่ผู ้เข้ำรับกำรอบรมได้ประโยชน์สูงสุดคือ	 
กำรได้น�ำของเหลือใช้มำสร้ำงประโยชน์	 และยังช่วยสร้ำงสุขภำวะท่ีดีด้วย 
กำรลดกำรใช้สำรเคมใีนชวีติประจ�ำวนั	และได้ด�ำเนนิตำมรอยพระรำชด�ำริฯ 
	ของพ่อหลวงผูใ้ห้แบบอย่ำงกำรด�ำรงชวีติอย่ำงมคีวำมสุขบนควำมพอเพยีง

								 วันนี้ของเหลือทิ้งที่ดูไร้ค่ำอย่ำงขี้เถ้ำแกลบ	กลับถูกน�ำมำใช้สร้ำง 
คุณประโยชน์ต่อชุมชนพี่น้องเกษตรกรรอบโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีนได้ 
อย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยกำรส่งเสริมจำกทุกภำคส่วน 
อย่ำงจริงจังและต่อเนื่องและเหนืออื่นใดคือควำม 
ตัง้ใจจริงของพีน้่องชมุชนรอบโรงไฟฟ้ำ	เอก็โกกรุ๊ป 
ภมูใิจทีไ่ด้ร่วมกบัชมุชนสร้ำงควำมสมบรูณ์อย่ำง 
ยั่งยืนให้กับผืนดินของบ้ำนเรำให้คงอยู่ตลอดไป

รู้จักข้ีเถ้าแกลบ
	 แกลบเป็นวสัดทุีใ่ห้ค่ำควำมร้อนสงู	เมือ่ผ่ำนกำรเผำไหม้ 
แล้วจะได้ขี้เถ้ำแกลบ	 ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ที่มีประโยชน์มำก	 

นักวิทยำศำสตร์พบว่ำ	 ในขี้เถ้ำแกลบมีซิลิกำเป็นองค์ประกอบ 
ถึงร้อยละ70-90	 ซึ่งเป็นวัสดุเบื้องต้นในกำรผลิตกระจก	 ขวดแก้ว 

สำยใยแก้ว	 และผลิตภัณฑ์เซรำมิก	 ยิ่งไปกว่ำนั้น	 ขี้เถ้ำแกลบยังมีควำมพรุนมำก	 
น�้ำหนักเบำ	 มีพื้นที่ผิวมำก	 ดูดซับดี	 อีกทั้งยังมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันควำมร้อน 
ที่ดีด้วย
	 ด้วยคุณสมบัติพิเศษของขี้เถ้ำแกลบ	ซึ่งแตกต่ำงจำกขี้เถ้ำจำกวัสดุอื่นๆ	ทั่วไป	 
จึงมีกำรน�ำขี้เถ้ำแกลบไปใช้ประโยชน์ในหลำยอุตสำหกรรมเพรำะมีรำคำถูกและหำง่ำย	เช่น 
อุตสำหกรรมโลหะ	อตุสำหกรรมซีเมนต์และคอนกรีต	วัสดุก่อสร้ำงน�้ำหนักเบำ	กำรผลิตอิฐทนไฟ	

	 นอกจำกนั้น	 ขี้เถ้ำแกลบยังมีประโยชน์ต่อวงกำรเกษตร	 มีข้อมูลระบุว่ำ	 เกษตรกรในบำงประเทศ	 เช่น	 ไทย	 
อินโดนีเซีย	 น�ำขี้เถ้ำแกลบมำใช้ป้องกันผลิตผลทำงกำรเกษตรจำกแมลงศัตรูพืช	 โดยน�ำข้ีเถ้ำแกลบมำคลุก 
กับเมล็ดถั่วเหลืองเพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชและปัจจุบันมีกำรใช้ขี้เถ้ำแกลบเพื่อปรับปรุงดิน	 เพรำะขี้เถ้ำแกลบม ี
ควำมพรุนตัวจึงช่วยกำรกระจำยน�้ำในดินได้	 ที่ส�ำคัญยังพบว่ำข้ีเถ้ำแกลบสำมำรถปรับสภำพดินให้มีควำมเป็นกรด 
ลดลงหรือใช้แก้น�้ำที่มีสภำพเป็นกรดได้

ขอบคุณข้อมูล
-	 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ
-	 คุณสุมำลี		ตั้งภักดี	
	 เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป	โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีน20 สุขใจ สุขใจ 21  



ห้องนั่งเล่น

22 สุขใจ สุขใจ 23  



	 โรงไฟฟ้ำระยอง	 จัดโครงกำรค่ำยเยำวชนเอ็กโก	 รุ่นที่	 12 
(เยำวชนในโรงไฟฟ้ำเชิงนเิวศน์)	ระหว่ำงวนัที	่9	-12	มถินุำยน	2557	 
ณ	โรงไฟฟ้ำระยองและอทุยำนแห่งชำตเิขำชะเมำ-เขำวง		จ.	ระยอง 
โดยมตีวัแทนเยำวชนจำกโรงเรยีนวดัห้วยโป่ง		โรงเรยีนนคิมวทิยำ 
โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร	จ.ระยอง	และโรงเรียนบุญคุ้ม 
รำษฎร์บ�ำรุง	 จ.ปทุมธำนี	 ที่ก�ำลังศึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำป ี
ที่	3	 -	4	รวมทั้งพี่เลี้ยง	พนักงำนจิตอำสำและอำจำรย์รวมทั้งสิ้น 
120	คน	แม้จะต่ำงที่ต่ำงโรงเรียน	แต่เมื่อมำรวมกัน	ทุกคนต้อง 
เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกัน	กำรท�ำงำนเป็นทีมกับเพื่อนต่ำงโรงเรียน

 กิจกรรมวันแรก	 เยำวชนได้เดินทำงไปอุทยำนแห่งชำติ 
เขำชะเมำ-เขำวง	 เพื่อเรียนรู้เรื่องกำรด�ำรงชีวิตในป่ำ	 น้องๆได้ 
รู ้จักพืชชนิดต่ำงๆ	 ที่ใช้เป็นแหล่งน�้ำและอำหำรยำมจ�ำเป็น	 
โดยมีคุณวันชัย	 หนองใหญ่	 ผู้ช่วยหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติเขำ 
ชะเมำ-เขำวงเป็นผู้ให้ค�ำแนะน�ำ	 จำกนั้นน้องค่ำยและพี่เลี้ยง 

ค่ำยยังได้ร่วมกิจกรรมสร้ำงโป่งเทียมเพื่อเพิ่มแหล่งแร่ธำตุของ 
สัตว์ป่ำในพื้นที่อีกด้วย	คืนแรกทุกคนพักค้ำงที่อุทยำน

 กิจกรรมเรียนรู ้วันที่สอง	 เยำวชนเดินทำงกลับมำที ่
โรงไฟฟ้ำระยอง	 ซึ่งทุกคนจะใช้เวลำอีกสำมวันจนจบค่ำยที่ 
โรงไฟฟ้ำแห่งนี้		วันนี้เป็นกำรเรียนรู้เรื่อง	กระบวนกำรผลิตกระแส 
ไฟฟ้ำ	แต่ละกลุ่มจะได้เดินเข้ำไปชมหน่วยผลิตและห้องควบคุม 
ของโรงไฟฟ้ำระยองอย่ำงใกล้ชิด	 โดยมีพ่ีเล้ียงที่เป็นพนักงำน
อำสำสมัครน�ำชม		ในฐำนะผู้ผลิตไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่แห่งแรก	
นอกจำกจะมุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้ำของประเทศแล้ว 
เอ็กโกยังมุ ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่ำ 
ต่อสังคม	 โดยเฉพำะคุณค่ำต่อกำรศึกษำ	 เอ็กโกจึงยินดีเปิดให้ 
โรงไฟฟ้ำในกลุ ่มเอ็กโก	 เป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้ำนพลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อมที่จับต้องได้นอกเหนือจำกในบทเรียน

สกู๊ปพิเศษ

เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ใน
โรงไฟฟ้าเชิงนิเวศน์

 อาจารย์โอฬาร บุญมี ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน
วัดห้วยโป่ง	 ประธำนในพิธีเปิดค่ำยเยำวชนเอ็กโก	 รุ่นที	่
12	กล่ำวเปิดงำนว่ำ	  เยาวชนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวัน
นี้ถือว่าโชคดีที่จะได้เรียนรู้การด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าที่
สร้างระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่ตลอดมา การ
ด�าเนินงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโรงไฟฟ้าระยอง
ได้ดูแลระบบนิเวศน์เป็นอย่างดี และยังสร้างสรรค์องค์
ความรู้ให้กับเยาวชนที่เข้ามาเข้าค่ายแต่ละรุ่น  เราทุกคน
ต้องมีหน้าที่ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คงอยู่
ควบคูก่บัการด�ารงชวีติของพวกเรา อยากจะฝากให้ทกุคน
น�าความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่ราได้รบัในช่วงระยะเวลาน้ี 
กลับไปขยายผลต่อยังสถานศึกษาด้วย

‘เยาวชน....เอ็ก...ก...ก...โก (เสียงปรบมือ 1 ชุดใหญ่) เอ็กโก สวัสดีครับ/ค่ะ’ สัญญาณ
เตรียมความพร้อมของคณะเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนกว่า 60 ชีวิต ณ ห้องประชุม 
โรงไฟฟ้าระยอง แสดงให้เหน็ว่าพวกเขาพร้อมแล้วท่ีจะเข้าสูก่ารเรียนรูภ้ายนอกห้องเรียน
ที่เข้มข้นและสร้างสรรค์ ในรูปแบบค่ายเยาวชน ภายใต้แนวคิดเยาวชนใน 

โรงไฟฟ้าเชงินเิวศน์ซึง่ก�าลงัจะเกดิขึน้ที่นี่

	 หลังอำหำรเย็นที่น้องๆ	ทุกคนได้ร่วมบรรเลงฝีมือ	ต่อด้วย
กจิกรรม	พบเพือ่นใหม่	หวัใจร่ำเรงิ	ทีม่ทีมีวทิยำกรพี่ๆ 	ทหำรเรอืจำก 
ฐำนทัพเรือสัตหีบ	 มำช่วยสร้ำงสีสันพร้อมกับสอดแทรกควำมรู้
และข้อคดิดีๆ 		จำกนัน้ทกุคนแยกย้ำยเข้ำนอนในเตน็ท์ทีก่ำงไว้ข้ำง 
อ่ำงเก็บน�้ำท่ำมกลำงบรรยำกำศสุดฟิน	 ประกอบเสียงกรนจำก 
เต็นท์โน้นที	เต็นท์นี้ทีเป็นระยะ

 วนัทีส่ามโรงงานสะอาด  ระบบนเิวศน์ 
แจ่มใส	 เข้ำวันที่สำมแล้วที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกัน	 ทั้งน้องค่ำยและ 
พี่เลี้ยงค่ำยต่ำงรู้จักกันมำกขึ้น	 ภำรกิจของวันนี้เป็นกำรเรียนรู้
เรื่องกำรดูแลระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม	 ผ่ำนกิจกรรมสถำนี
ต่ำงๆ	 5	 สถำนีที่อยู่ในบริเวณพื้นที่สวนในโรงไฟฟ้ำระยองที่ม ี
กำรจัดภูมิทัศน์ไว้อย่ำงสวยงำม

 คุณประพันธ์ น้อมน�าชัย	ผู้จัดกำรฝ่ำยบ�ำรุงรักษำ	
โรงไฟฟ้ำระยอง	ในฐำนะเจ้ำบ้ำน	กล่ำวต้อนรบัคณะเยำวชน
และอำจำรย์จำกโรงเรยีนต่ำงๆ	ว่ำ		เป็นอกีครัง้ทีโ่รงไฟฟ้าใน 
กลุ่มเอ็กโกได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ เข้าค่ายเยาวชน เอ็กโก 
เป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มหนึ่งในประเทศ เรามีความมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญมากกับการพัฒนา
ประเทศ จึงนับเป็นโอกาสดีที่น้องจะได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง
ว่าพลังงานเป็นอย่างไร  พี่ๆ เต็มใจถ่ายทอดให้เรารู้ ซึ่งน้อย
คนจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ ขอให้เราใช้โอกาสอย่าง
เต็มท่ี พัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นคนดีของสังคมและเติบโตไป
ช่วยประเทศชาติต่อไป

คุณวชิร พูลพิทักษ์  (พ่ี โหน่ง) พนักงำนชุมชนสัมพันธ์อำวุโส
 บทบาทส�าคัญของการเป็นพี่เลี้ยงค่าย คือ การดูแลความปลอดภัยของ 
ลูกหลานชุมชนที่เขาไว้ใจให้มาอยู่กับเรา นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการให้ความ 
สนุกสนาน สร้างความสามัคคี ให้ความรู้กระบวนการผลิต ได้เห็นของจริงกับตา  

มาสัมผัสจริง เขาได้เรียนรู้จริงๆ จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 

คุณจงเอก ฆ้องอ�านวยชัย (พ่ีเอก) วิศวกรบ�ำรุงรักษำอำวุโส	โรงไฟฟ้ำระยอง		
	 ผมเป็นพีเ่ลีย้งค่ำยครัง้นีเ้ป็นครัง้ทีส่อง	บทบำทหน้ำคือช่วยดูแลควำมเรยีบร้อย	ควำมปลอดภยั
และแนะน�ำกระบวนกำรผลติว่ำไฟฟ้ำ	ส่วนด้ำนอืน่ๆ	จะมพีีเ่ลีย้งค่ำยทีเ่ป็นน้องๆ	ทีเ่คยเข้ำค่ำยมำก่อน
มำช่วยดูแล	น้องๆ	ที่มำร่วมค่ำยครั้งนี้ยังเด็กจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะปลูกฝังพื้นฐำนจิตส�ำนึก	
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                   คุณธวัชชัย ปรางศรี (พ่ีเขียด) 
												พนักงำนชุมชนสัมพันธ์อำวุโส	-	ผู้อ�ำนวยกำรค่ำย	

เราจัดค่ายมาประมาณ 7 ปี รุ่น 12 นี้เป็นน้องๆ จาก โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าของเรา  
น�ามาเรียนรู้กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับ 
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแล้ว ที่นี่ยังเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยว

กับเรื่องพันธุ์ไม้ที่หายาก ซึ่งท่านผู้อ�านวยการท่านแรกของโรงไฟฟ้าระยอง สมัย
ยังเป็น กฟผ.ท่านปลูกต้นไม้ที่หายากของประเทศไว้ที่นี่ ผู้บริหารโรงไฟฟ้ามีนโยบาย 

    เปิดบ้านให้ชุมชนหรือนักเรียนที่อยู ่รอบโรงไฟฟ้าเข้ามาเรียนรู ้เกี่ยวกับกระบวน 
                 การผลิตกระแสไฟฟ้า และการดูแลระบบนิเวศน์ของโรงไฟฟ้า

	 นอกจำกสำระควำมรู ้ที่ได้รับจำกแต่ละสถำนีแล้ว	 น้องๆ	 ยังได้ฝึกกำรวำงแผน 
กำรท�ำงำนกลุ่ม	 กำรสื่อสำร	ภำวะผู้น�ำ	 ควำมเสียสละ	ควำมสำมัคคี	 ควำมอดทน	และควำม 
กล้ำคิดกล้ำแสดงออก	ที่เห็นได้ชัดคือทุกคนให้ควำมร่วมมือกันเป็นอย่ำงดี	 ไม่มีกำรเกี่ยงงำน 
หรือกำรโทษกัน	กิจกรรมเย็นนั้นเล่นเอำทุกคนเปียกปอนไปตำมๆ	กัน	ก่อนเข้ำนอนคืนสุดท้ำย 
ส�ำหรับค่ำยครั้งนี้	พี่เลี้ยงได้ร่วมกันจัดพิธีเทียนและผูกข้อมือให้น้องค่ำย	

 วนัทีส่ีข่องการใช้ชวีติในค่ายเยาวชนเอก็โก		ทกุคนตืน่เช้ำประกอบภำรกจิส่วนตวัเหมอืน
เช่นเคย	ก่อนจะมำรวมตวักนัทีห้่องประชมุอกีครัง้เพือ่สรปุกจิกรรมตลอดสำมวนัท่ีผ่ำนมำ		ทีมงำน
เตรียมบอร์ดขนำดใหญ่ให้น้องๆ	เขียนควำมรู้สึก	และให้ทุกคนกล่ำวแสดงควำมรู้สึกที่ได้มำร่วม
เข้ำค่ำยเยำวชนเอ็กโกในครั้งนี้

นายพีรวัฒน์ กรีกระโทก (พี)  
โรงเรียนนิคมวิทยำ		

ผมไม่เคยเข้ามาที่โรงไฟฟ้าระยองมาก่อน ตอนแรก
คิดว่าเป็นเหมือนโรงงานธรรมดา แต่พอเข้ามา 
แล้วมันดกีว่าทีค่ิด มีต้นไม้เยอะ การได้มาเข้าค่าย
เยาวชนท�าให้เราได้เรียนรู้การเข้าสังคมกับคนอื่น 
ความสามัคคี ได้ความรู ้เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าว่า 
โรงไฟฟ้าระยองเป็นโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม เขาใช้ 
น�้าครั้งแรกผลิตไฟฟ้า และน�าไปใช้อีกครั้งหนึ่ง 
ได้ โดยส่งไปอกีเครือ่งหน่ึง พี่ๆ  เขาสอนเรือ่งการ
อยู่ร่วมกับคนอื่น และเรื่องการประหยัดไฟฟ้า 
ผมจะน�าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�าวันและ
เล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าได้เห็นอะไรมาบ้างครับ 

 นายศราพงษ์ เพิ่มมีนวล ( โก๊ะ) 
โรงเรียนบุญคุ้มรำษฎร์บ�ำรุง		

ตอนอาจารย์ให้สมัครมาเข้าค่าย ผมอยากมาก็เลย 
สมัครใจมาเอง เพราะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยว
กับเรื่องไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนอยู่ด้วย โรงไฟฟ้า 
ที่นี่ลมเย็น อากาศสดช่ืน ไม่น ่ากลัวอย่างท่ีคิด  

กลับไปผมจะไปเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง

	 จำกนั้นพี่เลี้ยงค่ำยได้ท�ำพิธีปลดผ้ำพันคอให้น้องในกลุ่มของตนพร้อมอวยพรให้น้องๆ	แต่ละคนประสบควำมส�ำเร็จในชีวิต	 
เป็นพิธีปิดค่ำยที่เรียบง่ำยแต่ซำบซึ้งใจทุกคนที่เข้ำร่วม

	 รอยยิ้ม	 เสียงหัวเรำะ	น�้ำตำแห่งควำมตื้นตัน	 และมิตรภำพที่งอกงำมขึ้น	ณ	 โรงไฟฟ้ำระยอง	คงจะประทับอยู่ในควำม 
ทรงจ�ำของพี่ค่ำยน้องค่ำยทุกคน	 ระยะเวลำสำมคืนสี่วันได้หล่อหลอมดวงใจของเยำวชนจำกต่ำงโรงเรียน	ต่ำงชุมชนให้เป็น 
ดวงเดียวกัน	เยำวชน....เอ็ก..ก...ก...โก		(ปรบมือ	1	ชุดใหญ่โดยพร้อมเพรียง)	เอ็กโก	ขอบคุณครับ/ค่ะ	พร้อมด้วยแววตำมุ่งมั่นว่ำ 
พวกเขำพร้อมแล้วที่จะเป็นอีกพลังหนึ่งที่ช่วยจรรโลงโลกใบนี้ให้งดงำมน่ำอยู่ต่อไป		

คุณวณิชชา ขอบเขต 
อำจำรย์โรงเรียนวัดห้วยโป่ง		

กิจกรรมที่จัดแต่ละอย่างเป็นการให้ความรู ้
เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นน�าชมกระบวนการผลิต 
กระแสไฟฟ้า เด็กๆ เขาจะมาเล่าให้ฟังว่า 

วันนี้หนูเรียนรู้อะไรบ้าง หนูจะไปเล่าให้เพื่อน 
ฟังว่าพี่ๆเขาท�างานกันอย่างไร นอกจากนั้น  

ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์และการอนุรักษ์ โดย 
แต่ละปีจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมเช่น สองปีก่อนมีกิจกรรม 
ปลูกปะการัง ปีนี้ศึกษาเรื่องป่าที่เขาชะเมา เด็กได้เรียนรู้การท�า 
โป่งเทียม รู้ว่าท�าแล้วมีประโยชน์อย่างไร ขอขอบคุณที่มีกิจกรรม 
ค่ายดีๆ แบบนี้ให้เด็กได้มีโอกาสเข้าร่วม

คุณขนษิฐา แก้วโลก 
อำจำรย์โรงเรียนบุญคุ้ม
รำษฎร์บ�ำรุง		

คดิว่าเดก็น่าจะได้ประสบการณ์ 
พอสมควร เพราะได้ลงพื้นที่
จริง ได้เห็นกระบวนการผลิตที่
จริง การเรียนการสอนเราชั้น ม.3 
เองมีเนื้อหาเรื่องการผลิตไฟฟ้า แหล่ง
ผลิตไฟฟ้ามีอะไรบ้าง การค�านวณค่าไฟฟ้า เวลา 
สอนในห้อง เด็กอาจจะได้ดูแค่ข้อมูลจากหนังสือหรือ 
อินเตอร์เน็ท แต่ตรงนี้คือของจริงที่เด็กๆ ได้พบเห็น

น.ส.สิตานันท์ ศรีสังขาร (ฝน)
โรงเรียนมำบตำพุดพันพิทยำคำร	

ก่อนเข้ามาที่โรงไฟฟ้านี้ หนูไม่รู้ว่าในโรงไฟฟ้า
จะมีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง แต่พอพี่เขา
อธิบายให้ฟังหนูก็เข้าใจมากขึ้น ความรู ้ที่ได้
จากครั้งนี้มีทั้งเรื่องจริยธรรม วิชาการ และ 

ยังได้เพื่อนใหม่อีกด้วยค่ะ

              ด.ญ.พลอยสวย ประดิษฐ์ (พลอย) 
					โรงเรียนวัดห้วยโป่ง		

บ้านหนูอยู่หลังโรงไฟฟ้านี่เองค่ะ แต่ไม่เคยเข้ามาท่ีน่ีมาก่อน ปีท่ีแล้ว 
พี่หนูมาร่วมกิจกรรม พอถึงปีนี้  หนูอยากมีโอกาสได้มาบ้างก็เลยสมัครมา 
ประทับใจพี่ๆ ที่เป็นพี่เลี้ยงและพี่ๆ พนักงานทุกคน ได้เพื่อนใหม่เยอะ  

หนูชอบทุกกิจกรรมที่ได้ร่วมทั้งหมด ได้เรียนรู้ความส�าคัญของไฟฟ้า 
ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้ เราคงอยู่ไม่ได้ ขอบคุณพี่ๆ ทุกคนที่จัดกิจกรรม
      แบบนี้ ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากมาร่วมกิจกรรมอีกค่ะ

คุณสาธิต ถนอมกุล ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	 ปฏิบัติกำรโรงไฟฟ้ำให้เกียรติกล่ำวให้โอวำทและ 
ปิดค่ำยเยำวชนเอ็กโก	 ครั้งที่	 12	 ใจควำมตอนหนึ่งว่ำ	ช่วงเวลา 3-4 วันที่ผ่านมา น้องๆ ได้มีโอกาสอยู่กับ 
เทคโนโลยี ได้รู้ว่ากว่าจะมีไฟฟ้าใช้ทุกวันนี้มีกระบวนการผลิตอย่างไรบ้าง โรงไฟฟ้าที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่  
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างไร โรงไฟฟ้าระยองได้รับค�าชมเชยจากผู้มาเยี่ยมชมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศว่า 

ไม่เหมือนโรงไฟฟ้าทั่วๆไป เขาไม่คิดว่าเครื่องจักรจะมาอยู่ท่ามกลางป่า มีต้นไม้ ดอกไม้แบบนี้ได้ เราพยายาม 
ดแูลบ�ารงุรกัษาตรงนีอ้ย่างด ีเราท�าธรุกิจท่ีตรงน้ี เราต้องดแูลพ้ืนท่ี น่ีคือนโยบายของเอก็โก ไม่ว่าเราไป 

ท�าโรงไฟฟ้าทีไ่หน เราจะต้องรกัษาพืน้ทีใ่ห้เหมอืนเดมิมากทีส่ดุ เราจะใช้พืน้ทีส่่วนน้อยเท่านัน้ 
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า พื้นที่ส่วนใหญ่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมือนเดิม

  เมื่อน้องกลับไปบ้าน ผมอยากจะเห็นน้องๆ เป็นเด็กมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ อย่างที่ 
พี่ๆ เขาสอนตลอดที่อยู่ค่าย เชื่อว่าถ้าน้องรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ได้และน�าไปใช้ต่อที่โรงเรียน 

และที่บ้าน น้องๆ จะประสบความส�าเร็จในชีวิตนะครับ 

26 สุขใจ สุขใจ 27  



 เอก็โก	กรุป๊	จดักจิกรรม	Energy	for	Life	On	Tour	ปีที	่2	ภำยใต้	
โครงกำร	“พลังงำนเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอพียง”	ชวนอำสำ
สมคัรพนกังำนไปร่วมถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองพลังงำนและกระบวนกำร
ผลติไฟฟ้ำให้กบัเยำวชนใน	60	โรงเรียนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรฯ	ระหว่ำง 
ปี	 2556	 -	 2558	 เพื่อเสริมให้เด็กและเยำวชนของโรงเรียนที่เข้ำ 
ร่วมโครงกำรฯ	 มีควำมรู้	 ควำมเข้ำใจอันจะน�ำไปสู่กำรปรับเปล่ียน
พฤติกรรมกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู ้คุณค่ำ	 โดยผ่ำนกิจกรรมให  ้
ควำมรู้ที่ชวนน้องๆ	 มำค้นหำขุมทรัพย์ควำมรู้ช่วยวิกฤตโลกร้อน 
ในนิทรรศกำร	Energy	 for	Life	Wonderland	พร้อมทั้งเปิดเวทีให้ 
เด็กและเยำวชนได้แสดงควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	ด้ำนพลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อม	 ในกิจกรรมตอบค�ำถำม	ประลองควำมรู้	 Energy	 for	 
Life	Quiz	โดยในปี	2557	นี้	มีก�ำหนด	ออนทัวร์ไปยัง	30	โรงเรียน	 
ในภำคกลำง	ภำคตะวันออก	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภำคเหนือ		 
ระหว่ำงเดือนสิงหำคม	-	กันยำยน	และภำคใต้	ในเดือนพฤศจิกำยน		

	 โครงกำร	“พลังงำนเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอพียง”	เป็น 
โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงเอ็กโก	กรุ๊ป	ส�ำนักงำนนโยบำยและ 
แผนพลังงำน	(สนพ.)	กระทรวงพลังงำน	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำร 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน	 (สพฐ.)	กระทรวงศึกษำธิกำร	 เพื่อส่งเสริมให้
โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมแบบ
บรูณำกำร	รวมทัง้สนบัสนนุให้เยำวชนใช้ทรัพยำกรธรรมชำตอิย่ำงรู ้
คณุค่ำตำมหลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง	และขยำยผลไปยงัชมุชน	
โดยมีระยะกำรด�ำเนินโครงกำร	3	ปี	(2556-2558)

ภาคไหน       ใคร่บอก

กิจกรรม Energy for Life On Tour  
ภายใต้โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

พัฒนาทักษะอาชีพ
	โรงไฟฟ้ำเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น	 ร่วมกับ	 ส�ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำง 
จังหวัดระยอง	 และเทศบำลต�ำบลมำบข่ำพัฒนำ	 จัดท�ำโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร	 
“กำรพัฒนำฝีมือกรีดยำงพำรำ”	 ให้ชำวสวนยำงต�ำบลมำบข่ำ	 จ�ำนวน	 21	 คน	 เพื่อให ้
ผู ้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้รับควำมรู ้ไปใช้ในกำรประกอบอำชีพ	 และถ่ำยทอดควำมรู ้ 
ให้กับเกษตรกรรำยอื่นๆ	ต่อไป	 ระหว่ำงวันที่	 23-27	 มิถุนำยน	2557	ณ	 โรงไฟฟ้ำเอ็กโก 
โคเจนเนอเรชั่น	 โดยมีนำยกเทศมนตรีมำบข่ำพัฒนำ	และปลัดเทศบำลมำบข่ำพัฒนำให้ 
เกียรติร่วมงำน

การมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

	โรงไฟฟ้ำเอก็โกโคเจนเนอเรชัน่	ร่วมกบัส�ำนกังำนสำธำรณสขุ
อ�ำเภอนิคมพัฒนำ	 โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 บ้ำน 
กระเฉท	 ชมรมนวดแผนไทย	ต�ำบลมำบข่ำ	 จัดกิจกรรมหน่วย
แพทย์เคลือ่นที	่	เมือ่วันที	่29	มถินุำยน	2557	ณ	ศำลำทุง่ต้นเลยีบ 
หมู่	4	โดยมีชำวบ้ำนเข้ำรับบริกำรกว่ำ	90	คน	

	โรงไฟฟ้ำขนอมจดัโครงกำรมอบแว่นสำยตำยำว 
ให้กับประชำชน	 ระหว่ำงวันที่	 21-	 25	กรกฎำคม		 
2557	ณ	อำคำรส�ำนักงำนโรงไฟฟ้ำขนอม	อ.ขนอม		
จ.นครศรีธรรมรำช	 โดยคุณชำญกิจ	 เจียรพันธุ	์
กรรมกำรผู ้จัดกำร	 ผู ้บริหำรและพนักงำน	 ให้ 
กำรต้อนรับชำวชุมชนจ�ำนวน	 2,270	 คน	 จำก	 
34	 หมู่บ้ำนในอ�ำเภอขนอมที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ	 
ในโอกำสนี้ทุกคนจะได้รับกำรตรวจวัดสำยตำ 
โดยจักษุแพทย์	 และยังได้มอบแว่นสำยตำยำว 
ให้แก่ผู้ที่มีปัญหำสำยตำยำวอีกด้วย

ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี
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	บรษิทั	บ้ำนโป่ง	ยทูลิติี	้จ�ำกดั	ร่วมกบัอำสำสมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน	
(อสม.)	บ้ำนท่ำต้นจันทร์	 หมู่	 1	 ต.ลำดบัวขำว	อ.บ้ำนโป่ง	 จ.รำชบุรี	 น�ำโดย	 
น.ส.ดวงกมล		ทันใจชน	ประธำนกลุ่มฯ		จัดโครงกำรรณรงค์ออกก�ำลังกำยเพื่อ 
สุขภำพชุมชน	ด้วยกิจกรรมขี่จักรยำนเพื่อสุขภำพ	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหันมำ 
ออกก�ำลังกำยเพื่อสร้ำงสุขภำพแข็งแรง	โดยมีคุณสนอง	สมสิทธิ์	ก�ำนันต�ำบล 
ลำดบัวขำว	 ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม	 ทั้งนี้มีสมำชิก	 อสม. 
และประชำชนร่วมกิจกรรมกว่ำ100	คน	เมื่อวันที่	11	พฤษภำคมที่ผ่ำนมำ		

	โรงไฟฟ้ำเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น	 
โดยพนักงำนอำสำสมัครโรงไฟฟ้ำ 
เอ็กโกโคเจนเนอเรช่ัน	 และวิทยำลัย
เทคนิคบ้ำนค่ำย	 รวมทั้งสิ้น	 15	 คน	 
จัดโครงกำรปรับปรุ งระบบไฟฟ ้ ำ 
ศำลำกลำงบ้ำนหนองคล้ำ	 ระหว่ำง 
วันที่	4-16	มิถุนำยน	2557	

	บริษัท	 คลองหลวง	 ยูทิลิตี้ 	 จ�ำกัด	 ร่วม 
สนับสนุนโครงกำร	 “กำรฝึกอบรมทักษะด้ำน 
กำรดับเพลิงเบื้องต้น"	ครั้งที่	3	ประจ�ำปี	2557	
ให้กับชุมชนไวท์เฮ้ำส์ซอย	 6-9	 กับส�ำนักงำน 
ฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบเทศบำล
เมืองคลองหลวง	 โดยมีคุณศักดิ์สง่ำ	 ชนะภัย	 
ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี เทศบำลเมือง
คลองหลวง	 ให้เกียรติเป็นประธำนในงำน	 
เมื่อวันที่	9	กรกฎำคม	ที่ผ่ำนมำ

	บรษิทั	บ้ำนโป่ง	ยทูลิติี	้จ�ำกดั	ร่วมกบั 
โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลท่ำผำ 
อ.บ้ำนโป่ง	 จ.รำชบุรี	 จัดท�ำโครงกำร 
ฟ้ืนฟกูลุม่ผูท้พุพลภำพติดเตียง	เข้ำตรวจ
เยีย่มตำมบ้ำนชุมชนต�ำบลท่ำผำ	ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ		โดยมีผู้ป่วยที่ได้รับกำร
ตรวจเยี่ยมวันที่	22	พฤษภำคม	จ�ำนวน	
240	ครัวเรือน		และวันที่	15	กรกฎำคม		
จ�ำนวน		200	ครัวเรือน		

	บริษัท	บ้ำนโป่ง	ยูทิลิตี้	จ�ำกัด	สนับสนุนเทศบำลต�ำบลเบิกไพรจัดโครงกำร 
อบรมกำรป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับชุมชน	จ�ำนวน	80	คน	 เมื่อวันที่	 16	
มิถุนำยน	 2557	ณ	 เทศบำลต�ำบลเบิกไพร	ต.เบิกไพร	 อ.บ้ำนโป่ง	 จ.รำชบุรี		 
ในกำรอบรมครั้งนี้	นอกจำกชุมชนจะได้รับควำมรู้ภำคทฤษฎีแล้ว	ยังมีโอกำส 
ได้ฝึกปฏิบัติกำรดับไฟเบ้ืองต้นด้วยตนเอง	 และยังได้รับถังดับเพลิงไว้ใช้ 
งำนในชุมชนอีกด้วย		โดยมี	ดำบต�ำรวจสินชัย	สุวรรณพฤกษ์	นำยกเทศมนตรี 
เทศบำลต�ำบลเบิกไพรให้เกียรติเป็นประธำนในงำน	

	วันที่	 17	 กรกฎำคม	 2557	ณ	 อำคำรอเนกประสงค์และสวนสำธำรณะ 
หำดบ้ำนแขวงเภำ	หมู่	2		ต.ท้องนียน		อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมรำช	และได้มอบ 
โต๊ะหินอ่อนจ�ำนวน	 4	 ชุดให้เป็นสำธำรณประโยชน์	 โดยมีนำยกเทศมนตร ี
ต�ำบลท้องเนียน	ผู้ใหญ่บ้ำน	หมู่	2	ต.ท้องเนียน	และผู้น�ำชุมชน	ให้กำรต้อนรับ

	โรงไฟฟ้ำขนอมจัดโครงกำรส่งเสริม 
คุณภำพชีวิตชุมชนอิสลำมบ้ำนท่ำม่วง 
ณ	 มัสยิดดำรุซซำอำดะห ์ 	 หมู ่ 	 1	 
ต.ท้องเนยีน		อ.ขนอม	จ.นครศรธีรรมรำช		
เมื่อ	 5	 มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ	 โดยมีคุณ 
มำนะ	 วิทวัสกุล	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร
สำยปฏบิตักิำร	เป็นประธำนมอบอำคำร
ห้องน�้ำ	 และร่วมพัฒนำอำคำรเรียน 
และห้องน�ำ้	ในโครงกำรส่งเสรมิคณุภำพ 
ชีวิตชุมชนอิสลำมบ้ำนท่ำม ่วง	 ใน 
โอกำสนี้	 คุณมณี	 ช�ำนำญ	 ผู้ใหญ่บ้ำน
หมู ่	 1	 ผู ้น�ำศำสนำอิสลำม	 ประธำน
ชุมชนอิสลำมบ้ำนท่ำม่วง	 พนักงำน	 
และชำวบ้ำนชุมชนอิสลำมบ้ำนท่ำม่วง		 
เข้ำร่วมกิจกรรม	ประมำณ	40	คน

พัฒนาสาธารณูปโภค  

	โรงไฟฟ้ำขนอม	ออกหน่วยให้บริกำรร่วมพัฒนำปรับปรุงระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์แสงสว่ำง	 ให้กับชุมชนอย่ำง 
ต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกเดือน	น�ำโดยคุณบัญชำ	พันธุนะ	ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร	พนักงำนอำสำสมัคร	ผู้ปฏิบัติงำน 
และนักศึกษำฝึกงำนโรงไฟฟ้ำขนอม

	วันที่	23	พฤษภำคม	2557
ณ	โรงเรียนบ้ำนท่ำจันทน์	
หมู่	4	ต.ท้องเนียน	อ.ขนอม
จ.นครศรีธรรมรำช

	วันที่	11	มิถุนำยน		2557		ณ		โรงเรียนบ้ำนเปร็ต	หมู่	7	ต.ขนอม	อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมรำช	 โดยมี	 อำจำรย์วิชำญ	ทองนุ่ม	 ผู้อ�ำนวยกำร	 และผู้น�ำ 
ชุมชน	ให้กำรต้อนรับ

30 สุขใจ สุขใจ 31  



	โรงไฟฟ้ำขนอมจัดโครงกำรส่งเสริมแหล่งน�้ำชุมชนบ้ำนวัดใน	ณ	บ้ำน 
วัดใน	หมู่	11	ต.ขนอม	อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมรำช	เมื่อวันที่	24	มิถุนำยน	 
2557	 โดยมีคุณชำญกิจ	 เจียรพันธุ์	 กรรมกำรผู้จัดกำร	 เป็นประธำนมอบ 
ฝำยน�้ำล้น	 เพื่อเป็นแหล่งน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ทำงด้ำนเกษตรกรรมและ
สำธำรณูปโภคในชุมชน		ในโอกำสนี้คุณไมตรี	พรหมพิชิต	นำยกเทศมนตรี
ต�ำบลอ่ำวขนอม	คุณวิวัฒน์	ชุมชู	ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่	11		ผู้น�ำชุมชน	พนักงำน	 
และชำวบ้ำนชุมชนวัดใน		เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ	200	คน

สนับสนุนการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน  

	โรงไฟฟ้ำขนอมจัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำในโครงกำร
มอบทุนกำรศึกษำ	ประจ�ำปี	 2557	 ให้แก่นักเรียนอ�ำเภอ
ขนอม	จ�ำนวน	 220	ทุน	ณ	ห้องประชุม	 โรงไฟฟ้ำขนอม	
ต.ท้องเนียน	 อ.ขนอม	 จ.นครศรีธรรมรำช	 เมื่อวันที่	 26	
มิถุนำยน	ที่ผ่ำนมำ	โดยคุณมำนะ		วิทวัสกุล	รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร	สำยปฏิบัติกำร	 เป็นประธำนในพิธี	 พร้อมด้วยผู้
บริหำร	พนักงำนโรงไฟฟ้ำขนอม	อำจำรย์นพพร	 	 ศรีเทพ	
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดเขำวันครู	 (2501)	 ฐำนะประธำน
เครอืข่ำยโรงเรยีนอ�ำเภอขนอม	ผูบ้รหิำรกำรศึกษำ	ผูอ้�ำนวย
กำรโรงเรียนต่ำงๆ	อำจำรย์	 และผู้ปกครอง	 เข้ำร่วมในพิธี
ประมำณ	270	คน

	 โรงไฟฟ้ำขนอมร่วมกับโรงเรียนในอ�ำเภอขนอม	
และศูนย์เรียนรู้ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมเมือง
ขนอม	(วัดกลำง)	จัดโครงกำรเยำวชนต้นกล้ำคุณธรรม
รุ่นที่	 1	ประจ�ำปี	 2557	 ข้ึนในวันที่	 4	 12	19	และ	26	
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำ	ณ	ศูนย์เรียนรู้ประวัติศำสตร์และ 
วัฒนธรรมเมืองขนอม	 (วัดกลำง)	 หมู ่	 5	 ต.ขนอม	
อ.ขนอม	จ.นครศรีธรรมรำช	โดยมีคุณ	มำนะ	วิทวัสกุล	
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยปฏิบัติกำร	เป็นประธำนเปิด
โครงกำรฯ	พร้อมทัง้อำจำรย์นพพร		ศรเีทพ	ผูอ้�ำนวยกำร
โรงเรียนวดัเขำวนัครู	(2501)	ประธำนเครือข่ำยโรงเรียน
อ�ำเภอขนอม	อำจำรย์	 เยำวชน	ผู้น�ำชุมชน	ผู้ปกครอง	
รวมทั้งพนักงำน	เข้ำร่วมกิจกรรมรวมกว่ำ	400	คน

	บริษัท	 ชัยภูมิ	 วินด์ฟำร ์ม	 จ�ำกัด 
สนับสนุนหนังสือสำรำนุกรมไทย	ส�ำหรับ 
เยำวชน	โดยพระรำชประสงค์ฯ	ฉบบัเสรมิ 
กำรเรียนรู้	 เล่มที่	 1	 -	 19	 ให้กับโรงเรียน 
บ้ำนบุฉนวน	 	 โรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม 
และโรงเรียนบ้ำนซับเจริญสุข	 จ.ชัยภูม ิ
เพื่อส่งเสริมควำมรู้พื้นฐำนในเรื่องรำว 
และวิชำกำรสำขำต่ำงๆ	 ซึ่งสำรำนุกรม 
ไทยส�ำหรับเยำวชน	โดยพระรำชประสงค์
ในพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	 เป็น 
สำรำนุกรมไทยแบบเป็นชุด	 เน้นควำมรู ้
ที่เกิดขึ้นและใช้อยู่ในประเทศไทย	จัดท�ำ
โดยคนไทย	 เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัย 
มีโอกำสได้อ่ำน	 	แต่ละเล่มรวบรวมเนื้อ 
เรื่องจำกหลำกหลำยสำขำวิชำ	 เนื้อหำ
ของเรื่องต่ำงๆ	 เรียบเรียงให้เหมำะสม 
กับ	 3	 ระดับควำมรู ้	 ให้แก่เด็กรุ ่นเล็ก	 
เด็กรุ่นกลำง	 และเด็กรุ่นใหญ่	 รวมทั้ง 
ผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป	 แต่ละเรื่องเริ่มต้น 
ด้วยเนื้อหำของระดับเด็กรุ ่นเล็ก	 ตำม 
ด้วยเนื้อหำของรุ ่นกลำงและรุ ่นใหญ่ 
ตำมล�ำดับ

	 โรงไฟฟ้ำ	 เอสพีพี	 ทู	 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในโครงกำรเด็กรุ่นใหม่
หัวใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	ประจ�ำปี	2557	ของเทศบำลต�ำบลแสลงพัน 
อ.วังม่วง	 จ.สระบุรี	 	 ซึ่งได้น�ำเยำวชนที่ร่วมโครงกำรไปทัศนศึกษำที ่
พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำบำงแสน	จ.ชลบุรี	 ระหว่ำง	 	27-28	มิถุนำยน	2557	
เพือ่ให้ควำมรูแ้ละสร้ำงจติส�ำนกึด้ำนอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมให้กบัเยำวชน

	 โรงไฟฟ้ำ	 เอสพีพี	 ทรี	 ร่วมสนับสนุน
โครงกำรจัดหำคอมพิวเตอร ์ เพื่อใช ้ใน
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
บ้ำนหนองคับคำ	ต.ท่ำคล้อ	 อ.เบญจลักษ์		
จ.ศรีสะเกษ	เม่ือวนัที	่11	มิถนุำยน	ทีผ่่ำนมำ

	บริษทั	ชยัภมู	ิวินด์ฟำร์ม	จ�ำกดั	ร่วมสนบัสนนุ
กิจกรรม	 “กำรจัดท�ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”	
เมื่อวันที่	 20	 -22	มิถุนำยน	2557	ซึ่งจัดขึ้นโดย	
อบต.ซับใหญ่ร่วมกับโรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม	
และประชำชนในอ�ำเภอซับใหญ่	 เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีควำมเข้ำใจ	 และเห็น
ควำมส�ำคัญของกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลทรัพยำกร
ท้องถิ่น	 สร้ำงควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือใน 
กำรจัดท�ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่นในพื้นที่อ�ำเภอ 

ซับใหญ่	 อีกทั้งให้สถำนศึกษำและประชำชนในพื้นที่ตระหนักถึงควำม
ส�ำคัญและควำมร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณในพื้นท่ีอ�ำเภอซับใหญ่ 
ให้คงอยู่เป็นทรัพยำกรอันทรงคุณค่ำสืบไป	 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	 สมำชิกสภำ	 ข้ำรำชกำร	 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	 และ 
นักเรียน	 เข้ำร่วมสัมมนำกว่ำ	 200	 คน	 โดยได้รับเกียรติจำกวิทยำกร 
ในโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 สมเด็จ 
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 (อพ.สธ.)	 มำให้แนวทำง 
กำรด�ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส�ำรวจฐำนข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ร่วมสืบสานประเพณีและกิจกรรมชุมชนอื่นๆ

	บริษัท	 ชัยภูมิ	 วินด์ฟำร์ม	 จ�ำกัด	
ร่วมกิจกรรม	 “สร้ำงสำมัคคี	 สร้ำง
ควำมสุขอย่ำงยั่งยืน”	 เมื่อวันที่	 23	 
มิถุนำยน	 ที่ผ่ำนมำ	 ณ	 ศำลำกำร- 
เปรยีญ	วัดซับใหญ่พัฒนำ	ต.ซบัใหญ่	 
อ.ซบัใหญ่	จ.ชัยภูมิ		โดยมีนำยอ�ำเภอ
ซับใหญ่	 คุณณัฐวุฒิ	 วีระชุนย์	 เป็น
ประธำนในกำรกล่ำวเปิดงำน	 และมี
นำยก	 อบต.ซับใหญ่	 ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่
บ้ำนทุกหมู่บ้ำนใน	อ.ซับใหญ่เข้ำร่วม
ในกิจกรรมดังกล่ำว	 โดยมีเจ้ำหน้ำที ่
คสช.	 เป็นผู ้ด�ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกำส 
ให้ทุกฝ่ำยได้แสดงควำมคิดเห็นใน 
รปูแบบต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นกำรพูด	กำร
เขียน	หรือกำรแสวงหำทำงเลือกร่วม
กันในกำรสร้ำงควำมสงบสุขอย่ำง
ยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับหมู่บ้ำน	 โดยผ่ำน
กระบวนกำรคิด	 วิเครำะห์และสรุป
ผลส่งไปยังอ�ำเภอเพื่อสรุปส่งไปยัง
จังหวัดต่อไป

	บริษัท	 บ้ำนโป่ง	 ยูทิลิตี้	 จ�ำกัด	 ร่วมสนับสนุน	 ประเพณีแข่งเรือยำว	 
ชิงถ้วยพระรำชทำน	 สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ	 สยำมบรมรำชกุมำรี	 
ประจ�ำปี	2557	เมื่อวันที่	24		กรกฏำคม		2557	ซึ่งจัดโดย	อบต.ลำดบัวขำว	 
ร่วมกับมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ	 และวัดรำงวำลย์		 
ณ	ล�ำน�้ำแม่กลอง	หน้ำวัดรำงวำลย์	 ต.ลำดบัวขำว	อ.บ้ำนโป่ง	 จ.รำชบุร	ี	 
มีผู้สนใจเข้ำร่วมชมงำนกว่ำ	 1,000	 คน	 โดยได้รับเกียรติจำกคุณนิสิต	 
จันทร์สมวงศ์	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำชบุรีเป็นประธำนในงำน

	โรงไฟฟ้ำขนอมจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษำประจ�ำปี	 2557	 ข้ึนเมื่อ 
วันที่	 10	 กรกฎำคม	 2557	 เพื่ออนุรักษ์และธ�ำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงำมทำง 
พุทธศำสนำ	 โดยจัดแห่เทียนพรรษำถวำยวัดและส�ำนักสงฆ์ต่ำงๆ	 ใน	อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมรำช	 รวมจ�ำนวน	 16	แห่ง	 น�ำโดยคุณบัญชำ	 พันธุนะ	 ผู้จัดกำร 
ฝ่ำยปฏิบัติกำร	ผู้บริหำร	พนกังำนและผู้ปฏบิตังิำน	เข้ำร่วมงำนประมำณ		90	คน		

	โรงไฟฟ้ำระยองจัดงำนทอดผ้ำป่ำสำมัคคี	ณ	 วัดกรอกยำยชำ	ต.เนินพระ 
อ.เมือง	 จ.ระยอง	 เมื่อวันที่	 12	 มิถุนำยน	 2557	 โดยมีคุณสมศรี	 เกตุทอง		 
ผู้จัดกำรส่วนจัดซื้อและธุรกำรโรงไฟฟ้ำระยอง	 เป็นประธำนฯ	และ	วัดตำกวน		 
ต.มำบตำพุด	อ.เมือง	จ.ระยอง	เมื่อวันที่	26	มิถุนำยน		2557	โดยมีคุณธวัชชัย 
ปรำงศรี	 พนักงำนชุมชนสัมพันธ์อำวุโส	 เป็นประธำนฯ	 เพื่อสืบสำนประเพณ ี
อนัดงีำมทำงพทุธศำสนำและเชือ่มควำมสมัพนัธ์กบัชมุชนรอบโรงไฟฟ้ำระยอง	 
ร่วมกับหน่วยงำนในพื้นที่	 อำทิ	 กลุ่มบริษัทโกลว์	 บริษัท	บีแอลซีพี	 เพำเวอร	์ 
จ�ำกัด	หน่วยงำนรำชกำรและชุมชนในพื้นที่				

	โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีน	 ร่วมเป็นเจ้ำภำพ
ถวำยต้นดอกเงนิ	ให้แก่วดัแสนระลกึวนำรำม	
หมู่ที่	 10	 บ้ำนหนองนำสร้ำง	 ต.เหนือเมือง	
อ.เมือง	 จ.ร้อยเอ็ด	 โดยท่ำนพระครูธรรมธร	
กฤษดำ	พุทญำโน	เจ้ำอำวำส	เป็นผู้รับถวำย	
เม่ือวันที่	 28	 	 มิถุนำยน	2557	 ในโอกำสนี้ม ี
ชำวบ้ำนเข้ำร่วมงำนกว่ำ	100	คน			
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ธรรมะท้ายเล่มความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน

	 	 	 	 	 พื้นที่ส�ำหรับเพ่ือนบ้ำนที่สนใจสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก 
หรือมีข้อเสนอแนะที่อยำกส่งถึงเอ็กโก	กรุ๊ป
ค�ำถำม
1.	………………………………………………...........……………………………………....………….......
	 ……………………………………………………….........………………………………...……………..
2.	…………………………………………………………….........…………………………...……………..
	 ………………………………………………………………….......………………………...………........
3.	…………………………………………………………………….......…………………….……...........… 
	 …………………………………………………………………………………………………...…… 
ข้อเสนอแนะ
1.	……………………………………………………………………………………………...................……
	 ………………………………………………………………………………………………..................…
2.	………………………………………………………………………………………….........……...…...…
	 ……………………………………………………………………………………………………...............
3.	……………………………………………………………………………………………………...............
	 ………………………………………………………………………………………………………...........

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

ที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์

 กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” 

 คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้ำ	จ�ำกัด	(มหำชน)		

	 อำคำรเอ็กโก		222	หมู่ที่	5		ชั้น	11		ถนนวิภำวดีรังสิต		

	 แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	

	 กรุงเทพฯ	10210	

ความรักนั้นยั่งยืนได้ หากเราเปิดใจฟังกันให้มากขึ้น

ฟังด้วยหัวใจ มิใช่ฟังด้วยหูเท่านั้น

ความเข้าใจกันนั้นสามารถสานรักให้ยืนยาวได้

ขณะเดียวกันการมองอดีตอันเจ็บปวดด้วยมุมมองใหม่

ก็สามารถน�าเราข้ามพ้นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ได้

อดีตนั้นสามารถให้บทเรียนหรือความหมายที่ทรงคุณค่าแก่เราได้เสมอ

พระไพศาล วิสาโล
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