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เปิดบ้านทักทาย

สวัสดีครับ	เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	 

  ในโอกำสที่ผมมำรับหน้ำที่ประธำนคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก แทนประธำนท่ำนเดิม ผมต้อง
ขอขอบพระคุณเพื่อนบ้ำนทุกท่ำนที่เสียสละเวลำตอบแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
ต่อวำรสำรสุขใจทั้ง 6 เล่มที่ผ่ำนมำ ควำมเห็นของทุกท่ำนมีคุณค่ำยิ่งต่อทีมงำนใน 
กำรที่จะได้น�ำผลประเมินและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงงำนให้เป็นประโยชน์และถูกใจ 
ผู้อ่ำนมำกขึ้น  

  จำกจุดก�ำเนิดของวำรสำร “สุขใจ” ที่กลุ่มเอ็กโกต้ังใจให้เป็นสื่อกลำงระหว่ำง 
บริษัทกับเพื่อนบ้ำนชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำทุกแห่ง ที่ผ่ำนมำ “สุขใจ” ได้ท�ำหน้ำที่ 
สื่อสำรข้อมูลต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในพื้นที่ และข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวท่ี 
ส�ำคัญของกลุ่มเอ็กโกเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ำและกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำให้ทุกท่ำนได้ 
รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันยังได้ท�ำหน้ำที่เป็นกระบอกเสียงให้เพื่อนบ้ำน 
ทีส่นใจสอบถำมข้อมูลเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของโรงไฟฟ้ำอกีทำงหนึง่ ซึง่เปแ็นวทำง 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในฐำนะเพื่อนบ้ำนที่ส�ำคัญของเอ็กโก

 ผมและคณะท�ำงำนฯ ทุกท่ำน ขอขอบคุณเพื่อนบ้ำนในควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
กับโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกมำโดยตลอด และขอยืนยันในควำมตั้งใจและควำมภูมิใจ 
ของพวกเรำทกุคนทีไ่ด้มโีอกำสร่วมท�ำงำนกบัชมุชนรอบโรงไฟฟ้ำในทกุพืน้ที ่ครอบคลมุ 
หลำกหลำยด้ำน ทัง้ด้ำนกำรส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้องเยำวชน กำรส่งเสรมิควำมปลอดภยั 
และสุขอนำมัย กำรพัฒนำสำธำรณูปโภค กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันพัฒนำชุมชนของเรำให้น่ำอยู่และยั่งยืนสืบไป

 ท้ำยสุดนี้ ในโอกำสที่ใกล้จะถึงเทศกำลสงกรำนต์หรือปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นเทศกำล 
แห่งควำมสขุของเรำคนไทย  ขอให้เพือ่นบ้ำนทกุครอบครัวเทีย่วสงกรำนต์ร่วมกนัอย่ำง
สนุกสนำนและปลอดภัย สุขใจทุกครอบครัว 

 สวัสดีปีใหม่ไทยครับ

ณรงค์ อินเอียว
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนปฎิบัติกำร

ประธำนคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชน 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ กลุ่มเอ็กโก
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เรื่องจากปก

เปิดวงจรความคิด
ของเด็กและเยาวชนไทย

สู่การเรียนรู้อย่างรอบด้าน

ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

ความมุ่งหวัง  :  
 เด็กไทยได้เปิดวงจรความคิดสู่การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน	 เพื่อให้เป็นผู้รู้ 
รอบและเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 สามารถคิดวิเคราะห์	 
รู้จักเลือก	 รู้จักใช้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์	 เหมาะสมกับท้องถิ่น	 รวมทั้งมีจิตส�านึกที่ดีงาม		 
จนกลายเป็นวิถีชีวิตที่พอเพียงและยั่งยืน	ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เอ็กโก กรุ๊ป ริเริ่มโครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” ขึ้น โดยความร่วมมือ 
ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการและส�านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีเจตนารมย์ร่วมกันที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กและเยาวชน ซ่ึงเป็นต้นทางอนาคตของสังคมไทย รวมทั้งสนองต่อนโยบายรัฐเรื่อง 
การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานให้กับประชาชน ด้วยความมุ่งหวังว่าความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน จะน�าไปสู่จิตส�านึกและความคิดสร้างสรรค์ในการใช้อย่างรู ้คุณค่าและมี 
ประสิทธิภาพ โดยได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักการส�าคัญในการด�าเนิน 
โครงการและท�างานร่วมกับ “โรงเรียน” และ “ครู” ซึ่งเป็นต้นทางในการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้โรงเรียนที ่
เข้าร่วมโครงการ มีการจัดการเรียนการสอน ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ รวมทั้งสนับสนุน 
ให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขยายผลไปยังชุมชนในล�าดับ 
ต่อไป โดยมีระยะเวลาในการด�าเนินงาน 3 ปี (2556-2558)

วัตถุประสงค์ 
	เพิม่พนูทกัษะความรูแ้ละสร้างเครอืข่ายด้านสิง่แวดล้อมและพลงังานให้กบั	“คร”ู

	ส่งเสริมให้เกิดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า	 โดยใช้โรงไฟฟ้าใน 
	 กลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้

80%	เป็นโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า 
ในกลุ่มเอ็กโก

โรงเรียนเครือข่ายพลังงานเพื่อชีวิต
60	แห่งทั่วประเทศ

เป้าหมาย
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	 การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้ ในปี 2556 ได้น�ำเสนอควำมรู ้
เรื่องที่มำ ควำมส�ำคัญ และกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ ตลอดจน 
แนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนอย่ำงยั่งยืน	 “พลังงานเพื่อชีวิต”	 
ในรูปแบบ วิดีโอแอนิเมชั่น และโปสเตอร์ ส�ำหรับโรงเรียนที่เข้ำ 
ร่วมโครงกำร และเผยแพร่ในวำรสำร “สุขใจ” ซึ่งแจกให้กับทุก 
ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ ในปี 2557 ได้พัฒนำช่องทำงส�ำหรับ 
เผยแพร่ควำมรู้ที่เกิดขึ้นในโครงกำรพลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน 
ด้วยวิถีพอเพียง เพื่อเป็นพื้นที่ส�ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่ำง  
60 โรงเรียนที่ เข ้ำร ่วมโครงกำร โดยจัดท�ำเป ็น Microsite :  
www.s-school.egco.com   

(พิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นปี 2557 มีก�าหนดจัดขึ้นใน 
เดือนพฤษภาคม ปี 2558 และด�าเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3.5 กิโลวัตต์ เพื่อเป็นรางวัล ให้กับ 
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในช่วงไตรมาส 2-3 ในปีเดียวกัน)

	การประกวดรางวัลโรงเรียนดีเดน่ประจ�าปี	2556	และ 
ปี	 2557 เพื่อเชิดชูโรงเรียนที่มีรูปธรรมของกำรด�ำเนินงำน 
สอดคล้องกับแนวคิดโครงกำร มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรจัด 
กำรเรียนรู ้พลังงำนและสิ่งแวดล้อมศึกษำแบบบูรณำกำร 
ทั้งยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ที่มุ่งเน้น 
ผลลัพธ์ที่จะเกิดกับตัวผู้เรียน ส่งเสริมกำรเรียนรู้อย่ำงรอบ 
ด้ำนด้วยกำรเรียนรู้จำกบริบทและสภำพแวดล้อมในท้องถิ่น  
ตลอดจนส่งเสริมให้เยำวชนได้ใช้ทักษะ ควำมรู ้ ควำม 
สำมำรถ และควำมคิดสร้ำงสรรค์ ในกำรร่วมแก้ปัญหำด้ำน 
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม อันจะน�ำไปสู่กำรพัฒนำชุมชน 
อย่ำงยั่งยืนได้ในอนำคต ณ ปีปัจจุบัน มีโรงเรียนที่ได้รับ 
คัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น รวม 13 โรงเรียน เป็นโรงเรียน 
ระดบัประถมศึกษำ 2 โรงเรยีน และโรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษำ  
11 โรงเรียน

 งานสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูส้�าหรบั	
“ครู”	 ที่เข้าร่วมโครงการ	 ปีที่	 1-2 เพื่อ
ใช้เป็นเวทีแลกเปล่ียนประสบกำรณ์จำก
กำรด�ำเนินงำนในโครงกำรฯ ที่ครูจำก 
โรงเรียนต่ำงๆ ได้เข้ำร่วมมำตลอดปี 2556 
ตลอดจนทบทวนองค์ควำมรู ้  เครื่องมือ 
และกระบวนกำรส�ำคัญของโครงกำรฯ รวม
ถึงสรุปผลกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ เพื่อน�ำมำ
ปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนในอนำคต ทั้งนี้ มีครู
แกนน�ำจำกทุกภูมิภำคเข้ำร่วม กว่ำ 100 คน 

กิจกรรมเด่นภายใต้โครงการระหว่าง ปี 2556 -2557 :

	กจิกรรม	Energy	for	Life	On	Tour	ส�าหรบั	“เยาวชน”	 
ปีที่	 1-2 ถ่ำยทอดควำมรู้เร่ืองพลังงำนและกระบวนกำร 
ผลิตไฟฟ้ำ กับเยำวชนใน 39 โรงเรียน จำก 60 โรงเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  เพื่อเสริมให้เด็กและเยำวชน มีควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ อันจะน�ำไปสู่กำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมกำร 
ใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ  โดยมีนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม  
รวมกว่ำ 10,000 คน

	กิจกรรมการประกวดโครงงาน 
เยาวชนดีเด่น	 ปีที่	 1 โดยมีโครงงำนที่
ได้รับเลือกเป็นโครงงำนเยำวชนดีเด่น  
จ�ำนวน 24 โครงงำน
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บ้านฉันบ้านเธอ



ภูมิใจบ้านเรา

 สุขใจฉบับนี้จะพำไปรู้จักชุมชนพ่ึงพำตนเอง
บ้ำนไร่กล้วย หมู่ที่ 2  ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี 
ชุมชนที่ก�ำลังปรับเปลี่ยนวิถีสู ่แนวคิดเกษตร 
อนิทรย์ี ด้วยกำรปลกูข้ำวไรซ์เบอรี ่ “ไร่	สวน	ชมงาม”		
ผลผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อคนปลูกและดีต่อ 
คนกิน  ลองไปดูกันว่ำชุมชนแห่งนี้เขำพึ่งพำตนเอง 
อย่ำงเข้มแข็งได้อย่ำงไร

 นิรุทธ์	 ชมงาม หรือ นิค หนึ่งในสมำชิก 
ชุมชนพึ่งพำตนเองบ้ำนไร่กล้วย เล่ำถึงแนวคิดกำรปลูกข้ำวไรซ์เบอรี่ “ไร่	สวน	 
ชมงาม” ว่ำเกิดขึ้นจำกควำมตระหนักถึงปัญหำหลำยๆ ด้ำนทั้งด้ำนสุขภำพ 
ของผู้คนในปัจจุบัน  ด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจำกสำรเคมี และด้ำน 
คุณภำพชีวิตของเกษตรกรในชุมชนที่ต้องแบกภำระค่ำใช้จ่ำย ค่ำปุ๋ย ค่ำยำ  
ในกำรผลิตพืชผลทำงกำรเกษตร เกษตรกรกลุ่มหนึ่งจึงเร่ิมเปล่ียนวิถีคิด  
หันมำยึดหลักกำร ปลูกส่ิงดีๆเพ่ือบริโภคเองก่อน ส่วนที่มากเกินบริโภค 
ค่อยขายเพื่อสร้างรายได้ 

 ชุมชนพึ่งพำตนเองบ้ำนไร่กล้วยค่อยๆ เรียนรู้ เริ่มจำกกำรปลูกข้ำว 
ไรซ์เบอรี่ไว้กินเอง พอมีเหลือจึงแบ่งขำย ค่อยๆเปลี่ยนแปลงวิถีที่คุ ้นชิน 
แบบไม่รีบเร่ง โดยไม่ได้มองในเชิงธุรกิจมำกเกินไป ด้วยเห็นว่ำเกษตรกร 
หลำยรำยหันมำปลูกข้ำวไรซ์เบอรี่แบบมุ่งเน้นผลก�ำไรเป็นตัวเงินเพียงอย่ำง 
เดยีว แข่งกนัปลกูมำกเกนิโดยขำดกำรวำงแผนด้ำนกำรตลำด ท�ำให้ไม่สำมำรถ
ระบำยข้ำวได้ คุณภำพข้ำวจึงต�่ำลงเนื่องจำกเก็บไว้นำนเกินไป ต้องน�ำข้ำวเก่ำ 
มำแข่งขันตัดรำคำในท้องตลำด จนไม่คุ้มกับกำรลงทุนลงแรง สุดท้ำยต้องหัน
กลบัมำท�ำนำเคมแีบบเก่ำเพรำะขัน้ตอนไม่ยุง่ยำก ท�ำให้แนวคดิดีๆ  ในวถิอีนิทรย์ี
ต้องหำยไปในหลำยพื้นที่ 

 “ที่ชุมชนบ้านไร่กล้วยเอง แรกๆ ก็มีปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นบ้าง เพราะ 
ความเคยชินเรื่องการใช้สารเคมีในการท�าการเกษตร ท�าให้บางคนรู้สึกว่า หาก 
ไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยา จะไม่ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ จึงมีการรวมกลุ่มกันส�าหรับคน 
ที่อยากเปล่ียนแปลง และทดลองแบ่งแปลงปลูกข้าวอินทรีย์ทั้งข้าวไรซ์เบอรี ่

และข้าวหอมปทุมธานี ไว้เพื่อรับประทานกันเอง 
ช่วงแรกๆ มีค�าวิจารณ์กันบ้าง ว่าไม่น่าจะได้ผล 
ไม่น่าจะได้กนิ แต่พอวนัเวลาผ่านไป ปรากฏว่าเรา 
สามารถท�าได้ มีข้าวปลอดภัยกินกัน กินไม่หมด 
ก็น�าไปขายสร้างรายได้ที่ดีกว่าเดิม แถมไม่ต้อง 
เป็นหนี้ค่าปุ๋ยค่ายา สิ่งแวดล้อมบริเวณแปลงนา 
ก็ดีขึ้น พบเห็นชีวิตของสัตว์เล็กๆ ในระบบนิเวศ 
เพิ่มข้ึนมากมาย ท�าให้หลายๆคนเร่ิมยอมรับ 
ในเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ” นิคกล่ำว

  ปัจจุบัน ชุมชนแห่งนี้ก�ำลังเข้ำสู่ยุคใหม ่
ในกำรสร้ำงชุมชนแห่งควำมยั่งยืน โดยยึดหลัก 
กำรพึ่งพำตนเอง กำรรู ้จักคุณค่ำของกำรใช้
ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์อย่ำงสมดุลและกำร 
อยู ่ร ่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นมิตร ทั้งนี้ใน 
กำรพัฒนำจ�ำเป็นต้องท�ำแบบค่อยเป็นค่อยไป 
ตำมควำมจรงิ เพรำะในชมุชนมคีวำมหลำกหลำย
เหมือนสังคมทั่วไป เพื่อสร้ำงรำกฐำนที่มั่นคงที่
จ�ำเป็นต่อควำมยั่งยืนในอนำคต

 “แนวคิดการพึ่งพาตนเองจะสร้างความ 
มั่นคงให้กับพื้นฐานในชีวิตเราได้ เพราะตัวเราเอง 
จะมีอิทธิพลมากที่สุดในการด�าเนินชีวิต โดยไม ่
ต้องกังวลปัจจัยอื่นๆ มากเกินไป หันมองทุกๆ  
ส่ิงรอบๆ ตัวและใช้ประโยชน์อย่างหลักแหลม  
น�าทรพัยากรทีม่มีาท�าปุย๋คอกเอง ท�าสารไล่แมลง 

"ไร่	สวน	ชมงาม"
ชุมชนพึ่งพาตนเองบ้านไร่กล้วย

เอง เมื่อทุกอย่างท�าเองได้ไม่ต้องซื้อ 
จะท�าให้เราอยู่ได้แบบยั่งยืนและมี 
ความสุข บางทีเราก็ไม่จ�าเป็นต้องไป
ตามกระแสมากไป ลองคิดต่างดูบ้าง  
ลองท�าอะไรทีไ่ม่เหมอืนคนอืน่ด ูลองมานัง่คดิว่าเวลาน้ีผูบ้ริโภคต้องการ 
อะไร แล้วผลิตผลผลิตออกไปตอบสนองความต้องการนั้น ก็อาจจะท�า 
ให้เราประสบความส�าเร็จได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการพึ่งพาตนเองหรือความ 
พอเพียง ไม่ได้บอกว่าให้เราพอแค่นี้ หรือต้องท�าแบบนั้นแบบนี้ แต่ให้ 
ท�าทุกอย่างด้วยแรงที่เราท�าได้ ด้วยปัจจัยที่มีอยู่ ท�าแล้วมีความสุข  
ท�าแล้วมีความมั่นคงในคุณภาพชีวิต ก็เท่านั้นเอง

 ในวนันีเ้ราอยูใ่นช่วงเริม่สร้างแนวคดิและค่านยิมใหม่ๆ ให้หลาย 
คนเข้าใจถงึคณุค่าของเกษตรปลอดภยั ให้เขารูส้กึว่าท�าแล้วได้ผลผลติ 
ท�าแล้วขายได้ ท�าแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้น เริ่มต้นจากคนกลุ่มเล็กๆ 
เพื่อขยายแนวคิดนี้ออกไปยังพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ เพื่อความสุขของ 
เกษตรกร ความสุขของสิ่งแวดล้อม และความสุขของ 
ผู้บริโภค”  นิคกล่ำวทิ้งท้ำย

 สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ข้ำวไรซ์เบอรี่ "ไร่ สวน  
ชมงำม" หรือเข้ำชมกำรท�ำงำนของชุมชนพึ่งพำตนเอง
บ้ำนไร่กล้วย ติดต่อได้ที่ คุณนิรุทธ์ ชมงำม 54 หมู่ 2 
ชุมชนพึ่ งพำตนเอง
บ้ำนไร่กล้วย ต.ท่ำผำ
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี
70110 
เบอร์โทรศัพท์ 
087-0110588

เปิดโอกาสให้ธรรมชาติ
ได้กลับมารักษาตนเอง
กลับคืนความสมดุล
ด้วยการลดสารเคมี

ด้วยวิถีอินทรีย์ที่เราก้าวเดิน
เพื่อสุขภาพสิ่งแวดล้อม
สุขภาพเกษตรกรไทย
และสุขภาพผู้บริโภค
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 โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ “ลพบุรี	โซลาร์” ซึ่งตั้ง 
อยู่บนพื้นที่ 1,200 ไร่ จ.ลพบุรี โดยควำมร่วมมือระหว่ำง 
เอ็กโก กรุ๊ป และ ซีแอลพี จำกฮ่องกง ได้น�ำระบบกำรติดตั้ง 
แผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบอยู่กับที่มำใช้ แผงโซลำร์เซลล ์
กว่ำ 545,000 แผงได้รับกำรติดตั้งบนคำนโลหะที่มีชื่อว่ำ 
“ซูเปอร์ ไดมำ” ซึ่งมีควำมคงทนต่อสภำพควำมชื้นสูง  
และติดตั้งอยู่บนฐำนรองรับซึ่งท�ำจำกปูนซีเมนต์ผสมพิเศษ 
แผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบฟิล์มบำงจะหันหน้ำไปทำงทิศใต้
ท�ำมุมกับพื้นดิน 10 องศำ ที่ค�ำนวณแล้วว่ำจะท�ำให้กำร 
ผลิตไฟฟ้ำมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 ลพบรีุ โซลำร์ เป็นต้นแบบโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทติย์ 
ของประเทศ  ใช้เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอำทิตย์ “แบบฟิล์ม
บำง” แห่งแรกของไทย มขีนำดใหญ่ตดิอนัดบัโลก ผลติไฟฟ้ำ
ได้ถึง 55 เมกะวัตต์ เทียบเท่ำกำรส่งให้แก่ประชำชนได้กว่ำ 
400,000 คน หรือ 70,000 ครัวเรือน

การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์	 “แบบหมุนตาม
ดวงอาทิตย์”	

             ระบบหมุนตำมดวงอำทิตย์นี้ ออกแบบให้แผงเซลล์ 
แสงอำทติย์สำมำรถเคลือ่นทีต่ำมดวงอำทติย์ได้ตัง้แต่เช้ำถงึ 
เย็นโดยอัตโนมัติ  หลักกำรท�ำงำน คือแผงเซลล์แสงอำทิตย์
จะสำมำรถหมนุตำมดวงอำทติย์ เพือ่รบัควำมเข้มของแสงได้ 
สงูสดุตลอดวนั ซึง่ระบบดงักล่ำวจะมลีกัษณะเป็น “แขนกล” 
ท�ำหน้ำที่หมุนแผงเซลล์แสงอำทิตย์ โดยอำศัยกำรท�ำงำน 
ของซอฟต์แวร์ที่เก็บข้อมูลควำมเข้มของรังสีดวงอำทิตย์ไว้  
ซึ่งโปรแกรมนี้จะตั้งองศำกำรหันของแผงเซลล์แสงอำทิตย์
ตำมมมุทีร่บัแสงได้มำกทีส่ดุในแต่ละช่วงเวลำ ซึง่จะช่วยเพิม่ 
ประสิทธิภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำได้มำกกว่ำแบบคงที่ร้อยละ  
20 แผงเซลล์แสงอำทิตย์จะหมุนตำมดวงอำทิตย์จำกทิศ 
ตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ทุก 8 นำที กำรหมุนหนึ่งครั้งจะ 
เปลี่ยนมุมไป 3 องศำ และใช้เวลำหมุน 20 วินำที เมื่อ 
แสงอำทิตย์หมดในตอนเย็น แผงเซลล์แสงอำทิตย์จะปรับ 
มำอยู่ในต�ำแหน่ง Home ซึ่งเป็นต�ำแหน่งขนำนกับพื้นดิน

  ในเมอืงไทยมกีำรน�ำเทคโนโลยกีำรตดิตัง้แผงประเภท 
นี้มำใช้แล้ว โดยโรงไฟฟ้ำเอกชน 4 แห่งแรกของไทยได้แก่  
โรงไฟฟ้ำ  “เอสพพี	ีท”ู จ.สระบรุ ี“เอสพพีี	ทร”ี จ.ศรสีะเกษ “ 
เอสพีพี	 โฟร์” อยู ่รอยต่อระหว่ำง จ.ศรีสะเกษและ 
จ.อุบลรำชธำนี และ “เอสพีพี	ไฟว์” จ.ร้อยเอ็ด รวมก�ำลัง 
กำรผลิตทั้งหมด 30 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้งหมดด�ำเนินงำนโดย 

เอ็กโก กรุ๊ป

เพื่อนถาม  เราตอบ

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

  ปัจจุบันโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ในประเทศไทยทั้งขนำดใหญ่และขนำดเล็ก 
จะมีกำรเลือกเทคโนโลยีในกำรติดตั้งแผงเซลล์อำทิตย์ที่แตกต่ำงกันไป ข้ึนอยู ่กับ 
พื้นที่ตั้ง ควำมเข้มของรังสีดวงอำทิตย์ และขนำดของโครงกำร ที่นิยมใช้กันอยู่เวลำนี้จะมี 
อยู ่ 2 ประเภท คือ กำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบอยู่กับที่และกำรติดตั้งแบบ 
หมุนตำมดวงอำทิตย์

การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์	“แบบอยู่กับที่”	

 กำรติดตั้งแผงแบบระบุต�ำแหน่งชัดเจน โดยใช้กำรค�ำนวณจำกข้อมูลเฉลี่ยของ 
ระดับควำมเข้มของแสงในแต่ละพื้นที่ เพื่อก�ำหนดองศำของกำรติดตั้งแผงเพื่อรับ 
แสงอำทิตย์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพที่สุด กำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบอยู่กับที่นี้  
ท�ำให้ได้รับค่ำพลังงำนจำกแสงอำทิตย์ได้ดีเพียงบำงช่วงเวลำหรือประมำณ 5-6 ช่ัวโมง 
ต่อวัน เนื่องจำกดวงอำทิตย์มีกำรเคลื่อนที่อยู่ตลอดจำกทิศตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก  
แผงเซลล์แสงอำทิตย์ที่ติดตั้งอยู ่กับที่จะได้รับพลังงำนแสงอำทิตย์ได้เต็มที่ในเวลำ 
เที่ยงวันเท่ำนั้น จึงท�ำให้ประสิทธิภำพกำรใช้งำนของแผงเซลล์แสงอำทิตย์ไม่เต็ม 
ศักยภำพเท่ำที่ควร  แต่ข้อดีของกำรติดต้ังแผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบนี้คือมีต้นทุนในกำร 
ติดตั้งไม่สูงมำกนักและดูแลรักษำง่ำย

 กลับมำพบกันอีกครั้งกับเรื่องรำวของพลังงำนทดแทนใกล้ตัว อย่ำงพลังงำนแสงอำทิตย์ ตอนที่ 2 ฉบับที่แล้วใน 
ตอนที่ 1 เรำได้รู้จักโรงไฟฟ้ำที่ใช้เซลล์แสงอำทิตย์ที่ผลิตจำกสำรหลักประเภทต่ำงๆกันไปแล้ว ครำวนี้มำดูกันว่ำโรงไฟฟ้ำ 
พลังงำนแสงอำทิตย์ในบ้ำนเรำ เลือกใช้เทคโนโลยีและกำรติดตั้งแผงเซลล์แสงอำทิตย์แบบใดให้มีประสิทธิภำพกับพื้นที่
มำกที่สุด

การบริหารจัดการและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

  กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำของโรงไฟฟ้ำพลังงำน 
แสงอำทิตย์นั้นง่ำย และไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ 
โรงไฟฟ้ำที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่น ด้ำนกำรบ�ำรุง 
รักษำ นอกจำกกำรตรวจสอบและแก้ไขแผงเซลล ์
แสงอำทิตย์ที่อำจพบควำมผิดปกติบ้ำง ก็มีเพียงกำร 
ท�ำควำมสะอำดฝุ่นละอองบนแผงด้วยน�้ำสะอำดที่มีค่ำควำม 
เป็นกรดด่ำงที่เหมำะสม ปีละ 2-3 ครั้งเท่ำนั้น  แม้จะดูเหมือนง่ำย ไม่ 
ซับซ้อน แต่โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ยังคงต้องอำศัยกำรบริหำรจัดกำรและบ�ำรุงรักษำโดยเจ้ำหน้ำท่ีท่ีมีควำมรู้  
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อให้สำมำรถผลิตไฟฟ้ำได้ประสิทธิภำพสูงสุด

 แมว่้ำแสงอำทติย์จะเปน็พลงังำนสะอำดทีไ่มม่วีนัหมด แต่กำรผลติไฟฟ้ำจำกแสงอำทติย์ยงัได้พลงังำนไมแ่น่นอน จึง
เป็นเรื่องค่อนข้ำงยำกที่เรำจะใช้แต่พลังงำนแสงอำทิตย์เพียงอย่ำงเดียว ดังนั้น กำรผสมผสำนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิง
หลำกหลำยประเภท จึงน่ำจะเป็นทำงออกที่ดีที่สุดเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้ำของประเทศ

คานโลหะ
“ซูเปอร์ไดมา”

“แขนกล” 
ท�าหน้าที่หมุน

แผงเซลล์
แสงอาทิตย์

ฐานรองรับท�าจากปูนซีเมนต์ผสมพิเศษ                                                          
แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ในเวลาเที่ยงวัน 
จะหันมุมขนานกับพื้น 
หรือ “ต�าแหน่ง Home”  

เวลาบ่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จะหันไปทางทิศตะวันตก 
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ร่างกายแข็งแรง
จิตแจ่มใส

	 นอกจากการเลือกกินอาหารที่ช่วยคลายร้อนแล้ว 
หากเราพยายามมองข้ามเร่ืองอุณหภูมิสูงไป	 เราจะพบว่า 
หน้าร้อนเป็นช่วงที่มีอะไรดีๆ	ซ่อนอยู่เหมือนกัน	เป็นต้นว่า 
เด็กๆ	 ได้หยุดภาคเรียนหลังจากร�่าเรียนอย่างหนักมา 
ตลอดทั้งเทอม	 ดอกไม้แข ่งกันบานอวดสีสันละลานตา 
ลองมองไปรอบๆ	 ตัว	 เราจะเห็นดอกไม้สวยท่ีช่วยท�าให้ 
เพลิดเพลินและใจเย็นลงได้	ขอเอาใจช่วยทุกท่านให้ผ่านพ้น 
หน้าร้อนนี้ ไปด้วยดีนะครับ

อาหารดับร้อน	"แตงโม	มะเขือเทศ	ข้าวแช่	น�้าใบบัวบก	น�้าเก๊กฮวย	 
เฉาก๊วย	และพริก"	ช่วยลดการผลาญพลังงาน	

ป้องกันภาวะขาดน�้า	ช็อคแดด

2.	 มะเขือเทศ โดยเฉพำะมะเขือเทศพันธุ์ที่รับประทำนง่ำยอย่ำง มะเขือเทศเชอรี่ รำชินี หรือสีดำ 
ที่ลูกเล็กพอดีค�ำ  มะเขือเทศมีสำรช่วยปกป้องผิวจำกรังสียูวีในแสงแดด มีไลโคปีนเป็นวิตำมินที ่
บ�ำรุงผิว ท่ำนที่ต้องออกแดดประจ�ำ นอกจำกทำครีมกันแดดแล้วอย่ำลืมครีมกันแดดธรรมชำติที่ 
กินได้อย่ำงมะเขือเทศด้วย

3.	 ข้าวแช่ อำหำรที่แสดงถึงภูมิปัญญำคนไทยเรำแต่นำนมำที่กินแล้วแก้ร้อนได้จริง  
เพรำะว่ำข้ำวแช่มีส่วนของน�้ำมำก ช่วยป้องกันภำวะขำดน�้ำไปจนถึงภำวะช็อคแดดได้  
นอกจำกนั้นน�้ำข้ำวแช่ยังมีกลิ่นมะลิกรุ่นหอมเย็นช่วยดับอำรมณ์เครียด โมโห หงุดหงิด 
จิตตก ซึ่งบำงทีพกมำพร้อมกับอำกำศร้อนได้

4.	 น�้าใบบัวบก ได้คลอโรฟิลล์เป็นเคมีเขียวที่ช่วยดับไฟอักเสบซ่ึงควำมร้อนของอำกำศกระตุ้นได้ เป็นต้นว่ำ 
ร้อนจัดแล้วเกิดผดร้อน ร้อนจนหน้ำมันสิวขึ้น หรือร้อนจนเด็กตัวรุม ผู ้ใหญ่เป็นไข้ ที่เรียกกันว่ำหวัดแดด 
กำรกินน�้ำใบบัวบกมีเคมีเย็นช่วยลดไฟอักเสบ ต้ำนอนุมูลอิสระและที่ส�ำคัญคือหำกินได้ง่ำยในบ้ำนเรำ

5.	น�า้เก๊กฮวย ดอกไม้กนิได้นีห้ำได้และท�ำกนิเองได้ง่ำยมำก  เป็นเครือ่งดืม่ปลอดคำเฟอนีทีย่ิ่งท�ำให้ร้อนจัดด้วย 
ล�ำพังตัวเก๊กฮวยเองมีสรรพคุณดับร้อนอยู่แล้ว อีกทั้งมีวิตำมินบีและฟลำโวนอยด์ที่ช่วยต้ำนอนุมูลอิสระ ยิ่งถ้ำ
เติมสมุนไพรดับร้อนอื่นเข้ำไปด้วยยิ่งช่วยได้มำก อำทิ หล่อฮั้งก้วยของจีน หรือจะใส่ใบเตยแบบไทยๆ ลงไปเพิ่ม

กลิ่นหอมเย็นชื่นใจ  พร้อมทั้งได้วิตำมินบ�ำรุงหัวใจให้สุขสบำย  เรียกว่ำได้ทั้งล้ำงพิษและพิชิตร้อนไปในตัว

6.	 เฉาก๊วย วุ้นด�ำที่ดูเป็นขนมเด็กๆ นี้ช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำยลงได้  ในเฉำก๊วยสดมีใยอำหำร
ที่ช่วยบ�ำรุงสุขภำพได้ กำรกินใยอำหำรที่มีประโยชน์ช่วยลดทั้งควำมดัน ไขมันและโรคหัวใจได้
ด้วย อีกทั้งโรคที่เกิดจำกกำรอักเสบทั้งหลำยอย่ำง กระเพำะอำหำร  กรดไหลย้อนและอำกำรไข้
ตัวรุมๆ ก็ใช้เฉำก๊วยช่วยได้เช่นกัน เฉำก๊วยนั้นจะกินแบบเย็นหรือจะด่ืมเป็นน�้ำก็ดี  โดยเฉพำะกับ 
ผู้ที่มักเป็นร้อนในช่วงหน้ำร้อน  หำกได้เฉำก๊วยเย็นๆมำดับกระหำยจะช่วยได้ดี มีเทคนิคกินนิดหนึ่ง 
ว่ำอย่ำเติมน�้ำตำลให้หวำนมำก

1.	 แตงโม รวมถึงสำรพัดตระกูลแตง เพรำะช่วยลดควำมร้อนแรงของแสงแดดที่ 
แผดเผำได้ เมนูแนะน�ำอันดับแรก คือแตงโมสด หรือปั่นก็ได้ ในแตงโมมีน�้ำมำกเป็น 
ของดับร้อนส�ำคัญที่ร่ำงกำยต้องกำรโดยเฉพำะ

7.	 พริก ของเผ็ดๆในหน้ำร้อนก็มีข้อดี พริกช่วยดับร้อนได้ตรงที่กระตุ้นเคมีสุขในสมองให้หลั่ง 
ออกมำ ตอนแรกอำจเผ็ดแต่จะค่อยเย็นลง นอกจำกนั้นในพริกยังมีเบต้ำแคโรทีนที่เป็นวิตำมิน
ช่วยปกป้องผิวพรรณ และกรดเผ็ดในพริกยังช่วยลดอำกำรเจ็บปวดตำมร่ำงกำยที่อำจเป็นได้ 
มำกขึ้นในช่วงหน้ำร้อนได้ด้วย

 เมืองร้อนอย่ำงบ้ำนเรำ ขนำดฤดูหนำว ฤดูฝน ก็ยังได้ยินเสียงบ่นว่ำ ร้อน! ร้อนมำกๆ! แล้วถ้ำช่วงที่เข้ำสู่ฤดูร้อน 
จริงๆ ในเดือนเมษำยนอย่ำงนี้ คงจะยิ่งบ่นกันเป็นแน่ อันที่จริงบ่นไปก็ไม่ช่วยคลำยร้อน กลับจะยิ่งท�ำให้หงุดหงิดพำล 
อำรมณ์เสีย เพิ่มควำมร้อนในใจเข้ำไปอีก อย่ำงไรเสียเรำคงไม่อยำกหนีเมืองไทยที่รักไปอยู่เมืองหนำวมีหิมะตกแทน  
ดังนั้นลองมำหำหนทำงช่วยร่ำงกำยระบำยควำมร้อนกันดีกว่ำ

 นพ.กฤษดำ ศิรำมพุช ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เวชศำสตร์อำยุรวัฒน์นำนำชำติ กล่ำวว่ำ ภำวะร้อนจัด ควรต้องระวังโรค 
ขำดน�้ำและช็อคแดดเป็นพิเศษ เพรำะอำจจะท�ำให้เกิดอำกำรปวดหัวง่ำย ซึมลง นอนเก่ง เบ่ืออำหำร ควำมดันข้ึน จึงขอ
แนะน�ำอำหำรดับร้อน 7 ชนิด ที่จะช่วยลดกำรผลำญพลังงำนลงได้ คือ

ที่มา	:	ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ

หากลดการใช้แอร์ลงแค่วนัละ 
	1	ชม.	จากทุกคืนเปิดแอร์	8	ชม.
เหลือเปิดแค่	7	ชม.	จะช่วย
ประหยัดเงินค่าไฟได้เดือนละ	
126.90	บาท		หากผู้ใช้แอร์	
1	 ล ้านเคร่ืองช ่วยกันลดเวลา 

การใช้งานลงเพียง	1	ชม.	จะประหยดัเงนิ
ได้ถึงเดือนละ	126.9	ล้านบาท
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สวนหลังบ้าน

 ชะอม เป็นพืชสวนครัวที่นิยมปลูกเพื่อใช้ประโยชน ์
เป็นอำหำรตำมบ้ำนมำแต่โบรำณแล้ว และยังมีผู้ปลูกเป็น 
พืชเศรษฐกิจ เก็บยอดอ่อนขำยสร้ำงรำยได้อย่ำงเป็นกอบ 
เป็นก�ำมำช้ำนำนเช่นกัน ยอดอ่อนของ “ชะอม”	นอกจำก 
จะน�ำไปลวกหรือชุบไข่ทอดกินกับน�้ำพริกกะปิแล้ว ยังนิยม 
น�ำไข่ชะอมไปใส่แกงส้มกุ้งสด หรือใช้ยอดอ่อนใส่แกงอ่อม  
แกงแค รวมทั้งเมนูอื่นๆ อีกมำก 

 ชะอมเป็นไม้พุ ่มขนำดย่อม ผู ้ปลูกมักตัดแต่งกิ่ง  
เพื่อให้ออกยอดไม่สูงเกินไป จะได้เก็บยอดได้สะดวก ตำม 
ล�ำต้นและกิ่งก้ำนมีหนำมแหลม ใบเป็นใบประกอบขนำด 
เล็กมีก้ำนใบแยกเป็นใบอยู่  2 ทำง ลักษณะคล้ำยใบกระถิน 
หรอืใบส้มป่อย  ใบอ่อนมกีลิน่ฉนุคล้ำยกลิน่ลกูสะตอ ใบย่อย 
มีขนำดเล็กออกตรงข้ำมกัน คล้ำยรูปรีประมำณ 13-28 คู ่
ปลำยใบแหลมขอบใบเรียบ ใบย่อยจะหุบในเวลำเย็น และ 
แผ่ออกเพื่อรับแสงในช่วงกลำงวัน ดอกมีขนำดเล็กออก 
ที่ซอกใบสีขำวหรือขำวนวล แต่ละท้องถิ่นมีชื่อเรียกต่ำง 
กันไป ทำงเหนือเรียก ผักหละ  อีสำนเรียก ผักขำ ใต้เรียก อม 
ภำษำอังกฤษเรียกว่ำ Climbing Wattle หรือ  Acacia

วิธีการปลูกและการดูแล	
  ชะอมเป็นพืชพ้ืนบ้ำนที่ปลูกง่ำย ปกติปลูกตรงไหน 
กข็ึน้งำมดอียูแ่ล้ว ควำมทีต้่นมหีนำมแหลมจงึนยิมปลกูรมิร้ัว 
หรือใช้เป็นร้ัวบ้ำนเสียเลย ข้อควรระวังในกำรปลูกคืออย่ำ 
ให้น�้ำท่วมโคนต้นในฤดูฝน กำรปลูกในที่รำบลุ่มควรยก 
ร่องขึ้นมำ ระยะห่ำงระหว่ำงต้นประมำณ 1 ศอก เพรำะ 
กำรปลกูชดิจะท�ำให้ไม่เปลอืงเนือ้ทีแ่ละท�ำให้กำรแตกยอดด ี
พ้ืนที่ประมำณ 1 ไร่ หำกปลูกตำมที่กล่ำวแล้วข้ำงต้นจะได ้
จ�ำนวนต้นชะอมถึง 2,000 ต้น 

  ชะอมปลูกได้ในดิน
ทั่วไป ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด  
ตอนกิ่ง กำรโน ้มกิ่ง และ
กำรปักช�ำ วิธีที่นิยมคือกำร 
ปักช�ำกิ่ง ท�ำง่ำยๆ โดย 
กำรตัดแต่งกิ่งกลำง
อ ่อนกลำงแก่ บั่น 
ควำมยำวประมำณ 
1 คืบ แล้วปักช�ำ 

ลงในถุงด�ำเอำพลำสติกครอบไว้ประมำณ 7 วัน พอติดรำก จำกนั้นให้เลี้ยงต่อ 
ไปประมำณ 1 - 2 เดอืน จงึน�ำไปปลกูในแปลงได้ หรอืหำกใจร้อนไม่อยำกรอ ปัจจบุนั 
มีกิ่งพันธุ์ชะอมขำยทั่วไป ตำมตลำดนัดไม้ดอกไม้ประดับ โดยมัดเป็นท่อนๆ รำคำ 
ไม่แพง หำซื้อมำปลูกได้ เพียงไม่กี่วันชะอมจะแตกกิ่งออกมำให้ชื่นชมแล้ว แต ่
กำรปลูกด้วยเมล็ดจะได้ต้นที่แข็งแรงและทนทำนต่อสภำพแวดล้อม มีหนำม 
หนำกว่ำกำรปลูกด้วยวิธีอื่น

 เคล็ดลับในกำรปลูกชะอมให้แตกยอดอ่อน 
เก็บได้ตลอดทั้งปี ต ้องมีกำรจัดกำรน�้ำให้ดี  
เพรำะถ้ำชะอมได้น�้ำดี ชะอมจะแตกยอดอ่อน 
อยู่เสมอ โดยเฉพำะในหน้ำฝนจะพบว่ำชะอม 
แตกยอดได้ดีมำก ขณะที่ชะอมก�ำลังแตกยอด 
อ่อนควรมีกำรเสริมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้แก่ 
ชะอมอย่ำงสม�่ำเสมอด้วย ประมำณ 15 วันครั้ง  
ส่วนกำรให้น�้ำควรให้ตำมสภำพอำกำศ หน้ำฝน 
อำจไม่จ�ำเป็นต้องให้น�้ำเลยยกเว้นฝนทิ้งช่วง 
หลำยวัน ส่วนหน้ำร้อน ต้องให้น�้ำทุกวันมิเช่นนั้น 
ชะอมจะให้ยอดน้อย ช่วงหน้ำหนำวชะอมจะให ้

ยอดน้อยที่สุด แต่เรำมีวิธีบังคับให้ชะอมแตกยอดในหน้ำหนำวได้ด้วยกำรตัด 
แต่งกิ่ง หรือว่ำรูดใบออกให้มำก จำกนั้นจึงให้ปุ๋ยและน�้ำ ยอดจะแตกออกมำ 
นอกจำกนี้ เทคนิคกระตุ ้นให้ชะอมแตกยอดอ่อนได้ดีและเร็ว ให้ลองใช้น�้ำ 
มะพร้ำวอ่อน จ�ำนวน 1 - 2 ช้อนแกงผสมกับน�้ำเปล่ำจ�ำนวน 20 ลิตรฉีดพ่น 
ในตอนเช้ำหรือตอนเย็น ช่วงปำกใบเปิด จะท�ำให้ชะอมแตกยอดดีมำก

สารพัดประโยชน์จากชะอม
 ชะอมน�ำมำท�ำเป็นเมนูอำหำรได้หลำกหลำยเมนู เช่น  ชะอมชุบไข่ แกงส้ม
ชะอมกุ้ง ผัดชะอมวุ้นเส้นกระเทียมดอง น�ำมำลวกหรือนึ่งใช้เป็น
ผักจิ้ม ทำนคู่กับน�้ำพริกกะปิปลำทู นอกจำกนี้ชำวเหนือ
และชำวอีสำนยังนิยมน�ำไปปรุงเป็นเมนูต้มหลำยอย่ำง 
อำทิ แกงอ่อม แกงลำว แกงแค เป็นต้น ถึงแม้ว่ำชะอม
จะเป็นพืชที่ออกยอดตลอดทั้งปี แต่บำงคนว่ำชะอม 
หน้ำฝนจะมีรสเปรี้ยวกลิ่นฉุน บ้ำงครั้งอำจท�ำให้ปวดท้อง 
 จึงนิยมบริโภคในช่วงหน้ำแล้งมำกกว่ำ 
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ส�ำหรับสรรพคุณ
ทำงยำนั้น กำรแพทย์

สมุนไพรนิยมใช้รำกสด 
ของ “ชะอม” ฝนกับน�้ำดื่ม

เป็นยำแก้ท้องอืดเฟ้อ 
ขับลมในล�ำไส้ และแก้

ปวดเสียวในช่องท้องได้ดีมำก 
ยอดชะอมช่วยลดควำมร ้อน
ของร่ำงกำยลงได้ ช่วยต่อต้ำน 
อนมุลูอสิระ เนือ่งจำกมวีติำมนิเอ 
สูง และเป็นพืชท่ีมีไฟเบอร์สูง 
จึงช่วยในกำรขับถ่ำย ป้องกัน 
โรคท้องผูกได้เป็นอย่ำงดี แต่ 
ผู ้ป ่วยโรคเกำต์ไม่ควรบริโภค 
หรือบริโภคแต่เพียงน้อย  เพรำะ 
กรดยูริกเป็นตัวกำรที่ท�ำให้เกิด
ข้ออักเสบในผู้ป่วยโรคเกำต์ ซึ่ง 
เกิดมำจำกสำรพิวรีน (Purine) 
โดยผักชะอมน้ันก็มีสำรพิวรีน 
ในระดับปำนกลำงถึงระดับสูง 
หำกเป็นมำกไม่ควรรับประทำน 
เพรำะจะท�ำให้ปวดกระดูกได้

 ริมรั้วบ้ำนด้ำนไหนยังว่ำง 
อย่ำลมืลองหำกิง่ชะอมมำปักสกั 
3-4 กิ่ง จะได้มีชะอมกินตลอดปี 

ไม่ต้องเสียเงินซื้อหำ โดย
เฉพำะช่วงชะอมแพง แถม
ยังม่ันใจได้ว่ำปลอดสำรพิษ

เพือ่สขุภำพทีด่กีว่ำด้วยนะครบั

รู ้หรือไม่..เปลือกต้น	 ของ	 “ชะอม”	 สามารถใช้แทนผงชูรสได้ด้วย	 โดยเอาเปลือกแบบสดจ�านวน	 
2-3	ชิ้น	ยาวประมาณ	2-3	นิว้	ห่อด้วยผ้าขาวบางมัด	ต้มกับกระดูกหมูหรือไก่จนน�้าเดือด	เป็นน�้าสต๊อก 
ใช้ปรุงอาหารจ�าพวกแกง	 หรือกะพอประมาณต�าให้ละเอียดใส่ในผัด	 จะช่วยเพิ่มรสชาติ ให้อาหารมี 
ความอร่อยยิ่งขึ้น	

หากพูดถึงเครื่องเคียงคู ่กับน�้าพริกกะปิเมนูอาหารไทยยอดนิยม 
คงหนไีม่พ้นชะอมชุบไข่ทอดกลิ่นหอมชวนให้หิว	 เป็นเมนูอาหารที่ 
เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดี	สขุใจฉบบันีเ้ราชวนเพือ่นบ้านมาปลกูชะอม 

ไว้ริมรั้วไว้สัก	 2-3	 ต้นครับ	 ปลูกครั้งเดียวมีชะอมกินได้ตลอด 
ลองปลูกแล้วจะรู้ว่าชะอมมีดีกว่าแค่เอาไปชุบไข่ทอด
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ด.ช.ยุทธภูมิ	 ชัยสิทธ์ิพนาลัย ชั้น ม.3 โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก  
จ.เชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่มผลงำนส่ิงประดิษฐ์  “จักรยานอเนกประสงค	์ 
3	 in	 1” กับแนวคิดที่มำจำกควำมอยำกช่วยแบ่งเบำภำระของคุณครู 
อนบุำล “พวกผมเหน็ครอูนบุาลต้องท�างานหนกั ไหนจะต้องช่วยซกัผ้าอ้อมให้น้องๆ ไม่ค่อยมเีวลาออก 
ก�าลังกาย อีกทั้งในชุมชนเองมีปัญหาไฟฟ้าตกบ่อยๆ ในช่วงฤดูฝน จึงเป็นที่มาของการประดิษฐ์ 
จักรยาน 3 in 1 ที่สามารถซักผ้าและผลิตกระแสไฟฟ้าไปพร้อมกันได้ แถมยังได้ออกก�าลังกายไปใน 

ตัวด้วย ผมน�าความรู้วิชาช่างและการงานอาชีพที่สนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว รวมทั้งวิชาวิทยาศาสตร์เร่ืองการก�าเนิด 
ของกระแสไฟฟ้ามาใช้เป็นหลักการประดิษฐ์ ครูก็ช่วยให้ค�าแนะน�าในเรื่องการน�าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์และ 
กระบวนการในการประดิษฐ์จักรยานให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้” 

นายบุรินทร์	 แป้นตระกูล ชั้น ม.5 โรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม 
จ.เพชรบูรณ์ ตัวแทนกลุ่มผลงำนส่ิงประดิษฐ์ “เครื่องต้นแบบ 
ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมด้วยกงัหนัมหศัจรรย์” เล่ำที่ 
มำของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนชิ้นโบว์แดงนี้ว่ำ “ไอเดียเรื่องการ 
สร้างกังหันลมนี้มาจากกังหันลมของเล่นเด็ก ซึ่งใบพัดสามารถ 
หมุนสวนทางกันได้ เพราะในชุมชนที่เราอยู่ ลมมีก�าลังไม่เพียงพอ 

ที่จะหมุนกังหันให้ผลิตไฟฟ้าได้เร็วมากนัก จึงท�าให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้น้อย ดังนั้น  
พวกเราจึงคิดประดิษฐ์เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานลมต้นแบบขนาดเล็กขึ้นมา โดยตั้งสมมุติฐานว่าถ้าเพิ่มรอบหมุน 
ของใบพัด ก็จะท�าให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น โดยน�าวิชาวิทยาศาสตร์และการงานอาชีพที่เคยเรียนมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะมีครู 
คอยให้ค�าแนะน�า รวมทั้งการไปหาความรู้ด้วยตัวเองจากการลงพื้นที่ถามชาวบ้านที่เป็นช่างในชุมชนของพวกเรา”

น.ส.สายธาร	ใจเมือง ชั้น ม.5 โรงเรียน 
แม่ตื่นวิทยำคม จ.เชียงใหม่ ตัวแทนกลุ่ม 
โครงงำนทดลอง “สบูใ่ยบวบขดัมอืสมนุไพร 
จากน�้ามันทอดซ�้า”	 เล่ำถึงที่มำของกำร 

สร้ำงสรรค์โครงงำนนี้ว่ำ “โครงงานนี้เริ่ม 
มาจากไอเดียของเพ่ือนๆ กลุ่ม 
สายศิลป์ ที่ได้ลงพื้นที่ไปศึกษา 

ชุมชนที่ตัวเองอยู ่  ตามแผนที่วิถี 
พอเพียง (S-Map) พบว่าแต่ละบ้านมี 

น�้ามันจากการทอดอาหารเหลือทิ้งจ�านวนมาก 
หากก�าจัดไม่ถูกวิธีก็จะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ 
ชุมชนได้ ดังนั้น จึงได้น�าปัญหานี้มาปรึกษาคุณครูสังคม  
จากนั้นคุณครูจึงได้น�าปัญหานี้มาเชื่อมโยงกับกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ โดยให้พวกหนูซึ่งเป็นเด็กกลุ่มสายวิทย์  
ซึ่งมีพื้นฐานวิชาเคมี มาออกแบบการทดลองและพัฒนา 
เป็นผลิตภัณฑ์สบู่ใยบวบขัดมือฯ โดยระหว่างการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ จะมีการเชื่อมโยงแนวคิด LCA มาวิเคราะห์ด้วย 
ในขณะเดียวกันคุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพได้ช่วยให้ 

ค�าแนะน�าในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม น่าใช้ 
มากข้ึน”

ด.ช.จักรพันธ์	 กลอยค�า ชั้น ป.6 
โรงเรียนบ้ำนหนองกรดสำมัคคี จ.สระบุรี  
นักเรียนชั้นประถมศึกษำกลุ่มเดียว ที่ผ่ำน 
เข้ำรอบมำเป็น 1 ใน 24 โครงงำนดีเด่น 
กับผลงำนโครงงำนทดลอง “พลังงาน 

ความร้อนจากแกนข้าวโพด” เร่ิมต้นเล่ำว่ำ “พวกผมใช้ 
เวลาว่างทั้งตอนพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมาช่วยกัน 
ท�าถ่านอัดแท่งจากแกนข้าวโพด เพราะในชุมชนของเรา 
ท�าไร่ข้าวโพดเป็นอาชีพหลัก จะมีแกนข้าวโพดเป็นจ�านวน 
มาก ผมเลยมาปรึกษาครูว่าจะเอาแกนข้าวโพดไปใช ้
ประโยชน์อะไรได้บ้าง ครูจึงให้พวกเราลองเอาแกนข้าวโพด 
มาเผาเป็นถ่านอัดแท่ง ผลก็คือถ่านจากแกนข้าวโพดให้ 
ความร้อนดีใกล้เคียงกับถ่านไม้ ส่ิงที่ผมได้รับจากการมา 
ร ่วมประกวดโครงงานนี้ คือความรู ้ที่ ได ้จากการลงมือ 
ท�าจริงๆ ที่ส�าคัญยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์การท�า 
โครงงานกับพี่ๆ จากโรงเรียนอื่นด้วย”

หลากความคิดสร้างสรรค์

ต้นทางสร้างสรรค์ 

ปลายทางสดใส

 เพรำะกำรเรียนรู้ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน กำรส่งเสริมให้เด็กและเยำวชนซึ่งเป็นต้นทำงของอนำคตของชำติ 
มีเวทีในกำรแสดงควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยกำรประมวลควำมรู้ที่ได้รับถ่ำยทอดจำกครูออกมำเป็นโครงงำน เพื่อสะท้อน 
ถึงผลกำรเรียนรู้ที่สำมำรถเชื่อมโยงไปสู่กำรน�ำไปปฏิบัติได้จริงในวิถีชีวิตประจ�ำวัน ทั้งยังเป็นจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ที่พร้อม 
ขยำยผลกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมออกไปสู่ชุมชนของตนเองได้อีกด้วย

 ในฉบับนี้ จึงขอน�ำเสนอตัวอย่ำงผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ของเยำวชน จำก 24 โครงงำนทดลองและโครงงำน 
สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับกำรพิจำรณำให้เป็น	 “โครงงานเยาวชนดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557”	 ภายใต้โครงการพลังงานเพื่อชีวิต	 
ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง โดยเป็นโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมที่น�ำแนวคิด LCA (Life Cycle  
Assessment) หรือกำรประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ และกำรส�ำรวจ 
สภำพปัญหำและแหล่งเรียนรู ้ในชุมชน มำวิเครำะห์และประยุกต์ใช้ 
ในขณะเดียวกันยังเป็นโครงงำนที่สำมำรถน�ำไปขยำยผลสู่กำรปฏิบัติ 
ได้จริงทั้งในโรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ได้อีกด้วย

ด.ญ.อุษา	 จารย์โพธ์ิ	 ชั้น ม.3 โรงเรียนกัลยำณวัตร  
จ.ขอนแก่น ตวัแทนกลุม่โครงงำนทดลอง “เอทานอลพลังงาน 
ทดแทนจากเนื้อฝักคูนต้นไม้แห่งชาติ”	 1 ใน 24 โครงงำน 
ดีเด่น เล่ำว่ำ “แนวคิดในการพัฒนาโครงงานมาจากสิ่งใกล้ตัว 
ที่พวกเราเห็นเป็นประจ�าทุกวัน นั่นคือ ฝักคูนที่ร ่วงหล่น 

มากมายในโรงเรียนของเรา แล้วภารโรงต้องน�าไปฝังกลบหรือเผาทิ้งก่อให้เกิด 
มลภาวะ เราจึงคิดว่าฝักคูนเหล่านี้น่าจะเอาไปท�าให้เกิดประโยชน์อะไรได้บ้าง  
พวกเราอยู่ในชุมนุมวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว จึงมีแนวคิดที่จะน�าฝักคูนนี้มาทดลอง 
ทางวทิยาศาสตร์ โดยเอามาหมกักบัยสีต์ 
ผลที่ได้คือเอทานอลบริสุทธิ์ที่สามารถ 
น�ามาเป ็นเชื้อเพลิงได ้  ในอนาคต 
พวกเราจะน�าโครงงานทดลอง 
นี้ไปขยายผลในชุมชนที่ เราอยู ่  
รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้ชาวบ้าน 
เช ่น  ท�า เครื่ องกลั่น เอทานอล 
แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน”

หลากความคิดสร้างสรรค์

หลากความคิดสร้างสรรค์

 ค�ำบอกเล่ำด้วยควำมภูมิใจจำก
น้องๆ ที่สร้ำงสรรค์โครงงำนซึ่งได้
รับรำงวัลจำกโครงกำร “พลังงาน
เพื่อชีวิต	 ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอ
เพียง” เป็นก�ำลังใจ แต่พลังส�ำคัญ
ที่ผลักดันให้เด็กและเยำวชนได้มี 
โอกำสมำแสดงควำมคดิและผลงำน 
สร้ำงสรรค์คือ โรงเรียนและคร ู 
ซึ่งเป ็นต้นทางของการเรียนรู ้	
ประกอบกับมีเวทีที่ เป ิดโอกาส 
ให ้ เยาวชนได ้มำแสดงควำมรู ้  
ควำมสำมำรถ แลกเปลี่ยนผลงำน 
และช ่วยบ ่มเพำะจิตส�ำนึกแห ่ง 
กำรอนรุกัษ์พลงังำนและสิง่แวดล้อม 
ลงในใจของเด็กและเยำวชนท่ีจะ 
เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ต่อไป
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ห้องนั่งเล่น

ใช้อย่างไรให้ “ประหยัด และปลอดภัย”

การสังเกตถังก๊าซหุงต้มคุณภาพ
	มีตรำประทับเครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)
 รับรองคุณภำพจำกส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) 
 ประทับที่หูถังอย่ำงถำวรและชัดเจน
	ระบุชื่อบริษัทผู้ผลิตที่บริเวณหูถังอย่ำงถำวรและชัดเจน
	ระบุเดือน / ปีที่ตรวจสอบครั้งสุดท้ำย
	ถังไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีรอยขีดข่วนเป็นรอยลึก ไม่เป็นสนิมผุกร่อน
	ระบุน�้ำหนักถังเปล่ำ และน�้ำหนักบรรจุอย่ำงชัดเจน
	มีซีลผนึกที่วำล์วหัวถังในสภำพสมบูรณ์เรียบร้อย

การจัดวางถังก๊าซหุงต้ม
	ควรตั้งถังก๊ำซห่ำงจำกเตำไฟอย่ำงน้อย 1.5 เมตร
	ไม่ควรตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่อำจก่อให้เกิดประกำยไฟ 
 ไว้ใกล้ถังก๊ำซ
	ตัง้ถงัก๊ำซในจดุทีม่อีำกำศถ่ำยเทได้สะดวก หรอืภำยนอกอำคำร 
 เพื่อควำมปลอดภัย
	ตั้งถังก๊ำซในบริเวณที่เคลื่อนย้ำยได้สะดวก ไม่กีดขวำงทำง 
 เข้ำ-ออก
	ตั้งถังก๊ำซบนพื้นที่รำบและแข็ง ที่ส�ำคัญต้องวำงถังก๊ำซใน 
 แนวตั้งเสมอ ห้ำมวำงถังในแนวนอนแม้ก๊ำซอ่อนเพรำะใกล ้
 หมดถังแล้วก็ตำม 
	ไม่ต้ังถังก๊ำซในบริเวณที่เปียกช้ืน รวมทั้งไม่ต้ังในห้องใต้ดิน 
 หำกจ�ำเป็นควรติดตั้งเครื่องเตือนภัยด้วย
	ห้ำมกลิ้ง หรือกระแทกถังก๊ำซหุงต้ม 
	ห้ำมน�ำถังก๊ำซเปล่ำไปเติมที่สถำนีบริกำร
	ห้ำมน�ำถังก๊ำซหุงต้มไปใช้แทนถังก๊ำซในรถยนต์

วิธีแก้ไขเมื่อเกิดก๊าซรั่ว
 เมื่อได้กลิ่นก๊ำซ ต้องหำจุดที่รั่วโดยเร็ว โดยใช้น�้ำสบู่ 
 ลูบตำมจุดที่สงสัย เช่น ที่วำล์วของถัง ข้อต่อท่อยำง 
 ที่หัวปรับแรงดันที่เตำก๊ำซ และที่ตัวถังก๊ำซ
	เปิดประตูหน้ำต่ำง เพื่อระบำยก๊ำซออก
	ห้ำมจุดไฟ สูบบุหรี่ หรือ เปิด/ปิดสวิตซ์ไฟในบริเวณ 
 นั้นเด็ดขำด
	ถ้ำก๊ำซรั่วที่ตัวถัง ให้พลิกจุดรั่วไว้ด้ำนบน น�ำถังที่รั่ว 
 ไปวำงไว้ในที่โล่ง เช่น กลำงสนำม ระวังอย่ำให้มีกำร 
 จุดไฟและสูบบุหรี่ในบริเวณนั้น
	ถ้ำมีไฟลุกที่ถัง ให้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 
 ฉีดดับ และแจ้งให้ร้ำนค้ำหรือบริษัททรำบโดยเร็ว

 หำกปฏิบัติได้ตำมข้อแนะน�ำข้ำงต้น นอกจำกจะ
มั่นใจได้ว่ำจะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยประจ�ำเดือนลงไป
ได้มำก โดยเฉพำะร้ำนอำหำรที่แต่ละเดือนต้องใช้ก๊ำซ
หลำยถังแล้ว ยังช่วยให้อุ่นใจว่ำชีวิตและทรัพย์สินของ 
ทกุท่ำนจะปลอดภยัจำกกำรใช้ก๊ำซหงุต้มอย่ำงแน่นอนครบั
ขอบคุณข้อมูล www.EnergySavingMedia.com

การใช้ก๊าซหุงต้มอย่างประหยัด
	ไม่ควรตั้งเตำหุงต้มในที่มีลมพัดแรงหรือไม่ใช้พัดลมเป่ำเข้ำเตำเพรำะ 
 เปลวไฟจะไม่สัมผัสกับภำชนะและเป็นกำรสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยใช่เหตุ
	ในกำรประกอบอำหำร ควรใช้ภำชนะที่มีขนำดเหมำะสมกับปริมำณ 
 อำหำร หำกใช้ภำชนะใหญ่เกินไปจะท�ำให้สิ้นเปลืองก๊ำซมำกขึ้นกว่ำ 
 ที่ภำชนะจะร้อน
	ควรท�ำควำมสะอำดกำต้มน�้ำที่ใช้ไม่ให้มีตะกรันจับด้ำนใน เพรำะจะ 
 กลำยเป็นฉนวนกันควำมร้อน ท�ำให้น�้ำเดือดช้ำ และสิ้นเปลืองก๊ำซมำกขึ้น
	ไม่เปิดเตำก๊ำซทิ้งไว้ระหว่ำงเตรียมอำหำร
	เมื่อใช้เตำก๊ำซให้สังเกตดูสีของเปลวไฟ หำกเปลวไฟมีสีน�้ำเงินแสดงถึง 
 ระดับที่ส่วนผสมของก๊ำซพอดีกับอำกำศท�ำให้เกิดกำรเผำไหม้ที่สมบูรณ ์
 และให้ควำมร้อนสูงสุด ส่วนเปลวไฟสีส้มนั้นอำจเกิดจำกหัวเตำอุดตัน 
 ท�ำให้ปริมำณก๊ำซน้อยเกนิไป 
	หมั่นท�ำควำมสะอำดหัวเตำ เพรำะหำกอุดตันจะท�ำให้ก๊ำซไม่สำมำรถ 
 ออกมำได้
	เลือกขนำดหัวเตำให้เหมำะกับภำชนะ เพรำะหำกใช้กระทะใบเล็กแต่ใช้ 
 หัวเตำขนำดใหญ่ จะท�ำให้สิ้นเปลืองก๊ำซโดยไม่จ�ำเป็น

ก๊าซหุงต้ม หรือที่เรียกกันว่ำก๊ำซ 
แอลพีจี มีชื่อเต็มว่ำก๊ำซปิโตรเลียม 
เหลว (liquefied petroleum gas :  
LPG) เป ็นเชื้อเพลิงที่น�ำมำใช้ท�ำ 
อำหำรทั้งในครัวเรือนและร้ำนอำหำร 
มำกกว่ำเชื้อเพลิงชนิดอื่น ถึงแม้รำคำ 
จะปรับสูงขึ้น เ ร่ือยๆตำมต ้นทุนก็ 
ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ขำดไม่ได้ เนื่อง 
จำกใช้งำนง่ำย สะดวกสบำย แต่ใน 
อีกแง่มุมหนึ่งที่ควรระวัง ก๊ำซหุงต้ม 
มีคุณสมบัติไวไฟและเป็นเชื้อเพลิง 
ที่สำมำรถติดไฟอย่ำงรวดเร็ว จึงมี 
ควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดกำรระเบิดหรือ 
เพลิงไหม้ได้ ห้องนั่งเล่นฉบับนี้ขอ
น�ำเคล็ดลับกำรใช้ก๊ำซหุงต้มอย่ำง
ประหยัดและปลอดภัยที่สำมำรถน�ำ
ไปปฏิบัติได้ง่ำยๆ มำฝำกกัน

ข้อปฏิบัติ ในกรณีฉุกเฉนิ
  ในกรณีทีเ่กดิเหตุฉกุเฉนิขึน้ และมผีูไ้ด้รบัอนัตรำย ควรจัดให้มกีำรปฐมพยำบำลอย่ำงทนัทดัีงนี ้กรณทีีก๊่ำซหงุต้มเหลว 
กระเด็นหรือกระฉอกเข้ำตำ จะต้องรีบล้ำงตำด้วยน�้ำสะอำดหลำย ๆ ครั้งทันทีและให้ดึงหนังตำล่ำงและหนังตำบนอยู่เสมอ 
ห้ำมใช้น�้ำร้อนล้ำงตำเป็นอันขำด แล้วรีบส่งผู้ป่วยไปยังสถำนพยำบำลทันที กรณีหำยใจเอำก๊ำซหุงต้มเข้ำไปในปริมำณที่สูง  
จะต้องเคลื่อนผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอำกำศบริสุทธิ์ ถ้ำหำกผู้ป่วยหยุดหำยใจ จะต้อง 
ช่วยผำยปอดหรือใช้เครื่องช่วยหำยใจ แล้วจึงให้ผู้ป่วยได้พักผ่อนและห่ม
ผ้ำให้ร่ำงกำยอบอุ่น แล้วส่งผู้ป่วยไปยังสถำนพยำบำลโดยเร็ว วันละนดิจิตแจ่มใส 

 ในขณะที่เราหัวเราะอย่างมีความสุข อัตราการ 
เต้นของหัวใจจะเร็วขึ้นเล็กน้อย ท�าให้หลอด 
เลือดหัวใจขยายมากกว่าปกติ และช่วย 
ให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นถึงร้อยละ 24  
นอกจากนัน้ ร่างกายจะหลั่งสารนวิโรเคมี 
(neurochemical) ซึ่งเป็นสารเคมีแห่ง

ความสุขออกมา ท�าให ้ร ่างกายเรารู ้สึก
กระปร้ีกระเปร่าขึ้นอีกด้วย

หัวเราะ
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 คอลัมน์น้องใหม่ "รู้ไว้ใช่ว่า" ตำมค�ำเรียกร้องของ 
ผู้อ่ำน ที่อยำกให้น�ำเสนอสำระประโยชน์หรือแนวทำง 
พัฒนำคุณภำพชีวิตแบบพอเพียงและมีควำมสุข ฉบับ
ประเดมิปี 2558 น้ี ขอเริม่ด้วยควำมรูก้ำรท�ำบญัชคีรวัเรอืน  
ทีส่มำชกิในบ้ำน  ชมุชน โรงเรยีน สำมำรถท�ำได้ด้วยตนเอง

 จำกสภำวะสังคมปัจจุบันที่ เต็มไปด้วยกระแส
วัตถุนิยมและควำมฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนท�ำให้คนไทย
จ�ำนวนมำกหลงเดินทำงผิดไปตำมกระแสนิยมจนกลำย
เป็นปัญหำสงัคม  โดยเฉพำะปัญหำหนีส้นิทีไ่ม่มวีนัจบสิน้

 อย่ำงไรก็ตำมคนไทยยังมีทำงออก เพื่อที่จะได้ด�ำรง
ชีวิตให้อยู่รอดภำยใต้สังคมในปัจจุบัน แนวทำงหนึ่งที่
ประชำชนไทยควรยึดถือ คือการพึ่งตนเอง	 รู้จักความ
พอประมาณ	 และไม่ประมาท	 ตามแนวปรัชญา	
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ที่ทรงมองเห็นถึงควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้
กับตัวเอง รู้จักควำมพอมีพอกิน พอมีพอใช้ ค�ำนึงถึงหลัก
เหตุผลและกำรประมำณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติ
ประชำชนคนไทย ไม่ให้ประมำท โดยเฉพำะกำรใช้จ่ำย
เงินอันเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำเนินชีวิต

 
 การท�าบัญชีครัวเรือน	 คือ กำรจดบันทึกข้อมูล 
เกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในกำรด�ำรงชีวิตของตัวเอง และ 
ภำยในครอบครวั  ข้อมลูทีไ่ด้จำกกำรบนัทกึจะเป็นตวับ่งชี ้
อดีต ปัจจุบันและอนำคตของชีวิตของตัวเอง สำมำรถ
น�ำข ้อมูลอดีตมำบอกปัจจุบันและอนำคตได้ เป ็น 
ประโยชน์ต่อกำรวำงแผนชีวิตและกิจกรรมต่ำงๆในชีวิต 
ในครอบครัว

 บัญชีครัวเรือน มิได้หมำยถึง กำรท�ำบัญชีหรือ 
บันทึกรำยรับรำยจ่ำยประจ�ำวันเท่ำนั้น แต่อำจหมำยถึง 
กำรบันทึกข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัวของเรำ 
ได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้ำนเรำ 
ในชุมชนเรำ บัญชีควำมรู้ควำมคิดของเรำ บัญชีผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้รู ้ในชุมชนเรำ บัญชีเด็กและเยำวชนของเรำ 
บัญชีภูมิปัญญำด้ำนต่ำงๆ ของเรำ เป็นต้น หมำยควำม
ว่ำ  เรำสำมำรถจดบันทึกได้ทุกเรื่องในชีวิตของเรำ  หำก
ทกุคนจดบนัทกึจะมปีระโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชมุชน
และประเทศ เพรำะบันทึกนั้นจะกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ส�ำคัญทำงหนึ่ง กำรเรียนรู้จำกกำรฝึกจดบันทึกหรือกำร
เขียนท�ำให้ต้องใช้ควำมคิด เมื่อมีกำรคิดย่อมก่อให้เกิด
ปัญญำ สำมำรถแก้ไขปัญหำได้โดยใช้เหตุผลวิเครำะห์
พิจำรณำได้ถูกต้อง 

 กำรท�ำบัญชีครัวเรือนในด้ำนเศรษฐกิจ หรือกำร 
บันทึกรำยรับรำยจ่ำยที่หลำยหน่วยงำนพยำยำมส่งเสริม 
ให้ประชำชนท�ำนั้นเป็นเรื่องกำรบันทึกรำยรับรำยจ่ำย
ประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน ประจ�ำปี ว่ำมีรำยรับจำกแหล่ง 
ใดบ้ำง จ�ำนวนเท่ำใด มีรำยจ่ำยอะไรบ้ำง จ�ำนวนเท่ำใด 
ในแต่ละวัน สัปดำห์ เดือน และ ปี เพื่อจะได้เห็นภำพรวม
ว่ำตนเองและครอบครัวมีรำยรับเท่ำไร รำยจ่ำยเท่ำไร  

คงเหลือเงินเท่ำใด หรือเงิน 
ไม่พอใช้ คือ รำยจ่ำยมำกกว่ำ 
รำยรับ และส�ำรวจว่ำรำยกำรใด 
จ่ำยน้อยจ่ำยมำก จ�ำเป็นน้อยจ�ำเป็น 
มำก จ�ำเป็นน้อยอำจลดลง จ่ำย 
เฉพำะที่จ�ำเป็นมำก เช่น ซื้อกับข้ำว
ซื้อยำ ซื้อเสื้อผ้ำ ซ่อมแซมบ้ำน กำรศึกษำ เป็นต้น

 ส่วนรำยจ่ำยที่ไม่จ�ำเป็นให้ลด ละ เลิก เช่น  
ซื้อบุหรี่ ซื้อเหล้ำ เล่นกำรพนัน เป็นต้น เมื่อน�ำ 
รำยรับ รำยจ่ำย มำบวกลบกันแล้วขำดดุลเกินดุล 
ไปเท่ำใด เมื่อเห็นตัวเลข จะท�ำให้เรำคิดได้ว่ำสิ่งที ่
ไม่จ�ำเป็นนั้นมีมำกหรือน้อย สำมำรถลดได้หรือไม่ 
เลิกได้ไหม ถ้ำไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไรกับตัวเอง 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หำกเรำวำงแผนกำร 
รับกำรจ่ำยเงินของตนเองได้ เท่ำกับว่ำ รู้จักควำม 
เป็นคน ได้พัฒนำตนเองให้เป ็นคนมีเหตุมีผล  
เป็นคนรู้จักพอประมำณ รักตนเอง รักครอบครัว 
รักชุมชน และรักประเทศชำติมำกขึ้น

	 การแก้ปัญหาขาดดุล	 คือขาดสภาพคล่อง 
ในการใช้จ่ายเงิน	 หรือรายรับไม่เพียงพอกับ 
รายจ่ายนั้นมีแนวทางแก้ไขปัญหาได้	ดังนี้

 1. กำรตัดรำยจ่ำยที่ไม่จ�ำเป็นออก เพื่อลด 
ภำระกำรจ่ำยเงินออกจำกครอบครัว เช่น รำยจ่ำยเกี่ยวกับ 
กำรพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมำ รำยจ่ำยของฟุ ่มเฟือย  
เพื่อสร้ำงนิสัยมิให้ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย
 2. กำรลดรำยจ่ำยที่จ�ำเป็นลง เพื่อสร้ำงนิสัยกำร 
ประหยัดอดออม กำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่จ�ำกัดอย่ำงคุ้มค่ำ 
เช่น กำรปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทำนเอง ช่วยลดค่ำอำหำร 
และค่ำเดินทำงไปตลำด อีกทั้งท�ำให้สุขภำพดีอีกด้วย 
เปลี่ยนมำปั่นจักรยำน เดิน หรือว่ิง แทนกำรขับรถ เพื่อ 
ประหยัดน�้ำมันและยังได้ออกก�ำลังกำย
 3. กำรเพิ่มรำยรับ ด้วยกำรหำรำยได้เสริมนอกเวลำ
ท�ำงำนปกติ เช่น กำรใช้เวลำว่ำงรับจ้ำงตัดเย็บเสื้อผ้ำ กำร
ขำยอำหำรหลังเลิกงำน กำรปลูกผัก หรือเลี้ยงสัตว์ไว้ขำย 
เป็นต้น
 4. กำรท�ำควำมเข้ำใจกันภำยในครอบครัวเพ่ือให ้
ทุกคนร่วมมือกันประหยัด รู ้จักอดออม กำรใช้ทรัพยำกร 
ต่ำงๆ ลด ละ เลิก รำยจ่ำยหรือสิ่งที่ไม่จ�ำเป็น และช่วยกัน 
สร้ำงรำยรับให้เพียงพอ เหมำะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน

           

 จึงเห็นได้ว่ำ กำรท�ำบัญชีครัวเรือนถือว่ำเป็นเครื่อง 
มือส�ำคัญที่จะท�ำให้เรำสำมำรถบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
ของครัวเรือนให้มปีระสิทธภิำพมำกข้ึน หำกเรำท�ำเป็นประจ�ำ
ทุกวัน ก็จะสำมำรถด�ำเนินชีวิตอย่ำงพอประมำณอย่ำงมี
ควำมสุขและยั่งยืน ซึ่งเป็นวิถีแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำชีวิต 
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง  

 ควำมส�ำคัญของกำรท�ำบัญชีครัวเรือน คงไม่ได้อยู่ที่
รำยรับจะต้องสูงกว่ำรำยจ่ำยทุกเดือน แต่อยู่ท่ีควำมตั้งใจ
จริงในกำรลงบันทึกอย่ำงถูกต้องและต่อเน่ือง แล้วน�ำผล 
ที่ได้จดบันทึกมำพิจำรณำทั้งในส่วนของปัจเจกบุคคล  
ครอบครัว หรือชุมชน จะได้รู ้ว่ำควรจะวำงแผนปรับปรุง 
พัฒนำให้ดีขึ้นอย่ำงไร ลองท�ำดูแล้วจะพบว่ำชีวิตเรำ
เปลีย่นแปลงไปในทำงทีด่ขีึน้ได้จรงิๆ  ขอเพยีงจ�ำให้ขึน้ใจว่ำ 
จดแล้วไม่จน เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำของเรำนะคะ

รู ้ไ ว้ ใ ช่ ว่ า

ขอบคุณข้อมูล 
-  ส�านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์
- มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
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ภาคไหน       ใคร่บอก
ส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี	

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen จังหวัดราชบุรี	
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
ปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ชุมชน  เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ โดยชุมชน
บ้ำนท่ำต้นจันทร์ ได้ร่วมกับองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบล ผู้น�ำชุมชน อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน ชุมชน 
รวมถงึเดก็และเยำวชนในหมูบ้่ำนจดักจิกรรม
ปั่นจักรยำนรอบต�ำบลลำดบัวขำว 
มีผู้เข้ำร่วมประมำณ 170  คน

•	 โรงไฟฟ้าขนอม จดักจิกรรมส่งเสรมิสขุอนามยัทีด่ขีองชมุชน	
โดยคุณไพบูลย์ รักเหย้ำ ผู้จัดกำรส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมกับ อำสำสมัครสำธำรณสุข
ประจ�ำหมู่บ้ำน และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ�ำเภอขนอม ณ หมู่ 8 
ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช จัดกิจกรรมต่ำงๆ ดังนี้

•	 โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ร่วมกับ
ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอนิคมพัฒนำ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนกระเฉท
และชมรมนวดแผนไทย ต�ำบลมำบข่ำ จดักิจกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	ณ ศำลำหมู่ 7 
ต�ำบลมำบข่ำ อ�ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 
โดยมีชำวบ้ำนต�ำบลมำบข่ำเข้ำร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 50 คน

•	 โรงไฟฟ้าขนอม น�ำโดยคุณมำนะ วิทวัสกุล รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยปฏิบัติกำร พร้อมด้วยผู้บริหำร
และพนักงำนโรงไฟฟ้ำ ร่วมกับ ผู้น�ำชุมชน และหัวหน้ำหน่วยท้องถิ่น จัดโครงการเย่ียมชมโรงไฟฟ้าขนอม	 
เปิดบ้านต้อนรบัหน่วยงานท้องถิน่และชมุชน	เพือ่รบัทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม	4  
ณ ส�ำนักงำนโรงไฟฟ้ำขนอม โดยมีผู้เข้ำร่วมในกิจกรรมรวม 596 คน 

• กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
โดยมีชุมชนเข้ำร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ 
จ�ำนวน 40 คน

• กิจกรรมคัดกรองสุขภำพตรวจสุขภำพ
ช่องปำกเด็กอำยุไม่เกิน 15 ปี  โดยมี
เด็กในชุมชนหมู่ 8 เข้ำร่วมในกิจกรรม
ครั้งนี้ จ�ำนวน 150 คน  น�ำโดย
คุณพนมวรรณ ตะกี่  ผู้จัดกำรส่วนบริกำร

• กิจกรรมคัดกรองวัณโรคส�ำหรับกลุ่มเสี่ยง โดยมีชุมชนหมู่ 8 
เข้ำร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จ�ำนวน 30 คน

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen จังหวัดราชบุรี		
ในกลุ่มเอ็กโก	สนับสนุนโครงการอบรมให้
ความรู้การป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ครั้งที่ 3 
โดยเทศบำลต�ำบลเบิกไพร เพื่อให้คณะกรรมกำร
ชุมชนและผู้น�ำชุมชนรู้จักกำรดับเพลิงอย่ำง
ถูกวิธี และจะได้น�ำควำมรู้ไปขยำยผลให้กับ
ชำวบ้ำนต่อไป
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พัฒนาสาธารณูปโภค 

•	 โรงไฟฟ้าร้อยเอด็		กรีน จดักจิกรรมต้านภยัหนาวให้กบัชาวบ้านในต�าบลเหนอืเมอืง	ณ วดัป่ำศรีไพรวลัย์  
วัดบ้ำนแดง วัดเล็กชุมพลวนำรำม และวัดวิมลนิวำส ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยม ี
คณะผู้บริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลเหนือเมือง และผู้น�ำชุมชนร่วมกว่ำ 100 คน

•	 บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก
น�ำโดยทีมงำนชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	กับอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน กลุ่ม 6 โดยมีคุณประเสริฐ 
ค่ำยทอง นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมืองคลองหลวง 
ให้เกียรติเป็นประธำนในงำน

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen จังหวัดราชบุรี	
ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาชุมชน โดยเทศบำล
เมืองท่ำผำ ซึ่งจัดทั้งหมด 20 หมู่บ้ำนในต�ำบลท่ำผำ 
โดยมตีวัแทนแต่ละหมูบ้่ำนเข้ำร่วม เพือ่เป็นกำรเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและควำมสำมัคคี โดยมีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
ผู้น�ำชุมชนและชุมชน ร่วมกำรแข่งขันอย่ำงสนุกสนำน
ประมำณ 400 คน

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen จงัหวดัราชบรุ ี
สนับสนุนกจิกรรมตรวจสขุภาพชุมชนประจ�ำปี 
2558 โดยโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
ท่ำผำ ซึ่งเป็นกำรตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น
เช่น เจำะเลือดวัดเบำหวำน วัดควำมดัน 
ตรวจร่ำงกำย เป็นต้น โดยมีชุมชนเข้ำตรวจ
ประมำณ 2,000 คน  ณ หมู่บ้ำนที่ 1 - 12 ต�ำท่ำผำ 
อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี

•	 โรงไฟฟ้าเอก็โก	โคเจนเนอเรชัน่ จัดโครงการพฒันา
ชมุชนเนือ่งในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต ิร่วมกับชำวชุมชน
หนองคล้ำ และโรงงำนต่ำงๆ ในเขตต�ำบลมำบข่ำ 
อ�ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้ำร่วม
ทั้งสิ้น 100 คน

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen จงัหวดัราชบรุ	ีร่วมสนับสนุนโครงการ
ท�าความสะอาดชมุชนเนือ่งในวนัพ่อแห่งชาต ิ โดยเทศบำลต�ำบล
เบิกไพรเป็นแม่งำนร่วมกับต�ำรวจ ทหำร รำชกำร นักเรียน และชุมชน 
ต�ำบลเบิกไพร อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี ร่วมกันท�ำควำมสะอำด 
ถนน คลอง แม่น�้ำ เพื่อถวำยให้กับพ่อหลวง มีผู้เข้ำร่วมประมำณ  
350  คน

•	 โรงไฟฟ้า	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จ�ากัด (สาขาตาสัง)	
ในกลุ่มเอ็กโก	ติดตั้งไฟส่องสว่างให้แก่ชุมชนเนินตะโก 
ณ ที่ท�ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ที่ 2 โดยมีนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลตำสัง เป็นประธำนในพิธีและชำวบ้ำน
เข้ำร่วม 25 คน
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-	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
		 โครงการไทรเพชร สนับสนุนกำรปรับปรุง
  ลำนกีฬำและกิจกรรมชุมชนหมู่ 17 ให้แก่ 
  ชุมชนหมู่ 17 ต�ำบลบำงหลวง อ�ำเภอบำงเลน 
  จังหวัดนครปฐม โดยผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 17 และผู้แทน
  ชำวชุมชน หมู่ 17 เป็นผู้รับมอบจำกผู้จัดกำรส่วน
   บ.โซลำร์ โก จ�ำกัด และมีผู้ร่วมงำนทั้งสิ้น 70 คน 

-		โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
		 โครงการไทรเขียว  สนับสนุนกำรปรับปรุง
  อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ให้แก่ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวทิยำ 5  
  อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
  โดยท่ำนผู้อ�ำนวยกำร โรงเรียนบรรหำรแจ่มใส
  วิทยำ 5  เป็นผู้รับมอบจำกผู้แทนโรงไฟฟ้ำ 
  ได้แก่ ผู้จัดกำรส่วน บ.โซลำร์ โก จ�ำกัด และ
  ผู้จัดกำรส่วนงำนเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำ 
  โดยมีอำจำรย์และนักเรียนร่วมงำมทั้งสิ้น 300 คน

• บรษัิท	โซลาร์	โก	จ�ากดั	ในกลุม่เอก็โก  (โรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์โครงกำรไทรเขยีว ไทรเพชร  และไทรใหญ่) 
 จัดกิจกรรมภำยใต้โครงการหนึง่โรงไฟฟ้าหนึง่โครงการ ดังนี้

•	 โรงไฟฟ้าขนอม น�ำโดย
คุณบัญชำ พันธุนะ ผู้จัดกำร
ฝ่ำยปฏบิตักิำร พร้อมทัง้ผูบ้รหิำร
พนักงำน และผู้ปฏิบัติงำน
โรงไฟฟ้ำขนอม จัดกจิกรรม
ชุมชนสมัพนัธ์	ร่วมพัฒนำ
โรงเรียนบ้ำนชุมชนวัดบำงคู 
หมู่ 3 ต�ำบลควนทอง อ�ำเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมรำช ทั้งนี้
มีผู้น�ำชุมชน ครู อำจำรย์ และ
นักเรียน โรงเรียนบ้ำนเขำหัวช้ำง
ร่วมพัฒนำ ประมำณ 40 คน 

•	 บรษิทั	เอสพพี	ีท	ูจ�ากดั ในกลุม่เอก็โก
สนับสนุนงบประมำณและน�้ำดื่ม จ�ำนวน 312
ขวด ให้แก่ ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลแสลงพัน
อ�ำเภอวงัม่วง  จงัหวดัสระบรุ ี  เพือ่ร่วมสนบัสนนุ
งานป้องกนัและลดอบุตัภิยัทางถนนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2558

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen จงัหวดัราชบรุ	ีร่วมกับส�ำนักงำนพลังงำนจังหวัดรำชบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรมให้ควำมรู้
ในเรื่องกำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือกต่ำงๆ ที่เหมำะกับพื้นที่ชุมชน เช่น โดมอบแห้งพลังงำนแสงอำทิตย์ และบ่อหมัก
แก๊สชีวภำพเพื่อใช้ในกำรหุงต้มอำหำร เป็นต้น

-	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
		 โครงการไทรใหญ่ สนับสนุนกำรปรับปรุงพื้นที่
  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหินมูล
  อ�ำเภอบำงเลน จังหวัดนครปฐม โดยนำยกองค์กำรบริหำร 
  ส่วนต�ำบลหินมูล และข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วน
  ต�ำบลหินมูล เป็นตัวแทนรับมอบจำกผู้จัดกำรส่วน 
  บ.โซลำร์ โก จ�ำกัด และผู้จัดกำรส่วนงำนเดินเครื่องและ
  บ�ำรุงรักษำ 
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สนับสนุนการศึกษา	และส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน		

•	โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด	กรีน สนับสนุนเส้ือกีฬา ให้กับ 
5 โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองตำกร้ำ
โรงเรียนบ้ำนหนองผักแว่น โรงเรียนบ้ำนโนนเมือง ต�ำบล
เหนือเมือง อ�ำเภอเมือง โรงเรียนบ้ำนโนนแท่น ต�ำบลหนองแวง
อ�ำเภอเมือง และโรงเรียนบ้ำนปำฝำ ต�ำบลปำฝำ อ�ำเภอจังหำร
จังหวัดร้อยเอ็ด นอกจำกนี้ ยังได้สนับสนุนโครงการปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนของโรงเรียนบ้ำนหนองนำสร้ำง 
ต�ำบลเหนือเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 

	•	บริษัท	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	จ�ากัด	ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงกำร	“จังหวัดเคลื่อนที่”	จัดโดยจังหวัด
ชัยภูมิ  ในกำรนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�ำซุ้มเพื่อประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ด้ำนพลังงำนลม และรำยละเอียดโครงกำรฯ 
แก่ประชำชนที่มำร่วมชมงำม โดยมีนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วิทยำคมเป็นผู้ให้ควำมรู้ในเรื่องพลังงำนดังกล่ำว 
ณ หมู่ที่ 6 บ้ำนบุฉนวน อ�ำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชัยภูมิ 
เป็นประธำนในพิธี ร่วมกับ คุณมนตรี ชำลีเครือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ คุณสมภพ ณีศะนันท์ 
นำยอ�ำเภอซับใหญ่ คุณสุระ ตั้งใจ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ รวมทั้งหน่วยงำนระดับจังหวัด
และหน่วยงำนท้องถิ่นร่วมแสดงผลงำนและกิจกรรมเช่นกัน

•	 โครงการ	SK&TP	Cogen
จงัหวดัราชบรุ ีจดัวนัเดก็แห่งชาติ	
ณ สระน�้ำโกสินำรำยณ์ เทศบำล
ต�ำบลเบิกไพร องค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลลำดบัวขำว บ้ำน
ก�ำนันไช้ เบิกไพร และบ้ำนผู้ใหญ่ 
บ้ำนท่ำผำ  อ�ำเภอบ้ำนโป่ง 
จังหวัดรำชบุรี โดยมีคุณทรงยศ 
อรญัยกำนนท์ อดตีนำยกเทศมนตรี 
เทศบำลเมืองท่ำผำ คุณชะวรลัทธิ์  
ชินธรรมมิตร อดีตสมำชิกสภำ
ผู้แทนรำษฎร จังหวัดรำชบุรี 
ดำบต�ำรวจ สินชัย สุวรรณพฤกษ์ 
นำยกเทศมนตรีต�ำบลเบกิไพร คณุ
เฉลียว เก็งวิเชียรไชย  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล
ลำดบัวขำว ให้เกียรติร่วมงำน

	•	บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด 
ในกลุ่มเอ็กโก น�ำโดยทีมงำนชุมชนสัมพันธ์ 
เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	
ประจ�ำปี 2558 ร่วมกับหมู่ 4 ต�ำบลสวนพริกไทย
อ�ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี โดยมี
คุณไพฑูรย์ สำยเนตรงำม นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลสวนพริกไทย  ให้เกียรติเป็นประธำน
ในงำน

	•	บริษัท	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม สนับสนุน
งานวันเด็กแห่งชาติ	โดยองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลซับใหญ่ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่
อ�ำเภอซับใหญ่ จัดขึ้นตำมโรงเรียนในเขต
พื้นที่อ�ำเภอซับใหญ่ โดยมีบุคคลส�ำคัญ
ในงำนได้แก่ คุณสุระ ตั้งใจ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่  คุณโอฬำร 
เจริญรักไทย สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ คุณอังกูร โรจนวิริยำงกูร 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ 
คุณบุญหลั่น แก้วสีไว ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ และคุณจตุภูมิ 
ควรขุนทศ ก�ำนันต�ำบลซับใหญ่
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•	 บริษัท	เอสพีพี	ทรี	จ�ากัด	และ	บริษัท	เอสพีพี	โฟร์	จ�ากัด	
	 ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนกำรสืบสานประเพณีและ
	 อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย		

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ร่วมสืบสานประเพณีและกิจกรรมชุมชนอื่นๆ 

•	บริษัท	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุน
กิจกรรม “คลองสวยน�้าใส	คนไทยมีความสุข” ของ
อ�ำเภอซับใหญ่ เพื่อร่วมอนุรักษ์และท�ำนุบ�ำรุงรักษำ
แหล่งน�้ำในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์อย่ำงยั่งยืน โดยมี
คุณสมภพ ณีศะนันท์ นำยอ�ำเภอซับใหญ่ให้เกียรติเป็น
ประธำน  ในกิจกรรมชำวบ้ำนในพื้นที่ได้ร่วมกันก�ำจัด
วัชพืชและผักตบในสระน�้ำข้ำงที่ว่ำกำรอ�ำเภอซับใหญ่ 
จังหวัดชัยภูมิ

•	โครงการ	SK&TP	Cogen จังหวัด
ราชบุรี ร่วมสนับสนุนงานเทศน์ปริวาส	
ประจ�าปี	2558  ณ วดัยำงหกั ต�ำบลท่ำผำ 
อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี เนื่องใน
ช่วงปีใหม่ของทุกปี วัดยำงหักจะร่วมกับ
ก�ำนันผู้ใหญ่บ้ำนและผู้น�ำชุมชน รวมทั้ง
วดัต่ำงๆ ทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง จดักจิกรรม
เชิญชวนเข้ำวัด นั่งสมำธิ สวดปริวำส
และท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ตำมวินัยสงฆ์ 
อยู่ภำยในวัดทั้งหมด 10 วัน 9 คืน 

- จัดทอดผ้าป่าสามัคคี
	 สมทบทุนสร้างอุโบสถ 
 ณ วัดโนนคูณน้อย ต�ำบล
 หนองหว้ำ อ�ำเภอเบญจลักษ์  
 จังหวัดศรีสะเกษ

- สนับสนุนงบประมำณ
 การจดัหาเครือ่งดนตรีพ้ืนบ้าน	
 (วงโปงลำง) ให้แก่โรงเรียน
 หนองหว้ำประชำสรรค์  ต�ำบล
 ท่ำคล้อ อ�ำเภอเบญจลักษ์ 
 จังหวัดศรีสะเกษ  เพื่อเป็นกำร
 อนุรักษ์วงดนตรีและส่งเสริม
 นักเรียนให้เป็นผู้มีควำมสำมำรถ
 ทำงด้ำนดนตรีพื้นเมืองและ
 สืบสำนวัฒนธรรมท้องถิ่น
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อยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุด คือ 
เคล็ดลับส�ำคัญในกำรเอำชนะปัญหำและอุปสรรคทั้งปวง 

เพรำะวันนี้เป็นวันเดียวเท่ำนั้นที่เรำสำมำรถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ 
ไม่ใช่เมื่อวำนหรือวันพรุ่งนี้ 

แต่จะว่ำไปแล้ว ช่วงเวลำเดียวเท่ำนั้นที่เรำสำมำรถท�ำสิ่งดีๆ 
ให้เกิดขึ้นได้ คือ วินำทีนี้หรือขณะนี้เท่ำนั้น 

เพรำะแม้แต่วินำทีหน้ำ นำทีหน้ำ หรือชั่วโมงหน้ำ ก็ยังเป็นอนำคตอยู่  
ไม่อยู่ในวิสัยที่เรำจะท�ำอะไรได้

พระไพศำล วิสำโล

ความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน

     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 

ธรรมะท้ายเล่ม
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