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สารบัญ

สวัสดีค่ะเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกท่าน

 เทศกำลปีใหม่และตรุษจีนผ่ำนพ้นไป ก�ำลังก้ำวสู่เทศกำลสงกรำนต์หรือปีใหม ่
ของไทย ซึ่งมำพร้อมควำมสนุกสนำนอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นอย่ำงหน่ึงของบ้ำนเรำ 
อย่ำงไรก็ตำม ปีนี้ทุกภำคส่วนล้วนต้องเผชิญกับวิกฤติภัยแล้งอย่ำงรุนแรง จึงอยำกจะ 
ขอเชิญชวนให้เล่นน�้ำสงกรำนต์กันอย่ำงพอเหมำะนะคะ รวมถึงกำรประหยัดน�้ำในกำร 
ใช้ชีวิตประจ�ำวันและกิจกรรมต่ำงๆ ด้วย เพ่ือเรำจะได้ร่วมก้ำวผ่ำนควำมยำกล�ำบำกน้ี 
ไปด้วยกัน

 สุขใจฉบับนี้ เรำมีเรื่องรำวที่น่ำสนใจมำฝำกผู ้อ่ำนทุกท่ำนอย่ำงเช่นเคย เริ่ม 
ด้วยกำรประกวด “โครงงำนเยำวชนดีเด่น ประจ�ำปี 2558” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ภำยใต้ 
โครงกำร “พลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” โดยควำมร่วมมือระหว่ำงเอ็กโก 
กรุ๊ป ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น 
พ้ืนฐำน เพ่ือส่งเสริมให้เยำวชนน�ำควำมรู้ที่ได้รับจำกต�ำรำและครูผู้สอน มำต่อยอดเป็น 
ผลงำนที่เชื่อมโยงไปสู่กำรน�ำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน

 พเิศษสดุฉบบันีจ้ะพำทกุท่ำนไปรูจ้กักบัพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพ พลงังำนหมนุเวยีน
อีกประเภทหนึ่ง วิธีกำรจัดกำรฝุ่นของโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ด กรีน จำกนั้นตำมน้องเยำวชน 
จำกโรงเรียนดีบุกพังงำวิทยำยนไปเที่ยวสถำนที่ท่องเที่ยวส�ำคัญของจังหวัดพังงำด้วยกัน 
จำกนั้นไปพบกับนำนำสำระคู่บ้ำน อำทิ กำรปลูกสะระแหน่ กำรท�ำยำกันยุงสมุนไพร  
และกำรล้ำงผักผลไม้ให้ปลอดภัยต่อสุขภำพ รวมถึงของอร่อยขึ้นชื่อจำกจังหวัดระยอง 

 สุดท้ำยนี้ คณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพื้นท่ี 
รอบโรงไฟฟ้ำ ขอขอบคุณเพ่ือนบ้ำนรอบโรงไฟฟ้ำที่มีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และ 
ค�ำถำมเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกเข้ำมำยังกองบรรณำธิกำร
สขุใจอย่ำงสม�ำ่เสมอ เรำยนิดรีบัฟังทกุควำมคดิเหน็และจะน�ำไปใช้ในกำรปรบัปรงุพฒันำ
แนวทำงกำรท�ำงำนของเรำเพื่อสร้ำงควำมสุขที่ยั่งยืนของชุมชนบ้ำนเรำตลอดไป

01	:	เปิดบ้านทักทาย

02	:	เรื่องจากปก	:	เปิดวงจรความคิดเด็กไทย 
    สู่การสร้างสรรค์ 
                       “โครงงานเยาวชนดีเด่น"

06	:	บ้านฉันบ้านเธอ
   อัศจรรย์แดนพังงา

10	:	จิตแจ่มใส...ร่างกายแข็งแรง	 
   ล้างผัก ผลไม้อย่างไร
   ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพ

08	:	ภูมิใจบ้านเรา	
   หมูเส้นกันเอง 
   ของฝากจากระยอง
   เคี้ยวกรอบ เคี้ยวมัน

14	:	เปิดบ้านพลังงาน...
		 	 เพื่อชีวิต	

18	:	ต้นทางสร้างสรรค์	
		 	 ปลายทางสดใส	
   เครื่องดูดอากาศพลังน�้า

22	:	รู้ไว้ใช่ว่า 
   เขตปลอดยุงร้าย

24	:	เพื่อนถามเราตอบ
   ระบบก�าจัดฝุ่นของโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน

26	:	ภาคไหนใคร่บอก

35	:	สนุกคิดพิชิตรางวัล		 36	:	ความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน

12	:	สวนหลังบ้าน
   สวนสวยด้วย
   สะระแหน่

20	:	ห้องนั่งเล่น
   “สโตนแวร์โปร่งแสง” 
   ครั้งแรกของโลก

พินทุ์สุดำ เปี่ยมปิติ
บรรณำธิกำร

สุขใจ 1  



 “โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถี
พอเพียง มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้พลังงาน 
และสิง่แวดล้อม ด้วยการเผยแพร่ความรูด้้านการผลติไฟฟ้า  
ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเยาวชน รวมทั้งสนองต่อ
นโยบายภาครัฐในเรื่องการสร้างความเข้าใจด้านพลังงาน
ให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการท�างานร่วมกับ “ครู” และ 
“โรงเรียน” ซึ่งเป็นต้นทางในการให้การศึกษา โดยน้อมน�า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้” คุณวาสนา  
วงศ์พรหมเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านัก 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่ำวเล่ำถึงที่มำ 
ของโครงกำรฯ

 ภำยใต้โครงกำรดังกล่ำว เอ็กโก กรุ ๊ป ได้จัดให้ม ี
กำรประกวด “โครงงานเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2558” 
ข้ึน เพื่อสนับสนุนให้เยำวชนมีเวทีในกำรแสดงควำมรู ้
ควำมสำมำรถ โดยน�ำควำมรู้จำกในห้องเรียนและกำรเข้ำ 
ร่วมโครงกำรฯ มำประยุกต์ใช้ ผ่ำนกำรจัดท�ำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ทั้งการทดลองและสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์              

ที่มีกำรคิดวิเครำะห์และเชื่อมโยงควำมรู้สู่กำรแก้ไขปัญหำ
ด้ำนพลงังำนและสิง่แวดล้อมในชวีติประจ�ำวนัภำยใต้บรบิท
ท้องถิ่น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรเรียนรู้ท่ีสำมำรถน�ำไป
ใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน ตลอดจนพัฒนำและขยำยผล 
สู่โรงเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

 “โครงงำนเยำวชนดีเด่น ประจ�ำปี 2558” มีเยำวชน
ระดับประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย  
จำก 22 โรงเรียนทั่วประเทศ ส่งโครงงำนเข้ำประกวดทั้งสิ้น  
59 โครงงำน จำกนั้นคณะกรรมกำรได้คัดเลือก 35 โครงงำน 
ให้มำร่วมจดัแสดงผลงำนในรอบตดัสนิ จนได้ 22 โครงงาน 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการ 
พจิารณาให้เป็น “โครงงานเยาวชนดเีด่นประจ�าปี 2558”  
โดยทั้งหมดเป็นโครงงำนที่เชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอน 
ของครู มีกำรน�ำเครื่องมือของโครงกำรฯ เช่น แนวคิดกำร 
ประเมนิวฏัจกัรชวีติผลติภณัฑ์ (LCA) และแผนทีว่ถิพีอเพยีง 
(S-Map) มำวิเครำะห์ ในขณะเดียวกันยังสำมำรถน�ำไป 
ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

 รร.ศรีมงคลวิทยาคม
 กับรางวัลโครงงานดีเยี่ยมนางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ (ที่ 4 จากขวา)  

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกรรมการผู้จัดการใหญ่  
นางพนิดา วิชัยดิษฐ์ (ที่ 3 จากขวา)  
ผู้อ�านวยการกลุ่มโครงการพิเศษ ส�านักงานพัฒนานวัตกรรม 
การจัดการศึกษา

2 สุขใจ สุขใจ 3  



 
 นอกจำกนี้ ในปีนี้ยังมีโครงงำนที่ได้รับกำรพิจำรณำ 
ให้เป็น “โครงงานดีเยี่ยม” ซึ่งมีกำรปรับปรุงและพัฒนำ
อย่ำงต่อเนื่องจำกผลงำนที่ส่งเข้ำประกวดในปี 2557 นั่นคือ 
โครงงาน “เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม 
ด้วยกังหันมหัศจรรย์ 2” ของ รร.ศรีมงคลวิทยาคม 
จ.เพชรบูรณ์ 

 “เราได้ประดิษฐ์กังหันลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งพัฒนา 
ตอ่ยอดมาจากโมเดลจ�าลองกงัหนัลมปีทีแ่ล้ว เพือ่ให้เหมาะ 
กับการน�าไปทดสอบกับพลังงานลมตามธรรมชาติ โดยให ้
ใบพัดกังหันลมทั้งด้านหน้าและด้านหลังหมุนพร้อมกันทั้ง 
2 ใบ แต่ให้หมุนสวนทางกัน ความมหัศจรรย์ที่เกิดข้ึน 
คือ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยกังหัน
มหัศจรรย์ 2 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น และน�าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียนได้จริง  
เช่น พัดลมตั้งพื้นขนาด 20 นิ้ว 200 วัตต์ เครื่องคอมพิวเตอร์  
150 วัตต์ และจอคอมพิวเตอร์ขนาด 15 นิ้ว 330 วัตต์” 
นายบุรินทร์ แป้นตระกูล ชั้น ม.6 รร.ศรีมงคลวิทยาคม 
จ.เพชรบูรณ์ ตัวแทนกลุ่มฯ เล่ำที่มำของกำรสร้ำงสรรค ์
ผลงำนชิ้นโบว์แดง 

 

 

 ในขณะที ่น.ส.ฐติาภา บญุชติ รร.กนัทรลกัษณ์วทิยา 
จ.ศรสีะเกษ ตวัแทนนกัเรียนกลุ่มโครงงำนทดลอง  “โลกสวย 
ด้วยอิฐปูพื้นหินลูกรังรักษ์ส่ิงแวดล้อม” ซึ่งได้น�าวัตถุดิบ 
ที่มีอยู่มากในท้องถิ่นอย่างหินลูกรัง มาสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย 
การผลิตเป็นอิฐปูพื้น เล่าว่า “อ.กันทรลักษณ์ มีหินลูกรัง  
ซ่ึงเป็นหินที่มีลักษณะจ�าเพาะประจ�าท้องถิ่น โดยเป็นดิน 
ปนหินกรวดและมีความอุดมสมบูรณ์ต�่าอยู ่เป็นจ�านวน
มาก เราจึงเกิดไอเดียที่จะน�าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมา 
สร้างมูลค่าเพิ่ม โดยน�ามาทดลองผลิตเป็นอิฐปูพื้น แทนอิฐ
จากปูนซีเมนต์ที่มีราคาแพง ซ่ึงเป็นการลดต้นทุนการผลิต 
ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง อีกทั้ง
ยังได้ผลิตภัณฑ์แผ่นอิฐปูพื้นที่มีคุณภาพมาตรฐานชุมชน 
นอกจากนีบ้ริเวณทีเ่ราขุดดนิลูกรังออกไปใช้งาน เนือ้ดนิส่วน
ล่างมปีริมาณหนิกรวดน้อยลง ท�าให้สามารถพฒันาปรับปรงุ
คุณภาพดินส�าหรับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี”

 ส ่วน น.ส.พิศุทธินี  ทองสัมฤทธ์ิ  
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน จ.พังงา  ตัวแทน 
นักเรียนกลุ่มโครงงำนประดิษฐ์ “เครื่องเตือน 
การเคลื่อนตัวของมวลดินผ ่านทางชุด 
สัญญาณไฟ LED และโทรศัพท์เคลื่อนที่” 
ซึ่งน�ำปัญหำของชุมชน อย่ำงดินโคลนถล่ม 
ในบริเวณพื้นที่ลำดชันและร่องเขำ มำเป็น 
ไอเดียในกำรสร้ำงสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ เป ็น 
ประโยชน์กับชุมชนของตนเอง “พังงาถือเป็น 
จังหวัดหนึ่งที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย 
ดินถล่มระดับสูงกลุ่มเราจึงเกิดไอเดียประดิษฐ์ 
เครื่องมือที่ช่วยเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม 
โดยใช้หลักการว่าเมื่อดินเคลื่อนตัวจะท�าให ้
เครื่ องมือ เอียงตัวและปรอทในสวิตซ ์จะ 
เคล่ือนที่ไปสัมผัสข้ัวไฟฟ้าท�าให้วงจรแสดง 
สถานะไฟ LED ตามองศาที่ตั้งไว้ โดยเมื่อ 
เครื่องมือเอียงไปถึงระดับ 30 องศา โทรศัพท์ 
มือถือที่ติดตั้งไว้กับเครื่องมือ จะส่งสัญญาณ
เตือนไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องที่ตั้งเบอร์ 
โทรไว้ เคร่ืองมือที่เราประดิษฐ์ข้ึนนี้มีต้นทุน 
การผลิตต�่า หลักการท�างานไม่ซับซ้อน โดยน�า 
โทรศัพท์มือถือรุ ่นเก่ามาดัดแปลงใช้งาน ซึ่ง 
เป ็นการลดใช้พลังงานและลดการทิ้งขยะ 
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส�าคัญเรายังน�าเครื่องมือ
ต้นแบบนี้ไปใช้เตือนภัยดินถล่มบริเวณหลัง
โรงเรียนด้วย”

 ไอเดียกำรสร้ำงสรรค์โครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ด้ำนกำรอนรัุกษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเหล่ำนี้  
เรียกได้ว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของกำรต่อยอดกำร
เรียนรู้ ด้วยกำรเชื่อมโยงแนวคิดจำกต�ำรำ
และกำรถ่ำยทอดของครู สู ่กำรสร้ำง
กำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
และพัฒนำชุมชนของเยำวชน 
ซึ่งจะน�ำไปสู ่กำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
อย่ำงยั่งยืนต่อไป

“เครื่องเตือน
การเคลื่อนตัวของมวลดิน

ผ่านชุดสัญญาณไฟ LED และโทรศัพท์
เคลื่อนที่” 1ใน 22 โครงงานดีเด่น 

 โครงงานดีเยี่ยม 
“เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า 

จากพลังงานลมด้วย 
กังหันมหัศจรรย์ 2”

“อิฐปูพื้นลูกรังรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
1 ใน 22 โครงงานดีเด่น
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 หลำยคนคงคุ้นเคยกับอำหำรทำนเล่นอย่ำงหมูเส้นหรือหมูฝอย
กันดีอยู่แล้ว เพรำะหำซื้อได้ง่ำยตำมตลำดหรือซูเปอร์มำร์เก็ตทั่วไป 
แต่จะหำยี่ห้อที่อร่อยจริงๆ นั้นหำได้ยำกมำก ช่วงปีใหม่ที่ผ่ำนมำได้รับ 
ของฝำกจำกเพื่อนที่ไปท�ำงำนจังหวัดระยอง แปลกใจที่ไม่ใช่อำหำร
ทะเลแห้งแต่กลับเป็นหมูเส้นใส่กล่องพลำสติกขนำดกะทัดรัด เมื่อ 
เปิดออกกลิ่นหอมโชยมำเตะจมูก ชวนให้ลองหยิบชิมดูสักค�ำ ชิมไป 
ชิมมำติดใจเลยอดไม่ได้ที่จะน�ำมำแนะน�ำให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนได้รู้จักของ
อร่อยนี้เช่นกัน

 หมูเส้นกระปุกนี้เป็นของร้ำนอำหำรชื่อ “ร้านกันเอง” เรำเลยขอ 
เรยีกชือ่ผลติภณัฑ์นีว่้ำ “หมเูส้นกนัเอง” เสยีเลย หมเูส้นกนัเองมรีสชำติ 
กลมกล่อม รสชำตหิวำน-เค็มก�ำลงัดี ทีส่�ำคัญคือกรอบแต่ไม่แข็งกระด้ำง 
ไม่อมน�้ำมัน ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน เมื่อเค้ียวหมูจะได้รสของหอมเจียว 
ไปด้วย  ยิ่งท�ำให้อร่อย จะทำนกับข้ำวสวย ข้ำวต้ม ข้ำวเหนียวร้อนๆ  

ของฝากจากระยอง...

 จุดเริ่มต้นของกำรท�ำหมูเส้น เจ้ำของร้ำนกันเอง คือคุณชุมพร ประกอบการ  ที่เปิดร้ำนขำยอำหำรแถวนิคมพัฒนำ 
มำนำนกว่ำสิบปีแล้ว จนเป็นที่รู้จักดีของผู้คนในละแวกนั้น ด้วยควำมที่เป็นคนมีฝีมือในกำรท�ำอำหำร ช่วงเวลำบ่ำย 
ที่ลูกค้ำในร้ำนอำหำรเร่ิมซำ คุณชุมพรจึงเอำเวลำว่ำงมำท�ำหมูเส้นขำยเพื่อเป็นรำยได้เสริมอีกทำงหนึ่ง ฝึกฝนลอง 

ท�ำจนได้รสชำติควำมอร่อยคงที่อย่ำงในปัจจุบัน คนชิมต่ำงติดใจจนต้องขยำยก�ำลังกำรผลิต เพิ่มจ�ำนวน 
คนงำนเพรำะยอดจองค่อนข้ำงเยอะ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเทศกำล ปีใหม่ ตรุษจีน  

สงกรำนต์ เรียกได้ว่ำผลิตแทบไม่ทัน 

  กำรผลติหมเูส้นของทีน่ีพ่ถิพีถินัคดัสรรเครือ่งปรงุ 
อย่ำงด ีไม่ว่ำจะเป็นหอมแดง น�ำ้มนัทอด เครือ่งปรงุรสต่ำงๆ 

ต้องสะอำดสดใหม่ ที่ส�ำคัญที่สุดคือเนื้อหมูส่วนสะโพก 
ที่น�ำมำผลิตหมูเส้น เป็นเนื้อหมูจำกผู้ค้ำในท้องถิ่น 
จึ ง ได ้ควำมสดของหมูที่ น� ำมำ
แปรรูป ยิง่ไปกว่ำนัน้ทำงร้ำนต้อง 
ควบคุมกำรผลิตทุกขั้นตอน  

ตั้งแต่ต้ม ทุบ ฉีก ปรุงรส 

 
ทอด บรรจุ เพื่อให้

มัน่ใจในคณุภำพควำม 
อร่อยและสะอำด เจ้ำของ 

กระซิบบอกเคล็ดลับควำม
อร่อยอีกอย่ำงหนึ่งคือ น�้ำมันที่ใช้

ทอดต้องเป็นน�้ำมันใหม่เสมอ 

ถึงจะเป็นอุตสำหกรรมเล็กๆ ภำยในครอบครัว 
แต่ด้วยควำมตั้งใจจริงในกำรรักษำคุณภำพของสินค้ำและรำคำที่ยุติธรรม ท�ำให้หมูเส้น 
ของร้ำนกันเองนี้ได้รับควำมนิยมจำกลูกค้ำทั้งขำประจ�ำและขำจร ส่งผลให้ของอร่อย 
จำกระยองต้องเดินทำงไปทั่วทุกภำคของประเทศ  ยิ่งไปกว่ำนั้นชื่อเสียงควำมกรอบ 
อร่อยยังโด่งดังไกลไปถึงต่ำงแดน เช่น จีน สิงคโปร์ เป็นต้น บำงคนก็สั่งซื้อจ�ำนวน 
มำกเพื่อน�ำไปขำยต่อ สร้ำงรำยได้ให้เป็นกอบเป็นก�ำ

หรือทำนเล่นอย่ำงเดียวก็อร่อยทั้งนั้น ค�ำเตือน
อย่ำงเดียวคือโปรดระวังกำรกินไป ดูทีวีไป เพรำะ 
เผลอประเดี๋ยวเดียวอำจจะหยิบเพลินจนหมด
กล่องได้ง่ำยๆ 
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 ทุกวันนี้กระแสกำรดูแลสุขภำพก�ำลังมำแรง เรำทรำบดีว่ำกำร
ทำนผักและผลไม้เป็นวิธีกำรหนึ่งที่ท�ำให้ร่ำงกำยมีสุขภำพแข็งแรง 
เพรำะจะท�ำให้ได้รับเกลือแร่และวิตำมินตำมธรรมชำติที่มีอยู่ในผัก
และผลไม้อย่ำงพอเพียง มีกำกใยช่วยระบบขับถ่ำย แต่เรำจะแน่ใจ 
ได้อย่ำงไรว่ำผักและผลไม้สีสันสวยงำมน่ำรับประทำนนั้นปลอดภัย 
จำกยำฆ่ำแมลงหรือสำรเคมีตกค้ำงจริงๆ 

 ปัจจุบนัพบว่ำ ผกัและผลไม้ทีร่บัประทำนเข้ำไปยงัมยีำฆ่ำแมลง  
ปุ๋ยเคมีตกค้ำงอยู่ เมื่อบริโภคอย่ำงต่อเนื่องสำรเคมีเหล่ำนี้ก็จะสะสม
ในร่ำงกำย น�ำไปสู่โรคร้ำยแรงต่ำงๆ ได้ ถึงแม้ว่ำจะมีกำรล้ำงท�ำควำม 
สะอำดก่อนน�ำมำบริโภค แต่ก็ไม่สำมำรถล้ำงสำรเคมีที่ตกค้ำงได้หมด  
ผู้บริโภคบำงรำยอำจเลือกซื้อผัก ผลไม้ ที่มีหนอน มีแมลงกัดเจำะบ้ำง  
บำงคนหนัไปเลอืกซ้ือผกัทีป่ลอดสำรพิษไปเลยซึง่อำจจะมรีำคำสงูกว่ำ
ผักปกติ  หรือพยำยำมรับประทำนผัก ผลไม้ให้หลำกหลำย หลีกเลี่ยง
กำรกนิซ�ำ้ประเภท ทัง้นี ้เพ่ือลดอนัตรำยจำกสำรเคมตีกค้ำงให้น้อยทีสุ่ด

 วิธีที่นิยมปฏิบัติในกำรล้ำงผัก ผลไม้โดยปกติทั่วไป คือ กำรล้ำง 
ผ่ำนน�ำ้ไหล ล้ำงด้วยน�ำ้ยำล้ำงผกั ผลไม้ ล้ำงด้วยด่ำงทบัทมิ น�ำ้ส้มสำยชู 
เกลือ ผสมน�้ำแช่ทิ้งไว้  กำรลวกด้วยน�้ำร้อนหรือวิธีอื่นๆ เท่ำที่สำมำรถ
จะท�ำได้ แต่วิธีดงักล่ำวกย็งัลดปรมิำณยำฆ่ำแมลงออกได้ไม่มำกเท่ำไร 

อย่างไรให้ปลอดภยัต่อสุขภาพ

  ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค  
(ส.ค.บ.) อยำกให้ผู ้บริโภคได ้รับประทำน
ผัก ผลไม้ที่ปลอดภัยจำกยำฆ่ำแมลงตกค้ำง   
ได ้แนะน� ำวิ ธีกำรล ้ ำง ผักและผลไม ้ด ้ วย  
“โซเดียมไบคาร์บอเนต” หรือ “เบกกิ้ง โซดา” 
ซึ่งเป็นวิธีง่ำยๆ แต่ขจัดสำรเคมี ยำฆ่ำแมลง
ตกค้ำงได้มำก วิธีกำรล้ำงผัก ผลไม้ให้ปลอดภัย
ต่อสุขภำพ ให้น�ำโซเดียมไบคำร์บอเนต ½ 
ช้อนโต๊ะ ผสมกับน�้ำอุ่น 10 ลิตร แช่ผักและ
ผลไม้ไว้นำน 15 นำที แล้วล้ำงออกด้วยน�้ำ 
สะอำดอีกครั้ง เพรำะจำกผลกำรทดสอบโดย 
กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ พบว่ำกำรล้ำงด้วย 
โซเดยีมไบคำร์บอเนตนี ้สำมำรถล้ำงยำฆ่ำแมลง 
ที่ตกค้ำงได้มำกกว่ำร้อยละ 90 เลยทีเดียว  
(ดูข้อมูลเปรียบเทียบกำรล้ำงผักด้วยวิธีต่ำงๆ) 

 อย่ำลืมหำซื้อโซเดียมไบคำร์บอเนต หรือ  
เบกกิ้งโซดำติดครัวไว้สักหน่อย หำซื้อง่ำยมี
จ�ำหน่ำยตำมซูเปอร์มำร์เก็ตทั่วไป รำคำไม่
แพง ครำวนี้พอจะ 
ทำนผัก ผลไม้สด 
คร้ังต่อไปกม่ั็นใจ
ได้แล้วว่ำปลอดภยั 
จำกสำรเคมตีกค้ำง 
เพ่ือให ้ร ่ำงกำยได้
ป ร ะ โ ย ช น ์ จ ำ ก ผั ก  
ผลไม้อย่ำงเต็มที่จริงๆ

น�้ำส้มสำยชู

เกลือป่น

เบกกิ้งโซดำ
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 สะระแหน่คือพืชสมุนไพรคู ่ครัวที่ เรำคนไทย 
คุ้นเคยกันดีจนคิดว่ำเป็นพืชท้องถิ่นของเรำ แต่ที่จริงแล้ว 
สะระแหน่มแีหล่งก�ำเนดิจำกแถบยโุรปตอนใต้และแถบทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน น�ำเข้ำมำในเมืองไทยช่วงรัชสมัยสมเด็จ 
พระนั่งเกล้ำเจ้ำอยู ่หัว โดยชำวอิตำเลียนชื่อนำยสะระนี  
สันนิษฐำนว่ำชื่อสะระแหน่มำจำกชื่อนำยสะระนีนั่นเอง ชื่อ 
ภำษำอังกฤษของสะระแหน่ คือ Kitchen Mint ภำษำไทย
ภำคกลำง คือ สะระแหน่ หรือสะระแหน่สวน ภำคเหนือเรียก  
หอมด่วน หอมเดือน ภำคใต้เรียก มักเงำะ สะแน่  ภำคอีสำน
เรียก ขะแยะ

ปลูกสะระแหน่
 สะระแหน่เป็นพืชล้มลุก อยู่ในวงศ์เดียวกับ กะเพรำ 
โหระพำ และแมงลัก แต่อยู่ในสกุลมินต์ซึ่งมีอยู่หลำยชนิด  
เป็นพืชที่มีน�้ำมันหอมระเหยอันประกอบด้วยสำรเมนทอลสูง 
ล�ำต้นเลื้อยไปบนดินหรือใต้ดิน ขยำยกิ่งก้ำนสำขำออกไป 
โดยใชไ้หลหรอืล�ำต้นใต้ดนิ ใบรูปกลมปอ้ม  ขอบใบหยกั ไม่มี 
ขน ดอกเกิดบนช่อดอก กลีบดอกสีขำว แต่ปกติสะระแหน่ใน
ประเทศไทยไม่ค่อยออกดอก 

 ด้วยควำมที่สะระแหน่เป็นพืชขนำดเล็กที่มีรูปทรง 
และสีสันงดงำม แปลกตำและมีลักษณะพิเศษเฉพำะตัว  
จึงปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี  ไม่ว่ำจะปลูกในกระถำงหรือปลูก 

ในแปลงประดับสวนหย่อม นอกจำกนี้ยังปลูกเป็นไม้ 
แขวนได้ดี เพรำะมีกิ่งที่ทั้งตั้งขึ้นและห้อยลง 

 ที่ส�ำคัญปลูกง่ำย โตไว ปรับตัวเข้ำกับ 
สภำพแสงได้ทั้งกลำงแจ้งและร่มร�ำไร  

       กำรปลูกสะระแหน่อำจใช้วิธีกำร
ปักช�าในแปลงปลูก หรือจะช�ำในแปลง
เพำะก่อนแล้วจึงย้ำยลงแปลงปลูกได้เช่น

เดียวกัน แต่ข้อส�ำคัญคือต้องเตรียมดินให้ร่วน
ซุยเสียก่อน เพรำะสะระแหน่ชอบดินประเภทนี้  

กำรเตรียมดิน ส�ำหรับปลูกในภำชนะ ปลูกเป็นสวนหย่อมที ่
ใช้เนื้อที่ไม่มำกนัก ควรใช้ดินผสมที่มีส่วนผสมของดิน 2 ส่วน 

สวนสวยด้วย

ปุย๋หมกั ทราย ปูนขาว

ปุ๋ยหมัก 1 ส่วน ทรำย 1 ส่วน และปูนขำวเล็ก
น้อย ผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกันดี แล้วน�ำไปใช้
ปลูกได้ 

 

 วิธกีำรปลกูสะระแหน่ให้เลอืกกิง่ทีไ่ม่แก่ 
หรอือ่อนเกนิไป ปักจิม้ลงไปในแปลงเพาะช�า 
หรอืแปลงปลกู ปักให้กิง่เอนทาบกบัดนิ รดน�า้ 
ให้ชุ่มแต่อย่าให้ถึงกับแฉะแล้วโรยแกลบ 
ทบักลบดนิเพือ่รกัษาความชุม่ชืน้ให้หน้าดนิ 
และเมื่อแกลบผุก็จะกลำยเป็นปุ๋ยต่อไป หลัง
จำกนั้นประมำณ 4-5 วัน สะระแหน่จะแตกใบ 
แตกยอดเลื้อยคลุมดิน ต้นสะระแหน่ชอบดิน
ร่วนซุยที่ระบำยน�้ำได้ดีและต้องกำรแสงสว่ำง 
แต่ไม่ต้องกำรแดดที่ร้อนจัดจนเกินไป 

 
 กำรดูแลรักษำสะระแหน่ เมื่อสะระแหน่ 
เจริญเติบโตจนเก็บยอดไปได้แล้ว ควรเติม 
ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักให้บ้ำง ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมี  
เพรำะจะท�ำให้ต้นสะระแหน่เหี่ยวตำย กำร 
พรวนดินให้ต้นสะระแหน่ควรท�ำด้วยควำม 
ระมัดระวัง เพรำะสะระแหน่เป็นพืชที่มีระบบ 
รำกตื้น แผ่กระจำยอยู่ตำมหน้ำดิน

ประโยชน์ของสะระแหน่

 คนไทยรู ้จักสะระแหน ่ใน 
ฐำนะเคร่ืองปรุงกลิน่อำหำรมำกกว่ำ 
ในฐำนะผักโดยตรง เพรำะสะระแหน่ 
มีกลิ่นและรสฉุนเผ็ดกว่ำผักทั่วไป  
จึงใช้กินเป็นผักโดยตรงไม่มำกเท่ำกำรใช้ปรุงอำหำรเพื่อดับกลิ่น  
หรือเพิ่มรสชำติของอำหำรรสจัดที่เรียกกันว่ำอำหำรรสแซ่บ เช่น  
ดับกลิ่นคำวเนื้อหรือปลำ กับข้ำว จ�ำพวกย�ำต่ำงๆ เช่น ย�ำกบย่ำง  
ย�ำสำมสหำย ย�ำหอยแครง ย�ำปลำกระป๋อง ย�ำเนื้อมะเขือเปรำะ 
ย�ำแหนม ฯลฯ ลำบต่ำงๆ เช่น ลำบหมู ลำบเป็ด ลำบปลำดุก เป็นต้น 
จ�ำพวกซุป เช่น ซุปมะเขือ ซุปขนุนอ่อน ซุปหน่อไม้ นอกจำกนี้ยังมี  
พล่ำกุ้ง เมี่ยงสด น�้ำพริกมะเขือยำว อำหำรเวียดนำม ฯลฯ

 ทำงแพทย์แผนไทยได้น�ำเอำสะระแหน่มำปรุงเป็นยำรักษำ 
โรคได้หลำยขนำน โดยระบุสรรพคุณว่ำ กลิ่นฉุนหอมร้อน สรรพคุณ 
แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียด ขับผำยลม แก้แน่น แก้ไอ ขับเสมหะ  
ขยี้ทำขมับ แก้ปวดศีรษะ ดมแก้ลม ทำแก้ฟกบวม ฯลฯ  

 นอกจำกนี้สะระแหน่ยังมีประโยชน์ด้ำนอื่นๆ เพรำะสะระแหน ่
มีน�้ำมันหอมระเหยอยู ่มำก สำมำรถสกัดออกมำใช้ประโยชน์ใน
อุตสำหกรรมอำหำร เช่น เครื่องดื่ม ไอศกรีม และอุตสำหกรรมยำ 
เนื่องจำกสะระแหน่เป็นพืชในสกุลมินต์ จึงมีกลิ่นคล้ำยเมนทอล  
อันเป็นส่วนประกอบส�ำคัญของลูกอมประเภทรสเย็นทั้งหลำย  
แม้สะระแหน่ไทยจะมีส่วนประกอบของเมนทอลอยู่ในน�้ำมันหอม 
ระเหยน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับมินต์ชนิดอื่นๆ แต่สะระแหน่ก็มีกลิ่น
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวที่ดีเด่นไม่แพ้มินต์ชนิดใด อนำคตคงมีกำร 
พัฒนำน�ำเอำกลิ่นสะระแหน่ไปใช้ประโยชน์ให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร และควำมนิยมผลิตภัณฑ์จำกธรรมชำติ
ที่เพิ่มขึ้น

 วนัหยดุนี ้หำกกนิอำหำรทีม่สีะระแหน่เป็นผกัแกล้ม อย่ำลมืเกบ็
กิ่งสะระแหน่ไว้สัก 4-5 กิ่ง แล้วลองน�ำไปปักในกระถำงสวยๆ ไม่ว่ำจะ
เป็นกระถำงตั้งพื้นหรือแบบห้อย
แขวน อีกไม่นำนสวนหลัง
บ้ำนเรำจะมีต้นไม้
ที่ทั้งสวยและมี
ประโยชน ์มำ
ประดับเพิ่มขึ้น
ให้ชื่นใจอีกต้น 
หนึ่งเป็นแน่

ขอบคุณข้อมูล : นิตยสำรหมอชำวบ้ำน เล่มที่ 218 มิถุนำยน 2540 คอลัมน์ต้นไม้ใบหญ้ำ www.vegetweb.com

12 สุขใจ สุขใจ 13  
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เครื่องดูดอากาศ

เครื่องดูดอากาศพลังน�้าพร้อมใช้งาน

18 สุขใจ สุขใจ 19  



 ห้องนั่งเล่นฉบับนี้ มีควำมภูมิใจขอน�ำเสนอของประดับบ้ำนสุดเก๋ไก๋ ผลงำนนวัตกรรมของคนไทยเรำเองที่ผลิตจำก 
วัสดุของเหลือทิ้งจำกโรงงำนในท้องถิ่น ซึ่งนอกจำกจะดีต่อส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนกำรผลิตและสร้ำงรำยได้ให้ 
กับชุมชนอีกด้วย นั่นคือ สโตนแวร์โปร่งแสง หรือ เซรามิกเนื้อหินโปร่งแสง ที่ผลิตได้เป็นครั้งแรกในโลก ผลงำนนี้จะมี 
ควำมพิเศษและสวยงำมเพียงใดเชิญติดตำมได้เลยครับ

 ผลงำนชิ้นนี้เกิดจำกกำรสังเกตเรื่องใกล้ตัวในท้องถิ่น ที่มีดินเหนียวเหลือทิ้งจำก 
โรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก และชำวบ้ำนในท้องถิ่นเองมีอำชีพท�ำเซรำมิกกันอยู่แล้ว นวัตกรรมนี้ 
คือกำรท�ำให้เซรำมิกทึบแสงมีน�้ำหนักมำก มำทดลองโดยใช้ส่วนประกอบของดินเหนียว 
ประเภทดินด�ำนำโนตัวเคลือบเซรำมิก หินฟันม้ำ ขี้เถ้ำ และหินปูน ขึ้นรูปแล้วน�ำไปเผำที่ 
อุณหภูมิ 1,150 องศำเซลเซียส ท�ำให้ได้เซรำมิกเนื้อหินที่โปร่งแสงได้ มีควำมยืดหยุ่น  
แข็งแรงมำกกว่ำเดิมถึง 2 เท่ำ จำกกำรคิดค้นนวัตกรรมนี้ท�ำให้เป็นกำรสร้ำงงำนในท้องถิ่น 
และเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำ อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำต่อยอดในอนำคตได้โดยเฉพำะใน 
งำนประดับตกแต่ง

 ทีมงำนวิจัยของคณะวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยี  น�ำโดย  
ผศ.ดร.อนริทุธิ ์รกัสจุรติ อำจำรย์ประจ�ำภำควชิำฟิสกิส์ และวทิยำศำสตร์ 
ทั่วไป อาจารย์อรทัย ค�าสร้อย อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำชีววิทยำ และ 
นักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์และวิทยำศำสตร์ทั่วไป สำมำรถคว้ำรำงวัล 
ชนะเลิศจำกเวทีประกวดนวัตกรรมนำโนเทคโนโลยี ระดับประเทศ ครั้งที่ 6  
จำกผลงำนวิจัยคิดค้นนวัตกรรม “กำรผลิตสโตนแวร์” หรือ “เซรำมิก 
เนื้อหินโปร่งแสง” ได้ส�ำเร็จคร้ังแรกของโลก ซึ่งเดิมมีคุณสมบัติทึบแสง  
นอกจำกนี้ยังช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต น�ำไปสู ่กำรต่อยอดและเกิด 
กำรสร้ำงงำนในท้องถิ่น

 ผศ.ดร.อนิรุทธิ์  รักสุจริต อำจำรย์ประจ�ำภำควิชำฟิสิกส์และ 
วิทยำศำสตร์ทั่วไป คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
เชียงใหม่ เจ้ำของผลงำน“สโตนแวร์โปร่งแสง” ได้เล่ำถึงที่มำของผลงำนว่ำ 
ใน จ.เชียงใหม่มีกำรท�ำเซรำมิกมำกกว่ำ 100  ปี ช่ำงฝีมือจะท�ำเองขำยเอง 
ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเชียงใหม่ คือ “เครื่องเคลือบศิลำดล” เป็น 
เครื่องปั้นดินเผำที่ใช้ควำมร้อนสูง เคลือบด้วยขีเ้ถ้ำไม้ผสมดนิหน้ำนำท�ำให้ 
เคลือบเป็นสีเขียวเหมือนหยก เป็นกำรเคลือบธรรมชำติไม่ใช้สำรเคมี  
ผิวเคลือบจะรำน (แตกลำยงำ crack) สีเขียวที่เกิดขึ้นท�ำได้โดยไม้ก่อไม้ฮก 
ฟ้ำมำเผำเอำขี้เถ้ำ แล้วน�ำมำผสมกับดินหน้ำผิวนำแล้วเผำเคลือบด้วยวิธี  
ลดออกซิเจน (reducing) เผำด้วยควำมร้อนสูง ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ือง 
เคลือบศิลำดลกลำยเป็นสินค้ำ GI หรือสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ จำก 
กรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์

  กำรเข้ำไปใช้ชีวิตร่วมกับช่ำงในชุมชนท�ำให้พบเห็นปัญหำหลำย ๆ 
อย่ำง เช่น ควำมผันผวนทั้งค่ำแรง ค่ำเชื้อเพลิง และค่ำวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น  
ท�ำให้ต้องมีกำรปรับรำคำเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้รำยได้เริ่มน้อยลง จึงเป็น 
จุดประกำยควำมคิดที่จะช่วยให้ผลิตเซรำมิกง่ำยขึ้น รำคำถูกลง และเพิ่ม 
มูลค่ำให้สูงขึ้นโดยน�ำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ เดิมทีสโตนแวร์หรือ 
ผลิตภัณฑ์เซรำมิกที่ท�ำจำกดินที่น�ำมำขึ้นรูปแล้วเผำในอุณหภูมิ 1,200  
องศำเซลเซียส โดยมักใช้เป็นจำนชำม แก้วน�้ำ แจกัน ฯลฯ แต่เมื่อทดลอง 
น�้ำดินมำบดเป็นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง ให้มีควำมละเอียดในระดับนำโน  

ครัง้แรกของโลก

นวัตกรรม

หรือเรียกว่ำ “ดินนำโน” มำผสมเข้ำกับดิน 
ปกติในสัดส่วน 1 : 4 จึงท�ำให้เซรำมิกท่ีได ้
แข็งแรงขึ้นไม่แตกง่ำย สำมำรถขึน้รปูได้บำง  
น�้ำหนักจึงเบำลงด้วย ที่ส�ำคัญยังเผำได้ใน 
อณุหภมิูที่ต�่ำลง เหลือเพียง 1,150 องศำ- 
เซลเซียสจนก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เซรำมิก 
ที่มีคุณสมบัติโปร่งแสง นับเป็นครั้งแรก 
ของโลกที่เปลี่ยนนิยำมของสโตนแวร์ จำก 
ที่ปกติต้องทึบแสงและเคยใช้เป็นเพียง 
ภำชนะ ก็สำมำรถยกระดับมำสู่กำรเป็นของ 
ประดับบ ้ำนอย ่ำงโคมไฟได ้ อีกท้ังกำร 
ผสมดินนำโนยังช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีน�้ำหนัก 
เบำลง ช่วยลดต้นทุนในกำรขนส่งได้ จึงเป็น 
จุดขำยที่ช ่วยให้รำยได้ของชุมชนสูงข้ึน  
ทั้งนี้ หัวใจส�ำคัญ คือ กำรน�ำหัตถกรรม 
เทคโนโลยแีละศลิปวฒันธรรมของเชยีงใหม่
มำประยุกต์ร่วมกัน

 อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำดินปั้นเซรำมิก 
เหลือใช้มำบดเป็นดินนำโนแล้วผสมกับ 
ดินขึ้นรูปและเผำตำมกระบวนกำร กระท่ัง 
ได้ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์โปร่งแสง คร้ังแรก 
ในโลก ซึ่งมีควำมทนทำน แข็งแรงลดกำร 
ใช้พลังงำนในกำรเผำไหม้เหลือเพียง 6-7 
ชัว่โมงเท่ำนัน้ นบัเป็นกำรน�ำนวตักรรมนำโน 
ที่มีอยู ่ในท้องถิ่นมำสร้ำงประโยชน์สูงสุด  
และเพิ่มมูลค่ำสร้ำงรำยได้ให้ชุมชนมำกขึ้น 
ทั้งนี้ มีโครงกำรที่จะต่อยอดเชิงพำณิชย์
ภำยใต้แบรนด์ “รักสุจริต” ด้วยกำรขอทุน
สนับสนุนจำกส�ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ
จำกโครงกำรคูปองนวัตกรรม

 หำกเรำคนไทยช่วยกันส่งเสริมสินค้ำ 
จำกฝีมือและควำมคิดของคนไทยด้วย 
กันเอง อย่ำงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์คุณภำพ 
เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสโตนแวร ์
โปร่งแสงเช่นนี้ นั่นหมำยถึงก�ำลังใจท่ีส่งไป 
ถึงผู้ผลิตให้สร้ำงสรรค์ผลงำนดีๆ ออกมำ 
ให้ชื่นชมอย่ำงต่อเนื่องสืบไป

ขอบคุณข้อมูล
www.EnergySavingMedia.com
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สเปรย์สมุนไพรกันยุงจากผักสวนครัว

 สูตรท�ำสเปรย์สมุนไพรกันยุงนี้ ใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชสมุนไพร 
ท่ีปลูกเองในบ้ำนมำท�ำได้ ผักสวนครัวที่ว่ำคือ ตะไคร้ และมะกรูด  
หำกบ้ำนไหนไม่ได้ปลูกไว้ จะซื้อตำมตลำดมำใช้ก็ไม่ผิดกติกำนะคะ 
แต่ถ้ำใช้ต้นสดๆ จำกสวนเรำเอง จะมั่นใจได้ว่ำปลอดยำฆ่ำแมลงและ
สำรตกค้ำงค่ะ

หลอดไฟไล่ยุง
 เรียนรู้วิธีท�ำยำกันยุงสเปรย์สมุนไพรกันไป 
แล้วยังมีวิธีกำรท�ำอำวุธไล่ยุงร้ำยไม่ให้เข้ำมำ 
กล�้ำกรำยในบ้ำน หรือบริเวณที่สัตว์เลี้ยงของเรำ 
อำศัยอยู่มำฝำกอีกอย่ำงหนึ่งค่ะ ปัจจุบันเรำอำจ 
จะเคยเห็นหลอดไฟสีเหลืองส�ำหรับไล ่ยุงที่ม ี
ขำยตำมร้ำนอุปกรณ์เคร่ืองใช้ภำยในบ้ำนหรือร้ำน
ขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำ สนนรำคำสูงไม่ใช่เล่น อยำก
ซื้อมำติดบริเวณที่ยุงชุม อำจต้องคิดแล้วคิดอีก  
ถ้ำอย่ำงนัน้มำท�ำหลอดไฟสเีหลอืงใช้เองดกีว่ำไหม 

 ขั้นตอนกำรท�ำหลอดไฟสีเหลือง ก็ให้น�ำ 
หลอดไฟที่มีอยู ่แล้วมำพ่นสเปรย์สีเหลืองให้ท่ัว 
รอจนสีแห้งสนิทดี ก็สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้  
หลอดไฟสเีหลอืงนีเ้หมำะจะตดิบรเิวณท่ีมยีงุเยอะๆ 
ประตูทำงเข้ำบ้ำนที่ยุงชอบมำเกำะอยู่ตำมมุ้งลวด 
บริเวณกรงเลี้ยงสัตว์ หรือห้องน�้ำ แต่ถ้ำเรำติดตั้ง 
หลอดไฟสีเหลืองในบริเวณใกล้เคียงกับหลอดไฟ
ปกต ิประสทิธภิำพในกำรไล่ยงุอำจจะลดลงไปบ้ำง 
ลองท�ำดูนะคะ รับรองได้ว่ำจ�ำนวนยุงจะลดลง 
อย่ำงเห็นได้ชัดเลยค่ะ เพรำะหลอดไฟสีเหลืองนี้ 
เลียนแบบแสงอำทิตย ์ซึ่ งมีสเปคตรัมพิ เศษ 
บำงอย่ำงที่ยุงไม่อยำกเข้ำใกล้  ทีนี้บ้ำนเรำก็เป็น 
เขตปลอดยุงตัวร้ำยได้แล้วค่ะ

 เมื่อท�ำเสร็จก็พร้อมใช้งำนแล้ว โดยให้ฉีดหรือทำตำม 
ผวิกำย ยกเว้นใบหน้ำ สำมำรถป้องกนัยงุกดัได้นำนถงึ 5 ชัว่โมง 
นอกจำกนี้น�้ำยำนี้ยังใช้ฉีดไล่มด แมลงสำบ และแมลงวัน  
ได้อีกด้วย หรือใช้ฉีดเพ่ือดับกล่ินเหม็น กล่ินอับได้เป็นอย่ำงดี  
เพรำะในตะไคร้และผิวมะกรูดมีน�้ำมันหอมระเหย

 ลองทดลองท�ำยำกันยุงสมุนไพรใช้กันดูนะคะ วิธีกำรไม ่
ยุง่ยำกซบัซ้อน ลงทนุคร้ังเดยีวได้ยำกนัยงุสมนุไพรมำหลำยขวด 
จะแบ่งญำติมิตรหรือท�ำจ�ำหน่ำยก็น่ำสนใจนะคะ ได้ทั้งควำม
ภูมิใจ ได้ทั้งเงินเข้ำกระเป๋ำ ที่ส�ำคัญได้ป้องกันตัวเรำ สมำชิกใน
ครอบครัว และชุมชนให้ปลอดภัยจำกยุงร้ำย

 นอกจำกนัน้ สิง่ส�ำคญัอกีประกำรหนึง่คอื กำรตดัวงจรชวีติ 
ยงุ ด้วยกำรท�ำลำยแหล่งเพำะพนัธุย์งุ อย่ำปล่อยให้มนี�ำ้ท่วมขัง   
ใส่ทรำยเคมีฆ่ำลูกน�้ำในโอ่งน�้ำ กระถำง แจกัน อ่ำงบัว เพื่อ 
ป้องกันไม่ให้ยุงแพร่พันธุ์ตั้งแต่ต้นทำงด้วยนะคะ

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ : 
คุณสมสุข แก้วพรรณำ 
สมำชิกชมรมคลับปัญญำผู้สูงวัย จ. ปทุมธำนี   
www.thaicityfarm.com     
www.kasetporpeang.com
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 สวัสดีครับ เพื่อนถำมเรำตอบฉบับนี้ต่อเนื่องมำด้วยค�ำถำม
จำกเพื่อนบ้ำนรอบโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ด กรีน ที่ส่งมำถึงกองบรรณำธิกำร 
สุขใจ ถำมถึงมำตรกำรดูแลและจัดกำรปัญหำด้ำนฝุ่นของโรงไฟฟ้ำ
ร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโกว่ำมีกำรด�ำเนินงำนอย่ำงไร

 ในเบ้ืองต้นเรำมำท�ำควำมรู้จักโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ด กรีน กันก่อน   
โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ด กรีน ตั้งอยู่ที่ ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด มีก�ำลัง 
กำรผลิต 9.9 เมกะวัตต์ จัดอยู่ในประเภทโรงไฟฟ้ำชีวมวลซึ่งใช้แกลบ 
และขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยทั่วไปโรงไฟฟ้ำชีวมวลจะใช้พลังงำน 
ท่ีได้จำกกำรน�ำวสัดเุหลอืใช้ทำงกำรเกษตร แกลบ กำกอ้อย ซงัข้ำวโพด    
ขี้เลื่อย มำเป็นเชื้อเพลิงเผำไหม้ให้ควำมร้อนในกำรต้มน�้ำ เพ่ือให้เกิด 
ไอน�้ำที่มีอุณหภูมิและแรงดันสูงไปหมุนกังหันให้เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ 
ผลิตไฟฟ้ำ  ซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นในกระบวนกำรผลิต และมีขี้เถ้ำแกลบเป็น
วัสดุเหลือใช้กระบวนกำรผลิต 

ระบบก�าจัดฝุ่นของโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด	กรีน

       โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ด กรีน  
ได้ติดตั้งระบบดักจับฝุ่นที่มี
ประสิทธิภำพสูงเพื่อป้องกัน
กำรปล่อยมลพิษออกสู่
อำกำศ โดยเป็นระบบก�ำจัด
ฝุ่นแบบใช้ประจุไฟฟ้ำสถิตย์ 
ซึ่งมีประสิทธิภำพในกำรดัก
จับฝุ่นมำกกว่ำร้อยละ 96
นอกเหนือไปจำกกำรใช้
เครื่องดักฝุ่นโดยใช้แรงหนี
ศูนย์กลำง (Multi Cyclone) 
ที่ดักจับฝุ่นปกติอยู่แล้ว 
เพื่อลดปริมำณและควบคุม
ปริมำณฝุ่นจำกกำรเผำไหม้
เชื้อเพลิงให้น้อยที่สุด 
(ตำมภำพประกอบ)

 ทั้งนี้ ในส่วนของกำรจัดกำรกำกขี้เถ้ำที่เป็นอีกส่วนที่อำจจะท�ำให้เกิดฝุ่น ทำงโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ด กรีน 
มีกำรจัดกำรเถ้ำที่เหลือจำกกำรเผำไหม้แกลบ โดยส่งไปตำมระบบล�ำเลียงขี้เถ้ำไปรวมในถังเก็บเพื่อรอกำร 
จ�ำหน่ำยเป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสำหกรรมอื่นต่อไป  โดยตลอดกระบวนกำรขนย้ำยแกลบและกำกขี้เถ้ำน้ี  
มีกำรบริหำรจัดกำรระบบขนส่งที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่น

เพื่อนบ้ำนท่ำนใด สนใจสอบถำมข้อมูลหรือ
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด�ำเนินโครงกำร
โรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกสำมำรถส่งค�ำถำม
ของท่ำนมำได้ที่ : 
กองบรรณำธิกำร วำรสำร “สุขใจ” คณะท�ำงำน
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิต
บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน) 
โดยใช้แบบฟอร์มในหน้ำที่ 36 
หรือส่งที่เจ้ำหน้ำที่ของโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก
ในพื้นที่ของท่ำน

 เอก็โก กรุ๊ป ตระหนกัถงึกำรให้ควำมส�ำคญักบัทกุพืน้ทีซ่ึง่เรำร่วมด�ำเนินธรุกจิ 
ด้วยเจตนำรมณ์กำรอยูร่่วมกบัชมุชนอย่ำงเกือ้กลู โรงไฟฟ้ำทกุแห่งมมีำตรกำรดแูล
สิ่งแวดล้อมและคุณภำพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้ำ โดยยึดหลักกำรและ 
ข้ันตอนตำมระบบกำรจัดกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมของ 
กลุ่มเอ็กโกอย่ำงเคร่งครัดในทุกระดับปฏิบัติงำน สอดคล้องกับกฎหมำยและ 
ข้อก�ำหนดของแต่ละพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นให้น้อยท่ีสุด เพื่อร่วม 
สร้ำงควำมสุขให้กับชุมชนอย่ำงยั่งยืน
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พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานเยาวชนดีเด่น
ประจ�าปี	2558	ภายใต้โครงการพลังงาน
เพื่อชีวิตลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมสนับสนุน 

 เอ็กโก กรุ ๊ป โดย คุณชนินทร์ เชำวน์นิรัติศัย 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ร่วมลงนำมในบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือ “โครงกำรรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชำติสู ่
สิง่แวดล้อม เฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกมุำร”ี กบัคณุสนุชยั ค�ำนญูเศรษฐ์ ผูว่้ำกำร 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทย(กฟผ.) คุณพีระวัฒน ์
พุ่มทอง รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่พัฒนำธุรกิจ 1 บริษัท  
ผลติไฟฟ้ำรำชบรุโีฮลด้ิง จ�ำกดั (มหำชน) และศำสตรำจำรย์ 
ดร. สนทิ อกัษรแก้ว ประธำนกรรมกำรบรหิำรศูนย์พลงังำน 
เพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยำนสิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร  
ณ ห้อง 201 อำคำรส�ำนักผู้ว่ำกำร ส�ำนักงำนกลำง กฟผ. 
บำงกรวย นนทบุรี

 โครงกำรรวมพลงัพลกิฟ้ืนคนืธรรมชำตสิูส่ิง่แวดล้อมฯ  
เป็นกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติสมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ 

สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 5 รอบ  
ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรต ิ
คุณด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
โดย กลุ่ม กฟผ. ร่วมกันฟื้นฟูและปลูกป่ำบนพื้นที่ 33 ไร่  
เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพื้นที่อุทยำน 
สิ่งแวดล้อมนำนำชำติสิรินธร พัฒนำเส้นทำงศึกษำ 
ธรรมชำติและจัดท�ำป้ำยส่ือควำมหมำยตลอดเส้นทำง 
รวมถึงปรับปรุงห้องนิทรรศกำรควำมรู้ด้ำนพลังงำน 
ของอุทยำนฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้โดยกระบวนกำรมี 
ส่วนร่วมของประชำชน ตลอดจนร่วมกันจัดประชุม 
วิชำกำรและนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติด้ำนสิ่งแวดล้อม 
ในปี 2559 ทัง้นี ้กลุม่ กฟผ. ในฐำนะผูส้นบัสนนุโครงกำรฯ  
จะสนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน รวมจ�ำนวน  
20 ล้ำนบำท เป็นเวลำ 6 ปี (ระหว่ำงปี 2558-2563)

 เอ็กโก กรุ๊ป โดยนำงวำสนำ วงศ์พรหมเมฆ (ที่ 4 จำกขวำ)  
ผู ้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำนกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน (สพฐ.)  
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยนำงพนิดำ วิชัยดิษฐ์ (ที่ 3 จำกขวำ)  
ผู ้อ�ำนวยกำรกลุ่มโครงกำรพิเศษ ส�ำนักงำนพัฒนำนวัตกรรม 
กำรจัดกำรศึกษำ จัดพิธีมอบรำงวัล “โครงงำนเยำวชนดีเด่น  
ประจ�ำปี 2558” ภำยใต้โครงกำร “พลังงำนเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน 
ด้วยวถิพีอเพยีง” หลงัเปิดเวทใีห้เยำวชนได้น�ำควำมรูค้วำมสำมำรถ 
ที่ได้รับจำกกำรร่วมโครงกำรฯ มำประยุกต์ใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ 
ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ�ำวันภำยใต้บริบท 
ท้องถิน่ ตลอดจนพฒันำและขยำยผลสู่กำรปฏบิตัจิริงทัง้ในโรงเรียน
และชุมชน ณ พิพิธภัณฑ์กำรเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธำนี

“โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติ
สู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี”

กิจกรรมทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	ตอน		

 คณุชนนิทร์ เชาวน์นริตัตศิยั กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่  
เอ็กโก กรุ๊ป ให้เกียรติบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง “รู้จักไฟฟ้ำ  
รู ้จักพลังงำนเพื่อชีวิต” กิจกรรมทัศนศึกษำโรงไฟฟ้ำใน 
กลุ ่มเอ็กโก ตอน “ส�ำรวจโลกพลังงำนไฟฟ้ำ” โดยน�ำ 
เยำวชนที่ชนะกำรประกวดโครงงำนเยำวชนดี เด ่น  
ประจ�ำปี 2557 ภำยใต้โครงกำร “พลังงำนเพื่อชีวิต  
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” จ�ำนวน 67 คน จำกทุก 
ภูมิภำคของประเทศ ไปศึกษำเรียนรู้เรื่องพลังงำนไฟฟ้ำ 
นอกห้องเรียนที่โรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้ำ 
บีแอลซีพี และโรงไฟฟ้ำเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น จังหวัด 
ระยอง และโรงไฟฟ้ำลพบุรี โซลำร์ จังหวัดลพบุรี 

"ส�ารวจโลกพลังงานไฟฟ้า"

 โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ
เทศบำลต�ำบลมำบข่ำพฒันำ กำรยำงแห่งประเทศไทย จงัหวดัระยอง  
และส�ำนกังำนกองทนุสงเครำะห์กำรท�ำสวนยำงจงัหวดัระยอง ด�ำเนนิ 
โครงกำรพัฒนำฝีมือกรีดยำงพำรำ โดยจัดฝึกอบรมให้เกษตรกร
ชำวสวนยำงต�ำบลมำบข่ำ จ�ำนวน 30 คน เพือ่ให้ผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม
ได้รบัควำมรูน้�ำไปประกอบอำชพีและถ่ำยทอดควำมรูใ้ห้กบัเกษตรกร 
รำยอื่นๆ ต่อไป  

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก มอบเครื่องผลิตน�้ำดื่ม  
เพื่อร่วมสนับสนุนกำรสร้ำงอำชีพ กลุ ่มชำวบ้ำนร้ำนน�้ำดื่มอนำมัย  
บ้ำนหนองนำสร้ำง ณ วัดแสนระลึกวนำรำม (บ้ำนหนองนำสร้ำง) โดยมี 
ผูใ้หญ่บ้ำนบ้ำนหนองนำสร้ำง สมำชกิองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล  สมำชกิ 
กลุ่มร้ำนน�้ำดื่มอนำมัยบ้ำนหนองนำสร้ำง ผู้น�ำชุมชนและชำวบ้ำนร่วม
รับมอบกว่ำ 20 คน
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 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด จังหวัดราชบุรี ในกลุ่มเอ็กโก  
ร่วมงำนเปิดศูนย์เรียนรู ้กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะผู้สูงอำยุ(บ้ำนดิน) 
ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีจักรีรัช ต.ลำดบัวขำว อ.บ้ำนโป่ง 
จ.รำชบรีุ โดยจดัตัง้ข้ึนเพือ่ให้ผู้สูงอำยใุนอ�ำเภอได้มสีถำนทีจ่ดักจิกรรม 
ฝึกทักษะอำชีพต่ำงๆ เรียนรู้ด้ำนสุขภำพ ร่วมกับวิทยำลัยพยำบำล 
บรมรำชชนนี จักรีรัช รวมทั้งจัดกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป โดยมีคุณสมยศ  
พุ่มน้อย นำยอ�ำเภอบ้ำนโป่ง ให้เกียรติเป็นประธำน

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับโรงพยำบำล 
ร้อยเอด็ และโรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล (รพ.สต.) บ้ำนเกลด็ลิน่ 
ด�ำเนนิโครงกำรสุขภำพดชีีวเีป็นสุข กบัโรงไฟฟ้ำร้อยเอด็ กรีน จัดกจิกรรม
หน่วยแพทย์เคลื่อนที ่ครั้งที ่4/2558 โดยมีผูใ้หญ่บ้ำน เจ้ำอำวำสวดัป่ำ
ศรไีพรวลัย์ให้เกยีรตร่ิวมงำน ณ วดัป่ำศรไีพรวลัย์ (บ้ำนไทยอดุม) และม ี
ผูเ้ข้ำร่วมจำกชุมชนประกอบด้วย สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล อำสำ 
สมคัรสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน(อสม.) และชำวบ้ำนรวมกว่ำ 100 คน

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี ทู ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนงบประมำณชุด 
แต่งกำยงำนป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยให้แก่ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลแสลงพัน จ.สระบุรี โดยมีผู้แทน 
ส�ำนักงำนเทศบำลเป็นผู้รับมอบ

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัดในกลุ่มเอ็กโก ร่วมส่งเสริมควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยของชุมชน 
 	โครงกำรส่งเสรมิสขุภำพผูส้งูอำย ุกลุม่ 6 (ร่วมใส่ใจรกัสขุภำพ) ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำน ีโดยมี 
  คุณประเสริฐ ค่ำยทอง นำยกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง และคุณวีรศักดิ์ งำมฉวี ประธำน อสม. กลุ่ม 6 
   (ชุมชนแปดไร่งำมฉวี) ให้เกียรติเป็นประธำน
 	โครงกำรพัฒนำระบบบรกิำรสขุภำพเขตเมอืง ต.คลองหนึง่ และ ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำน ีโดยมี 
  คุณมนต์ชัย ธรรมพิรำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำร รพ.สต.คลองสอง คุณสุริยนต์ โคตรชมภู ผู้อ�ำนวยกำร รพ.สต. 
  คลองหนึ่ง และคุณประสิทธิ์ ยกทอง ประธำน อสม. เทศบำลเมืองคลองหลวง ให้เกียรติเป็นประธำน 

 	สนับสนุนโครงกำรปรับปรุงอำคำร ที่ว่ำกำรอ�ำเภอ
บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี โดยมีคุณสมยศ พุ่มน้อย นำยอ�ำเภอ
บ้ำนโป่ง รับมอบกำรสนับสนุน

 	สนับสนุนกำรติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงสนำมกีฬำ
และบริเวณต่ำงๆ ในโรงเรียนวัดโกสินำรำยน์ ต.ท่ำผำ 
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบรุ ีโดยมอีำจำรย์ไพโรจน์ กลุอึง้ประเสรฐิ 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดโกสินำรำยน์ เป็นผู้รับมอบ

 บรษิทั โซลาร์โก จ�ากดั โดยโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์
โครงกำรไทรเขียว ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมปรับปรุงอุปกรณ์
ไฟฟ้ำ ให้แก่ โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ๕ อ.สองพี่น้อง 
จ.สุพรรณบุรี โดยมี อำจำรย์อุบลวรรณ ข�ำขจร ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรียนบรรหำรแจ่มใสวิทยำ๕ และ ผู้จดักำรส่วน บรษิทั โซลำร์ โก  
จ�ำกดั ให้เกยีรตร่ิวมกจิกรรม พร้อมด้วยคณะครูและนกัเรยีน รวม
ทั้งสิ้น 300 ท่ำน  

 โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่เอก็โก จดักจิกรรมชมุชนสมัพนัธ์ 
ประจ�ำเดือนมกรำคม 2559 น�ำโดยคุณประสิทธิ์ นำคะสรรค์ 
ผู้จัดกำรส่วนเดินเครื่องพลังควำมร้อน 4 น�ำผู้บริหำร พนักงำน  
ผู้ปฏิบัติงำนโรงไฟฟ้ำขนอม เข้ำร่วมพัฒนำโรงเรียนท้องเนียน 
คณำภบิำล หมู ่4 ต.ท้องเนยีน อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมรำช  จ�ำนวน 
30 คน ทั้งนี้มี อำจำรย์สมมำศ หนูแก้ว ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 
ท้องเนียนคณำภิบำล อำจำรย์  และผู้น�ำชุมชนให้กำรต้อนรับ

 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด ในกลุ ่มเอ็กโก   
เข้ำร่วมพธีิวำงศลิำฤกษ์อนสุำวรีย์เจ้ำพ่อพญำแล หรอื พระยำภกัดี 
ชุมพล (แล) ผู้สร้ำงเมืองชัยภูมิ และเป็นเจ้ำเมืองชัยภูมิคนแรก  
ซึง่จะประดษิฐำนหน้ำหอประชมุอ�ำเภอซบัใหญ่ จ.ชยัภมู ิเพือ่สร้ำง 
เป็นศูนย์รวมควำมศรัทธำและเป็นที่สักกำระบูชำของประชำชน
ชำวซับใหญ่ โดยมีคุณพรชัย พุดซ้อน นำยอ�ำเภอซับใหญ่ เป็น
ประธำนในกำรวำงศิลำฤกษ์ดังกล่ำว

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมพัฒนำสำธำรณูปโภคของชุมชนในโครงกำรต่ำงๆ ดังนี้
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอก็โก สนบัสนนุโครงกำรเพือ่อนรัุกษ์ทรัพยำกรธรรมชำตแิละส่ิงแวดล้อมในพืน้ที ่ดงันี้

	ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งนครศรีธรรมรำช ด�ำเนิน 
 โครงกำรเพิ่มผลผลิตปูม้ำในธรรมชำติ โดยเพำะพันธุ์และจัดพิธีปล่อย 
 พันธุ์ปูม้ำลงสู่ทะเล จ�ำนวน 200,000 ตัว ณ บริเวณปำกน�้ำขนอม และ 
 บริเวณแหล่งหญ้ำทะเล โดยคุณณรงค์ รอดสม ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 
  โรงไฟฟ้ำขนอม 4   ผูบ้รหิำร เจ้ำหน้ำทีศ่นูย์วจิยัฯ ทหำร ฉก.321 ผูป้ฏบิตังิำน 
 และชุมชน เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 150 คน

	คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธ์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นประธำนเปิดฝำยน�้ำล้น ใน 
 โครงกำรส่งเสริมแหล่งน�้ำชุมชนบ้ำนคลองวัง  ณ บ้ำนคลองวัง หมู่ 8 
   ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช เพื่อเป็นแหล่งน�้ำไว้ใช้ประโยชน์ 
 ทำงด้ำนเกษตรกรรมและสำธำรณูปโภค โดยมี คุณธวัชชัย แท้เที่ยง  
 นำยอ�ำเภอขนอม  คุณไตรรงค์ ใจสบำย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
 ควนทอง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 8  ผู้น�ำชุมชน พนักงำน ชำวบ้ำน และนักเรียน 
 ชุมชนบ้ำนคลองวัง เข้ำร่วมกิจกรรม ประมำณ 250 คน

โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมจัด “กิจกรรมท�ำควำมสะอำด 
ชมุชน ฟ้ืนฟพูทิกัษ์รักษ์คลองน�ำ้ชำ ประจ�ำปี 2558”   โดยอำจำรย์โอฬำร 
บญุม ีผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนวดัห้วยโป่ง คณุสนัต์ สขุแสนไกรศร รกัษำกำร 
ผู้จัดกำรส่วนบริหำรทั่วไป เอ็กโก-ระยอง ให้เกียรติร่วมงำน ในโอกำสนี้ 
มีชุมชนห้วยโป่งในสะพำนน�้ำท่วม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัด 
ห้วยโป่ง รวมทั้งพนักงำนโรงไฟฟ้ำระยอง เข้ำร่วมกิจกรรมรวมท้ังสิ้น  
250 คน

บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ
ผู้ใหญ่บ้ำนและคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนร่วมกับชุมชนใน
หมู่บ้ำนและชุมชนใกล้เคียง จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อ
แห่งชำติ โดยท�ำควำมสะอำดชุมชน ตัดหญ้ำ เก็บขยะ  
ตดัแต่งกิง่ไม้ให้ชมุชนสะอำดตำและเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว  
เนือ่งในวนัพ่อแห่งชำต ิปี 2558  ณ ชมรมหมูท่ี ่14  ต.ท่ำผำ  
อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี โดยมีคุณจินตนำ เตี๊ยมเครือ ผู้ใหญ่
บ้ำน หมู่ที่ 14 ต�ำบลท่ำผำ ให้เกียรติร่วมงำน  

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนเสื้อกีฬำและมอบทุนกำรศึกษำส�ำหรับเยำวชนโรงเรียน 
รอบๆ โรงไฟฟ้ำ ได้แก่ รร.บ้ำนหนองตำกร้ำ รร.บ้ำนหนองผักแว่น  รร.บ้ำนปำฝำ  รร.บ้ำนโนนแท่น  รร.บ้ำนโนนเมือง  
 รร.บ้ำนสำมแยกโพธิ์ชัย  รร.บ้ำนไตรคำมวิทยำ และ รร.บ้ำนดงลำน จ.ร้อยเอ็ด

 บริษัท โซลาร์โก จ�ากัด โดยโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์  
โครงกำรไทรเพชร ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมโครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง 
เรียนรู ้น�ำคณะครูและนักเรียน รร.วัดศิลำมูล ต.หินมูล อ.บำงเลน  
จ.นครปฐม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 5-6 จ�ำนวน 60 คน เข้ำชม 
กำรผลิตกระแสไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ และกำรจัดกำรสภำพ 
สิ่งแวดล้อมภำยในโรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ โครงกำรไทรเพชร

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมท�ำบุญถวำย “มหำกฐิน 
หนองนำสร้ำง”  ณ วัดแสนระลึกวนำรำม (บ้ำนหนองนำสร้ำง) โดยมี 
เจ้ำอำวำสวัดแสนระลึกวนำรำม  คุณสมัย พลแดง  อดีตผู้ใหญ่บ้ำน นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำนลเหนือเมือง ผู้ใหญ่บ้ำนหนองนำสร้ำงและชุมชน
ร่วมงำนกว่ำ 100 คน

 โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกำรจัดแข่งขันกีฬำ 
ฟตุบอลชมุชนต้ำนยำเสพตดิ  ชมุชนหนองหวำยโสม ณ สนำมฟตุบอล ชมุชน 
หนองหวำยโสม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีประธำนชุมชนหนอง
หวำยโสม  คุณสันต์ สุขแสนไกรศร รักษำกำรผู้จัดกำรส่วนบริหำรทั่วไป  
เอ็กโก-ระยอง พนักงำน และชุมชนในพื้นที่เข้ำร่วมรวม 120 คน

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี  ทรี  และ 
โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก  
ร่วมท�ำบุญงำนบุญกฐินสำมัคคีอ�ำเภอ
เบญจลักษ์ และงำนบุญกฐินสำมัคคี
สมทบทุนสร้ำงศำลำธรรมสังเวช ให้
แก่วัดป่ำเบญจพรรณ ต.หนองหว้ำ 
จ.ศรีสะเกษ
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	โรงไฟฟ้าเทพพนา วินด์ฟาร์ม ใน
 กลุ่มเอ็กโก มอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่
 โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ ดังนี้ 
 รร.อนุบำลเทพสถิต  รร.บ้ำนห้วยเกตุ 
  รร.มงคลศึกษำ และ รร.บ้ำนซับหมี

	โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก 
 สนับสนุนของขวัญส�ำหรับจัดกิจกรรม
 วันเด็กให้แก่ รร.บ้ำนหนองนำสร้ำง  
 รร.บ้ำนหนองตำกร้ำ  รร.บ้ำนดงลำน  อบต. 
 เหนือเมือง  อบต.ปำฝำ และพิพิธภัณฑ์
 สถำนแห่งชำติ จ.ร้อยเอ็ด

	บริษัท โซลาร์โก จ�ากัด โดยโรงไฟฟ้ำพลังงำน
 แสงอำทิตย์โครงกำรไทรเพชร ในกลุ่มเอ็กโก  
 มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กให้แก่ รร.วัดโพธิ์ 
 และ อบต.หินมูล อ.บำงเลน จ.นครปฐม โดยอำจำรย์
 วุฒิศักดิ์ ลิ้มเล็ก ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน และเจ้ำหน้ำที่ 
 อบต.หินมูล เป็นผู้รับมอบ

	โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ ในกลุ่ม 
 เอ็กโก ร่วมสนับสนุนกำรจัด
 งำนวันเด็กประจ�ำปี 2559 
 ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ ดังนี้  
 รร.บ้ำนสูงยำง รร.บ้ำนหัวนำ  
 รร.บ้ำนกกกุงคุรุรำษฏร์พัฒนำ 
 และ รร.หนองยำงวิทยำคม

	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก เข้ำร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ ประจ�ำปี 2559 กับโรงเรียน
 ต่ำง ๆ ในพื้นที่รอบโครงกำรฯ ของอ�ำเภอซับใหญ่ โดยมีคุณพรชัย พุดซ้อน นำยอ�ำเภอซับใหญ่ เป็นประธำน 
 ในงำนวันเด็กดังกล่ำว และทำงบริษัทฯ ยังได้มอบของขวัญให้กับเด็กๆ เช่น เสื้อยืด กระป๋องน�้ำดื่ม เป็นต้น

	บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่ต่ำงๆรอบ โครงกำร เช่น 
 เทศบำลเมืองท่ำผำ  เทศบำลต�ำบลเบิกไพร  อบต.ลำดบัวขำว  ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ต่ำงๆ เช่น ท่ำผำ หมู่ที่ 1,11,14,16 
 ก�ำนันต�ำบลเบิกไพร ระหว่ำงวันที่ 8-10 มกรำคม 2559 ในงำนเด็กๆจะได้ร่วมกิจกรรมที่มีทั้งควำม
 สนุกสนำนและควำมรู้ และยังได้รับของรำงวัลติดมือกลับบ้ำนอีกด้วย

	โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรม “วันเด็ก ประจ�ำปี 2559” ณ บริเวณสโมสรโรงไฟฟ้ำขนอม   
 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช โดยคุณณรงค์  มำทอง  ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 1- 3 เป็นประธำน 
 ในพิธี ทั้งนี้ มีเยำวชนและประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นประมำณ 3,600 คน

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจ�ำปี 2559 

	โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู ในกลุ่ม
 เอ็กโก สนับสนุนของขวัญวันเด็ก
 ให้แก่ รร.บ้ำนมณีโชติ และ  
 รร.หนองกรดสำมัคคี

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี  และเอสพีพี โฟร์ ใน
กลุ่มเอ็กโก สนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก ่
โรงเรียนในพื้นที่ ดังนี้ รร.บ้ำนโนนส�ำโรง  
รร.บ้ำนค�ำกลำง รร.บ้ำนดอนเขียว รร.บ้ำนท่ำคล้อ  
รร.บ้ำนบัวเจริญ รร.บ้ำนหนองคับคำ 
รร.บ้ำนหนองบักโทน และ รร.บ้ำนหนองบัวใหญ่
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ขยะย่อยสลาย

	บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด 
 ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมท�ำบุญในโอกำส
 วันขึ้นปีใหม่ ณ โรงพยำบำลส่งเสริม
 สขุภำพต�ำบลท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบรุี 
 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ส�ำนักงำน รพ.สต. 
 ท่ำผำ และจัดกิจกรรมขอบคุณสมำชิก     
 อสม.ทุกคนที่เสียสละและให้ควำม
 ร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรช่วยงำนของ  
 รพ.สต.ท่ำผำ จนท�ำให้พี่น้องในชุมชน 
 มีสุขภำพและกำรด�ำเนินชีวิตที่ดีขึ้น  
 โดยมีคุณทรงยศ อรัญยกำนนท์ 
 อดีตนำยกเทศมนตรี ต.ท่ำผำให้เกียรติ
 เป็นประธำน

	บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ได้เข้ำร่วมกิจกรรมวันปีใหม่ของกลุ่ม อสม.อ�ำเภอซับใหญ่ 
 ณ รพ.สต.บ้ำนบุฉนวน หมู่ 6 โดยมีคุณเมตตำ ยิ่งชัยภูมิ ผู้อ�ำนวยกำร รพ.สต.บ้ำนบุฉนวน เป็นประธำน
 ในกิจกรรมดังกล่ำว โดยทำงบริษัทฯ ได้น�ำของที่ระลึกไปร่วมจับรำงวัลในงำนดังกล่ำวด้วย

	บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกิจกรรมวันพ่อ 
แห่งชำติของ ต.บำงพูด อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณสมศักดิ์ ธัมรูปำ 
นำยก อบต.บำงพูด ให้เกียรติเป็นประธำน  

นอกจำกนี้ ยังได้เข้ำร่วมกิจกรรมท�ำบุญเลี้ยงพระเพล ถวำยพระพรชัยมงคล 
เนื่องในวันพ่อแห่งชำติ ประจ�ำปี 2558 ณ ชุมชนไวท์เฮ้ำส์ ซอย 4 ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณเอกพจน์ ปำนแย้ม อดีตสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎร จ.ปทุมธำนี และคุณปิยฉัตร แก้วค�ำรอด ประธำนชุมชนไวท์เฮ้ำส์ ซอย 
4 ให้เกียรติเป็นประธำน  
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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 

 การเปิดใจรับความทุกข์นั้น จะท�าให้เราเป็นคนสุขง่าย

แต่ถ้าใจของเราปิดกั้น พยายามผลักไสความทุกข์ 

ความทุกข์ก็ยิ่งเข้ามาหลอกหลอน กลายเป็นคนที่สุขยาก

ถ้าอยากสุขง่ายต้องเปิดใจพร้อมรับความทุกข์

ถ้าท�าอย่างนี้ความทุกข์ที่เข้ามา ก็จะกลับกลายเป็นมิตร

ไม่มาทรมานหรือมารบกวนเรามาก

พระไพศาล วิสาโล
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