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สวัสดีค่ะเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกท่าน

 ฝนโปรยลงมำบ่งบอกถึงกำรเข้ำสู่ฤดูฝนที่เรำทุกคนรอคอย หวังว่ำเพื่อนบ้ำนจะคลำยร้อนกันลงไปได้เยอะ 
นะคะ ปีนี้เป็นปีที่บ้ำนเรำได้รับผลกระทบกำรจำกเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศมำกจริงๆ ในอีกแง่มุมหนึ่ง วิกฤตินั้น 
อำจเป็นสัญญำณเตือนให้พวกเรำใช้ชีวิตโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้มำกขึ้น เพรำะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว 

 สุขใจฉบับที่ 12 นี้ เรำน�ำสำระดีๆ มำฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำนเช่นเคย เริ่มด้วยพิธีมอบรำงวัลโครงกำร “พลังงานเพื่อ
ชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” ซึ่งเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงเอ็กโก กรุ๊ป ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
กระทรวงพลังงำน และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู ้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ผ่ำนระบบกำรศึกษำในโรงเรียน ระหว่ำงปี 2556-2558 จนมำถึงเวลำมอบ 
รำงวัลส�ำคัญของโครงกำร ประกอบด้วยรำงวัลโรงเรียนดีเด่นประจ�ำปี 2558  รำงวัลโรงเรียนต้นแบบ และรำงวัล 
ครูต้นแบบ ต้นทำงควำมรู้ โดยได้รับเกียรติจำก พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน  
เป็นประธำนในพิธีฯ 

 เรำภูมิใจที่จะพำทุกท่ำนไปชมแนวทำงกำรแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยวิธีสร้ำงสรรค์ของครูและ 
นักเรียนโรงเรียนดอนพุดวิทยำ และตำมเยำวชนโรงเรียนอนุบำลวัดสระแก้วไปรู้จักของดีของเด่นในชุมชนของน้อง 
ได้ในคอลัมน์บ้ำนฉันบ้ำนเธอ โดยโรงเรียนทั้งคู่เป็นโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรพลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วย 
วิถีพอเพียงด้วย 

 นอกจำกนั้น ฉบับนี้ยังได้แนะน�ำให้เพื่อนบ้ำนทุกท่ำนได้รู้จักกับโรงไฟฟ้ำพลังงำนใต้พิภพแห่งแรกที่กลุ่มเอ็กโก
เข้ำไปร่วมทนุ ต่อเนือ่งจำกควำมรูเ้รือ่งพลงังำนควำมร้อนใต้พภิพในฉบบัทีแ่ล้ว และเรือ่งรำวทีน่่ำสนใจอยำกให้ทดลอง
ท�ำอยำ่ง เช่น ปลูกเห็ดฟำงในตะกร้ำ กำรปลูกต้นแค รวมถึงควำมรู้รอบตัวอยำ่งกำรกินไข่ให้ได้ประโยชน์ กำรเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลก และพำไปเที่ยวชมดอกกระเจียวบำน ณ อุทยำนแห่งชำติป่ำหินงำม จ.ชัยภูมิ

 สุดท้ำยนี้ ไม่ว่ำท่ำนจะอยู่รอบโรงไฟฟ้ำใดของกลุ่มเอ็กโก คณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพ 
ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ำ ขอขอบคุณทุกควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ค�ำถำม รวมทั้งกำรร่วมสนุกในคอลัมน ์
สนุกพิชิตรำงวัลที่ส่งเข้ำมำอย่ำงสม�่ำเสมอ เรำหวังว่ำจะได้รับควำมร่วมมือจำกทุกท่ำนด้วยดีอย่ำงเช่นเคย เพื่อเป็น 
ก�ำลังใจในกำรพัฒนำงำนร่วมกันต่อไป

                                                  ขอให้ทุกท่ำนรักษำสุขภำพ แล้วพบกันใหม่ฉบับหนำ้ค่ะ

พินทุ์สุดำ เปี่ยมปิติ
บรรณำธิกำร



 ต้นเดือนพฤษภำคมที่ผ่ำนมำ ได้มีโอกำสไปร่วมงำน
พิธีมอบรำงวัลโครงกำร “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน  
ด้วยวิถีพอเพียง” จำกควำมร่วมมือของ เอ็กโก กรุ ๊ป 
ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน (สนพ.) กระทรวง
พลงังำน  และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน 
(สพฐ.) กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อเชิดชูและยกย่องโรงเรียน
ต้นแบบพลังงำนเพื่อชีวิต และครูต้นแบบ ต้นทำงควำมรู้ 
ซึ่งได้รับกำรคัดเลือกจำก 60 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้ำร่วม 
โครงกำรฯ ณ อำคำรเอนเนอร์ยี ่คอมเพลก็ซ์ โดยได้รบัเกยีรติ
จำก พล.อ.อนันตพร กำญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
พลงังำน เป็นประธำนในพิธมีอบรำงวลั จงึขอน�ำรำยละเอยีด
และภำพบรรยำกำศงำนมำฝำกผู้อ่ำนทุกท่ำน

 ย้อนกลับไปเมื่อปี 2556 เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ สนพ. 
และ สพฐ. สร้างเครอืข่ายต้นแบบ “โรงเรยีนและคร”ู เพือ่ 
ส่งเสรมิการเรยีนรูพ้ลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างรอบด้าน 

ส�ำหรับเด็กและเยำวชน ภำยใต้แนวคิด “พลังงานเพือ่ชวีติ 
ลดโลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง” ด้วยมุ่งหวังจะเห็นเด็กไทย 
เปิดวงจรควำมคิดสู ่กำรเรียนรู ้พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงรอบดำ้น สำมำรถคิดวิเครำะห์ รู้จักเลือก รู้จักใช้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและสร้ำงสรรค์ เหมำะสมกับชุมชนที่อำศัย
อยู ่ด้วยจติส�ำนกึทีด่งีำม จนกลำยเป็นวถิชีวีติทีพ่อเพยีงและ
ยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

 ตลอดระยะเวลำด�ำเนินกำรโครงกำร “พลงังานเพือ่
ชีวติ ลดโลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง” เน้นกำรมีส่วนร่วมของ 
โรงเรียน ครูและเยำวชน ในกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ
โรงเรียนที่มีประสบกำรณ์และควำมพร้อมให้จัดกำรเรียนรู้ 
อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรประยุกต์แนวคิดพลังงำนเพื่อชีวิต 
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง เข้ำสู่งำนโรงเรียนทั้งระบบ 
เพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นต้นแบบ 
ที่ดีแก่โรงเรียนอื่นๆ รวมถึงมุ่งส่งเสริมควำมเข้มแข็งทำง 

มอบรางวัลโครงการ
 “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

การปลูกจิตส�านึกรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน 
มีรากฐานส�าคัญอยู่ที่การสร้างความรู ้
ความเข้าใจ ซึ่งต้องเริ่มสั่งสมตั้งแต่วัย 
“เด็ก” ซึ่งเป็นวัยต้นทางของการเรียนรู้ 

2 สุขใจ



 ประเภทประถมศึกษา  ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 
 โรงเรียนบ้านหว้า จ.ขอนแก่น
 ระดบัดเีด่น ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนสันป่ำสัก จ.เชียงใหม่ 
 ประเภทมัธยมศึกษา ระดับดีเยี่ยม ได้แก่ 
 โรงเรยีนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
 จ.แม่ฮ่องสอน 
 ระดับดีเด่น ได้แก่ โรงเรียนเทพสถิตวิทยำ จ.ชัยภูมิ  
 และโรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม จ.เชียงรำย

 รางวัลครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ มอบให้แก่ 
ครูจ�ำนวน 18 ท่ำน ซึ่งพิจำรณำสรรหำครูดีเด่นจำก  60 
โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่มีผลงำนกำรจัดกำรเรียนรู ้
ตำมแนวคดิ  “พลงังำนเพือ่ชวีติ ลดโลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง”  
อย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องตลอดระยะเวลำของ
โครงกำรไม่น้อยกวำ่ 2 ปี

 ในพธิมีอบรำงวลัโครงกำร 
พล.อ.อนนัตพร กาญจนรตัน์  
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวง
พลังงาน กล่ำวแสดงควำม
ยินดีในฐำนะประธำนในพิธี  
มอบรำงวลัฯ ว่ำ 

“ความร ่วมมือของภาครัฐ
และเอกชนในการด�าเนิน
โครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอ
เพยีง สอดคล้องกบัสถานการณ์พลังงานในปัจจุบนัและ 
แนวทางการท�างานแบบประชารัฐ ที่บูรณาการความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของประเทศ ด้วยการร่วมกันเสริมศักยภาพและ
เชิดชู “โรงเรียน” และ “ครู” ซ่ึงเป็นต้นทางส�าคญัด้านการ 
ศึกษา ตลอดจนน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาเป็นหวัใจส�าคญัในการปลูกจิตส�านกึเร่ืองการอนรัุกษ์
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ใน 
“เยาวชน” ซึ่งจะเป็นพลังส�าคัญของประเทศต่อไปใน
อนาคต ผลงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมของโรงเรียนและ
ครูในวันนี้ นอกจากจะเป็น “แบบอย่าง” ที่ดีแล้ว ยัง
สามารถเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้ผู้อื่นเชื่อมั่น ศรัทธา 
และด�าเนินงานตาม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางของการ
เผยแพร่ความรู้สู่ “ชุมชนในพื้นที่” เพื่อน�าไปสู่การร่วม
คิด ร่วมสร้างสรรค์ เพื่อความยั่งยืนของสังคมโดยรวม”

ด้ำนควำมรู ้ ทักษะ และประสบกำรณ์ด้ำนพลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อมให้คุณครู เพื่อเป็น “ต้นแบบทีด่”ี ในกำรบูรณำกำร 
แนวคิดเข้ำไปในกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งระบบของโรงเรียนผ่ำน 
กำรปฏิบัติงำนจริง เกิดผลงำนที่เป็นรูปธรรม และเชื่อมโยง 
แนวคิดเข้ำกับวิถีชีวิตชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้  เข้ำใจ 
และรักท้องถิ่นของตนเอง 

 นอกจำกนี้ โครงกำรฯ ยังเป็นจุดเชื่อมโยงเครือข่ำย 
“ครตู้นแบบ” ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเวทีกำร
แลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั กำรช่วยเหลอืเกือ้กลู เป็นกลัยำณมติร
ที่ดีต่อกัน ซึ่งข้อดีที่ส�ำคัญของกำรรวมตัวเป็นเครือข่ำย “ครู
ต้นแบบ” ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม คือกำรสำนต่อและ
ขยำยแนวคิดไปสู่โรงเรียนและสังคมในวงกว้ำง ซึ่งได้ด�ำเนิน
กำรใน 60 โรงเรยีนทัว่ประเทศ  รวมทัง้โรงเรยีนในระดบัประถม
ศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำ ในระยะเวลำ 3 ปี (2556-2558)  
และจำกกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ โครงกำรฯ ได้สร้ำงเครือขำ่ย
ต้นแบบ “โรงเรยีนและครู” ที่มุ่งส่งเสริมกำรเรียนรู้พลังงำน 
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงรอบดำ้นและยั่งยืน  

 พิธีมอบรำงวัลในครั้งนี้ นอกจำกจะมีกำรมอบรำงวัล 
โรงเรียนดีเด่นประจ�ำปี 2558 ที่เยำวชนได้มีโอกำสน�ำเสนอ 
ผลงำนในรูปแบบนิทรรศกำร รวมทั้งกำรน�ำเสนอบนเวที
ใหญ่แล้ว ในงำนยังมีกำรมอบรำงวัลส�ำคัญที่เปรียบเสมือน 
บทสรุปของโครงกำรตลอดระยะเวลำด�ำเนินกำร 3 ปี คือ
รำงวัลโรงเรียนต้นแบบพลังงำนเพ่ือชีวิต 5 รำงวัล และ 
รำงวัลครูต้นแบบ ต้นทำงควำมรู้ 18 รำงวัล 

 รางวลัโรงเรยีนต้นแบบพลังงานเพ่ือชวีติฯ พิจำรณำ
จำกโรงเรียนที่มุ่งมั่นสนับสนุนให้เยำวชนเกิดกำรเรียนรู้ด้ำน
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้กำรด�ำเนินงำน
ทั้งระบบโรงเรียน ตลอด 3 ปีของกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ�ำนวน 
5 โรงเรียน ดังนี้ 

สุขใจ 3  



 คณุชนนิทร์ เชาวน์นรัิตศิยั กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอก็โก กรุป๊ เปิดเผยว่ำ ในฐำนะผูผ้ลติไฟฟ้ำเอกชนรำยใหญ่   
แห่งแรกของไทย เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นด�ำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ 
ให้เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองและมีประสิทธิภำพ เพ่ือร่วมสร้ำง 
ควำมมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้ำของประเทศ ควบคู่ไปกับ 
กำรร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ และกำรร่วม 
สร้ำงชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 

 กำรด�ำเนนิงำนโครงกำรนี ้ มุง่เน้นกำรพัฒนำกระบวน 
กำรเรียนรู ้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  
โดยถ่ำยทอดองค์ควำมรูข้องแต่ละหน่วยงำนไปสู ่“โรงเรยีน” 
และ “ครู” ซึ่งเป็นต้นทำงกำรเรียนรู ้ของสังคมไทย เพ่ือ 
บ่มเพำะจิตส�ำนึกที่ดีให้กับ “เยาวชน” และขยำยผลไปสู่ 
“ชุมชนในแต่ละพื้นที่” โดยมุ่งหวังให้โรงเรียน ครู เยำวชน 
และชุมชน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยในระดับท้องถิ่น  
เพื่อเป็นรำกฐำนของสังคมที่เข้มแข็งต่อไป 

  ตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ “โรงเรียน” และ “ครู” 
ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ร่วมกันสร้ำงสรรค์ผลงำนกำรเรียนรู ้
ท่ีหลำกหลำย โดยใช้ 3 เครื่องมือส�ำคัญของโครงกำรฯ  
ช่วยขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่ผลงำนกำรเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม 
ได้แก่ หลักการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School 
Approach – WSA) แผนที่วิถีพอเพียง (Sufficiency Map –  
S-Map) และการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life 

Cycle Assessment – LCA) ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นวำ่ จิตส�ำนึก
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จำกกำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพในโรงเรียน น�ำไป 

สู่กำรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้พอเพียงและ
สอดคล้องกบับรบิทท้องถิน่ ซึง่นบัเป็นกำร
เรียนรู้เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงที่มีคุณภำพ
และยั่งยืน

 “ส�าหรับแนวทางการต่อ 
ยอดความส�าเร็จของโครงการ
พลังงานเพื่อชีวิตฯ ในอนาคต 
บ ริษัทฯ  จะขยายผลไปยั ง
โรงเรียนที่อยู ่ ใกล ้ โรงไฟฟ ้า
ในกลุ่มเอ็กโก โดยใช้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู ้ เพื่อการ
อนุ รักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมที่สรุปได้จากการ 
ด�าเนินงานโครงการนี้ เร่ิมจากการสร้างความตระหนัก 
ในปัญหา การส่งเสริมให้เรียนรู้จากชีวิตจริงตาม
บรบิทท้องถิน่ และ สนบัสนนุให้เยาวชนคดิวเิคราะห์
และได้ลงมือปฎิบัติ ตลอดจนให้โรงไฟฟ้าในกลุ ่ม 
เอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานไฟฟ้า ที่เยาวชนใน
ชมุชนสามารถมาเรยีนรูแ้ละสมัผสัได้ด้วยตนเอง  นอกจาก
นี้ จะเผยแพร่เครื่องมือการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในโครงการ
พลังงานเพื่อชีวิตฯ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครู โรงเรียน และ
ผู้สนใจต่อไป” 

 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู ้อ�านวยการส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
ในฐำนะองค์กรร่วมจัดกล่ำวว่ำ “ตลอดระยะเวลา 3 ปี  
ที่ทั้ง 3 หน่วยงานได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานส่งเสริมการ 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างกระบวนการ 
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน โดยมี “โรงเรียน” และ “ครู” 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยกันสร้างสรรค์การจัดการเรียนรู้ใน
รูปแบบที่หลากหลาย ท�าให้เยาวชนเกิดความเข้าใจในเร่ือง
พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิต
ประจ�าวัน ซึ่งสามารถขยายผลต่อไปในวงกว้าง ผมเชื่อม่ัน
ว่าความร่วมมอืนีจ้ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการสือ่สารด้าน
พลังงานของประเทศ และเป็นรากฐานส�าคัญต่อการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานต่อไป” 

4 สุขใจ



รำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงกำร  “พลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”  สำมำรถดูได้ที่ www.s-school.egco.com

 ในขณะที่ คุณสนิท แย้มเกสร ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่ำวว่ำ 
“กระบวนการด�าเนินงานของโครงการฯ สามารถเชื่อมโยง
โรงเรียน ครู ครอบครัว และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน 
โดยส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้จากสถานการณ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนั เพ่ือให้รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง รูจ้กั
คิด วิเคราะห์ และสืบค้นข้อเท็จจริงของสิ่งต่างๆ สนับสนุน 
ให้ท�าความรู้จักและเข้าใจท้องถิ่นของตนเองอย่างลึกซึ้ง 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ลงมอืปฏบิตัจิรงิ เพ่ือสรปุองค์ความรู ้
ท่ีได้รบัจากประสบการณ์ตรง สอดคล้องแนวทางการจดัการ
ศึกษาในขณะนี้”

 ผลงำนที่ เห็นเป ็นรูปธรรมตลอดระยะเวลำกำร 
ด�ำเนินงำน 3 ปี ของโครงกำร “พลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน 
ด้วยวิถีพอเพียง” ได้แก่
  โรงเรียนต้นทำงจำกทั่วประเทศ 60 โรงเรียนที่ 
  เข้าร่วมโครงการฯ และให้ควำมส�ำคัญในกำรน�ำ 
  เรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อมมำบูรณำกำรให้เข้ำ 
  กบักระบวนกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนทัง้ระบบ
  เกิดเครือข่ายครู 806 คน ที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้ 
  ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงรอบด้ำน โดย 
  มีโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโกเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้

  มีกำรสร้ำงสรรค์ 243 แผนการเรียนการสอนที่ 
  บรูณาการแนวคิด “พลงังานเพือ่ชีวติ ลดโลกร้อน  
  ด้วย วิถีพอเพียง” ใน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้  
  ได้แก่ วิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ กำรงำนอำชีพ 
  และเทคโนโลยี สังคมศกึษำ ศำสนำ และวฒันธรรม 
   ภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ ศิลปะ รวมทั้ง 
  สุขศึกษำและพลศึกษำ
  เปิดวงจรควำมคิดด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อม 
  อย่ำงรอบด้ำนให้แก่เยาวชน 50,580 คน ให้ม ี
  ควำมเข้ำใจ รู้จักคิดวิเครำะห์ เกิดควำมตระหนัก  
  รู ้คุณค่ำและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกำรใช้ 
  พลังงำนอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนมีควำมคิดริเริ่ม 
  สร้ำงสรรค์และมส่ีวนร่วมพฒันำชมุชนและท้องถิน่ 
  ของตนเอง

 ในโอกำสหน้ำวำรสำรสุขใจจะทยอยน�ำตัวอย่ำง
โรงเรียนต้นแบบพลังงำนเพื่อชีวิตที่บูรณำกำรแนวคิด 
พลังงำนเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน  ด้วยวิถีพอเพียง เข้ำสู ่
กระบวนกำรเรียนรู้ทั้งระบบของโรงเรียน ผ่ำนกำรลงมือ 
ท�ำจริง จนเกิดผลงำนเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนตำมบริบท 
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม ท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เขำ้ใจและรัก
ชุมชนของตนเองเพื่อเป็นแนวทำงและสร้ำงแรงบันดำลใจ
ให้โรงเรียนในพื้นที่อื่นต่อไป

สุขใจ 5  
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สุขใจ 7  



อุทยานแห่งชาติ	ป่าหินงาม
 ต้นฝนอย่ำงนี้นึกครึ้มอกครึ้มใจ อยำกชวนผู้อำ่นไปเที่ยวป่ำ สูดกลิ่นไอดินหลังฝนให้ฉ�่ำปอด  
เวลำมไีม่มำกนกัขอเลอืกป่ำทีไ่ม่ใกล้ไม่ไกล เดนิทำงไม่เหนือ่ยจนเกนิไป จงึมำลงตวัทีอ่ทุยำนแห่งชำติ 
ป่ำหินงำม จ.ชัยภูมินี่เอง นอกจำกจะมีหินรูปร่ำงแปลกๆ ดูเพลินตำแล้ว ยังมีทุ่งดอกกระเจียว 
สีชมพูดูเพลินใจเป็นอย่ำงยิ่ง นับเป็นสถำนที่ท่องเที่ยวที่ชำวชัยภูมิเขำภำคภูมิใจอีกแห่งหนึ่ง

 หำกขับรถมำทำงจำกกรุงเทพฯ ตำมทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 1 ผ่ำนสระบุรีจนถึง 
บ้ำนพแุค เลีย้วขวำมำตำมทำงหลวงแผ่นดนิหมำยเลข  21 จนถงึ อ.ชัยบำดำล แล้วใช้ทำงหลวงแผ่นดนิ 
หมำยเลข 205 ผำ่นกิ่ง อ.ล�ำสนธิ ก่อนถึง อ.เทพสถิตประมำณ 1 กม. ให้เลี้ยวซ้ำยไปตำมทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 2354 ระยะทำงประมำณ 17 กม. แล้วเลี้ยวซ้ำยไปตำมถนนลำดยำงระยะทำง
ประมำณ 13 กม. ก็จะถึงที่ท�ำกำรอุทยำนแห่งชำติป่ำหินงำม รวมระยะทำงประมำณ 270 กม. 

 ก่อนถึงตัวอุทยำนฯ อย่ำลืมแวะเยี่ยมโรงไฟฟำ้พลังงำนลม เทพพนำ 
วินด์ฟำร์ม ถำ่ยรูปกับกังหันลมขนำดใหญ่กันก่อน ที่นี่คือโรงไฟฟำ้พลังงำน 
ลมแห่งแรกที่กลุ ่มเอ็กโกสร้ำงขึ้นตำมแนวนโยบำย 
มุง่มัน่พฒันำกำรน�ำพลงังำนจำกธรรมชำตหิรอืพลงังำน 
หมุนเวียนที่เป็นแหล่งพลังงำนสะอำดมำใช้ประโยชน์  
เพ่ือควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำของประเทศ 
มีขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 7.5 เมกะวัตต์ ประกอบ 
ด้วยกังหันลมจ�ำนวน 3 ชุด โรงไฟฟ้ำพลังงำนลม เทพพนำ วินด์ฟำร์ม
เดินเครื่องและจ่ำยไฟไปเมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม 2556 
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 อุทยำนแห่งชำติป ่ำหินงำม มี เนื้อที่ประมำณ 
62,437.50 ไร่ หรือเกือบร้อยตำรำงกิโลเมตร ตั้งอยู ่ใน 
ท้องที่ อ.เทพสถิต และ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มีสภำพป่ำ 
สมบูรณ์ เป็นป่ำเต็งรังผสมผลัดใบป่ำดิบแล้ง มีไม้เหียง 
เป็นไม้เด่น และมี เต็ง รัง พยอม ก่อ กะบก ประดู่ อินทนิลบก 
ส้ำน ฯลฯ เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำรของลุ่มน�้ำชีและล�ำน�้ำสนธิ
ซึ่งไหลลงแม่น�้ำป่ำสัก มีจุดเด่นทำงธรรมชำติที่สวยงำม 
หลำยแห่ง ทั้งควำมโดดเด่นทำงธรณีวิทยำ มีลำนหินที่มี 
รูปลักษณ์สวยงำมแปลกตำ น�้ำตกที่สวยงำม และโดย 
เฉพำะอย่ำงยิ่งทุ ่งดอกกระเจียว ซึ่งเป็นพันธุ ์ไม้ล้มลุก 
ประจ�ำถิน่ทีมี่ดอกสชีมพูอมม่วงหลำยเฉดส ีออกดอกสะพรัง่
ในช่วงต้นฤดูฝน ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ำมำชม
ควำมงดงำมเป็นจ�ำนวนมำก  

 หำกไม่ใช่ฤดกูำรท่องเทีย่วชมดอกกระเจยีวบำนทีท่ำง 
อุทยำนจัดงำนประจ�ำทุกปี (รำวเดือนมิถุนำยน - สิงหำคม) 
เรำสำมำรถขับรถเข้ำไปชมพ้ืนที่ในอุทยำนได้เลย แต่ถ้ำ 
เป็นช่วงเทศกำลทุ่งดอกกระเจียว  ต้องจอดรถด้ำนนอกและ 
ซื้อตั๋วรถรำงเข้ำชมภำยในอุทยำนแทน 

 จดุแรกของกำรท่องเทีย่วในอทุยำนแห่งชำตป่ิำหนิงำม 
อยู่ทำงทิศเหนือ คือจุดชมวิวสุดแผ่นดินที่ผำสุดแผ่นดิน 
ซึ่งเป็นแนวหน้ำผำและชะง่อนหิน เป็นจุดที่สูงที่สุดของ 
เทือกเขำพังเหย (ควำมสูง 846 ม.จำกระดับน�้ำทะเล 
ปำนกลำง) อุทยำนแห่งชำติป่ำหินงำม เป็นเขตรอยต่อ 
ระหว่ำงภำคกลำงกับภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จุดนี้จะ 
มองเห็นทิวทัศน์ของสันเขำพังเหยและเขตพื้นที่ป่ำของเขต
รักษำพันธุ์สัตว์ป่ำซับลังกำ หำกเรำยืนอยู่บนหน้ำผำสุด 
แผ่นดิน ณ จุดนั้นคือภำคอีสำน แต่ผืนดินด้ำนล่ำงอยู่ใน 

เขตภำคกลำง หำกอำกำศด ีท้องฟ้ำแจ่มใสเรำจะเหน็ผนืแผ่น
ดนิทีร่ำบภำคกลำงกว้ำงใหญ่ไปไกลสดุลกูหลูกูตำ บริเวณนี้
ควรเดินชมด้วยควำมระมัดระวัง  โดยเฉพำะเด็กเล็ก

 หลังจำกชมวิวที่สูงจนหน�ำใจแล้ว ลองเปลี่ยน 
บรรยำกำศมำเดินลัดเลำะตำมเส้นทำงที่อุทยำนจัดสร้ำงไว้
ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้ำไปชมทุ่งดอกกระเจียวอย่ำงใกล้ชิด 
ดูบ้ำง  ดอกกระเจียวสีชมพูไล่เฉดอ่อนแก่ บำงดอกมีสีขำว 
ล้วน กระจำยอยู่ทั่วบริเวณตัดกับสีเขียวของใบยิ่งขับให้ 
ดเูด่น  ทำงอทุยำนเขำขอร้องว่ำ  ให้ชืน่ชมควำมงำมของดอก
กระเจียวกันได้เต็มที่  จะถ่ำยรูปนำนเท่ำไรก็ไม่เป็นไร ขอ
อย่ำงเดียวอย่ำเดินออกนอกเส้นทำงที่ทำงอุทยำนจัดไว้ให้  
เพรำะจะท�ำให้ต้นกระเจียวบอบช�้ำเสียหำยได้

 สถำนทีน่่ำสนใจอกีจดุหนึง่ในอทุยำนแห่งชำตป่ิำหนิงำม 
ซึง่ถอืได้ว่ำเป็นทีม่ำของชือ่อทุยำนกว่็ำได้ นัน่คอื ลำนหนิงำม 
ซึ่งอยู่ทำงทิศตะวันตกของพื้นที่ท�ำกำรอุทยำน เป็นลำนหิน 
ที่มีรูปร่ำงแปลกๆ ในพื้นที่กว่ำ 10 ไร่ เกิดจำกลมกัดเซำะ 
เนื้อดินและหินในส่วนที่จับตัวกันอย่ำงเบำบำงหลุดออกไป 
เป็นเวลำนำนนบัล้ำนปี  จงึเกดิโขดหนิทีม่รูีปลกัษณ์แตกต่ำง 
กันมองดูสวยงำมแปลกตำ ชวนให้จินตนำกำรเป็นรูปโน้น 
รปูนีต้ำมแต่ใจคนมอง เช่น  หนิถ้วยฟตุบอลโลก หินตะปู หิน
รูปเรดำห์ หินรูปปรำสำทโบรำณ หินรูปสัตว์ต่ำงๆ เป็นต้น

 ขอแนะน�ำว่ำกำรมำเทีย่วทีอ่ทุยำนแห่งชำตป่ิำหนิงำม
นีค้วรมำช่วงเช้ำๆ เพรำะนอกจำกแดดไม่ร้อนเดนิชมได้อย่ำง
สบำยๆ แล้ว ยังมีโอกำสได้เห็นทะเลหมอกที่ผำสุดแผ่นดิน 
และชมดอกกระเจียวเคล้ำสำยหมอกบำงๆ ชวนฝัน รับรอง
ประทับใจจนอยำกกลับมำอีกแน่นอน

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ : ส�ำนักอุทยำนแห่งชำติ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช

เทศกำลงำนดอกกระเจียวบำนประจ�ำปี 2559 เปิดงำนวันที่ 18 มิถุนำยนนี้ สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ อุทยำนแห่งชำต ิ
ป่ำหินงำม โทร. 0-4489-0105 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4481-1376 และส�ำนักงำนประชำสัมพันธ ์
จังหวัดชัยภูมิ โทร. 0-4482-2502

สุขใจ 9  



คุณค่าทางโภชนาการของไข่

 ชนิดของไข่ พลังงำน โปรตีน ไขมัน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตำมินเอ
 (น�้ำหนักดิบ 100 กรัม)  (กิโลแคลอรี่) (กรัม) (กรัม) (มิลลิกรัม)   (ไมโครกรัม)

 ไข่ไก่ทั้งฟอง 160 12.3 11.7 126 204 1.6 272

 ไข่เป็ดทั้งฟอง 186 12.3 14.3 156 214 0.9 296

 ไข่นกกระทำ 171 13.3 12.0 153 167 3.5 143

 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดให้โปรตีนในไข่เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพ 
ดีที่สุด มีคุณค่าทางชีวภาพของโปรตีนประมาณ 100 ซึ่งหมายความว่าเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพใน 
การดูดซึมสูงกว่าโปรตีนชนิดอื่น

 ไข่ถือเป็นแหล่งอำหำรโปรตีนที่มีคุณค่ำ รำคำถูก เหมำะส�ำหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพำะกับเด็กๆ ที่อยู่ในวัยเจริญ 
เติบโต เนื่องจำกไข่มีประโยชน์และให้สำรอำหำรท่ีจ�ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตหลำยอย่ำง เรียกได้ว่ำเป็นอำหำรบ�ำรุง 
ร่ำงกำยอย่ำงหนึ่งเลยทีเดียว ไข่สำมำรถน�ำมำปรุงอำหำรได้หลำยประเภท ทั้งคำวและหวำน กำรบริโภคไข่อย่ำง 
ชำญฉลำดจะท�ำให้ร่ำงกำยได้รับสำรอำหำรที่หลำกหลำยและเพียงพอกับควำมต้องกำรของรำ่งกำย  
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ถึงแม้ว่ำคอเลสเตอรอลจะมีอยู่แต่เฉพำะในไข่แดงเท่ำนั้น แต่ไข่แดง 
ยังมีเลซิธิน (Lecithin) ซึ่งเป็นสำรที่ช่วยบ�ำรุงประสำทและสมองด้วย ดังนั้น กำรบริโภค 

ไข่ทั้งฟองจึงเป็นกำรบริโภคที่ท�ำให้ร่ำงกำยได้รับประโยชน์จำกไข่อย่ำงเต็มที่ แต่ยกเว้น 
ผู้ที่อยู่กลุ่มเสี่ยง เช่น คนที่เป็นโรคอ้วน ไขมันในเส้นเลือด เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง  

ควรบริโภคไข่ด้วยควำมระมัดระวัง โดยเฉพำะไข่แดง โดยทั่วไปแล้วร่ำงกำยควรได้รับ 
คอเลสเตอรอลไม่เกิน 300 มิลลิกรัมต่อวัน ไข่ไก่มีคอเลสเตอรอลประมำณ 200 มิลลิกรัม  

ไข่เป็ด 250 มิลลิกรัม ไข่นกกระทำประมำณ 50 มิลลิกรัมต่อฟอง เพรำะฉะนั้น ถ้ำกินไข่ไก่  
1 ฟอง รำ่งกำยจะได้รับคอเลสเตอรอลไปแล้ว 200 มิลลิกรัม  

ควรกินไข่วันละกี่ฟอง

 คงไม่อำจจะระบุชี้ชัดลงไปได้เลยว่ำ ทุกๆ คนสำมำรถกินไข่ได้วันละฟอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับวัยและสภำพรำ่ยกำยของแต่ละบุคคล ในที่นี้จะแบ่งออกเป็นกลุ่มตำ่งๆ ดังนี้
 เด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ให้กินไข่แดงต้มสุกผสมกับขำ้วบด ให้ครั้งแรกปริมำณน้อย ๆ  

ก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ส่วนเด็กอำยุ 7 เดือนขึ้นไปจนถึงวัยรุ่น บริโภคไข่ได้วันละ 1 ฟอง
 คนท�างานสุขภาพปกติ บริโภค 3-4 ฟองต่อสัปดำห์
 ผูป่้วยทีเ่ป็นความดนัโลหติสงู เบำหวำน ไขมนัในเลอืดสงู ควรบรโิภคไข่ 1 ฟองต่อสปัดำห์ หรอืตำมค�ำแนะน�ำของแพทย์

กินไข่อย่างไรให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์

  ควรบรโิภคไข่ทีป่รงุสกุ เพรำะไข่ไม่สกุจะเสีย่งต่อกำรปนเป้ือนเชือ้จลุนิทรีย์ทีก่่อให้เกดิอนัตรำยต่อสขุภำพ และไข่ขำว 
ที่ไม่สุกจะขัดขวำงกำรดูดซึมไบโอติน (วิตำมินชนิดหนึ่งในกลุ่มวิตำมิน บี) ที่เป็นประโยชน์ต่อรำ่งกำย  นอกจำกนี้ ไข่ไม่สุก 
จะย่อยยำก ร่ำงกำยจึงได้รับประโยชน์จำกไข่ได้ไม่เต็มที่ นอกจำกกำรบริโภคไข่ ผู้บริโภคควรกินอำหำรให้หลำกหลำย 

ครบทั้ง 5 หมู่ ควบคู่ไปกับกำรออกก�ำลังกำยที่เหมำะสมวัยและสม�่ำเสมอ เพื่อเสริมสรำ้ง 
ควำมแขง็แรงของร่ำงกำย ลดระดบัคอเลสเตอรอล และไขมนัส่วนเกนิให้เป็นปกติ

วิธีเลือกซื้อและเก็บไข่ที่ถูก

  ควรเลอืกซ้ือไข่ทีส่ดใหม่ เปลือกไข่ไม่แตกหรือบบุร้ำว เช็ดเปลือกไข่ทีส่กปรกให้
สะอำด และล้ำงมอืทกุครัง้ทัง้ก่อนและหลงัสมัผสัไข่ หำกยงัไม่ได้น�ำไข่ไปประกอบ
อำหำร ควรเกบ็ไข่ไว้ในตูเ้ยน็ เพือ่ยบัยัง้กำรเจริญเตบิโตของเช้ือจุลินทรีย์  วธีิเกบ็ไข่ 

ที่ถูกต้องให้เอำด้ำนแหลมลง เอำด้ำนป้ำนข้ึน เพรำะไข่แดงมีน�้ำหนักเบำกว่ำ 
ไข่ขำว แม้จะพยำยำมลอยตัวขึ้นบนแต่ก็จะปะทะกับโพรงอำกำศที่อยู่ทำงด้ำน 

ป้ำนไม่ปะทะกับเปลือกไข่ ไข่แดงจึงอยู่กลำงใบ หำกเรำเปลี่ยนเอำทำงด้ำนป้ำนลง ไข่แดงจะลอยขึ้นไปติดที่เปลือกไข่ 
ท�ำให้ไข่แดงแตกง่ำยเวลำตอก กำรเกบ็ไข่จงึควรน�ำด้ำนแหลมลงทกุครัง้ ทีส่�ำคญัควรบรโิภค
ไข่ให้หมดภำยใน 2 สัปดำห์หลังจำกซื้อ

  จะเห็นได้ว่ำ ไข่ คือสุดยอดอำหำรรำคำย่อมเยำว์ที่หำซื้อได้ง่ำย ทุกคนจึง
สำมำรถเข้ำถงึได้ เพยีงแต่ต้องรูจ้กัเลอืกบรโิภคให้เหมำะสมกบัแต่ละคน รวมทัง้
รูจ้กัดดัแปลงเมนไูข่ให้หลำกหลำยนอกเหนอืจำกแค่ต้มหรือทอด จะได้ไม่เบือ่กนิ
ไข่กนัไปเสยีก่อน  มือ้หน้ำเลอืกเมนไูข่สกัอย่ำงขึน้โต๊ะเพ่ือสุขภำพทีแ่ข็งแรงกนัดกีว่ำ

คอเลสเตอรอลกับการบริโภคไข่

ขอบคุณข้อมูล ส�ำนักโภชนำกำร กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข
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  ต้นแคมีถิ่นก�ำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แถบประเทศ
อินโดนีเชีย เป็นพืชที่ปลูกง่ำย เจริญเติบโตได้ดีทั้งในที่แห้งแล้งและ
ชุ่มชื้นจึงสำมำรถปลูกได้ทุกพื้นที่ มีอำยุรำว 20 ปี แต่ถ้ำเก็บใบกิน
บ่อยๆ จะแตกใบอ่อนบ่อยครั้งและต้นจะมีอำยุสั้นลง  คนไทยสมัย
ก่อนนิยมปลูกไว้เป็นรั้วบ้ำน ปลูกตำมคันนำหรือริมถนน เมื่อก่อน
เคยเห็นแต่แคดอกสีขำว แต่เด๋ียวนี้เริ่มเห็นแคดอกสีแดงมำกข้ึน  
เรียกง่ำยๆ ว่ำ แคขำว แคแดง แต่ไม่วำ่จะเป็นแคขำวหรือแคแดง ก็
จัดอยู่ในประเภท แคบ้ำน ที่กินอร่อยและมำกประโยชน์เหมือนกัน  
นอกจำกนี้ยังมีแคอีกประเภทหนึ่งที่นิยมปลูกกันมำกข้ึนคือแคพันธ์ุ
เตี้ย ปลูกง่ำยประโยชน์เยอะเช่นเดียวกัน

  แคพันธุ์เตี้ย กับแคบำ้น มีลักษณะคล้ำยคลึงกันทุกอย่ำง แต่
แคพันธุ์เตี้ยมีข้อดีคือ เก็บผลผลิตง่ำยกว่ำ แคบ้ำนเป็นไม้ยืนต้น
ขนำดสูง ประมำณ 3-10 ม. แต่แคเตี้ยจะมีควำมสูงแค่ประมำณ 
1.50-2 ม. จงึเกบ็ผลผลติได้ง่ำยกว่ำ ต้นแคเป็นไม้โตเรว็และมกีิง่ก้ำน
แขนงมำก เปลอืกต้นมสีนี�ำ้ตำลปนเทำ ขรขุระหนำ แต่เป็นสะเกด็ ใบ
เป็นใบประกอบ ใบย่อยมขีนำดเลก็เรยีงเป็นคู่ใบย่อย 30-50 ใบ เรยีง
ขนำนกนั ดอกคล้ำยดอกถัว่ฝักยำว ออกเป็นช่อตรงซอกใบ แต่ละช่อ
ม ี2-4 ดอก ดอกสขีำวหรอืสแีดง ดอกยำว 6-10 ซม. กลบีเลีย้งเป็นรปู

ระฆงัหรอืรปูถ้วย ผลเป็นฝักแบนยำวประมำณ  8-15 
ซม. ฝักเมื่อแก่จะแตกออกเป็น 2 ซีก เมล็ดกลมแป้น
สีน�้ำตำล มีหลำยเมล็ด 
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อาหารเป็นยา 

  แคมีสำรอำหำรที่เป็นประโยชน์กับรำ่งกำยหลำยอยำ่ง โดยเฉพำะ "ยอดแค" จะมีสำรอำหำร
มำกกว่ำ  "ดอกแค" เสียอีก คือมีโปรตีนถึงร้อยละ 36  เกษตรกรนิยมผสมยอดแคปนฟำงและหญำ้
เพ่ือเพ่ิมโปรตีนให้กบัปศุสตัว์ นอกจำกนีย้อดแคและดอกแคยงัมเีส้นใย แคลเซยีม  ฟอสฟอรสั เหล็ก  
เบต้ำแคโรทีน  วิตำมินเอ 1 วิตำมินบี1  วิตำมินบี2 วิตำมินซี และไนอำซีน 

  ส่วนที่นิยมน�ำมำรับประทำนนั้นจะเป็นบริเวณยอดอ่อน ดอกอ่อน ใบอ่อน และฝักอ่อนซึ่ง
จะออกในช่วงฤดูฝน ส่วนดอกอ่อนจะออกในช่วงฤดูหนำว คนไทยเรำนิยมน�ำดอกแคมำท�ำอำหำร  
ที่รู้จักกันดี คือ แกงส้มดอกแค แกงเหลืองปลำกะพงดอกแค ดอกแคลวก หรือดอกแคชุบแป้งทอด
กนิกบัน�ำ้พรกิต่ำงๆ  แกงจดืดอกแค ดอกแคผดัหมหูรอืกุง้ ทัง้นีม้กัจะเอำเกสรตวัผูอ้อกจำกดอกแค
ก่อนใชป้ระกอบอำหำรเพือ่ลดควำมขม  นอกจำกดอกแคจะอร่อยแล้ว ต้นแคยงัมสีรรพคณุทำงยำ 
สูงอีกด้วย อำทิ เปลือกมีรสฝำด น�ำมำต้ม คั้นน�้ำรับประทำนแก้ท้องร่วง แก้บิด แก้มูกเลือด ใบสด  
ต้มกับน�้ำรับประทำนลดไข้  ดอกแค ช่วยแก้ไข้ลดไข้ถอนพิษไข้  แก้ไข้หัวลม ยอดอ่อนลวกจิ้มกับ 
น�้ำพริก รับประทำนแก้ปวดศีรษะขำ้งเดียว

 เวลำผ่ำนไปเรำได้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วว่ำค�ำสอนของผู้ใหญ่ที่ว่ำแคมีประโยชน์ในกำรแก้ 
ไข้หัวลมนั้นจริงเสียยิ่งกว่ำจริง  ช่วงนี้ก�ำลังจะเปลี่ยนจำกฤดูร้อนเขำ้สู่ฤดูฝนกันแล้ว ลองหำแคมำ 
ลงสวนหลังบ้ำนก็ไม่เลวนะคะ 

 หลังจำกที่เรำลงปลูกแล้ว ให้รดน�้ำอย่ำงสม�่ำเสมอทั้งตอนเช้ำและเย็น แต่เมื่อแคงอกเป็นต้น และเจริญแข็งแรงดี 
ควรลดกำรให้น�้ำลงบ้ำง เหลือประมำณ 3-4 วัน/ครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับควำมช้ืนในดิน ไม่ควรรดน�้ำให้แฉะจนเกินไป เพรำะ 
จะท�ำให้รำกเน่ำได้ ถ้ำหำกพบวัชพืชขึ้นมำต้องรีบก�ำจัดอย่ำปล่อยเอำไว้ เพรำะจะไปแย่งอำหำรในดินกับแคที่เรำปลูก 
ท�ำให้แคของเรำเจริญเติบโตช้ำกว่ำปกติ เมื่อปลูกได้ประมำณ 3 เดือน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว แคจะออกดอกแทบทุกวัน   
ควรเลือกเอำแต่ดอกที่โตพอเหมำะ ช่วงออกดอกดกทำนไม่ทัน เก็บแจกเพื่อนบำ้นดีกว่ำปล่อยให้ร่วงโรยนะคะ

  ทั้งแคบ้ำนและแคพันธุ์เตี้ยมีวิธีกำรปลูกที่เหมือนกัน คือ เจริญเติบโตได้ดีในดินทุกชนิด ชอบที่โล่งแจ้ง และเป็นไม้
ชอบที่ลุ่มไม่มีน�้ำท่วมขัง ก่อนกำรปลูกต้องมีกำรไถพรวนให้ดินละเอียด แล้วจึงขุดหลุมปลูก ใช้ระยะปลูกระหว่ำงต้น 2 ม. 
ระหว่ำงแถว 2 ม.ขดุหลมุกว้ำงประมำณ 50 ซม. ลกึ 50 ซม. แล้วพรวนดนิในหลมุจนละเอยีดโดยผสมปุย๋คอก ปุย๋หมกั คลกุ
เคล้ำให้เข้ำกันแล้วจึงน�ำต้นพันธุ์มำลงปลูก กำรปลูกสำมำรถท�ำได้ 2 วิธี คือ ใช้กลำ้ปลูก และกำรหยอดเมล็ด

 

ขอบคุณข้อมูล :  www.kasetporpeangclub.com, www.doctor.or.th, www.dailynews.co.th
ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.)
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 กำรเผำเศษวัสดุเหลือทิ้งเพ่ือเตรียมพ้ืนที่ส�ำหรับ
กำรเพำะปลูกในรุ ่นต่อไป อำจเป็นวิธีที่สะดวกและช่วย 
ย่นระยะเวลำกำรท�ำงำนให้เกษตรกร แต่ทว่ำผลเสียที่เกิด
จำกกำรเผำนั้นมีมำกมำยจนกลำยเป็นปัญหำระดับชำติ
หรือระดับโลกไปแล้ว เพรำะกำรเผำในที่โล่งท�ำให้เกิดฝุ่น 
ละอองขนำดเล็กและก๊ำซอันตรำยต่ำงๆ เช่น ซัลเฟอร์- 
ไดออกไซด์ คำร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ในบรรยำกำศ แพร่กระจำยไปยังบริเวณชุมชน เป็นมลพิษ 
ที่ส่งผลร้ำยต่อสุขภำพ หรือบำงครั้งผู้เผำคุมไฟไม่อยู่ ท�ำให้
ไฟไหม้ลุกลำมไปยังพื้นที่ปำ่อันอุดมสมบูรณ์  ท�ำลำยควำม
สมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

 ณ โรงเรียนดอนพุดวิทยำ อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ชุมชน
รอบโรงเรียนก็เหมือนชุมชนในเขตที่รำบภำคกลำงท่ัวไป ที่
ประกอบอำชีพท�ำนำ ในอดีตเมื่อผ่ำนพ้นฤดูเก็บเกี่ยวข้ำว 
ชำวนำต้องเตรียมผืนนำให้พร้อมส�ำหรับกำรปลูกข้ำวใน 

ฤดูฝนด้วยกำรเผำตอซังข้ำว ท�ำให้มีปัญหำมลพิษจำก 
หมอกควันทั้ง 4 ต�ำบลในอ�ำเภอ

คุณครูสมพิศ เผือกสอาด หัวหน้ำ 
กลุ่มสำระฯ วิทยำศำสตร์ และคุณคร ู
ที่ปรึกษำโครงกำรพลังงำนเพื่อชีวิต  
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง เล่ำให้ฟัง 
ว่ำทำงโรงเรียนท�ำงำนร่วมกับโครงกำรฯ 

ซ่ึงต้องบูรณำกำรแนวคิดด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อมเข้ำ 
สู่กำรเรียนกำรสอน ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเอง เรำจึง 
ให้เด็กลงพ้ืนที่ส�ำรวจปัญหำส่ิงแวดล้อมในชุมชน และกลับ
มำคดิแก้ปัญหำ โดยให้ค�ำนงึถงึหลักกำรประเมนิวฏัจกัรชวีติ
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA ) ที่ต้องศึกษำ 
ตัง้แต่เร่ืองวตัถดุบิ กำรผลติ กำรขนส่ง กำรใช้งำน ใช้เสร็จจะ 
ก�ำจดัทิง้อย่ำงไร เพือ่ให้รู้ว่ำแต่ละข้ันตอนจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมมำกน้อยเพียงใด 

ดอนพุดวิทยา...
แก้ปัญหาตอซังข้าว 
อย่างสร้างสรรค์
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 เม่ือเด็กๆ ลงส�ำรวจพื้นที่ในชุมชนใกล้ๆ โรงเรียน พวกเขำได้เรียนรู ้ 
ประวัติศำสตร์ ภูมิปัญญำ ทรัพยำกรท้องถิ่น โดยใช้เครื่องมือแผนที่วิถีพอเพียง 
(sufficiency map : s-map ) เพื่อให้เข้ำใจและน�ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะ 
กับท้องถิ่นของตนเอง ประเด็นปัญหำสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ทุกคนเห็นชัดเจน  
คือปัญหำหมอกควันจำกกำรเผำฟำงและตอซังข้ำว เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่ 
ท�ำอำชีพเกษตรกรรม หรือเป็นชำวนำนั่นเอง นอกจำกควันจะส่งกลิ่นเหม็น 
รบกวนตำมสถำนที่ต่ำงๆในชุมชนแล้ว ก๊ำซพิษที่ปะปนอยู่ยังส่งผลต่อสุขภำพ
ของคนในชุมชนอีกด้วย

 หลังจำกรู้ว่ำปัญหำคืออะไร เด็กๆ ช่วยกันระดมควำมคิดเพื่อแก้ปัญหำ 
ว่ำจะน�ำฟำงและตอซังข้ำวนี้ไปท�ำประโยชน์อะไรบ้ำง ในตอนแรกเด็กๆ คิด 
กิจกรรมรณรงค์ลดกำรเผำตอซังข้ำว ร่วมกับเกษตรอ�ำเภอ ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  
จดักจิกรรมทอดผ้ำป่ำฟำงข้ำว มนีทิรรศกำรประโยชน์ของฟำงข้ำว ชำวบ้ำนกม็ำ
ดูงำน  ต่อมำโรงเรียนจึงได้น�ำปัญหำนี้มำบูรณำกำรเข้ำกับฐำนกำรเรียนรู้ของ
โรงเรียน ได้แก่ ฐำนกำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมลดภำวะโลกร้อน  
ด้วยกำรประหยัด อดออม จนออกมำเป็นโครงงำนที่ตอบสนองกำรแก้ปัญหำได้
เป็นอย่ำงดี โดยไม่ลืมกำรตระหนักถึงแนวคิด LCA ในโครงงำนด้วย กล่ำวคือ 
วตัถดุบิ ในทีน่ีค้อืตอซงัข้ำวและฟำงข้ำวทีเ่หลอืจำกกำรเกบ็เกีย่ว ขนส่งมำเกบ็ไว้
ทีโ่รงเรยีน และทดลองแปรรปูเป็นผลติภัณฑ์ ในขัน้แรกนีน้้องๆ ได้ทดลองแปรรูป
เป็น 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

 • กระดาษจากฟางและตอซังข้าว โดยกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นเป็น 
ผู้คิดโครงงำน เริ่มจำกตัดฟำงเป็นชิ้นเล็กๆ และน�ำไปต้มในสำรละลำยโซเดียม 
ไฮดรอกไซด์ให้เส้นใยย่อย ก่อนน�ำไปปั่นให้ละเอียด เทใส่ภำชนะปำกกว้ำง 
ใช้ตะแกรงช้อนเยื่อกระดำษและน�ำไปตำกแดด พอแห้งกระดำษฟำงข้ำว 
จะหลุดออกมำจำกตะแกรง เก็บไว้ใช้เขียนหรือสร้ำงสรรค์งำนประดิษฐ์ของใช้ 
ได้อีกหลำยอย่ำง

 • ปุ ๋ยหมักชีวภาพ สร้ำงสรรค์
โดยนักเรียนมัธยมปลำย เด็กๆ ลงมือ
ผลิตปุ ๋ยจำกตอซังข้ำวโดยใช้น�้ำหมัก
ชีวภำพย่อยสลำยตอซังข้ำว เม่ือผลิต
ปุ ๋ยหมักชีวภำพเสร็จ จะบรรจุถุงและ 
ส่งกลบัไปให้เจ้ำของนำทีโ่รงเรียนไปเกบ็ 
ตอซังข้ำวมำ เม่ือเขำได้ใช้ปุ๋ยหมักจะได้
เห็นประโยชน์จำกตอซังขำ้ว น�ำไปสู่กำร
เลิกเผำตอซังขำ้วในที่สุด

 เยำวชนของดอนพุดวิทยำภูมิใจ 
ในผลงำนทั้ง 2 โครงกำรของพวกเขำ 
เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะเป็นโครงกำรที่มี 
ส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มส�ำรวจจนเห็นปัญหำ
จริง ได้ลงมือท�ำจริงทุกขั้นตอน และยัง 
น�ำไปเผยแพร่ควำมรู้ให้ชำวบ้ำนและ 
น้องๆ รุ ่นต่อไปได้อีก ที่ส�ำคัญยังเป็น 
โครงงำนที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน 
ชีวิตประจ�ำวัน ภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วย 
แก้ไขปัญหำในชุมชน ได้สร้ำงสรรค์
ผลิตภัณฑ์ดีๆ ให้กับชุมชน ท�ำให้เห็น 
คุณค่ำของตอซังข้ำว จะได้ลดกำรเผำ 
ตอซังขำ้วลงได้ 

 จำกจุดเริ่มโครงกำรในปี 2551  
ในช่วงแรกยังไม่ค่อยได้รับควำมร่วมมือ 
จำกชำวบ้ำนเท่ำที่ควร แต่ควำมเอำจริง 
เอำจังของนักเรียนและคุณครูที่ดอนพุด
นี้ ท�ำให้โครงกำรเร่ิมเห็นผลเป็นที่รู ้จัก
และยอมรับมำกข้ึน ปัจจุบันนี้ในต�ำบล 
ดอนพุดแทบจะไม่มีกำรเผำตอซังข้ำว 
เหลืออยู่แล้ว

 นีค่อืตวัอย่ำงหนึง่ของกระบวนกำร
คิดอย่ำงรอบด้ำน ที่ครูและโรงเรียน
เป็นต้นทำงที่ส�ำคัญ ถ่ำยทอดสู ่ เด็ก  
กำรเรียนรู้ที่ไม่ได้แค่เรียน อ่ำน ท่องจ�ำ 
แต่ในห้อง แต่เรียนจำกชุมชน ที่ส�ำคัญ
คือกำรคิด ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลเป็น 

รูปธรรม ซ่ึงไม่ได้เกิดประโยชน์เพียงแค ่
ในโรงเรียนหรือแต่กับตัวเด็กเท่ำนั้น แต่
ผลลัพธ์นั้นยังส่งต่อสู่ครอบครัว ชุมชน
โดยรอบและสังคมในวงกวำ้งต่อไป
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 ท่ามกลางความเจริญทางวัตถุที่ยิ่งสูงมากขึ้น 
เท่าใด	 อันตรายจากสารเคมีดูเหมือนจะยิ่งขยับมาอยู่ 
ใกล้ตัวเรามากขึ้นเท่านั้น	 การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิต 
ให้เพียงพอและต้านทานโรคในภาคการเกษตร	 การใช ้
สารเคมีเพื่อยืดอายุอาหารหรือปรุงแต่งรสชาติและ 
รูปลักษณ์ให้น่ารับประทานยิ่งขึ้น	 แม้กระทั่งผลิตภัณฑ ์
ท�าความสะอาดบ้าน	ภาชนะ	หรือกระทั่งท�าความสะอาด 
ร่างกายล้วนแต่มีสารเคมีอันตรายเป็นส่วนประกอบ 
แทบท้ังสิ้น	 ห้องน่ังเล ่นฉบับน้ีจะพาทุกท่านไปรู ้จัก 
ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่ไม่ใช้สารเคมีอันตราย	 แต่ใช้ 
พลังธรรมชาติจากสับปะรด	 จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และด ี
ต่อสิ่งแวดล้อม		

 จุดเร่ิมต้นแนวคิดกำรผลิตสินค้ำที่ดีต่อโลกและ
ปลอดภัยต่อสุขภำพนั้น เนื่องจำกตัวเจ้ำของเองมีอำกำร
แพ้ผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดในครัวเรือนที่จ�ำหน่ำย
ในท้องตลำดทั่วไป และพบว่ำกำรเกิดโรคหอบหืดและ 
โรคภูมิแพ้ทั่วโลกก�ำลังเพ่ิมจ�ำนวนมำกข้ึน จึงตัดสินใจ
ค้นคว้ำและวิจัยผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดในครัวเรือน 
ที่ผลิตจำกวัตถุดิบธรรมชำติ ไม่มีสำรเคมีอันตรำย และ 
ได้รับกำรรับรองว่ำไม่ก่อให้เกิดอำกำรแพ้ (ไฮโป-อัลเลอร ์
เจนิก) โดยมีประสิทธิภำพในกำรท�ำควำมสะอำดเทียบ
เท่ำกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำรเคมีเป็นส่วนประกอบ หลังจำก
ท�ำกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นเวลำหลำยป ี
จนมั่นใจ จึงวำงจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดำร์ด
ในตลำดภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกเมื่อปลำยปี 2557 ท�ำให้
บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จ�ำกัด เป็นผู ้น�ำด้ำน 
กำรผลิตผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดธรรมชำติในครัวเรือน 
ของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก

 เรามีความมุ่งม่ันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท�าความ 
สะอาดจากธรรมชาต ิเพือ่เป็นจดุเริม่ต้น ของการมสีขุภาพที่
ด ีโดยเริม่ต้นจากการปรบัเปลีย่นผลติภณัฑ์ท�าความสะอาด
ในบ้าน ที่ท�าจากสารเคมีอันตราย สู่ผลิตภัณฑ์ท�าความ
สะอาดทีผ่ลติจากวตัถดุบิธรรมชาตทิีป่ลอดภยั เพือ่สขุภาพ
ที่ดีของทุกคนในครอบครัว  มร.ปีเตอร์ เวียนแมน ประธำน
บรหิำร (ซ ีอ ีโอ) บรษิทั อเิควเตอร์ เพยีวเนเจอร์ จ�ำกดั ผูผ้ลติ
ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดำร์ด กลำ่วย�้ำ

 พิพเพอร์ สแตนดำร์ดผลิตโดยกระบวนกำรหมัก
ชีวภำพโดยมี "สับปะรด" เป็นส่วนผสมหลัก โดยใช้แลคโต 
บำซิลลัส ซ่ึงเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสำมำรถพบ 
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ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ : บริษัท อิเควเตอร์ เพียวเนเจอร์ จ�ำกัด

ได้ในโยเกิร์ต เพื่อเปลี่ยนน�้ำตำลในผลไม้ให้กลำยเป็นสำร 
ท�ำควำมสะอำดธรรมชำติ กรดอินทรีย์ เอนไซม์และสำร 
ฆ่ำเชื้อธรรมชำติหลำกชนิด จึงไม่จ�ำเป็นต้องเติมสำรเคมี
รุนแรงที่มีอันตรำยหรือสำรเคมีสังเครำะห์ลงในผลิตภัณฑ์

 ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกนี้ได้ผ่ำนกำรทดสอบกำรแพ้  โดย 
บริษัทฯ ส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ไปทดสอบกำรแพ้กับสถำบัน 
ท่ีมีชื่อเสียง โดยผู้เชี่ยวชำญจะน�ำผลิตภัณฑ์หยดลงบน
ผิวหนังของอำสำสมัครและทิ้งไว้เป็นระยะเวลำหนึ่ง เพื่อดู
ว่ำผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดอำกำรแพ้หรือไม่ ผลทดสอบแสดง 
ให้เหน็ว่ำผลติภณัฑ์พิพเพอร์ สแตนดำร์ดไม่ก่อให้เกดิอำกำร
แพ้แต่อย่ำงใด นอกจำกนัน้ ผลติภณัฑ์พิพเพอร์ สแตนดำร์ด
ยังสำมำรถย่อยสลำยได้เองในธรรมชำติและปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม จำกกำรทดลองเพำะเลี้ยงสำหร่ำยในน�้ำที่มี
กำรหยดผลิตภัณฑ์ลงไป เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น เมื่อ
เวลำผ่ำนไปพบว่ำ สำหร่ำยที่หยดด้วยผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ 
สแตนดำร์ดสำมำรถเติบโตได้ตำมปกติ ในขณะที่สำหร่ำย 
ที่หยดด้วยผลิตภัณฑ์ทั่วไปค่อยๆ ตำยและน�้ำเน่ำเสีย

 กำรควบคมุคณุภำพในทกุขัน้ตอนกำรผลติเป็นปัจจยั
หลกั โดยเฉพำะกบัผลติภณัฑ์ธรรมชำต ิเพ่ือให้มัน่ใจว่ำไม่ม ี
กำรปนเป้ือนจำกแบคทเีรยีหรอืจลุนิทรย์ีทีไ่ม่พึงประสงค์ เริม่
ตั้งแต่กำรค้นหำและคัดสรรวัตถุดิบ น�ำมำท�ำควำมสะอำด
ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆ จนกระทั่งกลำยเป็นส่วนผสม ตลอด
จนขั้นตอนกำรบรรจุ กำรสุ่มตรวจตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์อย่ำง
เข้มงวด ดังนั้นกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิตในทุกขั้นตอน
จึงรับประกันได้ว่ำผลิตภัณฑ์นั้นได้มำตรฐำนระดับสำกล 

 ด้วยควำมมุ่งมั่นตั้งใจจริงในกำรผลิตสินค้ำคุณภำพ
ท่ีปลอดภัย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พิพเพอร์ สแตนดำร์ด ชนะ 

รำงวัลผลิตภัณฑ์ยกระดับคุณภำพชีวิต ในงำน Thailand 
Green Design Awards 2016  ทีจ่ดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิควำมคิด 
สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดย 
คณะกรรมกำรลงควำมเหน็ให้ผลติภณัฑ์พพิเพอร์ สแตนดำร์ด  
ได้รับรำงวัล เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำด 
ธรรมชำติ ไม่มีส ่วนประกอบของสำรเคมีอันตรำย จึง
ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค ผลติภณัฑ์สำมำรถย่อยสลำยได้เองใน 
ธรรมชำติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์
น่ำสนใจ และใช้พืน้ทีจั่ดเรียงในกล่องได้อย่ำงมปีระสิทธภิำพ 
ท�ำให้ประหยัดพื้นที่ระหวำ่งกำรขนส่ง 

 นอกจำกนั้น ยังมีรำงวัลยืนยันถึงคุณภำพอีกหลำย 
รำงวัล อำทิ รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Awards) จัดโดยสภำพัฒนำ 
กำรค้ำฮ่องกง (HKTDC) รำงวัลผู้ประกอบกำรที่เป็นมิตรกับ 
สิง่แวดล้อม (Eco Entrepreneur) ทีม่อบให้แก่ผูป้ระกอบกำร 
ธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำงในประเทศไทยปี 2015  
(Entrepreneur NOW Awards 2015) และรำงวัลชนะเลิศ 
Gold Awards สำขำกำรพัฒนำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 
พลำสติกประเภทบรรจุภัณฑ์คงรูปไม่ได้ใช้บรรจุอำหำร 
(Non-Food Rigid Packaging) ในงำน The 2nd Thailand  
Plastics Awards 2015  จัดโดยกลุ่มอุตสำหกรรมพลำสติก  
สภำอุตสำหกรรมแห ่งประเทศไทย ร ่วมกับสมำคม
อุตสำหกรรมพลำสติกไทยและสถำบันพลำสติก เป็นต้น

 ปัจจุบัน บริษัทจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม คือกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ดูแลเสื้อผ้ำ ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ซักผ้ำ   
ผลิตภัณฑ์ปรับผ้ำนุ่ม และผลิตภัณฑ์ขจัดครำบ และกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ท�ำควำมสะอำดภำยในบ้ำน ได้แก่ผลติภณัฑ์ล้ำง 
จำน  สนใจลองหำมำทดลองใช้ดไูด้ตำมซเูปอร์มำร์เกต็ชัน้น�ำ 
ทั่วไปหรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-719-9650
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เอ็กโก	กรุ๊ปพาวัยทีนส�ารวจโลกพลังงาน
ให้เข้าถึงที่มาและคุณค่าของไฟฟ้า
 เพรำะเช่ือว่ำกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตรง จะท�ำให้เยำวชนเข้ำใจที่มำของ 
สิ่งต่ำงๆ รอบตัวได้ดียิ่งขึ้น บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป  
จึงจัดกิจกรรมทัศนศึกษำโรงไฟฟ้ำ พำวัยทีนระดับมัธยมศึกษำ ที่ชนะกำรประกวด 
โครงงำนเยำวชนดเีด่น ประจ�ำปี 2558 ภำยใต้โครงกำร “พลงังานเพือ่ชวีติ ลดโลกร้อน  
ด้วยวิถีพอเพียง” จ�ำนวน 81 คน จำก 22 โรงเรียนทุกภูมิภำคของประเทศ ไปส�ำรวจ 
แหล่งพลังงำนไฟฟ้ำนอกห้องเรียน เรียนรู ้กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิง 
ประเภทต่ำงๆ จำกเจ้ำหน้ำที่โรงไฟฟ้ำตัวจริง ณ โรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก 3 แห่ง  
ได้แก่ โรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้ำเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ.ระยอง และโรงไฟฟำ้ 
ลพบุรี โซลำร์ จ.ลพบุรี พร้อมทั้งแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะพลังงำน 
ไฟฟ้ำ ให้เยำวชนเกิดควำมตระหนักถึงที่มำและคุณค่ำของไฟฟ้ำ ตลอดจนค�ำนึงถึง 
ผลกระทบจำกกำรใช้พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอยำ่งรอบดำ้น

 ก่อนที่เหล่ำนักส�ำรวจโลกพลังงำนวัยทีนจะเดินทำงไปสัมผัสโรงไฟฟ้ำของจริง 
คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้บรรยำยให ้
ควำมรู้แก่น้องๆ เรื่อง “รู้จักไฟฟ้า รู้จักพลังงานเพ่ือชีวิต” โดยบอกเล่ำถึงที่มำของ 
ไฟฟ้ำ ประเภทของโรงไฟฟ้ำ กระบวนกำรผลติไฟฟ้ำ และวธิกีำรส่งไฟฟ้ำไปยงับ้ำนเรือน 
ซึ่งน้องๆ ให้ควำมสนใจและสอบถำมเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ำในหลำกหลำยแง่มุม

สกู๊ปพิเศษ
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 คณุชนนิทร์ฝำกแง่คดิไว้ให้น้องๆ ก่อนออกเดนิทำงว่ำ  
“การที่น้องๆ ได้เรียน คิด ศึกษา และวิเคราะห์ จะเป็น
โอกาสในการพัฒนาตนเอง ปัจจุบันเราสามารถหา 
ค�าตอบจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้ง่ายมากขึ้น ขอให้
น้องๆ อย่าละทิ้งโอกาสในการเรียนรู้ เพราะทุกคน คือ 
ก�าลังส�าคัญส�าหรับอนาคตของประเทศ” 

 จำกนั้นก็ถึงเวลำที่ทุกคนได้ไปสัมผัสและเรียนรู ้ 
เกี่ยวกับกระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยจุดหมำยแรกอยู ่ที่  
โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จ.ระยอง ซึ่งใช้ถ่ำนหินเป็นเชื้อเพลิง 
ผลิตไฟฟ้ำ ตลอดกำรเยี่ยมชมภำยในโรงไฟฟ้ำ น้องๆได้รับ 
ควำมรู้อย่ำงลึกซ้ึงจำกเจ้ำหน้ำที่โรงไฟฟ้ำ ที่ช่วยอธิบำย 
ขั้นตอนกำรผลิตไฟฟ้ำจำกถ่ำนหินและตอบข้อซักถำม  
พร้อมกันนี้ น้องๆ ยังได้มีโอกำสไปชมนิทรรศกำรเกี่ยวกับ 
ต้นก�ำเนิดของถ่ำนหิน ภำยในอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด  
ซึ่งตั้งอยู่ภำยในโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพีด้วย

 ในวันที่สอง น้องๆ ได้ไปเรียนรู ้เรื่องระบบนิเวศ 
ป่ำชำยเลน ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน  
พระเจดีย์กลางน�้า บริเวณปำกแม่น�้ำระยอง ซึ่งสนับสนุน 
โดยโรงไฟฟ้ำบีแอลซีพี จำกนั้นจึงยกขบวนเดินทำงต่อไป 
ยังโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ.ระยอง ซึ่งเป็น 
โรงไฟฟ้ำ SPP ระบบโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊ำซธรรมชำติ 
เป็นเช้ือเพลิง ก่อนที่น้องๆ จะเข้ำไปเห็นกระบวนกำรผลิต 
ไฟฟ้ำภำยในโรงไฟฟ้ำด้วยตนเอง  

 ป ิดท้ำยกิจกรรมส�ำรวจโลกพลังงำนไฟฟ้ำกันที่  
โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ลพบุรี โซลำร์ และวังเพลิง  
โซลำร์ จ.ลพบุรี ที่ใช้แผงโซลำร์เซลล์แบบฟิล์มบำง และ 
เป็นโรงไฟฟ้ำที่มีขนำดใหญ่ติดอันดับโลก ซึ่งที่ น่ีน้องๆ 
ได้มีโอกำสเรียนรู ้กระบวนกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำน 
แสงอำทิตย์กันอย่ำงเข้มข้นในทุ่งโซลำร์ฟำร์มที่มีแผงโซลำร ์

เซลล์นับแสนแผง โดยมีพ่ีๆ วิศวกรโรงไฟฟ้ำให้ค�ำแนะน�ำ
อย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งกำรได้ไปเรียนรู้ภำยในศูนย์กำรเรียน
รู้พลังงำนทดแทน “กรีน เอ็ดดูเคชั่น” ด้วย

 “การมาทัศนศึกษาคร้ังนี้ท�าให ้หนูและเพื่อนๆ  
ได้เรียนรู้และเข้าใจ “ไฟฟ้า” มากขึ้น เป็นกิจกรรมที่ให้อะไร 
มากกว่าในห้องเรียนมาก มีทั้งความรู้ ความสนุกสนาน  
และมุมมองใหม่ๆ เวลา 3 วัน 2 คืน ท�าให้หนูได้เปลี่ยน 
ความคิดตัวเอง ให้เห็นถึงความส�าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติมากขึ้น” น้องฐิตาภา บุญชิต  รร.กันทรลักษณ์
วิทยา จ.ศรีสะเกษ บอกเล่ำควำมรู้สึกที่ได้มำทัศนศึกษำ
ครั้งนี้

มุ่งหน้าสู่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้า 
ณ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

รู้จักต้นก�าเนิดพลังงาน 
ในอาคารพลังงานเคียงสะเก็ด

ศูนย์การเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าชายเลน

พระเจดีย์กลางน�้า

ทุ่งโซลาร์ฟาร์ม “ลพบุรี โซลาร์”

เรียนรู้กระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาติ 
ณ โรงไฟฟ้าเอ็กโก 
โคเจนเนอเรชั่น

สุขใจ 23  



 ช่วงนี้ไปไหนมำไหนได้ยินแต่คนบ่นว่ำของแพง  ไม่ว่ำจะเป็น ผัก  
ไข่ ปลำ หรือหมู  สำเหตุหนึ่งน่ำจะเป็นเพรำะอำกำศร้อนแล้ง ขำดแคลน 
น�้ำอย่ำงหนักในปีน้ี ท�ำให้ผลผลิตทำงกำรเกษตรไม่อุดมสมบูรณ์อย่ำง 
เช่นเคย รู้ไว้ใช่ว่ำ ฉบับนี้ขอน�ำเทคนิคกำรเพำะเห็ดฟำงแบบงำ่ย และไม่ 
ต้องใช้พื้นที่มำกมำฝำกกัน  เหลือจำกกินในครอบครัวยังขำยเป็นรำยได้
เสริมอีกทำง

 เห็ดฟำงเป็นพืชที่ได้รับควำมนิยมในกลุ่มของผู้บริโภค เพรำะเป็น 
แหล่งโปรตีนช้ันยอด น�ำมำประกอบอำหำรได้หลำยอย่ำงและยังเป็นที่ 
นิยมของคนปลูกด้วย เนื่องจำกขำยได้รำคำสูง วิธีกำรปลูกแบบเดิมๆ  
อำจมีขั้นตอนยุ่งยำกและต้องใช้พื้นที่มำกสักหน่อย แต่วิธีกำรเพำะเห็ด 
ฟำงแบบใหม่ที่ประยุกต์ โดย อาจารย์ส�าเนาว์ ฤทธิ์นุช จากวิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโยลีชัยนาท คือ กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกรำ้พลำสติก 
(ตะกร้ำซักผ้ำ ตะกร้ำใส่ผลไม้ หรือตะกร้ำใส่ปลำของชำวประมงนั่นเอง) 
หำกต้องกำรผลผลิตมำกขึ้น ก็ให้เพำะในตะกร้ำหลำยๆ ใบ ถ้ำมีที่จ�ำกัด 
ให้น�ำตะกร้ำซ้อนกันได้หลำยชั้น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรออกดอกเห็ด เป็น 
วิ ธี ก ำ ร เ พ ำ ะ ที่ เ ห ม ำ ะ ส� ำ ห รั บ ผู ้ ส น ใ จ เ ริ่ ม ต ้ น ท� ำ เ พื่ อ 
ไว้บริโภคเองในครัวเรือนหรือต่อยอดเพำะเห็ด 
ฟำงขำย ที่ส�ำคัญเห็นผลเร็วเพียงแค่สัปดำห์
เดียวก็เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้ว เริ่มน่ำสนใจ
แล้วใช่ไหมครับ
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ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟาง         
1.  ลำ้งท�ำควำมสะอำดตะกร้ำให้สะอำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกใช้ตะกรำ้เก่ำ  
2.  เตรียมวัสดุในกำรเพำะเห็ด โดยกำรน�ำฟำงหรือขี้เลื่อยไปแช่น�้ำ 1 คืน  
3.  น�ำเชื้อเห็ดฟำงมำคลุกเคล้ำด้วยแป้งสำลีหรือแป้งขำ้วเหนียว เพื่อช่วยให้เส้นใยเดินได้เร็วขึ้น 
4.  จัดเรียงวัสดุในตะกร้ำ

เทคนิคการดูแลรักษา   

  สถำนที่วำงตะกร้ำเพำะเห็ด ควรเป็นพื้นดินใต้ร่มไม้หรือชำยคำ ไม่ควรวำงบนพื้นปูน โดยให้รดน�้ำ
ท่ีพื้นดินให้เปียกแฉะ จะได้ควำมชื้นจำกกำรระเหยของน�้ำที่ดิน กำรคลุมด้วยพลำสติกปล่อย 
ทิ้งไว้ 3 คืน พอครบ 3 คืน เปิดระบำยอำกำศตรงกลำง แล้วคลุมไว้เหมือนเดิม อีก 3-4 วัน
เก็บผลผลิตได้ กำรเพำะเห็ด 1 ตะกรำ้ จะเก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 1 กก. ขึ้นอยู่กับฤดูกำล
ในกำรเพำะ ควำมสมบรูณ์ของเชือ้เหด็ และอำหำรเสรมิทีย่ิง่ใส่มำก ผลผลติยิง่สงู 
ตำม โดยอำหำรเสริมจะใช้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งหรือใช้ร่วมกันหลำยๆอยำ่งก็ได้

 ลองน�ำเทคนิคกำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำนี้ไปท�ำดูนะครับ ไม่
นำนเกินรอ ดอกเห็ดฟำงอวบๆ หวำนๆ  จะแข่งกันบำนรอบตะกร้ำ
จนเก็บไม่ทันเชียวละครับ นอกจำกช่วยประหยัดค่ำกับขำ้วแล้วยังมี
ประโยชน์และปลอดภัยต่อคนกินด้วยนะครับ

5.  จัดเรียงเช่นนี้อีก 1 รอบ เริ่มด้วยขี้เลื่อย ผักตบชวำ และเชื้อเห็ดฟำง โดยผักตบชวำและเชื้อเห็ดฟำงไม่ต้อง
 โรยเต็มเช่นเดียวกับรอบแรก
6. รอบที่ 3 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ำย เริ่มด้วยขี้เลื่อย ผักตบชวำโรยเต็ม เชื้อเห็ดฟำงโรยเต็ม 
 และปิดท้ำยด้วยขี้เลื่อย
7. น�ำปุ๋ยเห็ดผสมกับน�้ำสะอำด รดน�้ำให้ชุ่มเล็กน้อย ทั้งดำ้นบนและดำ้นขำ้งตะกรำ้  
8. เอำสุ่มไก่ครอบ และคลุมพลำสติกบนสุ่มไก่อีกที วำงไว้ในที่ร่ม 
9. วันที่ 4  ลองเปิดส�ำรวจดูวำ่มีเส้นใยมำกไหม ถ้ำมำกให้ตัดเส้นใย 
          10. วันที่ 8 สำมำรถเก็บผลผลิตได้ โดยดอกเห็ดฟำงจะออกมำรอบ ๆ ตะกร้ำ ควรเก็บ         
           ดอกเห็ดฟำงช่วงเชำ้ ใช้มีดตัดอย่ำงระมัดระวัง  ท�ำควำมสะอำดก่อนน�ำไปปรุงอำหำร

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ อำจำรย์ส�ำเนำว์ ฤทธิ์นุช 
ผู้จัดกำรออนไลน์
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก
 โดยคุณสืบศักด์ิ ชูฤทธิ์ กรรมกำรผู ้จัดกำร น�ำ 
ผู้บริหำร พนักงำนและผู้ปฏิบัติงำน ร่วมเป็นเจ้ำภำพ 
ต้อนรับผู้น�ำชุมชน  หัวหน้ำหน่วยงำน ทั้งรำชกำรและ 
เอกชนในกิจกรรม “สภำกำแฟสัญจรยำมเช้ำ ครั้งที่ 3  
ประจ�ำปี 2559” ณ หมู ่  8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมรำช โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้ำ ขนอม จ�ำกัด  
เป็นเจ้ำภำพ ซึ่งมีคุณธวัชชัย แท้เที่ยง นำยอ�ำเภอขนอม 
ผู้น�ำชุมชน  หัวหน้ำหน่วยงำนทั้งรำชกำรและเอกชน 
เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 90 คน

พัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด จังหวัดราชบุรี   
ในกลุ ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนเทศบำลเมืองท่ำผำ 
จัดท�ำโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 
คนพกิำร ประจ�ำปี 2559 เพือ่ส่งเสริม ฟ้ืนฟสูมรรถภำพ  
เสริมสร้ำงแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงอำชีพและให้
ควำมรูเ้กีย่วกบัสทิธต่ิำงๆ ทีค่นพกิำรจะได้รบั  รวมทัง้ 
อบรมผู้ดูแลคนพิกำรให้ช่วยเหลือคนพิกำรได้อย่ำง 
ถกูต้อง  ในกำรนี ้มผีูเ้ข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 200 คน   
โดยมีคุณวิชัย ศรีขจรวุฒิศักดิ์ ปลัดเทศบำล ปฏิบัติ
หน้ำที่นำยกเทศมนตรีเมืองทำ่ผำเป็นประธำน

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ ่ม 
เอ็กโก  เข ้ำร ่วมอบรมโครงกำรส ่งเสริมกำร 
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจ 
พอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง หมู่ที่ 4 ต.สวนพริกไทย  
อ.เมืองปทุมธำนี จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณชฎำพร  
กมลกิจไพศำล นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนช�ำนำญ
กำรพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มงำนยุทธศำสตร์ 
จังหวัดปทุมธำนี  ให้เกียรติเป็นประธำน

26 สุขใจ



ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

 บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่  
น�ำโดยคุณสุระ ตั้งใจ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ ในกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเพิ่มศักยภำพ 
อำสำสมัครป้องกันฝ่ำยพลเรือน ประจ�ำปี 2559 เพื่อให้รู้เท่ำทันภัยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึ้น สำมำรถป้องกัน 
และบรรเทำสำธำรณภัยได้อย่ำงทันท่วงที มีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร อันจะ
ท�ำให้ลดควำมสูญเสียที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลง

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี และโรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ ใน
กลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ชุมชน 
ในพื้นที่ ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ดังนี้
 	สนับสนุนกำรจัดหำชุดดับเพลิงส�ำหรับงำนป้องกัน 
และระงับอัคคีภัยให้แก่องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลทุ่งเทิง 
อ.เดชอุดม  จ.อุบลรำชธำนี
 	สนับสนุนกำรตั้งจุดตรวจและบริกำรประชำชน ใน 
ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2559 ให้แก่องค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล
ท่ำคล้อ อ.เบญจลักษ์  จ.ศรีสะเกษ

 โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก โดยคุณไพบูลย์ รักเหย้ำ ผู้จัดกำร 
ส่วนเคมีและสิ่งแวดล้อม น�ำผู ้บริหำรและพนักงำนจำกโรงไฟฟ้ำขนอม 
เข้ำร่วม “กิจกรรมออกเยี่ยมอนำมัยแม่และเด็ก” ในโครงกำรส่งเสริม 
คุณภำพชีวิตชุมชน หมู่ 8 ต.ท้องเนียน  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช  โดยร่วม 
กับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน (อสม.) หมู่ 8 และสำธำรณสุข
อ�ำเภอขนอม และชุมชนเข้ำร่วมจ�ำนวน 50 คน

สุขใจ 27  



ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมบริจำคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์  
ให้กับงำนคลังโลหิต โรงพยำบำลร้อยเอ็ด โดย 
มีพนักงำน ลูกจ้ำงที่ปฏิบัติงำนในโรงไฟฟ้ำ 
ร้อยเอ็ดกรีน และเครือข่ำยจำกศูนย์เรียนรู้ตำม
แนวพระรำชด�ำริ ร.๑๖ พัน.๑ เข้ำร่วมบริจำค 
ทั้งสิ้นกว่ำ 50 คน

 บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมกำรส่งเสริมสุขอนำมัยที่ดี  
ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ในช่วงที่ผ่ำนมำ ดังนี้   

โครงการส่งเสรมิสขุภาพผูส้งูอายุ ชมุชนมสุลมิ
คลองหนึง่ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี  
โดยมคีณุมสุตำฟำ อำด�ำ สมำชกิสภำเทศบำลเมอืง
คลองหลวง และคณุพฒัน์นร ีศริชิำญวนชิย์ หวัหน้ำ
งำนศนูย์บรกิำรสำธำรณสขุชมุชนมสุลมิ  ให้เกยีรติ
เป็นประธำน

โครงการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกและโรค
มะเร็งเต้านม ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต�ำบลสวนพริกไทย หมู่ 8 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง
ปทุมธำนี  จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณไพฑูรย์ คงสุวรรณ์ 
ผู ้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล 
สวนพริกไทย หมู่ 8 ให้เกียรติเป็นประธำน

28 สุขใจ



เข้ำร่วมงำนชุมชน
มุสลิมร่วมใจ ห่วงใย
สุขภาพ ปราศจาก
ขยะ ศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชน
มุสลิม ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี  โดยมี
คุณประเสริฐ คำ่ยทอง 
นำยกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง ให้เกียรติ
เป็นประธำน

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู ้สูงอายุและโครงการ
อบรมตรวจมะเร็งเต้านม ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง   
ต.คลองหนึ่ ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  โดยมี 
คุณปรญิญำ หอมจันทร์ ประธำนอำสำสมคัรสำธำรณสขุ
ประจ�ำหมูบ้่ำน (ชมุชนมสุลมิคลองหนึง่) และคุณวริำศณิี 
อึง้ส�ำรำญ พยำบำลวชิำชพี 6 โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพ 
ต�ำบลคลองหนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธำน

โครงการอบรมให้
ความรู้และตรวจสุขภาพ
ประชาชน กลุ่มที่มีอำยุ 
35 ปีขึ้นไป  
ณ โรงพยำบำลส่งเสริม 
สุขภำพต�ำบลสวนพริกไทย 
หมู่ 8 ต.สวนพริกไทย 
อ.เมืองปทุมธำนี 
จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณ
ไพฑูรย์ คงสุวรรณ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล
สวนพริกไทย หมู่ 8 
ให้เกียรติเป็นประธำน

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย “ทีมหมอครอบครัว” โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
คลองหน่ึง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณวิรำศิณี อึ้งส�ำรำญ พยำบำลวิชำชีพ 6  
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลคลองหนึ่ง ให้เกียรติเป็นประธำน

สุขใจ 29  



พัฒนาสาธารณูปโภค
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ โดย 
ผู้บริหำรและอำสำสมัครพนักงำนออกให้บริกำร ตรวจเช็ค ซ่อมแซม 
และปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ในเดือนกุมภำพันธ์
และมีนำคม ดังนี้

คุณประสิทธิ์ นาคะสรรค์ ผู้จัดการส่วนเดินเครื่องพลัง 
ความร้อน 4 น�ำผู้บริหำรพนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนและนักศึกษำ 
จำกโรงไฟฟ้ำขนอม เข้ำร ่วมพัฒนำโรงเรียนวัดกระดังงำ  
หมู่ 6 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช จ�ำนวน 30 คน  
ทั้งนี้มีอำจำรย์วัฒนำ ณ ช�ำนำญ รักษำกำรผู้อ�ำนวยกำร 
โรงเรียนวัดกระดังงำ อำจำรย์และผู้น�ำชุมชน ให้กำรต้อนรับ

บรษิทั จ-ีพาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากดั โดยโรงไฟฟ้ำ
ตำขีด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกำรจัดงำน 
“กฬีำสำนสมัพนัธ์ ประชำชนและคน อบต. เกมส์ 
ประจ�ำปี 2559” น�ำโดยปลดัองค์กำรบรหิำรส่วน
ต�ำบลตำขีด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

บรษิทั จ-ีพาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากดั โดยโรงไฟฟ้ำ
ตำสัง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกำรจัดงำน 
“กฬีำสำนสมัพนัธ์ ประชำชนและคน อบต. เกมส์ 
ประจ�ำปี 2559”  น�ำโดยนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลตำสัง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

บริษัท โซลาร์โก จ�ากัด โดยโรงไฟฟำ้พลังงำน
แสงอำทิตย์ โครงกำรไทรเพชร ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนกำรจัดแข่งขัน “หินมูล คัพ” 
ณ สนำมกีฬำโรงเรียนวัดศิลำมูล 
โดยนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลหินมูล 
ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธี

คุณณรงค์ มาทอง ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ 1-3 น�ำผู้บริหำร 
พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำนและนักศึกษำ จำกโรงไฟฟำ้ขนอม
เข้ำร่วมพัฒนำโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง หมู่ 4 ต.ควนทอง อ.ขนอม 
จ.นครศรีธรรมรำช จ�ำนวน 30 คน ทั้งนี้มี อำจำรย์สุนันท์ ขุนฤทธิ์ 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจดีย์หลวง อำจำรย์ และผู้น�ำชุมชน 
ให้กำรต้อนรับ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย
ของชุมชน

30 สุขใจ



 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด จังหวัดราชบุรี ในกลุ่ม
เอ็กโก  ร่วมสนับสนุนองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลลำดบัวขำว  
จัด “โครงกำรรณรงค์ก�ำจัดขยะเพื่อรักษำสิ่งแวดล้อม พร้อมใจ 
ห่ำงไกลยำเสพติด ประจ�ำปี 2559” โดยจัดขบวนแห่พร้อม 
ปั่นจักรยำน  และติดป้ำยเพื่อรณรงค์ในชุมชนต�ำบลลำดบัวขำว
ทั้ง 7 หมู่บ้ำน ให้ตระหนักและช่วยกันดูแลปัญหำขยะและ 
ยำเสพติด ที่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันนี้  โดยมี 
คุณเฉลียว เก็งวิเชียรไชย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
ลำดบัวขำว เป็นประธำนในพิธี 

บรษิทั คลองหลวง ยทูลิติี้ 
จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก 
เข้ำร่วมงำนประชำรัฐร่วมใจ 
คืนคลองสวย น�้ำใส ให้
ประชำชน ซึ่งจัดโดย
เทศบำลเมืองคลองหลวง
(ฝ่ำยสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) ต.คลองสอง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  
โดยมคีณุประเสริฐ ค่ำยทอง  
นำยกเทศมนตรีเมือง
คลองหลวง ให้เกียรติเป็น
ประธำน

โรงไฟฟ้า เอสพีพี ทรี และเอสพีพี โฟร์ 
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนกำรปรับปรุง
ซ่อมแซมสนำมเด็กเล่น และอุปกรณ์
เครื่องเล่นเด็ก ให้แก่ โรงเรียนบ้ำนบัวเจริญ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และวันส�าคัญของชุมชน
 โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกำรสืบสำนวัฒนธรรมประเพณีทำงศำสนำของชุมชนในพื้นที่  
ในช่วงที่ผ่ำนมำ ดังนี้ 

 คุณสันต์ สุขแสนไกรศร รักษำกำร 
ผู้จัดกำรส่วนบริหำรทั่วไป เอ็กโก -
ระยอง น�ำพนักงำนโรงไฟฟำ้ระยอง
เข้ำร่วม “กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี” 
ของวัดตำ่งๆ ในพื้นที่ 

	  วัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง 
จ.ระยอง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
รวมกว่ำ 100 คน
  วัดห้วยโป่ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง 
จ.ระยอง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
รวม 120 คน
  วดัโสภณ ต.มำบตำพดุ อ.เมอืง 
จ.ระยอง ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
รวม 100 คน

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงำน “ประเพณีบุญผะเหวด” ประจ�ำปี 2559   
ซ่ึงจัดข้ึน ณ  บึงพลำญชัย โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธำน และประชำชนร่วมงำน 
ทั้งสิ้นกว่ำ 10,000 คน
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 "งานประเพณีเดือน 3 (ท�าบุญศาลหลวงเตี่ย) ประจ�าปี 2559" ให้แก่

 คุณสันต์ สุขแสนไกรศร  รักษำกำรผู้จัดกำรส่วนบริหำรทั่วไป เอ็กโก-ระยอง เป็นผู้แทนบริษัท ร่วมมอบเงิน 
ท�ำบุญ “งานบุญข้าวหลาม ประจ�าปี 2559 ” ให้แก่ 

  ชุมชนหนองหวำยโสม ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณบุญรอด โตสุวรรณ ประธำนชุมชน 
  หนองหวำยโสม เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุน และชุมชนเขำ้ร่วมงำน รวม 85 คน 
  ชุมชนเจริญพัฒนำ ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณน�้ำเงิน ยอดสร้อย ประธำนชุมชนเจริญพัฒนำ  
  เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุน และชุมชนเข้ำร่วมงำน รวม 83 คน
  ชุมชนซอยคีรี  ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณเอนก นำคเรืองศรี  ประธำนชุมชนซอยคีรี เป็นผู้แทน 
  รับมอบเงินสนับสนุน และชุมชนเข้ำร่วมงำน รวม 70 คน 
  ชุมชนมำบข่ำ-ส�ำนักอ้ำยงอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณวิเชียร ศักดิ์เจริญ ประธำนชุมชน 
  ชุมชนมำบข่ำ-ส�ำนักอ้ำยงอน เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุน และชุมชนเขำ้ร่วมงำน รวม 120 คน

 

	  ชุมชนห้วยโป่งใน 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณดวงสมร กิจเจริญ  ประธำนชุมชนห้วยโป่งใน  
  1 เป็นผู้แทนรับมอบเงินท�ำบุญ พร้อมด้วยชุมชนในพื้นที่ร่วมงำน รวม 90 คน 
  ชุมชนห้วยโป่งใน 2 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีคุณณรงค์ สูงล้น  ประธำนชุมชนห้วยโป่งใน 2  
  และชำวบำ้นในชุมชนและพนักงำนบริษัทร่วมงำน รวมทั้งสิ้น  100 คน
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	 บริษัท	ชัยภูม	ิวินด์ฟาร์ม	จ�ากัด	ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุน
องค์การบรหิารส่วนต�าบลซบัใหญ่ น�าโดยคณุองักูร โรจนวริิยางกรู 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�าบลซับใหญ่ จัดกิจกรรม 
เนือ่งในวนัท้องถิน่ไทยจงัหวดัชยัภูม ิณ บรเิวณศาลากลาง จ.ชัยภมิู 
เพื่อรวบรวมเอาผลงานและสิ่งดีงามในอ�าเภอซับใหญ่ไปแสดง 
ให้สาธารณชนได้รับรู ้รับทราบ อันจะเป็นการประชาสัมพันธ์ 
ผลงานและกิจกรรมของท้องถิ่นในอ�าเภอซับใหญ่ ร่วมกับอ�าเภอ 
อื่น ๆ ในจังหวัดชัยภูมิ

 บริษัท	 ชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 จ�ากัด	
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนการสร้างฐาน 
องค์เจ้าพ่อพญาแล ประจ�าอ�าเภอซับใหญ่ 
เพือ่เป็นทีป่ระดษิฐานองค์เจ้าพ่อพญาแล 
ประจ�าอ�าเภอซับใหญ่ โดยมีคุณชูศักดิ์  
ตรสีาร ผูว่้าราชการจงัหวดัชยัภมู ิให้เกยีรติ 
มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ทางบริษัท 
ให้แก่คุณเทิดศักดิ์ วิจิตรสมบัติ ผู้จัดการ 
ทั่วไปฯ

	 บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี	้จ�ากัด	
จังหวัดราชบุร	ีในกลุ่มเอ็กโก	
ร่วมสนับสนุนการจัดงานกาชาด
ประจ�าปี 2559 จังหวัดราชบุรี
ภายใต้ชื่องาน ท่องเที่ยวราชบุรี ของดี
เมืองโอ่งประจ�าปี 2559 
โดยคุณปรีชา ขวัญเมือง พลังงาน 
จังหวัดราชบุรี และนายอ�าเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
งานกาชาดในครั้งนี้ ในโอกาสนี้  
คุณสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการ 
จังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธี พร้อมด้วยประชาชนในจังหวัด 
ราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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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 
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 เมื่อเราท�าความดี
เราให้ความสุขแก่เพื่อนมนุษย์

ความสุขนั้นไม่ไปไหนเลย

จะย้อนกลับมาที่ใจเรา

ท�าให้เรามีความสุขอย่างลึกซึ้ง

และท�าให้ชีวิตเรารู้สึกมีคุณค่า

ได้รับการเติมเต็ม

พระไพศาล วิสาโล






