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สวัสดีค่ะ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกครอบครัว

 เวลำผ่ำนไปเร็วนะคะ เผลอประเด๋ียวเดียววำรสำร “สุขใจ” ก้ำวเข้ำสู่ปีที่ 4 แล้ว คณะท�ำงำนส่งเสริมกำรมี 
ส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพชีวิตชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้ำ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนำให้ “สุขใจ” เป็นสื่อกลำงระหว่ำงกลุ่ม 
เอ็กโกกับเพื่อนบ้ำนรอบโรงไฟฟ้ำทุกพื้นที่ ด้วยกำรน�ำเสนอข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของกลุ่มเอ็กโกเกี่ยวกับ 
โรงไฟฟ้ำและกระบวนกำรผลิตไฟฟำ้ของเรำ รวมทั้งข้อมูลอันเป็นสำรประโยชน์ให้ทุกทำ่นได้รับทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

 ฉบับนี้เรำจะตำมคณะครูต้นแบบ จำกโครงกำร "พลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง" ไปเปิดมุมมอง 
ด้ำนพลังงำน ณ เมืองคิตะคิวชู ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นเมืองต้นแบบแห่งกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมของ 
ประเทศญ่ีปุ่น และตำมเยำวชนโรงเรียนบุญเรืองวิทยำคมไปชมหมอกที่เมืองเชียงของจังหวัดเชียงรำย ก่อนจะแวะ 
จังหวัดลพบุรี ซื้อไข่เค็มดินสอพองมำเป็นของฝำกเพื่อนๆ ด้วยกัน

 เมืองไทยของเรำเข้ำสู่ฤดูฝนอย่ำงเต็มที่แล้ว คงพอช่วยบรรเทำปัญหำภัยแล้งลงไปได้บ้ำง ตอนนี้คงได้แต่ 
ช่วยกันลุ้นให้ปริมำณน�้ำในเขื่อนมีปริมำณสูงเพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งที่ก�ำลังจะตำมมำ อย่ำงไร 
ก็ตำม ขอเชิญชวนให้พวกเรำช่วยกันประหยัดน�้ำต่อไปเพรำะหลำยพื้นที่ยังคงเดือดร้อนจำกภัยแล้ง ช่วงฝนตก 
แทบทุกวันอย่ำงนี้ ต้องดูแลสุขภำพกันเป็นพิเศษ โดยเฉพำะกับเด็กๆ อำจจะไม่สบำยกันได้ ฉบับนี้ เรำมีข้อมูลโรค  
มือ เท้ำ ปำกซ่ึงมักจะระบำดในช่วงนี้มำฝำกให้ผู้ปกครองรู้เท่ำทันโรค และกำรเสริมสุขภำพให้แข็งแรงด้วยกำร 
ทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อสุขภำพอยำ่งผักจิงจูฉ่ำย รวมทั้งสูตรกำรท�ำน�้ำสลัดเพื่อสุขภำพค่ะ

 ท้ำยที่สุด คณะท�ำงำนฯ ขอขอบคุณเพื่อนบ้ำนที่ส่งค�ำถำม ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะมำยังวำรสำร “สุขใจ” 
เรำจะทยอยตอบข้อสงสัยของท่ำน และน�ำข้อเสนอแนะด้ำนต่ำงๆ ไปปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้เป็นประโยชน์และ 
มีคุณค่ำต่อชุมชนยิ่งๆ ขึ้นไป เพรำะเรำเชื่อว่ำกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ 
คุณภำพชีวิตของพี่น้องในชุมชนร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นที่ จะน�ำไปสู่กำรอยู่ร่วมกันบนพื้นฐำนของควำมเข้ำใจ 
และควำมสุขที่ยั่งยืนของบ้ำนเรำตลอดไป

                                                                                               พบกันใหม่ฉบับหนำ้ค่ะ

พินทุ์สุดำ เปี่ยมปิติ
บรรณำธิกำร



ครูต้นแบบ...พลังงานเพื่อชีวิต
เปิดมุมมองด้านพลังงาน	ณ	“คิตะคิวชู”	
เมืองต้นแบบแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ประเทศท่ีถือได้ว ่ำเป็นหนึ่งในแบบอย่ำงที่ดีของ
กำรพัฒนำ “อีโคทาวน์” ของโลกก็คือญี่ปุ่น นี่จึงเป็นที่มำ
ของกำรจัดทริปศึกษำดูงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อมในต่ำงประเทศให้กับ 17 ครูต้นแบบต้นทำง 
ควำมรู้และ 5 เยำวชนนักคิดนักประดิษฐ์ จำก 60 โรงเรียน 
ทั่วประเทศที่เข้ำร่วมโครงกำร “พลังงำนเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน  
ด้วยวิถีพอเพียง” ที่บริษัท ผลิตไฟฟำ้ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ 
เอ็กโก กรุ ๊ป ได้ร ่วมมือกับส�ำนักงำนนโยบำยและแผน 
พลังงำน (สนพ.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) จัดขึ้นเพ่ือขับเคลื่อนงำนส่งเสริมกำร 
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มำเป็นเวลำ 3 ปี โดย 
ท�ำงำนร่วมกันเป็นเครือข่ำย เพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู ้
ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 ทริปนี้เอ็กโก กรุ๊ป ได้เลือกเมืองคิตะคิวชู จังหวัด 
ฟุกุโอกะ ให้เป็นสถำนที่เปิดประสบกำรณ์และแลกเปลี่ยน 
มุมมองด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของ 
สุดยอดคุณครูและเยำวชนคนเก่งของโครงกำร เนื่องจำก 
คิตะคิวชูเป็นเมืองแรกที่ได้รับกำรอนุมัติแผนกำรด�ำเนิน 
โครงกำรอีโคทำวน์ของประเทศญี่ปุ ่นในปี 2540 โดย 
องค ์ประกอบส�ำคัญของเมืองที่ เป ็นอี โคทำวน ์ก็คือ  
1) เมืองที่ใช้ทรัพยำกรหมุนเวียนอยำ่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิด 
ของเสียน้อยที่สุดหรือมีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste)    
2) ใช้เทคโนโลยสีะอำดตำมหลกักำร 3Rs (Reduce, Reuse,  
Recycle) และ 3) ต้องได้รับควำมร่วมมืออย่ำงเข้มแข็ง 
ของไตรภำคีทั้งจำกภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

2 สุขใจ



 เมืองคิตะคิวชูเดิมเคยเป็นแหล่ง
อุตสำหกรรมหนักที่ส� ำคัญของญี่ปุ ่น  
สภำพแวดล้อมของเมืองคิตะคิวชูเลวร้ำย
ลงจำกมลภำวะทำงน�้ำและทำงอำกำศ 
อันเป ็นผลมำจำกกำรปล่อยควันและ 
น�้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม ผลที่เกิด 
ขึ้นนั้นท�ำให้ “อ่ำวโดไค” (Dokai Bay)  
ได้ชื่อว่ำเป็น “ทะเลแห่งควำมตำย” (Sea  
of Death) เพรำะสีน�้ำทะเลเปลี่ยนไป 
เน่ืองจำกน�้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม 
 ที่ถูกปล่อยลงทะเล

 กำรแก้ไขปัญหำมลพิษของเมืองคิตะคิวชูนั้น เร่ิมต้นข้ึนจำก 
กำรเคลื่อนไหวของกลุ ่มแม ่บ ้ำน ที่ตระหนักว ่ำหำกปล่อยให ้
อุตสำหกรรมปล่อยควันพิษและน�้ำเสียต่อไปเร่ือยๆ อำจส่งผลกระทบ 
ถึงลูกหลำนของตน จึงมีกำรเคลื่อนไหวเพื่อวิจัยและศึกษำปัญหำ 
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ท�ำให้ทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเริ่มตระหนักถึง 
ผลที่เกิดขึ้นและหันมำร่วมมือแก้ไขปัญหำ และขยำยผลมำสู่กำร 
พัฒนำอีโคทำวน์ โดยกำรเซ็นสัญญำเพื่อควบคุมมลพิษในช่วง 
ทศวรรษ 1960s-1970s เ พ่ือเปล่ียนแนวทำงกำรพัฒนำจำก 
อุตสำหกรรมหนักมำสู่อุตสำหกรรมที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม 

 แม้คิตะคิวชูต้องเผชิญกับปัญหำสิ่งแวดล้อมดังกล่ำว แต่ 
ก็สำมำรถพลิกฟื ้นเมืองให้กลับมำน่ำอยู ่อีกครั้ง ด้วยปัจจัยหลัก  
2 ประกำรคือ กำรมุ่งม่ันพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนส่ิงแวดล้อมต่ำงๆ  
และกำรขยำยตัวของธุรกิจที่ใส ่ใจต ่อสิ่งแวดล้อมมำกขึ้นและ 
ที่ส�ำคัญคือ ควำมตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมของประชำชนใน 
เมืองคิตะคิวชูเอง 

สุขใจ 3  



 ต่อจำกนั้น ก็ยังได้ไปดูตัวอย่ำง 
กำรบรหิำรจดักำรขยะอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
ของภำคเอกชนและภำคประชำชน ได้แก่  
โรงงำนคัดแยกขยะประเภทขวดพลำสติก  
แก้ว และกระป๋อง ของภำคเอกชน รวมทั้ง 
Yokoshiro Citizen Center ประชำคม 
ชุมชนที่เป็นตัวอย่ำงของกำรจัดกำรขยะ 

มูลฝอยอย่ำงเป็นระบบ ซึ่งแต่เดิมนโยบำยกำรจัดกำรขยะมูลฝอยของ 
เทศบำลนครคิตะคิวชูเป็นกระบวนกำรที่มุ ่งเน้นกำรก�ำจัด แต่ต่อมำได้ 
เปลี่ยนนโยบำยเป็นกระบวนกำรที่ให้ควำมส�ำคัญกับสิ่งแวดล้อมมำกขึ้น  
โดยเน้นกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้กับประชำชนในกำรคัดแยก 
ขยะมูลฝอย และขอควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรคัดแยกขยะ ใน 
ช่วงแรกเทศบำลให้บริกำรถุงขยะและคู่มือกำรคัดแยกขยะแก่ประชำชน 
จนประชำชนสำมำรถคัดแยกขยะจนเป็นกิจวัตร 

 นอกจำกเรื่องกำรบริหำรจัดกำรขยะของเมืองแล้ว ครูและเยำวชน
ยังได้ไปดูตัวอย่ำงของกำรน�ำพลังงำนหมุนเวียนประเภทต่ำงๆ มำใช้ผลิต
กระแสไฟฟำ้ด้วย ได้แก่ Kitakyushu Next Generation Energy Park แหล่ง
เรียนรู้ที่มุ่งสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรน�ำพลังงำนหมุนเวียนมำใช้
ประโยชน์ เช่น โรงไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และโรงไฟฟ้ำพลังงำนลม 
เป็นต้น Zero Emission Transportation System ระบบกำรขนส่งโดยใช้
รถบัสไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ และ Hydrogen Town ต้นแบบเมืองที่ใช้
พลังงำนไฮโดรเจนผลิตไฟฟ้ำ รวมทั้งกำรได้เข้ำไปสัมผัสกับอำคำรเพ่ือกำร
อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบและเอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน              
ดังเช่นห้ำงสรรพสินค้ำ AEON Mall Yahata-Higashi ที่น�ำเทคโนโลยีอัน 
ทันสมัยมำตรวจวัดค่ำพลังงำนที่ใช้ในอำคำรในแต่ละวัน ซึ่งช่วยกระตุ้นให ้
ผู้เช่ำร้ำนค้ำและประชำชนที่มำจับจ่ำยใช้สอยในห้ำงได้เกิดควำมตระหนัก 
ว่ำตนเองได้ใช้พลังงำนในอำคำรแห่งนี้ไปมำกน้อยเพียงใด

 นอกจำกนี้ เมืองคิตะคิวชูยังเป็น 
เมืองแห่งควำมเป็นผู้น�ำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
นำนำชำติ โดยมีแหล่งเรียนรู้ศึกษำดูงำน 
ด้ำนกำรจัดกำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
หลำกหลำยรูปแบบ โดย 17 ครูต้นแบบ 
พลังงำนเพื่อชีวิตและ 5 เยำวชนคนเก่ง  
ได้เปิดประสบกำรณ์ด้ำนพลังงำนอย่ำง 
ครบวงจร  เริ่มตั้งแต่แนวคิดและกลยุทธ ์
ในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของเมืองของ 
ภำครัฐ ณ Kitakyushu Asian Center 
 for Low Carbon Society และ Kitakyushu  
Environment Museum ด้วยกำรสร้ำง 
สังคมคำร์บอนต�่ำ โดยกำรสนับสนุนให้ใช้ 
พลังงำนแต่น้อยและใช้อย่ำงคุ้มค่ำ กำร 
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และกำรลดกำรผลิตก๊ำซ 
คำร์บอนไดออกไซด์ 
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 นอกจำกได้เรียนรู้ทำงวิชำกำรและเปิดมุมมองใหม่ๆ  
ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ตลอดทริปคณะครูและ 
เยำวชนคนเก่งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและควำมเป็นอยู่ของ 
ชำวญี่ปุ่นผ่ำนกำรรับประทำนอำหำร เช่น ไคเซกิ ชุดอำหำร 
ท่ีบริกำรทีละอย ่ำงเป ็นล�ำดับตำมธรรมเนียมดั้งเดิม 
ของญ่ีปุ่น กำรใช้ชีวิตประจ�ำวัน และสถำนที่ท่องเที่ยว 
ส�ำคัญๆ ของจังหวัดฟุกุโอกะ เช่น ศำลเจ้ำดำไซฟุ  และ 
เมืองท่ำโมจิโค เรโทร ด้วย

 กำรมำทัศนศึกษำที่เมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ ่น  
ของทั้งครูและเยำวชนคนเก่งของโครงกำร “พลังงำนเพื่อ 
ชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” ไม่เพียงแต่จะท�ำให้ได้ 
ควำมรู้และมมุมองด้ำนกำรอนรัุกษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม
ในด้ำนวิชำกำรเท่ำนั้น แต่เช่ือว่ำกำรได้มำสัมผัสและ 
มีประสบกำรณต์รงในสถำนทีต่่ำงๆ จะท�ำให้ครูและเยำวชน 
สำมำรถเขำ้ใจที่มำที่ไปของสิ่งตำ่งๆ รอบตัวได้ดียิ่งขึ้น
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 เมื่อกล่ำวถึงไข่เค็มในประเทศไทยเรำ ส่วนใหญ่คงจะต้อง 
นึกถึงไข่เค็มไชยำที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ อ.ไชยำ จ.สุรำษฎร์ธำนี ด้วย 
ควำมที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชำติอร่อย ไข่ขำวไม่เค็มจัด ไข่แดงมันอร่อย 
แต่วนันีเ้รำจะพำทกุท่ำนไปรูจ้กัไข่เคม็ขึน้ชือ่อกีแห่งหนึง่ของประเทศ 
นั่นคือไข่เค็มดินสอพองของลพบุรีที่มีรสชำติอร่อยไม่แพ้กัน 

 จำกแนวคิดที่ต ้องกำรสร ้ำงรำยได ้ เสริมให ้กับชมรม 
แม่บ้ำนกองพันปฏิบัติกำรจิตวิทยำ หน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ  
จ.ลพบุรี โดยได้รับแรงบันดำลใจจำกกำรที่ได้ไปปฏิบัติหน้ำที่ใน 
จ.สุรำษฎร์ธำนี และเห็นของฝำกอย่ำง ‘ไข่เค็มไชยำ’ ของ พ.ท.อัศวิน  
อิทธิรส ผู้บังคับกองพันปฏิบัติกำรจิตวิทยำของหน่วยบัญชำกำร 
สงครำมพิเศษในขณะนั้น จึงได้เข้ำศึกษำและเยี่ยมชมกำรผลิต 
ไข่เคม็ของ อ.ไชยำ โดยได้รับควำมอนเุครำะห์จำกกลุ่มผู้ประกอบกำร 
ไข่เค็มไชยำ จนเป็นที่ เข ้ำใจกระบวนกำรผลิตได้เป ็นอย่ำงดี  
หลังจำกนั้นจึงได้น�ำมำถ่ำยทอดและให้ทดลองท�ำกันดู โดยใช้ 
วัสดุทดแทนที่สำมำรถหำได้งำ่ยในท้องถิ่นลพบุรีอยำ่ง “ดินสอพอง”  
ซึ่งเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่รู ้จักกันดีในท้องถิ่น มีลักษณะสีขำว 
ละเอียดสะอำดมำทดแทนดินจอมปลวก (ตำมสูตรกำรหมักไข่เค็ม 
ไชยำ) ท�ำให้เนือ้ของไข่ขำวมสีีขำวข้ึนและมคีวำมนุม่นวล และไข่แดง 
มีสีแดงจัดเป็นมันเยิ้มรสชำติอร่อย

 เมื่อท�ำกำรทดลองจนมั่นใจ จึงเริ่มผลิตไข่เค็มตั้งแต่ปลำยปี  
2532 เป็นต้นมำ ในช่วงแรกๆ วำงจ�ำหน่ำยในหน่วยงำนรำชกำรและ 
หน่วยงำนทหำรในลพบรุ ีจำกกำรจ�ำหน่ำยได้ผลดเีกนิคำดท�ำให้ชมรม 
เกิดรำยได้หมุนเวียนสำมำรถยืนได้ด้วยล�ำแข้งของตนเอง จนในปี  
2533 ไข่เค็มดินสอพองชมรมแม่บ้ำนศูนย์ปฏิบัติกำรจิตวิทยำฯ  
ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำก จนมีสื่อมวลชนให้ควำมสนใจมำ 
ท�ำข่ำวท�ำสำรคดีกันมำก สร้ำงชื่อเสียงให้ไข่เค็มดินสอพองลพบุรี  
เป็นที่รู้จักกันทั่วไป ใครไปเที่ยวลพบุรีก็มักจะซ้ือเป็นของฝำกติดไม้ 
ติดมือกลับมำ ปัจจุบันกำรผลิตยังด�ำเนินกำรตำมค�ำสั่งเดือนละไม ่
ต�่ำกว่ำ 150,000 ฟองโดยเฉพำะช่วงฤดูกำลท่องเที่ยวจะขำยได้มำก 
เป็นพิเศษ

8 สุขใจ



 มำตรฐำนและรำงวัลที่ ได ้รับเป ็นกำร 
รับประกันได้ถึงมำตรฐำนในกำรผลิตและรสชำติ 
ควำมอร่อยของไข่เค็มดินสอพองลพบุรี อำทิ  
ใบรับรองคุณภำพ “เชลล์ชวนชิม” หนังสือรับรอง 
กำรแจ้งข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่นไทย ประเภท 
องค์ควำมรู ้ของกลุ ่มบุคคลท้องถิ่น สำขำกำร 
ผลิตอำหำรและเครื่องด่ืม ใบรับรองให้แสดง 
เครื่องหมำยมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชนจำก 
ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน และได้รับ
กำรคดัสรรเป็นสนิค้ำโอทอป ระดบั 5 ดำว ปี 2555

 กำรรวมกลุ ่มของชมรมแม่บ้ำนกองพัน 
ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ หน่วยบัญชำกำรสงครำม 
พิเศษหรือที่เรียกสั้นๆ ว่ำชมรมแม่บ้ำนพัน.ปจว.  
นอกจำกจะเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้สมำชิกมี 
งำนท�ำและมีรำยได้เพิ่มแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำง 
รำยได้ให้กับกลุ ่มผู ้ผลิตวัตถุดิบ คือเกษตรกร 
ผู ้เลี้ยงเป็ด กลุ ่มผลิตดินสอพอง กลุ ่มจักสำน 
ไม้ไผ่ ฯลฯ ส่วนผลก�ำไรที่ได้จำกกำรจ�ำหน่ำย 
ไข่เค็ม ก็จะน�ำไปสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือ 
สังคมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมและเป็นสวัสดิกำร 
ของสมำชิก นอกจำกนี้  ทำงชมรมแม่บ้ำนฯ  
ยังเป ิดโอกำสให้ผู ้สนใจเข ้ำเยี่ยมชมกิจกำร 
กำรผลิตไข่เค็มดินสอพอง และร่วมกับหน่วยงำน 
รำชกำรไปสำธิตกำรผลิตไข่เค็มดินสอพองนอก 
สถำนที่อยู่เป็นประจ�ำโดยไม่หวงสูตรกำรผลิตแต่
อย่ำงใด

 สนใจสัง่ซือ้สินค้ำ สอบถำมรำยละเอียด 
หรือ เข ้ ำ เยี่ ยมชมได ้ที่ กลุ ่ มผลิตไข ่ เค็ม 
ดินสอพองแม่บ้ำนทหำรพลร่ม ชมรมแม่บ้ำน
กองพันปฏิบัติกำรจิตวิทยำ หน่วยบัญชำกำร
สงครำมพิเศษ (ชมรมแม่บ้ำนพัน.ปจว.)  
ที่อยู่ 130/373 สะพำนอิฐ หมู่ 3 ต.ทะเลชุบศร 
อ.เมือง จ.ลพบุรี โทรศัพท์  036 425146

 นีค่อือกีหนึง่ตวัอย่ำงทีด่ขีองกำรแบ่งปันองค์ควำมรู้จำกท้องถิน่ 
สู่ท้องถิ่น  ในขณะที่ผู้ให้ยินดีถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ ผู้รับ
เองก็น�ำเอำองค์ควำมรู ้นั้นมำประยุกต์ให้เหมำะกับบริบทของตน  
ก่อเกิดนวัตกรรมองค์ควำมรู้ใหม่ๆ สร้ำงรำยได้ให้ครอบครัวและชุมชน 
โดยพร้อมจะแบ่งปันควำมรู้ให้กับผู้อื่นต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ :  
นิตยสำรเกษตรกรก้ำวหน้ำ ปีที่ 3 ฉบับที่ 48 
www.otoptoday.com,www.thaitambon.com
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 โรคมือ-เท้ำ-ปำก (Hand-foot-mouth  disease) เป็นไข้ออกผ่ืนชนิดหนึ่งท่ี 
พบได้บ่อยในเด็กเล็กซ่ึงติดต่อกันง่ำย แต่มักไม่รุนแรงและหำยได้เองเป็นส่วนใหญ่  
ส่วนน้อยที่อำจมีภำวะแทรกซ้อนร้ำยแรง โรคนี้เป็นคนละชนิดกับโรคปำกเปื่อย 
เท้ำเปื ่อยในโคกระบือ และไม่ติดจำกสัตว์ที่ป่วย แต่จะติดจำกเด็กป่วยที่เล่น 
คลุกคลีกัน มักจะติดในกลุ่มเด็กเล็กอำยุต�่ำกว่ำ 5 ปี และมักระบำดในช่วงฤดูฝน 

 นับแต่ปี 2540 เป็นต้นมำ มีข่ำวกำรระบำดของโรคนี้ซึ่งมีควำมรุนแรงถึง 
เสียชีวิตในกลุ่มเด็กเล็กของประเทศมำเลเซีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง และ 
ออสเตรเลีย จึงกลำยเป็นโรคฮิตติดอันดับโรคหนึ่ง ในบ้ำนเรำมีรำยงำนผู้ป่วยโรค 
นี้ปีละประมำณ 1,500-3,000 รำย มักพบระบำดตำมสถำนรับเล้ียงเด็กเล็ก 
และโรงเรียนอนุบำล

 สำเหตุของโรคเกิดจำกกำรติดเชื้อกลุ่มไวรัสเอนเทอโร ซึ่งมีอยู่หลำยชนิด  
ได้แก่ ค็อกแซกกีเอ ค็อกแซกกีบี ไวรัสเอนเทอโรชนิด 71 หรือเรียกส้ันๆ ว่ำ 
เชื้ออีวี 71 โรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อจำกกำรกินอำหำร น�้ำดื่ม กำรดูดเลียนิ้วมือหรือ 
ของเล่นที่ปนเปื้อนเชื้อที่ออกมำกับอุจจำระ น�้ำเหลือง จำกตุ่มน�้ำที่ผิวหนังหรือ 
ละอองน�้ำมูก น�้ำลำยของผู้ป่วย ส่วนน้อยที่ติดต่อโดยกำรสูดเอำฝอยละออง 
น�้ำมูก น�้ำลำยที่ผู ้ป่วยไอหรือจำมรด เชื้อก่อโรคที่พบบ่อยที่สุดคือค็อกแซกกีเอ 
ชนิด 16  ซึ่งท�ำให้เกิดอำกำรไม่รุนแรงและหำยได้เองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่พบน้อย 
แต่รุนแรงคือไวรัสเอนเทอโร ชนิด 71 ซึ่งเป็นต้นเหตุกำรเสียชีวิตของเด็กเล็กใน 
ประเทศต่ำงๆ ดังกลำ่ว

รู้จักโรคมือ-เท้า-ปาก
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 ปัจจุบนัยงัไม่มวีคัซนีป้องกนัโรคนีห้รอืยำรกัษำ  
โรคนี้โดยเฉพำะ หำกเด็กป่วยเป็นโรคนี้ ให้ดูแลตำม

อำกำร และเฝ้ำติดตำมอำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใกล้ชิด อำทิ ให้ยำลดไข้พำรำเซตำมอล  
เป็นครั้งครำวเวลำมีไข้สูง  ให้เด็กดื่มน�้ำมำกๆ เพื่อป้องกันภำวะขำดน�้ำ โดยสังเกตดูว่ำมี 
ปัสสำวะออกมำกและใสจึงนับว่ำได้น�้ำพอเพียง ในช่วงที่มีอำกำรเจ็บแผลในปำก ให้เด็กกิน 
อำหำรเหลว เช่น ขำ้วต้ม โจ๊ก แกงจืด นม น�้ำเต้ำหู้ น�้ำหวำน โดยใช้ช้อนป้อนหรือใช้กระบอก 
ฉีดยำ ค่อยๆ หยอดเข้ำปำก ไม่ควรให้เด็กดูดนมหรือน�้ำจำกขวด เพื่อบรรเทำอำกำรเจ็บ 
ในปำก อำจใช้วิธีให้เด็กอมน�้ำแข็งก้อนเล็กๆ ดื่มน�้ำ หรือนมเย็นๆ กินไอศกรีม  หรือบ้วนปำก
ด้วยน�้ำเกลืออุ่นๆ (ผสมเกลือป่นครึ่งช้อนชำในน�้ำอุ่น 1 แก้ว) วันละหลำยๆ ครั้ง

 นอกจำกนี ้กำรป้องกนัไม่ให้เชือ้แพร่กระจำยสูค่นหมูม่ำกเป็นวธิกีำรปรำบโรคนีไ้ด้ดทีีส่ดุ 
กล่ำวคือ

 	ควรแยกเด็กที่ป่วยไม่ให้คลุกคลีกับเด็กอื่นประมำณ 2 สัปดำห์ หรือจนกวำ่ตุ่มแผลตำ่งๆ จะหำยดี 

 	ฝึกให้เด็กรวมทัง้ผูดู้แลเด็กมสีขุนสิยัทีดี่ ล้ำงมอืให้สะอำดบ่อยๆ ด้วยน�ำ้และสบู ่เพรำะกำรใช้แอลกอฮอล์ 
เจลล้ำงมือไม่สำมำรถฆ่ำเชื้อได้ โดยเฉพำะหลังจำกเข้ำห้องน�้ำและเปลี่ยนผ้ำอ้อม ก่อนเตรียมอำหำรและ 
ก่อนรบัประทำนอำหำร  ให้ใช้ผ้ำปิดปำกทกุครัง้เวลำไอหรือจำม รวมทัง้หลีกเล่ียงกำรใส่นิว้มอืหรือของเล่นเข้ำปำก

 	หลีกเลี่ยงกำรใช้สิ่งของ เช่น แก้วน�้ำ หลอดดูด  ขวดนม ช้อน ชำม เสื้อผ้ำ ผ้ำเช็ดตัว ของเล่น เป็นต้น  
ร่วมกับคนอ่ืน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในช่วงทีม่กีำรระบำดของโรคนี ้และฝึกให้เดก็รู้จกัใช้ช้อนกลำงรับประทำนอำหำร

 	สถำนที่รับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนควรดูแลสถำนที่ให้สะอำดอยู่เสมอ หมั่นท�ำควำมสะอำด

ของเล่น และสิง่แวดล้อมทกุวนั โดยใช้สบู ่ผงซกัฟอก หรือน�ำ้ยำชะล้ำงท�ำควำมสะอำด
ทั่วไปแล้วท�ำให้แห้ง

 	ช่วงที่มีกำรระบำดของโรค ให้หลีกเลี่ยงกำรน�ำเด็กไปอยู่ใน 
สถำนที่มีเด็กอยู่จ�ำนวนมำกๆ เพรำะอำจเสี่ยงต่อกำรติดโรคได้

 รู้จักโรคมอื-เท้ำ-ปำกกนัมำกขึน้แล้ว เรำมำช่วยกนัป้องกนัดแูล 
ลูกหลำนให้ห่ำงไกลจำกโรคนี้ เพื่อให้เด็กๆ มีร่ำงกำยที่แข็งแรงและ
จิตใจที่แจ่มใส พร้อมจะเติบโตและเรียนรู้โลกกว้ำงได้อยำ่งเต็มที่

ขอบคุณข้อมูล : คลังปัญญำไทย  www.thaihealth.or.th

   หลังติดเชื้อ 3-7 วัน เด็กจะมีอำกำรไข้ และอำจมีอำกำรอ่อนเพลีย  
เบื่ออำหำรร่วมด้วย หลังจำกนั้น 1-2 วัน จะมีน�้ำมูก เจ็บปำก เจ็บคอ ไม่ยอม 

ดูดนม ไม่อยำกกินอำหำร เด็กเล็กอำจร้องงอแง เมื่อตรวจดูในปำกพบจุดนูน 
แดงๆ หรือมีน�้ำใสอยู่ข้ำงใต้ ขึ้นตำมเยื่อบุปำก ลิ้นและเหงือก ซึ่งต่อมำจะแตก 

กลำยเป็นแผลตื้นๆ เจ็บมำก ในเวลำไล่เลี่ยกันจะมีผื่นขึ้นที่มือและเท้ำ บำงคนขึ้นในฝ่ำมือ  
ฝ่ำเท้ำ หรือแก้มก้น ตอนแรกขึ้นเป็นจุดแดงรำบก่อน แล้วกลำยเป็นตุ่มน�้ำตำมมำ ขนำด 
เส้นผ่ำศูนย์กลำง 3-7 มิลลิเมตร มักไม่คัน ไม่เจ็บ ส่วนน้อยอำจมีอำกำรคัน อำกำรไข้มักเป็น 
อยู่ 3-4 วัน ก็ทุเลำไปเอง ส่วนแผลในปำกมักจะหำยได้เองภำยใน 7 วัน ส่วนตุ่มน�้ำที่มือ 
และเท้ำจะหำยได้เองภำยใน 10 วัน ในรำยที่เป็นรุนแรงซึ่งพบเป็นส่วนน้อย อำจมีอำกำร 
ปวดศีรษะมำก อำเจียนรุนแรง ซึม ไม่ค่อยรู้ตัว ชัก แขนขำอ่อนแรงหรือหำยใจหอบเหนื่อย

อาการ
ของโรค

การรักษาและการป้องกันโรค
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 หำกคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินต้มเลือดหมู  
น่ำจะคุ้นเคยกับ จิงจูฉ่าย ผักอีกชนิดหนึ่งที่คนขำย 
นิยมใส่รองก้นชำม นอกเหนือจำกใบต�ำลึงหรือ 
ผักกำดหอม แฟนพันธุ ์แท ้ต ้มเลือดหมูตัวจริ ง 
เขำพร้อมใจกันโหวตให้ จิงจูฉ่าย เป็นผักที่กินกับ 
ต้มเลือดหมูแล้วอร่อยเป็นที่สุด

 จิงจูฉ ่าย  มีชื่อภำษำอังกฤษว ่ำ White  
Mugwort เป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มขนำดเล็ก สูง 0.5-1 
ฟุต รำกหรือเหง้ำใหญ่กระจำยกว้ำง แตกกิ่งก้ำน 
หนำแน่นแผ่กว้ำงคลมุดนิ คล้ำยๆ กบัต้นบวับก ใบรปูรี 
ขอบจักเป็น 5 แฉก ทรงใบเหมือนใบขึ้นฉ่ำยเนื้อใบ 
หนำ มีกล่ินหอม รสขมเล็กน้อย ขยำยพันธุ์ด้วยเมล็ด
และกิ่งพันธุ์ เจริญงอกงำมได้ดีในที่แสงแดดร�ำไร 
ปลูกได้ดีในอำกำศเย็นมำกกว่ำอำกำศร้อน เป็นผักที่ 
ชำวจีนนิยมปลูกเพื่อน�ำไปปรุงเป็นอำหำรรับประทำน
กนัอย่ำงแพร่หลำย นยิมน�ำมำใส่ในต้มเลอืดหม ูแกงจดื 
ข้ำวต้ม หรือรับประทำนสด เป็นผักแกล้มกับลำบ หรือ 
ปั่นใบสด และกรองเอำแต่น�้ำดื่มก็ได้ นอกจำกนั้น  
ยงัมกีำรน�ำจงิจฉู่ำยมำตำกแห้งและดืม่เป็นชำสมนุไพร  
แต่กำรกินให้ได้คุณค่ำทำงโภชนำกำรนั้นควรจะกิน 
 สดดีกวำ่

 ในประเทศไทย กำรปลูกจิงจูฉ่ำยเร่ิมมำจำก 
กำรปลูกในพื้นที่โครงกำรหลวงเมื่อปี 2552 โดยปลูก
จ�ำหน่ำย และขำยกิ่งพันธุ์ให้กับเกษตรกรที่สนใจใน
พื้นที่ภำคเหนือ  ในปัจจุบันผู้บริโภคนิยมจิงจูฉ่ำยมำก
ขึน้ หลงัจำกมงีำนวจิยัระบวุ่ำจงิจฉู่ำยมสีำรต้ำนอนมุลู
อิสระสูง ช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้ โดยให้ใช้ต้นและใบ
พอประมำณ ปั่นผสมกับน�้ำสะอำด 1-2 แก้ว ใช้ผ้ำขำว
บำงกรอง เอำเฉพำะน�้ำดื่มวันละแก้ว จึงมีเกษตรกร 
ทั่วประเทศสนใจปลูกจิงจูฉ ่ำยมำกขึ้นตำมควำม 
ต้องกำรของตลำด
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 จิงจูฉ ่ำยปลูกได้ในดินทั่วไป 
สำมำรถปลูกลงดินกลำงแจ้งหรือปลูก 
ในกระถำง ตั้งในที่มีแสงแดดส่องถึง
ตลอดวัน รดน�้ำให้ชุ่มสม�่ำเสมอ ระยะ
เวลำในกำรปลูกประมำณ 1 เดือน  
เก็บผลผลิตได้ กำรเก็บผลผลิตจะใช้
วิธีกำรตัดกิ่ง ดังนั้น หลังเก็บผลผลิต
แล้วควรที่จะได้มีกำรตัดแต่งกิ่งเป็น 
ประจ�ำ เพื่อให้แตกใบดี ตัดกิ่งได้หลำย 
รอบหรอืจนกว่ำต้นจะตำย และสำมำรถ 
น�ำกิ่งมำตัดขยำยพันธุ์ต่อได้ หำกเป็น 
กำรปลูกครั้งแรกให้หำซื้อกิ่งพันธุ ์มำ
ปลูก รำคำกิ่งพันธุ์ กิ่งละ 15- 20 บำท 
หำซ้ือได้ที่โครงกำรหลวง หรือตลำด 
ขำยต้นไม้ทั่วไป เพรำะปัจจุบันมีกำร
ปลูกเพำะพันธุ ์กันอย ่ำงแพร ่หลำย 
ข้อดีอย่ำงหนึ่งของจิงจูฉ่ำย คือเป็นพืช 
ที่ไม่มีแมลงรบกวน ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้
ว่ำปลอดภัยต่อสำรเคมีฆ่ำแมลง 

ขอบคุณข้อมูล : 
www.samunpri.com   
www.manager.co.th

 คุณค่ำทำงโภชนำกำรของจิงจูฉ่ำยมีไม่น้อยทีเดียว จิงจูฉ่ำย  
100 กรัมให้พลังงำน 392 กิโลแคลอรี ประกอบด้วยสำรอำหำร 
นำนำชนิด อำทิ โปรตีน ไขมัน คำร์โบไฮเดรต เส้นใย แคลเซียม  
เหล็ก ฟอสฟอรัส วิตำมินเอ วิตำมินบี6 วิตำมินซี และวิตำมินอี  
ส่วนสรรพคุณทำงยำ จุดเด่นของจิงจูฉ่ำย คือมีกล่ินหอม คล้ำยๆ  
กับตั้งโอ๋ ยิ่งโดนควำมร้อนจะยิ่งหอม และยิ่งเพิ่มสรรพคุณมำกขึ้น  
โดยกล่ินหอมของจิงจูฉ่ำย มำจำกน�้ำมันหอมระเหยที่มีอยู ่ในใบ 
และล�ำต้นนั่นเอง ประกอบด้วยสำรไลโมนีน (limonene) ซิลินีน  
(selinene) และสำรไกลโคไซด์ (glycosides) ที่มีชื่อว่ำ อะปิอิน  
(apiin) ซึ่งสำรเหล่ำนี้มีสรรพคุณช่วยปรับสมดุลควำมดันโลหิต  
จึงเหมำะกับผู ้ที่มีป ัญหำเรื่องควำมดัน แถมยังช ่วยขับลมใน 
กระเพำะอำหำรและล�ำไส้ได้ด้วย ส่วนต้นสดและเมล็ดของจิงจูฉ่ำย 
มีโซเดียมต�่ำ จึงดีต่อผู้ป่วยโรคไตด้วย

 นอกจำกนี้ในทำงกำรแพทย์จีนเชื่อว่ำจิงจูฉ่ำยเป็นยำเย็น  
จึงช ่วยบ�ำรุงปอด ช ่วยฟอกเลือด ท�ำให ้เลือดลม 
หมุนเวียนได้สะดวก คนจีนจึงนิยมน�ำผักชนิดนี้มำ
ปรุงเป็นอำหำรรับประทำนเพื่อช่วยในเรื่องกำร
ไหลเวียนของโลหิต ปรับสมดุลให้ร่ำงกำยได้ดี
นั่นเอง

 ที่ เ รำ มัก เห็น จิ ง จูฉ ่ ำยอยู ่ ใน
เกำเหลำเลือดหมู นั่นก็เพรำะจิงจูฉ่ำย  
มีสรรพคุณช่วยดับกล่ินคำวเลือดได้ดี  
แต่จริง ๆ แล้วจิงจูฉ ่ำยยังใช ้ท�ำอำหำร 
หลำกหลำยประเภท ไม่ว ่ำจะเป็นแกงจืด  
ผัดผัก ชุบแป้งทอด หรือจะกินใบสดๆ เป็น 
ผักสลัดก็อร่อยและได้ประโยชน์เช่นเดียวกัน 
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โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
รักษ์โลกด้วยกระดาษชีวภาพ 

 ควำมต้องกำรใช้กระดำษเพิ่มขึ้น ทั้งจำกกำรขยำยตัวของภำคเศรษฐกิจ ภำคธุรกิจสิ่งพิมพ์  
ภำคกำรศึกษำ รวมถึงกำรบริโภคที่เพิ่มข้ึน ส่งผลให้เกิดกำรตัดไม้ท�ำลำยป่ำมำกข้ึนและกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์กำรประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
กระดำษ (LCA) วัตถุดิบในกำรผลิตกระดำษ คือ ต้นไม้ เขำ้สู่กระบวนกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม 
ซึ่งต้องใช้เชื้อเพลิงจำกฟอสซิลและสำรเคมี เช่น สำรละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ สำรฟอกขำวในกำร 
ผลติ จำกนัน้จงึเข้ำสูก่ำรจดัจ�ำหน่ำยโดยใช้กระบวนกำรขนส่งด้วยวธิต่ีำงๆ เช่น ทำงรถยนต์ รถไฟ สูข่ัน้ตอน 
กำรบรโิภค และขัน้ตอนกำรก�ำจดัและท�ำลำยซ่ึงต้องใช้พลังงำนและปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ 
ก๊ำซคำร์บอนมอนอกไซด์ จะเห็นได้ว่ำทุกขั้นตอนของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์กระดำษ ล้วนมีผล
ท�ำให้สิน้เปลอืงพลงังำน เกดิสำรเคมกีระทบต่อสิง่แวดล้อม และเป็นส่วนหนึง่ทีท่�ำให้เกดิภำวะโลกร้อน

 น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบุญเรืองวิทยำคม อ.เชียงของ จ.เชียงรำย ตระหนักและเห็นถึงควำม 
ส�ำคัญของปัญหำนี้ จึงได้รวมกลุ่มกันท�ำโครงงำนวิทยำศำสตร์ ชื่อว่ำ โครงงานกระดาษรักษ์โลก  
โดยมีครูศุภิสรำ เรืองวิลัย และ ครูณรงค์ เรืองวิลัย เป็นครูที่ปรึกษำ  โครงกำรฯ จะน�ำวัสดุที่มีอยู่มำกใน 
ท้องถิ่น และไม่ได้ใช้ประโยชน์อยำ่งสูงสุด เช่น กำบกล้วย ใบเตย ผักโขม ซึ่งเป็นพืชที่มีเส้นใยมำกมำ
ท�ำกระดำษ เพรำะนอกจำกจะลดกำรใช้พลังงำน ต้นไม้ และสำรเคมีในกระบวนกำรท�ำกระดำษแล้ว 
ยังได้น�ำเศษกระดำษที่ใช้แล้วมำใช้ซ�้ำหรือรียูส (reuse) เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่ง
ในกำรลดต้นทุนกำรผลิต ลดกำรใช้พลังงำน รักษำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม และได้มีกำร
เผยแพร่ควำมรู้นี้ไปสู่เพื่อนๆ น้องๆ ในโรงเรียน 
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 ในปีต่อมำ จึงมีกลุ่มนักเรียนที ่
สนใจร่วมสำนต่อโครงงำนนี้ โดยครู 
และนักเรียนได้ร่วมกันศึกษำบทควำม 
และโครงงำนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ทั้งหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกครูผู้สอนวิชำ 
ชีววิทยำ ครูอัจฉรี รวมสุข ซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม
ท�ำกระดำษชีวภำพ โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์
หมักกับพืช เพื่อย่อยสลำยลิกนินในพืช  
แทนกำรใช้สำรละลำยโซเดียมไฮดรอก- 
ไซด์ ท�ำให้สำมำรถเพิ่มคุณภำพของ
กระดำษและช่วยลดกำรใช้สำรเคมี 

 นอกจำกนี้ จำกกำรสังเกตใน
ชีวิตประจ�ำวัน พบว่ำน�้ำหมักชีวภำพ  
(EM) มีคุณสมบัติในกำรก�ำจัดกลิ่น
จำกกองขยะ กำรเลี้ยงสัตว์ โรงงำน
อุตสำหกรรมและชุมชนต่ำงๆ รวมทั้ง 
ก�ำจัดขยะด ้วยกำรย ่อยสลำยให ้มี 
จ� ำนวนที่ ลดน ้อยลง เพื่ อน� ำ ไปใช  ้
ประโยชน์อย่ำงอืน่ได้  ด้วยเหตุนีส้มำชกิ 
กลุ ่มโครงงำนจึงสนใจผลิตกระดำษ 
เช็ดมือด้วยวิธีทำงชีวภำพ โดยใช้น�้ำ 
หมักชีวภำพมำย่อยสลำยลิกนินออก
จำกกระดำษเหลือใช้ ผสมกับกำบ
กล้วยน�้ำว ้ำ และใบเตยเพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกระดำษจำกวัสดุเหลือใช้ใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภำพที่ดีขึ้น และใช้น�้ำ
ย่อยจำกปลวก ซึ่งเป็นสำรจำกวัสดุทำง

ธรรมชำติเป็นสำรที่ช่วยย่อยกระดำษ  
ดังนั้นกระดำษเช็ดมือของสมำชิกกลุ่ม
จงึเป็นอีกทำงเลือกหนึง่ในกำรลดต้นทนุ 
กำรผลิต ลดกำรใช้พลังงำน รักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้
กับประเทศและโลก

 ขั้นตอนกำรทดลองของน้องๆ 
แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือกำรผลิต
กระดำษจำกกระดำษเหลือใช้ โดย
เปรียบเทียบเยื่อจำกวัสดุจำกธรรมชำติ
ในพ้ืนที่รอบโรงเรียน ได้แก่ ต้นกล้วย 
และใบเตย และกำรทดสอบประสทิธภิำพ 
ของกระดำษทีผ่ลติได้ในด้ำนกำรดดูซบั 
น�้ ำและควำมเหนียวของกระดำษ  
ซึง่จำกกำรทดลองพบว่ำ กระดำษเชด็มอื 
ที่ผลิตจำกกระดำษเหลือใช้ ผสมกับ 
สำรสกดัจำกธรรมชำต ิได้แก่ กำบกล้วย 
และใบเตย มีคุณสมบัติที่คล้ำยคลึงกับ 
กระดำษเช็ดมือที่มีขำยตำมท้องตลำด 
เนื่องจำกกำบกล้วย ใบเตย กระดำษ
เหลือใช้มีเส้นใย และสำมำรถย้อมสี
กระดำษให้เป็นสีธรรมชำติ ในส่วนของ
กำรทดสอบประสิทธิภำพกระดำษโดย
พิจำรณำจำกกำรดูดซับน�้ำและควำม
เหนยีวของกระดำษ พบว่ำในด้ำนควำม
เหนียวของกระดำษ กระดำษที่มีควำม
เหนียวมำกที่สุดคือ กระดำษที่ผสมกับ

กำบกล้วย รองลงมำคือกระดำษที่ผสม
ใบเตย และกระดำษเหลือใช้ที่ย่อยด้วย
น�้ำหมักชีวภำพมีควำมเหนียวน้อยที่สุด  
ส่วนกำรทดสอบกำรดูดซับน�้ำ พบว่ำ
กระดำษเช็ดมือที่ผสมกำบกล้วย และ
ผสมใบเตยดูดซับน�้ำได้ดีที่สุดในระดับ
ที่เท่ำกัน  รองลงมำคือกระดำษเหลือใช้
ที่ย่อยด้วยน�้ำหมักชีวภำพ ผลจำกกำร 
ทดลองแสดงให้เห็นว่ำ กระดำษจำก 
วัสดุจำกธรรมชำติได้แก่ กำบกล้วย  
ใบเตย และกระดำษเหลือใช้ย่อยด้วย
น�้ำหมักชีวภำพ  มีประสิทธิภำพใกล้
เคียงกับกระดำษที่ผลิตจำกต้นไม้และ
ผสมสำรเคมี

 โครงงำนกระดำษรักษ์โลก ของ
นักเรียนบุญเรืองวิทยำคมที่ท�ำอย่ำง
ต่อเนื่องและต่อยอดรุ ่นแล้วรุ ่นเล่ำนี้  
มเิพยีงแต่น�ำวสัดเุหลอืใช้จำกธรรมชำติ  
ที่มีมำกในท้องถิ่นมำผลิตกระดำษเช็ด 
มือ ทดแทนกระดำษท่ีต้องผลิตจำก
ต้นไม้ เพ่ือช่วยลดกำรใช้พลังงำนและ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแล้ว โครงกำรฯ ยัง 
ได้น�ำควำมรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยัง 
ชุมชนรอบขำ้ง ให้สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์
ที่สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้จริง เช ่น 
กระดำษเช็ดมือ กระดำษห่อของขวัญ 
เป็นต้น
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 ‘น�้าสะอาด’ เป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญยิ่งส�ำหรับ 
มนุษย์และส่ิงมีชีวิต แต่ปัจจุบันพบว่ำน�้ำสะอำดก�ำลัง 
หมดลงไปทุกวัน ดังจะเห็นได้จำกหลำยพื้นที่ในโลก 
ก�ำลังประสบปัญหำขำดแคลนน�้ำสะอำดเพื่อกำร 
อุปโภคบริโภค ในขณะที่เรำมีน�้ำใช้อย่ำงสะดวกสบำย 
เพียงแค่เอื้อมมือเปิดก็อก น�้ำสะอำดก็ไหลออกมำให้
ใช้หรือดื่มกินได้เต็มที่ แต่เช่ือหรือไม่ว่ำ บำงหมู่บ้ำน
ในเมืองไทยของเรำเอง รวมถึงอีกหลำยพื้นที่ในโลก 
ยงัคงประสบปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้สะอำดอย่ำงหนกั  
บำงแห่งชำวบ้ำนต้องเดินเท้ำเป็นระยะทำงหลำยสิบ
กโิลเมตร เพยีงเพือ่จะเข้ำถงึแหล่งน�ำ้สะอำด ห้องนัง่เล่น 
ฉบับนี้ขอน�ำนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหำน�้ำสะอำดเพื่อ
ควำมอยู่รอดของมนุษย์มำแบ่งปันให้ผู้อำ่นทุกท่ำน

ปริมาณน�้าในโลกของเราเกือบทั้งหมด 
อยู่ในมหาสมุทร จึงเป็นน�้าเค็มที่ไม่สามารถใช้ดื่ม 
หรือท�าการเกษตรได้ น�้าจืดในโลกเรามีเพียง 

ร้อยละ 2.5 เท่านั้น แถม 2 ใน 3 ของน�้าจืดยังอยู ่
ในรูปของน�้าแข็งในขั้วโลก ถึงแม้ว่าการเข้าถึง 

น�้าดื่มสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายศตวรรษ
ที่ผ่านมาในเกือบทุกส่วนของโลก แต่อย่างไรก็ตาม 
ประชากรประมาณ 1 พันล้านคนยังคงขาดแคลน 

น�้าดื่มสะอาด และกว่า 2.5 พันล้านคน 
ขาดแคลนสุขอนามัยที่เพียงพอ 

ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับเรื่องน�้าสะอาด
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 งำนแข่งขันกำรออกแบบ ‘08 In-
novate or Die Competition’ ซึ่งได้รับ
กำรสนับสนุนจำกกูเกิล ทีมวิศวกรและ 
นักออกแบบจำกสถำบันชั้นน�ำของโลก
อย่ำง IDEO ได้รับรำงวัลชนะเลิศจำก
แนวคิดกำรผนวกเครื่องกรองน�้ำเข้ำกับ
จักรยำนสำมล้อ โดยใช้พลังงำนจำกคน 
ปั ่นจักรยำนพร ้อมกรองน�้ำไปในเวลำ
เดียวกัน เพื่อแก้ปัญหำกำรขำดแคลน 
น�้ำสะอำดในหลำยพื้นที่ทั่วโลก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในประเทศก�ำลังพัฒนำ

 ‘อควอดัก (Aquaduct)’ เป็นชื่อ
เรียกต้นแบบยำนพำหนะกรองน�้ำที่ได ้
รับรำงวัลดังกล่ำว หลักกำรท�ำงำนของ
จักรยำนสำมล้ออควอดักนั้น ออกแบบ
มำให้ช่วยทุ่นแรงกำรขนน�้ำจำกแหล่งน�้ำ
ธรรมชำติกลับบ้ำน โดยเก็บน�้ำดิบที่ได้จำก
แหล่งน�้ำในธรรมชำติไว้ในถังเก็บน�้ำดิบ
สีฟ้ำที่อยู่ด้ำนท้ำยจักรยำน  และขณะที่
เท้ำปั่นจักรยำนกลับบ้ำนนั้น เท่ำกับว่ำคน
ปั่นก�ำลังปั ๊มน�้ำดิบจำกถังด้ำนหลังผ่ำน
กลไกกำรกรองน�้ำที่ติดตั้งอยู่ในจักรยำน 
เพื่อเปลี่ยนน�้ำดิบจำกธรรมชำติให้เป็นน�้ำ

สะอำด สำมำรถด่ืมได้อย่ำงปลอดภัย โดยปั๊มน�้ำจะส่งน�้ำสะอำดไปเก็บไว้ 
ที่ถังน�้ำด้ำนหน้ำจักรยำนซ่ึงถังนี้สำมำรถถอดออกจำกรถได้ จักรยำน 
ต้นแบบนี้สำมำรถกักเก็บน�้ำได้ประมำณ 8 ลิตร นับว่ำเพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำรบริโภคของหนึ่งครอบครัว

 ทำงทีมออกแบบมีจุดมุ่งหมำยให้ต้นแบบจักรยำนอควอดักนี้ ช่วย
สร้ำงควำมตระหนักถึงกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำสะอำดในประเทศ
ก�ำลังพัฒนำหลำยพื้นที่ในโลก โดยทำงทีมได้วำงแผนพัฒนำเทคโนโลย ี
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน ทั้งในด้ำนต้นทุนและเทคโนโลยีกำรกรอง 
ที่เหมำะสม รวมไปถึงกำรขนส่ง เพ่ือให้สุดยอดนวัตกรรมนี้สำมำรถเข้ำถึง 
และพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหำหลำยพันลำ้นคนทั่วโลก

 นวตักรรมทรงคณุค่ำอำจไม่ได้หมำยถงึส่ิงประดษิฐ์ทีย่ิง่ใหญ่ซบัซ้อน
เท่ำนั้น แต่สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ อย่ำงจักรยำนสำมล้อพลังปั่นกรองน�้ำสะอำด 
อควอดัก ที่ออกแบบมำโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินชีวิตของผู้ใช้  
จับต้องได้ ช่วยแก้ปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมกันในด้ำนกำรเข้ำถึงแหล่ง
ทรัพยำกรที่สะอำด และที่ส�ำคัญ คือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้คนใน
สงัคม น่ำจะเรยีกได้ว่ำเป็นนวตักรรมทีม่คีณุค่ำต่อมวลมนษุยชำตอิย่ำงแท้จรงิ

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ 
www.EnergySavingMedia.com, 
GreenMBlog, วิกิพีเดีย
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 ก่อนจะตอบค�ำถำมว่ำท�ำไมอตัรำค่ำไฟฟ้ำถงึไม่เท่ำกนัในแต่ละเดอืน  
เรำขอเร่ิมต้นด้วยกำรอธิบำยถึงโครงสร้ำงรำคำค่ำไฟฟ้ำในปัจจุบัน  
เพื่อให้ผู้อ่ำนทุกท่ำนเกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในเบื้องต้น โดยโครงสร้ำง 
รำคำค่ำไฟฟำ้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 

 1. คำ่ไฟฟำ้ฐำน  
 2.  คำ่ไฟฟำ้ผันแปร (คำ่Ft)  
 3.  ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  

  1. ค่าไฟฟ้าฐาน คอื ค่ำไฟฟ้ำทีค่�ำนวณจำกค่ำลงทนุก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ 
สำยส่งไฟฟำ้ สถำนีจำ่ยไฟฟำ้ และคำ่เชื้อเพลิงรวมทั้งคำ่ใช้จำ่ยอื่นๆ ตำม
นโยบำยรัฐ ซึ่งค่ำไฟฟ้ำฐำนจะมีอัตรำที่แน่นอน และถูกก�ำหนดโดย คณะ
กรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ หรือ กพช. โดยรำคำค่ำไฟฟำ้ฐำนแบ่ง
ตำมประเภทผู้ใช้ไฟฟำ้ ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 บำ้นอยู่อำศัย 
 ประเภทที่ 2 กิจกำรขนำดเล็ก        
 ประเภทที่ 3 กิจกำรขนำดกลำง        
 ประเภทที่ 4 กิจกำรขนำดใหญ่       
 ประเภทที่ 5 กิจกำรเฉพำะอยำ่ง  
 ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหำก�ำไร 
 ประเภทที่ 7 สูบน�้ำเพื่อกำรเกษตร   
 ประเภทที่ 8 ผู้ใช้ไฟฟำ้ชั่วครำว 
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 2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) หรือค่ำไฟฟ้ำตำมสูตร 
กำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดยอัตโนมัติ คือค่ำไฟฟ้ำที่ปรับ 
เปลี่ยนตำมต้นทุนกำรผลิต ระบบส่ง และระบบจ�ำหน่ำย 
เนื่องมำจำกปัจจัยที่อยู่นอกเหนือกำรควบคุมของกำรไฟฟ้ำ 
ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน ปัจจุบันจะท�ำกำรปรับ  
4 เดือนต่อครั้ง โดยกำรปรับค่ำไฟฟ้ำผันแปรด�ำเนินกำร
โดยคณะอนุกรรมกำรก�ำกับสูตรกำรปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำโดย 
อัตโนมัติ ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรพิจำรณำ
นโยบำยพลังงำน  จึงมั่นใจได้ว่ำกระบวนกำรก�ำหนดรำคำ 
นั้นมีควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอน 

 3 ภาษีมูลค่าเพิม่ นอกจำกค่ำไฟฟ้ำฐำน และค่ำไฟฟ้ำ 
ผันแปรแล้ว ผู้ใช้ไฟฟ้ำจะต้องช�ำระภำษีมูลค่ำเพิ่ม ( VAT  
ร้อยละ 7) รวมกบัค่ำไฟฟ้ำฐำนและค่ำไฟฟ้ำผนัแปร (Ft) ด้วย  

 ดังนั้นรำคำค่ำไฟที่ปรำกฏในบิลค่ำไฟแต่ละเดือน 
นั้น เป็นรำคำค่ำไฟสุทธิที่รวมรำคำส่วนประกอบทั้ง 3 ส่วน 
เอำไว้ เมื่อผู้อ่ำนทุกท่ำนเข้ำใจถึงโครงสร้ำงรำคำค่ำไฟฟ้ำ
แล้ว  ล�ำดับต่อไปจะเป็นกำรตอบข้อสงสัยของเพ่ือนบ้ำน
รอบโรงไฟฟ้ำว่ำ ท�ำไมอตัรำค่ำไฟฟ้ำไม่เท่ำกนัในแต่ละเดอืน  
บำงเดือนมีค่ำไฟฟ้ำสูง บำงเดือนมีคำ่ไฟฟำ้ต�่ำกวำ่ 

 ในที่นี้จะขอยกตัวอย่ำงผู้ใช้ไฟฟำ้ประเภทที่ 1 บำ้นอยู่
อำศัย สำเหตุที่อัตรำค่ำไฟฟ้ำไม่เท่ำกันในแต่ละเดือนเป็น 
ผลมำจำก 
 1. อตัรำค่ำไฟฟ้ำฐำนประเภทที ่1 บ้ำนอยูอ่ำศัย จะคดิ 
  แบบอัตรำก้ำวหน้ำตำมปริมำณกำรใช้พลังงำน 
  ไฟฟ้ำในแต่ละเดือน ยิ่งใช้ไฟฟ้ำมำกยิ่งแพง
  

 2. คำ่ไฟฟำ้ผันแปร (คำ่ Ft)  

 ดังนั้นจึงขออธิบำยเพ่ิมเติมเกี่ยวกับที่มำของค่ำไฟฟ้ำ 
ผันแปร โดยสำเหตทุีต้่องมกีำรก�ำหนดค่ำไฟฟ้ำผันแปรข้ึนมำ 
ก็เพื่อควำมเป็นธรรมต่อทั้งผู้ใช้ไฟฟ้ำเองและต่อกำรไฟฟ้ำ 
ด้วย สืบเนื่องมำจำกปี 2534 รัฐบำลได้ประกำศลอยตัว 
รำคำน�้ำมัน ท�ำให้รำคำเชื้อเพลิงผันแปรตำมรำคำตลำด  
นัน่หมำยควำมว่ำหำกมกีำรก�ำหนดรำคำค่ำไฟฟ้ำแบบคงตวั 
หำกรำคำค่ำเชื้อเพลิงซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักในกำรผลิต
ไฟฟ้ำลดลง แต่รำคำค่ำไฟฟ้ำไม่ลดลง ก็จะไม่เป็นธรรมต่อ 
ผู้ใช้ไฟ หรือพูดง่ำยๆ ว่ำ ผู้ใช้ไฟฟ้ำต้องใช้ไฟฟ้ำแพงกว่ำ 
ควำมเป็นจริง ในทำงกลับกันหำกรำคำค่ำเชื้อเพลิงสูงขึ้น  
แต่รำคำค่ำไฟฟำ้คงตัว ท�ำให้ไม่สำมำรถปรับขึ้นคำ่ไฟฟ้ำได้  
กำรไฟฟ้ำก็ต้องแบกรับภำระส่วนต่ำงค่ำเช้ือเพลิงที่เพ่ิมขึ้น 
เอง ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีกำรก�ำหนดคำ่ไฟฟำ้ผันแปร (Ft) ขึ้น 
มำ เพื่อเป็นกลไกในกำรใช้ปรับอัตรำค่ำไฟฟ้ำข้ึนลงตำม 
ค่ำเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกำรผลิตไฟฟำ้ 

 ดงันัน้ในบำงเดอืนหำกเรำพบว่ำค่ำไฟฟ้ำสุทธใินใบแจ้ง
ยอดกำรใช้ไฟฟ้ำสูงข้ึน แม้ว่ำเรำมีพฤติกรรมกำรใช้ไฟฟ้ำ
เหมอืนเดมิหรือน้อยลงกว่ำเดมิด้วยซ�ำ้ จงึควรพจิำรณำรำคำ 
ค่ำไฟฟ้ำผันแปรที่ปรำกฏในใบแจ้งยอดค่ำไฟฟ้ำด้วย หำก
ในช่วงเดือนดังกลำ่ว รำคำคำ่ไฟฟำ้ผันแปรมีรำคำสูง รำคำ
ค่ำไฟฟ้ำสุทธิของเรำก็จะสูงข้ึนตำม แม้ว่ำพฤติกรรมกำรใช้ 
ไฟฟ้ำของเรำจะเหมอืนเดมิหรอืน้อยลงกต็ำม ในทำงกลบักนั 
ในบำงเดือนค่ำไฟฟ้ำสุทธิกลับลดลง ทั้งๆ ที่พฤติกรรม
กำรใช้ไฟฟ้ำของเรำยังเหมือนเดิม นั่นเป็นผลมำจำกรำคำ 
ค่ำไฟฟำ้ผันแปรในช่วงนั้นมีรำคำลดลงนั่นเอง

ที่มำ : http://www2.egat.co.th/ft-learning/ 
http://www.excelexperttraining.com/forums/showthread.php?t=4867
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เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล 2016 INVESTORS’ CHOICE AWARD   

 เอ็กโก กรุ ๊ป โดยคุณชนินทร์  
เชำวน์นิรัติศัย กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
รับรำงวัล Investors’ Choice Award 
ประจ�ำปี 2559 จำก ดร.ชัยวัฒน ์
วิบูลย์สวัสดิ์ ประธำนกรรมกำรตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น
ประธำนในพิธี โดยรำงวัล Investors’ 
Choice Award ประจ�ำป ี  2559  
เป็นรำงวัลที่มอบให้บริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ที่ ได ้ รับคะแนนประเ มินคุณภำพ 
กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 
100 คะแนนเต็ม ซ่ึงเอ็กโก กรุ๊ปได้รับ
รำงวัลดังกล่ำว ต่อเนื่องเป็นเวลำ 8 ปี 
ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมำ

  เอ็ ก โก  กรุ ๊ป  
น�ำคณะอำจำรย์ผู ้ได้รับ 
รำงวัลครูต ้นแบบและ 
นักเรียนผู้มีผลงำนดีเด่น 
เดินทำงศึกษำดูงำน กำร 
อ นุ รั กษ ์พลั ง งำนและ 
สิ่งแวดล้อม ณ เมืองคิตะ
คิวชู ประเทศญ่ีปุ่น ภำย
ใต้โครงกำร “พลังงำน
เพื่ อชีวิต  ลดโลกร ้อน  
ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง”

เอ็กโก กรุ๊ป น�าคณะครูต้นแบบและนักเรียนศึกษาดูงานด้านพลังงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
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โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก จัดโครงกำรเยี่ยมชมโรง 
ไฟฟ้ำ แก่คณำจำรย์และนักเรียนโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย จ�ำนวน  
150 คน ณ โรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีน โดยกิจกรรมในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค ์
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนกำรใน 
กำรผลิตไฟฟำ้

เปิดบ้านสานสัมพันธ์

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก
จัดโครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
ขนอมในช่วงก่อสร้าง  

 โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ ่ม 
เอ็ ก โ ก  จัดโครงกำร เยี่ ยมชม 
โรงไฟฟ้ำขนอมในช่วงก่อสร้ำง แก่
คณะอำจำรย์และนักเรียนโรงเรียน
ที่ตั้งอยู่ในเขตอ�ำเภอขนอม จ�ำนวน 
602 คน ณ โรงไฟฟำ้ขนอม 4

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมกิจกรรมสภากาแฟสัญจร
ยามเช้า 
 โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่ม 
เอ็กโก ร่วมกิจกรรมสภำกำแฟ
สัญจรยำมเช้ำ ณ โรงพยำบำล
ขนอม ซึ่งเป็นกิจกรรมกำรพบปะ 
สงัสรรค์ แลกเปลีย่นควำมคิดเหน็
และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเพ่ือ
สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำง
หน่วยงำนต่ำงๆ ในอ�ำเภอขนอม 
โดยมีก� ำหนดจัดขึ้น เดือนละ 
1 ครั้ง และจะเปลี่ยนสถำนที่ 
ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน 
อ�ำเภอขนอม ส�ำหรับกิจกรรม 
ดังกล่ำว มีผู ้ให้ควำมสนใจเข้ำ
ร่วมกิจกรรมประมำณ 300 คน

โครงการชยัภมูวินิด์ฟาร์ม เข้าร่วม
กิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่”  
 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก  
กรุ๊ป ในโครงกำรชัยภูมิวินด์ฟำร์ม  
เข้ำร่วมกิจกรรม “จังหวัดเคลื่อนที่” 
ณ บ้ำนซับห่ำง หมู่ 9 โดยร่วมจัด
นิทรรศกำรเผยแพร่ควำมรู ้ เกี่ยว
กับโครงกำรชัยภูมิวินด์ฟำร์ม และ
ควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรชัยภูม ิ
วินด์ฟำร์ม และได้รับเกียรติจำก 
ผู้ว่ำรำชกำรและผู้บริหำรในหน่วย
งำนรำชกำร เดินทำงเยี่ยมชมจุดต้ัง
กังหันลมของโครงกำรชัยภูมิวินด์
ฟำร์มอีกด้วย  
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การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ

โรงไฟฟ้าเทพพนาวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก เปิด
ป้ายโครงการปลูกต้นทานตะวัน

 โรงไฟฟ้าเทพพนาวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก  
เปิดป้ำยโครงกำรปลูกต้นทำนตะวันเพื่อสนับสนุน
กำรท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ โดยมีผู ้ใหญ่บ้ำน 
หมู่ที่ 1 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เข้ำร่วม 
ในพิธี

 โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น 
ในกลุ ่มเอ็กโก จัดโครงกำรอบรมเกษตร
ธรรมชำติตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย
มีวัตถุประสงค์ในกำรให้ควำมรู ้เกี่ยวกับ 
หลักกำรของเกษตรธรรมชำติ เพื่อเสริมสรำ้ง
ส่ิงแวดล้อมและสุขภำวะที่ดีทั้งกำยและใจ  
โดยมีผู้เขำ้ร่วมกิจกรรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 35 คน  
อำท ิปลดัเทศบำลมำบข่ำพฒันำ ชำวมำบข่ำ 
พัฒนำ กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ และพนักงำน 
โรงไฟฟำ้ เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก จัดอบรมเกษตรธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมกับเทศบาลเมืองท่าผาจัดอบรม 

 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก  
ร่วมกับเทศบำลเมืองท่ำผำจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพ 
ให้กับคณะกรรมกำรชุมชนเทศบำลเมืองท่ำผำ และ 
คณะกรรมกำรกลุ่มสตรีอำสำพัฒนำ เทศบำลเมือง 
ท่ำผำ กำรอบรมดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง 
ศักยภำพแก่องค์กรท้องถิ่น ให้มีบทบำทในกำรจัด 
ท�ำแผนและด�ำเนินงำนตำมแผนเพ่ือพัฒนำชุมชน 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

บรษิทั บ้านโป่ง ยทูลิติี ้จ�ากดั ในกลุม่เอ็กโก ร่วมกบั รพ.สต.
บ้านบางพัง จัดอบรม อสม.  

 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนบำงพัง จัดกิจกรรม 
อบรมและพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 
ประจ�ำหมู่บ้ำน รพ.สต.บ้ำนบำงพัง จ�ำนวน 60 คน โดยจัด 
อบรมในหลักสูตร อสม.เชี่ยวชำญสำขำนักจัดกำรด้ำนสุขภำพ  
เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้กับผู้รับกำรอบรม ในเร่ืองกำรรักษำ 
และคัดกรองโรคเบื้องต้นและสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรใช้ 
อุปกรณ์ และเครื่องมือทำงกำรแพทย์ที่จ�ำเป็น เพื่อก่อให้เกิด
ควำมช�ำนำญต่อไป
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ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

 โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับกลุ่ม 
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน จัดกิจกรรม 
เผยแพร่ควำมรูแ้ละให้ค�ำแนะน�ำแก่ชมุชน ต.ท้องเนยีน  
อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมรำช ในกำรป้องกนัและควบคมุ 
โรคไข้เลือดออก เช ่น กำรแจกทรำย “อะเบท”  
เพ่ือก�ำจัดลูกน�้ำยุงลำย โดยกิจกรรมดังกล่ำวถือเป็น
หนึ่งในโครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ อสม. ให้ความรู้การป้องกันโรคไข้เลือดออก  

โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอก็โก ร่วมสนบัสนนุ
การแข่งขันฟุตบอล กีฬาต้านยาเสพติด

 โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
สนับสนุนกำรจัดงำนแข่งขันฟุตบอล กีฬำ 
ต้ำนยำเสพติด ครั้งที่  9 ของชุมชนซอยคีรี   
ต.ห้วยโป่ง จ.ระยอง เพื่อส่งเสริมให้ประชำชน 
ในชุมชนซอยคีรีหันมำออกก�ำลังกำยเพ่ือ 
สุขภำพที่แข็งแรง

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรช่ัน ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ 
รพ.สต.บ้านกระเฉท จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ ่มเอ็กโก  
ร ่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนกระเฉท  
จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจ�ำเดือนมิถุนำยน 
และกรกฎำคม เพื่อให ้บริกำรด ้ำนสุขภำพที่มีคุณภำพ  
ณ โรงเรียนวัดกระเฉท โดยมีชำวบ้ำนชุมชนมำบข่ำพัฒนำ 
เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสองครั้ง รวมกวำ่ 110 คน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ รพ.ในอ�าเภอ
ขนอม เปิดโครงการบริการสุขภาพเพื่อชุมชน 

 คณุสบืศกัดิ ์ ชฤูทธิ ์ กรรมกำรผูจ้ดักำร บริษทั ผลติไฟฟ้ำ
ขนอม จ�ำกัด ในกลุ่มเอ็กโก เป็นประธำนเปิดโครงกำรบริกำร
สุขภำพเพื่อชุมชน ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2559  ณ โรงพยำบำล
ขนอม ซึ่งเป็นโครงกำรร่วมกับโรงพยำบำลขนอม รพ.สต. 
บ้ำนท่ำจันทน์ รพ.สต.บ้ำนเขำหัวช้ำง รพ.สต.บ้ำนท่ำน้อย 
รพ.สต.บ้ำนเปรต็ รพ.สต.บ้ำนบำงค ูสำธำรณสขุอ�ำเภอขนอม 
และ อสม.อ�ำเภอขนอม โดยม ีผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลขนอม 
ผู้บริหำร ผู้น�ำชุมชน พนักงำน และชุมชนในอ�ำเภอขนอม  
เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 2,000 คน

สุขใจ 29  



บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี
ส�าหรับชุมชนตลอดช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรนี ในกลุม่เอ็กโก จดัโครงการหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ี 

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก จัดโครงกำรหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2559  ณ บำ้นไผ่หมูม้น ต.หมูม้น อ.เชียงขวัญ 
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีประชำกรบ้ำนไผ่หมูม้นและชุมชนใกล้เคียงเข้ำรับบริกำร 
ดำ้นสุขภำพ จ�ำนวนทั้งสิ้น 150 คน  

โรงไฟฟ้าเอสพพี ีทรี ในกลุ่มเอก็โก สนบัสนนุการแข่งขนั
วอลเลย์บอลหญงิ ปร้ินเซสคพั 

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนกำรจัดแข่งขัน 
วอลเลย์บอลหญิง ปริ้นเซสคัพ รุ่นอำยุไม่เกิน 19 ปี รอบชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 19 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงจัด 
โดยส�ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ

โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอก็โก สนบัสนนุการแข่งขนัฟตุบอลกฬีาต้านยาเสพตดิ

 โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนงำนแข่งขันฟุตบอล กีฬำต้ำนยำ 
เสพตดิครัง้ที ่4 ของชมุชนหนองหวำยโสม ต.ห้วยโป่ง อ.เมอืง จ.ระยอง เพือ่ส่งเสรมิให้ 
ประชำชนในชุมชนหนองหวำยโสม หันมำเล่นกีฬำเพื่อสุขภำพที่แข็งแรงและหำ่งไกล 
จำกยำเสพติด โดยกิจกรรมดังกล่ำวมีชำวบ้ำนในชุมชนเขำ้ร่วมประมำณ 100 คน 

• โครงกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
 ประจ�ำปี 2559 ณ ศูนย์บริกำร
 สำธำรณสุขชุมชนร่มเย็น 
 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
 จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณวิกิจตรำ 
 มิ่งไธสง หัวหนำ้ศูนย์บริกำร
 สำธำรณสุขชุมชนร่มเย็น  
 ให้เกียรติเป็นประธำน

• โครงกำร “เพือ่นช่วยเพือ่นไวท์เฮ้ำส์” 
 ณ ชุมชนไวท์เฮำ้ส์ ต.คลองหนึ่ง
  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
 โดยมีคุณณัฐชยำพร ธรรมรังศรี 
 ประธำนอำสำสมัครสำธำรณสุข
 ประจ�ำหมู่บำ้น กลุ่ม 1 (ชุมชน
 ไวท์เฮ้ำส์ ซอย 10) ให้เกียรติ
 เป็นประธำน

• ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรปฏิบัติตัว
 เพื่อลดภำวะแทรกซ้อนของผู้ป่วย
 เบำหวำนที่นับถือศำสนำอิสลำม 
 ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ 
 ต�ำบลคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง 
 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมี
 คุณวิรำศิณี อึ้งส�ำรำญ พยำบำล
 วิชำชีพ 6 โรงพยำบำลส่งเสริม
 สุขภำพต�ำบลคลองหนึ่ง ให้เกียรติ
 เป็นประธำน

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน
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บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ดังนี้  

• ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลท่ำผำ ด�ำเนิน 
 โครงกำรตรวจเยี่ยมบ้ำนผู ้ป่วยติดเตียงและฟื้นฟูสุขภำพ 
 ผู้พิกำร โดยจัดเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจเยี่ยมผู้ป่วยและผู้พิกำร 
 ติดเตียง ตำมบ้ำนในชุมชนต่ำงๆ และให้บริกำรนวดและ 
 ท�ำกำยภำพบ�ำบัดให้กับผู้พิกำร พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก 
 เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจแก่ผู้ป่วย  

• ร่วมกับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล และ อสม.ในต�ำบลท่ำผำ  
 จัดโครงกำรป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ด้วยกำรลงนำมบันทึก 
 ข้อตกลง ระหว่ำงหน่วยงำนในท้องถิ่นกับบริษัทเอกชน เพ่ือผนึกก�ำลัง 
 ในกำรป้องกนัและควบคุมกำรระบำดของโรคไข้เลือดออกในต�ำบลท่ำผำ 
 อย่ำงจริงจัง

พัฒนาสาธารณูปโภค

โรงไฟฟ้าขนอม	ในกลุ่มเอ็กโก	โดยผู้บริหาร	พนักงาน	และนักศึกษาฝึกงานร่วมพัฒนา
สาธารณูปโภคส�าหรับชุมชน	ดังนี้

•	กจิกรรมพฒันำวดัจนัทน์ธำตทุำรำม 
   ม.4 ต.ท้องเนียน น�ำโดยคุณณรงค์   
 มำทอง ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 1-3  
 โดยมีผู้เข้ำร่วม จ�ำนวน 30 คน

•	กิจกรรมพัฒนำโรงเรียน 
 บ้ำนท่ำม่วง หมู่ 1 
 ต.ท้องเนียน น�ำโดย
 คุณประสิทธ์ิ นำคะสรรค์  
 ผู้จัดกำรส่วนเดินเครื่อง
 พลังควำมร้อน 4 โดยมี
 ผู้เข้ำร่วมประมำณ 30 คน

•	กิจกรรมพัฒนำซ่อมแซมและติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์ให้กับชุมชนกลุ ่ม 
 เขำออกกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หมู่ 3 ต.ท้องเนียน น�ำโดยคุณอำรักษ์  
 ศรีสมัย ผู้จัดกำรส่วนบริหำรโรงไฟฟำ้ 

 พนักงำนโรงไฟฟำ้เอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมปรับปรุง 
โรงอำหำรด้วยกำรจัดสร้ำงอ่ำงส�ำหรับช�ำระล้ำงภำชนะที่ถูกสุขลักษณะ  
ณ โรงเรียนวัดกระเฉท อ.นิคมพัฒนำ จ.ระยอง

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ปรับปรุงโรงอาหาร
โรงเรียนวัดกระเฉท
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ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี สนับสนุนการ
พัฒนาโรงเรียนบ้านหนองคับคา  

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี ในกลุ่มเอ็กโก  
สนับสนุนโรง เรี ยนบ ้ำนหนองคับคำ 
อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ในกำรระดม
ทรัพยำกรเพื่อพัฒนำโรงเรียน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก มอบทนุการศกึษาแก่นกัเรียนในเขตอ�าเภอขนอม 

 คุณสืบศักด์ิ  ชูฤทธ์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด  
ในกลุ ่มเอ็กโก พร้อมทั้งผู ้บริหำรและพนักงำน ร่วมพิธีมอบทุนกำรศึกษำแก่
นักเรียนอ�ำเภอขนอม จ�ำนวน 220 ทุน ในโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปี  
2559  โดยมผีูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนต่ำงๆ อำจำรย์ และผูป้กครอง เข้ำร่วมพธิมีอบทนุ
กำรศึกษำในครั้งนี้ รวมจ�ำนวน 280 คน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมส่งเสรมิการเรยีนรูโ้รงเรยีนโนนส�าโรง 

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี ในกลุ่มเอ็กโก  
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
แบบ BBL ณ โรงเรยีนโนนส�ำโรง อ.เบญจลกัษ์         
จ.ศรีสะเกษ

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้าคุณธรรม  

 คุณไพโรจน์ บุญมำก ผู ้จัดกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป และผู้บริหำร 
โรงไฟฟ้ำขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมเป็นประธำนเปิดโครงกำรเยำวชนต้นกล้ำ
คุณธรรม ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่โรงไฟฟ้ำขนอม ร่วมกับโรงเรียนในอ�ำเภอขนอม 
และศูนย์เรียนรู้ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลำง) จัดขึ้น 
เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตส�ำนึกด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เยำวชน 
ทั้งหมด 4 รุ่น โดยมี ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนในอ�ำเภอขนอม คณำจำรย์ เยำวชน 
ผู้น�ำชุมชน ผู้ปกครอง และพนักงำนเข้ำร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 719 คน

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่มเอ็กโก 
เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน ในกลุ่ม 
เอ็กโก เข้ำร่วมกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ 
ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยำลัย ด้วยกำร
ออกบูธให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรงไฟฟำ้ และ
กระบวนกำรในกำรผลิตไฟฟ้ำ โดยมี
คณำจำรย์ และนักเรียนให้ควำมสนใจ
เยี่ยมชมบูธจ�ำนวนกว่ำ 500 คน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ สนับสนุนเสื้อยืดสีขาวให้แก่โรงเรียนบ้านหัวนา  

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนเสื้อยืดสีขำว จ�ำนวน  
109 ตัว แก่โรงเรียนบ้ำนหัวนำ อ.เมือง จ.กำญจนบุรี เพ่ือใช้ประโยชน์ในกำร 
จัดกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู ในกลุ่มเอ็กโก
สนับสนุนงานทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อการศึกษา  

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู ในกลุ่ม
เอ็กโก สนับสนุนกิจกรรมทอดผ้ำป่ำ 
สำมัคคีเพื่อกำรศึกษำ และปรับปรุง
ซ่อมแซมอำคำรสถำนที่โรงเรียนบ้ำน
มณีโชติสำมัคคี อ.วังม่วง จ.สระบุรี
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โครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ 
“รักน�า้ รักป่า รักษาแผ่นดิน”  

 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ ๊ป ในโครงกำรชัยภูม ิ
วินด์ฟำร ์ม ร ่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงกำร “รักน�้ำ รักป ่ำ 
รักษำแผ่นดิน” ณ พ้ืนที่ป่ำชุมชน บ้ำนซับใหญ่พัฒนำ หมู่ 10  
ต.ซับใหญ่  ซ่ึงจัดโดยองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ มีผู้เข้ำ 
ร่วมกิจกรรมดังกล่ำวจ�ำนวน 150 คน

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่เอก็โก ปล่อยพนัธุล์กูปสููธ่รรมชาตคิรัง้ที ่2 

 โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ ่มเอ็กโก น�ำโดยคุณณรงค์ มำทอง  
ผู้จัดกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร 1-3 คุณไพโรจน์  บุญมำก ผู้จัดกำรฝำ่ยบริหำร 
งำนทั่วไป ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ปฏิบัติงำน ร่วมกับศูนย์วิจัยและ 
พัฒนำประมงชำยฝั่งนครศรีธรรมรำช หน่วยเฉพำะกิจ 321 ทหำรเรือ 
และประชำชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์ลูกปูม้ำจ�ำนวนกว่ำ 200,000 
ตัวลงสู่ธรรมชำติ ครั้งที่ 1-2 ประจ�ำปี 2559  ณ บริเวณปำกน�้ำ บริษัท  
ผลิตไฟฟำ้ขนอม จ�ำกัด

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา และวันส�าคัญของชุมชน
โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมทอด
ผ้าป่าสามัคคี  

 โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ ่มเอ็กโก ร่วมกับ  
บจ.บีแอลซีพีเพำเวอร์ และ บมจ.โกลว์ พลังงำน  
และชำวบ้ำนชุมชนต่ำงๆ ในจังหวัดระยอง จัด
กิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคีให้แก่วัดมำบตำพุด  
วัดกรอกยำยชำ และวัดมำบชะลูด

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ ในกลุ่ม
เอ็กโก สนับสนุนประเพณี
บุญบั้งไฟ  

 โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ ใน
กลุ่มเอ็กโก สนับสนุนส�ำนักงำน
เทศบำลต�ำบลคู เมือง ในงำน
สืบสำนประเพณีบุญบั้งไฟ ประจ�ำ
ปี 2559

โรงไฟฟ้าเทพพนาวนิด์ฟาร์ม ในกลุม่ 
เอก็โก ร่วมสนบัสนนุการจดังานท่องเทีย่ว 
ดอกกระเจียวบาน ประจ�าปี 2559 

 โรงไฟฟ้าเทพพนาวินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนกำรจัดงำน
ท่องเที่ยวดอกกระเจียวบำน ประจ�ำปี  
2559  โดยมีนำยอ� ำ เภอเทพสถิต  
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ  

พนกังานโรงไฟฟ้าขนอมร่วมพธิแีห่เทยีนพรรษา 

 คณะผู้บริหาร พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน 
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมประเพณี 
แห่เทียนพรรษำ ประจ�ำปี 2559 เพ่ือสืบสำน 
และธ�ำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงำมทำงพระพุทธ
ศำสนำ โดยมีก�ำหนดกำรแห่เทียนพรรษำ จำก
นั้นจึงน�ำไปถวำยวัดและส�ำนักสงฆ์ตำ่งๆ  รวมทั้ง
สิ้น 16 แห่ง  
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โครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ร่วมสนับสนุนโครงการ
“ประชารัฐร่วมใจ แรลลี่ดอกกระเจียวเริงร่าสู่อาเซียนน�า้”  

 ทีมชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ ๊ป ในโครงกำรชัยภูม ิ
วินด์ฟำร์ม ร่วมสนับสนุน กิจกรรมโครงกำร “ประชำรัฐร่วมใจ 
แรลล่ีดอกกระเจียวเริงร่ำสู่อำเซียนน�้ำ” ซ่ึงจัดโดยหอกำรค้ำ
จังหวัดชัยภูมิ โดยมีขบวนรถเข้ำร่วมจ�ำนวน 70 คัน และม ี
ผู้เขำ้ร่วมกิจกรรม กวำ่ 200 คน

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมงาน
แข่งขันกีฬาเปตองร่มเย็นคัพ 

 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท คลองหลวง 
ยูทิลิต้ี จ�ำกัด ในกลุ่มเอ็กโก เข้ำร่วมงำนแข่งขันกีฬำเปตอง 
ร่มเย็นคัพ คร้ังที่ 5 ประจ�ำปี 2559 ชุมชนร่มเย็น ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณประเสริฐ ค่ำยทอง นำยก
เทศมนตรีเทศบำลเมืองคลองหลวง ให้เกียรติเป็นประธำน

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมงานถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดบางขัน  

 ทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ๊ป บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้  
จ�ำกดั ในกลุ่มเอ็กโก เข้ำร่วมประเพณีถวำยเทียนพรรษำ ณ วัดบำงขัน  
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณณรงค์ โตอ่อน  
หัวหน้ำเทศกิจฝ่ำยป้องกันและรักษำควำมสงบ เทศบำลเมือง 
คลองหลวง  ให้เกียรติเป็นประธำน

บรษิทั บ้านโป่ง ยูทลิิตี ้จ�ากดั ในกลุ่มเอก็โก ร่วมสนบัสนนุกจิกรรมส่งเสรมิการท�านบุ�ารงุศาสนาและวฒันธรรม 
ประเพณี ของชุมชนในพื้นที่ ตลอดช่วงที่ผ่านมา ดังนี้

•	ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้ำพรรษำ เพื่อ 
 ถวำยวดับ้ำนฆ้องน้อย  ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง  
 จ.รำชบุรี โดยมีชุมชนในหมู่ที่ 11 และ
 หมู ่บ้ำนอื่นๆ ใกล้เคียงในต�ำบลท่ำผำ  
 เขำ้ร่วมพิธีเป็นจ�ำนวนมำก  

•	กิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี 
 ณ วัดบำงพัง ต.เบิกไพร
 อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี 
 เพื่อสมทบทุนในกำรบูรณะ
 เมรุวัดบำ้นพัง  

•	กิจกรรมปั่นจักรยำนถวำยเทียน  
 พรรษำเพื่อถวำยวัดต่ำงๆ ในพื้นที่  
 ต.ลำดบัวขำว อ.บำ้นโป่ง จ.รำชบุรี  
 จ�ำนวนทั้งสิ้น 9 วัด
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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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ความสุขที่เกิดจากความสงบ...

เป็นความสุขที่สามารถติดตามเราไปได้ทุกที่

หล่อเลี้ยงจากภายในใจของเราเอง

เป็นสุขที่เบาสบายไม่ต้องหอบหิ้วสมบัติ

หรือแบกหัวโขนไปด้วยทุกหนแห่ง

พระไพศาล วิสาโล

 






