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พระบิดา...แห่งพลังงานทางเลือก
 ในขณะท่ีประเทศไทย มีอัตราการเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชากรมีรายได้ 
เพิ่มขึ้น สามารถเข้าถึงและใช้สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ในชีวิตประจ�าวันได้โดยง่าย เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าใน 
ระดับครัวเรือน ตู้เย็น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องปรับ 
อากาศ หรือจ�านวนรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งน�าไปสู่ 
การใช้พลงังานมากขึน้ตามล�าดบั ในขณะทีท่รพัยากร 
ธรรมชาติภายในประเทศที่สามารถน�ามาผลิตและ 
ใช้เป็นพลังงานได้กลับมีปริมาณลดลง เสื่อมโทรม 
ลงและก�าลังจะหมดไปในที่สุด

 แนวพร ะ ร าชด� า ริ ข องพร ะบาทสม เด็ จ 
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “เศรษฐกิจ 
พอเพียง” เป็นปรัชญาที่พสกนิกร รัฐบาล และ
องค์กรเอกชนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
พลังงานบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่เมืองไทยมีอยู่ 

อย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณและมีภูมิคุ ้มกัน 
โดยมุ่งหวังให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง 
ย่ังยืนในอนาคต ส่ิงเหล่าน้ีนับเป็นพระมหากรุณาธิคณุ 
อันยากจะหาพระมหากษัตริย์พระองค์ใดในโลกนี ้
เสมอเหมือน 

 ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ในหลวงรัชกาล 
ที่ 9 จึงพระราชทานแนวพระราชด�าริในการพัฒนา 
พลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่งพาพลังงาน 
จากฟอสซิลที่ ยังต ้องน�า เข ้าจากต ่างประ เทศ 
ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน อาทิ พลังน�้า พลังงาน 
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวภาพ โดย
เฉพาะในด้านพลังงานน�้าน้ัน เรียกได้ว่าเป็นแนว
พระราชด�าริอย่าง “องค์รวม” นั่นคือสามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการผลิตพลังงานไฟฟ้า และ 
ส่งเสิรมให้ภาคการเกษตรมีน�า้ใช้

4 สุขใจ



 ในวนัที่ 18 กนัยำยน พ.ศ. 2521 ในหลวงรัชกำล
ที่ 9 เสด็จพระรำชด�ำเนินทรงวำงศิลำฤกษ์กำรก่อสรำ้ง 
เขื่อนบำงลำง จ.ยะลำ พร้อมกันนั้นพระองค์ได้เสด็จฯ 
ฝำยละแอ ซึ่งเป็นฝำยทดน�้ำขนำดเล็กจำกคลองละแอ  
ที่สร้ำงด้วยกำรเจำะอุโมงค์ขนำดเล็กและต่อท่อส่งน�้ำ
ไปให้ประชำชนในหมู่บ้ำนสันติใช้ ผู้บริหำรกำรไฟฟ้ำ 
ฝำ่ยผลิตแห่งประเทศไทยกรำบบังคมทูลวำ่ น�้ำประปำ
ไหลแรง เพรำะต่อน�้ำลงมำจำกที่สูง ท�ำให้ก๊อกน�้ำเสีย 
เป็นประจ�ำ ในหลวงรัชกำลที่ 9 จึงทรงรับสั่ง "ถ้าน�้า
แรง...ท�าไมไม่คิดท�าไฟฟ้าด้วย" 

 จำกแนวพระรำชด�ำริที่ได้พระรำชทำนในวันนั้น 
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติแห่งประเทศไทยจงึก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังน�้ำบ้ำนสันติขึ้น บริเวณเหนือเขื่อนบำงลำง โดย 
ติดตั้งเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำขนำด 1,275 กิโลวัตต ์
จ�ำนวน 1 เครื่อง และติดตั้งท่อส่งน�้ำยำว 1,800 เมตร 
สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ในปี พ.ศ. 2525 โรงไฟฟำ้ 
พลังน�้ำบ้ำนสันตินับเป็นโรงไฟฟ้ำใต้ภูเขำแห่งแรก 
ของประเทศไทย ท�ำให้ทุกคนในพ้ืนที่แถบนั้นได ้
มีไฟฟ้ำใช้แม้ว่ำจะอยู่ห่ำงไกลก็ตำม

 อีกครั้งหนึ่ง ในหลวงรัชกำลที่ 9 ทรงมีพระรำช 
กระแสรับสั่งถำมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบโครงกำร
ก่อสร้ำงประตูระบำยน�้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปรำกำร 
วำ่... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 “โครงการคลองลัดโพธิ์จะท�าประโยชน์ได ้
อย่างมหศัจรรย์ มพีลงังามหาศาล จะใช้พลงังานน�า้ 
ที่ระบายผ่านคลองท�าประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้ 
หรือไม่”

 จำกพระรำชกระแสรับสั่ งถำมดั งกล ่ ำว  
กรมชลประทำนในฐำนะผู้ดูแลโครงกำรดังกลำ่ว จึงได้ 
ร่วมมือทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ติดตั้ งกังหันน�้ำผลิตกระแสไฟฟ้ำแบบหมุนตำม 
แนวแกนและแบบหมุนขวำงกำรไหล โดยใช้หลัก 
พลังงำนจลน์ของกระแสน�้ำไหลเปลี่ยนเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำ สำมำรถใช้ได้กับควำมเร็วกระแสน�้ำ 2 เมตร 
ต่อวินำทีข้ึนไป กังหันน�้ำทั้ง 2 แบบสำมำรถผลิต 
ก�ำลงัไฟฟ้ำได้สงูสดุถงึแบบละ 5.74 กโิลวตัต์/ต่อชัว่โมง  
และช่วยลดคำ่ไฟฟำ้ของประตูระบำยน�้ำได้โดยตรง

ด้านพลังงานน�้า

สุขใจ 5  



 ปี พ.ศ.2528  ในหลวงรัชกำลที่ 9 มีพระรำชด�ำริ
ว่ำในอนำคตอำจเกิดกำรขำดแคลนน�้ำมัน จึงมีพระรำช 
ประสงค์ ให้น�ำอ้อยที่หลำยๆ คนมองข้ำมมำผลิต
แอลกอฮอล์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง โดยพระรำชทำนเงิน
ทุนวิจัยเริ่มต้นเป็นจ�ำนวน 925,500 บำท ถือเป็นจุดเริ่ม
ต้นเล็กๆ ของโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ จนถึง 
ปี พ.ศ. 2537 โครงกำรส่วนพระองค์ฯ สำมำรถขยำย 
ก�ำลังกำรผลิตเอทำนอลเพื่อให้มีปริมำณเพียงพอใช ้
ผสมกบัน�ำ้มนัเบนซนิ 91 ในอตัรำส่วน 1 : 9 ได้เป็นน�ำ้มนั 
แก๊สโซฮอล์ เติมให้กับรถยนต์ทุกคันของโครงกำรส่วน
พระองค์สวนจิตรลดำ      

 ในปี พ.ศ.2531 พระองค์ท่ำนทรงมีพระรำช
กระแสให้สร้ำงโรงงำนแปรรูปน�้ำมันปำล์มขนำดเล็ก
ครบวงจร ที่ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่อง 
มำจำกพระรำชด�ำริ จังหวัดนรำธิวำส ซึ่งแล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. 2533 จำกนั้นในปี พ.ศ.2543 โครงกำร 
ส่วนพระองค์สวนจิตรลดำและกองงำนส่วนพระองค์  
วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เริ่ม 
กำรทดลองน�ำน�้ำมันปำล์มมำใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับ 
เครื่องยนต์ดีเซล ซึ่งจำกกำรทดสอบพบว่ำน�้ำมันปำล์ม 
บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์  สำมำรถใช้ เป็นน�้ำมัน
เชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 
โดยไม่ต้องผสมกับน�้ำมัน
เชื้อเพลิงอื่น ๆ หรือ
อำจใช้ผสมกับ
น�้ำมันดีเซลได้

 “ดูดแก๊สมาท�าไฟฟ้าเราเห็นด้วย แต่ว่าขออีก 
ขั้นหนึ่ง มีเวลาอีกประมาณสัก 5 ปี ที่จะมาท�าไฟฟ้า
ด้วยขยะทีส่ลายไบโอแก๊สออกไปแล้ว เอาออกไปและก็มา 
เผาด้วยเครื่องส�าหรับกรองมลพิษที่ออกมาจากการ
เผาตัง้แต่ต้นกม็าฝัง แล้วเรากด็ดูแก๊สออกมาใช้ แล้วขดุ  
หลังจากนั้นน�ามาเผา ได้ขี้เถ้าแล้วน�าไปอัด หมดจาก
หลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต 10 ปี ครบวงจรแล้ว” 

 พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัว 
รัชกำลที ่9 ในงำนนทิรรศกำรอทุยำนวจิยัและงำนเกษตร 
แห่งชำติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2538 พระองค์มีพระรำช 
ประสงค์ให้โครงกำรนี้ด�ำเนินไปอย่ำงรวดเร็วและจริงจัง  
จึงพระรำชทำนงบประมำณจำกมูลนิ ธิ ชัยพัฒนำ
จ�ำนวน  1 ลำ้นบำทให้แก่คณะท�ำงำนของ มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร ์  ตลอดระยะเวลำกำรด�ำ เนินงำน  
ในหลวงทรงตดิตำมโครงกำรผ่ำนรำชเลขำและรำยงำนที ่
คณะท�ำงำนทูลเกล้ำฯ ถวำย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2552  
กส็ำมำรถผลติกระแสไฟฟ้ำได้ 480,080 กโิลวตัต์ / ชัว่โมง

ด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ
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 ที่โครงกำรสระเก็บน�้ำพระรำม 9 ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงกำรแก้มลิงตำมแนวพระรำชด�ำริ อยู่ระหว่ำง 
คลองรังสิต 5 และ 6 รวมพ้ืนที่กว่ำ 2,827 ไร่ โดย 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรีได้จัดท�ำ
โครงกำรพัฒนำอุทยำนเฉลิมพระเกียรติเพ่ือสนอง 
พระรำชด�ำริด้ำนพลังงำนทดแทน โดยใช้ระบบร่วม
ระหว่ำงพลังงำนลมและพลังงำนแสงอำทิตย์เป็นกำร 
สร้ำงระบบผลิตกระแสไฟฟ้ำอย่ำงต่อเนื่องในพ้ืนที่
โครงกำร ซึง่ช่วงกลำงวนัจะอำศยัพลงังำนจำกแสงอำทติย์ 
เป็นหลัก ขณะที่ในช่วงเย็นหรือกลำงคืนจะอำศัย 
พลังงำนลม ส�ำหรับกังหันลมที่ใช้ผลิตไฟฟ้ำมี 2 ตัว 
ขนำด 400 วัตต์และ 1,000 วัตต์ ติดตั้งบริเวณสระเก็บ
น�้ำพระรำมเก้ำ โดยเป็นกังหันลมที่สำมำรถผลิตก�ำลัง
ไฟฟ้ำให้มีควำมเร็วลมต�่ำและปรำศจำกเสียงรบกวน

 นอกจำกนั้น พระองค์ทรงมีพระรำชด�ำริให้น�ำ 
พลงังำนลมมำใช้ประโยชน์ในโครงกำรชัง่หวัมนั ตำมแนว 
พระรำชด�ำริ อ�ำเภอทำ่ยำง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยทรงเล็ง 
เหน็ว่ำบรเิวณพ้ืนทีใ่นโครงกำรมกีระแสลมพัดแรง จงึได้ 
พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศูนย์วิจัย
พลังงำนลม น�้ำ และแสงอำทิตย์ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ด�ำเนินกำร
ออกแบบและติดตั้ง มีก�ำลังกำรผลิตขนำด 50 กิโลวัตต์ 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีกงัหนัลมทัง้หมดจ�ำนวน 20 ตวั และกล่ำว 
ได้ว่ำเป็นทุง่กงัหนัลมทีข่นำดใหญ่แห่งหนึง่ในประเทศไทย

 จำกพระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ 
หัวใจของรำษฎรของพระองค์ จึงถือเป็นกำรเหมำะควร 
แล้วที่จะยกย่องให้พระองค์ท่ำนทรงเป็น “พระบิดา
แห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ด้วยพระองค์ทรงเป็น 
ผู้ริเริ่ม “เดิน” อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปมำตำมแนวทำง 
อนัเป็นแบบอย่ำงทีด่แีก่พสกนกิร ท�ำให้พวกเรำทกุคนได้  
“ก้าวตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ไปสู่ควำมมั่นคง 
ด้ำนพลังงำนในอนำคต

 เอ็กโกกรุ๊ป ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสานต่อ 
พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ด้วยการมุ่งมั่น
พัฒนาการน�าพลังงานจากธรรมชาติหรือพลังงาน
หมุนเวียนที่เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดมาใช้
ประโยชน์เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของ
ประเทศไทยเราสืบไป

ด้านพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม

เรียบเรียงข้อมูลจำก แนวพระรำชด�ำริเกี่ยวกับพลังงำน  www.sukphor.com
ขอขอบคุณภำพประกอบจำก  https://i.ytimg.com/vi/Dl4BW3vH0NY/maxresdefault.jpg    http://www.rdpb.go.th 
http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/56798746.jpg   
http://ienergyguru.com    http://travel.mthai.com/
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 การท�ากะปิเป็นภมูปัิญญาในการถนอมอาหารอย่างหนึง่ 
ของชาวเลมาช้านาน ทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยแต่ละท้องถ่ินก็จะมีรสชาติและหน้าตาของกะปิ 
อันเป็นเอกลักษณ์ ท่ีแตกต่างกันออกไปตามวัตถุดิบท่ีใช้และสูตร 
เฉพาะของตน แต่ความนิยมบริโภคกะปินั้นแพร่หลายไปทั่วทุกภาค  
เชื่อว่าคนไทยทุกคนต้องเคยบริโภคกะปิ จนกลายเป็นเครื่องปรุงท่ีแทบ 
ทุกครัวต้องมีติดไว้ เมนูบ้านๆ อย่างน�้าพริกกะปิ-ปลาทูทอด ยังมีช่ือเสียง
โด่งดังไปไกลทั่วโลก ภูมิใจบ้านเราฉบับนี้จะพาไปชิม กะปิขนอม ของดีของดังประจ�า
อ�าเภอขนอมกัน
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 ชำวขนอมเขำจะท�ำกะปิกันปีละครั้งเท่ำนั้น ในช่วง 
ประมำณเดือนมกรำคม - มีนำคมของทุกปี เพรำะเป็นช่วง 
คลื่นลมสงบ มีกุ ้งตัวเล็กๆ หรือกุ ้งฝอยที่ใช้ท�ำกะปิเป็น 
จ�ำนวนมำก พี่หนูพิน จันทร์ผ่อง ชำวบ้ำนซึ่งอยู ่ที่บ้ำน 
แขวงเภำ ต.ท้องเนียน อ.ขนอม เล่ำให้ฟังถึงขั้นตอนท�ำ 
กะปิว่ำ เมื่อจับกุ้งขึ้นมำจำกทะเลจะต้องน�ำมำตำกแดด 
1 วัน พอให้กุ ้งแห้งหมำดๆ แต่ไม่ถึงกับแห้งจนเกินไป  
จำกนั้นน�ำกุ้งที่ตำกแล้วไปต�ำในครกไม้ขนำดใหญ่ โดยผสม
เกลือพอประมำณ ถ้ำใส่มำกไปจะเค็มจัด ใส่น้อยไปอำจจะ 
เสียง่ำย แล้วหมักทิ้งไว้อีก 3 คืน พอครบก�ำหนดให้น�ำ 
กะปิที่ได้มำตำกแดดอีกครั้ง ใช้เวลำประมำณ 1-2 วัน และ 
ขั้นตอนสุดท้ำยคือน�ำไปต�ำอีกครั้งเพ่ือให้ได้กะปิเนื้อเนียน  
สีสวย รสชำติอร่อย  บำงสูตรอำจจะใส่เกลือ และน�้ำตำล
อ้อยเล็กน้อยในช่วงนี้ด้วย จำกนั้นก็พร้อมบรรจุกล่องหรือ 
ถุงเพื่อจ�ำหน่ำยต่อไป 

 กะปิขนอมรสชำติกลมกล่อม ไม่เค็มจัด ไม่ว่ำจะน�ำ 
ไปต�ำน�้ำพริกกะปิ หมูผัดกะปิ กะปิหวำน ผัดสะตอ ข้ำว 
คลุกกะปิ อำหำรปักษ์ใต้ หรือเมนูไหนที่ต้องใช้กะปิเป็น 
เครื่องปรุง ล้วนท�ำให้มีรสชำติอร ่อยและมีคุณค่ำทำง 
อำหำรทั้งนั้น เพรำะควำมสดใหม่ของวัตถุดิบอย่ำงกุ้งฝอย  
กรรมวิ ธีกำรผลิตแบบดั้ ง เดิมที่ถ ่ำยทอดจำกรุ ่นสู ่ รุ ่น  
ผนวกกับควำมใส่ใจทุกข้ันตอน ส่งผลให้กะปิของที่นี่ได้รับ
ควำมนิยมมำโดยตลอด พ่ีหนูพินบอกว่ำทุกๆ ปีท�ำขำยไม่ 
เคยพอ เพรำะจะมลีกูค้ำประจ�ำมำจองไว้ก่อน รำคำจ�ำหน่ำย 
อยู ่ที่กิโลกรัมละ 200 บำท หำกสนใจอยำกได้กะปิดีๆ  
ไว้ติดครัว หรือให้เป็นของฝำกญำติสนิทมิตรสหำย ลอง 
ติดต่อพี่หนูพินได้ที่ โทร. 08 6954 6846 

 ควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำตใินอ�ำเภอขนอม
ที่ทุกฝ่ำยทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และก�ำลังส�ำคัญคือชุมชน 
ในท้องถิ่นที่ร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ไว้ด้วยกำรบริโภค
อย่ำงพอประมำณ กำรฟื้นฟูควำมอุดมสมบูรณ์และอนุรักษ์ 
ทรัพยำกรสัตว์น�้ำ ส่งผลให้ท้องทะเลขนอมเป็นแหล่งผลิต
อำหำรที่อุดมสมบูรณ์ สรำ้งรำยได้กลับคืนสู่ชุมชน และช่วย
พัฒนำท้องถิ่นขนอมให้ยั่งยืนสู่รุ่นลูกหลำนสืบไป

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ : คุณหนูพิน จันทร์ผ่อง, 
http://www.khanomcity.go.th, http://krungshing.com 
(คุณ seaeagle), www.siamsouth.com (คุณนภดล มณีวัต), 
ส�ำนักศิลปวัฒนธรรม สถำบันรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
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 กำรใช้ชีวิตแบบเร่งรีบเกินไป ท�ำให้เรำต้อง
ท�ำงำนหนัก ส่งผลให้ร่ำงกำยทรุดโทรมเหนื่อยล้ำ 
และก่อให้เกดิโรคร้ำยแรงตำมมำมำกมำย ผูค้นสมยั 
นี้จึงหันมำนิยมกำรใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไป  
หรือ Slow Life กันมำกขึ้น  เพื่อให้มีเวลำใคร่ครวญ  
ตรึกตรอง กับเรื่องที่ผ่ำนเข้ำมำในแต่ละช่วงชีวิต 
รักษำสมดุลระหว่ำงงำนกับกำรพักผ่อน หรือ กำร 
กลับไปใช้ชีวติแบบเรยีบง่ำย แต่เอำเข้ำจรงิๆ นยิำม
ของค�ำว่ำสโลว์ไลฟ์ของแต่ละคน กลับแตกต่ำงกัน 
ไป หลำยคนใช้เวลำส่วนใหญ่แต่ละวนับนเตียงนอน 
หรือโต๊ะท�ำงำนเพื่ออ่ำนหนังสือ เล่นโซเชียลมีเดีย 
จนน�ำไปสู่รูปแบบพฤติกรรมสโลว์ หรือเนือยนิ่ง  
ซึ่งมีผลเสียร้ำยแรงต่อสุขภำพเช่นกัน

 ควำมสมดุลของกิจกรรมที่ท�ำในแต่ละวัน 
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญต่อภำวะสุขภำพ ตั้งแต่กำรนอน 
หลับไปจนถึงกิจกรรมที่ท�ำขณะต่ืน มีผลกำรวิจัย 
ระบุว่ำ “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง 
ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่ำงๆ อำทิ ในผู้ที่อำยุ 18 ปี 

พฤติกรรมสโลว์เสี่ยงโรค

“พฤติกรรมเนือยนิ่ง” หรือ Sedentary Behavior 
โดยมีรากศัพท์มาจากค�าภาษาละติน Sedere  
ซึ่งแปลว่า นั่ง “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” จึงหมายถึง 
การนั่งหรือนอนในกิจกรรมต่างๆ โดยใช้พลังงาน  
1.5 MET (หน่วยที่ใช้ในการประมาณค่าของจ�านวน
ออกซิเจนที่ถูกร่างกายใช้) ไม่รวมการนอนหลับ

ข้ึนไป “พฤติกรรมเนือยนิ่ง” มีควำมสัมพันธ์กับอัตรำกำรตำยจำก 
โรคหัวใจหลอดเลือด โรคเบำหวำน และภำวะของเมตะบอลิค 
ซินโดรม หรืออำจเรียกให้เขำ้ใจงำ่ยๆ ว่ำ “โรคอ้วนลงพุง” มีสำเหตุ 
เริ่มต้นจำกกำรใช้ชีวิตที่ไม่เหมำะสม กินอำหำรมำกเกินไป โดย
เฉพำะอำหำรที่มีน�้ำตำล และไขมันสูง ส่วนเด็กที่อำยุไม่เกิน 8 ปี 
ท�ำให้เสี่ยงต่อโรคอ้วน ปัญหำควำมดันโลหิต ระดับคอเลสเตอรอล 
ควำมแข็งแรงของกล้ำมเนื้อ พฤติกรรมกำรเข้ำสังคม และผล 
กำรเรียน เป็นต้น

 องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) แนะน�ำว ่ำ ถ ้ำต้องกำรม ี
สุขภำพที่ดีและลดโอกำสกำรเกิดโรคไม่ติดต่อทั้งหลำยได้ควรมี 
“กิจกรรมทางกาย” เป็นเวลาอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ 
หรือการใช้ก�าลังกายอย่างหนักเป็นเวลาไม่ต�่ากว่า 75 นาที
ต่อสัปดาห์ ซ่ึงกำรใช้ก�ำลังกำยนี้สำมำรถนับรวมจำกกำรท�ำงำน  
กำรเดินทำง และกำรใช้ก�ำลังกำยในเวลำพักผ่อนเขำ้ด้วยกัน
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“เพิ่มกิจกรรมทางกายลดเนือยนิ่ง” 
เวลาน้อยไม่ใช่เป็นอุปสรรค 

 เม่ือพดูถงึกำรมกีจิกรรมทำงกำย หลำยคน
โดยเฉพำะวัยท�ำงำนมักจะอ้ำงว่ำ “ไม่มีเวลำ” 
แต่แท้จริงนั้น “กิจกรรมทำงกำย” สำมำรถท�ำ 
ไปพร้อมกับกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน หรือ 
ภำยในสถำนที่ท�ำงำนได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอ
วันและเวลำวำ่ง เรำสำมำรถใช้กิจกรรมในชีวิต
ประจ�ำวัน อย่ำงกำรถูพื้น ท�ำสวน ยกของ ย้ำย
ของ หรอืแม้กระทัง่เดนิช้อปป้ิง มำท�ำให้สขุภำพ
แข็งแรงขึ้นได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกีฬำ 
เพียงแค่เรำมีกำรขยับให้บ่อย ให้หนัก และให้
มำกเพียงพอ แค่นี้เรำก็สำมำรถป้องกันโรคร้ำย
ทั้งหลำยและมีสุขภำพดีได้งำ่ยๆ

 ทัง้นี ้พฤตกิรรมเนอืยนิง่ และกำรมกีจิกรรม
ทำงกำยที่ไม่เพียงพอ นับเป็นปัญหำที่ส�ำคัญ  
ไม ่ เพียงแต ่ส ่งผลกระทบต ่อสุขภำพของ
ประชำชน แต่ยังส่งผลรวมไปถึงกำรพัฒนำ 
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลำย 
ประเทศจึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรลดพฤติกรรม
เนือยนิ่ง ซ่ึงในประเทศไทยก็มีกำรขับเคลื่อน 
เพือ่ให้ประชำชนไทยได้มรีะดับกจิกรรมทำงกำย 
ที่เพียงพอมำกขึ้น ผ่ำนกำรสร้ำงกำรรับรู ้ถึง 
ภัยคุกคำมต่อสุขภำพ โดยเฉพำะข้อมูลที ่
เป็นควำมรู้เชิงวิชำกำรที่ได้จำกกำรศึกษำวิจัย 
เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่ส�ำคัญที่สังคมไทย 
ควรรับรู้

 ส�ำหรับใครที่อยำกลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 
ลองลุกมำขยับ เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ 
เพื่อสุขภำพที่แข็งแรงไม่เสี่ยงโรคกันดีกว่ำ

กิจกรรมทางกาย 
เวลาน้อยไม่ใช่เป็นอุปสรรค
 เรำสำมำรถใช้กิจกรรมในชีวิตประจ�ำวัน อย่ำงกำรถูพื้น  
ท�ำสวน ยกของ หรือแม้กระทัง่เดนิช้อปป้ิงมำท�ำให้สุขภำพแข็งแรงขึน้ 
ได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนชุดกีฬำ เพียงแค่เรำมีกำรขยับให้บ่อย 
ให้หนัก และให้มำกเพียงพอ แค่นี้เรำก็สำมำรถป้องกันโรคร้ำย 
ทั้งหลำยและมีสุขภำพดีได้งำ่ยๆ 

ตัวอย่างกิจกรรมขยับง่ายๆ ลดเนือยนิ่ง
 เข้ำร่วมกจิกรรมทมีออกก�ำลงักำยกบัทีท่�ำงำน + เพิม่โอกำส 
 เดิน ซื้อของ ขึ้นรถ ฯลฯ + ปั่นจักรยำนมำท�ำงำน
 ขึ้นบันไดแทนกำรใช้ลิฟต์ + หมุนไหล่ หรือคอ ยืดเหยียด 
 กล้ำมเนื้อ เมื่อนั่งอยู่หนำ้คอมพิวเตอร์เป็นเวลำนำน

ขอบคุณข้อมูล : THE END NCDs โดย ดร.ทพญ. ศริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้จัดกำร
โครงกำรเครอืข่ำยควบคมุโรคไม่ตดิต่อ และคูม่อืลดพงุ ลดโรค  www.thaihealth.or.th
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 ยี่หร่า ถือเป็นสมุนไพรไทย มีช่ือเรียกแตกต่ำงกันตำม 
ท้องถิน่ต่ำงๆ เช่น กะเพรำญวณ (กรงุเทพมหำนคร), จนัทร์หอม เนยีม 
(เชียงใหม่), จันทร์ขี้ไก่ เนียมต้น (แม่ฮ่องสอน), สะหลีดี (กะเหรี่ยง-
แม่ฮ่องสอน), หอมป้อม (ภำคเหนือ), โหระพำช้ำง กะเพรำควำย 
(ภำคกลำง), หรำ่ (ภำคใต้) เป็นต้น มีถิ่นก�ำเนิดในแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และประเทศอินเดีย

 ต้นย่ีหร่า เป็นไม้พุม่เตีย้ มคีวำมสงูประมำณ 50-80 เซนตเิมตร 
ล�ำต้นมีสีน�้ำตำลแก่ แตกกิ่งก้ำนสำขำขนำดเล็ก กิ่งก้ำนไม่ใหญ่  
ในช่วงปีแรกและปีที่สองจึงออกดอกออกผล ขยำยพันธุ์ด้วยวิธีกำร
เพำะเมล็ดและกำรปักช�ำกิ่ง เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและมี
ควำมชืน้ปำนกลำงในสภำพกลำงแจ้ง ใบยีห่ร่ำ เป็นใบเดีย่วออกตรง
ข้ำมกนัเป็นคู ่ๆ  ลกัษณะขอบเป็นรปูกลมร ีโคนใบสอบ ปลำยใบแหลม 
ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ใบสีเขียวสด ผิวใบสำกมือ ใบยี่หร่ำมีกลิ่น
หอมเฉพำะตัว มีรสร้อน จึงช่วยดับกล่ินคำวจำกอำหำรจ�ำพวกเนื้อ
สตัว์เนือ้ปลำได้เป็นอย่ำงด ีดอกยีห่ร่ำ ออกดอกเป็นช่อทีบ่รเิวณปลำย
ยอด ดอกจะบำนจำกล่ำงไปหำปลำยช่อ โดยแต่ละช่อจะประกอบ 
ไปด้วยดอกย่อยขนำดเล็กประมำณ 50-100 ดอก

 ผลยี่หร่า หรือ เมล็ดยี่หร่ำ มีลักษณะเป็นรูปกลมรี แต่ละผล 
มขีนำดประมำณ 1 มลิลิเมตร เมือ่ยงัอ่อนจะเป็นสีเขียว แต่พอสุกหรอื
แก่แล้วจะกลำยเป็นสีด�ำหรือสีน�้ำตำลอ่อน ภำยในผลมีเมล็ดขนำด
เล็กจ�ำนวนมำก นิยมน�ำมำตำกแห้งหรือน�ำไปอบแห้ง เพื่อใช้ท�ำเป็น
เครื่องเทศที่ใช้ประกอบอำหำรเพื่อช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้อำหำรน่ำ 
รับประทำนมำกยิ่งขึ้น และยังช่วยดับกลิ่นคำวได้ดีเหมือนกับใบ

มัสมั่นแกงแก้วตา 
หอมยี่หร่ารสร้อนแรง  
ชายใดได้กลืนแกง 

แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา 
(กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)

14 สุขใจ



 ย่ีหร่ำเป็นสมุนไพรที่รู้จักกันดีและอยู่คู่กับอำหำรไทยมำช้ำนำน เรำใช้ประโยชน์โดยน�ำมำเป็นเคร่ืองปรุงหรือเป็น 
ส่วนประกอบในอำหำร โดยเฉพำะอำหำรไทยนิยมใช้ยี่หร่ำในกำรช่วยปรุงแต่งกล่ินอำหำรในแกงเผ็ด แกงเขียวหวำน 
และแกงกะหรี่ ทั้งยังมีคุณสมบัติช่วยดับกลิ่นคำวของเนื้อสัตว์ได้เป็นอย่ำงดี นอกจำกนี้ เมล็ดยี่หร่ำยังช่วยถนอมอำหำร 
ประเภทเนื้อสัตว์ ด้วยกำรน�ำมำป่นหรือต�ำผสมเวลำหมักเนื้อสัตว์ เนื่องจำกน�้ำมันหอมระเหยในเมล็ดนั้นมีฤทธิ์ฆ่ำเชื้อ
จุลินทรีย์ จึงช่วยป้องกันอำหำรไม่ให้เกิดกำรบูดเน่ำเสียเร็วขึ้น และยังช่วยป้องกันกลิ่นเหม็นอับของเนื้อสัตว์เวลำหมักก่อน
น�ำไปตำกแห้งอีกด้วย

 ส่วนต่ำงๆ ของต้นยี่หร่ำมีสรรพคุณทำงยำหลำยประกำร อำทิ

 แม้จะไม่ได้เป็นสมุนไพรยอดนิยมที ่
ทุกครัวเรือนควรมีไว้ประดับสวน แต่หำก 
มีปลูกไว้สักต้น รับรองช่วยเพ่ิมเสน่ห์ให ้
อำหำรไทยๆ อย่ำงแกงเผ็ดเพ่ิมกลิ่นหอม
และรสร้อนแรง จนยำกจะลืมเลยทีเดียว

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ : 
www.prayod.com, 
www.medthai.com,www.thaiherbal.org,
www.motherandcare.in.th
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 ปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมี
เพิ่มมากขึ้น เพราะการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 
การใช ้งานในภาคครัวเรือนและจ�านวนประชากรที ่
เพิ่มขึ้น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด เช่น  
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าชีวมวล 
โรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าพลังน�้า จึงเป ็น 
อีกทางเลือกหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต ้องการ
ดังกล ่าว ในประเทศไทยเองเริ่มมีการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานสะอาด โดย เฉพาะพลังงานลมที่ 
ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากภูมิประเทศและ 
ภูมิอากาศเอื้ออ�านวย

 นักเรียนของโรงเรียนศรีมงคลวิทยำคม ต.ศรีมงคล  
อ.บึงสำมพัน จ.เพชรบูรณ์ ได้มีโอกำสไปทัศนศึกษำ ณ 
โครงกำรชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี  ซึ่งเป็นโครงกำรตำมพระรำช- 
ด�ำรขิอง “พระบำทสมเด็จพระปรมนิทรมหำภูมพิลอดุลยเดช”  
ได้ศึกษำข้อมูลกำรผลิตไฟฟ้ำด้วยพลังงำนลม พบว่ำ
ประเทศไทยมีควำมเร็วลมเฉลี่ยค่อนข้ำงต�่ำ หำกต้องกำร
ผลิตกระแสไฟฟ้ำให้ได้ประสิทธิภำพสูงสุด ต้องใช้กังหันลม
แบบพระพำยเพื่อหมุนเครื่องก�ำเนิดไฟฟำ้ ซึ่งมีรำคำสูงมำก 
ประชำชนทัว่ไปไม่สำมำรถผลติใช้ได้เอง จงึไม่สำมำรถน�ำมำ
ใช้เป็นต้นก�ำลังผลิตกระแสไฟฟ้ำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน 

             นกัเรยีนโรงเรยีนศรมีงคลวทิยำคม ตระหนกัถงึปัญหำ 
นี้ จึงมีแนวคิดที่จะสร้ำงเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้ำต้นแบบที ่
ใช้งำนได้ ในขณะที่ควำมเร็วลมต�่ำ จึงได้รวมกลุ่มกันท�ำ 
โครงงำนวิทยำศำสตร์ชื่อว่ำ “โครงงานเครื่องผลิตไฟฟ้า 
ต้นแบบจากพลงังานลมด้วยกงัหนัมหศัจรรย์” ในปี 2557 
โดยมีครนูนทยา บตุรตรีสาน และครูชยัวฒัน์ ญานสว่าง  
เป็นครูที่ปรึกษำโครงงำน  โดยนักเรียนเริ่มท�ำกำรศึกษำจำก
หลักกำรท�ำงำนของเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ พบว่ำในตัวเคร่ือง
ก�ำเนิดไฟฟ้ำจะแบ่งเป็นสองส่วน คือ แม่เหล็ก ที่ยึดติดอยู่ 
กับแกนและตัวกังหันลม และ ขดลวดทองแดง ซึ่งยึดติด 
อยู่กับตัวโครงสร้ำงเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำจะเกิด

ข้ึนเม่ือแม่เหล็กหมุนตัดผ่ำนขดลวดทองแดง และจำกกำร
ศึกษำยังพบอีกว่ำ ถ้ำควำมเร็วรอบของแกนแม่เหล็กที่หมุน
ตัดผ่ำนขดลวดทองแดงมำกข้ึน กระแสไฟฟ้ำที่ได้ก็จะมำก
ขึ้นตำมไปด้วย สรุปได้ว่ำพลังงำนไฟฟ้ำที่เกิดขึ้นจะแปรผัน
ตำมควำมเรว็รอบ  นกัเรยีนจงึคดิหำวธิกีำรเพิม่รอบกำรหมนุ
ตดักนัของแกนแม่เหลก็กบัขดลวดทองแดงเพือ่เพิม่ปริมำณ
กระแสไฟฟ้ำ แต่ในกรณีที่น�ำมำใช้กับกังหันลม เรำไม่อำจ
เพ่ิมรอบกำรหมุนของแกนแม่เหล็กให้ตัดกับสนำมขดลวด
ทองแดงโดยเพิ่มควำมเร็วของพลังงำนลมได้ตำมต้องกำร 
เนื่องจำกเป็นปัจจัยตำมธรรมชำติ ไม่สำมำรถควบคุมได้  
โจทย์ปัญหำในครัง้นีจ้งึอยูท่ี ่“จะท�ำอย่ำงไรทีจ่ะท�ำให้จ�ำนวน
รอบของแกนแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวดทองแดงเพ่ิมมำก 
ขึ้น ถำ้พลังงำนลมมีควำมเร็วเทำ่เดิม” นักเรียนจึงเริ่มคิดหำ
วิธีกำร จนน�ำมำสู่ข้อสรุปว่ำ ในขณะที่แกนแม่เหล็กหมุน 
ตำมปกต ิถ้ำเรำท�ำให้ขดลวดทองแดงหมนุสวนกนัในทศิทำง 
ตรงกันขำ้ม จะเป็นกำรเพิ่มรอบกำรหมุนตัดกันของแกนแม่ 
เหล็กและขดลวดทองแดง โดยใช้กังหันลมของเล่นที่มีสอง
ใบพัดหมุนสวนทำงกันเป็นต้นแบบ นักเรียนเริ่มออกแบบ 
และประดิษฐ์เครื่องผลิตไฟฟ้ำต้นแบบจำกพลังงำนลมด้วย
กังหันมหัศจรรย์ โดยใช้ใบกังหันไม้ของเล่นสองใบ น�ำมำ 
ปรับขนำดและองศำเพื่อให้หมุนได้ควำมเร็วรอบที่ดีที่สุด  
โดยใบหน้ำที่ยึดติดกับแกนแม่เหล็กให้มีขนำดเล็ก ส่วน 

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
ด้วยกังหันมหัศจรรย์
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โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมเข้าร่วมโครงการพลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง โครงการความร่วม
มือระหว่างบริษัทผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	(สนพ.)	และส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	(สพฐ.) โดยโครงงาน  เคร่ืองต้นแบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยกังหนั
มหัศจรรย์ ได้รับรางวัลดีเด่น โครงงานเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “โครงการพลังงาน 
เพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ปีการศึกษา 2557” และในปีการศึกษา 2558 โครงงานเครื่องผลิต 
ไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยกังหันมหัศจรรย์ 2 ได้รับรางวัลดีเยี่ยม โครงงานเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ใบหลังยึดติดกับโครงสร้ำงที่ยึดติดกับขดลวดทองแดงให ้
มีขนำดใหญ่  และแก้ปัญหำสำยไฟที่ออกจำกเครื่องก�ำเนิด 
ไฟฟ้ำพันกันด้วยกำรใช้สะพำนไฟของไดชำร์จรถยนต์ เมื่อ
แก้ปัญหำทุกอย่ำงแล้ว จึงท�ำกำรทดลองเครื่องผลิตไฟฟ้ำ
ต้นแบบจำกพลงังำนลมด้วยกงัหนัมหศัจรรย์   ในกำรทดลอง
นีจ้ะใช้พลงังำนลมจำกพัดลมแทนพลงังำนลมจำกธรรมชำติ 
เพื่อให้ควบคุมควำมเร็วลมได้ โดยท�ำกำรทดลองดังนี้   

 ครั้งที 1 เปิดพัดลมแล้วปล่อยให้ใบกังหันหน้ำ 
(ใบเล็ก) หมุนเพียงใบเดียว ได้พลังงำนไฟฟ้ำ 24 โวลท์

 ครั้งที่ 2 เปิดพัดลมที่ควำมเร็วเท่ำเดิม ปล่อยให้ 
ใบกังหันทั้งสองใบหมุนสวนทำงกัน ผลที่ได้คือ พลังงำน 
ไฟฟ้ำเพิ่มเป็น 35 โวลท์ แสดงว่ำในขณะที่ใช้ควำมเร็วลม
เท่ำเดมิ เครือ่งต้นแบบผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนลมด้วยกงัหนั
มหัศจรรย์ สำมำรถผลิตพลังงำนไฟฟำ้เพิ่มได้จริง 

 ในปีต่อมำ นอกจำกนกัเรยีนกลุม่เดิมแล้ว ยงัมนีกัเรยีน
ที่สนใจโครงกำรมำกขึ้น เยำวชนได้ช่วยกันวิเครำะห์ เครื่อง
ผลิตไฟฟ้ำต้นแบบจำกพลังงำนลมด้วยกังหันมหัศจรรย์ 
และเสนอควำมคิดเพื่อพัฒนำต่อยอดให้โครงงำนสำมำรถ
ใช้งำนได้จริง จึงเป็นที่มำของโครงงำนเครื่องผลิตไฟฟ้ำจำก
พลงังำนลมด้วยกงัหันมหศัจรรย์ 2  โดยยดึหลกักำรทีว่่ำ วสัดุ
อปุกรณ์ต้องหำได้ง่ำยและผลติเองได้  โดยใช้หลกักำรท�ำงำน
ของเคร่ืองต้นแบบเดิม แต่ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรท�ำงำน
ใหม่คือ  ต้องได้กระแสไฟฟำ้มำกขึ้นและน�ำไปใช้งำนได้จริง 
คณะท�ำงำนจึงเปลี่ยนขนำดเครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำให้เป็นแบบ
เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้ำกระแสสลับ ขนำด 36 โวลท์ 350 วัตต์ 
ซึง่ผลติกระแสไฟฟ้ำได้มำกกว่ำเครือ่งต้นแบบ  และสร้ำงใบ
กงัหนัใหม่โดยใช้ท่อน�ำ้พีวซี ี ให้มขีนำดใหญ่กว่ำใบกงัหนัให้
เครื่องต้นแบบ  บนหลักกำรเดิมคือ ใบกังหันหนำ้จะมีขนำด
เล็กกวำ่กังหันใบหลัง 

 มำถึงขั้นตอนกำรน�ำไฟฟ้ำที่ผลิตได้ไปใช้งำน เมื่อ
เคร่ืองผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมด้วยกังหันมหัศจรรย์ 2   
เริ่มหมุนด้วยพลังงำนลมธรรมชำติ ไฟฟ้ำที่ผลิตได้จะเป็น 
ไฟฟ้ำกระแสสลับ ไม่สำมำรถน�ำไปใช้งำนได้ทันที จึงต้อง
เปลี่ยนเป็นไฟฟ้ำกระแสตรงโดยใช้วงจรเรียงกระแสเพื่อ 
ชำร์จเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนำด 12 โวลท์ 120 แอมป์ และ
ใช้วงจรควบคุมกำรกำรชำร์จเพ่ือป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้ำ
เข้ำแบตเตอร่ีมำกเกินไปจนเป็นอันตรำยต่อแบตเตอรี่ 
เม่ือประจุไฟฟ้ำเต็มแบตเตอร่ีแล้ว สำมำรถน�ำไฟฟ้ำจำก
แบตเตอร่ีไปใช้งำนกบัอปุกรณ์ไฟฟ้ำทีใ่ช้กระแสตรงได้ทนัที 
แต่ถ้ำต้องกำรใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่ใช้กระแสสลับ ต้อง
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ำแปลงไฟฟ้ำกระแสตรง 12 โวลท์จำก
แบตเตอรี่ ให้เป็น 220  โวลท์  ไฟฟำ้ที่ออกจำกหม้อแปลงไฟ
ฟ้ำนี้จะใช้งำนได้กับอุปกรณ์ไฟฟำ้ทั่วไป

 โครงงำนทัง้สองของนกัเรยีนโรงเรยีนศรมีงคลวทิยำคม 
ไม่เพียงแต่เป็นแค่กำรสรำ้งสรรค์ชิ้นงำน แต่ด้วยเพรำะเกิด 
จำกควำมสนใจ ใส่ใจทีจ่ะแก้ไขปัญหำของส่วนรวมและช่วย 
พัฒนำองค์ควำมรู ้ โดยใช้กระบวนกำรศึกษำหำควำมรู้   
กระบวนกำรท�ำงำน กระบวนกำรพัฒนำ และกระบวนกำร
แก้ไขปัญหำอย่ำงมีเหตุผลตำมหลักวิชำกำรโดยตกผลึก 
ควำมรู ้ที่เกิดข้ึนและถ่ำยทอดออกมำเป็นช้ินงำน ด้วย
หวังว่ำจะมีส่วนช่วยในกำรเผยแพร่ควำมรู้และแก้ปัญหำ 
ด้ำนพลังงำน รวมถงึกำรอนรัุกษ์ 
สิ่งแวดล้อม โดยพร้อมจะ 
เป็นต้นแบบให้ผู ้สนใจ
ได้ศึกษำหำควำมรู้ และ
พัฒนำต่อยอด เผยแพร่
ยังชุมชนรอบข้ำงให้ได้รับ
ควำมรู้ทีน่�ำไปใช้งำนได้จริง
ในโอกำสต่อไป
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	 ในปัจจุบันมนุษย์มีการใช้พลังงานเพื่อ 

การด�ารงชีวิตสูงขึ้น เรื่อยๆ	 จึงท�า ให ้ แหล ่ง 

พลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่ถูกใช้หมดไปอย่าง 

รวดเร็ว	 และมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาการ 

ขาดแคลนพลังงานในอนาคต	 ดังนั้น	 ทั่วโลกจึงมี 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อค ้นหาแหล่งพลังงาน 

ใหม่ๆ	 ให้ตอบสนองความต้องการอย่างเพียงพอ

และทันท่วงที	 

 อำร์คำยน์ เทคโนโลยีส์ บริษัทสตำร์ทอัพจำกเมืองบำร์เซโลนำ ประเทศสเปน ได้เห็นควำม 
ส�ำคัญของปัญหำนี้เช่นกัน จึงได้คิดค้นนวัตกรรมแหล่งพลังงำนใหม่ที่อยู่ใกล้ตัวเรำมำได้อย่ำงคำด 
ไม่ถึง นั่นคือ ผลิตภัณฑ์สุดล�้ำที่สำมำรถผลิตกระแสไฟฟ้ำเพียงพอส�ำหรับกำรชำร์จไฟให้กับโทรศัพท์
มือถือและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวมีชื่อว่ำ ไบโอโอ (Bioo) หน้ำตำเป็นกระถำง
ทรงสี่เหลี่ยมส�ำหรับปลูกต้นไม้ มียูเอสบีพอร์ตที่ออกแบบให้ดูเหมือนก้อนหินประดับกระถำง พื้นที่ 
ก้นกระถำงซุกซ่อนชุดอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำเอำไว้ หลักกำรเบื้องต้นคือกำรดักจับสิ่งที่พืชหรือ 
ต้นไม้ปลดปล่อยออกมำจำกกระบวนกำรสังเครำะห์แสง น�ำมำแปลงเป็นไฟฟ้ำ บริษัท อำร์คำยน ์
น�ำแนวคิดดังกล่ำวนี้มำจำกงำนทดลองขององค์กำรนำซ่ำ 

นวัตกรรมพลังงานสีเขียว  

ต้นไม้ชาร์จแบตฯ
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 นอกจำกชุดอุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้ำที่ติดตั้งไว้ก้นกระถำง 
ต้นทุนอย่ำงอ่ืนที่ไบโอโอต้องกำรจึงมีเพียงแค่ต้นไม้ น�้ำ และดิน ซ่ึง
บ้ำนแทบทุกหลังหรือคอนโดแทบทุกห้องมีอยู่แล้ว จึงนับว่ำเป็นแหล่ง
พลังงำนสะอำดที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของทุกคนได้เป็น
อย่ำงดี  ถึงแม้ว่ำพลังงำนที่ได้จำกไบโอโอนี้จะไม่มำกมำย แต่ทำง 
ผู ้พัฒนำรับประกันว่ำสำมำรถชำร์จแบตเตอร่ีให้กับสมำร์ทโฟน  
หรือแท็บเล็ตได้เต็มถึง 3 เครื่องภำยใน 24 ชั่วโมง 

 ผู้คิดค้นยังได้ระบุว่ำ เทคโนโลยีไบโอโอดังกล่ำวไม่ส่งผลเสีย 
ใด ๆ ต่อต้นไม้ เนื่องจำกต้นไม้แค่ท�ำหน้ำที่สังเครำะห์แสงตำม
กระบวนกำรธรรมชำติของมันเท่ำนั้น เรำแค่อำศัยกระบวนกำร
สงัเครำะห์แสงของมนัมำใช้ประโยชน์ในกำรชำร์จแบตเตอรี ่เทคโนโลยี
นี้จึงเป็นกำรใช้พลังงำนทดแทนจำกธรรมชำติ ลดกำรใช้พลังงำน 
จำกฟอสซิลนั่นเอง 

 ตำมแผนกำรตลำด คำดว่ำจะผลิตไบโอโอเพื่อจ�ำหน่ำย 
ปลำยปีนี้ ตั้งรำคำอยู่ที่ 135 ดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 4,725 บำท 
รวมค่ำส่ง เชื่อว่ำหลำยคนคงอยำกจะมีกระถำงต้นไม้ที่เป็นทั้งไม้ 
ประดับสวยงำมและยังใช้ประโยชน์ชำร์จโทรศัพท์ได้อีกด้วย 

ขอบคุณข้อมูลและภำพประกอบ : Arkyne Technologies, 
www.seeker.com,www.thaitechnewsfeed.com, 
www.kapook.com, หนังสือพิมพ์ฐำนเศรษฐกิจ
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 รางวัลครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ ภายใต้โครงการ “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”  
เป็นกำรพิจำรณำสรรหำครูต้นแบบที่มีผลงำนจัดกำรเรียนรู้พลังงำนเพ่ือชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง ซ่ึงคัดเลือกครู  
จ�ำนวน 37 ท่ำน จำก 16 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด โดยมีครูที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเป็นครูต้นแบบ รวม 18 ท่ำน จำก 5  
สำระวิชำ โดยกำรให้รำงวัลในครั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นก�ำลังใจแด่ครูผู้อุทิศตนเพื่อกำรด�ำเนินงำนเชิงสร้ำงสรรค์ อีกทั้งเป็น 
เวทีในกำรแบ่งปันประสบกำรณ์เชิงสร้ำงสรรค์ และน�ำควำมรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำร 
ส่งเสริมกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้กับเยำวชนที่จะเป็นก�ำลังส�ำคัญของกำรดูแลสิ่งแวดล้อม 
ต่อไปในอนำคต ในฉบับนี้ ขอน�ำตัวอย่ำงแรงบันดำลใจของครูต้นแบบ 7 ท่ำน จำกสำระวิชำ สังคมศึกษำ ภำษำไทย  
ภำษำต่ำงประเทศ และกลุ ่มกิจกรรมพัฒนำผู ้เรียน มำเล่ำให้ฟังกันค่ะ ส่วนครูต้นแบบ สำระวิทยำศำสตร์จะน�ำ 
แรงบันดำลใจมำฝำกกันในฉบับหน้ำนะคะ

“ปัจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง 
และอุณหภูมิของโลกได้เพิ่มสูงขึ้น ก่อให้เกิดวิกฤต 

ด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย จึงอยากให้เด็กซึ่งเป็นต้นทาง 
ของอนาคตเกิดการตระหนัก ถึงปัญหาภาวะโลกร้อน 

และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ โดยเริ่มจากการใช้ 
วัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น เพื่อลดปัญหาขยะ” 

ครูยุทติธรรม ขันติยะ 
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษำ” 

จ.แม่ฮ่องสอน

สาระวชิาสงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม

“ผมเป็นประชาชนของพระราชา ผมเห็น
พระราชาของผมให้ความส�าคัญกับสิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน ผมจึงอยากร่วมดูแลไปกับ 
พระองค์ท่าน ด้วยการเป็น “ครู” ของผม”

ครูเกษมพงษ์ ยอดรัก 
โรงเรียนปลวกแดงพิทยำคม จ.ระยอง

รางวัล

 ต้นทางความรู้  
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วิชาภาษาไทย

สาระวิชาภาษาต่างประเทศ สาระวิชากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

“การเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง จะก่อให้เกิด
ความตระหนัก มีความสุขต่อการเรียนรู้ และ

ต่อยอดด้วยการน�าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งถ่ายทอด
ให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง”

 
ครูสุพิชาติ บุญศิริรัช

โรงเรียนแม่สะเรียง 
“บริพัตรศึกษำ” จ.แม่ฮ่องสอน  

ครูอ้อยทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ 
โรงเรียนดีบุกพังงำวิทยำยน จ.พังงำ

"การให้คุณครู เป็นผู้สอนเพียงฝ่ายเดียว 
อาจขาดความน่าสนใจ จึงเกิดความคิด
ให้นักเรียนร่วมเป็นผู้สอนด้วยผู้สอน โดย
ใช้เทคนิคต่างๆ เช่นการแสดงที่เข้ากับ
ยุคสมัย ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหา
ง่ายยิ่งขึ้น" 

ครูตีรนรรณ โอ่งอินทร์
โรงเรียนกัลยำณวัตร จ.ขอนแก่น  

“เริ่มจากคิด เริ่มจากมิตร เริ่มจากเพื่อน
ขยายเคลื่อน ทั่วทิศ แผ่ไพศาล 

จากห้องเรียน เพียรคิด เขียนตระการ
สร้างสุขศานติ์ สิ่งแวดล้อม พร้อมสมดุล”

    

“ทุกวันนี้ วิกฤตของเราก็คือ 
เรื่องของโลกร้อน แล้วพลังงาน
ต่างๆ กเ็ริม่จะถดถอย ลดน้อยลง 
ฉะนั้นถ้าเรามีหลักในการปลูก
จิตส�านึกวิถีพอเพียง และ

สามารถที่จะถ่ายทอด
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย
ส่งตรงถึงเด็กๆ ใน
รูปแบบที่เข้าถึงง่าย 
เรื่องใหญ่ที่เคยเป็น
เรื่องไกลตัว จะกลาย
มาเป็นใกล้ตัว 
ที่หลายคนรู้สึกรู้สม”

ครูนิตยา เสนาค�า
โรงเรียนกัลยำณวัตร 

จ.ขอนแก่น  

“เราจะหยุดนิ่งเพียงแค่
ตัวเราไม่ได้ ..เรื่องการปลุก
จิตส�านึกด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมต้องท�าทั้ง
ระบบไม่ใช่แค่คนใดคนหนึง่ 
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน
ทั้งโรงเรียนต้อง
ขับเคลื่อนไปด้วยกัน”

ครูดวงดาว  หาญทนงค์  
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 51 จ.บุรีรัมย์
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 "น�้ำเต้ำหู้" หรือ "นมถั่วเหลือง" เป็นแหล่งโปรตีนชั้นด ี
ส�ำหรับผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ หรือส�ำหรับคนที่บริโภคเนื้อสัตว์  
ก็สำมำรถดื่มน�้ำเตำ้หู้เป็นอำหำรเสริมได้ เพรำะถั่วเหลืองที่น�ำมำ 
ท�ำน�้ำเต้ำหู้นั้นมีโปรตีนสูงและมีคุณคำ่ทำงโภชณำกำรใกล้เคียง
กบัโปรตนีจำกเนือ้สตัว์ ถ้ำเรำบริโภคถัว่เหลอืงในปริมำณทีส่งูพอ 
ร่ำงกำยของเรำก็จะได้รับโปรตีนเพียงพอกับควำมต้องกำรได้ 

 นอกจำกนี้ ในถั่วเหลืองยังอุดมไปด้วยสำรอำหำรอีก 
มำกมำยไม่ว่ำจะเป็น คำร์โบไฮเดรต แคลเซียม ฟอสฟอรัส  
วิตำมิน A, B, B1, B2, B6, B12 ไนอำซิน และวิตำมิน C, D, E  
และในเมล็ดถั่วเหลืองยังมี "เลซิทิน" อันเป็นสำรบ�ำรุงสมอง 
เพิ่มควำมทรงจ�ำ ลดไขมัน และลดคอเลสเตอรอลในร่ำงกำย
ได้อีกด้วย ประโยชน์มำกมำยขนำดนี้ เรำมำฝึกท�ำน�้ำเต้ำหู ้
กินกันดีกว่ำ 
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วิธีท�า
1. ล้ำงถั่วเหลืองให้สะอำด จำกนั้นแช่น�้ำไว้อย่ำงน้อย  
 6 ชม.หรือ 1 คืน 
2. ล ้ำงถั่วเหลืองที่ เมล็ดบำนได้ที่แล ้วอีก 1-2 ครั้ง 
 ให้สะอำด และผึ่งในกระชอนให้สะเด็ดน�้ำ
3. ค่อยๆ ใส่ถั่วเหลือลงในเครื่องปั่น ปริมำณครึ่งหนึ่ง 
 ของควำมจุโถปั่น และเทน�้ำสะอำดให้ท่วมถั่ว จำกนั้น 
 ปั ่นถั่วเหลืองให้ละเอียด เทรวมไว้ในอ่ำงผสมที่มี 
 ผ้ำขำวบำงรองรับอยู่
4. บีบผ้ำขำวบำงเพ่ือค้ันน�้ำถั่วเหลืองออกให้มำกที่สุด  
 ส่วนกำกถัว่เหลอืงแยกไว้เพือ่น�ำไปใช้ประโยชน์อย่ำงอืน่
5. ท�ำเช่นนี้จนถั่วเหลืองและน�้ำที่เตรียมไว้หมด
6. น�ำน�้ำถั่วเหลืองที่คั้นรอบแรก ไปกรองและคั้นด้วย 
 ผ ้ำขำวบำงอีกครั้ง เพ่ือให้กำกถั่วเหลือและเศษ 
 สิ่งสกปรกเหลือน้อยที่สุด 

7. เทน�้ำถั่วเหลืองที่ได้ใส่หม้อเตรียมต้ม
8. เปิดไฟให้แรงก่อนน�ำหม้อขึ้นตั้งไฟ 
9. ใส่ใบเตยลงไปในหม้อ 1 มัด 
10. ระหว่ำงตั้งไฟ ต้องหมั่นคนน�้ำนมถั่วเหลืองโดยใช้ 
 ไม้พำย เพื่อไม่ให้ติดก้นหม้อ เพรำะจะท�ำให้เหม็น 
 กลิ่นไหม้  และต้องคอยช้อนฟองออกเป็นระยะ
11. เมือ่น�ำ้นมถัว่เหลอืงเดอืดให้หร่ีไฟลง เพือ่ใส่น�ำ้ตำลท่ี 
 เตรียมไว้ หำกต้องกำรท�ำขำยยงัไม่ต้องใส่น�ำ้ตำลใน 
 ช่วงนี้  ให้ใส่เมื่อจะตักขำยเพรำะลูกคำ้มีควำม 
 ต้องกำรควำมหวำนมำกน้อยต่ำงกัน หรือบำงคน 
 อำจนิยมดื่มแบบไม่ใส่น�้ำตำลเลย
12. เปิดไฟแรงอกีครัง้ และหมัน่คนตลอดเวลำ ตกัใบเตย 
 ออกไป
13. พอเดือดอีกครั้ง ปิดไฟ 

ชอบคุณข้อมูล :   
http://oknation.nationtv.tv/blog/jarinasa, 
http://health.kapook.com
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โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงกำร "ส่งเสริมกำรแปรรูปหม่อนเลี้ยงไหม"  
ของกลุ่มสตรีบ้ำนโนนสะอำด หมู่ 3 ต.ซับใหญ่ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรำยได้ให้แก่สตรีและครอบครัวในยำมว่ำง 
จำกงำนไร่สวน โดยมีกลุ่มสตรีในหมู่บ้ำนรวมกลุ่มกันจ�ำนวน 15-20 ครัวเรือน และจะพัฒนำเป็นศูนย์เรียนรู้สู ่
หมู่บ้ำนอื่นๆ ในอ�ำเภอซับใหญ่ต่อไป

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

	โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก โดยคุณชำตรี โรมวิลำส 
รักษำกำรผู้จัดกำรส่วนบริหำรทั่วไป สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ
เปตอง ชำกกลำงโอเพ่น ครั้งที่ 1 ของชุมชนมำบชลูด-ชำกกลำง  
โดยมีชำวบ้ำนในชุมชนเขำ้ร่วมกำรแข่งขันจ�ำนวนทั้งสิ้น 120 คน 
 

	โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก โดยทีมงำน
ชุมชนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมและสนับสนุน "โครงกำรปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมสขุภำพ ปี 2559" ณ องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซบัใหญ่ 
เพื่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและก่อให้เกิดควำมสำมัคคี และเพื่อ
ให้ประชำชนกลุ่มเส่ียงมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมเสี่ยงตำ่งๆ ที่ท�ำให้เกิดโรค

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรม     	
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2559 ณ โรงเรียน
บ้ำนหนองตำกร้ำ ภำยใต้ชื่อโครงกำร “สุขภำพดีชีวีเป็นสุข 
กับโรงไฟฟ้ำร้อยเอ็ดกรีน” ด้วยกำรให้บริกำรและให้
ค�ำปรึกษำทำงกำรแพทย์ รวมทั้งกำรนวดแผนไทย 
แก่ชำวบ้ำนในชุมชนหนองตำกร้ำ ต.เหนือเมือง อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีชำวบ้ำนเข้ำร่วมรับบริกำรทั้งสิ้น 55 คน

การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
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โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก  
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังนี้   

 มอบเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้ำแก่
รพ.สต.บ้ำนกระเฉท เนื่องในโอกำส
เปิดให้บริกำรด้ำนทันตกรรม และใช้
ส�ำหรบักำรออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที่
ร่วมกบัโรงไฟฟ้ำเอก็โกโคเจนเนอเรชัน่

 ร่วมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี  แก่มูลนิธิ
พระพุทธบุญญฤทธิ์พิชิตไพรี  
โรงพยำบำลระยอง เพื่อน�ำรำยได้
สมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

 ร่วมกับ รพ. สต. บำ้นกระเฉท 
จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 
ณ ศำลำกลำงบ้ำนหนองคลำ้ เพื่อให้
บริกำรดำ้นสุขภำพและทันตกรรม 
แก่ชำวบ้ำนในชุมชนหนองคลำ้
และชุมชนใกล้เคียง โดยมีชำวบ้ำน
ให้ควำมสนใจเขำ้รับบริกำรกว่ำ 50 คน

 จัดกิจกรรมบริจำคโลหิตแก่สภำกำชำด 
ไทย ณ ศำลำกลำงบ้ำนหนองคลำ้ 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้บริหำรและ
พนักงำนโรงไฟฟ้ำเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น 
และ พนักงำนจำกบริษัทต่ำงๆ ในสวน
อุตสำหกรรมระยองอินดัสเตรียลพำร์ค 
พร้อมทั้งชำวบำ้นชุมชนหนองคล้ำ เข้ำร่วม
บริจำคโลหิตกว่ำ 200 คน

 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬำ แก่คำ่ยมวย
ต่อต้ำนยำเสพติด ชุมชนหนองคล้ำ
เพื่อส่งเสริมให้ชำวบ้ำนและเยำวชน
ในชุมชน หันมำออกก�ำลังกำยเพื่อสุขภำพ
ที่แข็งแรงและห่ำงไกลจำกยำเสพติด

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ดังนี้

 คุณณรงค์ มาทอง ผู้จัดการ
โรงไฟฟ้าขนอม 1-3 พร้อมทั้ง
ผูบ้รหิำร และพนกังำน มอบอปุกรณ์
เครื่องมือแพทย์ แก่สำธำรณสุข
อ�ำเภอขนอม และ รพ.สต.อ�ำเภอ
ขนอม 5 แห่ง ณ ศำลำประชำคม 
อ�ำเภอขนอม โดยมีคุณธวัชชัย  
แท้เที่ยง  คุณเกษมสันติ์ ชูคง 
สำธำรณสุขอ�ำเภอขนอม และ
ผู้อ�ำนวยกำร รพ.สต. ทั้ง 5 แห่ง 
เป็นผู้รับมอบ

 คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและ
พนักงาน ร่วมด�ำเนินโครงกำร 
“มอบแว่นสำยตำยำวให้กับ
ประชำชน”  ซึง่เป็นกจิกรรมกำรมอบ
แว่นสำยตำยำวส�ำหรับชุมชนใน
อ�ำเภอขนอม ทั้ง 34 หมู่บำ้น รวมทั้ง
กำรตรวจวัดสำยตำโดยจักษุแพทย์  
ส�ำหรับกิจกรรมดังกล่ำวมีผู้เข้ำรับ
บริกำรตรวจวัดสำยตำ และรับมอบ
แว่นสำยตำยำว  จ�ำนวน 1,970 คน
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บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก โดยทีมงานชุมชนสัมพันธ์  จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของชุมชน ดังนี้ 

 ร่วมโครงกำร “ส่งเสริมสุขภำพ
ผู้สูงอำยุ กลุ่ม 1” ชุมชนไวท์เฮ้ำส์ 
(ศำลเจ้ำพ่องู) ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมี
คุณประเสริฐ คำ่ยทอง 
นำยกเทศมนตรีเทศบำล
เมืองคลองหลวง ให้เกียรติ
เป็นประธำนเปิดโครงกำร

 ร่วมงำนตรวจสุขภำพผู้สูงอำยุใน
ชุมชนประจ�ำปี 2559 ชุมชนเคหะฟื้นนคร
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
โดยมีคุณสมศักด์ิ แสงจันทร์ ประธำน
ชุมชนเคหะฟื้นนคร ให้เกียรติเป็น
ประธำน ส�ำหรับกิจกรรมภำยในงำน
นอกจำกจะให้บริกำรตรวจสุขภำพ
แก่ผู้สูงอำยุแล้วยังมีบริกำรตัดผม
และเลี้ยงอำหำรกลำงวันด้วย

 ร่วมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพชุมชน
มุสลิมคลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี โดยมี
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พวงผกำ 
คงวัฒนำนนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ย
วิชำกำรและบริหำรวิชำกำร 
คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์  ให้เกียรติเป็นประธำน

 ร่วมโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
ชุมชนบ้ำนฟ้ำคลองหลวง
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณวิรำศิณี 
อึ้งส�ำรำญ พยำบำลวิชำชีพ 6
รพ.สต.คลองหนึ่ง ให้เกียรติเป็น
ประธำน

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
ของชุมชนดังนี้

 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด
ในกลุ่มเอ็กโก โดยทีมงำนชุมชน
สัมพันธ์ สนับสนุนกรวยจรำจร และ
ปำ้ยจรำจร แก่อำสำสมัครป้องกัน
ฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) เทศบำลเมือง
ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี เนื่องใน
กิจกรรมส่งเสริมควำมปลอดภัยชุมชน 
ประจ�ำปี 2559 

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี ไฟว์ โรงไฟฟำ้
พลังงำนแสงอำทิตย์ ในกลุ่มเอ็กโก  
สนับสนุนโครงกำร “ติดตั้งกล้อง CCTV 
เพือ่ควำมปลอดภยั” แก่สถำนตี�ำรวจภธูร
เมืองสรวง  อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่ม
เอ็กโก สนับสนุนไฟไซเรน แก่งำน
จรำจร สภอ.เมืองร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่ม
ควำมปลอดภัยในกำรขับขี่และ
กำรใช้ถนนของชำวบำ้นในอ�ำเภอ
เมืองร้อยเอ็ด โดยได้รับเกียรติจำก 
พันต�ำรวจเอก วีระวัฒน์ สระบัว 
ผู้ก�ำกับ สภอ.เมืองร้อยเอ็ด 
เป็นผู้รับมอบ
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พัฒนาสาธารณูปโภค

ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชน

บรษิทั โซลาร์โก จ�ากดั ในกลุม่เอก็โก โดยโรงไฟฟ้ำพลงังำนแสงอำทติย์   
โครงกำรไทรใหญ่ ร่วมสนับสนุนโครงกำรซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สำยเลียบคลองบำงปลำกด แก่ชุมชนต�ำบลหินมูล อ�ำเภอบำงเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจำก คุณชำติชำย อุทัยพันธ์ ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดนครปฐม เป็นประธำนในพิธีรับมอบ   

 โรงไฟฟ้า เอสพพีี ท ูในกลุ่มเอก็โก 
สนับสนุนกำรปรับปรุงพื้นห้องน�้ำ หน่วย
บริกำรประชำชนต�ำบลแสลงพัน สถำนี
ต�ำรวจภธูรวังม่วง ต�ำบลแสลงพัน จงัหวดั
สระบุรี เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่
ประชำชนที่เดินทำงมำติดต่อรำชกำร 

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
สาธารณูปโภคของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าดังนี้  

 คุณอารักษ์ ศรีสมัย ผู ้จัดกำรส่วน
บริหำรบ�ำรุงรักษำ 2 - 3 และพนักงำน 
ผู ้ปฏิบัติงำน พร ้อมนักศึกษำฝ ึกงำน 
โรงไฟฟ้ำขนอมเข้ำร่วมกิจกรรมชุมชน 
สัมพันธ์ ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2559 ด้วย 
กำรปรับปรุงพัฒนำสภำพแวดล้อม และ 
มอบอุปกรณ์ต ่ำงๆ แก ่ โรงพยำบำล 
ส่งเสรมิสขุภำพต�ำบลบ้ำนท่ำจนัทร์ หมูท่ี ่4  
ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช  
โดยมีผู้อ�ำนวยกำร รพ.สต.ล้ำนท่ำจันทร์ 
ผู ้น�ำชุมชน และชำวบ้ำนร่วมกิจกรรม 
ดังกลำ่วด้วยประมำณ 40 คน

 คุณเลอวิทย์ เฟื่องไพบูลย์  
ผู ้ จั ดกำรส ่ วนบ� ำ รุ ง รักษำ  2  
ผู้บริหำร และพนักงำนโรงไฟฟ้ำ
ขนอม จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
ประจ�ำเดือนตุลำคม 2559 ด้วย
กำรพัฒนำศำลำสำธำรณะของ 
หมู่บ้ำน ณ หมู่ที่ 2 ต.ท้องเนียน 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช ใน 
กำรนี้มีผู ้น�ำชุมชนและชำวบ้ำน
ในชุมชนเข้ำร่วมกำรพัฒนำด้วย 
ประมำณ 40 คน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
น�ำโดยคุณไพโรจน์ บุญมำก ผู้จัดกำร
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป พร้อมทั้ง
ผู้บริหำร พนักงำน และผู้ปฏิบัติงำน 
จัดโครงกำรทัศนศึกษำเยำวชน เพื่อ
กำรเรียนรู้ ประจ�ำปี 2559 ด้วยกำรน�ำ
คณะนักเรียน และอำจำรย์ โรงเรียน
ตำ่งๆ ใน อ.ขนอม จ�ำนวน 22 โรงเรียน
โรงเรียนละ 9 คน โดยแบ่งเป็น
อำจำรย์ 1 คน และนักเรียน 8 คน 
ไปทัศนศึกษำดูงำนสถำนที่ต่ำงๆ  
ในเขตกรุงเทพมหำนคร และจังหวัด
ภำคกลำงรวมทั้งจ.ประจวบคีรีขันธ์ 
และจ.เพชรบุรี โดยมีนักเรียนและ
อำจำรย์เขำ้ร่วมกิจกรรมดังกลำ่ว
จ�ำนวน 198 คน

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี ทรี ในกลุ่ม
เอก็โก สนบัสนนุกำรศกึษำแก่โรงเรยีน
บ้ำนค�ำกลำง ส�ำหรับใช้ในโครงกำร
“พัฒนำห้องสมุดมีชีวิตสู่ห้องสมุด
มำตรฐำน” เพือ่ยกระดบักำรศกึษำและ
ปลูกฝังให้นักเรียนรักกำรอำ่น

 โรงไฟฟ้า เอสพพี ีไฟว์ ในกลุม่เอก็โก 
สนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงครัว แก่
ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลคูเมือง เพื่อให้
บุคลำกรของเทศบำล และประชำชน
ที่ติดต่อรำชกำรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 โรงไฟฟ้า เอสพพี ีไฟว์ ในกลุม่เอก็โก 
สนับสนุนกำรก่อสร้ำงอำคำรโรงครัว แก่
ส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลคูเมือง เพื่อให้
บุคลำกรของเทศบำล และประชำชน
ที่ติดต่อรำชกำรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

 บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด 
ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกำรจัดซื้อ
เครื่องมือช่ำง แก่กองช่ำงเทศบำลเมือง
ทำ่ผำ อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี 
เพื่อใช้ออกบริกำรช่วยเหลือประชำชน
ในเหตุสำธำรณภัยต่ำงๆ เช่น ตัดแต่ง
กิ่งไม้ ซ่อมแซมสำธำรณูปโภค
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก น�ำโดยคณะผู้บริหำรและ
พนักงำน ร่วมกิจกรรมท�ำควำมสะอำดชุมชนหนองคล้ำ จังหวัดระยอง ซ่ึงเป็น
กจิกรรมทีจ่ดัร่วมกบัชำวบ้ำนในชมุชนหนองคล้ำ และผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรม
ในสวนอุตสำหกรรมระยองอินดัสเตรียลพำร์ค โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว
จ�ำนวน 80 คน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอก็โก  ร่วมกบับรษิทัผลติไฟฟ้ำ จ�ำกดั (มหำชน) หรือ  
เอ็กโก อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์ และมูลนิธิไทย
รักษ์ป่ำ จัดกิจกรรมโครงกำรค่ำยเยำวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ รุ่นที่ 48 ประจ�ำปี  
2559 โดยมีคุณไพโรจน์ บุญมำก ผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป เป็นประธำนใน
กำรเปิดโครงกำร โดยมีเยำวชน ครูอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่อุทยำนและผู้ปฏิบัติงำน  
เขำ้ร่วมกิจกรรมดังกล่ำว จ�ำนวน 114 คน

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนและเข้ำร่วม 
กิจกรรม ก�ำจัดผักตบชวำในแม่น�้ำแม่กลอง อ�ำเภอบ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี  
เพ่ือลดปัญหำสิ่งแวดล้อมที่เกิดจำกกำรขยำยพันธุ์อย่ำงรวดเร็วของผักตบชวำ 
และแก้ไขปัญหำกำรสัญจรทำงน�้ำ โดยกิจกรรมดังกล่ำวได้รับควำมร่วมมือจำก
ชำวบ้ำน ผู้น�ำชุมชน และพนักงำนจำกบริษัทตำ่งๆ ในกำรช่วยก�ำจัดผักตบชวำ  

 คุณสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์ กรรมกำรผู้จัดกำร และ ผู้บริหำร พนักงำน ผู้ปฏิบัติงำน
โรงไฟฟำ้ขนอม ตลอดจนประชำชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำ ณ บริเวณ  
รมิทะเล บรษิทัผลติไฟฟ้ำขนอม จ�ำกดั โดยม ีพนกังำน และชำวบ้ำนร่วมกจิกรรม
ดังกล่ำว จ�ำนวน 50 คน

	โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก โดยทีมงำนชุมชนสัมพันธ์  
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม "โครงกำรประชำอำสำปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ เทิดไท้ 
มหำรำชินี 84 พรรษำ“ ณ สวนพุทธอุทยำนเฉลิมพระเกียรติ บำ้นซับใหญ่พัฒนำ  
หมู ่10  โดยทำงโครงกำรชยัภมู ิวนิด์ฟำร์ม ได้เข้ำร่วมปลกูต้นไม้ดงักล่ำวมำอย่ำง
ต่อเนื่อง นับเป็นระยะเวลำกว่ำ 5 ปี

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรม เพื่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าดังนี้

 จัดกิจกรรมเพิ่มประชำกรสัตว์น�้ำจืดและพัฒนำแหล่งบ่อผุด ณ อ่ำงเก็บน�้ำ 
บ้ำนกลำง ต.ควนทอง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช โดยคุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์  
กรรมกำรผู้จัดกำร น�ำคณะผู้บริหำร พนักงำน และผู้ปฏิบัติงำน เขำ้ร่วมกิจกรรม  
พร้อมทัง้ยงัได้รบัควำมร่วมมอืจำกคณุธวชัชยั  แท้เทีย่ง นำยอ�ำเภอขนอม  นำยก 
อบต. ควนทอง ก�ำนันต�ำบลควนทอง ผู้น�ำชุมชน ชำวบ้ำนรอบๆ อ่ำงเก็บน�้ำ
บ้ำนกลำง อำจำรย์และนักเรียน จำก ร.ร.วัดเจดีย์หลวง ร.ร.บ้ำนท่ำน้อย และ 
ร.ร.ชุมชนบ้ำนวัดบำงคู ในกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมดังกลำ่ว ประมำณ 600  คน
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ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและวันส�าคัญของชุมชน

 โรงไฟฟ้าเทพพนาวินด์ฟาร์ม
 ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนกิจกรรม
ทอดกฐินสำมัคคีของกรมสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำน โดยได้รับเกียรติจำก
คุณชมมณี ศรีชัยรัตน์ นิติกรช�ำนำญกำร 
รักษำรำชกำรแทนสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้แทนรับมอบ

 โรงไฟฟ้าระยอง ในกลุ่มเอ็กโก
สนับสนุนกิจกรรมทอดผำ้ปำ่สำมัคคี เพื่อ
ก่อสร้ำงวิหำรบูรพำจำรย์ ณ วัดหนองแฟบ
ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง และยังร่วม
สนับสนุนงบประมำณส�ำหรับทอดผ้ำป่ำ
สำมัคคี ณ วัดต่ำงๆ ในจังหวัดระยอง ได้แก่ 
วัดซอยคีรี วัดชำกลูกหญ้ำ และวัดตำกวน

 โรงไฟฟ้าเทพพนา
วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก
สนับสนุนกำรก่อสรำ้งซุ้ม
ประตูวัด ณ วัดตะแบก 
จังหวัดชัยภูมิ

โรงไฟฟ้าขนอม  ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม
ทางศาสนา และวันส�าคัญของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าดังนี้  

 คุณพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ และคุณมนตรี โชคอนันต์ พร้อมทั้ง
พนักงำนโรงไฟฟ้ำขนอม น�ำคณะผู้สูงอำยุโรงพยำบำลขนอม ผู้สูงอำยุรอบๆ โรงไฟฟ้ำ
ขนอม ในพื้นที่รอบอำ่งเก็บน�้ำบ้ำนกลำงและบำงคู เดินทำงทัศนศึกษำสถำนที่ต่ำงๆ ใน
จังหวัดภำคกลำงและภำคตะวันออก ในโครงกำรทัศนศึกษำผู้สูงอำยุ ประจ�ำปี  2559   
ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวมีผู้สูงอำยุเขำ้ร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้น 92 คน

 คุณสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหำรและพนักงำนโรงไฟฟำ้
ขนอม มอบผักสดให้กับศำลเจ้ำบุ่นเถ่ำก๋ง อ.ขนอม จ�ำนวน 3,000 กิโลกรัม ส�ำหรับ
ประกอบอำหำรในช่วงเทศกำลถือศีลกินเจ ประจ�ำปี 2559 โดยมีคุณเมษำ ก�ำเนิด 
นพลักษณ์ ประธำนศำลเจ้ำบุ่นเถ่ำก๋ง และคณะกรรมกำร เป็นตัวแทนในกำรรับ 
มอบ ซ่ึงผักดังกล่ำวเป็นผักที่ปลูกในโครงกำรเกษตรชีวภำพเพ่ือชุมชน จำกโรงเรียน 
ต่ำงๆ ในอ�ำเภอขนอม 

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี  
ทู ในกลุ่มเอ็กโก 
สนับสนุนงบประมำณ 
กิจกรรมทอดกฐิน
สำมัคคี ร่วมกับ
ส�ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดสระบุรี  ณ 
วัดเขำพลอยแหวน 
จ.จันทบุรี

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี ทรี 
และ โรงไฟฟ้า เอสพีพี โฟร์ 
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุน
“งำนบุญมหำสังฆทำน สืบสำน
วัฒนธรรมไทย ขับร้องสรภัญญะ 
ปี 2559”  ณ วัดหนองคับคำ  
ต.ท่ำคล้อ จ.ศรีสะเกษ

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี ทรี 
ในกลุ่มเอ็กโก  สนับสนุน
กิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี 
ปี 2559  ณ วัดโนนส�ำโรง
ต.ท่ำคล้อ จ.ศรีสะเกษ

 โรงไฟฟ้า เอสพีพี โฟร์ 
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุน
โครงกำร “สืบสำนประเพณีบุญ
ทอดเทียนโฮม” ณ วัดคูเมือง
ต.คูเมือง จ.ร้อยเอ็ด

 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน 
ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนงำน
มหำกฐินสำมัคคี ร่วมกับ
ชำวบ้ำนบ้ำนหนองนำสร้ำง 
ณ วัดแสนระลึกวนำรำม 
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีตัวแทนโรงไฟฟำ้ร้อยเอ็ด
กรีน และชำวบ้ำนในชุมชน
เข้ำร่วมพิธีกวำ่ 100 คน
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โรงไฟฟ้า เอสพีพี ไฟว์ ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทางศาสนา และวันส�าคัญของชุมชน รายรอบโรงไฟฟ้าดังนี้

 สนับสนุนโครงกำรสืบสำน
ประเพณีบุญทอดเทียนโฮม 
ประจ�ำปี 2559 ณ วัดบำ้นหัวนำ 
ต.คู้ยำยหมี  อ.สนำมชัยเขต 
จ.ฉะเชิงเทรำ

 สนับสนุนงำนบุญตักบำตรนมัสกำร
พระเจ้ำใหญ่หนองยำง –ยำงค�ำ 
ร่วมกับส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลกกกุง 
จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งถือเป็นประเพณีท้องถิ่น
ที่ส�ำคัญของชำวต�ำบลกกกุง

 สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐินสำมัคคี 
ประจ�ำปี 2559 ณ วัดรำษฏร์สีสุก
วัดบ้ำนหัวนำ และวัดปทุมวนำรำม
จ.ร้อยเอ็ด เพื่อสืบสำนพระพุทธศำสนำ
และประเพณีอันดีงำม ร่วมกับชำวบ้ำน
จำกชุมชนตำ่งๆ

บริษัท คลองหลวงยูทิลิตี้ จ�ากัด 
ในกลุ่มเอ็กโก โดยทีมงานชุมชน
สัมพันธ์  ร่วมสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี  กิจกรรมทาง
ศาสนาและวันส�าคัญของชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าดังนี้   

 ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์นครรังสิต ต.ประชำธิปัตย์  
อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณเดชำ 
กลิ่นกุสุม นำยกสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์นครรังสิตให้เกียรติเป็นประธำน

 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ เทศบำลเมือง
คลองหลวง  ต.คลองสอง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณผำชัย โปรียำนนท์ 
นำยอ�ำเภอคลองหลวง และคุณประเสริฐ 
ค่ำยทอง นำยกเทศมนตรีเทศบำลเมือง
คลองหลวง ให้เกียรติเป็นประธำน

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี  
กิจกรรมทางศาสนา และวันส�าคัญของชุมชน รอบโรงไฟฟ้าดังนี้ 

 ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่  
ปี 2559” ณ ชุมชนทำ่ผำ อ�ำเภอ
บ้ำนโป่ง จังหวัดรำชบุรี  โดยได้รับ
เกียรติจำก คุณสมยศ พุ่มน้อย 
นำยอ�ำเภอบ้ำนโป่ง เป็นประธำน
ในพิธี ซึ่งมีชำวบ้ำน ผู้น�ำชุมชน และ
พนักงำนบริษัทบ้ำนโป่งยูทิลิตี้ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมจ�ำนวนมำก กิจกรรม 
ดังกล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิด
พระเกียรติและแสดงควำมจงรัก
ภักดีต่อสมเด็จพระนำงเจำ้ฯ
พระบรมรำชินีนำถ และเพื่อปลูกฝัง
จิตส�ำนึกในกำรออกก�ำลังกำย
แก่ชำวบ้ำนชุมชนต�ำบลทำ่ผำ   

 สนับสนุนและร่วมกิจกรรม 
“กีฬาอบต.ลาดบัวขาวพบชุมชน” 
ณ วัดลำดบัวขำว อ�ำเภอบ้ำนโป่ง 
จังหวัดรำชบุรี โดยได้รับเกียรติจำก
คุณเฉลียว เก็งวิเชียรไชย นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลลำด
บัวขำว เป็นประธำนเปิดกิจกรรม 
ซึ่งกิจกรรมดังกลำ่วมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมกำรออกก�ำลังกำยและ
เชื่อมสัมพันธ์ระหวำ่งชุมชนและ
บุคลำกรของ อบต.ลำดบัวขำว

 สนับสนุนกิจกรรมทอดกฐิน
สามัคคี ประจ�ำปี 2559 
ณ วัดท่ำผำ วัดดอนเสลำ และ 
วัดลำดบัวขำว ร่วมกับชำวบ้ำน
และพนักงำนจำกกบริษัทตำ่งๆ 
ในอ�ำเภอบ้ำนโป่ง
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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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การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของชาติไทย 

เพราะทรงเป็นสดมภ์หลักของแผ่นดินและทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของพสกนิกรในชาติมาช้านาน 

แต่แม้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยไปแล้ว น�้าพระทัยและคุณงามความดีของพระองค์ 

ก็ยังประทับแน่นในใจของพสกนิกรทั้งหลาย  เมื่อใดที่เราระลึกถึงน�า้พระทัย 

และคุณงามความดีของพระองค์ก็เสมือนว่าพระองค์ยังทรงประทับอยู่กับเรา 

ขอให้ความระลึกถึงดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจ 

ให้เราท�าความดีและบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติด้วยความวิริยอุตสาหะ 

แม้ประสบอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตาม ให้สมกับเป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์

           ส�าหรับชาวพุทธนี้เป็นโอกาสที่ควรพินิจถึงความจริงที่เรียกว่า 

“พระอนิจจลักษณะ” 

แม้เป็นความจริงที่ไม่พึงประสงค์ในยามนี้ แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นได้เลย 

จึงเป็นสิ่งที่เราพึงยอมรับและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ได้เพื่อก้าวไปข้างหน้า 

และสร้างสรรค์ความดีด้วยใจที่ไม่ประมาท

พระไพศาล วิสาโล






