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กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า
ท่ีปรึกษา: ภาสกร ศศะนาวิน, วาสนา วงศ์พรหมเมฆ บรรณาธิการบริหาร: ศิริรัชต วงศ์ปิยะ บรรณาธิการกิจกรรมพัฒนาชุมชน: อดิศักดิ์ 
ปัญจหงษ์ บรรณาธิการ: พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (66) 0 2998 5999 โทรสาร: (66) 0 2955 0956-9

กระดาษเน้ือในวารสารสุขใจ ใช้นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม ทำาจากกระดาษท่ีปราศจากสารคลอรีนในการผลิตและลดการใช้เย่ือไม้มากกว่ากระดาษปกติ 50%



พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
บรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกครอบครัว

พบกันอีกครั้งกับวารสาร “สุขใจ” ฉบับนี้ ขอต้อนรับทุกท่านกับฤดูฝนที่สดชื่น

ด้วยภาพสวยๆ จากทุ่งกระดอกเจียว ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม โดยมี 

น้องๆ เยาวชนที่อาสาเป็นไกด์นำาชมสถานที่ท่องเที่ยวใน จ. ชัยภูมิ ซึ่งทุกท่าน

สามารถพลิกไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่คอลัมน์ บ้านฉัน บ้านเธอ ได้อีกเช่นเคย

สำาหรับความพิเศษของวารสารสุขใจฉบับนี้นอกจากภาพสวยๆ ในคอลัมน์ 

บ้านฉัน บ้านเธอ แล้ว คอลัมน์ เรื่องเด่นเล่มนี้ ก็พิเศษไม่แพ้กัน โดยฉบับนี้จะเป็น 

การแนะนำาน้องๆ นักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ 

โรงเรียนน้อง” ทั้ง 25 คน ให้ทุกท่านได้รู้จัก จากนั้นพาไปชิม “น้ำามัลเบอรี่  

แยมมัลเบอรี่” ของอร่อยจากกลุ่มหม่อนเลี้ยงไหม บ้านโนนสะอาด จ.ชัยภูมิ ที่ 

คอลัมน์ “ของดีบ้านเรา” และสำาหรับเด็กๆ ก็สามารถไปติดตาม เอ็กโก เรนเจอร์ 

ในตอนที่ 3 กันต่อได้ที่หน้า 30 รับรองว่าเนื้อหาทั้งสนุก ครบเครื่องเรื่องความรู้

เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้  กองบรรณาธิการยังคงตั้งใจที่จะคัดสรรเรื่องราวที่เป็นสาระ นานา

ประโยชน์ และคอยอัพเดตกิจกรรมข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้าในกลุ่ม

เอ็กโก เพ่ือที่ให้วารสาร “สุขใจ” เป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างกลุ่มเอ็กโกกับเพื่อนบ้าน 

รอบโรงไฟฟ้าทุกที่ ซึ่งทางทีมกองบรรณาธิการหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับทั้ง

สาระ รอยยิ้ม และความสุข จากวารสารสุขใจที่ท่านถือในมือเล่มนี้  

เพื่อเป็นกำาลังใจให้แก่ทีมงานวารสารสุขใจ อย่าลืมร่วมสนุก ส่งคำาตอบในหน้า 

สนุกคิดพิชิตรางวัล และส่งความคิดเห็นมาทักทายพวกเราบ้างนะคะ



รู้จัก

วารสารสุขใจฉบับที่แล้ว เราได้เล่าถึงกิจกรรมการมอบ 
“ทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2” ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียน
น้อง” หนึ่งในโครงการเพื่อชุมชน ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของ 
การก่อต้ังบริษัท โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้พิจารณามอบทุนอาชีวศึกษา 
จำานวน 25 ทุน ซึ่งไม่มีภาระผูกพันให้แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาด 
แคลนทุนทรัพย์ ให้ได้ศึกษาต่อในในระดับ ปวช.- ปวส. ซึ่งจากผล 
การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจาก 49 โรงเรียน รอบ 
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกนั้น ในปี 2561 มีเยาวชนจำานวน 25 คน 
ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการพิจารณาให้เข้าเรียนใน 5 สาขา
วิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า ดังนี้

นักเรียนทุนอาชีวศึกษา  รุ่นที่ 2

- สาขาไฟฟ้ากำาลัง  14 คน
- สาขาอิเล็กทรอนิกส์ 3 คน
- สาขาช่างกลโรงงาน 4 คน
- สาขาช่างยนต์ 3 คน
- สาขาซ่อมบำารุง 1 คน

เพ่ือให้ทุกท่านได้รู้จักน้องๆ เยาวชนคนเก่งท่ีได้รับคัดเลือกรับทุน 
อาชีวศึกษารุ่นท่ี 2 มากข้ึน วารสารสุขใจฉบับน้ีจะขอแนะนำาน้องๆ 
นักเรียนทุนอาชีวศึกษารุ่นท่ี 2 ให้ทุกท่านได้รู้จักว่าแต่ละคนเรียน 
สาขาอะไรและที่ไหนกันบ้าง และที่สำาคัญคือ ความฝัน อนาคตที่
น้องๆ ทั้ง 25 คนที่ได้มุ่งมั่นตั้งเป้าหมายไว้มีอะไรกันบ้าง

2 สุขใจ



แคมปัส - อนุกูล โชติชัย 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
จ. ระยอง 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง 

บอล - ศราวุธ ขอนทอง 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธาน ี
จ. ปทุมธาน ี
สาขาไฟฟ้ากำาลัง 

ฟลุ๊ก - จินตนา เจียมจริต 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
จ. ชัยนาท 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง 

มายด์ - สุธีรา กงจันทร ์
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 
จ. ชัยนาท 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

เฌอเอม -  
ประพาฬรัตน์ ศรีพระจันทร์ 
วิทยาลัยเทคโนยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 
จ. เพชรบูรณ์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำาลัง

มายด์ - วรรณพร ช่อวงษ์ 
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 
จ. นครสวรรค์ 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง 

“ผมเลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง เพราะผมทราบข้อมูลว่ามันเป็น 
สาขาวิชาท่ีขาดแคลนในจังหวัดระยอง ย่ิงไปกว่าน้ันความฝันของ 
ผมคือผมอยากส่งตัวเองและน้องเรียนให้จบ ทำางานเก็บเงิน
ซื้อบ้านให้ครอบครัวตัวเองได้  และสามารถแบ่งเบาภาระของ
ครอบครัวให้หมดให้ได้”

“ตอนเด็กๆ ผมชอบประดิษฐ์ส่ิงของ หรือไม่ก็ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ตลอด ผมเชื่อว่าผมมีความสามารถทางด้านไฟฟ้า ผมจึงอยาก
จะเรียนต่อด้านสาขาไฟฟ้ากำาลัง ผมมั่นใจว่าผมจะนำาความ-
สามารถที่ผมมีไปต่อยอด และเป็นช่างไฟฟ้าที่ดีในอนาคตได้”

“ฉันฝันอยากเป็นช่างไฟฟ้า จึงตัดสินใจเลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง 
เพราะคิดว่าถ้าเรียนจบแล้ว จะนำาความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชน 
หมู่บ้านของตัวเอง ซี่งความฝันของฉันนี้เป็นเหมือนพลังที่ทำาให ้
ฉันมุ่งมั่นและพยายามที่จะตั้งใจเรียนให้จบในสาขาวิชานี้ให้ได้”

“ความฝันของฉัน คือการได้เรียนสูงๆ เพ่ือวันหน่ึงฉันจะสามารถ 
ดูแลพ่อให้มีชีวิตที่สุขสบายได้ ทุกวันนี้สุขภาพของพ่อไม่ค่อย 
แข็งแรง แต่พ่อก็ยังทำาอาชีพรับจ้างเพื่อหาเงินมาให้ฉันและน้อง 
ได้มีค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนในแต่ละวัน  พ่อ คือ แรงบันดาลใจของ 
ฉันที่ทำาให้ฉันไม่ย่อท้อและจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียน”

“ตอนเด็กๆ ฉันเคยฝันอยากจะเป็นหลายอาชีพ แต่ตอนน้ีฉันรู้ว่า 
ตัวเองถนัดเรียนไฟฟ้า อนาคตของฉัน ฉันจึงอยากเป็นวิศวกร 
ไฟฟ้า ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุดของความฝันของฉันคือ ฉันอยากจะทำาให้ 
ครอบครัวของฉันมีความสุขและความสบาย ฉันไม่อยากให้พ่อ 
แม่ต้องทำางานหนัก ฉันสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนจบให้สูงๆ และ 
หางานทำาให้ได้”

“ฉันมีความใฝ่ฝันท่ีอยากจะเรียนรู้เร่ืองไฟฟ้า และการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติต่างๆ ฉันเชื่อว่าถ้าฉันเรียนไฟฟ้า ฉันจะสามารถใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติที่จะมาผลิตไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ 
ฉันฝันว่าฉันจะนำาความรู้เรื่องไฟฟ้าไปใช้ในการประกอบอาชีพ
สุจริต และช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัว”

3สุขใจ



ข้าวต้ม - ภิญญดา ต้อมคำา 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  
จ. ราชบุรี  
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

กุ้ง - รุ่งตะวัน  ผิวนวล 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ
จ. ชัยภูมิ 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

แนน - จารุวรรณ หาญณรงค์ 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ
จ. ชัยภูมิ 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

หมิว - อารียา จตุพรม 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

นัทธ์ - นัทธ์ ไชยโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เขต 1 
จ. ราชบุรี 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

หมูก้ี - เสาวลักษณ์  ศิริวงขันธ์ุ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

“ตอนเด็กๆ ความภาคภูมิใจของผม คือ การสอบได้ที่ 1 เพราะ
นั่นทำาให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวผม พอโตขึ้นผมได้รับคัดเลือกเป็น
ประธานนักเรียน ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนทำาหน้าที่นี้ 
ในอนาคตผมอยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า ผมอยากจะทำาหน้าที่ของ
ผมให้เต็มความสามารถเท่าที่จะทำาได้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ
ให้แก่พ่อแม่ คุณครู และเพื่อนๆ”

“ในอนาคต ฉันฝันอยากจะเป็นช่างไฟฟ้า ฉันคิดว่ามันอาชีพที ่
ท้าทาย และเป็นเร่ืองใกล้ตัว เพราะถ้าเราไม่มีไฟฟ้า เราจะสามารถ 
อยู่ได้อย่างไร ฉันตัดสินใจเลือกเรียนสายอาชีพ เพื่อที่จะได้มี
รายได้ระหว่างที่เรียน มีทักษะวิชาชีพติดตัว ฉันอยากจะมุ่งมั่น
ตั้งใจทำาความฝันเพื่อทำาให้พ่อแม่ภูมิใจ และทำาให้ครอบครัว 
สุขสบาย”

“การเป็น ‘วิศวกร’ คือ ความฝันของฉันตั้งแต่เด็ก แน่นอนว่าก่อน 
ที่จะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าใช้จ่าย 
ในการเล่าเรียนการศึกษาที่ค่อนข้างสูง ครอบครัวของฉันก็ไม่ได้
มีเงินมากมายอะไร แต่ฉันเชื่อว่า ด้วยความพยายามและความ
มุ่งมั่น จะทำาให้เราเดินไปถึงฝันแน่นอน”

“ฉันเชื่อว่า ‘ความฝัน’ จะเป็นแรงผลักดันให้ทุกคนดำาเนินชีวิต 
สำาหรับฉันก็เช่นเดียวกัน ฉันอยากจะทำาให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจ 
ฉันอยากจะมีหน้าที่การงานที่ดี และสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ให ้
สุขสบายได้ ดังน้ันฉันจะต้ังใจเรียนในสาขาวิชาท่ีฉันได้เลือกเรียน 
อย่างเต็มท่ีเพ่ืออนาคตของฉันจะได้เป็นไปตามความฝันท่ีหวังไว้” 

“อนาคตของฉัน ฉันอยากจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า เพราะฉันชอบ
เรียนสิ่งที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ฉันอยากจะมีเงินเดือนสูงๆ เพื่อที่จะ
สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ และทำาให้พ่อแม่ภาคภูมิใจให้ได้”

“การที่ได้เห็นแม่ทำางานหนักทุกวัน คือ แรงบันดาลใจของหนู
ที่ทำาให้หนูมุ่งมั่นตั้งใจจะเรียนให้จบสูงเท่าที่สูงได้ เพื่ออนาคต 
หนูจะได้เป็นวิศวกร มีงาน มีเงิน ช่วยแบ่งเบาภาระของแม่ และ
ทำาให้แม่ได้สุขสบายให้ได้ในที่สุด”

4 สุขใจ



แพน - จิราภรณ์ สิงสวาส 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

เพชร - ศิวเทพ วรรณสุทธิ์ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด 
สาขาไฟฟ้ากำาลัง

สิงห์ - ธีรภัทร์  หลอมนาค 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 
จ. ราชบุรี 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์

เนตร - ภารวิณี จ้อยทองมูล 
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า 
(หลวงพ่อเป่ินอุปถัมภ์) 
จ. นครปฐม สาขาอิเล็กทรอนิกส์

เปา - บัณฑิต  ภูวาดสาย 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์

“เหตุผลที่หนูเลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง เพราะหนูอยากจะเป็น
ช่างไฟฟ้าในอุตสาหกรรมของรัฐหรือเอกชนค่ะ หนูเชื่อว่าอะไรที่ 
ผู้ชายทำาได้ ผู้หญิงก็ทำาได้ ที่สำาคัญคือ หนูจะนำาความรู้เรื่อง
ไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำาวัน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบง่าย และหนูเชื่อว่าสิ่งที่หนูเรียนน่าจะมี
ประโยชน์ต่อชุมชนค่ะ”

“ผมอยากจะเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง เพราะผมชอบศึกษาหาความรู้ 
เกี่ยวกับเรื่องวงจรไฟฟ้า ค่ากำาลังไฟฟ้า นอกจากนี้ ผมเชื่อว่า
ความรู้ที่ผมได้เรียนมา จะทำาให้ผมสามารถเปิดร้านเป็นของ
ตนเองได้โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผมเรียน และทำาให้
ผมมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ให้ได้”

“ผมเติบโตมากับพ่อแม่ที่ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพ
ของพอ่กบัแมเ่ป็นแรงบนัดาลใจใหผ้ม  ผมจงึอยากจะเป็นชา่งกล 
สาขาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งในงานช่างที ่
ผมจะทำา และสามารถแบ่งเบาภาระและดูแลครอบครัวให้ได้”

“ด้วยข้อจำากัดของครอบครัวหนู ทำาให้หนูฝันที่จะเรียนจบสูงๆ 
เพื่อที่จะได้มีงานดีๆ ทำา มีเงินเดือนสูงๆ หนูฝันอยากเป็น
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  ความฝันสูงสุดที่หนูอยากทำาให้ได้ คือ 
เลี้ยงดูพ่อแม่ให้สบาย ไม่ให้ท่านต้องทำางานหนัก หนูอยากมีเงิน 
ให้แม่ใช้เหมือนที่แม่เคยให้หนู อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆ เหมือน
ที่แม่เคยฝันไว้”

“ผมเชื่อว่า หากผมได้เรียนหนังสือในชั้นสูงๆ จะเป็นจุดเปลี่ยน
ในชีวิตผมที่จะทำาให้ผมได้มีงานทำาที่ดี สามารถหารายได้ได้ด้วย
ตนเอง  สามารถเลี้ยงดูยาย และครอบครัวญาติพี่น้องให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่พอมีพอกินดีขึ้นมาบ้าง”

5สุขใจ



เฟิร์ส - พีรภัทร  พุฒจิระ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุร ี
จ. ราชบุรี 
สาขาช่างกลโรงงาน

บาส - ทยากร ปล้ำานาค 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย 
จ. ระยอง 
สาขาช่างกลโรงงาน

แนน - พิมพ์ชนก แคว้นไธสง  
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูม ิ
จ. ชัยภูมิ 
สาขาช่างกลโรงงาน

นพ - นพรัตน์  สว่างเนตร 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
จ. อุบลราชธาน ี
สาขาช่างกลโรงงาน

“ตอนเด็กผมฝันอยากจะเป็นวิศวกร เพราะผมเชื่อว่าอาชีพนี้เป็น 
อาชีพท่ีสุจริต มีความม่ันคง และมีรายได้สูง และทำาให้ผมสามารถ 
ดูแลพ่อแม่และทุกคนในครอบครัวให้มีความสุขได้ ผมอยากให้ 
พ่อแม่ภาคภูมิใจในตัวผมที่ผมมีอาชีพที่สุจริต สามารถหาเงิน 
ได้ด้วยตัวเอง และสักวันหนึ่ง ผมจะเป็นที่พึ่งพิงให้แก่พ่อแม ่
ในอนาคต”  

“ผมมีความฝันอยากจะเป็นวิศวกร ผมคิดว่าการเรียนวิศวกร 
หากเลือกเรียนสายสามัญจะมีค่าใช้จ่ายสูง ผมจึงตัดสินใจเรียน
สายอาชีพ และตั้งใจที่จะเรียนไปด้วย ทำางานไปด้วย เพื่อลดค่า- 
ใช้จ่ายในบ้าน แบ่งเบาภาระของตาและยาย ผมฝันว่าสักวันหน่ึง 
ผมจะเป็นวิศวกรที่สามารถดูแลครอบครัวได้”

“ฉันฝันอยากจะเป็น ‘ช่างกลโรงงาน’ ฉันจึงตัดสินใจเลือกเรียน
สายอาชีพ ฉันมีความฝันว่า ฉันจะมีเงินเหลือจากการฝึกงาน
มากพอที่จะส่งตัวเองเรียนจบปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรม
เครื่องกล เพื่อที่ฉันจะได้มีงานที่มั่นคงจนสามารถสร้างบ้าน
หลังใหม่ให้ตาและยายได้”

“ผมอยากจะเป็นช่างกลโรงงาน ผมเชื่อว่าอาชีพ ‘ช่าง’ จะเป็น
อาชีพท่ีช่วยให้พ่อแม่ผมภูมิใจและมีความสุข ท่ีสำาคัญคือ มันเป็น
สิ่งที่ผมชอบ ผมคิดว่ามันคงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่ผมจะได้ทำาในสิ่ง
ที่ผมรัก ในขณะเดียวกันก็สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบายได้”

6 สุขใจ



บอส - อัจฉริยะ กรรเชียง 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก 
จ. สระบุรี 
สาขาซ่อมบำารุง
“แม้ว่าอนาคตจะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน แต่สำาหรับผมนั้น ผมเชื่อว่า 
ความต้ังใจ และความเช่ือม่ันคือส่ิงท่ีแน่นอนสำาหรับความฝันของ
ผม ถ้าผมตั้งใจ ผมเชื่อว่า ผมจะสามารถเป็น ‘ช่าง’ ได้ ผมเช่ือว่า 
อาชีพ ‘ช่าง’ นั้น เราจะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำามันจริงๆ 
และถ้าเราตั้งใจทำาด้วยใจรัก อาชีพ ’ช่าง’ จะกลายเป็นอาชีพที ่
สร้างรายได้ และช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวของผมในอนาคต”

“ความมุ่งหวังในอนาคตของผม ผมตั้งใจจะศึกษาต่อในสาขา
ช่างยนต์ ผมอยากจะเป็นช่างยนต์ ซ่อมรถให้พ่อกับแม่และญาติ
พี่น้อง ผมเชื่อว่าอาชีพ ‘ช่าง’ จะเป็นอาชีพที่ผมรัก และทำามันได้
ดีที่สุด จนสามารถที่จะมีงาน มีรายได้ที่สามารถแบ่งเบาภาระ
ของครอบครัวให้ได้”

“ความใฝ่ฝันสูงสุดของผมคือ การเรียนสูงๆ มีงานทำาสามารถ
เลี้ยงดูครอบครัวได้ ผมฝันที่อยากจะเป็นตำารวจ เพื่อที่จะได้มี
งานที่มั่นคง ผมเชื่อว่ารอยยิ้ม กำาลังใจจากครอบครัว และความ
มุ่งมั่นของผมจะผลักดันให้ผมประสบความสำาเร็จได้ในที่สุด”

ดน - ธีรดนย์  ดวงแก้ว 
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
จ. ร้อยเอ็ด  
สาขาช่างยนต์

เบิร์ด - แสงสุรีย์ กันตรง 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
จ. ร้อยเอ็ด 
สาขาช่างยนต์

เกมส์ - อนุชา  วรนาม 
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 
จ. ร้อยเอ็ด 
สาขาช่างยนต์
“ผมมีความสนใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม 
แผนกช่างยนต์ เพราะผมชอบศึกษาเกี่ยวกับรถยนต์ ยี่ห้อ-
รถยนต์ รวมถึงการซ่อมแซมรถยนต์  ผมอยากที่จะพัฒนาความรู ้
ความสามารถเพื่อนำาไปใช้ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การที่ผมเลือกเรียนสายอาชีพ ทำาให้ผมสามารถประกอบอาชีพ
ได้อย่างรวดเร็ว และช่วยแบ่งเขาภาระครอบครัวอีกด้วย”

สุดท้ายนี้ขอส่งพลังและกำาลังใจให้น้องๆ คนเก่ง 
ทั้ง 25 คน ที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนักเรียนทุน 
อาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ของเอ็กโก กรุ๊ป   
ขอให้น้องๆ รักษาความมุ่งม่ัน ต้ังใจ 
ท่ีจะเดินทางไปถึงอนาคตที่คาดหวัง 
ประสบความสำาเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้กันทุกคน

7สุขใจ



ไปชมดอกไม้ด้วยกันนะคะ !

พื้นที่อำาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ แต่ที่นี่มีสถานที่

น่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียว ทีมงานวารสารสุขใจฉบับนี้ ได้ร่วมเดินทางไปกับน้องๆ จาก 

โรงเรียนบ้านบุฉนวน ได้แก่ น้องปู-เป้ สาวน้อยฝาแฝด น้องเอิน น้องเพชร น้องกระแต 

น้องออย (หนุ่มน้อยคนเดียวในทีม) และครูหนู-คุณครูหทัยกาญจน์ ปองดี มาสำารวจ 

พื้นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่เหมือนใคร จนอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาลองสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้ง

ทุ่งกังหันลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม
เร่ิมต้นจากพ้ืนท่ีรอบโรงเรียนบ้านบุฉนวน สามารถมองเห็น

ทุ่งกังหันลมที่ทั้งสวยงามและแปลกตาตั้งอยู่ในทิวเขาร่วมกับ
ไร่มันสำาปะหลัง ไร่อ้อยของชาวบ้าน ในพื้นที่ของทุ่งกังหันลม
ขนาดใหญ่นี้ มีเส้นทางสำาหรับจักรยานให้มาปั่นท่องเที่ยวและ
ออกกำาลังกายได้

น้องปู-เป้ สองสาวฝาแฝดและน้องเอินเล่าให้เราฟังว่า “แต่เดิม 
ท่ีน่ีเป็นพ้ืนท่ีเกษตรของชาวบ้านธรรมดา แต่หลังจากมีทุ่งกังหันลม 
เกิดขึ้น ถนนหนทางต่างๆ ก็ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น การเดินทาง 
ในหมู่บ้านมีความสะดวกกว่าเดิม  และเม่ือมีคนมาเท่ียวท่ีนี่มากข้ึน 

ก็อาจนำารายได้เข้ามา 
สู่ชุมชนเพิ่มขึ้น”

ทุ่งดอกกระเจียว หน่ึงปีบานสองเดือน  
เพ่ือนๆ อย่าพลาด

ต่อมาเราเดินทางเข้าสู่อำาเภอเทพสถิต อุทยานแห่งชาต ิ
ป่าหนิงาม ซึง่มทีุง่ดอกกระเจยีวทีจ่ะบานเฉพาะชว่งฤดฝูน   ตัง้แต ่
กลางเดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคม        ช่วงท่ีเราไปถึงมีหมอกลงหนา 
สร้างบรรยากาศสวยงามลึกลับชวนต่ืนเต้นน่าค้นหา เม่ือถึงทาง
เข้าอุทยาน เราเลือกได้ว่าจะเดินขึ้นไป ซึ่งต้องออกแรงมากหน่อย 
แต่ก็ได้บรรยากาศ หรือจะนั่งรถที่ทางอุทยานเตรียมไว้ให้ก็ได้

ทุ่งดอกกระเจียว กังหันลม สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย



แล้วพบกันปีหน้าค่ะ  !

ผาสุดแผ่นดิน ผาหินวัดความกล้า
ก่อนที่จะเข้าสู่ทุ่งดอกกระเจียวนั้น ที่ที่พลาดไม่ได้ก็คือ 

“ผาสุดแผ่นดิน” ลานผาหินที่ยื่นออกไปในอากาศ เป็นจุดชมวิว 
ยอดนิยมที่คนมักถ่ายรูปอวดความกล้า น้องๆ เล่าให้ฟังว่าใน 
วันที่อากาศแจ่มใสเป็นปกติจะมองเห็นทิวทัศน์เมืองชัยภูมิ 
อยู่ด้านล่าง แต่เน่ืองจากวันท่ีทางทีมงานสุขใจเดินทางไป มีหมอก 
หนาทำาให้มองไม่เห็นอะไร แต่เราก็ได้ภาพท่ีสวยแปลกตาไปอีกแบบ 

ลานหินงาม ประติมากรรมหินตามธรรมชาติที่มหัศจรรย์
จากทุ่งดอกกระเจียวในอุทยาน ยังมีลานหินงามให้แวะชม 

อีกหนึ่งที่ ซึ่งที่นี่เป็นที่มาของชื่อ ”อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม” 
เนื่องจากเป็นลานที่มีก้อนหินขนาดใหญ่แต่โดนกัดกร่อนจาก 
กาลเวลา จนเกิดเป็นประติมากรรมหินรูปทรงแปลกตาชวนให้ 
จินตนาการ หินแต่ละก้อนก็มีชื่อตามจินตนาการของผู้พบเห็น 
เช่น หินฟีฟ่า หินแม่ไก่ หินช้างเอราวัณ เป็นต้น นอกจากก้อนหิน 
ทรงแปลกตาเหล่านี้แล้วเรายังสามารถศึกษาพันธุ์ไม้หายาก  
เช่น ไลเค่นส์ ข้าวตอกฤาษีและเฟิร์นหลากชนิดที่กระจายตัวอยู่
ตามลานหินงามนี้ได้ด้วย

สำาหรับทีมงานสุขใจที่ไม่เคยมาชัยภูมิมาก่อน การที่น้องๆ 
จากโรงเรียนบ้านบุฉนวนพาเท่ียวในคร้ังน้ี ได้มีโอกาสชมความงาม 
ท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายพ้ืนท่ี ถือเป็นความประทับใจท่ีอยาก 
จะบอกกับผู้อ่านทุกๆ คนว่าชัยภูมินี้ มีดีไม่แพ้ใครเลยจริงๆ 

ทุ่งดอกกระเจียว
จากผาสุดแผ่นดิน เราเดินผ่านทุ่งหินงามไปราวๆ อีก  

300 เมตร ก็ถึงทุ่งหญ้าสีเขียวสุดกว้างไกล แซมด้วยสีชมพู 
ของดอกกระเจียวท่ีกำาลังบานสะพร่ังต้อนรับผู้มาเยือน ท่ีน่ีถือเป็น 
ไฮไลท์ของการเดินทาง พวกเราเดินผ่านสะพานไม้ที่ทอดยาว 
ลงไปในทุ่งดอกกระเจียว ลดเลี้ยวไปมาตามสภาพภูมิประเทศ
ของพื้นที่ เพลิดเพลินกับควางดงามตามธรรมชาติ โดยมีจุดแวะ
พักเป็นระยะ จะนั่งพักชมธรรมชาติหรือถ่ายรูปก็ได้ เราคิดว่า 
สำาหรับใครที่ได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติเช่นน้ี 
จิตสำานึกในการอยากรักษาดูแลธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับเรา 
ก็น่าจะเกิดขึ้นในใจได้ไม่ยาก
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มะนาวโห่

กล้วยสอดใส้แยมมัลเบอรี่

สบู่

ฟักข้าว

การทำาเกษตรอินทรีย์ อีกหนึ่งทางเลือกสำาหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาเรื่อง 

ราคาผลผลิตตกต่ำา การระบาดของโรคพืช แมลง ศัตรูพืช และกรณีผลผลิตเสียหายจากธรรมชาต ิ

ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างจากกลุ่มหม่อนเลี้ยงไหม จากชุมชนบ้านโนนสะอาด จ. ชัยภูมิ

เกษตรอินทรีย์ ความยั่งยืนที่ต้องใช้เวลา
คุณทัดทรวง ศรีสุวรรณ หรือคุณหน่ึง ผู้นำากลุ่มหม่อนเล้ียงไหม บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ได้ริเร่ิมปลูกผักอินทรีย์ 

ปลอดสารพิษ และนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยจุดเร่ิมต้นท่ีคุณหน่ึงหันมาทำาเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจังน้ัน 
คุณหน่ึงเล่าให้ฟังว่า “ตอนแรกพ่ีตัดสินใจย้ายกลับมาใช้ชีวิตท่ีบ้านเกิดก็เพ่ือมาดูแลคุณพ่อท่ีไม่ค่อยสบาย 

โดยคุณหมอแนะนำาให้คุณพ่อทานแต่ผัก ซึ่งพี่เองก็รู้สึกว่าผักส่วนใหญ่ในตลาดนั้นปนเปื้อนสารเคมี  

ก็เลยอยากจะเริ่มลงมือปลูกผักปลอดสารพิษด้วยตัวเอง จึงเริ่มเข้าอบรมหาความรู้เพิ่มเติม”

จากจุดเริ่มต้นแรก ด้วยความใฝ่รู้บวกกับความรู้ที่ได้รับจากการอบรม คุณหนึ่งได้ลองทำาปุ๋ย 
อินทรีย์ใช้เอง โดยได้ทำาน้ำาหมัก ไล่แมลงด้วยการใช้สะเดาและบอระเพ็ด แบบไม่ใช้สารเคมี 
คุณหน่ึงเช่ือว่า “ถ้าในสมัยก่อน คนเฒ่าคนแก่ เขายังสามารถปลูกพืชโดยไม่ใช้เคมีท่ีอันตรายได้ 

เราก็น่าจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมาทำาได้” อย่างไรก็ตามการหันมา 
ทำาเกษตรอินทรีย์ก็ไม่ได้รวดเร็วอย่างท่ีคิด คุณหน่ึงแชร์ประสบการณ์ 
ให้เราฟังว่า “การทำาปุ๋ยอินทรีย์ การทำาน้ำาหมักต้องใช้ระยะเวลา  

ผลิตภัณฑ์จาก 
เกษตรอินทรีย์
สู่วิถีชีวิตใหม่เกษตรกร ชุมชนบ้านโนนสะอาด
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ทำาให้เห็นว่าดี จึงมีคนร่วมสร้าง
ในการเริ่มต้นโครงการต่างๆ คุณหนึ่งเริ่มจากการทำาด้วย

ตัวเองก่อน คุณหนึ่งเล่าให้ฟังว่า “เมื่อเริ่มต้น คนอื่นอาจจะยัง 

ไม่เห็นว่าโครงการเหล่านี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต 

ได้อย่างไร แต่ถ้าเราสามารถทำาจนสำาเร็จเห็นผล ใครๆ ก็อยาก 

มาเขา้รว่มชว่ยเหลอื” ตอ่มาพอทกุคนในชมุชนเขา้มาชว่ยกนัทำา 
ผลิตภัณฑ์ จึงก่อให้เกิดเป็นโครงการพัฒนาชุมชนขึ้น โดยมี 
แนวคิด ให้ทุกคนพึ่งพาตัวเอง ใช้ชีวิตพอเพียง ทำาการเกษตร 
ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ไว้กิน ทำาของใช้ไว้ใช้ ซึ่งช่วยลดรายจ่าย
สร้างรายได้จากการทำาผลิตภัณฑ์ขาย

ก้าวต่อไปของบ้านโนนสะอาด
ในวันน้ีชุมชนบ้านโนนสะอาดได้รับรางวัล “หมู่บ้านท่องเท่ียว 

นวัตวิถีจากรัฐบาล” เนื่องจากการมีสินค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบใน
ชุมชนที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และต่อไปในอนาคต ทางชุมชน 
บ้านโนนสะอาดก็วางแผนพัฒนาเป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเท่ียวโอท็อป 
นวตัวถิ ี โดยเริม่จากการพฒันาวางแผนใหม้สีถานทีท่อ่งเทีย่วใน 
ชุมชน จุดพักผ่อน อาหารท้องถิ่น เพื่อจะดึงผู้คนจากภายนอก 
เข้ามาภายในชุมชน เพื่อเปลี่ยนจากแต่เดิมที่นำาเอาผลิตภัณฑ์ไป 
ขายภายนอกชุมชน ให้กลายเป็นคนจากภายนอกเดินทางมาซื้อ
ในพื้นที่เอง ซึ่งหากทำาได้ ชาวบ้านก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ออกไปขาย ไปเช่าพื้นที่อีกต่อไป 

หม่อนไหม จากรายได้ตามฤดูกาลสู่รายเดือน
พื้นที่ชุมชนบ้านโนนสะอาด อำาเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 

เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรนิยมปลูกมันปะหลัง หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

ผลิตภัณฑ์แปรรูป สร้างรายได้รายวัน
เม่ือขยายการเล้ียงไหมออกไป ส่งผลให้พ้ืนท่ีในการปลูกต้น

มัลเบอร์รี่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นถึง 300 ต้น ส่วนของใบแก่ก็นำา
มาเลี้ยงเพื่อช่วยให้รังไหมแข็งตัวมากขึ้น ส่วนลูกก็แปรรูปเป็น
น้ำาลูกหม่อนสูตรเข้มข้นและแยม

หลังจากนั้น คุณหนึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลทาง 
การเกษตรให้ออกมาหลากหลาย ท้ังของกินและของใช้ เช่น ไข่เค็ม 
สมุนไพร น้ำามัลเบอร์รี่เข้มข้น กล้วยมันกวนสอดไส้แยมมัลเบอร์รี่ 
สบู่ฟักข้าว ฯลฯ ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ก็ได้ผลตอบรับอย่างดีจนกลาย 
เป็นของใช้ ของฝากสำาหรับคนในชุมชนรวมท้ังกลายเป็นสินค้า 
จำาหน่ายออกไปนอกชุมชนด้วย  ถึงวันน้ีคุณหน่ึงเล่าว่า ทางกลุ่มมี 
สินค้าโอท็อปเป็นของตัวเอง 15 ชนิด ทั้งหมดใช้วัตถุดิบพื้นบ้าน 
ปลูกเองในชุมชนทั้งหมด และนำาไปจำาหน่ายสร้างรายได้รายวัน 
หรือรายสัปดาห์ ผ่านช่องทางขาย ทั้งตามเทศกาล งานอำาเภอ 
ผ่านเฟซบุ๊ก รวมทั้งมีคนเดินทางมาซื้อถึงหน้าบ้านเองและยังได ้
รับการสนับสนุนจากชุมชนหรือหน่วยท้องถ่ินต่างๆ อีกด้วย

ท่ีนานกว่าปุ๋ยเคมี เน่ืองจากปุ๋ยหมักต้องรอหมักท้ิงไว้ 2-3 เดือน

พี่เชื่อว่าการใช้ปุ๋ยเคมีทำาให้ดินเสีย มีสารตกค้าง และยังมี 

ค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยสูง แถมมีระบบสินเชื่อที่ทำาให้เป็นหนี ้

ไม่รู้ตัวแม้ว่าปุ๋ยหมักจะใช้ระยะเวลานานกว่า แต่มีต้นทุนน้อย

กว่ามาก ผลเพาะปลูกก็ดีกว่า มันดีกว่า ยั่งยืนมากกว่า” 

เช่น อ้อย ข้าวโพด ซึ่งนอกจากจะทำาให้ดินเสียในระยะยาวแล้ว 
ยังมีปัญหาการขาดรายได้ระหว่างฤดูเก็บเกี่ยว คุณหนึ่งจึงได้
เริ่มเลี้ยงหม่อนไหม เลี้ยง 20 วันก็สามารถส่งขายได้เงิน เกิด
เป็นรายได้ที่เข้ามาทุกเดือน
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น้ำาเปล่า 
ดื่มถูกวิธีหรือเปล่า

การดื่มน้ำา เป็นกิจวัตรประจำาวันที่เราอาจไม่ได้ใส่ใจมากนัก 

แต่รู้หรือเปล่าว่า การดื่มน้ำาเปล่าให้เพียงพอนั้น ส่งผลต่อ 

ร่างกายอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าจะช่วยผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง 

ช่วยให้ระบบเลือดและอวัยวะภายในต่างๆ รวมทั้งระบบขับถ่าย 

ทำางานอย่างราบรื่น แล้วยังช่วยลดความเส่ียงเกิดโรคภัยได้ด้วย 

มาเริ่มสังเกตตัวเองไปด้วยกันว่าทุกวันนี้เราดื่มน้ำาพอแล้วหรือยัง

การดื่มน้ำาใน 1 วัน

9:00 - 10:00 น. 

ดื่ม 2 แก้ว

ตื่นแล้วดื่มเลย ! 

ดื่ม 1 แก้ว

ยังไม่ต้องรีบลุกไปแปรงฟัน ให้ดื่มน้ำา

ทันทีหลังตื่นนอน เพราะหลังตื่นนอน 

เลือดจะมีความเข้มข้นสูงหรือขาดน้ำา 

การดื่มน้ำาก่อนการแปรงฟันยังช่วย

กระตุ้นระบบขับถ่ายให้ทำางานดีขึ้นด้วย

ดื่มเพื่อกระตุ้นให้ร่างกาย 

ชำาระของเสียที่เกิดขึ้น

(น้ำาหนักตัว x 2.2 x 30) / 2   =   ปริมาณน้ำาที่ควรดื่มใน 1 วัน
           หน่วยเป็นมิลลิลิตร ปริมาณน้ำาที่ควรดื่มอยู่ที่ประมาณ 1.5 - 2 ลิตร  

หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำาขวดลิตร 1-2 ขวดนั่นเอง

ดื่มน้ำาปริมาณเท่าไหร่ในหนึ่งวัน
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หลังข้าวกลางวัน 

ดื่ม 3 แก้ว

19 - 20:00 น. 

ดื่ม 3 แก้ว 

ตารางเวลาในการดื่มน้ำา เราสามารถปรับ 

และยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม และควร 

มีน้ำาอยู่ ใกล้มือให้สามารถจิบน้ำา เรื่อยๆ  

อย่าลืมว่า การดื่มน้ำาที่ถูกต้องไม่ใช่การดื่ม

ให้หมดในคราวเดียว หรือดื่มมากเกินกว่าที่

ร่างกายต้องการ เพราะจะก่อให้เกิดผลเสีย 

และเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน ทางที่ดีควร 

ค่อยๆ ดื่มให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการ 

เพื่อสุขภาพที่ดีของเรา 

ช่วงบ่ายๆ เป็นช่วงเวลาที่มักขาดน้ำา

ทำาให้รู้สึกง่วงได้ง่าย ดื่มน้ำาในช่วง 

เวลานี้จะช่วยให้สมองปลอดโปร่ง  

รู้สึกสดชื่นขึ้น

ดื่มน้ำาเพื่อช่วยชำาระสิ่งตกค้าง 

ในลำาใส้ และกระเพาะอาหาร  

ก่อนนอนดื่มอีก 1 แก้ว  

เพื่อระบบหมุนเวียนเลือดที่ดี

สภาพอากาศที่ร้อนจัดทำาให้หลายๆคนเรียกหาน้ำาแข็งหรือ

เลือกดื่มน้ำาเย็นเป็นเรื่องปกต ิ แต่การด่ืมน้ำาเย็นทำาให้ระบบต่างๆ 

ในร่างกายต้องทำางานหนักขึ้นในการปรับอุณหภูมิของน้ำา 

ให้เท่ากับตัวเรา ตัวเลือกท่ีดีท่ีสุดคือน้ำาเปล่าท่ีอุณหภูมิปกติ ไม่ใช่ 

น้ำาที่หยิบออกมาจากตู้เย็น หรือน้ำาที่ใส่น้ำาแข็ง

หากต้องอดอาหาร ร่างกายคนเรายังมีกลไกท่ีสามารถอยู่ต่อไปได้ถึง 5 วัน 

หรือมากกว่านั้น แต่ถ้าขาดน้ำาเพียงวันเดียวก็อาจทำาให้เสียชีวิตได้ทันที หาก

ด่ืมน้ำาไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในหนึ่งวันจะส่งผลให้ระบบไหล

เวียนเลือดทำางานได้ไม่ดีและเกิดเป็นล่ิมเลือด ขับถ่ายของเสียได้ยาก ท้องผูก 

ผิวพรรณไม่สดใสและเป็นต้นเหตุของโรคอีกหลายชนิด เพราะร่างกายของเรา

ประกอบด้วยของเหลวจำานวนมาก การด่ืมน้ำาให้เพียงพอในหนึ่งวันจึงเป็นสิ่ง

สำาคัญที่ไม่ควรละเลย

น้ำาหวาน น้ำาอัดลม ชาเย็น กาแฟต่างๆ แม้จะเป็นน้ำาเหมือนกันแต่ไม่ 

สามารถทดแทนการดื่มน้ำาเปล่าได้ แถมยังเพิ่มความเสี่ยงโรคไตจากการ 

ท่ีร่างกายต้องกรองเอาน้ำาเปล่าออกจากน้ำาหวาน เพ่ิมความเส่ียงโรคเบาหวาน  

โรคหลอดเลือด โรคหัวใจ โรคอ้วนซึ่งเกิดจากการดื่มน้ำาหวานเป็นเวลานาน 

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือการเลือกดื่มน้ำาเปล่าที่อุณหภูมิปกติให้ติดเป็นนิสัย 

เพียงเท่านี้ก็ช่วยให้ระบบในร่างกายทำางานได้ดีขึ้นแล้ว

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.hsri.or.th/people/media/care/detail/5730 13สุขใจ



หญ้าหวาน
ทางเลือกใหม่ อร่อยไม่ง้อน้ำาตาล

หลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับช่ือของหญ้าหวาน แต่สรรพคุณ

ของพืชชนิดนี้นั้นตรงตัว หญ้าหวานเป็นพืชที่ให้ความหวานแต่

กลับไม่ทำาให้อ้วน! สวนหลังบ้านเล่มนี้จะพาไปทำาความรู้จักกับ

พืชชนิดนี้ให้มากขึ้น

หญ้าหวานมีลักษณะคล้ายต้นกะเพราหรือต้นแมงลัก ส่วน
ใบให้สารรสหวานมากกว่าน้ำาตาล 10 - 15 เท่า และถ้าหาก
สกัดสารออกมาจากใบจะให้ความหวานมากกว่าน้ำาตาลถึง 
200-300 เท่า แต่ให้พลังงาน 0 แคลอรี่ หรือพูดง่ายๆ คือไม่
ทำาให้อ้วนแน่นอน สรรพคุณน่าสนใจแบบนี้แต่ยังไม่เป็นที่นิยม
ทั่วไป เนื่องจากหญ้าหวานเคยถูกกล่าวหาว่าเป็นพืชอันตรายซึ่ง 
เป็นความเข้าใจที่ผิด ปัจจุบันมีผลการวิจัยรับรองว่าพืชชนิดนี ้
ปลอดภัยรวมทั้งสารสกัดที่ให้ความหวานจากใบหญ้าหวานก็ 
ได้รับการรับรองจาก อย. ให้ขึ้นทะเบียนเป็นสารให้ความหวาน
แทนน้ำาตาลเรียบร้อยแล้ว
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ชวนปลูกหญ้าหวาน

หญ้าหวานสามารถปลูกได้ทั้งวิธีเพาะเมล็ดหรือปักชำา สามารถปลูกเป็นไม้ประดับ 
หรือปลูกแซมกับพืชสมุนไพร พืชผักสวนครัวอื่นๆ ได้ เหมาะที่จะมีไว้ในสวนหลังบ้าน 
นำามาต้มกับน้ำาก็จะได้สารให้ความหวานน้ำาไปประกอบอาหารต่อได้ หรือถ้ามีพื้นที่แล้ว 
ต้องการปลูกขาย หญ้าหวานก็น่าจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ การเก็บเกี่ยวหญ้าหวาน 
คร้ังแรกใช้เวลาประมาณหน่ึงเดือนหลังปลูก หากเป็นต้นท่ีแข็งแรงดี จะสามารถเก็บใบได้  
เดือนละครั้งตลอดทั้งปีและต้นมีอายุเก็บเกี่ยวได้ถึง 3 ป ี

หวานปลอดภัย ไกลโรค

แม้หญ้าหวานเมื่อสกัดใบออกมาแล้วจะให้สารสกัดรสหวาน
มากกว่าน้ำาตาลเป็นร้อยเท่า แต่หญ้าหวานกลับให้พลังงานเป็น 0 แคลอร่ี  
เหมาะจะใช้ในคนที่ต้องการลดความอ้วน ควบคุมน้ำาหนัก แถมยังม ี
สรรพคุณช่วยลดน้ำาตาลในเลือดซึ่งผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถใช้ได้ 
อย่างปลอดภัย ทั้งยังช่วยลดไขมันในเลือด ลดความเสี่ยงการเกิด 
โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง ช่วยบำารุงตับอ่อน คนที่รู้สึกไม่ค่อยมีแรงจากการงด 
น้ำาตาลก็สามารถนำาหญ้าหวานมาชงดื่มเป็นชาหรือผสมกับชาสมุนไพรอื่นๆ ช่วยเพิ่ม 
กำาลังให้หายจากอาการอ่อนล้าได้ ปัจจุบันหญ้าหวานมีความนิยมในตลาดเพิ่มขึ้นจาก 
การนำาไปผสมเครื่องดื่มหรืออาหารเพื่อสุขภาพ เรียกได้ว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ก็คงไม่เกิน
จริงเท่าไหร่นักจากสรรพคุณเหล่านี้
 

หญ้าหวาน ใช้งานอย่างไร

หญ้าหวานถูกแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ให้ใช้งานง่ายและสามารถเก็บไว้ได้ 
นานยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นใบสด ใบอบแห้งสำาหรับชงดื่ม ใบบดแห้งเพื่อใช้แทน
น้ำาตาล การนำาไปต้มและเคี่ยวหรือนำาไปสกัดให้ได้สารเพิ่มความหวานยิ่งขึ้น ถ้า
ต้องการชงกาแฟแล้วอยากลองใช้พืชรสหวานชนิดน้ี ให้ลองไม่ใส่น้ำาตาลแล้วแทน
ด้วยการหยิบใบหญ้าหวานใส่ลงเครื่องดื่ม 1-2 ใบ ทิ้งไว้เพื่อให้รสหวานแล้ว 
กรองออก ยิ่งแช่ใบหญ้าหวานไว้นานก็จะยิ่งหวานยิ่งขึ้นด้วยนะ 

ขอบคุณข้อมูลจาก: https://www.pobpad.com/หญ้าหวานต้านโรค-พิสูจน์
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เปลี่ยนเขม่าควันให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก

บุฉนวนฟ้าใสไร้มลพิษ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
แบบบ้านบุฉนวน

จุดประกายความคิดสร้างสรรค์อาจจะเริ่มต้นง่ายๆ จากการพลิกแพลง
มุมมองแก้ ไขปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำาวัน

หน่ึงในปัญหาท่ีเกิดข้ึนของโรงเรียนบ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ จ. ชัยภูมิ ก็คือ

ปัญหาเขม่าควันที่เกิดจากการเผาขยะใบไม้ในโรงเรียน

หลังจากท่ีทางบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้า

ชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ได้เรียนเชิญคุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุฉนวน คือ คุณครู 

หทัยกาญจน์ ปองดี เด็กหญิงรุ่งตะวัน ผิวนวล และเด็กหญิงวรรณิกา ช่วยงาน 

มาเข้าร่วมอบรมค่ายอนุรักษ์พลังงานท่ีศูนย์อบรมรวมตะวัน เม่ือเดือนตุลาคม  

ปี 2560 ที่ผ่านมานั้น     

ภายหลังจากจบค่ายอนุรักษ์ฯ ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบุฉนวนจึงได้

นำาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาต่อยอด และริเริ่มทำาโครงการ “บุฉนวนฟ้าใส  

ไร้มลพิษ” โดยกิจกรรมภายในโครงการจะเป็นการแก้ไขปัญหาการลดมลพิษ

จากการเผาใบไม้และหญ้าที่ตัดบริเวณสนามภายในโรงเรียน ซึ่งจากเดิมเคย 

ใช้วิธีเผา ก็เปลี่ยนเป็นการหมักใบไม้และเศษหญ้าในบ่อแทน โดยวิธีนี้เกิดผล 

พลอยได้เป็นปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดอีกด้วย ซึ่งนอกจากจะได้ประโยชน์ทางตรง 

คือ การลดควันพิษจากการเผาใบไม้และเศษหญ้าแล้ว ยังมีประโยชน์ทางอ้อม 

คือช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการท่ีไม่ต้องไปซ้ือปุ๋ยท่ีมีราคาแพงมาใช้งาน

เกษตรภายในโรงเรียนอีกด้วย

สุขใจ16



 นักเรียนอบรมในค่าย

อนุรักษ์พลังงาน ที่ 

ศูนย์อบรมรวมตะวัน

นอกจากนี้ในพื้นที่ของโรงเรียนยังมีการสร้างแปลงเกษตร
ให้แก่เด็กๆ ตั้งแต่ชั้น ป.5-ม.3 ได้เรียนรู้การทำาการเกษตรตั้งแต่
ต้น ไม่ว่าจะเป็นการขุดดิน เตรียมดิน บำารุงดิน ทำาแปลง ลงมือ 
ปลูกพืชและนำาปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดที่ชวยกันหมักไว้มาใช้ เกิดเป็น
ผลผลิตพืชผักที่เกิดจากความร่วมมือของทุกคนในโรงเรียน

การได้มีโอกาสเข้าค่ายอบรมต่างๆ ทั้งครูและนักเรียน
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ความรู้ใหม่ที่ได้รับมา ช่วยจุดประกาย
ความคิด ทำาให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง จากที่ไม่มี
ความรู้หรือไม่เคยมองว่าเร่ืองน้ันสำาคัญ เกิดเป็นความรู้มาพัฒนา
ต่อยอดมากมาย รวมทั้งมุมมองที่ไม่เคยมองด้วย 

ขั้นตอนการทำาปุ๋ยหมักใบไม้

สร้างบ่อเก็บใบไม้ โดยใช้อิฐบล็อคคอนกรีตก่อขึ้น 
      เป็นบ่อ ขนาดประมาณ 2 x 3.5 เมตร

นำาขยะใบไม้ที่เก็บได้ในทุกวัน มาใส่ในบ่อนี้

ทำาซ้ำาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จะได้กระบวนการหมักใบไม้
ตามธรรมชาติ ขยะใบไม้จะเน่าเปื่อยทับถมกันจน
กลายเป็นปุ๋ยชั้นดี

รดน้ำาใส่กองใบไม้ให้ชุ่ม

1

2

3

4

พื้นที่แปลงเกษตร 

ภายในโรงเรียน

แค่หมักไว้ ไม่ต้องเผา

เราก็ได้ปุ๋ยใช้แล้ว
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จากวารสารสุขใจฉบับที่แล้วที่เล่าถึง นโยบายของประเทศต่างๆ ที่เริ่มปรับตัวเพื่อรองรับการใช ้

รถที่ไม่ใช้น้ำามัน หรือ รถยนต์ ไฟฟ้าแทน  โดยประเทศไทยก็เริ่มที่จะมีแผนปรับตัวให้มีรถยนต์ ไฟฟ้า

ประมาณ 1 ใน 4 ภายในปี 2579 นี้อีกด้วย  ซึ่งวารสารสุขใจฉบับนี้ จะขอมาไขข้อสงสัยเรื่อง 

ขั้นตอนการทำางานของรถยนต์ ไฟฟ้าว่ามีขั้นตอนการทำางานอย่างไร เพื่อที่จะช่วยตอบโจทย์ผู้อ่านว่า

รถยนต์ ไฟฟ้า จะเป็นไปได้จริงๆ หรือ ในอนาคต

รถยนต์ ไฟฟ้า  ใช้ ไฟฟ้าจากไหน ?
รถยนต์ไฟฟ้าจะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร่ีขนาดใหญ่ 

เมื่อชาร์จจนเต็มก็สามารถวิ่งได้จนกว่าพลังงานไฟฟ้าใน
แบตเตอรี่จะหมด และสามารถชาร์จไฟใหม่กลับเข้าไปได้ ซึ่งวิธีนี้ 
จะทำาให้ลดชิ้นส่วนกลไกในการขับเคลื่อน ทำาให้ดูแลรักษาได้ง่าย 
กว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำามันที่ต้องมีระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์ และช่วย
ลดคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เครื่องยนต์ได้อีกด้วย

แล้วชาร์จไฟหนึ่งครั้ง แล้ววิ่งได้ ไกลแค่ไหน ?
เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในช่วง 

เริ่มต้นการพัฒนา ดังนั้นประสิทธิภาพก็กำาลังถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น 
เร่ือยๆ สำาหรับรถยนต์ไฟฟ้าท่ีผลิตและขายอยู่ในปัจจุบันสามารถ
วิ่งได้ประมาณ 100 - 300 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ซึ่งก็
เพียงพอสำาหรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำาวัน

นอกจากรถยนต์ส่วนบุคคลแล้ว ปัจจุบันยัง 
ได้มีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
ออกมาใช้งานจริง เช่น รถบัส รถบรรทุก 
ไปจนถึงรถเก็บขยะ

สวัสดีอนาคต 
รถยนต์ ไฟฟ้ากำาลังจะมา

 (ตอนที่ 2)
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ถ้าแบตหมดกลางทาง จะทำาอย่างไร ? 
คำาถามน้ีก็เหมือนกับปัญหาน้ำามันหมดกลางทาง เม่ือน้ำามัน

หมด เราก็หาทางเข้าป๊ัมเติมน้ำามัน  แต่ในกรณีของรถยนต์ไฟฟ้าล่ะ 
ถ้าหากแบตเตอร์รี่หมด จะต้องทำาอย่างไร ซึ่งคำาตอบก็คือ การ
เพิ่มสถานที่สำาหรับชาร์จไฟระหว่างทางให้เพิ่มมากขึ้น หรือการ
สร้าง “สถานีชาร์จไฟฟ้า” (EV Charger)  ขึ้นมานั่นเอง

เม่ือเราศึกษาตัวอย่างในประเทศท่ีมีรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานจริง 
เราจะพบว่าการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้า ไปควบคู่กันก็เป็นส่ิงสำาคัญ 
ยกตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนและตั้งเป้า
ให้มีการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าทุกๆ 15 กิโลเมตร หรือในระยะ
รัศมี 30 เมตร

ส่วนสหภาพยุโรปน้ัน กำาลังจะออกแผนบังคับให้บ้านสร้างใหม่
ทุกหลังต้องมีสถานีชาร์จไฟฟ้าสำาหรับรถยนต์ในบ้านด้วย รวมถึง 
ที่จอดรถของอาคารต่างๆ ก็ต้องติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าเช่นกัน

สำาหรับประเทศจีน ซึ่งใช้งานรถยนต์ 
ไฟฟ้าแพร่หลายที่สุดประเทศหนึ่งในโลก  
ในปัจจุบันมีสถานีชาร์จไฟฟ้า เกือบๆ 
200,000 จุด ต้ังเป้าเพ่ิมเป็น 500,000 จุด 
ในอีกสองปีข้างหน้า เรียกว่ามีสถานีชาร์จ
ไฟฟ้ามากพอจนไม่ต้องกังวลว่าแบตจะ
หมดแล้วจะหาจุดชาร์จไม่ได้เลยทีเดียว

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
รวดเร็วและมีผลกระทบกับทุกๆ คน การเตรียมตัวให้พร้อมกับ
ความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องสำาคัญ ถึงแม้บางคนคิดว่าเป็น
เรื่องที่ไกลตัวและยังไม่ถึงเวลา แต่เรื่องอย่างนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่า ถ้าเรา
มีความรู้ที่พร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ก็น่าจะทำาให้เรา
เอาตัวรอดในอนาคตได้ดีกว่า ใช่ไหมล่ะครับ

ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ ไฟฟ้าจริงๆ หรือ ?
คำาถามนี้อาจจะคาดเดาคำาตอบได้ยาก แต่เมื่อดูจากการ 

พัฒนาของเทคโนโลยี ประโยชน์ของการลดใช้เชื้อเพลิงและ 
นโยบายจากนานาประเทศทั่วโลกแล้ว รถยนต์ไฟฟ้ากำาลังจะ 
ค่อยๆ เข้ามาแทนรถยนต์ที่ใช้น้ำามันไปเรื่อยๆ อย่างแน่นอน

ในปัจจัยสำาคัญที่สุดของการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
ก็คือ ”ราคา” ที่มีการคาดกันว่า ราวๆ อีกสิบกว่าปีข้างหน้า 
รถยนต์ไฟฟ้าจะมีราคาถูกกว่ารถยนต์น้ำามัน ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น 
การซ้ือรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน ก็อาจจะประหยัดกว่าการใช้รถยนต์
ที่ใช้น้ำามัน

ต้องชาร์จไฟนานไหม ?
การชาร์จพลังงานไฟฟ้าให้กับแบตเตอรี่รถยนต์ที่ ใช้

พลังงานไฟฟ้า โดยสามารถแบ่งการชาร์จออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การชาร์จแบบปกติ (Normal Charge) และการชาร์จแบบเร็ว 
(Quick Charge)  ซ่ึงระยะเวลาในการชาร์จน้ันจะอยู่ท่ีต้ังแต่ 15 นาที 
ไปจนถึง 8 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำาลังขนาดของแบตเตอรี่ 
รถยนต์ และกำาลังของเคร่ืองชาร์จท่ีติดต้ังในตัวรถหรือเคร่ืองชาร์จ 
แบตเตอร่ีแบบออนบอร์ด  (On Board Charger)  น้ัน  ยกตัวอย่าง 
เช่น รถยนต์ไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด 24 KWh และมี
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบออนบอร์ด ขนาด 3KW ระยะเวลา 
ในการชาร์จจะอยู่ที่ 24/3= 8 ชั่วโมง เป็นต้น

ส่วนประเทศไทย ถึงจะยังไม่มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายนัก 
แต่ก็เริ่มมีการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าทั้งจากภาครัฐ (กฟผ.) และ
บริษัทเอกชนที่เริ่มลงทุนล่วงหน้าไปก่อนแล้วมากกว่า 100 จุด



จุดเริ่มต้นของการสนับสนุนแนวคิด “ป่าชุมชน”
อันดับแรก เรามาทำาความเข้าใจแนวคิดเรื่อง “ป่าชุมชน” กันก่อน  โดยอ้างอิงความหมายของคุณเสน่ห์ จามริก และคณะ (2536) 

ที่ได้ให้คำาจำากัดความของคำาว่า “ป่าชุมชน” ไว้ว่า “เป็นพื้นที่ที่ได้รับการจัดการทางด้านทรัพยากรดิน น้ำา ป่าไม้โดยกระบวนการของ
ผู้คนในชุมชน  เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน”  ดังนั้นภายใต้แนวคิดเรื่อง “ป่าชุมชน” นั้นจะต้องมี
การตกลงร่วมกันของคนในชุมชน การร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลรักษาผืนป่าเพ่ือประโยชน์และสอดคล้องไปกับวิถีชีวิตของชุมชนน้ันๆ

จุดเริ่มต้นของการสนับสนุนแนวคิด “ป่าชุมชน”
เพื่อให้การสนับสนุนเรื่อง “ป่าชุมชน” เป็นไปอย่างยั่งยืน  ทางโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จึงริเริ่มโครงการโดยผสานความร่วมมือ 

และเสริมศักยภาพชุมชนที่มีการดำาเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วให้เข้มแข็งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา โดยร่วมกับ พระอาจารย์
สยาม โสภณสีโล เจ้าอาวาสสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในการร่วมปลูกต้นไม้พันธุ์ไม้ที่กินได้และเน้นการปลูกพืชที่มีประโยชน์
ตรงตามความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งโรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์มได้ดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี  นอกจากนี้ยัง
ได้สนับสนุนการดำาเนินโครงการ “การทำาแนวกันไฟ” ในสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ในทุกๆ ปีควบคู่กับการปลูกต้นไม้ ก็เพื่อ
เตรียมความพร้อมรับมือป้องกันปัญหาการเกิดไฟป่า

ด้วยเอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนชุมชน 

ให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งคอลัมน์สกู๊ปพิเศษฉบับนี้จะพาทุกท่านไปดูหนึ่งในตัวอย่างกิจกรรม 

การสนับสนุน ”ป่าชุมชน” ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์มกันค่ะ

สู่ป่าชุมชนที่ยั่งยืน
ปลูกป่าในใจคน
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  “เพื่อให้พื้นที่ 2.5 ไร่   พื้นที่เล็กๆ ของชุมชนของเราเป็น
มากกว่า “พื้นที่สีเขียว” เป็นพื้นท่ีที่ทุกคนในชุมชนได้ประโยชน์
ร่วมกัน เป็นแหล่งอาหารให้กับคนในชุมชน เราจึงจำาเป็นต้อง
ร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ และดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าชุมชนของเราไว้”  
นายอำานวย กลิ่นศรีสุข ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซับห่าง หมู่ 9  กล่าว
ถึงที่มาของโครงการ “ปลูกป่ารับฝน ปลูกคนรักษ์ป่า ธนาคาร

อาหารชุมชน” ขึ้น
 นาย มานพ จันทร์ปิยวงศ์ นอ. ซับใหญ่  หน่ึงในผู้ผลักดัน

โครงการ กล่าวเสริมอีกว่า “เพื่อให้ป่านี้เป็นป่าชุมชน ที่ชุมชนได้
ใช้ประโยชน์สูงสุด เราจึงเลือกพันธ์ุไม้ท่ีเติบโตได้เร็วและท่ีสำาคัญ
คือเป็นพันธุ์ไม้ที่กินได้ มีความหลากหลายทางด้านชีวภาพและ
อีกทั้งมีความยั่งยืนในมาปลูกทดแทนป่าไม้ที่หายไปในบริเวณที่
กำาหนดขอบเขตพื้นที่ “ป่าชุมชน” ที่เกิดขึ้น”

ปลูกป่าในใจคน สู่ป่าชุมชนที่ยั่งยืน
 จากการตกลงร่วมกันของผู้นำาในชุมชนท้ัง ผู้ใหญ่บ้าน นายอำาเภอ  โรงเรียน และคนในชุมชนท่ีต้ังใจจะร่วมกันสร้างพ้ืนท่ีของ  

“ป่าชุมชน” โดยมีกล้าไม้ท่ีนำามาปลูกมากกว่า 300 ต้น ซ่ึงส่วนใหญ่กล้าไม้ท่ีนำามาปลูกจะเป็นพันธ์ุไม้ท่ีให้ผลผลิตได้เร็ว เป็นไม้ใหญ่ให้ 
ร่มเงา เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ ไผ่กิมซุง มะม่วง มะรุม มะละกอ แคนา มะขามเทศ เป็นต้น 

 
ท้ายสุดน้ีโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม เช่ือม่ันว่าการสร้าง “ป่าชุมชน” ท่ีมาจากพ้ืนฐานความต้องการของคนในชุมชนท่ีแท้จริง จะช่วย

ปลูกจิตสำานึกในการดูแลรักษาป่าไม้ ในขณะเดียวกันทุกคนในชุมชนก็จะรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในการดูแลรักษา “ป่าชุมชน” ให้สามารถอยู่
ร่วมกันระหว่างป่าไม้กับคนในชุมชนได้อย่างย่ังยืน 

สานต่อการสนับสนุนแนวคิด “ป่าชุมชน”
 หลังจากที่ทางโรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ได้ร่วมสนับสนุนการดูแลรักษา “ป่าชุมชน”  ทั้งการปลูกต้นไม้และการทำาแนว

พื้นที่กันไฟบริเวณสวนพุทธอุทยานเฉลิมพระเกียรติ ต่อมาในปี 2561 ทางโรงไฟฟ้าฯ ได้นำาแนวคิดการอนุรักษ์และการจัดการพื้นที่
ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่บริเวณรอบโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งเชิญชวนการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน อาทิเช่น 
หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พันธมิตรทางธุรกิจภาคเอกชน บริษัท โกลด์วินด์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำากัด และพัฒนาเป็นโครงการ “ปลูกป่ารับฝน  ปลูกคนรักษ์ป่า ธนาคารอาหารชุมชน”  สนับสนุนการ 
ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านซับห่าง นำาโดย นายอำานวย กลิ่นศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านซับห่าง หมู่ 9 นายมานพ 

จันทร์ปิยวงศ์ นอ. ซับใหญ ่ เป็นผู้ริเริ่มที่มีบทบาทสำาคัญ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบุฉนวน โรงเรียนซับใหญ่-
วิทยาคม และโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา เข้ามาร่วมในกิจกรรมนี้อีกด้วย

พ้ืนท่ีก่อนดำาเนินโครงการ

พ้ืนท่ีหลังดำาเนินโครงการ
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ยาหม่องน้ำา
ทำาเองปลอดภัย  
หอมชื่นใจทั้งวัน

ไม่มีใครจะรู้ใจเราได้เท่ากับตัวเราเอง เพื่อให้ได้ยาหม่องน้ำาที่ปลอดภัย  

ไม่ผสมเทียนหรือสีเคมีอันตรายแล้ว ยังสามารถเลือกสมุนไพรมาแก้อาการหน้ามืดวิงเวียน

ได้ตรงจุด รับรองว่านี่จะเป็นยาหม่องน้ำาทำาเองที่ปลอดภัยและถูกใจเรามากที่สุด
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เพียงเท่านี้ก็จะได้ยาหม่องน้ำาหอมชื่นใจ ปลอดภัยแล้วยังช่วยรักษาอาการเบื้องต้นทางผิวหนัง  

แถมถ้าทำาจนชำานาญแล้วยังสามารถแบ่งให้เพื่อนบ้าน หรือขายสร้างรายได้เพิ่มอีกนะ 

ส่วนผสมในการทำายาหม่องน้ำา

ยาหม่องน้ำาสูตรเคี่ยว ใช้ส่วนผสมหลัก 3 ส่วน นั่นก็คือ
สมุนไพร น้ำามัน และน้ำามันหอมระเหย เราสามารถเลือกชนิด
ของน้ำามันได้ตามความพอใจ แต่แนะนำาให้ใช้น้ำามันมะพร้าว 
เน่ืองจากคุณสมบัติของน้ำามันมะพร้าวสามารถเป็นตัวนำาสาร
สำาคัญเข้าสู่ผิวหนังได้ดีกว่าน้ำามันชนิดอื่น

เลือกสมุนไพรให้ถูกใจ

ลงมือกันเลย

ขั้นตอนง่ายๆ ได้ยาหม่องน้ำาทำาเอง

กลุ่มให้น้ำามันหอมระเหย 

ขยายหลอดเลือดแก้วิงเวียน  
  ผิวมะกรูด ตะไคร้ การบูร

รักษาและช่วยบำารุงผิว  
พิมเสน ใบมะขาม

ช่วยลดการอักเสบ 

บวม แก้ปวดเมื่อย  

ไพล ขมิ้น ขิง ว่าน กานพลู

ใส่น้ำามันมะพร้าวลงใน 
หม้อต้ม จากนั้นใส่สมุนไพร
ท่ีฝานแล้วลงไป ใช้อัตราส่วน 

สมุนไพรต่อน้ำามัน 2 : 1

เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆ ด้วย
ไฟเบา จนสมุนไพรแห้ง
กรอบทั้งหมด

ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็น แล้วกรองเอาเฉพาะ 
น้ำามันยาหม่องมาบรรจุลงขวดให้
เรียบร้อย หยดน้ำามันหอมระเหย
เพิ่มกลิ่นได้ตามใจชอบ

นำาสมุนไพรที่เตรียมมา
ล้างน้ำาให้สะอาดแล้ว

เฉือนขั้วออก หั่นเป็นแว่น
บางๆ โดยไม่ต้องปอกเปลือก
เพื่อให้ได้น้ำามันหอมระเหยจาก

สมุนไพรมากที่สุด
เลือกสมุนไพรกลิ่นที่ชอบหรือสรรพคุณที่ต้องการได้ตาม 

ใจชอบ แต่ถ้าคิดไม่ออกเราก็ช่วยจัดกลุ่มมาให้ดูเป็นตัวอย่างให้ 
ลองเลือกใส่กันได้เลย

1

2

3

4

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.greenery.org/articles/greeneryworkshop-balm/
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โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม  

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก เข้าร่วมกิจกรรมการนำาเสนอ 
แนวทางและกิจกรรมโครงการท่ีทำาให้โรงไฟฟ้าขนอม 
อยู่ร่วมกับประชาชนตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจโดย 
มีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธาน 
เยี่ยมชมจุดแสดงงานผลิตขยายศัตรูพืชตามธรรมชาติของ 
โรงไฟฟ้าขนอม ซึ่งมีนายพานิช ภู่ไพบูลย์ และ  
นายมนตรี สิทธิศักดิ์ ให้การต้อนรับและอธิบายรายละเอียด 

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม  ในกลุ่มเอ็กโก เปิดบ้านต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานด้านการศึกษาและโรงเรียนใน
พื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะนักเรียน คณะครู และ 
คณะผู้บริหารที่เข้ามารับฟังการบรรยายเรื่องการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียนและเยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานลม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีโซลาร์ ในกลุ่มเอ็กโก  
ได้เข้าร่วมรับรางวัลและเกียรติบัตร CSR-DIW Continuous 
Award ปี 2561  โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งรางวัล 
ดังกล่าวเป็นรางวัลที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมอบให้แก ่
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำาเนินกิจการตามมาตรฐานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่มเอ็กโก จัดกิจกรรม “เปิดบ้าน 
ต้อนรับน้อง (Open House 2018)” โดยได้พาคณะครู และ
ตัวแทนนักเรียนเยาวชนท่ีเป็นแกนนำาห้องเรียนสีเขียว เข้าเย่ียม 
ชมโรงไฟฟ้า อีกทั้งยังมีการบรรยายขั้นตอนในกระบวนการ-
ผลิตไฟฟ้าทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการจัดการ 
ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า  เพื่อให้คณะครู 
และตัวแทนนักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

โรงเรียนบ้านบุฉนวน

เครือข่ายโรงเรียนซับใหญ่ 

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก จัดโครงการมอบทุนสนับสนุน
การศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ 
สนับสนุนทุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ที่อยู่ในอำาเภอขนอม 
ประจำาปี 2561 จำานวน 22 โรงเรียน โรงเรียนๆ ละ 10 ทุน 
รวมทั้งสิ้น 220 ทุน

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการ “อบรม 
คุณธรรม จริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติธรรมตามหลักวิถีพุทธ” 
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมใน 
ทางพุทธศาสนา โดยจัดขึ้นที่อาคารอารีน่า ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน 
งบประมาณในการจัดสนับสนุนการจัดซื้อสับปะรดสด เพื่อ 
ช่วยเหลือเกษตรกรไร่สับปะรดที่ประสบภาวะผลผลิต 
ราคาตกต่ำา และผลผลิตเกินความต้องการของโรงงานแปรรูป

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน โครงการ 
“ฝึกอบรมอาชีพการทำาซาลาเปา” เพื่อเป็นการต่อยอดความรู ้
ด้านอาชีพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปสู่ผู้ที่มีความสนใจ 
หารายได้เพิ่มเติม โดยโครงการฯ นี้จัดขึ้นที ่
วิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูป หมู่ 2 
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมเมืองขนอมและโรงเรียนในอำาเภอขนอม จัด 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตร “เยาวชนต้นกล้า 
คุณธรรม” ประจำาปี 2561 สำาหรับนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่  
2  (ป.4 – ป.6) จำานวน 130 คน โดยนายพนมวรรณ ตะกี ่
ผู้จัดการส่วนบริการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด ด้วยคณะครู
จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
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โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน 
โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ให้แก่เยาวชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดกระเฉท

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
โครงการ “รู้เร็ว รู้ทันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง” โดยโครงการฯ 
จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้เรียนรู้อาการผิดปกติและ 
ภาวะฉุกเฉินของโรคหลอดเลือดสมองเบื้องต้น ก่อนที่จะนำา 
ผู้ป่วยส่งตัวรักษาให้ทันเวลา และวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เมื่อเกิดสภาวะหมดสติ ซึ่งมีนางสาววิกิจตรา มิ่งไธสง 
หัวหน้าศูนย์สาธารณสุขชุมชนร่มเย็น นางวารุณี แหลมโพ 
พยาบาลวิชาชีพชำานาญการผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ป่วย 
ทีม 1669 จาก โรงพยาบาลคลองหลวง เป็นเจ้าหน้าที่บรรยาย 
ให้แก่ประชาชน ณ ศูนย์สาธารณสุขชุมชนร่มเย็น จ.ปทุมธานี

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนงบประมาณ 
ในการปรับภูมิทัศน์โรงเรียนจารุศรบำารุง โดยได้ปรับปรุงพ้ืนท่ีถนน 
บริเวณหน้ารั้วโรงเรียนที่ชำารุดให้มีสภาพดีขึ้น เพื่อความสะดวก 
และปลอดภัยต่อผู้ที่มารับ-ส่งบุตรหลาน และผู้คนที่สัญจรไปมา 
บริเวณหน้าโรงเรียน โดยมีนายแผ้ว อยู่เปรม  
คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจารุศรบำารุง 
เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม  ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนงบประมาณ 
ในการปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงอบพลังแสงอาทิตย์ โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในพื้นที่ 
ใช้โรงอบพลังแสงอาทิตย์ในการแปรรูปสินค้า ซึ่งจะช่วยแก้ไข 
ปัญหาสินค้าราคาตกต่ำาและเพื่อเป็นการส่งเสริมเกษตรกรใน
การประกอบอาชีพสามารถนำาผลผลิตต่างๆ ในชุมชนมาใช้
บริการได้ จะทำาให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ 
นายสาคร พวงราช ผู้ใหญ่บ้านบุฉนวน เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีพีเอสตาสัง  ในกลุ่มเอ็กโก  
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการขุดลอกคลองส่งน้ำาบริเวณ 
โดยรอบโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีพีเอสดงคอน ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณภายใต้กิจกรรม “หนึ่งโครงการ หนึ่ง 
โรงไฟฟ้า” โดยทางโรงไฟฟ้าได้ปรับปรุงลานปูนรอบพระอุโบสถ 
วัดอารีทวีวนาราม เพื่อเป็นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยสำาหรับการทำา
กิจกรรมทางศาสนา

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีพีเอสตาสัง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จีพีเอสดงคอน
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โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนงบประมาณภายใต้
โครงการ “โรงเรียนผู้สูงวัยเบิกไพรสร้างสุข” เพื่อส่งเสริมให้
กลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสามารถอยู่ร่วมกับ
ครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข โดยโครงการฯ น้ีจัดข้ึน 
ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเบิกไพร

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนนมสด
ไทย-เดนมาร์ก ภายใต้โครงการ “มหัศจรรย์ 1000 วันแรกของ 
ชีวิต” ซึ่งจัดขึ้นโดยอำาเภอซับใหญ่ ณ โรงพยาบาลซับใหญ่  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบูรณาการและการทำางานร่วม
กันของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ให้การ
ดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และเด็กจนถึงอายุ 2 ปี

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟา้พลงังานแสงอาทติยเ์อสพพีทีร ี     ในกลุม่เอก็โก รว่ม 
สนับสนุนงบประมาณในการบริจาคเงินสนับสนุนค่าเครื่อง
ปรับอากาศของชมรมกำานันตำาบลท่าคล้อ โดยมีผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นตัวแทน

ในการรับมอบ 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทรี

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกิจกรรมดำาน้ำาเก็บขยะใต้ทะเล 
กับสำานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 
(สบทช.6) และปล่อยเต่าทะเล จำานวน 7 ตัว คืนสู่ธรรมชาติตาม 
โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิต
ใต้ทะเล ในพระดำาริ พระเจ้าหลานเธอ- 
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมี  
พลเรือโทชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชา 
การทัพเรือ ภาคที่ 2 เป็นประธานเปิด
กิจกรรม 

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณใน 
การจัดกิจกรรม “วันทะเลโลก ประจำาปี 2561” โดยม ี
นายพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วนบริการ นายอารักษ์ ศรีสมัย 
ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไปโรงไฟฟ้าขนอม 1-3 เป็นตัวแทน
ในการเข้าร่วมทั้งนี้ภายในกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก
หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่มากกว่า 
200 คน

โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณใน 
“โครงการจิตอาสา ปลูกต้นไม้พื้นที่สาธารณประโยชน์” โดย
ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับชุมชน หมู่ 8  
นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ให้เพิ่มมากขึ้น

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง
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โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณใน
โครงการ “จิตอาสา บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์” โดยร่วมกันเก็บ 
กวาดขยะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม- 
พระชนพรรษาพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ร.10 ณ หมู่ 1-6  
ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง 
จ.ราชบุรี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม “ผ้าป่าสามัคคีสร้าง
กุฎิสงฆ์หลังใหม่” ณ วัดหนองคับคา จังหวัดศรีสะเกษ 
เพื่อทำานุบำารุงพระพุทธศาสนาและสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้คนในชุมชน วัด และโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก เข้าร่วมกิจกรรม 
การทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล ซึ่งจัดโดย อบต.ซับใหญ่ โดย 
ทางโรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์มได้จัดรถร่วมขบวนขยะรีไซเคิล 
และร่วมขบวนแห่ผ้าป่าพร้อมแห่เทียนพรรษา โดยต้ังขบวน 
ที่ศูนย์ กศน.ตำาบลซับใหญ่ เวลา 09.30 น. เดินแห่ขบวน 
รณรงค์จากศูนย์กศน.ผ่านตลาดไป รร.ซับใหญ่วิทยาคม 
และไปทอดผ้าป่าท่ีวัดซับใหญ่พัฒนาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อหน่วยงานท้องถิ่นในระยะยาว

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน 
งบประมาณในกิจกรรมพัฒนาชุมชนหนองคล้า โดยมีกิจกรรม
เก็บกวาดขยะในพื้นที่ต่างๆ ภายในชุมชน เนื่องในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณใน 
กิจกรรม “ท้องถิ่นอาสา ปลูกป่า 
เฉลิมพระเกียรติ” ภายใต้โครงการ 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร- 
เทพยางกูร เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนมากขึ้น

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ 
พัฒนาความสะอาด และจัดการส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน เพ่ือร่วม 
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 โดยมีนางสุดา ทองวิลัย 
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ 

นายกฯเมืองคลองหลวงและ 
นส.เพ็ญพิชชา ศรีทอง หัวหน้า 
ฝ่ายบริหารงานกองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้นำาใน
การดำาเนินกิจกรรม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณ 
ในกจิกรรม  “ปลกูป่ารบัฝน    ปลกูคนรกัษป์า่    ธนาคารอาหารชมุชน” 
เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 
ให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาดังเดิม สร้างจิตสำานึก และการ 
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ใน
การร่วมกันดูแลรักษา  และให้ความสำาคัญของป่าที่จะเป็นแหล่ง 
อาหารของคนในพื้นที่

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง 

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม
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โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง  ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรม “ปั่นจักรยานประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว 
จ.ราชบุรี” ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือส่งเสริมการ 
ออกกำาลังกาย และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
จ.ราชบุรี โดยจัดขึ้น ณ เทศบาลบึงกระจับ  
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก นำาโดย นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการพร้อมท้ังคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมประเพณี 
แห่เทียนพรรษาประจำาปี 2561 โดยกำาหนดแห่เทียนพรรษาในวัด 
และสำานักสงฆ์ต่างๆ 
ใน อ.ขนอม ท้ังหมด 
16 แห่ง

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก นำาโดย นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์  
กรรมการผู้จัดการ  พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด ร่วมทำาบุญทอดผ้าป่าสามัคคี และร่วม
วางศิลาฤกษ์สร้างหอฉันวัดธารทอง ต.ท้องเนียน อ.ขนอม โดยมี 
มีผู้นำาชุมชน หน่วยงาน 
ราชการ เอกชนและ 
ชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนอาหารกลางวัน 
ขนมของว่างให้แก่เด็กๆ และสนับสนุนงบประมาณในการจัด 
กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำาปี 2561” ณ อาคารเอนกประสงค ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดย 
มีนางสาวอุไรวรรณ   ศรีสุข 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองคลองหลวง 1 
(ไวท์เฮ้าส์) และคณะคุณครูใน
ศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ในการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา ณ วัดแสนระลึก 
บ้านหนองนาสร้าง โดยมีนายก อบต. กำานันผู้ใหญ่บ้าน
หนองนาสร้าง เป็นตัวแทนถวายปัจจัยในครั้งนี้

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก เข้าร่วมกิจกรรมการถวาย 
เทียนพรรษา ประจำาปี 2561 ณ วัดรางวาลย์ วัดยางหัก  
วัดท่าผา และวัดดอนขม้ิน เพ่ือเป็นการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา 
ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนให้คงอยู่และ
สร้างความสัมพันธ์อันด ี
กับชุมชนโดยรอบ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
“แรลล่ีจับหมอกหยอกดอกกระเจียว ปี 2561”  ซ่ึงกิจกรรมน้ีจัดข้ึน 
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ตามหลักยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว 3 ฤดู 
ของ จ.ชัยภูมิ โดยกิจกรรมนี้มีนายสมศักดิ์ ศรีษะเนตร รองผู้ว่า 
ราชการ จ.ชัยภูมิ เป็นประธานในการปล่อยตัวรถแรลล่ี พร้อมด้วย 
นายมนตรี ชาลี เครือนายก อบจ.ชัยภูมิ นายบัณฑูร เกียรติก้อง-
ชูชัย ประธานหอการค้า จ.ชัยภูมิ และสมาชิกผู้ร่วมแข่งขัน เข้า 
ร่วมพิธีเปิด ซ่ึงจัดข้ึน 
ณ ลานอเนกประสงค์
หน้าศาลากลาง  
จ.ชัยภูมิ 

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทรี ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมการทำาบุญทอดผ้าป่า  
ณ วัดป่าพรหมณี ต.ท่าคล้อ จ.ศรีสะเกษ เพื่อสืบสานประเพณี
ของพุทธศาสนิกชนและทำานุบำารุง 
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทรี





















มีของรางวัล

เด็กๆ ลองหาดูซิว่า ในไร่นาอันกว้างใหญ่นี้ มีอะไรอีกบ้างที่เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล  
(ไบโอแมส) เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าได้อีก เจอแล้วรับวงกลมล้อมรอบสิ่งนั้นไว้เลย !

ชื่อ - นามสกุล

1. แกลบมาจากส่วนใดของต้นข้าว?
ก. ใบ     ข. ราก     ค. เปลือกของเมล็ด

2. ข้อใดไม่ใช่เชื้อเพลิงชีวมวล?
ก. แกลบ     ข. กากอ้อย     ค. เศษอาหาร

3. ข้อใดคือการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า?
ก. เปิดทีวีข้ามวันข้ามคืน
ข. รีบปิดตู้เย็นทันทีหลังจากเปิดตู้เย็นเพื่อหยิบของที่ต้องการเสร็จแล้ว     
ค. ถูกทุกข้อ

ที่อยู่

โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ ไลน์ ไอดี

39สุขใจ



พื้นที่สำาหรับเพื่อนบ้านที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า

ในกลุ่มเอ็กโก หรือมีข้อเสนอแนะที่อยากส่งถึงเอ็กโก กรุ๊ป โดยส่งมาที่  

กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 

ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ความคิดเห็น
จากเพื่อนบ้าน

คำาถาม

ข้อเสนอแนะ

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

1. ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

3.  ……………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………..

ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์ …………………………………………………. อีเมล์   ………………………………………………….



จะทำางาน การใด ตั้งใจมั่น

อย่าผลัดวัน ทำาเล่น เช้าเย็นค่ำา

ไม่ทิ้งคา พอกพูน มากมูลมาย

เร่งคลี่คลาย ให้เสร็จ สำาเร็จการ

เรายิ้มเมื่อเราเป็นสุข  หลายครั้งที่ความสุขจากการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมายปลางทาง  
แต่อยู่ที่เรื่องราวระหว่างทาง... หน้าปกสุขใจฉบับนี้ได้รับพลังแห่งรอยยิ้มจาก 
น้องเพชร ด.ญ. รุ่งนภา ปรีดารัตน ์ นักเรียนชั้น ป.4  โรงเรียนบ้านบุฉนวน  
ที่ได้อาสามาเป็นไกด์ ส่งรอยยิ้มระหว่างทาง ให้ทีมงานวารสารสุขใจได้บันทึกภาพความสุข
ความทรงจำาระหว่างที่เดินทางไปชมทุ่งดอกกระเจียว และ ทุ่งกันหันลม ชัยภูมิวินด์ฟาร์ม 
มาฝากให้แก่ผู้อ่านวารสารสุขใจทุกท่านด้วย

ยิ้มที่สุขใจ




