


หน้าปกสุขใจฉบับนี้ได้รับรอยยิ้มจาก คุณลุงสุชาติ ขุนจันทร์ ผู้ซึ่งเล่าเรื่องราววิถีชีวิต
ของชาวประมงชุมชนบ้านบางแพงให้เราฟังอย่างร่าเริง ด้วยความรัก และความชำานาญใน
อาชีพของตัวเอง แถมยังสอนภาษาพื้นถิ่นให้กับทีมงานเราหลายคำา จนเรียกเสียงหัวเราะ 
และอดไม่ได้ที่จะยิ้มตามไปกับคุณลุงสุชาติกันทุกคน  

ยิ้มที่สุขใจ

เรื่องเด่นเล่มนี้
บ้านฉัน บ้านเธอ

ของดีบ้านเรา

สวนหลังบ้าน

ชมโลมา ล่องทะเล
หลงสเน่ห์เมืองขนอม

หลากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น จากขนอม

เบื้องหลังความสำาเร็จ
ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ออกตามหาปลาโลมาสีชมพู
แวะสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำาจืด

วิธีทำาแสนง่าย
ทำาเองได้ที่บ้าน

เจาะลึกที่มา และ 10 เรื่องน่ารู้
ของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา 
ของชุมชนแหลมประทับ
และกลุ่มบ้านสวนอัมพัน

แวะชิม แวะเที่ยวสวนฝรั่งลุงแดง
ทั้งอร่อย และได้ความรู้!

รู้ทันอันตรายจากหมูกระทะ 
ที่มาพร้อมกับความอร่อย

หน้า 2

หน้า 8

หน้า 10

หน้า 16

รู้ ไว้ ใช่ว่า

จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง

นมข้าวโพด ทำาง่าย
ได้ประโยชน์เต็มแก้ว

หมูกระทะ 
อันตรายที่แฝงไว้
มากกว่ามะเร็ง

หน้า 22

หน้า 14

สวนฝรั่งกิมจู
ผลไม้ปลดหนี้ ออกผลตลอดปี



พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
บรรณาธิการ

สวัสดีค่ะ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกท่าน

สำ�หรับ ว�รส�รสุขใจ ฉบับที่ 25 นี้ ต้อนรับครึ่งปีหลังด้วยก�รพ�ทุกท่�นไปเจ�ะลึกเบื้องหลังคว�มสำ�เร็จ

ของก�รพัฒน�ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้�ขนอม ที่ได้จัดพิธีเปิดอย�่งเป็นท�งก�รไปเมื่อเดือนมิถุน�ยน โครงก�ร 

“ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” นับเป็นหนึ่งในคว�มสำ�เร็จ และคว�มภ�คภูมิใจที่สำ�คัญม�กโครงก�รหนึ่ง 

สำ�หรับช่วงครึ่งปีแรกที่ผ�่นม� ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีคว�มน่�สนใจอย�่งไร ติดต�มได้ในคอลัมน์ “เรื่องเด่น

เล่มนี้” พร้อมทั้งข้อมูลที่น�่สนใจอื่นๆ เกี่ยวกับอำ�เภอ “ขนอม” อำ�เภอเล็กๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมร�ชที่มี 

ทรัพย�กรท�งธรรมช�ติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งท�งบกและท�งทะเล และเป็นอำ�เภอที่มีช�ยห�ดต่อเนื่องย�วที่สุด

ในจังหวัดนครศรีธรรมร�ช จนได้ชื่อว่�เป็น “อัญมณีแห่งอ่าวไทย” โดยในคอลัมน์ “บ้านฉัน บ้านเธอ”  

เร�จะพ�ทุกท่�นไปต�มห�ปล�โลม�สีชมพู สัตว์ที่เป็นพระเอกของอำ�เภอขนอม เที่ยวชมเสน่ห์ของวิถีชีวิต 

ช�วประมง และสักก�ระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตำ�น�นหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำ�ทะเลจืด

จ�กน้ันใน คอลัมน์ “ของดีบ้านเรา” เร�จะพ�ไปรู้จักผลิตภัณฑ์ชุมชนของช�วขนอม ต้ังแต่ผลิตภัณฑ์กะปิ  

น้ำ�มันมะพร�้ว สบู่ ผ�้บ�ติก และเรียนรู้เกี่ยวก�รนำ�เชื้อร�ตัวดีม�กำ�จัดเชื้อร�ตัวร้�ยในโรคพืช ในคอลัมน์

ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส ยังไม่หมดเร�ไปเรียนรู้ ต้นแบบวิธีก�รปลูกฝรั่งแบบง่�ยๆ ของสวนลุง

แดง ช�วขนอม ในคอลัมน์ “สวนหลังบ้าน”

สำ�หรับแฟนคลับว�รส�รสุขใจรุ่นเด็กๆ ยังส�ม�รถเพลิดเพลินได้อย่�งต่อเนื่องกับ เอ็กโก เรนเจอร์  

ในตอนที่ 7 รับประกันคว�มสนุกและครบเครื่องเรื่องคว�มรู้เกี่ยวกับพลังง�นไฟฟ้�อย่�งแน่นอน  

สุดท้�ยนี้  ท�งทีมง�นว�รส�รสุขใจหวังว่�เรื่องร�วที่ท�งทีมได้ตั้งใจคัดสรรม�จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่�น

ทุกท�่น โดยท�งทีมง�นฯ จะคอยอัพเดตกิจกรรมข�่วส�รและคว�มเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้�ในกลุ่มเอ็กโก  

เพื่อที่ให้ว�รส�ร “สุขใจ” เป็นพื้นที่สื่อกล�งระหว่�งกลุ่มเอ็กโกกับเพื่อนบ้�นรอบโรงไฟฟ้�ทุกที่

 

 

 



จากวารสารสุขใจฉบับที่ 24 ที่ผ่านมาได้กล่าวถึงภาพรวม
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป กับ
บทบาทการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพลังงาน ซึ่งโครงการที่
ถือว่าเป็นโครงการน้องใหม่ล่าสุดของทางเอ็กโก กรุ๊ป นั่นก็คือ 
“โครงการศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” ซึ่งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2562 ทางเอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดพิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้า
ขนอม”  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้า 

ประสานความร่วมมือส่งต่อความรู้ด้านพลังงานสู่เยาวชน 

กับ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

กระบวนการผลิตไฟฟ้า สะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของ
โรงไฟฟ้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นสถานที่ท่อง
เที่ยวของเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ของในอำาเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภายหลังจากการจัดงานพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
ท่ีเกิดข้ึนแล้ว วารสารสุขใจฉบับน้ีจะพาไปเจาะลึกเบ้ืองหลังความ 
สำาเร็จของการพัฒนา “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

เจาะลึกเบื้องหลังความสำาเร็จ
ของการพัฒนา“ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

พิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  

คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เอ็กโก เอนจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด  

คุณจักษ์กริช พิบูลย์ ไพโรจน์ ดร.พสุ โลหารชุน คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม เอ็กโก กรุ๊ป  

คุณจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด  

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน)  

เป็นประธานร่วมในพิธี



บริษัท ผลิตไฟฟ้า (มหาชน) และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ บริษัท 

เอ็กโก เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด หรือ เอสโก ผู้เช่ียวชาญทางด้านงาน
วิศวกรรมงานโรงไฟฟ้า ในการปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในในการปรับปรุงพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าเรือ
ลอยน้ำาให้เป็นอาคารสาธารณะ และ บริษัท ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) ผู้เช่ียวชาญใน
การออกแบบนิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้ฯ

อะไรคือแรงบันดาลใจในการริเริ่ม
พัฒนาโครงการศูนย์เรียนรู้ 
โรงไฟฟ้าขนอม

ความท้าทายของการพัฒนา
โครงการศูนย์เรียนรู้  
: ปลุกโรงไฟฟ้าเก่าให้เล่าเรื่อง

คุณสืบศักด์ิ ชูฤทธ์ิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม  
จำากัด เล่าถึงจุดเร่ิมต้นโครงการน้ีว่า

“โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่ 1 เป็นโรงไฟฟ้าที่มีความพิเศษ กล่าวคือ 
เป็นโรงไฟฟ้าก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ ภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จที่
ประเทศญี่ปุ่น ก็ลากจูงจากญี่ปุ่นมาติดตั้งที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 
ซ่ึงในช่วงเวลานั้นต้องถือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีบทบาทสำาคัญในการผลิต
กระแสไฟฟ้าสำาคัญของภาคใต้ หลังจากหมดสัญญาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
ทางทีมผู้บริหารเอ็กโกและทางโรงไฟฟ้าขนอมก็มีความคิดว่า จะทำา

อย่างไรให้โรงไฟฟ้าขนอม 1 ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน รวมถึง

เยาวชนมากที่สุด ทางทีมผู้บริหารฯจึงคิดจะฟื้นชีวิตให้โรงไฟฟ้าขนอม 

1 มาเป็นศูนย์เรียนรู้โดยมุ่งหวังจะเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ให้

ความรู้แก่เยาวชนได้มีความรู้เบื้องต้นต้ังแต่กระบวนการผลิตพลังงาน 

รู้ว่าพลังงานมาจากไหน และพลังงานมาอย่างไร”

ใครคือผู้มีบทบาทหลัก 
ในการดำาเนินงาน
โครงการศูนย์เรียนรู้ฯ

1.

2.

3.

คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์  

คุณสาธิต ถนอมกุล 

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด

กรรมการผู้จัดการ  
บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด (เอสโก)

พ.ศ. 2523 โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำาจากญ่ีปุ่น ถูกลากจูงมายัง อ.ขนอม

“…โจทย์ที่ท้าทายที่สุดในการทำางานครั้งนี้ คือ การ 

ปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้าเก่าหลังนี้อย่างไรให้สามารถเปิด

รับผู้เยี่ยมชมจำานวนมากได้บนพื้นฐานของความปลอดภัยท่ี

เหมาะสมสูงสุด  และสามารถถ่ายทอดเร่ืองราวของสถานท่ี

แห่งน้ีได้อย่างสดใหม่ โดยยังรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ของสถานทีไว้ให้ได้มากท่ีสุดด้วย…”

โจทย์แรกของคว�มท้�ท�ยศูนย์เรียนรู้ ก็คือ ก�รปรับปรุง 
สถ�นท่ี เร�จะทำ�อย่�งไรท่ีจะปรับปรุงโรงไฟฟ้�เก่�ให้กล�ยเป็น 
อ�ค�รศูนย์เรียนร ู้  คุณสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำากัด กล่�วถึง
คว�มท้�ท�ยของโครงก�รศูนย์เรียนรู้ฯว�่

“ณ ตอนน้ีท่ีน่ีเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยท่ี 



โจทย์ที่สองที่ เป็นความท้าทายเรื่องการพัฒนา 
เนื้อหาภายในศูนย์ คุณพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ ผู้จัดการ

ส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม เล่าถึงความท้าทายของ
โครงการนี้

“เราจะทำาอย่างไรให้เยาวชนท่ีเข้ามาท่ีศูนย์ ได้เรียนรู้ 
รอบด้านในทุกมิติ เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการผลิตไฟฟ้า
พลังงานไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิถีชิวิตของคน 
ในชุมชนขนอม” โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์เรียนรู้ 
แห่งน้ีคือ “กลุ่มเยาวชน” ทางทีมทำาให้เรามีโจทย์เพ่ิมข้ึนว่า 
  

   “เราจะทำาอย่างไรให้เรื่องราวที่มีในตัวสถานที่แห่งนี้ เป็น
ข้อมูลที่มีชีวิต กระตุ้นการเรียนรู้ และสร้างการมีส่วนร่วม 

“พิพิธภัณฑ์แห่งน้ีมีลักษณะเฉพาะท่ีโดดเด่น 

มากๆ ของงานสร้างสรรค์ คือศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีความ

เป็น "Historical Site" มีที่มาทางประวัติศาสตร์ที่เป็น 

โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำาที่แรกในประเทศไทย

คุณพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กร
และสังคม

เล่าเรื่องโรงไฟฟ้าเก่า
ให้ไม่ out 4.นำาโรงไฟฟ้าจริงๆ มาปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้ น่ันหมายถึงการ 

เปลี่ยนบทบาทของสถานที่ เปลี่ยนการใช้งานจากโรงไฟฟ้าที่ 
เป็นอาคารควบคุมให้เป็นอาคารสาธารณะท่ีต้องมีความเหมาะสม 
และพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ให้คนเข้ามาเยี่ยมชม ดังนั้น การรักษา 

สมดุลระหว่างพื้นที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ การรักษาพื้นที่ที่เป็น 

บรรยากาศของโรงไฟฟ้าให้คงอยู่จึงสำาคัญ ในขณะเดียวกัน 
เราก็จำาเป็นต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้ามาใช้งาน
ภายในอาคาร เป็นเรื่องที่เราให้ความสำาคัญมาก อย่างเช่น 
บันไดที่ขึ้น-ลง ระหว่างชั้นบางช่วงที่เหมาะกับการทำางานของ 
เจ้าหน้าที่ และถูกต้องตามกฎหมายอาคารตอนที่เป็นโรงไฟฟ้า 
แต่อาจไม่ปลอดภัยและไม่สอดคล้องกับข้อบังคับการเป็น
อาคารสาธารณะ อย่างนี้ทางทีมผู้เกี่ยวข้องก็มีการออกแบบ
ร่วมกันในการปรับปรุงให้ปลอดภัยและเหมาะสม คงของเดิมไว้ 
บางส่วนและปรับปรุงบางส่วน  เพ่ือยังให้ได้บรรยากาศของการ 
เป็นโรงไฟฟ้าบนเรือได้อยู่ หรือ ทางลาดและลิฟต์โดยสารเพ่ือ 
ผู้พิการและผู้สูงอายุ ซ่ึงเดิมในโรงไฟฟ้าเรือมันไม่มี ก็ต้องเพ่ิม
เติม เป็นต้น

ดังนั้นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดในการทำางานครั้งนี้ คือ การปรับ 

อาคารโรงไฟฟ้าเก่าหลังน้ีอย่างไร ให้สามารถเปิดรับผู้เย่ียมชม 

จำานวนมากได้บนพ้ืนฐานของความปลอดภัยท่ีเหมาะสมสูงสุด 

และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของสถานท่ีแห่งนี้ได้อย่าง 

สดใหม่ โดยยังรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของสถานที่ไว้ 

ให้ได้มากที่สุดด้วย และแน่นอนว่าความท้าทายนั้น เราทำาเอง 
คนเดียวไม่ได้ เพราะเราชำานาญเรื่องเครื่องจักร การซ่อมบำารุง 
แต่ไม่ได้เชี่ยวชาญในการทำาให้ส่ิงท่ีมีอยู่สามารถเล่าเร่ืองได้ 
ดังน้ัน ส่ิงสำาคัญท่ีสุดทีทำาให้โครงการน้ีประสบความสำาเร็จได้คือ 
การทำางานเป็นทีม ตลอดการทำางานเราทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน 
ทางเอสโกเราทำางานเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับ บริษัท ซีเอ็มโอ  
จำากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบนิทรรศการเพื่อที่จะ 
ออกแบบสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ หากมีปัญหาการปรับปรุง 
สถานท่ี เราก็จะปรึกษาทีมซีเอ็มโอ ร่วมกันหาข้อสรุปว่า การปรับ 
รูปแบบใดจะออกมาเหมาะสมท่ีสุด”
 

ด้านในอาคาร ระหว่างการปรับปรุง บันไดภายในโรงไฟฟ้า

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท 

ซีเอ็มโอ จำากัด (มหาชน) กล่าวถึง 

ศูนย์เรียนรู้น้ีไว้อย่างน่าสนใจว่า 

Historical Site : โรงไฟฟ้าขนอมในอดีต



สำาหรับวารสารสุขใจฉบับหน้า จะพาไปเจาะลึกกิจกรรม 

ส่งเสริมการเรียนรู้เยาวชนของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จัดขึ้น 

ช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่อัดแน่นไปด้วยความรู้และ 

ความสนุกสนานกันเลยทีเดียว  แล้วไว้มาพบกันนะคะ

ให้เยาวชนทุกคนสนุกในการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้มีประสบการณ์ 
ตรงและเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองมากท่ีสุด ดังน้ัน การจะปลุก 
โรงไฟฟ้าเก่ามาเล่าเรื่อง มันไม่ใช่การเล่าเรื่องแค่อ่าน หรือเล่า
นิทานให้ฟังธรรมดา แต่โจทย์ของเราคือเราจะทำาอย่างไรจะดึง
ความสนใจของเยาวชมาได้ หรือกระตุ้นความสนใจของเขาอยู่ได้” 

อีกสิ่งที่ทีมพัฒนาเนื้อหาทุกคนให้ความสำาคัญคือ “ความ
ถูกต้อง” ของข้อมูล ทีมงานทุกฝ่ายตรวจสอบข้อมูลเคร่ืองจักร

กับผู้เช่ียวชาญหลายฝ่าย และพยายามถ่ายทอดข้อมูล โดย

ให้เด็กๆ สามารถ “สนุก เข้าใจง่ายและถูกต้อง” การทำางาน
ของเคร่ืองจักรบางส่วนอาจเข้าใจยาก เป็นกลไก เราพยายามหา
เทคนิคส่ือเร่ืองให้เข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งในระหว่างการทำางาน สิ่งที่
ทีมพัฒนาเนื้อหาข้อมูลคาดหวัง ก็คือ "เพียงแค่เราได้สร้างแรง

บันดาลใจในการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนแก่เด็ก 1 คน สำาหรับ
คนทำางานพัฒนาเนื้อหาภายในศูนย์เรียนรู้ ก็รู้สึก 

ยินดีและภูมิใจที่ได้เป็น 
ส่วนหนึ่งในการส่งต่อ
ประสบการณ์นำาเสนอ

ข้อมูลภายในศูนย์เรียนรู้”

และเป็นรูปแบบ Industrial design คือการออกแบบดีไซน์ 

ในรูปแบบของตัวโรงงาน  สองความหมายนี้ เมื่อรวมเข้ามา

ด้วยกันก็จะเป็นส่วนสำาคัญในการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ 

ด้วยความเป็นอุตสหากรรมที่เป็นการผลิตพลังงาน

และเราก็ได้นำางานมัลติมีิเดียใส่เข้าไป นำาเทคนิคสมัยใหม่ 

ใส่เข้าไปเพื่อสร้างให้สถานที่แห่งนี้คงคุณค่า เพื่อที่จะสามารถ

สื่อสารคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพลังงงานได้อย่างไม่รู้จบสิ้น"

Industrial Design  
: การออกแบบภายใน
ที่ยังคงความเป็นโรงงานไว้



ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม  
ตั้งอยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ 112 
หมู่ที่ 8 ตำาบลท้องเนียน อำาเภอ
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ต้ังอยู่ 
ในบริเวณโรงไฟฟ้าขนอม และท่ีสำาคัญ เป็น 
ศูนย์เรียนรู้แห่งแรกท่ีปรับปรุงมาจากโรงไฟฟ้า 
ขนอมหน่วยที่ 1 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษ ที่สร้าง 
บนเรือขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “โรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำา”

ในช่วงปี พ.ศ. 2524 ประเทศไทยมีไฟฟ้าไม่พอใช้งาน 
ทางภาคใต้จึงมีการนำาโรงไฟฟ้าประกอบสำาเร็จรูปจากท่ี
ญ่ีปุ่น ลากจูงมาทางทะเล มาติดต้ังท่ีท่าเรือน้ำาลึกใน อ.ขนอม 
ก็คือ โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยท่ี 1 ซ่ึงในปัจจุบันหมดอายุสัญญา 
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ น่ันคือเป็นโรงไฟฟ้าท่ีไม่ได้ผลิตกระแส 
ไฟฟ้าอีกแล้ว เพราะเคร่ืองจักรหมดอายุ จึงเปล่ียนมาเป็น
ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมในปัจจุบัน

10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ 

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ทำ�ไมต้องสร้�ง ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมขึ้น
หลังจากโรงไฟฟ้าหมดอายุสัญญาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์

ทางทีมผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป รวมถึงกรรมการผู้จัดการ บริษัท

ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด มีโจทย์ความคิดคือ 'จะทำาอย่างไรให้ 

โรงไฟฟ้าขนอม 1 มีประโยชน์ขึ้นอีกครั้งกับสังคม ชุมชน 

รวมถึงเยาวชนวัยต้นทางของการเรียนรู้ได้รับประโยชน์ 

มากท่ีสุด' จึงตัดสินใจสร้างศูนย์เรียนรู้เพ่ือให้เยาวชนได้เรียนรู้ 
เก่ียวกับพลังงาน และกระบวนการผลิตไฟฟ้า

What, Where ,When, Why

ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้
โรงไฟฟ้าขนอม” 
มีที่ม�อย่�งไร

“โรงไฟฟ้าลอยน้ำา” 
คืออะไร

where

what

when when

how

how
why

6 สุขใจ



ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เป็นศูนย์เรียนรู้แห่งแรกของ
ประเทศในหลายๆ ด้าน ทั้งการนำาโรงไฟฟ้าเก่าปรับปรุงเป็น 

ศูนย์เรียนรู้แห่งแรกในไทย เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นเรือลอยน้ำา 

แห่งแรก และจะได้เห็นภายในของหม้อไอน้ำา หรือ Boiler 

แห่งแรกของประเทศไทย รวมทัั้งมีการนำาสื่อมัลติมิเดียที่น่า 
สนใจมาเล่ากระบวนการผลิตไฟฟ้า พร้อมจำาลองสถานการณ์ 
การทำางานวันที่ไฟฟ้าดับให้ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน

ถ้�สนใจเข�้ไปชม ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
ต้องทำ�อย่�งไร

การเข้าชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม ต้องแจ้งประสานงาน 
เข้ามาเพื่อจองวัน-เวลา เข้าชมศูนย์ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ

ศูนย์เรียนรู ้เปิดให้เข้�ชมวันเวล�ใดบ้�ง
เวลาเปิดทำาการ 
วันอังคาร – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.  
แต่ละรอบจะใช้เวลาในการเดินชมอย่างน้อย 
ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที 
แบ่งเป็นรอบชม จำานวน 7 รอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ จึงขอความร่วม
มือทุกท่านแต่งกายสุภาพ งดเว้นการสวม
รองเท้าแตะ กรุณาสวมรองเท้าผ้าใบ หรือ 
รองเท้าหุ้มส้นมิดชิด

ในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม มีอะไรให้เข้�ชม
ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมมีทั้งหมด 7 โซน

เวลา 13.00 น. 
เวลา 14.00 น. 
เวลา 15.00 น.

จองผ่านระบบจอง   
http://varpevent.com/musuem/khanom/  
เม่ือลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์แล้ว เจ้าหน้าท่ี 
จากทางศูนย์เรียนรู้จะติดต่อประสานงานกลับไป
เพื่อยืนยันรายละเอียดการจอง 

หรือจองผ่านโทรศัพท์

โทร 075-466-6062
      089-014-2249

แต่งตัวอย�่งไร 
ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม พิเศษ 
แตกต่�งจ�กศูนย์เรียนรู้อื่นๆ อย่�งไร

when

how

how

how

รักษ์ส่ิงแวดล้อม  
    เป็นมากกว่าหน้าท่ี 

บ้านของเรา 
แหล่งเรียนรู้อำาเภอขนอม

ค้นพบเปลี่ยนโลก 
ย้อนอดีตโรงไฟฟ้าขนอม 

     หน่วยที่ 1
เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร
ป่า เขา ทะเล คือเสน่ห์     

    ของขนอม

1

2

3

4

5

6

7

what

เวลา 09.00 น   
เวลา 10.00 น. 
เวลา 11.00 น.  
เวลา 12.00 น.

1

2

3

4

5

6

7

3 คำาสั้นๆ เชิญชวนให้
มาเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้
โรงไฟฟ้าขนอม

สุขใจ 7



บ้านฉันบ้านเธอในฉบับนี้ เราจะพาท่านผู้อ่านเที่ยวชมทะเลขนอม  
ไปสักการะหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำาทะเลจืด พร้อมออกตามหาโลมาสีชมพูไปด้วยกัน

แวะชมประมงวิถีพื้นถิ่นชาวขนอม
ก่อนจะเริ่มการเดินทางในครั้งนี้ ทางทีมงานสุขใจมีโอกาส 

ผ่านไปท่ีหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ท่ีอยู่ไม่ไกลจากสะพานบางแพง 
และได้พูดคุยกับ คุณลุงสุชาติ ขุนจันทร์ ถึงวิถีชีวิตชาวประมงใน
พ้ืนท่ี คุณลุงเล่าอย่างอารมณ์ดีว่า ท่ีน่ียังทำาประมงตามวิถีด้ังเดิม 
ของชาวขนอมจากภูมิปัญญาท่ีส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น โดยการสังเกต 
น้ำาข้ึน-น้ำาลง ช่วงไหนท่ีน้ำาข้ึนมาก-ลงมากท่ีสุด สัตว์ทะเลจะชุกชุม 
ชาวประมงก็จะออกหาปลา ซึ่งชาวประมงที่ขนอม จะถักแหและ 
ต่อเรือใช้เองจากไม้ตะเคียนในพ้ืนท่ี ท่ีน่ียังคงออกเรือเล็ก จับปลา 
มาทำาอาหารกันในครอบครัว หากเหลือก็จะนำาไปขายที่ตลาด 
แบบวันต่อวัน เป็นการใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติอย่างพอเพียง

พร้อมเดินทางสู่อ่าวท้องโหนด
เช้าวันรุ่งข้ึนเราเตรียมตัวออกเดินทางไปท่าเรือแหลมประทับ  

อ่าวท้องโหนดกันแต่เช้า เพ่ือทันเวลาออกหาอาหารของเหล่าโลมา  
ไกด์ทัวร์ประจำาทริปครั้งนี้ น.ส.ปวิตา ใจสบาย หรือ น้องแยม 
โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อาสาพาเราไปพบกับเจ้าโลมา  
ถ้าโชคดีนอกจากจะเห็นแบบใกล้ชิดแล้ว ยังอาจได้เห็นโลมาท่ีเป็น 
สีชมพูด้วยนะ
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เราล่องเรือออกไปได้สักพัก น้องแยมก็เรียกทีมงานสุขใจ 
ด้วยความต่ืนเต้น โลมาตัวแรกโผล่พ้นน้ำาให้เราได้เห็น 
สร้างความตื่นเต้นให้กับทีมงานสุขใจเป็นอย่างมาก

จากน้ันเราได้เจอโลมาว่ายหาอาหารอยู่ใกล้ๆ ไม่ขาดสาย 
โลมาสีชมพูก็ออกมาอวดโฉม สร้างความต่ืนเต้นและประหลาดใจ 
อย่างไม่น่าเช่ือ น่าเสียดายท่ีโลมาสีชมพูอยู่ห่างจากเรือของเราเลย 
อดเก็บภาพมาฝากกัน เช่ือว่าถ้าผู้อ่านสุขใจทุกท่านได้ไปล่องเรือ 
ทีข่นอมบ้าง ก็น่าจะโชคดีจะได้เจอโลมาสีชมพูอย่างทีมงานสุขใจ

โลมาสีชมพูที่ทุกคนตามหา คือ โลมาหลังโหนก 

ตัวจะเป็นสีชมพูเมื่อมีอายุมากขึ้น เป็นเหตุผลที่เรา 
ไม่ค่อยพบโลมาสีนี้มากนัก ถ้าใครอยากเจอโลมา 
สีชมพูเยอะๆ ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้้อม 
ให้โลมามีชีวิตอยู่ไปนานๆ จนเปล่ียนสีชมพูด้วยกันนะ

ได้ล่องเรือ ชมปลาโลมา พร้อมกับสักการะหลวงปู่ทวดท่ีขนอมคร้ังน้ี ไม่ผิดหวังจริงๆ เพราะนอกจากจะได้เห็นโลมาอย่าง 
ใกล้ชิดแล้ว ยังได้เห็นความอุดมสมบูรณ์และสวยงามของพ้ืนท่ีขนอมท่ีเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน โดยเฉพาะการ 
อนุรักษ์และสร้างแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้โลมา เช่นการปลูกหญ้าทะเลเพ่ิมจากท่ีข้ึนอยู่เดิมเพ่ือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำา 
นอกจากดีกับชาวประมงแล้ว นี่ยังเป็นแหล่งอาหารของโลมา ทำาให้เราได้พบโลมาหลายตัวเวียนมาให้เราชมตลอดช่วงเวลา 
ที่เราออกเรือไป ด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหล่านี้ยังรอให้ทุกคนมาเยี่ยมชม อย่าลืมแวะมาสัมผัสด้วยตาคุณเองนะ 

เกาะนุ้ย สักการะหลวงปู่ทวด
เหยียบน้ำาทะเลจืด

อีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาด เกาะนุ้ย ที่ตั้งของ 
บ่อน้ำาจืดศักด์ิสิทธ์ิ จากตำานานหลวงปู่ทวด

เหยียบน้ำาทะเลจืดที่หลายคนน่าจะเคยได้ยิน 
มาก่อน ถ้ามาในช่วงน้ำาลงก็จะได้เห็นบ่อน้ำาจืด 
รูปรอยเท้าแบบชัดๆ อีกสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยคือ 

การแวะสักการะหลวงปู่ทวดบนเกาะนุ้ยเพ่ือเป็น 
สิริมงคลก่อนออกเดินทางกันต่อ 

เขาหินพับผ้าและเวทีพุ่มพวง
ระหว่างเส้นทางออกเรือ เราผ่านเกาะมากมาย รวมทั้ง 

เขาหินพับผ้า ซึ่งพื้นผิวของหินบนภูเขาจะเป็นแผ่นซ้อนเรียงกัน 
เป็นชั้นดูสะดุดตาคล้ายผ้าพับไว้ เป็นอีก 
หนึ่งเอกลักษณ์เด่นของพ้ืนที่ขนอม 
นอกจากนี้ยังมีบริเวณที่เป็นไฮไลท์ 
อีกจุดบนเกาะท่าไร่ ไม่ว่าใครผ่านไป 
ผ่านมาก็จะเห็นพ้ืนที่ถ้ำาหินซ้อนเว้า 
เข้าไปบนหาดทราย และมีลานหิน
ลักษณะคล้ายเวทีดนตรี  จึงได้ชื่อเรียก 
ติดปากจากคนในพื้นที่ว่า เวทีพุ่มพวง

รู้มั้ย สีของโลมาบอกอายุ
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จุดหมายแรก ทีมงานสุขใจได้แวะ
ไปพูดคุยกับ คุณมนิษา ใจสบาย เพื่อ 

ชมการทำากะปิของกลุ่มชุมชน ต.ท้องเนียน กะปิแห่ง 
ความร่วมมือของชาวแหลมประทับ ต.ท้องเนียน จาก 
กลุ่มคนในพ้ืนที่ร่วมกันทำากะปิต่อเนื่องมากว่า10ปี 
นำากุ้งเคยที่จับได้มากในอ่าวขนอมมาแปรรูปเป็น
กะปิไว้ใช้ในครัวเรือน พอทำากะปิเสร็จแล้วก็จะแบ่ง
กะปิให้คนที่มาช่วยเป็นสินน้ำาใจ และในส่วนที่เหลือ
ก็จะนำาไปขาย

เคล็ดลับความอร่อย
กะปิท่ีน่ีมีรสท่ีต่างจากกะปิในตลาด ถ้าเป็นกะปิ 

ในตลาด บางเจ้าใช้ทั้งปลาและกุ้ง ให้รสออกเค็มจัด 
บางเจ้าจะเอากุ้งไปล้างน้ำาจืดก่อนทำาให้กลิ่นทะเล
หายไป ซึ่งเคล็ดลับของกะปิท้องเนียนคือการไม่นำา
กุ้งเคยไปล้างน้ำาจืด เพื่อคงความเค็มไว้ เพราะเมื่อ
นำามาทำากะปิ จะทำาให้มีรสชาติแตกต่างจากเจ้าอื่น 
และที่สำาคัญคือจะไม่ให้วัตถุดิบทำากะปิโดนน้ำาฝน
เด็ดขาดเพ่ือรักษากลิ่นหอมนวลธรรมชาติจากทะเล
ให้คงไว้ อีกทั้งยังหมักกับเกลือคุณภาพดี ก็จะได้
กะปิรสกลมกล่อมจากธรรมชาติ 100%

สดใหม่เสมอ
แม้กะปิท้องเนียนนี้จะทำากันในกลุ่มชุมชน 

ไม่มียี่ห้อ แต่จากการแนะนำาปากต่อปาก รวมทั้ง
ลูกค้ากลุ่มที่มาเที่ยวนิยมซ้ือเป็นของฝากทำาให้กะปิ
ของที่นี่ขายดี 

เนื่องจากจะผลิตกะปิเฉพาะช่วงฤดูที่จับกุ้ง
เคยได้มากๆ และขายหมดทันที ทำาให้มั่นใจได้ว่าจะ 
ได้กะปิสดใหม่ ไม่ใส่สารกันบูดแน่นอน

ถึงแม้ว่าจะทำากะปิขายตลอดทั้งป ี
ไม่ได้ เนื่องจากปัจจัยเรื่องวัตถุดิบ แต่
คนในพื้นที่ก็ยังมีรายได้ จากทั้งการทำา
สวนปาล์ม สวนยาง ทำาประมง หรือ
การทำาเรือท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ถือว่า
เป็นกลุ่มชุมชนที่เข็มแข็งที่น่าเอาเป็น
ตัวอย่างอีกหนึ่งชุมชนจริงๆ

คอลัมน์ของดีบ้านเราฉบับนี ้จะพาทุกท่านไปพบกับหลากหลายผลิตภัณฑ์ชุมชนใน

อำาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจของชุมชน ตำาบลท้องเนียน 

และ กลุ่มวิสาหกิจบ้านสวนอัมพัน

กะปิท้องเนียน 
อีกหนึ่งของดีขนอม

อีกหลากหลายอาชีพที่ท้องเนียน

หลากผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
จากขนอม
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น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและอีกหลาย
สินค้าทั้งโลชั่น เซรั่ม แชมพู และสบู่ผสม
สมุนไพรพ้ืนบ้านอย่างหญ้านางหรือพลูป่า 
ของ คุณฟองคำา คำานัว เจ้าของผลิตภัณฑ์ 

Fong @ Khanom ที่แม้จะเป็นน้ำามัน แต่ก็
อุดมไปด้วยไขมันดีต่อร่างกาย ไม่แต่งกลิ่น สี 
สกัดเย็นจากวิธีโบราณตามภูมิปัญญาที่ถูกส่ง
ต่อจนได้น้ำามันมะพร้าวที่สะอาด ใส กลิ่นหอม
เหมือนขนมไทย ช่วยบำารุงผิว ลดริ้วรอย ลดสิว 
และผื่นจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ของ Fong @ Khanom 

ติดต่อ โทร 085-4829948 หรือ Facebook: 

Fong at Khanom

กะปิคุณภาพดีจากการหมักกุ้งเล็กๆ 
ทั้งกุ้งเคย กุ้งสายไหม กุ้งสารส้มโอ ที่มา
จากอ่าวขนอมนำาไปทำาอาหารได้หลากชนิด 
เก็บได้นาน ปราศจากสารกันบูดและผงชูรส

กะปิบ้านท่าม่วง ติดต่อ Facebook: 

Ooccกะปิบ้านท่าม่วง อ่าวขนอม หรือ 

โทร 090-8744005

ชันโรงหรือตัวอุง คือผ้ึงจ๋ิวท่ีไม่มีเหล็กใน 
ให้น้ำาผ้ึงคุณค่าสูงไม่แพ้น้ำาผ้ึงท่ัวไป มีสรรพคุณ
ทางยาช่วยรักษาระบบทางเดินอาหารและลำาไส้
ให้สมดุล ช่วยสมานแผล ยับย้ังการอักเสบได้ดี 
ท่ีสำาคัญคือไม่มีสารเคมีปนเป้ือน ส่ิงดีๆท่ีมาจาก 
ธรรมชาติ 100%

น้ำาผ้ึงชันโรงวิสาหกิจชุมชน 

คนรักษ์เกษตร @ขนอม ติดต่อ

โทร 084-6289397

กะปิกุ้งบ้านท่าม่วง

น้ำาผึ้งชันโรง

น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น

จุดหมายต่อมา ทางทีมงานสุขใจเดินทางต่อไปที่บ้านสวนอัมพัน อีกแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อ
พบกับตัวแทนจากหลากหลายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในขนอม เจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพจากของดีภายในพื้นที่ ที่อยาก
ชวนให้ท่านผู้อ่านสุขใจทุกท่านรู้จักไปพร้อมๆกัน
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ขนอมเป็นอำาเภอท่ีมีชายหาด 
และทะเลท่ีสวยงาม และมีโลมาสีชมพู

ที่เป็นจุดเด่นของจังหวัด จึงถูกนำามาเป็นแรงบันดาล
ใจสำาคัญในการเขียนลายและย้อมสีจนเป็นผลิตภัณฑ์ 
ผ้าบาติกที่สวยงามจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางคู มีทั้ง 
ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เส้ือยืด อีกหน่ึงของท่ีระลึกจากขนอม
ท่ีพลาดไม่ได้

ควนทองบาติก ติดต่อ โทร 086-2721573 หรือ 

Facebook : ควนทองบาติกและหัตถศิลป์

จากการสะสมกระบองเพชรในห้องสู่การทำาสวน
กระบองเพรชของตัวเอง คุณณัฐพล ไทยสม ลงมือเร่ิม
เพาะต้นกระบองเพชรจนสามารถขายได้ท้ังตลาดออฟไลน์ 
และ ตลาดออนไลน์ นอกจากน้ียังมีแผนในอนาคตเก่ียว
กับธุรกิจฟาร์มไก่ เป็นไก่โปแลนด์ท่ีมีท้ังลักษณะแปลกตา 
ส่วนใหญ่จะนิยมเล้ียงไว้เพ่ือความสวยงามหรือถ้าเล้ียง
เพ่ือกินไข่ก็ได้กำาไรเช่นกัน หากท่านใดสนใจกระบองเพรช

ติดต่อ Facebook : ทุ่งแสงนวลเมล่อนฟาร์ม

สาหร่ายข้อจากอ่าวเตล็ดสู่คร่ืองสำาอาง Let's Sea ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด คุณสุฑารทิพย์ 

สมพงศ์สกูล ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยในการพัฒนาสินค้า 
จนได้ตรารับรองจาก อย. และอนุสิทธิบัตร ท้ังสบู่ สครับ และเซร่ัม 
ท่ีมีสารซิลิก้าสูง ช่วยทำาให้ผิวแข็งแรง คอลลาเจนสูง ช่วยทำาให้
ผิวเต่งตึง ช่วยลดฝ้า กระ อีกส่วนผสมสำาคัญคือ ใบโกงกาง 

ท่ีมีสารลูทีนและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ดีกับผิวหน้า และทำาให้
อ่อนเยาว์อย่างธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ Let's Sea ติดต่อ Facebook: 

กลุ่มท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อ่าวเตล็ด

ควนทองบาติก

กระบองเพชรและไก่โปแลนด์

ผลิตภัณฑ์ Let's sea

ข้าวสังข์หยดบางคู ข้าวหอมนุ่ม และมีวิตามิน 
บีสูง คุณสุพรรณี จิตต์มาตร เล่าว่า ทางกลุ่มข้าว
กล้องเพื่อสุขภาพบ้านบางคู ลงมือปลูกและดูแลเอง
ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การนำาพันธุ์จากศูนย์วิจัยพัทลุงมา 
ทดลองปลูกในช่วงแรกจนถึงวันนี้ที่มีเครื่องสีข้าว
ขนาดย่อมไว้สีเอง ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้บริโภค
ได้ทานข้าวกล้องนุ่มๆ หอมๆ และได้รับคุณค่าจาก
ข้าวแบบเต็มเมล็ด

ข้าวสังข์หยดบ้านบางคู ติดต่อ Facebook : 

ข้าวสังข์หยด ข้าวเพ่ือสุขภาพ

ข้าวสังข์หยดบางคู
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น้ำาเชื่อมกล้วยน้ำาว้าสูตรเข้มข้น หวาน เข้ม เต็มรสกล้วย 
อีกหนึ่งไอเดียการนำาผลิตผลทางการเกษตรที่มีมากในพ้ืนที่มา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ ป้าโรส นฤพรรณ รองเมือง จะ
ผสมเครื่องดื่ม ทาขนมปัง หรือใช้กับอาหารอื่นๆ ก็ช่วยเพิ่มรส
หวาน หอมกลิ่นกล้วยแบบไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีน้ำาเชื่อม 
กล้วยเล็บมือนาง และกล้วยตากเพื่อสร้างสูตรใหม่ๆ ให้ลูกค้า
ได้เลือกรสที่ชอบที่สุด

น้ำาเช่ือมกล้วยเข้มข้น สวนเฉลิมพระเกียรติเกษตรกร

ธรรมชาติ ติดต่อ โทร 081-416312

ชาขลู่พริกไทยดำา ใครจะคิดว่าจะสามารถนำา 
มาทำาเป็นเครื่องดื่มได้ แต่คุณชลธิชา พรหมคีร ี 
เล่าว่าชาใบขลู่พริกไทยดำานี้สามารถนำามาสกัด
เป็น "ชา" ที่มีรสชาติไม่เผ็ด ที่สำาคัญคือมีสรรพคุณ 
ทางยาที่เป็นประโยชน์ ทั้งช่วยเรื่องกรดไหลย้อน 
ลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด รวมทั้งดีกับ
คุณแม่หลังคลอดด้วย 

ผลไม้ชื่อแปลกที่มาพร้อมกับสรรพคุณมากมาย รู้หรือ
ไม่ว่าผลมะม่วงหาวมะนาวโห่จากต้นเดียวกันให้ประโยชน์
ต่างกัน คุณอำาพัน ใจสบาย บอกกับเราว่าหากกินผลมะม่วง
หาวมะนาวโห่สีแดงจะช่วยให้ตาสว่าง แต่ผลสีดำาจะทำาให้หลับ 
สบายย่ิงข้ึน ส่วนน้ำามะม่วงหาวมะนาวโห่ท่ีเป็นสินค้ายอดนิยม 
ก็เป็นเครื่องดื่มที่มีวิตามินซีสูง เมื่อคั้นสด ไม่ผ่านความร้อน 
จะช่วยให้ร่างกายสดชื่น

น้ำามะม่วงหาวมะนาวโห่  วิสาหกิจชุมชน 

คนรักษ์เกษตร@ขนอม ติดต่อ โทร 084-6289397

นอกจากทีมงานสุขใจจะได้ 
ทั้งของกินของใช้กลับไปเป็นของ 
ฝากแล้ว คุณอัมพัน ใจสบาย 

เจ้าของสวนอำาพัน และประธานกลุ่ม 
วิสาหกิจชุมชนคนรักเกษตร @ ขนอม ยังเชิญชวน 
ให้ทุกท่านถ้ามีโอกาสได้แวะมาขนอม ก็สามารถแวะชม 
ศูนย์ให้ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่บ้านสวนอำาพันกันได้ 
ตดิตอ่ โทร 084-6289379  แล้วอยา่ลมืแวะหาซือ้ของฝาก 
คุณภาพดีกลับไปใช้ตามเบอร์โทรติดต่อได้เลยค่ะ 

ป้าโรส น้ำาเชื่อมกล้วยเข้มข้น

น้ำามะม่วงหาวมะนาวโห่

ชาขลู่พริกไทยดำา
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หมูกระทะ
อันตรายที่แฝงไว้มากกว่ามะเร็ง

หลายครั้งที่เราหิวจัด หรืออยากฉลองอะไรที่กินกับหมู่เพื่อนได้อย่างสนุกสนาน หมูกระทะคงเป็นหนึ่งใน

ตัวเลือกของหลายคน ด้วยความอร่อย อาหารหลากหลาย กินดื่มได้ไม่จำากัด แม้จะได้ยินมานักต่อนักว่า

หมูกะทะไม่ดี แต่วันนี้เราจะมาขยายความกันอีกที ว่าที่ไม่ดีนั่นจะร้ายแรงเพียงใด

เครื่องในวัว
เคร่ืองในวัวอย่างผ้าข้ีร้ิวแท้จริงแล้วมีสีเข้ม 
แต่มีการใช้สารฟอกขาวฟอกจนซีด เพ่ือให้
น่าทานข้ึน ซ่ึงเจ้าสารฟอกขาวอาจจะตกค้าง
อยู่ในอาหาร

ไส้กรอก ลูกชิ้นต่างๆ
ความกรอบเด้งของไส้กรอกและลูกช้ิน
อาจจะมีส่วนผสมของสารกันบูด และ
บอแรกซ์เพ่ือทำาให้อาหารอร่อย

หากทานมากๆ อาจทำาให้เกิดอาการ
- ปวดท้อง อาเจียน ท้องร่วง 
- หายใจติดขัด 
- ความดันโลหิตต่ำา
- ช็อกและหมดสติ

หากทานมากๆ อาจทำาให้เกิดอาการ
- เบ่ืออาหาร น้ำาหนักลด 
- ร่างกายอ่อนเพลีย 
- ไตวายเฉียบพลัน

หากทานมากๆ อาจทำาให้เกิดอาการ
- ระคายเคืองทางเดินอาหาร 
- ไตอักเสบ
- มะเร็งลำาไส้ใหญ่

หากทานมากๆ อาจทำาให้เกิดอาการ
- คล่ืนไส้ อาเจียน หมดสติ
- ส่งผลเสียต่อการทำางานของ
  ไตและหัวใจ
- เป็นสาเหตุของอาการสมองเส่ือม

เน้ือหมูหรือเน้ือวัวท่ีสีสด หรือลูกช้ินท่ีกรอบ 
นุ่ม เด้ง น้ัน อาจมีการใส่สารบอแรกซ์  
สารไนเตรท-ไนไตรท์ หรือดินประสิวเพื่อให้
มีรสชาติที่อร่อยขึ้นก็เป็นได้

บางท่ีมีการใช้สารต้องห้ามอย่าง 
ฟอร์มาลีน หรือน้ำายาอาบศพเพ่ือ

ช่วยคงความสดใหม่ของอาหารทะเล

รู้ห
รอืไ

ม่ว่า .  

รู้ห
รือไม่

ว่า .  

รู้ห

รือไ
ม่ว่า .  

รู้หรื
อไม่ว่า .  

เนื้อสัตว์

อาหารทะเล

สุขใจ14



ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sanook.com/health/7657/

ไนโตรซามีน
เป็นอีกหน่ึงสารท่ีก่อมะเร็งตับ และมะเร็งหลอดอาหาร มัก

จะพบสารน้ีในปลาหมึก ปลาย่าง และเน้ือสัตว์ท่ีใส่ในเตรทเพ่ือให้
มีสีแดงสดข้ึนเช่น แหนม ไส้กรอก เบคอน และแฮม เป็นต้น

ไพโรไลเซต (Pyrolysates)
หมูย่างเกรียมๆ ย่ิงเกรียมย่ิงอร่อย แต่ส่วนท่ีเกรียมน้ีแหละ ท่ี

เราจะพบสารไฟโรไลเซต ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งท่ีมีฤทธ์ิร้ายแรง และ 
ยังเป็นหน่ึงในสาเหตุให้เกิดการกลายพันธ์ุของพันธุกรรมได้ด้วย

สารพีเอเอช หรือสารกลุ่มโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน 
สารน้ีพบในเน้ือสัตว์ส่วนไหม้เกรียมท่ีติดกับไขมัน ไม่ว่าจะเป็นหมูย่างติดมัน หมูสามช้ัน สารอันตรายน้ีเป็นสารชนิดเดียวกัน 

กับสารท่ีเกิดจากควันไฟ ไอเสียเคร่ืองยนต์ หรือเตาเผาเช้ือเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้ หากเรา 
รับประทานหมูกระทะ หรืออาหารป้ิงย่างเป็นประจำา

ไหม้เกรียมไม่ได้แปลว่าสุก
เน้ือหมักส่วนมากจะตัดมาช้ินไม่เท่ากัน แม้ย่างจนขอบ

เกรียมแต่ด้านในอาจจะยังไม่สุก จึงควรทานช้าๆ และห่ันให้
แน่ใจว่าเน้ือสุกเท่ากันแล้วท้ังช้ิน ไม่ทานส่วนท่ีไหม้เกรียม

แยกตะเกียบเนื้อดิบกับเนื้อสุกทุกครั้ง
เนื้อดิบมีเชื้อโรคปนอยู่มาก การที่เราใช้ตะเกียบเพียง

คู่เดียวคีบทั้งเนื้อดิบและเนื้อที่ปิ้งแล้วเข้าปาก มีโอกาสที่
เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายกว่า เสี่ยงอาการท้องเสีย 
อาหารเป็นพิษได้มากกว่า ดังนั้นจึงควรแยกตะเกียบที่คีบ
เนื้อดิบและเนื้อสุกออกจากกัน

ทำากินเองที่บ้านด้วยวัตถุดิบสดใหม่
หาซ้ือวัตถุดิบจากแหล่งท่ีไว้ใจ ม่ันใจเร่ืองความสดและ

ปลอดภัย แล้วอย่าลืมล้างขัดตะแกรงป้ิงย่างให้สะอาดไม่ให้
เหลือคราบไหม้ ผ่ึงตากแดดให้เรียบร้อยจนแห้งสนิทเสมอ

หากยังไม่สามารถตัดใจจากหมูกระทะได้ ก็พยายามท่ีจะ
เลือกร้านอาหารท่ีสะอาด คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี เลือกรับ
ประทานอาหารให้หลากหลายท้ังเน้ือสัตว์และผัก หลีกเล่ียงการ
ทารอาหารท่ีเน้ือไหม้เกรียม ท่ีสำาคัญท่ีสุด ไม่ทานบ่อยจนเกินไป 
และอย่าลืมหม่ันออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอด้วย

ปิ้งย่างบ่อยๆ ค่อยๆ รับสารก่อมะเร็งร้ายเหล่าน้ี

รู้ว่าไม่ดี แต่ยังตัดใจไม่ได้
ทำาอย่างไรให้อันตรายน้อยที่สุด?

15สุขใจ



สวนฝรั่งกิมจู
ผลไม้ปลดหนี้  
ออกผลตลอดปี

หลายๆ คนอาจเคยได้ยินและได้ชิมฝรั่งกิมจูกันมาบ้างแล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า ฝรั่งกิมจูนั้นเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่

ธาตุหลายชนิด เหมาะสำาหรับผู้ที่กำาลังควบคุมน้ำาหนัก เนื่องจากฝรั่งอุดมไปด้วยกากใยอาหารทำาให้อิ่มนาน นอกจากฝรั่งจะ

อุดมไปด้วยประโยชน์ต่อสุขภาพแล้ว ยังปลูกง่าย แถมให้ผลผลิตมากตลอดทั้งปี แบบไม่ต้องรอตามฤดูกาลอีกด้วย 

วารสารสุขใจฉบับนี้จะชวนผู้อ่านทุกท่านมาเรียนรู้เคล็ดลับการปลูกฝรั่งที่สามารถปลูกได้ง่ายๆ จากสวนลุงแดงกัน

คุณอรุณ ดำาคุ้ม (ลุงแดง)  

เจ้าของสวนฝรั่งลุงแดง แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อ

การเรียนรู้ อดีตนักการเมืองท้องถิ่น ผู้ผันตัวมาปลูก

ฝรั่งกิมจูที่ช่วยปลดหนี้ 10 ล้านได้ภายในเวลา 6 ปี

สวนฝรั่งลุงแดงเป็นการนำาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามคำาสอนของ ร.9 มาประยุกต์ใช้ โดยมุ่งเน้นการใช้พื้นที่ในทุก
ตารางนิ้วให้เป็นประโยชน์ ลุงแดงเล่าเคล็ดลับการสร้างรายได ้
ให้ฟังว่า “ฝรั่ง เป็นผลไม้สุขภาพ ที่หมอจะแนะนำาให้ทุกคนทาน 

ทำาให้ฝร่ังเป็นท่ีต้องการของตลาดอยู่เสมอ ดังน้ันเวลาเลือกปลูก 

อะไร เราจะเลือกปลูกทุกอย่างที่ขายได้ และปลูกในสิ่งที่เขาไม่ 

ปลูกกัน เช่นฝรั่งกิมจู แก้วมังกร ส้มโชกุน และชมพู่ทับทิมจันทร์ 

เพราะเมื่อคนปลูกกันน้อย ผลผลิตในตลาดน้อย ความต้องการ 

เคล็ดลับปลูกฝรั่งสร้างรายได้ของลุงแดง 

16 สุขใจ



ขั้นตอนสำาคัญที่สุดคือ การห่อผล ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์
ห่อครอบผลฝรั่ง แล้วสวมถุงพลาสติกทับอีกชั้น เพื่อช่วยป้องกัน 
แมลงและโรคพืช รวมถึงทำาให้ผิวของฝรั่งมีสีเนียนสวยอีกด้วย 
โดยจะเริ่มห่อผล หลังจากดอกฝรั่งบานแล้ว 1 เดือน หรือเมื่อ
ผลมีขนาดเท่าลูกมะนาว ประมาณ 2-3 เดือน ก็สามารถเก็บ
ขายได้ทันที

อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำาให้ลุงแดงสามารถปลดหนี้ 10 ล้าน 
ได้ภายในเวลา 6 ปี ก็คือ การทำางานอย่างทุ่มเท การรู้จักและ
ดูแลสวนฝรั่งเป็นอย่างดี เรียกได้ว่า เมื่อเข้าไปในสวนแล้ว ก็จะ 
สามารถรู้ได้เลยว่า ต้นฝรั่งต้นไหนต้องการอะไร ดังนั้นเราลอง
มาศึกษาดูวิธีดูแลฝรั่งกิมจูของลุงแดงกันเลย!

หากผู้อ่านท่านใดสนใจ สามารถติดต่อมาเยี่ยมชมสวน 
ฝรั่งกิมจูของลุงแดงได้ที่ สวนฝรั่งกิมจูลุงอรุณ (สวน

ลุงแดง) เลขที่ 24/2 หมู่ 4 ตำาบลควนทอง อำาเภอ

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 เบอร์โทร 

081-958-2616 

วิธีดูแลฝรั่งกิมจู 

ก็จะมาก ราคาก็จะสูง” นอกจากน้ียังมีเคล็ดลับ การเลือกปลูกโดย 
ศึกษาความต้องการของตลาดก่อน ลุงแดงเล่าว่า “เรายึดหลัก 

การตลาดต้องมาก่อนการผลิตเสมอ ทุกอย่างที่เราปลูกในสวน 

เราต้องกำาหนดราคาเองได้” ดังนั้นเมื่อลุงแดงได้ผลผลิตจาก
สวนแล้ว ป้าแจ่ม ภรรยาของลุงแดง ก็จะนำาไปขายในตลาดด้วย
ตัวเอง หรือส่งขายตามออเดอร์ หัวใจสำาคัญคือ การขายโดย

ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทำาให้ฝรั่งกิมจูของลุงแดงได้กำาไร และ
เป็นที่ต้องการในตลาดเสมอ จนเก็บไม่ทันขายเลยทีเดียว

ฝรั่งกิมจูเป็นฝรั่งพันธุ์ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน 
เพราะเปลือกบาง เมล็ดน้อย รสชาติหวาน กรอบอร่อยและมี
วิตามินซีสูง แต่ในแง่ของการปลูก ฝรั่งเป็นผลไม้ที่ต้องใส่ใจดูแล 
ต้องขยันให้น้ำาและปุ๋ยอย่างสม่ำาเสมอ ถ้าให้น้ำาไม่พอ ฝรั่งก็จะไม่ 
กรอบ และถ้าใส่ปุ๋ยไม่พอ ฝรั่งก็จะไม่หวาน นอกจากนี้ยังต้อง 
คอยตัดแต่งกิ่งเพื่อช่วยให้ฝรั่งแตกกิ่งอ่อนออกมา และต้องแต่ง
ทรงเป็นพุ่มโปรง่ใสอากาศถา่ยเทสะดวก แสงแดดสอ่งทัว่ถงึ เพ่ือ 
ควบคุมให้ได้ผลผลิตที่แน่นอน ผลฝรั่งมีขนาดใหญ่

ระหว่างที่ลุงแดงเข้าไปในสวนฝรั่ง ลุงแดงจะสวมชุด 
ที่เรียกว่า "ชุดครุย" ซึ่งมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้ลุงแดง
ทำางานได้อย่างสุขใจ ดังต่อไปนี้

เคล็ดลับการทำาสวน 
อย่างมีความสุข
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ฆ่าเชื้อราตัวร้าย
ด้วยเชื้อราตัวดี

โครงการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืชในสวนเกษตรอินทรีย์
คอลัมม์ต้นทางสร้างสรรค์ปลายทางสดใสในฉบับนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

สำาหรับควบคุมโรคพืชในสวนเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรด้านอารักขาพืช 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกันพัฒนา

โครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกษตรกรสามารถควบคุมโรคพืชและศัตรูพืชโดยลดการพึ่งพาการใช้สารเคมี ซึ่งทำาให้

เกษตรกรสามารถนำาพืชผักสวนครัวไปขายหรือบริโภคได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น

รู้จักเชื้อราไตรโคเดอร์มา
เช้ือราไตรโคเดอร์มา คือ เช้ือราชนิดหน่ึงท่ีดำารงชีวิตอยู่ในดิน 

อาศัยซากอินทรีย์วัตถุเป็นอาหาร เป็นเช้ือราตัวดีท่ีไม่เป็นอันตราย
ต่อพืช มนุษย์ และสัตว์ มีประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือราตัวร้าย 
ท่ีเป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิด ยกตัวอย่างการนำาเช้ือราไปใช้ 
ในผลิตภัณฑ์ เช่น กะปิ ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชม ท่ีมีข้ัน 
ตอนการหมักบ่มเป็นเวลานาน ทำาให้บางทีเกิดเชื้อราขึ้นมาได้ 
ทางผู้ประกอบการในชุมชนก็สามารถนำาเชื้อราไตรโคเดอร์มาไป
ใส่ไว้รอบๆ ภาชนะท่ีใช้หมักกะปิ เพ่ือจะป้องกันเช้ือราตัวร้ายไม่ให้
ข้ึนรา และทำาลายรสชาติกะปิให้เสียหายได้

สวนฝร่ังกิมจู อบต. ควนทอง
สวนฝร่ังกิมจู อบต. ควนทอง เป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีเป็นพ้ืนท่ี

ตัวอย่างสำาหรับการนำาเช้ือราไตรโคเดอร์มา มาใช้ประโยชน์ ซ่ึงไม่
ได้เป็นแค่สวนฝร่ังเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิง 
การเกษตร และแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสวนและการพัฒนาสินค้า
ทางการเกษตร (OTOP) โดยในพ้ืนท่ีน้ีก็จะมีวิทยากรมาให้ความ
รู้เก่ียวกับการใช้เช้ือราไตรโคเดอร์มา และ การใช้ปุ๋ยผสมอินทรีย์ 
เพ่ือปลูกฝร่ังกิมจูแบบใช้สารเคมีน้อยท่ีสุดให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ท่ีสนใจเข้ามาเย่ียมชม ซ่ึงได้เปิดบริการต้อนรับผู้มาเข้าเย่ียมชม
นานกว่า 12 ปีแล้ว

ผู้ริเริ่มพัฒนาเชื้อราไตรโคเดอร์มา

สวนฝรั่งกิมจู

อบต.ควนทอง

สวนฝรั่งตัวอย่าง



แล้วจะนำาเชื้อราไปใช้กับพืชสวนอย่างไรล่ะ?

วิธีนี้จะช่วยควบคุมเชื้อราที่
ติดมากับเมล็ดพืชของเราได้

สามารถนำาไปหว่านหรือผสม
กับดินในแปลงปลูกพืชได้

สามารถนำาไปฉีดพ่นในแปลงพืช 
หรือฉีดพ่นใบพืชได้

วิธีนี้จะใช้สำาหรับทาแผลต้น
ที่เป็นโรครากเน่า-โคนเน่า

หลังจากทำาการขยายเชื้อราแล้ว ก็ใช่ว่าจะสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะ มาดู 4 วิธีนำาเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปใช้กับพืชสวนกัน!

หากท่านผู้อ่านสุขใจท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อราในโรคพืช ก็อย่าลืมนำาสูตรเชื้อราไตรโคเดอร์มาไปปรับใช้กัน

คลุกเมล็ด ผสมกับปุ๋ยอินทรีย ์ ทาบนลำาต้นผสมน้ำาฉีดพ่น

มาลองผลิตขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มากันเถอะ!

หุงข้าวให้สุกโดยใช้อัตรา 
ข้าว 3 ส่วน และน้ำา 2 ส่วน

บ่มไว้ 3 วัน เก็บในบริเวณที ่
อากาศไม่ร้อน และไม่ให้ถูก
แสงแดด

หยดเชื้อไตรโคเดอร์มา 6 หยด 
ต่อข้าว 200 กรัม

รวบถุงให้บริเวณปากถุงพอง แล้ว
ใช้เข็มแทงรอบๆบริเวณที่รัดยาง
ประมาณ 20-30 ครั้ง

เมื่อครบ 3 วัน นำาออกมาเขย่า 
ถุงเบาๆ แล้ววางกลับเช่นเดิม 
บ่มต่อไปอีก 7-10 วัน

ตักข้าวใส่ถุงพลาสติกทนความ 
ร้อน พับปากถุงแล้วทิ้งไว้ให้
ข้าวอุ่น

รัดปากถุงให้แน่น แล้วเขย่าเพื่อให ้
หัวเชื้อกระจายทั่วถึง

วางถุงให้ข้าวแผ่กระจาย ดึงให้มี
ช่องว่างกลางถุง ไม่ให้พลาสติก
แนบติดกับข้าว

เมื่อข้าวกลายเป็นสีเขียว ก็นำา
ไปใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ในตู้
เย็นช่องธรรมดา
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จากถุงพลาสติก สู่บล็อคปูถนน
เปิดโลกเรียนรู้ในฉบับที่แล้ว เราได้พูดถึงขยะพลาสติกที่กำาลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกำาลังให้ความสนใจ 

 ในฉบับนี้เราจะพาผู้อ่านทุกท่านมารู้จักกับโครงการจัดการขยะด้วยการเปลี่ยนถุงพลาสติกมาเป็นบล็อคปูถนน 

ที่แก้ปัญหาได้จริง น่าสนใจ แถมเป็นไอเดียของคนไทยเราอีกด้วย!

ปริมาณถุงพลาสติกใน 1 วัน
ในหน่ึงวัน เราใช้พลาสติกกันไปก่ีช้ิน? เฉล่ียแล้วคนไทยใช้ 

พลาสติกกัน 8 ชิ้นต่อวัน ถ้าคำานวณตามประชากรไทยทั้ง 

ประเทศก็จะเท่ากับ 520 ล้านชิ้นต่อวัน! ซึ่งพลาสติกมากมาย
เหล่าน้ี สุดท้ายจะกลายเป็นขยะท่ีใช้เวลากว่า 400 ปีในการย่อย-
สลาย ที่มีวิธีการจัดการแตกต่างกันไป ทั้งฝังกลบ เผา กระทั่งทิ้ง
ลงทะเล และประเทศไทยเองนี่แหละ ที่ติดอันดับ 6 ในการสร้าง

ขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก! (ข้อมูลจากโครงการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ) เป็นสาเหตุใหญ่ให้สัตว์ทะเล 
ตายมากมาย และสร้างปัญหาโลกร้อนด้วย

ขยะพลาสติกเหล่าน้ีน้อยมากท่ีจะถูกนำาไปใช้ซ้ำา หรือรีไซเคิล 
แม้ว่าจะมีการรณรงค์เรื่องลดการใช้พลาสติกโดยหน่วยงาน 
ต่างๆ มากมาย มีข่าวตามช่องทางต่างๆ ท่ีเร่ิมกระตุ้นให้คน 
รู้สึกตัว แต่หลายๆ คนก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว และไม่รับรู้ถึง 
ความรุนแรงของปัญหาใหญ่ระดับโลกนี้เท่าไรนัก ทั้งๆ ที่เรื่องนี ้
ส่งผลกระทบโดยตรง แล้วเราจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ยังไงบ้าง?

เปลี่ยนถุงพลาสติกให้มีประโยชน์ด้วยเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เวชสวรรค์ หล้ากาศ หรือ อาจารย์เป้า จาก 

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ เป็นหนึ่งคนที่เกิด
คำาถามนี้ขึ้นมาในใจ และลงมือหาทางจัดการกับขยะพลาสติก
มากมาย โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรโยธาที่มีอยู่ เริ่มทดลองนำา 
ถุงพลาสติกมาผสมกับยางมะตอยที่  
ใช้ราดถนน จนเกิดเป็นโครงการบล็อกป ู
ถนนรีไซเคิลขึ้นมา โดย อ.เป้าได้ศึกษาว่า
ถุงพลาสติกมีแหล่งกำาเนิดจากอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมีเหมือนกับยางมะตอย ดังนั้น
การที่เพ่ิมถุงพลาสติกลงไปจะช่วยให้ 
พ้ืนถนนท่ีราดยางมีความยึดเกาะ 
ได้ดีขึ้น คงทน แข็งแรง และ 
ท่ีสำาคัญ วิธีนี้ก็เป็นเทคโนโลยี 
ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเร่ือง
ขยะพลาสติกในชุมชน
ได้ดีมากๆ อีกด้วย
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เศษถุงพลาสติก
อัดแน่นอยู่ข้างใน !

บล็อคตัวหนอน
ก็ทำาได้นะ

เครื่องผสมร้อน

อุณหภูมิ
240 ำc

ขอขอบคุณข้อมูลจาก 
www.facebook.com/environman.th
readthecloud.co/recycled-plastic-pavement-blocks

ถนนรีไซเคิล
บล็อกปูถนนรีไซเคิล 1 ก้อน ใช้ขยะถุงพลาสติก 100 ใบ ถ้าเราใช้บล็อกปูถนนเป็นพื้นที ่

10 ตารางเมตร ก็เท่ากับว่าเราช่วยลดขยะถุงพลาสติกไปได้เกือบ 4,000 ใบเลยทีเดียว ซึ่งเป็น 
การลดขยะพลาสติกได้จำานวนมากขนาดนี้ ถือเป็นการลดการฝังกลบขยะที่ส่งผลต่อมลพิษใน 
แหล่งน้ำา แถมยังช่วยลดขยะในชุมชนได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วย ลองจินตนาการดูว่า
ถ้าทุกหมู่บ้านในประเทศไทยหันมาลองทำาและใช้บล็อกปูถนน เริ่มต้นแค่พื้นที่เล็กๆ แค่ 10 
ตารางเมตร ก็จำาสามารถกำาจัดถุงพลาสติกในชุมชนได้กว่าพันใบเลยทีเดียว!  

ต่อยอด
อ.เป้าและภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทดลองทำาและ 

เผยแพร่โครงการถนนรีไซเคิลไปแล้วในหลายพื้นที่ เช่น ชุมชน
วัดแม่สาหลวง อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตลาดแม่กลอง 
จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดร่มโพธิ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
และชุมชนอ่าวนาง จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก 
และคาดหวังว่าจะพยายามส่งต่อความรู้เหล่านี้ไปให้กว้างขึ้น 
ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยในอนาคต

ผู้ที่สนใจอยากส่งขยะถุงพลาสติกที่คัดแยกแล้วมาสนับสนุน
โครงการ สามารถส่งมาให้โดยตรงที่ ภาควิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ หรือหากใครเห็นความสำาคัญของปัญหาขยะ
พลาสติกนี้แล้ว แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้นจากอะไร อย่างน้อยให้ 
เริ่มจากการคัดแยกขยะในบ้าน โรงเรียน หรือที่ทำางานก่อนก็ได้ 
ก็นับเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แยกขยะให้สามารถนำาไปส่งต่อ
กระบวนการรีไซเคิลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยแก้ปัญหา 
ขยะได้ง่ายที่สุด เริ่มต้นจากตัวเราเอง 

1. คัดแยกขยะ โดยเลือกแค่ถุงพล�สติก 

   ที่ยืดได้หรือถุงแบบอ่อนเท�่นั้น

4. คั่วทร�ยในเครื่องผสมร้อนหรือกระทะ

   แล้วเติมพล�สติกผสมแล้วลงไป ค่ัวให้เป็น 

   เนื้อเดียวกัน ระวังไม่ให้น�นเกินจนไหม้

2. นำ�ถุงพล�สติกไปย่อยเป็นชิ้นเล็กๆ 

   ต�กแห้ง

5. เทลงบนแม่พิมพ์บล็อกปูถนน

   ใช้ค้อนตีให้แน่น

3. ผสมกับทร�ยในอัตร� 1:3 

   (พล�สติก 1 ส่วน ต่อ ทร�ย 3 ส่วน)

6. ทิ้งไว้ให้เย็น ถอดบล็อกออกม�

   แค่นี้ก็ส�ม�รถนำ�ไปปูถนนได้แล้ว!
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เชื่อว่าข้าวโพดเป็นของโปรดของใครหลายๆ คน ด้วยความอร่อย 

หอม เคี้ยวมัน แต่นอกจากข้าวโพดฝักที่เราทานกันเป็นประจำาแล้ว 

วันนี้คอลัมน์รู้ ไว้ใช่ว่า จะมานำาเสนอวิธีอร่อยกับนมข้าวโพดที่ทำาเอง 

ได้ง่ายๆ ท่ีบ้าน เช่ือว่าทุกท่านจะด่ืมเพลิน อร่อย แถมได้รับสารอาหาร 

ที่เป็นคุณประโยชน์อัดแน่นเต็มแก้ว

นมข้าวโพด
ทำาง่าย ได้ประโยชน์เต็มแก้ว

แม้ว่าข้าวโพดฝักจะถูกแปรรูปเป็นนมข้าวโพด แต่ก็ยังคงอุดมไปด้วยวิตามิน และแร่ธาตุที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย ได้แก่ วิตามินเอ 
และวิตามินอี นอกจากนี้นมข้าวโพดยังให้พลังงานสูงแต่แคลอรี่ต่ำา ทำาให้รู้สึกอิ่มได้นานขึ้น ช่วยให้ระบบย่อยอาหารและระบบ
ขับถ่ายดีขึ้น ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งในลำาไส้เล็กและลำาไส้ใหญ่ได้ในระยะยาว ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยลดความเสี่ยงโรค
มะเร็งตับและมะเร็งเต้านม เนื่องจากในนมข้าวโพดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคหัวใจได้อีกด้วย ถ้าผู้อ่าน
ทุกท่านพร้อมแล้ว เราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำากันเลยดีกว่า

ข้าวโพดหวาน
3 ฝัก

น้ำาสำาหรับต้ม
1 ลิตร

เครื่องปั่นผ้าขาวบางสำาหรับกรอง

นมพร่องมันเนย
200 มิลลิลิตร

เกลือป่น
1/2 ช้อนชา

น้ำาตาล
2 ช้อนชา

ใบเตยหอม
3 ใบ
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1   ล้างข้าวโพดให้สะอาด หั่นเป็นท่อนๆ แล้วต้มกับน้ำา
และใบเตยหอม โดยใส่น้ำาให้ท่วมข้าวโพด เมื่อต้มเสร็จให้ 
เก็บน้ำาที่ต้มข้าวโพดไว้เพื่อเตรียมนำาไปใส่ในเครื่องปั่น

3   นำาเมล็ดข้าวโพดใส่ลงในเครื่องปั่น จากนั้นเติม 
นมพร่องมันเนย และเติมน้ำาท่ีได้จากการต้มข้าวโพดลงไป 
ปรุงรสด้วยเกลือและน้ำาตาล จากนั้นปั่นให้ละเอียด

5   นำานมข้าวโพดที่กรองแล้วไปต้มไฟอ่อนๆ คนเรื่อยๆ 
เมื่อมีควันและเดือดอ่อนๆ ก็ปิดไฟได้เลย ระวังอย่าให้
เดือดเกินไป เพราะนมข้าวโพดอาจจะแยกชั้นได้

2   ตักข้าวโพดข้ึนมาพักไว้ รอให้อุ่น แล้วเฉือนเมล็ดข้าวโพด
ออก โดยเฉือนให้ติดฝักมากที่สุด เพื่อที่จะได้ส่วนของจมูก
ข้าวโพดที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ติดไปด้วย

4   เมื่อปั่นจนส่วนผสมละเอียดเข้ากันดีแล้ว ก็นำาผ้าขาวบาง
มากรองเอาส่วนของกากออก

6   พักให้เย็นแล้วดื่มได้ทันที หรือจะกรอกใส่ขวด หรือแช่เก็บ
ในตู้เย็นก็ได้ แต่ไม่ควรเก็บเกิน 3 วันนะ เพราะคุณประโยชน์
ของนมข้าวโพดจะหายไป

อร่อยและได้ประโยชน์ แถมทำาง่ายๆ ได้ที่บ้านแบบนี้ ไม่ว่าจะทำาดื่มเองเย็นๆ นำาไปแบ่งเพื่อนบ้าน  
หรือลองทำาขายก็ดูเป็นไอเดียที่น่าสนใจมากทีเดียว

ท่ีมาข้อมูล http://www.lovefitt.com/diet-menu/วิธีทำานมข้าวโพด-หอมมัน-ได้ประโยชน์/ 23สุขใจ



โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่มเอ็กโก เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้  
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าตลอดจนกระบวนการกับของเสีย 
ที่เกิดขึ้นจากการผลิตกระแสไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับสมาคมประมง อ.ขนอม
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมประจำาเดือนกรกฎาคม เพ่ือเป็น 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
แต่ละหน่วยงานให้รับทราบโดยท่ัวกัน โดยมีคุณอภิชญา วิทวัสกุล 
เจ้าหน้าที่เคมีและสิ่งแวดล้อม พร้อมพนักงานโรงไฟฟ้าขนอม
เข้าร่วมกิจกรรม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการจิบ
กาแฟยามเช้าและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา  โดยมีคุณมนตรี  โชคอนันต์ 
ผู้จัดการส่วนบริการ คุณสายัณห์ สิกขชาติ ผู้จัดการส่วนควบคุม 
ความปลอดภัย โรงไฟฟ้าขนอม เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน 
ให้รับทราบ

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการคัดเลือก
หมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำาปี 2562 ซึ่งเป็น
โครงการที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดประกวดขึ้น 
เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็ง และมีผลการดำาเนินงาน
ดีเด่น เป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำางานของกำานันผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน โดยมีคุณพานิช ภู่ไพบูลย์ หัวหน้าชุด 
พร้อมทั้งโรงไฟฟ้าขนอมเข้าร่วมกิจกรรม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ให้การต้อนรับ 
ผู้อำานวยการฯ สำาเนียง เพ่งผล คณะครู และนักเรียนจาก รร. 
บ้านตลุกคูณพัฒนา รวมทั้งให้ข้อมูลโครงการที่เป็นรายละเอียด 
ของโครงการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม ท้ังน้ีเพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษา 
เรียนรู้ โดยเฉพาะท่ีเก่ียวเน่ีองกับพลังงานทางเลือกและพลังงาน 
สะอาดดังกล่าว



โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทรี

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการอบรม
คุณธรรม  จรยิธรรม ประจำาป ี2562  ค่ายพุทธบตุร “เยาวชนตน้กล้า 
คุณธรรม” จัดขึ้น ณ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
เมืองขนอม (วัดกลาง) หมู่ที่ 9 อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนชุดกีฬาฟุตบอล 
เยาวชนชุมชนร่มเย็น 1 ณ สนามกีฬาฟุตบอลหญ้าเทียมฟิวเจอร ์
ปาร์คอารีน่า ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมี  
คุณละอัย  หาสารี  ประธานชุมชน 
ร่มเย็น 1 และ เด็กเยาวชนอายุ 
12 ปี ในชุมชนร่มเย็น 1 เป็น
ตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงานกีฬา 
กระชับความสัมพันธ์กลางปี  โดยมีคุณชาญ เนียมไธสงค์ กำานัน 
ต.ซับใหญ่ คุณอำานวย กลิ่นศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านซับห่าง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทรี ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ระหว่างทีม 
เอสพีพีทู-เอสพีพีไฟว์ กับทีม PEA เขต 2 ณ สนามหญ้าเทียม 
ราชันย์ฟุตบอลอะคาเดมี่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยม ี
ผู้อำานวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้บริหารและพนักงาน PEA เขต 2 และผู้บริหารและพนักงาน 
SPP 2-5 เข้าร่วม

โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มเกษตรกร 
อ.ขนอม โดยมีคุณพานิช ภู่ไพบูลย์ หัวหน้าชุดและพนักงาน 
โรงไฟฟ้าขนอม บรรจุปุ๋ยหมักที่มีการดำาเนินการของสมาชิกเพื่อ
แจกจ่ายให้แก่สมาชิกที่ร่วมโครงการได้นำาไปใช้ ในการปลูกผัก
ไร้สารพิษ  ตามโครงการผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร
และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการสาธิต

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการปลูกผักระหว่างพี่ๆ โรงไฟฟ้า ครู และนักเรียน รร. 
วัดกระเฉท เพ่ือเป็นการฝึกทักษะการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน 
นอกจากน้ันยังเป็นการเสริมสร้างรายได้แก่นักเรียนภายในโรงเรียน 
และยังช่วยลดค่าใช้จ่าย เน่ืองจากสามารถนำาผักสวนครัวท่ีปลูกได้ 
มาใช้ในโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนอีกด้วย



โรงไฟฟ้าขนอมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทู
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
คลองขนอม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ อ.ขนอม ร่วมกับหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนใน อ.ขนอม ร่วมพัฒนาคลองขนอมให้สะอาด 
และเพ่ือเป็นการจัดระเบียบคูคลองและพัฒนาส่งเสริมในด้าน 
การท่องเที่ยวต่อไป

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทู ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการจัดหาอิฐบล็อกสร้างผนังโรงครัว ณ วัดปึกสำาโรง 
ต.แสลงพัน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม 

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย รพ.สต. 
บ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็นโครงการส่งเสริมให้ประชาชน 
ท่ัวไปและประชาชนกลุ่มเส่ียงโรคเร้ือรัง ใช้สมุนไพรตามท้องถิ่น 
ในการรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพ ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันเพ่ือป้องกัน 
ภาวะไตเส่ือม และส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ โดยมี 
คุณสุระ ตั้งใจ นายก อบต.ซับใหญ่ คุณเมตตา ยิ่งชัยภูมิ  
ผู้อำานวยการ รพ.สต.บ้านบุฉนวน เข้าร่วม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการ
บริการและส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 
ร่มเย็น ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีคุณวิกิจตรา 
มิ่งไธสง พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ หัวหน้าศูนย์บริการ
สาธารณสุขชุมชนร่มเย็น ร่วมกับคณะอาจารย์ และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศูนย์รังสิต ได้ 
ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการน้ีข้ึนมาเพ่ือตรวจและประเมินสุขภาพ 
ประชาชนในชุมชนทุกกลุ่มทุกวัย
และประเมินศักยภาพภายหลัง
การเรียนรู้เพ่ือที่จะสามารถไป
ปฏิบัติหรือดำาเนินกิจกรรมใน
ชุมชนต่อไป

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจิบกาแฟ 
“เพื่อนช่วยเพื่อน” โดยจะเป็นกิจกรรมที่ อสม.ทุกคนของอำาเภอ
ขนอมร่วมกันจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลของ คุณสมศักดิ์ เกราะแก้ว ซึ่งเป็นคณะ
กรรมการ อสม.ของอำาเภอขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับ รพ.ขนอม จัด “โครงการ
ตรวจสุขภาพประชาชน ประจำาปี 2562” ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู
รพ.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีเป้าหมายสำาคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว อ.ขนอม ให้หันมา 
ใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวมากขึ้น



โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน 
โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
การสร้างร้ัวบริเวณอาคารเรียนอนุบาล รร.บ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ 
จ.ชัยภูมิ โดยมี คุณศรายุทธ ปาปะกัง ผู้อำานวยการ รร.บ้านบุฉนวน 
เป็นผู้รับมอบ  

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการ 
สร้างฐานวางแทงค์น้ำา สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยมี พันตำารวจเอก 
ธนัท แสงตันชัย ผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรซับใหญ่ เป็น
ตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนสมทบทุน
ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ณ สถาบันตูวันอาอีซะห์ ชุมชน
มุสลิม ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี เพื่อประโยชน์
แก่ประชาชน เด็ก และเยาวชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
โดยมีคุณอาดุลย์  มะหะหมัด  ประธาน 
ฝ่ายการศึกษา และฝ่ายโครงการก่อสร้าง 
อาคารเรียน เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการจัดซ้ือ 
ตู้ถังกดน้ำาเย็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 1 
ไวท์เฮ้าส์ ซ.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี 
คุณอุไรวรรณ ศรีสุข หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมือง
คลองหลวง 1 เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
การซ่อมแซมถนน ระหว่างหมู่บ้านเขาดินวนา-หมู่บ้านซับห่าง 
ตามแนวสายส่ง 115 กิโลวัตต์ ของโรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม 
โดยมี คุณอำานวย กลิ่นศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านซับห่าง และ 
คุณงาม กลิ่นศรีสุข ส.อบต.ซับใหญ่ เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
การตรวจวัดคุณภาพน้ำาดื่ม และระบบน้ำาดื่มประจำาหมู่บ้านรอบ 
โรงไฟฟ้าฯ ที่วัดแสนระลึกวนาราม บ้านหนองนาสร้าง ต.เหนือ-
เมือง อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด เพื่อดูแลผู้คนในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบ
โรงไฟฟ้าให้มีน้ำาดื่มที่ถูกสุขลักษณะ 



โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนในกิจกรรม  
“ปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่แม่กลอง ประจำาปี 2562” ณ ลานอเนก- 
ประสงค์ริมน้ำา อ.บ้านโป่ง เพ่ือเพ่ิมพันธ์ุปลาให้กับแม่น้ำาแม่กลอง 
และสร้างสมดุลระบบนิเวศให้แก่แม่น้ำา

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับส่วนท้องถิ่นและชุมชน
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำา อ.ขนอม สนับสนุนกิจกรรม “เพิ่มประชากร 
สัตว์น้ำาจืดและพัฒนาแหล่งน้ำาผุด ประจำาปี 2562” เพื่อเพิ่ม
จำานวนสัตว์น้ำาในแหล่งน้ำาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม วันทะเลโลก 
คร้ังท่ี 4 ประจำาปี  2562 ณ ชายฝ่ังบ้านอ่าวเตล็ด  ม.6 ต.ท้องเนียน 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมี คุณธีระพงศ์ ช่วยชู  นายอำาเภอ 
ขนอม เป็นประธานพิธีเปิด ซ่ึงในงานมีกิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล 
การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการ การเก็บขยะบนชายหาด 
การปลูกป่าชายเลน การแข่งขันจับกุ้งมือเปล่า และการแข่งขัน
เรือหางยาวประจำาชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา 
พันธุกรรมสัตว์น้ำานครศรีธรรมราช สนับสนุนการจัดโครงการ
เพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ ประจำาปี 2562 ครั้งที่ 2 โดยมี 
คุณสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธาน 

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาชุมชนทุ่งต้นเลียบ โดยการเก็บกวาดขยะเพ่ือ 
ช่วยรักษาความสะอาดให้แก่ชุมชน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 
การจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำาเพื่อการเกษตร และเพื่อเป็นแหล่ง
เพาะพันธ์ุปลา ณ จุดสร้างฝายหลังวัดซับห่าง อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 
โดยมีคุณณรงค์ วุ่นซ้ิว ผู้ว่าราชการ จ.ชัยภูมิ คุณวิชัย ต้ังคำาเจริญ 
ปลัด จ.ชัยภูมิ คุณสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำาเภอซับใหญ่ และ
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม



โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ได้เข้าสนับสนุนและร่วม 
กิจกรรมแรลลี่จับหมอกหยอกดอกกระเจียว โดยมี คุณสิทธิพล 
สุทธิศักดิ์ภักดี ประธานหอการค้า จ.ชัยภูมิ เป็นประธานในการ
ปล่อยตัวรถแรลลี่ และสมาชิกผู้ร่วมแข่งขัน โดยวัตถุประสงค์
ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 
จ.ชัยภูมิ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนเข้าร่วม 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาและทอดผ้าป่าสามัคคี วัดบ้านซับเจริญสุข 
 โดยมี คุณไพวัลย์  ทั่วไธสง ผู้ใหญ่บ้านซับเจริญสุข คุณเครือวัลย์ 
คำาไกร ส.อบต.ซับใหญ่ พระอาจารย์สุริยา คุตฺตธมฺโม เจ้าอาวาส
วัดบ้านซับเจริญสุขเป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุน “งานเทศกาล
อาหารอร่อยและของดี 123 ป ี
เมืองคนงาม บ้านโป่ง” เพื่อ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีใน 
อ.เมืองบ้านโป่ง โดยมี นายอำาเภอบ้านโป่ง เป็นตัวแทนรับมอบ 

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยทางโรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์มได้จัดรถ 
ร่วมขบวนขยะรีไซเคิล และร่วมขบวน 
แห่ผ้าป่าพร้อมแห่เทียนพรรษาโดยมี 
คุณสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำาเภอ 
ซับใหญ่ และ คุณสุระ ตั้งใจ นายก 
อบต.ซับใหญ่ เข้าร่วม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการ  
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของ  
รร.ท้องเนียนคณาภิบาล ม.4  
ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
นำารายได้ไปปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมไหว้ครู 
ประจำาปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองคลองหลวง 1  
ซอยไวท์เฮ้าส์ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสำาคัญในวันไหว้ครูให้คงอยู่ต่อไป

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมถวาย 
หลอดไฟเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดป่าสันติพุทธาราม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
สนับสนุนกิจกรรมงาน “วันอาสาฬหปุรมี” ณ รร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา  
ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมี คุณทองเสาร์ แก้วหลวง 
ผู้อำานวยการ รร.ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา เป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์
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อย่าลืมตอบคำาถาม 

2 ข้อนี้ด้วยนะ น้องๆ



มีของรางวัลด้วยนะ !

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

โทรศัพท์ อีเมล์ หรือ ไลน์ ไอดี

อย่าลืมตอบคำาถาม 

2 ข้อนี้ด้วยนะ น้องๆ

1. ถ่านหินเป็นพลังงานประเภทใด 

ก. ใช้แล้วหมดไป 
ข. หมุนเวียนใช้ได้เรื่อยๆ 
ค. พลังงานทดแทน

2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับโคลเรนเจอร์ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
เชื้อเพลิงฟอสซิล               มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าสูง      อาศัยแรงลมในการผลิตไฟฟ้า
เกิดขึ้นได้ใหม่ในระยะเวลาอันสั้น  ผลิตไฟฟ้าได้แน่นอนขึ้นกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 
ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ในเวลากลางคืน เกิดจากการทับถมของซากพืชตามธรรมชาติ
เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้มีธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 25

2 ภาพนี้ มีจุดแตกต่างกันอยู่ 9 จุด 
น้องๆ มาช่วยพี่โคลเรนเจอร์วงกลมจุดต่างในภาพที่ 2 กันนะคะ



พื้นที่สำาหรับเพื่อนบ้านที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ 

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 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   ..........................................................

วารสารสุขใจ ฉบับที่ 25



ชื่นชมสิ่งดีๆที่มีอยู่

อย่ามัวหมกมุ่นกับสิ่งที่หายไป

กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า
ท่ีปรึกษา: ภาสกร ศศะนาวิน ธงชัย โชติขจรเกียรติ บรรณาธิการบริหาร: ศิริรัชต วงศ์ปิยะ  
บรรณาธิการกิจกรรมพัฒนาชุมชน: อดิศักดิ์ ปัญจหงษ์ บรรณาธิการ: พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (66) 0 2998 5999 โทรสาร: (66) 0 2955 0956-9

กระดาษเน้ือในวารสารสุขใจ ใช้นวัตกรรมเพ่ือส่ิงแวดล้อม ทำาจากกระดาษท่ีปราศจากสารคลอรีนในการผลิตและลดการใช้เย่ือไม้มากกว่ากระดาษปกติ 50%




