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สวัสดีค่ะ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้า

ในกลุ่มเอ็กโกทุกครอบครัว

 พบกันอีกเช่นเคยนะค
ะ สำ�หรับวารสำาร “

สำุขใจ” สำื่อกลางระห
ว่างกลุ่มเอ็กโก 

กับเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าทุกพื้นที่ สำ�หรับฉบับนี้ นับเป็นที่น่ายินดียิ่ง เพราะ 

“สำุขใจ” ได้ก้าวเข้าสำู่ปีที่ 5 แล้ว คณะท�งานสำ่งเสำริมการ
มีสำ่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ยังคงยึดมั่นตามเจตนารมณ์ ด้วยการน�เสำนอ

ข่าวสำารความเคลือ่น
ไหวทีส่ำ�คญัของกลุม่เอก็โกเกีย่

วกบัโรงไฟฟ้าและกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าของเรา รวมทั้งข้อมูลอันเป็นสำารประโยชน์ให้ทุกท่านได้รับทราบ 

อย่างต่อเนื่อง

 ฉบับนี้ เรามาร่วมแสำดงความยินดีและให้ก�ลังใจกับเยาวชนที่ได้รับทุน 

อาชีวศึกษา 25 ปี เอ็กโก กรุ๊ป ห
นึ่งในกิจกรรมภายใต้ โครงการ “โรงไฟ

ฟ้าพี่  

โรงเรียนน้อง” เนื่อ
งในโอกาสำฉลอง 2

5 ปี เอ็กโก กรุ๊ป ท
ี่ริเริ่มขึ้นเพื่อสำะท้อน 

ความมุ ่งมั่นของบริษัทในการมีสำ่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกที่ที่เข้าไปด�เนินกิจการ โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน

 ช่วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ ต้องดูแลสำุขภาพกันเป็นพิเศษนะคะ โดย 

เฉพาะเด็กเล็กและผู้สำูงอายุ ควรรู้เท่าท
ันและป้องกันโรคภัยต่างๆ ที่มักระบาดช่วง 

น�้าท่วมไว้ให้ดี นอกจากนี้เรายังน�ข้อมูลการออกแบบบ้านเพื่อผู้สำูงวัยมาฝาก 

เพือ่เป็นการเตรยีมรบัการก้าวเข้าสำ
ูส่ำงัคมผูส้ำงูอายุโดยสำมบรูณ์ (Aged Society) 

ในปี 2564 และพาไปชิมของอร่อยอย
่างลูกชุบชาววัง ก่อ

นจะพาไปเที่ยวลพบุรี

กับเยาวชนในท้องถ
ิ่น และยังได้น�สำูตรการท�แยมผลไม้เพื่อสำุขภาพมาฝากกัน

  ท้ายที่สุำด คณะท�งานฯ ขอขอบคุณเพ่ือนบ้านทุกท่านที่สำ่งค�ถาม 

หรือข้อเสำนอแนะมา
ยังวารสำาร “สำุขใจ” เราจะทยอยตอบข้อสำงสำัยของท่าน 

และน�ข้อเสำนอแนะด้านต่างๆ ไปปรับปรุงการด�เนินงานให้เป็นประโยชน ์

และมีคุณค่าต่อชุมชนยิ่งๆ ขึ้นไป เพราะเราตระหนักดีถึงการอยู่ร่วมกันบ
น 

พื้นฐานของความเข้า
ใจ เพื่อสำร้างความสำุขที่ยั่ง

ยืนของบ้านเรา 

พบกันใหม่ฉบับหน้าค
่ะ

พินทุ์สำุดา  เปี่ยมปิติ
บรรณาธิการ
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โครงการ

 จาก 6 สำาขา ที่เปิดรับ ได้แก่ 
สำาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน  
ช่างไฟฟ้าก�ลัง ช่างอิเล็กทรอนิกสำ์ 
ช่างซ่อมบ�รุง และแมคคาทรอนิกสำ์  
ในปี 2560 นี้ มีน้องๆ ที่ได้รับทุน
อาชีวศึกษาเอ็กโก กรุ๊ป รวมถึง 
4 สำาขา ด้วยกัน

 สุขใจฉบบัที ่16 เราได้แนะน�ให้ทกุท่านได้รูจ้กักบั “โครงการโรงไฟฟ้าพี ่โรงเรยีนน้อง” หนึง่ใน 
โครงการใหม่แกะกล่อง ฉลอง 25 ปี เอก็โก กรุป๊ พร้อมท้ังการมอบทุนอาชวีศกึษา 25 ปี เอ็กโก  
กรุ๊ป (ระหว่างปี 2560-2564 ปีละ 25 ทุน) ที่มอบให้แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจาก 49 
โรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอก็โกเพือ่ศกึษาในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี (ปวช.) จนจบการ 
ศกึษาในระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) กนัไปแล้ว สขุใจฉบบันีจ้ะแนะน�ให้รู้จักกับ 
เยาวชนที่ได้รับทุนอาชีวศึกษาในปี 2560 ค่ะ ว่าวันนี้ เรามีน้องๆ คนเก่ง นักเรียนทุน รุ่นที่ 1 
เป็นใคร เรียนสาขาอะไร และที่ไหนกันบ้าง มารู้จักกับน้องๆ กันเลยค่ะ

สาขา
ไฟฟ้าก�ลัง 
15 คน

สาขา 
อิเล็ก 

ทรอนิกส์   
3 คน

สาขา 
ช่างกล 
โรงงาน 
3 คน

สาขา
ช่างยนต์
3 คน

2 สุขใจ



นายธนวัฒน์ ฟองย้อย 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ดี ใจมากครับท่ี ได้เป็นนักเรียนทุนของเอ็กโก รุ่นท่ี 1 ทุนนี้ช่วยแบ่งเบา
ภาระของแม่ที่ต้องส่งผมเรียน ผมอยากเรียนอาชีวศึกษา เพราะเมื่อเรียนจบแล้ว 
เราไม่ต้องกังวลว่าเราจะไม่มีงานท�า อนาคตผมอยากจะมีงานท�ามีเงินใช้และดูแล
ครอบครัว ผมชอบเรียนวิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้าครับ

นางสาวกนกพิชญ์ แถลงสุข
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 
จ.อุบลราชธานี สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 หนูรู้สึกดี ใจมากค่ะ ที่ ได้เป็น 
นักเรียนทุน EGCO รุ่นที่ 1 ทุนนี ้
ช ่วยหนูได้เยอะเลยค่ะ ไม่ว่าเป็น 
ค่าเทอม ค่าอุปกรณ์ ในการเรียน 
ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายทั่วไป สามารถ 
เเบ่งเบาภาระครอบครัวได้เยอะมาก 
หนูเลือกเรียนอาชีวะศึกษาในสาขา 
ช่างไฟฟ้าก�าลัง เพราะเรียนเเล้ว 
สามารถปฏิบัติงานได ้จริ งและ 
เรียนจบก็มีงานท�า สามารถเลี้ยง 
ดูครอบครัวได ้ด ้วยล�าแข ้งของ 
ตวัเอง หนชูอบเรียนวิชาวงจรไฟฟ้า 
กระแสตรง เพราะหนูชอบการ
ค�านวณค่ะ

นายนันท์พงศ์ จันทร์สว่าง
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสำัย จ.นครสำวรรค์ สำาขาไฟฟ้าก�ลัง

 ผมดี ใจมากครับที่ ได้รับทุนนี้ แบ่งเบาภาระพ ่อแม่ได้มากครับ ผมเลือก 
เรียนสายอาชีพ เพราะคาดหวังว่าจะได้มีวิชาความรู้ติดตัวเพื่อจะได้ประกอบอาชีพ 
สร้างงานสร้างอนาคตให้ครอบครัวของผมมีความเป็นอยู่ท่ีดีกว่าปัจจุบัน วิชาที่ผม 
ชอบ คือวิชาเขียนแบบไฟฟ้าครับ

นายพงษ์ศกร สมโพธิ์
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมรู้สึกภูมิ ใจและดี ใจมากครับที่ ได้ 
เป็นหนึ่งในนักเรียนทุนของเอ็กโก ทุนนี ้
ช่วยแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวได้มาก ท�าให้ 
ผมรู้จักบริหารเงินให้ถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ท�าให้พอ่แม่เดอืดร้อน ขอขอบคณุทาง 
บริษทัที่ ได้มอบโอกาสดีๆ ให้ผม ผมจะต้ังใจ 
เรียนเป็นเด็กดีและไม่ท�าให้ครอบครัวและ 
ท่านผิดหวัง ผมจะท�าหน้าท่ีของตัวเองให้ดี 
ที่สุด ผมชอบวิชาการติดต้ังไฟฟ้าในอาคารครับเพราะ 
ท�าให้ผมได้ความรู้ เข้าใจง่ายและช่วยให้ผมรู้จักการ 
ติดตั้งไฟฟ้าในอาคารครับ

นายณัฐวุฒิ ชมเชย
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสำัย 
จ.นครสำวรรค์ สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมดี ใจมากครับที่ผมได ้ รับทุน 
อาชีวศึกษา ผมจะใช้จ่ายอย่างประหยัด  
และเกบ็ออมเงนิ ผมจะต้ังใจเรียนให้พอ่กบั 
แม่ภูมิ ใจ การเรียนอาชีวศึกษาท�าให้ผม 
ได้ท�างานเร็วขึ้น ผมจะได้ดูแลพ่อกับแม่ 
ด้วยครับ

สาขาไฟฟ้าก�ลัง
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นายอนันท์ เจริญผล
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสำัย
จ.นครสำวรรค์
สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมดี ใจมากครับที่ ได้รับทุน 
จากเอ็กโก ไม่ต้องรบกวนพ่อกับ 
แม่เร่ืองค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การ 
เรียน ผมอยากเรียนสายอาชีพ 
เพราะจบแล้วจะได้มีงานท�า ช่วย 
แบ่งเบาภาระของแม่ครับ ผมชอบ 
เรียนวิชาติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร
เป็นการปพูืน้ฐานการตดิตัง้ไฟฟ้า
ครับ

นายธนกร แพงค�ฮัก
วทิยาลยัเทคนคิมวกเหลก็ จ.สำระบรุี
สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมขอขอบคุณครับท่ี ได้มอบ 
โอกาสด้านการเรียนให้ผม มันม ี
คุณค่าส�าหรับครอบครัวของผม 
มากครับ ผมได้แบง่เบาภาระของ 
พ่อ พ ่อเลี้ยงผมมาคนเดียว ผม 
เลอืกเรียนสายอาชีพ เพราะอยาก 
ให้พ ่อสบาย ไม่ต้องมาท�างาน 
หนักเหมือนทุกวันนี ้ ผมชอบวิชา 
คณิตศาสตร์ครับ ท�าให้เราคิด  
ค�านวณ และใช้ ในชีวิตประจ�าวัน 
ได้มากครับ 

นายปรีชา นิลทัย
วทิยาลยัเทคนคิมวกเหลก็ จ.สำระบรุี
สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมดี ใจที่ ได้เป็นเด็กทุนของ 
เอ็กโก เป็นทุนการศกึษาที่ดีมาก 
ครับ ให้โอกาสได้เรียน ชว่ยเเบง่เบา 
ภาระพ่อเเม่ได้มาก เเละอยากให้ 
มีทุนเเบบนี ้ให้กับน้องๆ รุ่นต่อๆ 
ไป ผมเลือกเรียนสายอาชีพ เพื่อ 
จบมาแล้วจะได้มงีานท�า ผมอยาก 
ให้พ ่อแม่สบายตอนแก่เฒ่าครับ 
วิชาที่ผมชอบคือ ความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพ ท่ีชอบเพราะเราได้รูถ้งึอาชีพ
ที่เราอยากท�าเกี่ยวกับไฟฟ้า

นายรุ่งเพชร เกตุรัตน์
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสำัย จ.นครสำวรรค์
สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมดี ใจมากครับที่ ได้รับทุนอาชีวศึกษา ท�าให้ผมได้มีโอกาสเรียนต่อ  
โดยไม่รบกวนพ่อแม่ ผมอยากเรียนสายอาชีพเพื่อจะได้ท�างานหารายได้เร็วขึ้น 
เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระครอบครัวของผมครับ

นางสาวพัณณิตา พูนนิวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 หนูอยู่ ในการอุปการะของตากับยาย ทุนที่ ได้จากเอ็กโกช่วยแบ่งเบาภาระ 
ของครอบครัว ท�าให้หนูรู้จักการบริหารเงินของตัวเองในแต่ละเดือนให้พอใช้  
หนตู้องปรับตวัพอสมควรเมือ่เข้าไปเรียนเทคนคิเพราะสิง่แวดล้อมแตกต่างกนั  
แต่ตอนนีป้รับตัวได้แล้ว ได้เพื่อนใหม่ หนูชอบเรียนวิชาติดตั้งไฟฟ้าภายใน 
อาคาร ได้ความรู้มากเลยค่ะ

4 สุขใจ



นายจิราวัฒน์ พุกเผื่อน
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จ.ราชบุรี สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมรู้สึกดี ใจมากครับที่ ได้เป็นนักเรียนทุนรุ่นที่ 1 ของเอ็กโก ช่วยแบ่งเบา 
ภาระพ่อและแม่ เพราะท่านท�างานหนักเพื่อส่งผมเรียน ผมเลือกเรียนสาย 
อาชีวศึกษา เพราะเน้นทักษะในการประกอบอาชีพ ใช้เวลาในการศึกษาสั้นกวา่ 
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ผมจะต้ังใจเรียน ไม่ท�าให้พ ่อแม่เสียใจ ผมอยากท�างาน 
โรงไฟฟ้าและเอาเงนิท่ีท�างานมาเลีย้งดคูรอบครัว ผมชอบวิชาการตดิตัง้ไฟฟ้า
ในอาคารครับ

นายธนวินท์ สายสวาท
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
จ.นครปฐม สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมรูส้กึดี ใจมากครับ ที่ ได้เป็น 
นักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 
ทุนนี้ ช่วยแบ่งเบาภาระของพ ่อ 
กับแม่  ผมอยากเรียนอาชีวศึกษา 
เพราะมีงานรองรับ อนาคตผม 
อยากดูแลตัวเองและครอบครัว 
ให้ได้ วิชาท่ีผมชอบเรียนคือวิชา 
เคร่ืองวัดไฟฟ้าครับ

นายอานนท์ ไทรหาญ
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
จ.นครปฐม สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ผมรู้สึกดี ใจมากครับ ที่ ได ้
เป็นนักเรียนทุนของเอ็กโก รุ่นที่ 1 
ทุนนี้ช ่วยผมได้มากครับ ผมไม่ 
ต้องรบกวนพ ่อกับแม่เลยครับ 
ท้ังค่ารถ ค่ากิน ค่าใช้จ่ายการเรียน 
ท้ังหมด  ผมอยากเรียนอาชีวศึกษา 
เพราะเรียนจบก็มีงานท�า อนาคต
ผมอยากจะหางานท�า หารายได้
ดูแลครอบครัว  ผมชอบเรียน
วิชาการตดิตัง้ไฟฟ้าในอาคาร ครับ

นายปฏิภาณ แสนสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
จ.ราชบุรี สำาขาไฟฟ้าก�ลัง
 ดี ใจมากครับที่ ได้เป็น 1 ใน 
ผู้ที่ ได้ทุนและรู้สึกโชคดีมากๆ ที่ 
ได้ทุนนี้ ช ่วยแบ ่งเบาภาระของ 
พอ่แม่ ผมอยากเรียนอาชีวะเพราะ 
ว่ามีงานรองรับ อยากจะท�างานที่ 
ได้เงินเดือนเยอะๆ เพื่อท่ีจะให้ 
พ ่อแม่สบาย ตอนนี้ผมเรียน
ที่ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซึ่งดี 
มากๆ เลยครับ ปรับตัวเข้ากับ
เพือ่นๆ ได้ดี เรียนสนกุ ผมชอบวิชา 
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงมากทีส่ดุครับ

นายธันวา สุวรรณประเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2 จ.ราชบุรี สำาขาไฟฟ้าก�ลัง

 ผมรูส้กึดี ใจและภมูิ ใจมากๆ ครับ ท่ี ได้รับทนุจากเอก็โก ทนุนีช้ว่ยแบง่เบา 
ภาระค่าใช้จ่ายในการเรียนได้มากเลยครับ การเรียนสายอาชีวศึกษามีค่าใช้ 
จ่ายในการเรียนน้อยกว่าสายสามัญ ผมตั้งใจจะเรียนจนจบปริญญาตรีเพื่อ
ความก้าวหน้าของอาชีพต่อไป ในอนาคต ผมอยากเข้าท�างานท่ี โรงไฟฟ้าของ
เอ็กโกครับ  ผมชอบวิชาการเขียนแบบไฟฟ้าในอาคารครับ

สุขใจ 5  



สาขาอิเล็กทรอนิกส์

สาขาช่างกลโรงงาน

นายรัฐธรรมนูญ สุทธิประเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ.ระยอง 
สำาขาอิเล็กทรอนิกสำ์
 ผมรูส้กึดี ใจที่ ได้เป็นนกัเรียน 
ทนุรุน่แรกครับ ทนุนีส้ามารถช่วย 
ผมได้หลายอย่างเลยครับ เช่น  
ค่าใช้จ่ายประจ�าวัน ผมเลอืกเรียน 
สายอาชีวศึกษา เพราะใช้เงิน 
น ้ อยกว ่ าการ เรี ยนสาย 
สามัญ จบมามีงานรองรับ 
แน่นอน ในอนาคตผม 
อยากร ่วมท�างานกับ 
โรงไฟฟ้าและถ้ามีโอกาส
จะเปิดกิจการเป็นของ
ตนเองครับ ตอนนี้ผม
ชอบวิ ชาไฟฟ้ากระแสตรง
มากครับ

นางสาวอุมา จ้อยทองมูล
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า จ.นครปฐม สำาขาอิเล็กทรอนิกสำ์
 หนูรู้สึกดี ใจ ที่ ได้เป็น 1 ใน 25 คนของทุนอาชีวศึกษา ทุนนี้
เป็นประโยชน์ต่อหนูมาก ถ้าไม่ได้ทุนนี้หนูอาจจะไม่มโีอกาสได้เรียน
เพราะพ่อหนูเป็นคนพิการ และแม่ท�างานคนเดียว หนูมีความฝันและ 
ความตั้งใจที่จะเรียนอาชีวศึกษา เพราะอยากมีงานท�าช ่วยแบ ่งเบา 
ภาระพ่อแม่ มีเงินเดือนเพียงพอส�าหรับการใช้จ่ายไม่รบกวนผู้ปกครอง  
หนูชอบวิชาเช่ือมโลหะ กับเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนกิส์ค่ะ เป็น 
วิชาที่ท้าทายและสนกุ

นายกวิน  อ่อนพฤกษ์ภูมิ
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด 
จ.ร้อยเอ็ด สำาขาช่างกลโรงงาน
 ดี ใจมากเลยครับที่ ได ้ เป ็น 
นักเรียนทุนเอ็กโกรุ ่นที่ 1 ทุนนี ้
ท�าให้ผมไม่ต้องรบกวนพ ่อกับเเม่  
มากอย่างที่เคยเป็นครับ  ผมเลือก 
เรียนอาชีวะเพราะจะได้ท�างาน 
ได้เร็วๆ ผมอยากหา 
เงินเพื่อช ่วยแบ ่งเบา
ภาระของพอ่แม่ ผมชอบ 
เรียนวิชางานเครื่องมือ
กลเบื้องต้นครับ

นางสาวนฤตา เวกสันเที๊ยะ
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 
จ.ชัยภูมิ สำาขาช่างกลโรงงาน
 หนูดี ใจค่ะที่ ได้เป็นนักเรียน
ทุนของเอ็กโก หนูขอบคุณ 
มากๆ ค่ะ ท�าให้หนู 
มโีอกาสเรียน พ่อ 
แม่ไม่ต้องล�าบาก
มาก หนูอยากเรียน 
สายอาชีวศกึษา เพราะ 
ห า อา ชี พ ท� า ไ ด ้ ง ่ า ย 
มี ป ร ะ ส บ กา รณ ์ แ ล ะ มี ร า ย ได ้
ระหว่างเรียน หนชูอบเรียนวิชาเครือ่ง
มือกลเบื้องต้นค่ะ  

นายก้องเกียรติ แก้วสีไว
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 
สำาขาอิเล็กทรอนิกสำ์
 ผมดี ใจและปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ 
ได้ทุนการศึกษาของเอ็กโก ท�าให้ผมและ 
ครอบครัวนั้นลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่าง 
มาก ผมตั้งใจเรียนสายอาชีพ ในสาขา 
อิเล็กทรอนิกส์เพราะเห็นข้อมูลความ 
ต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง  
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมโรงงาน หรือ 
บริษัทต่างๆ ครับ จบแล้วจะได้ท�างาน 
มีรายได้ ผมขอขอบคุณเอ็กโกที่ ได้จัด
โครงการ "โรงไฟฟ้าพ่ี โรงเรียนน้อง"  
เป็นโครงการที่ดีมากครับ  

6 สุขใจ



สาขาช่างยนต์

  ขอแสำดงความยินดีอีกครั้งกับน้องๆ คนเก่งทั้ง 24 คน ที่ได้รับทุนอาชีวศึกษา 25 ปี  
รุ่น 1 ของเอ็กโกกรุ๊ป ในครั้งน้ี เราเชื่อมั่นว่าความตั้งใจจริงในการศึกษาหาความรู้ของทุกคน  
และการสำนับสำนุนทุนการศึกษาจากเอ็กโก กรุ๊ป จะเป็นแรงผลักดันสำ�คัญที่สำ่งเสำริมให้น้องทุกคน 
ประสำบความสำ�เร็จในการศึกษาและมีอนาคตที่ดีรออยู่ในวันหน้าอย่างแน่นอน

นายวราวุฒิ ค�ด�
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
จ.อุบลราชธานี สำาขาช่างยนต์
  ผมดี ใจมากครับที่ ไ ด ้ทุน 
อาชีวศึกษาจากเอ็กโก ท�าให้ผมได้ 

เรียนอาชีวศึกษาอย่างท่ีตั้งใจไว้ 
แบง่เบาภาระค่าใช้จ่าย ทัง้ค่าเรียน  
ค ่าหอพั กและค ่ า อาหาร 
การเรียนสายอาชีพจะท�าให้ 

เรามีทักษะ ได้ลงมือปฏิบัติ 
จริงท�างานได้เรว็ งานมีรองรับ 
ผมชอบเรียนเรื่องเครื่องยนต์ 
และวิชาภาษาไทยครับ

นายจีรกฤต โตแก้ว
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จ.ชัยนาท
สำาขาช่างยนต์
 ผมดี ใจมากครับ ท่ี ได ้ 
เป็นนักเรียนทุนอาชีวศึกษา  
รุ่น 1 ของเอ็กโก ผมไม่ได้ 
รบกวนเงนิจากพอ่และแม่ 
อีกเลยครับ ช่วยแบ่งเบา 
ภาระท่านได้มาก ผมเลือก 
เรียนสายอาชีพเพราะผม 
อยากเรียนจบและมีงาน 
รองรับ เพือ่หารายได้แบง่เบา 
ภาระของพ ่อกับแม่ ผมชอบ
เรียนวิชาเคร่ืองยนต์เล็กครับ

นายสพล เป้าหินตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ สำาขาช่างกลโรงงาน
 ผมรู้สึกดี ใจมากๆ ที่ ได้ทุนนี้ ช่วยแบ่งเบาพ ่อกับแม่และได้เรียนต่อ 
ในสายอาชีวศกึษาที่อยากเรียนครับ เรียนจบแล้วสามารถหางานท�าได้  โอกาส
ว่างงานน้อย ท�าให้ผมสามารถส่งเงินให้พ ่อแม่ได้ ผมชอบลงมือปฏิบัติวิชา
ตะไบครับ ได้ฝึกฝนความอดทน ใช้ความคิดเยอะครับ เพราะต้องค�านวณว่า
จะตะไบยังไงให้ได้ระดับครับ

นายธรรณาธร โพธิ์งาม
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง จ.ราชบุรี  สำาขาช่างยนต์
 ผมดี ใจมากครับที่ ได้ทุนอาชีวศึกษา ทุนนี้ช่วยในเรื่องค่าเทอมของ 
ผมและช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ของผม ผมอยากเรียนอาชีวะ เพราะว่า 
ตลาดแรงงานต้องการจ�านวนมากในอนาคต และลดปัญหาการตกงาน 
เมือ่ได้มาเรียนที่วิทยาลยัการอาชีพบ้านโป่งดีมากครับ ผมสามารถปรับตวั 
เข้ากับเพื่อนๆ ได้ดี และผมชอบเรียนวิชาจักรยานยนต์เบื้องต้นครับ

สุขใจ 7  
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สุขใจ 9  



 คณุแอ๊ด เล่ำให้ฟังว่ำ แต่เดิมนัน้ทำงครอบครวัท�ำ 

ลูกชุบอยู่แล้ว จึงได้รับกำรถ่ำยทอดวิชำมำและค่อยๆ 

ศึกษำเพิ่มเติมเพื่อต่อยอด ต่อมำประมำณช่วงปี 2545 

ก่อนที่คุณแอ๊ดจะเกษียณอำยุงำน ได้มีโอกำสไปเที่ยว 

ตลำดน�้ำตำมสถำนที่ต่ำงๆ และเห็นช่องทำงค้ำขำย 

จึงมำเปิดกิจกำรขำยขนมลูกชุบที่ตลำดน�้ำดอนหวำย 

จ.นครปฐม 

 จุดเด่นของ คุณแอ๊ด ลูกชุบชาววัง ที่แตกต่ำง

จำกที่อื่น คือ กำรให้ควำมส�ำคัญกับเรื่องควำมสะอำด 

กำรคดัสรรวตัถดุบิทีม่คีณุภำพ เพิม่คณุค่ำของขนมด้วย 
ควำมประณตีในกำรป้ัน จนท�ำให้ลูกชบุมกีล่ินหอม สีสัน 
สวยงำม อร่อยพอดีค�ำ และที่ส�ำคัญ ลูกชุบร้ำนน้ี 
เป็นร้ำนเดียวที่ให้ลูกค้ำชิมก่อนซ้ือ นอกจำกนั้น ที่ร้ำน 
ยังท�ำลูกชุบหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ�ำกัดเฉพำะแค่ 
รูปผลไม้เท่ำนั้น แต่สร้ำงสรรค์รูปทรงอ่ืนเพ่ือควำม 
แปลกใหม่และดงึดดูควำมสนใจของผูซ้ือ้ เช่น เป็ดเหลอืง  
หรือรูปสัตว์ต ่ำงๆ  จึงไม่น่ำแปลกใจที่ลูกชุบร้ำน 
คุณแอ๊ด จะเป็นที่ช่ืนชอบของนักชิมทุกเพศและวัย  
ต่ำงแวะเวียนมำเลือกซื้อกันอย่ำงเพลิดเพลิน 

 นอกจากรสำชาติอร่อย หอมหวาน เป็นที่ถูกอกถูกใจของคนได้ลิ้มลองแล้ว เสำน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของขนมไทยหลายชนิด คือ ความวิจิตรบรรจงและพิถีพิถันในทุกขั้นตอน 
การผลิต ฉบับนี้ เราภูมิใจที่จะน�เสำนอลูกชุบชาววังของคุณยุพิน กิจวิถี หรือ คุณแอ๊ด พี่น้อง 
ชาวชุมชนไวท์เฮ้าสำ์ ซอย 3 คลองหลวง ปทุมธานี ที่สำะท้อนค�กล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดี
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แต่ก่อนจะมำถึงจุดนี้ได้ คุณแอ๊ดบอกว่ำ มีปัญหำและ
อปุสรรคในกำรท�ำงำนทีผ่่ำนมำอยูบ้่ำง เช่น วตัถดุบิทีใ่ช้ใน 
กำรผลิตรำคำสูง หรือรำคำขึ้นๆ ลงๆ  ไม่ว่ำจะเป็นถั่วเขียว  
น�้ำตำล ฯลฯ หรือปัญหำเร่ืองกำรขำดแคลนแรงงำน  
ซ่ึงกว่ำจะมีทักษะ ต้องใช้เวลำในกำรฝึกฝนนำน จึงต้อง 
เป็นผู้มีใจรักงำนและมีควำมอดทนสูง โดยแรงงำนที่ม ี
ส่วนช่วยให้กิจกำรลูกชุบก้ำวหน้ำมำเป็นล�ำดับ ส่วนหนึ่ง
คือพี่น้องในชุมชนไวท์เฮ้ำส์นั่นเอง ยิ่งไปกว่ำนั้น คุณแอ๊ด 
ยังยินดีที่จะฝึกและให้ควำมรู้แก่ผู ้ที่สนใจกำรท�ำขนม 
ลูกชุบอีกด้วย

  ด้วยควำมตั้งใจจริงในกำรผลิตสินค้ำดีมีคุณภำพ
มำอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ลูกชุบชำววังของคุณแอ๊ด ได้เข้ำ
เป็นสินค้ำหนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัด
ปทุมธำนี น�ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจของตนและครอบครัว 
ลูกชุบชำววังของคุณแอ๊ด แห่งชุมชนไวท์เฮ้ำส์นี้ มีร้ำน 
จ�ำหน่ำยที่ตลำดน�้ำดอนหวำย นอกจำกนี้ยังได้รับกำร
สนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนให้ไปจัด
จ�ำหน่ำยตำมงำนต่ำงๆ เป็นประจ�ำ สนใจลูกชุบชำววัง  
ขนมไทยที่ทรงคุณค่ำ ติดต่อ คุณแอ๊ด 08 1172 6538

"ลูกชุบ" เป็นขนมประจ�ถิ่นโปรตุเกสำ ซึ่งแพร่หลายเข้ามาสำมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ถ้าเป็นขนมของ
โปรตุเกสำนั้นเขาจะใช้เมล็ดแอลมอนด์เป็นสำ่วนผสำมสำ�คัญ แต่ในประเทศไทยเราไม่มีจึงใช้เป็นถั่วเขียว
แทน และอีกจากข้อมูลกล่าวว่าลูกชุบ แบบชาววัง แต่เดิมไม่ได้ท�จาก 
ถัว่กวน แต่ท�จากเนือ้ในของเมลด็แตงโม กระเทาะทลีะเมลด็ เอามา
ป่นให้ละเอยีดก่อนน�มากวน แล้วจงึป้ันเป็นรปูผกั หรอืผลไม้
ต่าง ๆ  ขนาดพอค� ผู้คิดค้นเป็นคนแรกคือ ท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสำกรวงศ์ สำ่วนผู้คิดเติมสีำธรรมชาติให ้

ลูกชุบมีสำีสำันสำวยงามเหมือนจริง  
คือ ม.ล.เติบ ชุมสำาย ณ อยุธยา  

(ที่มา Gourmet & Cuisine 2006)
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 เกิดจากการย�่าน�้า

หรือแช่น�้าที่มีเชื้อโรค หรืออับช้ืนจาก
เสือ้ผ้าและเครือ่งแต่งกายทีไ่ม่สะอาด

เป็นเวลานาน โดยจะมอีาการเท้าเป่ือย 
เป็นหนอง และเริ่มคันตามซอกนิ้วเท้า 

ผิวหนังลอกเป็นขุย จากนั้นผิวหนังจะพุพอง นิ้ว
เท้าหนาและแตก มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน คือ
ผิวหนังอักเสบ ป้องกันได้ด้วยการเช็ดเท้าให้แห้ง
สนิททุกคร้ัง หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์
เช็ดแล้วทายาฆ่าเชื้อ

 ตดิต่อได้ทกุเพศทกุวยั แพร่กระจาย
ในลมหายใจ เสมหะ น�า้ลาย อาการคอื 
มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อย ไอ จาม  
อ่อนเพลีย ป้องกันได้ด้วยการใช้ผ้า 
ปิดปากเวลาไอ จาม ดื่มน�้าอุ่นมากๆ 

หากมีไข้สูงเกิน 7 วัน ควรพบแพทย์

ï	โรคปอดบวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย	
ไวรัส	หรอืส�ลักสิ่งแปลกปลอมเข้า 
ไปในปอด เช่น น�้าสกปรก จนท�าให้
เกิดการอักเสบ อาการไข้สูง ไอมาก 
หอบหายใจเร็ว เห็นชายโครงบุ๋ม ริมผี
ปากซดีหรือเขียวคล�า้ กระสับกระส่ายหรือ
ซึม หากมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์ทันที 

 ติดต่อได้ง่ายในเด็กเล็ก  
ส่วนใหญ่เกิดจากเช้ือไวรัส แม้จะเป็น 
โรคทีไ่ม่มอีนัตรายรนุแรง แต่หากไม่ได้ 
รับการรักษาอาจเกิดเช้ือแบคทีเรีย 
แทรกซ้อนได้ หลังได้รับเช้ือประมาณ 
1–2 วันจะมีอาการระคายเคือง ปวดตา 
น�้าตาไหล กลัวแสง มีข้ีตามาก หนังตาบวม 
เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง หากดูแลถูกวิธีจะหาย
ได้ใน 1–2 สัปดาห์ แต่ถ้าไม่ดูแลอาจเกิดอาการ
แทรกซ้อน เช่น กระจกตาด�าอักเสบ ป้องกันได้
ด้วยการล้างดวงตาให้สะอาดเมื่อถูกฝุ่นละออง 
ล้างมือบ่อยๆ ไม่ควรขยี้ตา ไม่คลุกคลีหรือใช้
สิ่งของร่วมกับผู้ป่วย อย่าให้แมลงหวี่แมลงวัน
ตอมตา ไม่ควรซื้อยามาหยอดเอง 
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 เชื้อโรค 
เข้ำสูร่่ำงกำยจำกกำรรบัประทำนอำหำร  
หรอืดืม่น�ำ้ปนเป้ือนเชือ้โรค เช่น อำหำร 
ปรุงสุกๆ ดิบๆ อำหำรที่มีแมลงวันตอม 
อำหำรค้ำงคืนหรือเน่ำบูด แบ่งออก 

เป็นหลำยโรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง  
มีอำกำรถ่ำยอุจจำระเหลวหรือเป็นน�้ำ อำจมี 

มูกเลือดและอำเจียนร่วมด้วย อหิวาตกโรค จะถ่ำย 
เป็นน�้ำคล้ำยน�้ำซำวข้ำวทีละมำกๆอำกำรรุนแรง  
อาหารเป็นพิษ มักมีอำกำรปวดท้องร่วมกับกำรถ่ำย 
อุจจำระเหลว คลื่นไส้ อำเจียน มีอำกำรปวดศีรษะและ 
เม่ือยเนื้อตัวร่วมด้วย โรคบิด จะถ่ำยอุจจำระมีมูก 
หรือเลือดปน มีไข้ ปวดท้องและมีปวดเบ่งร่วมด้วย 
โรคไข้ไทฟอยด์ หรือไข้รากสาดน้อย มีไข้ เบ่ือ 
อำหำร ท้องผูก เมื่อยเนื้อตัว ปวดศีรษะ ป้องกันได้ 
โดยการ ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ไม ่
ทานอาหารสุกๆ ดิบๆ หรือไม่สะอาด ก�าจัดสิ่งปฏิกูล  
ขยะมูลฝอย เพื่อไม ่ให ้ เกิดแหล่งเพาะพันธุ ์ของ 
แมลงวัน หากป่วยควรด่ืมน�้าหรืออาหารเหลว  
รวมทั้งดื่มสารละลายน�้าตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ 
เอส) ด้วย  

 
ติดต่อจำกสัตว์ฟันแทะมำสู่คน 
มีหนูเป ็นตัวแพร่โรคที่ส�ำคัญ  
เชือ้ออกมำกบัปัสสำวะสัตว์แล้ว 

ปนเปื้อนในน�้ำท่วมขัง โดยโรคนี้ 
จะติดต่อทำงบำดแผลรอยขีดข่วน

หรือไชเข้ำตำมเยื่อบุตำ จมูก ปำก หรือผิวหนัง
ที่แช่น�้ำนำนๆ หลังจำกได้รับเชื้อประมำณ 4-10 
วัน จะมีไข้สูงทันที ปวดกล้ำมเนื้อ ปวดหลัง และ
ศีรษะมำก บำงรำยมีอำกำรตำแดง เจ็บคอ เบื่อ
อำหำร ท้องเดนิร่วมด้วย จ�ำเป็นต้องรบีพบแพทย์ 
มิเช่นนั้นอำจถึงขั้นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ กล้ำม
เนื้อหัวใจอักเสบ และเสียชีวิตได้ ป้องกันได้โดย
สวมรองเท้ำบูทยำงกันน�้ำ ท�ำควำมสะอำดที่พัก
ไม่ให้เป็นแหล่งอำศัยของหนู

  มยีงุลำยเป็นพำหะ พบ
ผู้ป่วยได้ทุกวัยในทุกพื้นที่ มีอำกำรไข้ 
สูงตลอดทั้งวัน หน้ำแดง เกิดจุดแดงๆ  
เล็กๆ ตำมล�ำตัว ต่อมำไข้จะลดลง ซึ่ง
ต้องระมดัระวงัเป็นพเิศษเพรำะอำจเกดิ 
อำกำรรนุแรง มคีวำมผดิปกต ิเช่น ถ่ำยด�ำ  
ไอปนเลือด เกิดภำวะช็อคและเสียชีวิตได้ ทั้งนี้ 
กำรรกัษำห้ำมใช้ยำแอสไพรนิ ป้องกนัได้โดยการท�าลาย 
แหล่งเพาะพันธุ์ยุลาย และควรระวังไม่ให้ถูกยุงกัด

 เป็นโรคไข้ออกผื่นที่พบในเด็ก  
เกิดจำกเชื้อไวรัส มักพบในฤดูฝน หำก 
มกีำรแทรกซ้อนอำจเสยีชวีติได้ ส�ำหรบั
กำรติดต่อผ่ำนทำงกำรไอจำม เช้ือ
กระจำยอยู ่ในละอองเสมหะ น�้ำมูก 
น�ำ้ลำย อำกำรหลังจำกได้รับเชือ้ 8 – 12 วนั  
มีไข้ ตำแดง พบจุดขำวๆ เล็กๆ ในกระพุ้งแก้ม ป้องกัน
ได้โดยฉีดวัคซีน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย

ขอบคุณข้อมูล  :  หนังสือสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์, 
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป/ส�ำนักสื่อสำรควำมเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

  นอกจำกนัน้ ยงัมภียัสขุภำพทีส่�ำคญัอืน่ๆ ในช่วงน�ำ้ท่วมคอื 
ภัยจากสัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น งู ตะขำบ แมงป่อง ที่หนีน�้ำท่วม
เข้ำมำอำศัยอยู่ในบ้ำนเรือน ดังนั้น หลังฝนตก ควรตรวจสอบจุด
ต่ำงๆ ภำยในบ้ำน หำกพบเจอสตัว์มพีษิควรตัง้สตใิห้ด ีและเรยีกผู้
ช�ำนำญมำช่วย กรณทีีถ่กูงกูดั ควรจดจ�ำลักษณะของงวู่ำเป็นงชูนดิ
ใดเพื่อกำรรักษำที่ถูกต้อง และรีบน�ำส่งสถำนพยำบำลที่ใกล้ที่สุด 
ส่วนในกรณีที่ถูกตะขำบ แมงป่องกัด ให้ทำแผลด้วยแอมโมเนีย
หรือครีมไตรแอมซิโนโลน หำกมีอำกำรปวดมำกหรือมีอำกำรแพ้ 
เช่น หนังตำบวม หำยใจไม่สะดวก ควรรีบไปพบแพทย์

  ภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด อำจท�ำให้บำดเจ็บรุนแรง พิกำร 
และเสียชีวิตได้ ดังนั้น ก่อนน�้ำท่วมควรขนย้ำยอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
ส่ิงของจ�ำเป็นไว้ที่สูงหรือที่ปลอดภัย น�้ำท่วมไม่ถึง และถอดปลั๊ก
อปุกรณ์ไฟฟ้ำในบ้ำน งดใช้อปุกรณ์ไฟฟ้ำทกุชนดิ รวมถงึห้ำมเปิด
ปิดสวิตซ์ไฟโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งขณะตัวเปียกหรือยืนแช่น�้ำ และ
หำกระดับน�้ำท่วมขังสูงเกินกว่ำปลั๊กหรือเมนสวิตซ์อย่ำเดินลุยน�้ำ 
ให้หำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้ำ เช่น ลังไม้ กล่องพลำสติก เพื่อใช้เป็น
ทำงเดินไม่ให้ร่ำงกำยถูกน�้ำ
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 มะละกอมีถิ่นก�ำเนิดในอเมริกำกลำง 
น�ำเข้ำสู ่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัย 
กรงุศรอียธุยำ ผลดบิมสีเีขยีว เมือ่สกุแล้วเนือ้
ในจะมีสีเหลืองถึงส้ม นิยมน�ำมำรับประทำน
ทัง้สดและน�ำไปปรงุอำหำร หรอืน�ำไปแปรรปู
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้  

 มะละกอปลูกได ้ทุกภูมิภำคของ 
ประเทศไทย แต่ละท้องถิน่มชีือ่เรยีกมะละกอ
แตกต่ำงกันออกไป อำทิ ภำคเหนือ เรียก 
มะก้วยเทศ ภำคใต้ เรียก ลอกอ  ภำคอีสำน 
เรียก บักหุ่ง  เป็นต้น  นับเป็นพืชเศรษฐกิจที่
นยิมปลกูกนัมำก ได้รบัควำมนยิมบรโิภคมำก
ที่สุดชนิดหนึ่ง เพรำะมีสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
อยู่หลำยชนิด ช่วยท�ำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง 
ชะลอวยั ลดเลอืนและป้องกนักำรเกดิริว้รอย 
ต่ำง ๆ ยำงมะละกอน�ำไปต้มเพื่อช่วยให ้
อำหำรเปื ่อยได้ ยำงมีฤทธิ์กัดกร่อนอย่ำง 

อ่อน ยอดอ่อนน�ำมำต้มสกุรบัประทำน
ได้ดีแก้ร้อนใน

 แม้ว่ำจะมีขนำดต้นสูงใหญ่ 
แต่มะละกอจัดเป็นไม้ล้มลุกที่มี 
อำยุได้หลำยปี มีควำมสูง 2-8 ม.  
ล�ำต้นตั้งตรงมักไม่แตกกิ่ง ไม่ม ี
แก่น ต้นอวบน�้ำ มีรอยแผลเป็นของ 
ก้ำนใบที่หลุดร่วงไป มีน�้ำยำงสีขำว
ทั่วล�ำต้น ดอกช่อสีขำวนวล มีกล่ิน
หอม ออกที่ซอกใบ มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศ
และดอกแยกเพศ ดอกเพศผู้ออกเป็นช่อ ก้ำน
ช่อดอกยำว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด
ยำว 1.5-2.5 ซม. ปลำยแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อ
บำนเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 1.5-2.5 ซม. เกสร
เพศผู้ม ี10 อนั ดอกเพศเมยีและดอกสมบรูณ์
เพศออกเดีย่วหรือ 2-3 ดอก กลบีดอก 5 กลบี 
ดอกมีขนำดใหญ่กว่ำดอกเพศผู้ 

 มะละกอเป็นผลไม้ที่คนไทยคุ้นเคยอย่างยิ่ง เนื่องจากมะละกอ
ดิบใช้เป็นวัตถุดิบสำ�คัญในการท�สำ้มต� เมนูขึ้นชื่อของบ้านเรา และยัง
ใช้ประกอบอาหารอื่นๆ ได้อีกมากมาย เช่น แกงสำ้ม แกงเหลือง เป็นต้น 

สำ่วนผลสำุกนั้นนิยมรับประทานสำด ถึงแม้จะดูเป็นผลไม้
ประจ�ถิ่น แต่เชื่อหรือไม่ว่า การปลูกมะละกอให้ได้ 
กินผลนั้นยากไม่ใช่เล่น งั้นเรามาท�ความรู้จัก
มะละกอให้มากขึ้นดีกว่า
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 มะละกอนั้น จัดได้ว่ำเป็นพืชที่ม ี
ระบบรำกลกึและกว้ำง ควรท�ำหลมุปลกู 
ระยะห่ำงระหว่ำงแถว 2-2.5 เมตร  
ระหว่ำงต้น 2 เมตร ตีหลุมลึก 0.5 เมตร 
แล้วรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักที่ 
สลำยตวัดแีล้ว แล้วน�ำต้นกล้ำมะละกอ 
ลงปลูกในหลุมที่เตรียมไว้ กลบโคนเล็ก
น้อยด้วยดินและปุ๋ยหมัก ปิดด้วยฟำง
หรือแกลบ แล้วรดน�้ำให้ชุ่ม หลังปลูก
เสร็จให้ท�ำหลักเพื่อยึดล�ำต้นมะละกอ ไม่ให้โยกขณะลมพัด

   ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักอย่ำง
สม�่ำเสมอ มะละกอเป็นพืชที่ต้องกำรน�้ำน้อย แต่ไม่ควรให้ขำดน�้ำ  
เพรำะจะท�ำให้ต้นแคระแกรน ไม่ติดดอกออกผล อย่ำให้น�้ำมำก
เกนิไป ถ้ำน�ำ้ท่วมขังนำน 1-2 วนั ต้นมะละกอเกดิบวมน�ำ้ มอีำกำร 
ใบเหลืองและต้นจะเน่ำและตำยในที่สุด นอกจำกนั้น ควรพรวน
ดินก�ำจัดวัชพืช และท�ำไม้หลักเพื่อค�้ำยันพยุงล�ำต้นไม่ให้ล้ม โดย 
เฉพำะช่วงติดผล หลังจำกที่ลงปลูกมะละกอไปได้ประมำณ 3  
เดอืน มะละกอทัง้ 3 ต้นทีอ่ยูใ่นหลมุเดยีวกนัจะเร่ิมออกดอก ให้ตดั
ต้นที่เป็นตัวผู้และตัวเมียทิ้ง เหลือไว้แต่ “ต้นกะเทย” เนื่องจำกต้น 
กะเทยจะให้ผลดก ลูกมะละกอที่ออกมำจะยำวสวย เนื้อหนำกว่ำ
ต้นที่เป็นตัวเมียและตัวผู้ กำรสังเกตต้นกะเทยนั้น ให้แหวกกลีบ
ดอกดู ต้นที่มีทั้งเกสรตัวเมียและตัวผู้อยู่ในดอกเดียวกัน

  ผลดิบเก็บได้หลังปลูกประมำณ 
5-6 เดือน แต่ถ้ำเก็บผลสุกหลังจำกปลูกประมำณ 8-10 เดือน ถึง 
สำมำรถเก็บเกี่ยวได้ ให้เลือกเก็บเกี่ยวผลที่ก�ำลังเริ่มสุกมีสีแต้ม 
สีส้มปนเขียวนิดๆ ผลยังไม่นิ่ม  

  มะละกอเป็นพืชที่มีประโยชน์มำก 
ปลูกและดูแลง่ำย วันหยุดนี้มำ
ลงมือเพำะกล้ำมะละกอ เพือ่
เตรียมลงในสวนหลัง
บ้ำนกันดีกว่ำ

ขอบคุณข้อมูล
www.wikipedia.org 
www.kamnanchul.com    
www.kasetorganic.com
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  โรงเรียนบ้านสันป่าสัก ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสำเปิดสำอน 
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตั้งอยู่กึ่งกลางของเขตเมืองและชนบท ความทันสำมัย 
ของสำงัคมท่ีถาโถมเข้ามาท�ให้การใช้พลังงานของชมุชนเพิม่มากขึน้ และสำิง่ทีต่ามมาคอืปัญหาขยะ ตลอดจน 
ปัญหาภาวะโลกร้อนที่โลกก�ลังเผชิญในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสัำนป่าสัำกตระหนักถึงปัญหาและเข้าร่วม 
โครงการเป็นเครือข่ายโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสำิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและด�เนินการอย่าง 
เป็นรูปธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสำิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน

 โรงเรียนจึงจัดกำรเรียนกำรสอนที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนสร้ำงสรรค์ ลงมือปฏิบัต ิ
ด้วยตนเอง เพื่อกำรใช้พลังงำนอย่ำงฉลำดและคุ้มค่ำ และจุดมุ่งหมำยสูงสุดคือกำร 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้น เมื่อ 
นักเรียนเกิดควำมตระหนักรู้ จำกควำมเข้ำใจต่อยอดสู่กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
เพื่อร่วมอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และขยำยต่อแนวคิดกำรอนุรักษ์ให้ขยำย 
วงกว้ำงมำกขึ้น อำทิ โครงงำนเกมคอมพิวเตอร์คัดแยกขยะ เป็นเกมที่ช่วยฝึกกำรคัด 
แยกขยะให้กับน้องๆ ได้รู้จักกำรคัดแยกขยะอย่ำงถูกต้อง สำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ใน 
กำรคัดแยกขยะในชีวิตประจ�ำวันได้ 

 นอกจำกนี้ยังมีโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ซึ่งเป็นโครงงำนที่นักเรียนภำคภูมิใจและ 
น�ำไปใช้งำนได้จรงิในชวีติประจ�ำวนั คอืโครงงำนจกัรยำนอเนกประสงค์ 3 in 1 เป็นโครงงำน
ที่นักเรียนสร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือกำรลดใช้พลังงำนในกำรซักผ้ำ โดยใช้แรงในกำรปั่นจักรยำน 
มำหมุนแกนเครื่องซักผ้ำแทนไฟฟ้ำ ในขณะเดียวกัน ยังชำร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์ได้อีกด้วย

 

ความภูมิใจของ
โรงเรียนบ้านสันป่าสัก
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ขยับเท่ากับออกก�ลังกาย
 โครงงำนสิ่งประดิษฐ์ รถจักรยำนอเนกประสงค์ 3 in 1 
ถือก�ำเนิดขึ้นจำกแนวคิดที่ต้องกำรส่งเสริมให้ทุกคนได้ขยับ 
ร่ำงกำย พร้อมกบัได้พลงังำนไฟฟ้ำ และช่วยแม่บ้ำนท�ำควำม
สะอำดผ้ำในเวลำเดยีวกนั และเป็นกำรน�ำวสัดเุหลอืใช้กลบั
มำใช้งำนใหม่ให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ำมำกที่สุด

 จักรยำนอเนกประสงค์ 3 in 1 ใช้หลักกำรท�ำงำนของ
แรงหมุน โดยใช้แรงจำกคนปั่นจักรยำนเป็นต้นก�ำลังให้ 
มูเ่ลย์หมนุ ส่งก�ำลงัไปสูม่อเตอร์ท�ำให้เครือ่งซกัผ้ำท�ำงำน และ 
เกิดกระแสไฟฟ้ำส่งไปเก็บไว้ที่แบตเตอร์รี่ สำมำรถชำร์จ 
แบตเตอร์รี่ของเครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีควำมต่ำงศักย์ไม่เกิน 6 V 

 รถจักรยำนอเนกประสงค์ 3 in 1 สำมำรถใช้ออก
ก�ำลังกำยได้ สำมำรถซักผ้ำได้ (น�้ำหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม) 
และมีประสิทธิภำพในกำรเก็บประจุไฟฟ้ำ เมื่อท�ำกำรปั่น 
รถจักรยำนอเนกประสงค์ 3 in 1 แบบธรรมดำ จ�ำนวน 90  
รอบ/นำที 

 กำรเชื่อมโยงแนวคิดโครงกำรพลังงำนเพื่อชีวิต ลด
โลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง โดยกำรเรียนกำรสอนทีใ่ช้สือ่อย่ำง
หลำกหลำย และเชื่อมโยงกำรเรียนรู้สู่ชุมชน ท�ำให้นักเรียน
เกิดกำรคิดวิเครำะห์ เลือกกินเลือกใช้ของที่เป็นมิตรต่อ 
สิง่แวดล้อม  พร้อมทัง้เป็นแรงบนัดำลใจต่อยอดกำรอนรุกัษ์ 
พลังงำนและส่ิงแวดล้อมอย่ำงสร้ำงสรรค์ จนเกิดผลงำนที่
เป็นรูปธรรมอย่ำงเช่น จักรยำนอเนกประสงค์ 3 in 1 ซึ่งใน
อนำคตจะมีกำรพัฒนำให้จักรยำนดังกล่ำวเคลื่อนที่ได้

ผู้จัดท�ำโครงงำน :  
เด็กชำยยุทธภูมิ ชัยสิทธิ์พนำลัย   
เด็กชำยพิทวัส ค�ำฝั้น  เด็กหญิงธีรำภรณ์ วงค์มูล
ครูที่ปรึกษำ : ครูมนัสชนม์ มูลเมือง  ครูมนตรำ อินต๊ะ

  โรงเรียนบ้านสักป่าสัก จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ
พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง โครงการ
ความร่วมมอืระหว่างบรษิทัผลติไฟฟ้า จ�กดั หรอื เอก็โก กรุป๊ 
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สำนพ.) และสำ�นักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำพฐ.) ได้รับรางวัล
โรงเรียนต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต ระดับดีเด่น โดยโครงงาน 
รถจักรยานอเนกประสำงค์ 3 in 1 ได้รับรางวัลโครงงาน
เยาวชนดีเด่นประจ�ปี 2557 ประเภทโครงงานสำิ่งประดิษฐ์
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ออกแบบบ้านเพื่อความสุขของ

  ส่วนหนึ่งของกำรใส่ใจคุณภำพชีวิตของผู้สูงอำยุ คือ 
กำรออกแบบบ้ำนเพื่อคนในสังคม หรือเรียกว่ำ Universal 
Design เพรำะกำรอยู่ดีมีสุขของสมำชิกทุกคนในบ้ำน คือ 
คณุภำพควำมสขุของบ้ำน ซึง่มหีลกักำรออกแบบทีส่�ำคัญ ดังนี้ 

  7 หลกัการของการออกแบบบ้านเพือ่คนในสงัคม 
(Universal Design)
1. ควำมเท่ำเทียมกันในกำรใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่ำงวัยและ 
 ต่ำงควำมสำมำรถ (Equitable Use)  
2. ปรับเปลี่ยนกำรใช้งำนได้  (Flexibility in use)  
3. ใช้งำนง่ำยและสะดวก (Simple and Intuitive Use)  

4. กำรสือ่สำรควำมหมำยเป็นทีเ่ข้ำใจ มสีญัลกัษณ์ทีช่ดัเจน 
 เข้ำใจง่ำย  (Perceptible Information)  
5. ทนทำนต่อกำรใช้ที่ผิดพลำด (Tolerance for Error)  
6. ไม่ต้องออกแรงมำก  (Low Physical Effort)  
7. มีขนำด และพื้นที่ที่เหมำะสมซึ่งทุกคนเข้ำถึงได้ (Size 
  and Space for Approach and Use)

  ต่อไปนี้คือตัวอย่ำงลักษณะของกำรออกแบบ ห้อง 
นอน ห้องน�้ำ ห้องครัว ส�ำหรับผู้สูงอำยุ โดยยึดหลักแนวทำง
กำรออกแบบบ้ำนเพื่อคนในสังคม

   ประเทศไทยก�ลังจะก้าวเข้าสำูสั่ำงคมผู้สูำงอายโุดยสำมบรูณ์ (Aged Society) ในปี 2564 และจะกลาย 
เป็นสำงัคมผูส้ำงูอายรุะดบัสำดุยอดในปี 2574 ดงันัน้ หลายๆ ภาคส่ำวนทัง้ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสำงัคม 
ล้วนแต่ใส่ำใจและให้ความสำ�คญัในการพัฒนาคณุภาพชวีติของผูส้ำงูอาย ุทัง้คุณภาพชวีติ และจติใจ เพือ่ให้ผูสู้ำงอายุ 
สำามารถด�เนนิชวีติได้อย่างมคีณุค่า มศีกัดิศ์รลีดภาระการดูแลของครอบครวั และเป็นพลงัของสัำงคม
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ห้องน�้า ควรเลือกวำงต�ำแหน่งห้องน�้ำอยู่ใกล้ห้องนอน หรือมีอยู่ใน 
ห้องนอนได้ยิ่งดี
• ขนำดควำมกว้ำงที่เหมำะสมคือ 150-200 ซม. พื้นเรียบและไม่ลื่น 
 โถส้วมสูงจำกพื้น 45 ซม. มีพนักพิง
• กระดำษช�ำระควรใช้มอืข้ำงเดยีวดงึได้ และตดิในต�ำแหน่งทีห่ยบิใช้ง่ำย
• ฝักบัวอำบน�้ำ เป็นชนิดแรงดันต�่ำ และปรับระดับได้
• ติดตั้งปุ่มกดกริ่งฉุกเฉินในระยะสูงจำกพื้น 90-100 ซม.
• มีรำวจับข้ำงโถส้วมสูงจำกพื้น 80-90 ซม. เพื่อช่วยพยุงตัวขณะลุก
• อ่ำงล้ำงหน้ำสูงจำกพื้น 75 ซม. ใช้ก๊อกน�้ำชนิดก้ำนโยกก้ำนกดหรือ
 ก้ำนหมุน
• ที่นั่งอำบน�้ำ หรือเก้ำอี้อำบน�้ำผลิตจำกวัสดุแข็งแรงพร้อมเบำะอ่อนนุม่ 
• ลูกบิดประตูห้องน�้ำเลือกแบบมีก้ำนจับเพื่อไม่ลื่นและหลุดง่ำย

ห้องนอน ผู้สูงอำยุจะใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้มำกที่สุด จึงควรที่จะให้ควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรก 
• เตียง  :  ควรสูงพอดีกับล้อรถเข็น หรือสูงประมำณ 40 ซม. ยำวไม่น้อยกว่ำ 180 ซม. ใต้เตียงควรเปิดว่ำงไว้ส�ำหรับ 
 ใส่อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือของใช้ที่จ�ำเป็น เช่น ยำประจ�ำตัวชุดปฐมพยำบำล เป็นต้น
• ฟูก : ที่นอนลมแบบลอน เหมำะส�ำหรับผู้สูงอำยุที่เดินไม่ไหว เช่น ผู้ป่วยเป็นอัมพำต อัมพฤกษ์ รวมถึงผู้ป่วยที่ได ้
 รับกำรผ่ำตัด เพื่อป้องกันแผลกดทับ ที่นอนประเภทผสม เช่น ที่นอนใยมะพร้ำวผสมยำงพำรำ จะมีควำมยืดหยุ่นสูง 
  นุ่มและคงทน ส่วนที่นอนลมแบบบับเบิ้ลเหมำะส�ำหรับผู้มีแผลกดทับ เพรำะจะช่วยลดกำรเสียดสีระหว่ำงที่นอน 
 กับผิวของผู้ป่วย
• ไฟ : ต้องมีควำมสว่ำงพอเพียง โดยเลือกใช้หลอดไฟแบบคอมแพกต์ ฟลูออเรสเซนต์ชนิดทีใ่ห้แสงเหลอืงอ่อนนวลตำ 
 เพื่อช่วยให้ผ่อนคลำยและท�ำให้ห้องอบอุ่น กำรเปิดปิดไฟต้องสะดวก โดยติดต้ังสวิตช์ไฟ ที่ผู้สูงอำยุสำมำรถเอ้ือม 
 ถึงได้จำกที่นอน

ห้องครัว พื้นต้องไม่ลื่น แยกพื้นส่วน 
ท�ำครัวออกจำกส่วนที่รับประทำนอำหำร
• เคำน์เตอร์ครัวควรสูงไม่น้อยกว่ำ 75 ซม. 
 เฟอร์นเิจอร์แบบบลิท์อนิ ตดิตัง้ในระดบั 
 ต�่ำพอให้สำมำรถหยิบถึง
• อ่ำงล้ำงจำน ใช้อ่ำงแบบตื้นและเดิน 
 ท่อใต้อ่ำงให้แนบกับผนังด้ำนหลัง
• ก๊อกน�ำ้ ใช้แบบก้ำนโยก หรอืมรีะบบปิด- 
 เปิด ด้วยก้ำนบิด 

  

เตียง

 เคำน์เตอร์

 อ่ำงล้ำงจำน

 อ่ำงแบบต้ืน

ไฟ

ฝักบัวอำบน�้ำ 

กระดำษช�ำระ
โถส้วม

รำวจับ

ฟูก

  การออกแบบบ้านทีด่ ีควรออกแบบบ้าน สำ�หรบัคนทกุวยั 
ในบ้านของเรา เพราะความสุำขคือการได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรา 
รกัและวนัหยดุของการใช้ชีวิตกบัครอบครวั จะมแีต่ความอบอุ่น 
ทีเ่กดิขึน้ภายในบ้าน
ขอบคุณข้อมูล  หนังสือ คู่มือบ้ำนใจดี  โดยสมำคมสถำปนิกสยำมฯ และ สสส, 
http://www.thaihealth.or.th

สุขใจ 23  



อกีหนึง่ทางเลอืกของการถนอมอาหาร
เมืองไทยเรามีผลไม้อร่อยมากมาย บางฤดูกาลผลไม้ 
บางชนดิมีผลผลิตมาก จนทานสดแทบไม่ทัน จะทิ้งก็
เสียดาย ถ้าอย่างนั้นเราลองมาแปรรูปผลไม้เป็นแยม 
โฮมเมดแสนอร่อย เอาไว้ทาขนมปังหรือน�าไปท�าขนมดบู้าง
ดีกว่า แต่ละสูตรที่น�ามาเสนอนั้น ท�าง่ายๆ อร่อย สะอาด 
ที่ส�าคัญปลอดภัยจากสารกันบูดด้วย
ขอบคุณข้อมูล https://cooking.kapook.com  
นิตยสำรแม่บ้ำน  คุณ isolateboy  (www.pantip.com)  คุณอ้อมกอดของควำมเหงำ
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 เมื่อได้แยมฝีมือตนเองแล้ว อาจจะเพิ่มมูลค่าด้วยการ
ตกแต่งขวดให้สวยงาม เพื่อจ�าหน่ายสร้างรายได้เสริม หรือให้

เป็นของขวญัของฝากคนใกล้ชดิได้อกีด้วย นอกจากนี ้ยงัมผีลไม้
อีกหลายประเภทท่ีนยิมน�ามาแปรรูปเป็นแยม เช่น สับปะรด 
มะม่วง แอปริคอต ดอกกระเจี๊ยบ เป็นต้น คอลัมน์ รู้ไว้ ใช่ว่า 

จะน�าสูตรมาฝากผู้อ่านในโอกาสต่อไป 

แยมสตรอว์เบอร์รี  
 สตรอว์เบอร์รีม่กีลิ่นหอมหวาน รสหวานอมเปรี้ยว 
 เหมาะต่อการน�ามาแปรรูปเป็นแยมอย่างยิ่ง 
ส่วนผสม • สตรอว์เบอร์รีสด (หรือแช่แขง็) 1 กโิลกรัม 
     •  น�า้สะอาด 1/2 ถ้วย          
     •  น�้าตาลทราย 400 กรัม        
     • เจลาตินชนดิแผ่น 3 แผ่น 
      (แช่น�้าเย็นจนนิม่)
วิธีท�า           
1. ใส่สตรอว์เบอร์รีลงในหม้อ น�าขึ้นตั้งไฟจากนัน้ 
 เติมน�้าลงไป ตามด้วยน�้าตาลทรายต้มให้เดือด 
 และหมั่นคนเป็นระยะๆ เคี่ยวจนสตรอว์เบอร์รี 
 เริ่มนิม่ จากนั้นกรองเอาเน้ือสตรอว์เบอร์รีออก 
 พักไว้  
2. เคี่ยวน�้าต่อจนเริ่มงวด (วิธีสังเกตคือ ยกไม้พาย 
 ขึ้นจะไม่เป็นหยดแต่จะเป็นเส้นหนืด ๆ) แล้วปิด 
 ไฟ ยกลงจากเตา
3. ใส่เจลาตินแผ่นที่แช่น�้าเย็นจนนิม่แล้วลงไปคน 
 ผสมให้ละลายเข้ากันดี
4. ใส่เนื้อสตรอว์เบอร์รีที่พักไว้ลงไป คนผสมให้เข้า 
 กนั (หากต้องการให้เนือ้แยมเป็น 
 ลิ่มหรือแน่นกว ่ านี้  ให ้ เพิ่ม 
 เจลาตินลงไปได้) ทิ้งไว้ ให้เย็น  
 เก็บใส่ภาชนะแล้วแช่ตู้เย็น

แยมมะละกอและเสาวรส  
 แยมชนดินีอ้าจจะมีวิธีท�าที่ยุ่งยากกว่าแยมอื่นๆ 
ที่ผ่านมา แต่รับรองรสชาติอร่อย ถูกใจคนชอบแยม
รสเปรี้ยวน�าหวานตามเป็นอย่างยิ่ง 
ส่วนผสม 
        •   มะละกอสุก 1 ลูก (น�้าหนักประมาณ 1.5 กก.)          
      •   ฝักวานลิลา 1 ฝัก          
      •   น�้าตาลทราย 1 ถ้วย          
      •   เนื้อเสาวรส เกือบเต็ม 1 ถ้วย
วิธีท�า 
1. ปอกเปลือกมะละกอแล้วห่ันเป็นชิ้นใส่ลงในหม้อท่ีจะใช้กวน 
 ตามด้วยฝักวานลิลาที่ขูดเม็ด ( ใส่ฝักลงไปด้วย แล้วค่อยตัก 
 ออกทีหลัง) 
2. เติมน�้าตาลทรายลงไป ตามด้วยเนื้อเสาวรส 
3. น�าส่วนผสมขึ้นต้ังไฟปานกลางจนเริ่มเดือด ค่อย ๆ ใช้ช้อน 
 ไม้บดเนื้อมะละกอให้ละเอียด
4. เคี่ยวไปเร่ือย ๆ แล้วลดเป็นไฟอ่อน หมั่นคนเพื่อป้องกัน 
 ก้นหม้อไหม้ พอข้นได้ที่ก็ตักใส่ขวดแก้วท่ีผ่านการฆ่าเช้ือแล้ว 
 ในขณะที่ยังร้อน ๆ  

เคล็ดลับการฆ่าเชื้อขวดแก้วที่ใช้บรรจุแยม
  การฆ่าเชื้อขวดแก้วที่จะใช้เก็บแยมมีวิธีการที่สำามารถท�ได้ง่ายๆ อีกเช่นกัน โดยการต้มน�้าให้เดือด 
แล้วน�ขวดแก้วลงไปแช่ประมาณ 3-5 นาที จากนั้นให้น�มาคว�่าบนตะแกรงให้ขวดแห้งสำนิท ห้ามใช้ผ้าเช็ด 
ขวดให้แห้งโดยเด็ดขาด สำ่วนฝาขวดให้น�ไปแช่ไว้ประมาณ 10 นาทีหลังจากที่ปิดไฟ แล้วน�มาผึ่ง 
ให้แห้งบนตะแกรงเหมือนกัน เพียงเท่านี้เราก็สำามารถยืดอายุของแยมให้ยาวนานขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพา 
สำารกันบูด ให้เป็นโทษต่อร่างกาย

แยมแก้วมังกร
แก้วมังกรมีเนื้อ 2 สี คือ สีขาวและม่วง ในการท�าแยม เราใช้
แก้วมังกรสีม่วง เพื่อให้แยมมีสีสันสวยงาม น่ารับประทาน  
ส่วนผสม • เนื้อแก้วมังกรสีม่วง 500 กรัม •   น�้าตาลทราย 250 กรัม • น�้ามะนาว  
  3 ช้อนโต๊ะ •  เจลาตินชนดิแผ่น 1 แผ่น  (แช่น�้าเย็นจนนิม่)
   วิธีท�า  1. น�าเนื้อแก้วมังกรและน�้าตาลทรายใส่หม้อเคี่ยวด้วยไฟอ่อน ในขณะที่เคี่ยว
   ให้ ใช้ทัพพี กดให้เนื้อเละ เคี่ยวจนส่วนผสมงวด
  2. ใสน่�า้มะนาวและเจลาตนิ เคีย่วต่อจนเหนยีวข้น พักให้เยน็ ตกัใสข่วดเกบ็ไว้
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก
 โดยคุณสืบศักด์ิ ชูฤทธ์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร  
บรษิทั ผลติไฟฟ้ำขนอม จ�ำกดั พร้อมคณะผูบ้รหิำร 
และพนักงำน พร้อมทั้งตัวแทนจำกหน่วยงำน 
ภำครัฐ เอกชน ผู้ประกอบกำร ชมรมฯ ประชำชน 
ทั่วไปร่วมกิจกรรม “สภำกำแฟยำมเช้ำ” ณ  
ชำยทะเลปำกน�้ำ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด  
ตำมนโยบำยอ�ำเภอขนอม เพื่อเป็นกำรสำน
สัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในอ�ำเภอขนอม  
อีกทั้ งยังเป ็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแต่ละหน่วยงำน  
และเรื่องประชำสัมพันธ์อื่นๆ โดยมีผู ้เข้ำร่วม 
ประมำณ 140 คน

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับกลุ่ม กฟผ.
 บรจิำคเงนิจ�ำนวน 5 ล้ำนบำท  ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 
น�้ำท่วมในพื้นที่ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก
 โดยคุณพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดกำรส่วนบริกำร และพนักงำน บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ ขนอม จ�ำกัด เข้ำร่วมกิจกรรม 
“กำแฟสัญจร” ประจ�ำเดือน มิถุนำยน 2560 ณ ท่ำเทียบเรือ ส.ลำภวำสนำ 2  บ้ำนบำงแพง  ม.8 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม  
โดยมีสมำคมประมงอ�ำเภอขนอม เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนในครั้งนี้  มีผู ้เข้ำร่วมกิจกรรมประมำณ 100 คน  
จำกหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ประชำชน ในอ�ำเภอขนอม วัตถุประสงค์กำรจัดงำน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 
และประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของแต่ละหน่วยงำนให้รับทรำบโดยทั่วกัน
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ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเยาวชน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
 จัดพิธีมอบทุนกำรศึกษำ ประจ�ำปี 2560  
ส�ำหรับนักเรียนจำก 22 โรงเรียนในอ�ำเภอขนอม 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช โดยคุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ 
กรรมกำรผู้จดักำร  พร้อมทัง้ ผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ 
และพนักงำนโรงไฟฟ้ำเข้ำร่วม

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี ในกลุ่มเอ็กโก 
 จัดกิจกรรมเลี้ยงอำหำรกลำงวันนักเรียน และ 
คณะครูโรงเรียนบ้ำนหนองคับคำ โดยมีผู ้บริหำร 
โรงไฟฟ้ำ คุณกอบชัย โพธินำแค ผู ้อ�ำนวยกำร 
โรงเรียนพร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน 120 คน  
เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว

โรงไฟฟ้าเอสพีพี โฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก 
 จัดกิจกรรมเลี้ยงอำหำรกลำงวันนักเรียนและ 
คณะครูโรงเรียนบ้ำนสว่ำงโนนทอง โดยมีผู้บริหำร 
โรงไฟฟ้ำ  คุณประสงค์ วิวำสุขะ ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน 
พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียน 232 คน เข้ำร่วม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
 จัดกิจกรรมโครงกำรอบรมคุณธรรมจริยธรรม  
ประจ�ำป ี2560 ค่ำยพทุธบตุร  “เยำวชน ต้นกล้ำคณุธรรม”   
รุ่น 1-5 โดยร่วมกบั ศนูย์เรียนรู้ประวตัศิำสตร์และวฒันธรรม 
เมืองขนอม และโรงเรียนในอ�ำเภอขนอม ณ ศูนย์เรียนรู้
ประวัติศำสตร์และวัฒนธรรมเมืองขนอม (วัดกลำง) หมู่ที่  
9  ต.ขนอม  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช  โดยมคีณุสบืศกัดิ์  
ชูฤทธ์ิ กรรมกำรผู้จัดกำร โรงไฟฟ้ำขนอม เป็นประธำน 
ในพิธีเปิด  ซึ่งมีนักเรียนช่วงชั้นที่  2  (ป.4 - ป.6) เข้ำร่วม
จ�ำนวน 680 คน  
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บริษัท จี - พาวเวอร์ ซอร์ส จ�กัด 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 โดยโรงไฟฟ้ำดงคอนและโรงไฟฟ้ำตำสัง  
จัดโครงกำร หนึ่งโครงกำร หนึ่งโรงไฟฟ้ำ ติดตั้ง
ระบบน�้ำดื่มเพื่อนักเรียน โรงเรียนเทพรัตน์ และ
ปรับปรุงโรงอำหำร โรงเรียนวัดบ้ำนไผ่ โดยมี 
ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน ผูบ้รหิำรโรงไฟฟ้ำ พนกังำน 
คณะครู และนักเรียนเข้ำร่วม

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู ในกลุ่มเอ็กโก  
 มอบคอมพิวเตอร์เพ่ือกำรศึกษำ
ให้กับโรงเรียนบ้ำนมณีโชติสำมัคคี  
ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี จ�ำนวน  
9 เครือ่ง พร้อมเลีย้งอำหำรกลำงวนัเดก็
นักเรียนจ�ำนวน 520 คน เพื่อช่วยให ้
กำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก
  ร ่วมสนับสนุนกำรประกวดระเบียบแถว 
ลูกเสือ เนตรนำรี ระดับประเทศ ประจ�ำปี  2560  
ของโรงเรียนซับใหญ่วิทยำคม โดยมีคุณจิมมี่  
ทองพมิพ์ ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีนซบัใหญ่ คุณพิษณุ  
เพชรไพทูล นักวิชำกำรพัฒนำอ�ำเภอซับใหญ่ 
พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่
วิทยำคม ร่วมงำนทั้งสิ้น 50 คน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร ่วมปรับปรุงศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กเทศบำล
ต�ำบลกกกุง  อ.เมืองสรวง 
จ.ร้อยเอ็ด

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ไฟว์ 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 สนบัสนนุกำรจดัหำ
คอมพิว เตอร ์ เพื่ อกำร
ศึกษำให้ทันเทคโนโลยี  
ให้แก่ โรงเรยีนบ้ำนหวันำ 
อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
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ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร่วมกบัโรงพยำบำลขนอม อ�ำเภอขนอม 
จัดโครงกำรบริกำรตรวจสุขภำพประชำชน 
ประจ�ำปี 2560 โดยคุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์  
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร และพนักงำน 
โรงไฟฟ้ำเข้ำร่วม โดยมีชุมชนเข้ำรับบริกำร 
รวมจ�ำนวน 1,500   คน

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 จดัหน่วยแพทย์เคล่ือนทีใ่ห้บริกำร 
ตรวจสุขภำพประชำชน ณ โรงเรียน 
วัดกระเฉท ต.มำบข่ำ อ.นิคมพัฒนำ  
จ.ระยอง โดยมผีูม้ำใช้บรกิำรประมำณ 
25 คน และที่่ชุมชนมำบข่ำ ศำลำทุ่ง 
ต้นเลียบ หมู่ 4 ต.มำบข่ำ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก 
 จดักจิกรรมผูส้งูวยัใส่ใจสขุภำพ ร่วมกบัโรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพ 
ต�ำบลบ้ำนบุฉนวน โดยมีคุณเมตตำ ยิ่งชัยภูมิ ผอ.รพ.สต.บ้ำนบุฉนวน 
คุณพิษณุ เพชรไพทูล นักวิชำกำรพัฒนำ อ�ำเภอซับใหญ่ คุณทัดทรวง  
ศรีสุวรรณ ประธำนกลุ่มหม่อนเล้ียงไหมบ้ำนโนนสะอำด ให้เกียรต ิ
ร่วมงำน โดยมีผู้สูงอำยุในชุมชนเข้ำร่วม 100 คน

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 ปรับปรุงระบบควำมปลอดภยั 
ของระบบไฟฟ้ำของวัดสุระชัย 
ต.เหนือเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  
โดยมีผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกสภำองค์ 
กำรบริหำรส่วนต�ำบล และชุมชน 
เข้ำร่วมกิจกรรมกว่ำ 30 คน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี และเอสพีพี โฟร์ 
ในกลุ่มเอ็กโก
 ร ่ วมสนับสนุนกำรออกหน ่ วยรับ 
บริจำคโลหิตของเหล่ำกำชำด อ.เบญจลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลิตี้ ในกลุ่มเอ็กโก 
 เข้ำร่วมโครงกำรอบรมอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน 
เขตพื้นที่ชุมชนเมืองฯ ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลคลองสอง 
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำน ีโดยมีคณุมนต์ชัย ธรรมพริำนนท์  
ผู้อ�ำนวยกำร รพ.สต.คลองสอง  ให้เกียรติเป็นประธำน

สุขใจ 29  



โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร่วมสนบัสนนุกจิกรรม  “โครงกำร
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภำพ ปี 2560” 
ของ โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล
บ้ำนบุฉนวน โดยมคีณุรณรงค์ เทพรกัษ์ 
นำยอ�ำเภอซับใหญ่ เป็นประธำน และ
มีคุณสุระ ตั้งใจ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต�ำบล ให้เกียรติ
ร่วมงำน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 เข้ำร่วมกจิกรรมของโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบ้ำนบุฉนวน  
กับกลุ ่มชมรมผู้สูงวัยใส่ใจสุขภำพ  
โดยมีคุณรณรงค์ เทพรักษ์ นำยอ�ำเภอ 
ซับใหญ่ เป็นประธำน โดยมีกำรท�ำ 
ดอกไม้จนัทน์ กำรแนะน�ำโครงกำรของ 

กลุ่มหม่อนเลี้ยงไหม โดย 
คุณทัดทรวง ศรีสุวรรณ 
ประธำนกลุม่หม่อนเลีย้ง 

ไหมบ้ำนโนนสะอำด เป็น 
วิทยำกรอบรมให้ควำมรู ้ต ่อ 

ชมรมผู้สูงวัย โดยมีผู ้เข ้ำร ่วม
กิจกรรมดังกล่ำว จ�ำนวน 100 คน

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง 
ยูทิลิตี้ 
ในกลุ่มเอ็กโก  
 ร่วมกบัเทศบำลเมอืงท่ำผำและโรงพยำบำลบ้ำนโป่ง 
ห้องประชุม ทม.ท่ำผำ ต.ท่ำผำ อ.บ้ำนโป่งจ.รำชบุรี   
จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอำยุ จ�ำนวน 70  
ชั่วโมง โดยให้ตัวแทนชุมชนในต�ำบลท่ำผำและสมำชิก  
อสม.ต�ำบลต ่ำงๆ เข ้ำอบรม โดยมีวิทยำกรจำก  
โรงพยำบำลบ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี มำอบรมให้ รวมทั้งสิ้น  
55 คน โดยมีคุณจรัญ กุรุพินท์พำณิชย์ รองนำยก 
เทศมนตรี เทศบำลเมืองท่ำผำ ให้เกียรติในกิจกรรม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลิตี้
ในกลุ่มเอ็กโก 
 เข้ำร่วมโครงกำรรณรงค์ตรวจ
คัดกรองมะเร็งเต้ำนมและมะเร็งปำก
มดลกู ณ ศนูย์บรกิำรสำธำรณสขุชมุชน
ร่มเย็น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณมุสตำฟำ อำด�ำ  
สมำชิกสภำเทศบำลเมืองคลองหลวง 
(เขต 1) และคุณวิกิจตรำ มิ่งไธสง 
หัวหน้ำศูนย์บริกำรสำธำรณสุขชุมชน
ร่มเย็น ให้เกียรติเป็นประธำน

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ ในกลุ่มเอ็กโก
  ร่วมสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำภำยในต�ำบล 
ลำดบัวขำว ประจ�ำปี 2560 ณ สนำมฟุตบอล  
ต.ลำดบวัขำว อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบรีุ  โดยมคีณุเฉลยีว 
เก็งวิเชียรไชย นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
ลำดบัวขำว ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธี
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พัฒนาสาธารณูปโภค

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก
 รวมใจ ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อำศัยให ้
ครัว เรือนยำกจน อยู ่ เย็น เป ็นสุข  โดยม ี
คุณรณรงค์ เทพรักษ์ นำยอ�ำเภอซับใหญ่ เป็น
ประธำนกำรมอบ และมีคุณสุระ ต้ังใจ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ เป็นผู้กล่ำว
รำยงำน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร่วมพัฒนำถนนรอบส�ำนักสงฆ์ทรัพย์ศิลำทอง ณ บ้ำน 
ปะรัมช้ำง โดยมีคุณณัฐภูมิ ขันโพธิ์ ปลัดอ�ำเภอซับใหญ่   
คุณอ�ำนวย กล่ินศรีสุข ผู ้ใหญ่บ้ำนซับห่ำง และชำวบ้ำน 
คุ้มปะรัมช้ำง เข้ำร่วมรวม 50 คน

บริษัท โซลาร์โก จ�กัด ในกลุ่มเอ็กโก 
 โดยโรงไฟฟ้ำไทรเพชร สนับสนุนองค์กำรบริหำร 
ส่วนต�ำบลหินมูล ในกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะ บริเวณ
หน้ำโรงไฟฟ้ำไทรเพชร โดยมนีำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต�ำบล 
หินมูล เป็นผู้รับมอบ 

บริษัท โซลาร์โก จ�กัด ในกลุ่มเอ็กโก 
 โดยโรงไฟฟ้ำไทรใหญ่  ร่วมสนับสนุนงำนก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของชุมชนหมู่17 ต�ำบลคลองบำงหลวง
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร่วมกจิกรรมปลูกต้นไม้โครงกำรธนำคำรอำหำรชุมชน (Food Bank)  
ขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ และศูนย์ส่งเสริมวนศำสตร์ชุมชน 
ที่ 10 (ขอนแก่น) ณ ป่ำชุมชนบ้ำนซับใหญ่พัฒนำ หมู่ที่ 10 เพื่อกำรม ี
ส่วนร่วมในกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำต ิสร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรอนรุกัษ์ 
กับกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน ปลูกต้นไม้ให้เป็นแหล่งต้นน�้ำล�ำธำร 
และแหล่งอำหำรในอนำคต โดยมคีณุรณรงค์ เทพรักษ์ นำยอ�ำเภอซับใหญ่
เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำร และคุณสุระ ตั้งใจ นำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลซับใหญ่เป็นผู้กล่ำวรำยงำนถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน 
ในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวจ�ำนวน 250 คน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก   
 ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเปลี่ยนขยะ
สะสมเป็นเงิน เพื่อลดปริมำณขยะและ
ปัญหำสิ่งแวดล้อม ณ บ้ำนซับห่ำง หมู่ 9 
โดยมีคุณอ�ำนวย กลิ่นศรีสุข ผู้ใหญ่บ้ำน
ซับห่ำง คุณงำม กลิ่นศรี สมำชิกสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซับใหญ่ และ
ชุมชนในพื้นที่เข้ำร่วม รวม 50 คน

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร ่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั ่งนครศรีธรรมรำช  
จัดโครงกำรเพิ่มผลผลิตปูม้ำในธรรมชำติ ประจ�ำปี  2560 คร้ังที่ 1-2   
เพื่อเสริมสร้ำงรำยได้เป็นเงินหมุนเวียนให้กับประชำชนในพื้นที่ ณ  
ปำกน�้ำขนอม บริษัท ผลิตไฟฟ้ำขนอม จ�ำกัด  อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช 
โดยมีคุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมกำรผู ้จัดกำร คุณไพโรจน์ บุญมำก  
ผู ้จัดกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป ผู ้บริหำร พร้อมด้วยสมำคมประมง 
อ�ำเภอขนอม หน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน สมำชิก อำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน ม.8 ต.ท้องเนียน พนักงำนโรงไฟฟ้ำ และ
ประชำชนเข้ำร่วมกิจกรรมจ�ำนวนกว่ำ  200  คน
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
 จัดโครงกำรเพิ่มประชำกรสัตว์
น�้ำจืดและพัฒนำแหล่งน�้ำผุด ณ อ่ำง 
เกบ็น�ำ้คลองบ้ำนกลำง ม.4 ต.ควนทอง 
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมรำช โดยคุณ 
สืบศักดิ์  ชูฤทธิ์  กรรมกำรผู ้จัดกำร 
พร้อมคณะผูบ้รหิำรและพนกังำน  ร่วม 
ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำจ�ำนวน  50,000 ตัว 
เพ่ิมเติมประชำกรสัตว์น�้ำลงในแหล่ง
น�ำ้ล�ำคลองต่ำงๆ ให้พืน้ดนิและท้องน�ำ้
บริเวณดังกล่ำวมีควำมอุดมสมบูรณ์
ยั่งยืนตลอดไป

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 บ�ำเพ็ญประโยชน์ร ่วมกับชำวชุมชน 
หนองคล้ำ เนื่องในโอกำสวันแม่แห่งชำติ ณ 
ชมุชนหนองคล้ำ หมู ่8 ต.มำบข่ำ อ.นคิมพฒันำ 
จ.ระยอง

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร ่วมจัดกิจกรรมพัฒนำและ 
ท�ำควำมสะอำดบรเิวณทีว่่ำกำรอ�ำเภอ
ซับใหญ่  เนื่องในโอกำสวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
มหำวชริำลงกรณ บดนิทรเทพยวรำงกรู  
65 พรรษำ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่แสดง 
ถึงควำมร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของ 
พี่น้องประชำชนคนไทยทุกภำคส่วน 
ทั่วประเทศ เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติ 
และน้อมส�ำนกึในพระมหำกรุณำธคิณุ 
ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชำวไทย โดยมี 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกหน่วยงำน ทั้ง 
ภำครัฐ และเอกชน ประมำณ 300 คน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร ่วมจัดกิจกรรมท�ำดีเพื่อพ ่อ  
สำนต่อรักษ์ป่ำรักษ์น�้ำสู่ควำมยั่งยืน 
ณ สวนพุทธอุทยำนเฉลิมพระเกียรติ 
ก�ำจัดวัชพืช ปรับปรุงหน้ำดิน ให้ปุ๋ย  
และดูแลผืนป่ำและต้นไม้ที่เคยปลูก 
อยู่ให้เจริญเติบโต ส่งเสริมให้นักเรียน 
ในเขตรอบ ๆ  พืน้ทีเ่ป็นนกัอนรุกัษ์ต้นไม้ 
ส่งเสริมดูแลให้เจริญเติบโต และสร้ำง 
จติส�ำนกึกำรเป็นนกัอนรุกัษ์ให้เยำวชน
เป็นแนวทำงต่อไป โดยมีผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรนีบ้ำนวงัพง  ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน
บ้ำนซบัเจรญิสขุ  คณุพิษณ ุเพชรไพทลู  
นักวิชำกำรพัฒนำ อ�ำเภอซับใหญ่  
พร้อมด้วย นักเรียนในโรงเรียนรอบ 
พื้นที่ฯ  เข้ำร่วม รวมทั้งสิ้น  100 คน
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ส่งเสรมิวฒันธรรมประเพณี กจิกรรมทางศาสนา และวนัส�คญัของชมุชน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม
ในกลุ่มเอ็กโก 
 ร่วมกิจกรรม “แรลลี่ประชำรัฐ
ร่วมใจ จับหมอก หยอกดอกกระเจยีว ” 
ประจ�ำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ส่งเสรมิกำรท่องเทีย่วฤดูฝนของจงัหวดั
ชยัภมู ิและช่วยกระตุน้กำรเจรญิเติบโต 
ทำงด้ำนเศรษฐกิจชุมชนและสินค้ำ
ของชมุชน ซึง่กจิกรรมดังกล่ำวมกีำรจดั 
กจิกรรมผ่ำนเส้นทำงในพืน้ที ่อ.ซบัใหญ่  
บริเวณโรงเรียนบ้ำนบุฉนวน โดยเป็น
กำรแรลลีผ่่ำนต้นกงัหนัลมของบรษิทัฯ 
และแวะท�ำกิจกรรมบริเวณโรงเรียน 
บ้ำนบุฉนวนด้วย โดยมีผู ้ เข ้ำร ่วม
กิจกรรมดังกล่ำวจ�ำนวน 150 คน

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น 
ในกลุ่มเอ็กโก
 จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู ้
ตำมรอยพ่อหลวง (ปลูกดอกดำวเรือง)  
โดยร่วมกบัเทศบำลต�ำบลมำบข่ำพฒันำ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
ในกลุ่มเอ็กโก  
 เข ้ำร ่วมกิจกรรมถวำยเทียน
พรรษำ ผ้ำอำบน�้ำฝน ณ วัดบ้ำนซับ 
เจริญสุข โดยมีคุณไพรวัลย์ ทั่วไธสง 
ผู้ใหญ่บ้ำนซับเจริญสุข คุณเครือวัลย์ 
ค�ำไกร สมำชกิสภำองค์กำรบรหิำรส่วน 
ต�ำบลซับใหญ่ คุณพิษณุ เพชรไพทูล  
นักวิชำกำรพัฒนำอ�ำเภอซับใหญ่   
คุณชำญ เนียมไธสงค์ ก�ำนันต�ำบล 
ซับใหญ่  หน่วยงำนท้องถิ่นและชุมชน
เข้ำร่วม รวมทั้งสิ้น 200 คน

โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทรี และเอสพีพี 
โฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก
 ร ่วมท�ำบุญงำนวันเข้ำพรรษำ 
งำนวันอำสำฬหบูชำ และงำนร�ำลึก
บรูพำจำรย์กบัโรงเรียนทุง่เทงิยิง่วฒันำ 
ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม จ.อุบลรำชธำนี

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลิตี้ 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 เข ้ำร ่วมงำนประเพณีถวำย 
เทียนพรรษำ วัดกล้ำชอุ่ม ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี  โดยมีคุณ 
ประเสริฐ ค่ำยทอง นำยกเทศมนตรี
เทศบำลเมืองคลองหลวง ให้เกียรติ 
เป็นประธำน

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลิตี้ 
ในกลุ่มเอ็กโก
 เข้ำร่วมงำนโครงกำรส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน 
(วยัใส ใส่ใจ ท�ำด)ี กองสำธำรณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม เทศบำลเมืองคลองหลวง  
ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทมุธำนี 
โดยมีคุณชัยวัฒน์ ยิ่งยวด รองนำยก
เทศมนตรี (กองสำธำรณสุขฯ) ให้
เกียรติเป็นประธำน

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ยูทิลิตี้ 
ในกลุ่มเอ็กโก 
 เข้ำร่วมงำนกจิกรรมวนัแม่แห่งชำติ  
ชุมชนผำไท-ผำเมือง ร่วมกับ ชุมชน
มติรแท้ ชมุชนเนตรมติร ชมุชนทองแท้  
ชุมชนคลองหนึ่งหมู่ 3 และชุมชน 7-8 
พัฒนำ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธำนี โดยมีคุณจันทร ์เพ็ญ  
มีถำวร ประธำนชุมชนผำไท-ผำเมือง  
ให้เกียรติเป็นประธำน
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ช่ือ - นามสกุล .............................................................................................................................................................
ที่อยู่ ..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ................................................................. อีเมล์ ..........................................................................................

แนวนอน
1. ดอกมีสีขาว สีแดง ใช้ประกอบอาหาร แก้ไข้หัวลม
2. ไม้พุ ่ม ใบมีน�้ามันหอมระเหย ขับลม 
  แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร
3. ไม้ยืนต้น นยิมน�าใบและดอกแกงกับปลาย่าง 
  เป็นยาระบาย ช่วยให้นอนหลับ
4. ใบมีรส ขม ยอดกินกับปลาดุกน�้าปลาหวาน 
  เมล็ดใช้ท�ายาฆ่าแมลง
5. ผลขรุขระ มีรสขม ช่วยลดน�้าตาลในเลือด โรคตับ 
  บรรเทาอาการโรคเก๊าต์และข้ออักเสบ

แนวตั้ง
1. ใบมีกลิ่นหอม ใช้ปรุงแต่งกลิ่นอาหาร ดับคาว 
  มีสารเบต้าแคโรทีน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ
2. ใบและผิวใช้ประกอบอาหาร ช่วยขับลม แก้วิงเวียน
  น�้าใช้บ�ารุงผม
3. ไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอ มีกลิ่นหอมใช้ไล่แมลง ต้นใช้ ใส่ต้มย�า
4. จิ๋วแต่แจ๋ว ผักสวนครัวเคียงคู่อาหารไทยมาช้านาน   
  ช่วยให้เจริญอาหาร
5. ล�าต้นเป็นเถา ผลมีฤทธิ์เย็น แก้กระหาย  
  เพิ่มความชุ ่มช้ืน และช่วยก�าจัดของเสียตกค้างในร่างกาย

 
พืชผักและสมุนไพร

ในสวนหลังบ้านล้วนมีประโยชน ์
ต่อร่างกาย มาช่วยกันค้นหาทีว่าในสวน 
มีพืชชนดิใดซ่อนอยู่บ้าง เติมค�าในช่องว่าง

ให้ถูกต้องทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
เสร็จแล้วรีบส่งมาชิงรางวัลกัน 

ได้เลย

ผักแลสมุนไพร

อะไรเอ่ย
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ความคิดเห็นจากเพื่อนบ้าน

     พื้นที่ส�ำหรับเพ่ือนบ้ำนที่สนใจสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของโรงไฟฟ้ำในกลุ่มเอ็กโก 
หรือมีข้อเสนอแนะที่อยำกส่งถึงเอ็กโก กรุ๊ป
ค�ำถำม
1. ………………………………………………...........……………………………………....………….......
 ……………………………………………………….........………………………………...……………..
2. …………………………………………………………….........…………………………...……………..
 ………………………………………………………………….......………………………...………........
3. …………………………………………………………………….......…………………….……...........… 
 …………………………………………………………………………………………………...…… 
ข้อเสนอแนะ
1. ……………………………………………………………………………………………...................……
 ………………………………………………………………………………………………..................…
2. ………………………………………………………………………………………….........……...…...…
 ……………………………………………………………………………………………………...............
3. ……………………………………………………………………………………………………...............
 ………………………………………………………………………………………………………...........

ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................................................………...........
ทีอ่ยู่ .......................................................................................................................................................
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ที่อยู่ส�ำหรับส่งไปรษณีย์

 กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” 

 คณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

 บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)  

 อำคำรเอ็กโก  222 หมู่ที่ 5  ชั้น 11  ถนนวิภำวดีรังสิต  

 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

 กรุงเทพฯ 10210 

36 สุขใจ



แม้แต่ของที่มีประโยชน์
เราควรยึดถือก็ต่อเมื่อถึงเวลาใช้งาน

เมื่อใช้เสำร็จ ก็ควรวางลงเสำีย
นับประสำาอะไรกับของที่ไร้ประโยชน์

เช่น ความทุกข์ ความห่วงกังวล ยิ่งต้องวางทันที
ที่รู้ตัวว่ามาครองใจ

หาไม่แล้วจะกลายเป็นของหนัก 
จนเอาตัวไม่รอด

พระไพศาล วิสำาโล




