ปีที่ 6 ฉบับที่ 19 มกราคม - มีนาคม 2561

สันดินแดงโมเดล บ้านฉัน บ้านเธอ
คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้

Liter of Life

ขวดลิตรส่องสว่าง

พาเที่ยวตลาดริมน้ำา
วัดศาลเจ้า

ล้วงเคล็ดลับ
คุณแอ๊ดลูกชุบชาววัง
ทำาอย่างไรให้คนติดใจ

หน้า 2

สันดินแดงโมเดล
คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้

ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกัน
อย่างยั่งยืนระหว่าง “คน”
“ป่า” และ “ต้นน้ำา”
หน้า 20

หน้า 16

Liter of Life

5 วิธี ไล่มดให้หมดบ้าน

ขวดลิตรส่องสว่าง

วิธีกำาจัดมดที่ทำาได้ง่ายๆ
ด้วยของใช้ในบ้าน

ขวดพลาสติกส่องสว่าง
จากพลังงานแสงอาทิตย์
หน้า 12

หน้า 6

บ้านฉัน บ้านเธอ

พาเที่ยวตลาดริมน้ำาวัดศาลเจ้า
อิ่มท้อง อิ่มใจ ใกล้ๆ
คลองหลวง

ต้นอ่อนทานตะวัน

ปลูกก็ง่าย ขายก็มีโอกาส
(หรือจะปลูกกินเองก็ ได้นะ)
ต้นอ่อนทานตะวัน
เทรนด์สุดฮิตที่ทำารายได้ง่ายๆ

หน้า 8

ล้วงเคล็ดลับ
คุณแอ๊ด ลูกชุบชาววัง
ทำาอย่างไรให้คนติดใจ
ลูกชุบเจ้าดัง
แห่งตลาดน้ำาดอนหวาย

กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า
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เปิดบ้านทักทาย
สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าเอ็กโก กรุ๊ป ทุกครอบครัว
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยของเรานี้ ผมขอกล่าวสวัสดี
ปีใหม่ไทย และขออนุญาตแนะนำาตัวกับเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าทุกท่านในโอกาส
ที่มารับหน้าที่ประธานคณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เอ็กโก กรุ๊ป
แทนผู้บริหารท่านเดิมที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติภารกิจด้านอื่นของเอ็กโก กรุ๊ป
ตลอดกว่า 31 ปีในการทำางาน ผมมีโอกาสได้บริหารและทำางานที่โรงไฟฟ้า
ของเอ็กโก กรุ๊ป ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่
เป็นจุดร่วมเหมือนกันไม่วา่ จะอยูใ่ นพืน้ ทีใ่ ดก็คอื การให้ความสำาคัญกับการมีสว่ นร่วม
กับชุมชนโดยรอบ ซึง่ เป็นเพือ่ นบ้านทีใ่ กล้ชดิ กับโรงไฟฟ้ามากทีส่ ดุ ผมตัง้ ใจทีจ่ ะนำา
ความรู้และประสบการณ์มาสานต่อ และพัฒนาการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนรอบ
โรงไฟฟ้าตามกรอบการดำาเนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป ให้มีการพัฒนาอย่าง “ไม่หยุด
นิ่ง” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “การพัฒนาเยาวชน” ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญในการ
พัฒนาชุมชนและสังคมที่ดี
ในปีนี้ เป็นปีที่ 5 ของวารสาร “สุขใจ” ซึ่ง “สุขใจ” รูปโฉมใหม่นี้ ยังคงนำาเสนอ
สาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ และข่าวสารจากโรงไฟฟ้าในทุกพื้นที่ มาส่ง “ความสุข” ให้
แก่เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าทุกท่านเหมือนดังเช่นเคย พร้อมด้วยเพิ่มเติมการเผย
แพร่ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่หลากหลาย ในรูปแบบของการ์ตูน ใน
ชื่อ “เอ็กโก เรนเจอร์” เพื่อให้เป็นประโยชน์และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่าน
ที่เป็นเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป และความคิดสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมที่น่าสนใจ ในคอลัมน์ใหม่ ชื่อว่า “เปิดโลก เรียนรู้” พร้อมทั้ง ปรับปรุง
การนำาเสนอในคอลัมน์ “บ้านฉัน บ้านเธอ” และ “ของดี บ้านเรา” ให้น่าสนใจและ
ชวนติดตามมากขึ้นด้วยครับ
ท้ายสุดนี้ผมในฐานะตัวแทนคณะทำางานฯ ขอให้วารสาร “สุขใจ” ยังคงเป็น “พืน้ ที”่
สือ่ กลางในการน้อมรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังข้อเสนอแนะ ระหว่าง
เอ็กโก กรุ๊ป กับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าทุกแห่ง

นายภาสกร ศศะนาวิน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารโรงไฟฟ้า
ประธานคณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาชุมชน เอ็กโก กรุ๊ป

เรื่องเด่นเล่มนี้

สันดินแดงโมเดล
คนอยู่ได้ ป่าอยู่ ได้

เราทุกคนคงเคยได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสำาคัญของป่ามาตั้งแต่
สมัยประถมศึกษาเรื่อยมา ซึ่งหลายคน
ก็อาจจะจดจำาได้ แค่เพียงว่า
“ป่า” เป็นต้นกำาเนิดของ “ต้นน้ำา”
แต่จะมีใครเคยคิดหรือตั้งคำาถาม
หรือไม่ว่า “ป่า” หรือ “ต้นน้ำา”
สำาคัญต่อชีวิตเราอย่างไร
ในชีวิตประจำาวันนั้น “คน” “ป่า” “ต้นน้ำา”
จะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร
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สุขใจ

ดังนั้นในวารสารสุขใจฉบับนี้จึงจะพาทุกคนมารูจ้ กั วิถชี วี ติ
ความเป็นอยูช่ าวปกากะญอ หมูบ่ า้ นสันดินแดงซึง่ เป็นหนึง่ ตัวอย่าง
ของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า
“สันดินแดงโมเดล: คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” ทั้งนี้เพื่อให้มองเห็น
ความสัมพันธ์ของการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่าง “คน” “ป่า”
และ “ต้นน้ำา”

“สันดินแดง” คืออะไร

อันดับแรกเราพามาทำาความรู้จักชื่อของ “สันดินแดงโมเดล”
ก่อน “สันดินแดง” คือ ชื่อของหมู่บ้านในอำาเภอจอมทอง
จ.เชียงใหม่ โดยหมู่บ้านสันดินแดงนี้ตั้งอยู่บนไหล่เขาใจกลาง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ซึ่งล้อมรอบด้วยป่าไม้ที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าเบญจพรรณและป่าดิบชื้น พื้นที่เป็นเขาสลับ
ซับซ้อน มีความลาดชัน และสูงกว่าระดับน้ำาทะเล 920 เมตร
โดยหมู่บ้านสันดินแดงนั้นมีชาวปกากะญอซึ่งเป็นคนพื้นเมือง
อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้เป็นเวลานาน

จุดเริ่มต้นของ “สันดินแดงโมเดล”

ดังทีก่ ล่าวมาในตอนต้นว่า ทีต่ ง้ั เดิมของหมูบ่ า้ นสันดินแดน
และวิถีชีวิตของชาวปกากะญอตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ โดยในปี 2541 ได้มีการประกาศให้พื้นที่ของ
หมู่บ้านสันดินแดนเป็นเขต “พื้นที่ทับซ้อน” ในเขตอุทยาน
แห่งชาติ นั้นจึงส่งผลกระทบให้ชาวปกากะญอในหมู่บ้านสัน
ดินแดง จะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปดูแลรักษา “ป่า” อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะเดียวกันชาวปกากะญอก็จาำ เป็นทีจ่ ะต้อง
ยังชีพด้วยตนเองให้ได้อีกด้วย

“คนอยู่ ได้แล้วป่าจะอยู่ ได้อย่างไร”

เพื่ อ ให้ ช าวปกากะญอในหมู่ บ้ า นสั น ดิ น แดนสามารถ
อยู่ร่วมและช่วยกันรักษาป่าได้อย่างยั่งยืน ในปี 2550 มูลนิธิ
ไทยรักษ์ปา่ องค์กรสาธารณกุศลทีเ่ อ็กโก กรุป๊ ก่อตัง้ และสนับสนุน
การดำาเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำาของประเทศ ได้เข้าไป
ทำาหน้าที่เ ชื่ อ มระหว่ า งชุ ม ชนผู้ อ ยู่ อ าศั ย และทำา กิ น ในผื น ป่ า
และอุทยานแห่งชาติผรู้ กั ษาผืนป่าและกฎหมาย ผ่านการดำาเนิน
โครงการ “หมู่บ้านไทยรักษ์ป่า” ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ได้
ป่าอยู่ได้” โดยดำาเนินงาน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดตั้งคณะ
กรรมการชุมชน 2) การจัดการทีด่ นิ อย่างมีสว่ นร่วม 3) การส่งเสริม
การทำาเกษตรแบบผสมผสาน และ 4) การส่งเสริมอาชีพ

ทางมูลนิธิไทยรักษ์ป่าได้มีส่วนร่วมในการนำาแนวคิด “คน
อยู่ได้ ป่าอยู่ได้” ไปใช้กับ “หมู่บ้านสันดินแดน” ไปปรับใช้
โดยหัวใจสำาคัญของโมเดล “คนอยูไ่ ด้ ป่าอยูไ่ ด้” ก็คอื การทำางาน
ร่วมกันระหว่างตัวแทนของชุมชน เจ้าหน้าที่อุทยานและมูลนิธิ
ไทยรักษ์ปา่ โดยทัง้ หมดร่วมกันกำาหนดกฎระเบียบในการใช้พน้ื ที่
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำา ป่าร่วมกัน ซึ่งมี
การกำาหนดแผนงาน ข้อพึงปฏิบัติ ข้อห้าม และบทลงโทษกรณี
ฝ่าฝืนหรือไม่ทำาตามกฎเกณฑ์ของชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้าน การจัดการทีด่ นิ อย่างมีสว่ นร่วม
ได้สำารวจและกำาหนดแนวเขตพื้นที่ในภาพรวมและพื้นที่สำาหรับ
แต่ละครัวเรือน มูลนิธิไทยรักษ์ป่าทำาหน้าที่เป็นตัวกลางในการ
ประสานให้ ทุ ก ฝ่ า ยเห็ น ขอบเขตของพื้ น ที่ ที่ ชุ ม ชนสั น ดิ น แดง
มีสิทธิ์ใช้ประโยชน์ชัดเจนมากขึ้น
โดยในพืน้ ทีท่ ง้ั หมดกว่า 2.3 หมืน่ ไร่ของอุทยานแห่งชาตินน้ั
แบ่งการใช้ประโยชน์เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) พื้นที่ทำากิน
และที่อยู่อาศัย 2) พื้นที่ป่าอนุรักษ์ และ 3) พื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพื่อใช้สอย ซึ่งการทำาความเข้าใจและจัดสรรพื้นที่ร่วมกันนี้
จึงช่วยให้ไม่เกิดการบุกรุกพื้นที่เพิ่ม และเกิดความร่วมมือ
ดูแลรักษาป่า

พื้นที่ทำากินและที่อยู่อาศัย
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อใช้สอย
สุขใจ
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“ป่าเหมือนชีวิตของเรา ถ้าไม่มีป่า เราก็ไม่มีชีวิตตั้งแต่
แรกเกิด จนกระทั่งเราหมดหายใจ วิถีชีวิตของชาวปกากะญอ
บ้านสันดินแดงนั้นสัมพันธ์กับป่าไม้ เมื่อเด็กเกิด ก็เอาสะดือ
ไปติดกับต้นไม้ จะเป็นวิญญาณของปกาเกอะญอ ซึ่งส่งผลให้
ตัดไม้ไม่ได้ เพราะวิญญาณของปกาเกอะญออยู่ที่นั่น”
คุณตูลู ศิลากุลไพร
ผู้นำาชุมชนจากบ้านสันดินแดง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ดังนั้นความหมายของ “ป่า” ของชุมชนชาวกะญอแทบจะ
เรี ย กได้ ว่ า กลมกลื น และเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ไปกั บ วิ ถี ชี วิ ต และ
จิตวิญญาณ ความเชื่อของชาวปกากะญอ

นอกจากการจัดสรรพืน้ ทีแ่ ล้ว เพือ่ ให้คนอยูค่ กู่ บั ป่าได้อย่าง
ยัง่ ยืน ลดการพึง่ พาและใช้ประโยชน์จากป่าเพียงด้านเดียว มูลนิธฯิ
ได้ส่งเสริมการทำาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน และส่งเสริม
อาชีพเพือ่ ให้ชมุ ชน มีรายได้เสริม โดยพบว่ากลุม่ แม่บา้ นสันดินแดง
มีความสามารถด้านการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ซึง่ เป็นภูมปิ ญ
ั ญา
ที่ชุมชนต้องการอนุรักษ์ไว้ ในขณะเดียวกันสามารถสร้างรายได้
เสริมแก่ชุมชนได้ โดยมูลนิธิฯ ส่งเสริมการทำางาน เช่น ช่วย
พัฒนากระบวนการย้อมสี การทอ การคำานวณค่าใช้จ่าย และ
การหาตลาด ปัจจุบนั มีผสู้ นใจผลิตภัณฑ์ของบ้านสันดินแดงมากขึน้

นอกจากวิถีชีวิตและความเชื่อของปกาเกอะญอที่มีมานาน
นัน้ ประกอบกับความร่วมมือของมูลนิไทยรักษ์ปา่ เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและคณะกรรมหมู่บ้านชาวปกากะญอ ที่มีมาต่อเนื่องมากว่า
10 ปี โดยคุณตูลู ผู้นาำ ชุมชนย้ำาถึงความสำาคัญของการจัดทำา
สันดินแดนโมเดลนี้ว่า

หัวใจของ “ป่า” “ต้นน้ำา”และ “วิถีชีวิต”

คุณตูลู ศิลากุลไพร ผู้นำาชุมชนจากบ้านสันดินแดง
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
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“บริเวณที่สันดินแดง ชาวปกากะญอได้รวมกันเป็นคณะ
กรรมการหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่วมด้วย ทำากฎ
ระเบียบออกมาเพือ่ ทีจ่ ะรักษาแหล่งน้าำ และพืน้ ทีท่ าำ กิน ป่าทีไ่ หน
อุดมสมบูรณ์ก็รักษาไว้ ที่ไหนเป็นที่ทำากินก็ทำากิน อนาคตของ
ป่าและน้ำาก็จะยั่งยืนขึ้น ถ้าสันดินแดงไม่รักษาป่า อนาคต
จะอยู่ไม่ได้ เด็กอยู่ไม่ได้ คนปลายน้ำาจะมีผลกระทบเยอะ
คนบนดอยก็เช่นกัน”

ภาพพิธีบวชป่าของชาวปะกากะญอ

ความสำาเร็จของ “สันดินแดงโมเดล”

ในปี 2560 ที่ผ่านมา หมู่บ้านสันดินแดงได้รับการประกาศ
ให้เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษ และได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ รับรางวัลระดับดีเด่น ประเภทรางวัลพัฒนา
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม จากสำานักงานคณะกรรมการ
รักษาระบบราชการ (กพร.) ซึง่ สะท้อนถึงการเป็นหนึง่ ในต้นแบบ
ของความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาครัฐโดยมีหน่วยงาน
เอกชนและภาคประชาชนอย่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่ามีส่วนร่วม
สนับสนุน

ชาวปกากะญอ เจ้าหน้าที่รัฐและเจ้าหน้าที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่าฯ
ประชุมหารือแนวทางร่วมกัน

ดังนั้นการนำา “สันดินแดงโมเดล: คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” ของ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่าไปใช้ เป็นการผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม
และมีการกำากับดูแล มีกลไกและกฎระเบียบที่ชุมชนจะควบคุม
ซึ่งกันและกัน รวมถึงผสานการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนให้เห็น
ปัญหาและหาทางออกร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคง
ทางอาหารและความเป็นอยูใ่ ห้กบั ชุมชนคนต้นน้าำ เพราะเมือ่ คน
อยูไ่ ด้ ป่าก็จะอยูไ่ ด้ เป็นโมเดลของการพึง่ พาและรักษาทรัพยากร
ป่าต้นน้ำาอย่างยั่งยืน
ท้ายที่สุดแล้ว การอยู่ร่วมกันระหว่าง “วิถีชีวิต” “ป่า” และ
“ต้นน้ำา” เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกัน หากคน
ที่อยู่ร่วมกับ “ป่า” ที่เป็นแหล่งกำาเนิด “ต้นน้ำา” ดังเช่น ชาวปกากะญอ หากละเลยหรือไม่ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของ “ป่า”
ไม่ดูแลรักษา “ป่า” และ “ต้นน้ำา” “คนปลายน้ำา” อย่างพวกเรา
ที่ใช้ชีวิตโดยต้องพึ่งพาประโยชน์จาก “น้ำา” และ “ป่า” ก็ย่อม
ได้รับผลกระทบอย่างหนักแน่นอน

เพราะ “ป่า”นั้นคือ
“จุดเริ่มต้นของทุกชีวิต”
“ถ้าไม่มีป่าก็ ไม่มีชีวิต”
สุขใจ
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บ้านฉันบ้านเธอ

ญ
ุบ หนา พุงแน่น
ที่ตลาดริมน้ำา
วัดศาลเจ้า
ศาลเจ้าพ่อวัดศาลเจ้า

ไกด์ทัวร์ตัวน้อยของเรา

บ้านฉันบ้านเธอในฉบับนี้ เราได้น้องเปิ้ลและน้องลูกหว้า จากโรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บำารุง
นักเรียนชั้น ม. 3 โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บำารุง
รับอาสาพาไปเที่ยวตลาดริมน้ำาวัดศาลเจ้า สถานที่ท่องเที่ยว
น่าสนใจที่ทำาให้เราทั้งอิ่มท้องและอิ่มบุญไปพร้อมกัน ซึ่งอยู่
ไม่ไกลจากโรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี เท่าไหร่นัก
น้องเปิ้ล
ปวีณา พุทธสาร
ชั้น ม. 3/2
น้องลูกหว้า
โสรญา ป่ายาง
ชั้น ม. 3/1

อุโบส
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ถวัดม

ะขาม

บรรยากาศก่อนเวลาเที่ยงในวันธรรมดา ที่นี่ยังคงมีผู้คน
มาเดินเที่ยว ซื้อของกินอย่างคึกคัก น้องเปิ้ลและน้องลูกหว้า
บอกกับเราว่า สำาหรับนักท่องเที่ยวสายบุญ รับรองว่าจะได้
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนจุใจ เนื่องจากตลาดริมน้ำาวัดศาลเจ้า
แห่งนี้ เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมของ
หลายวัด ทั้งวัดมะขามและวัดศาลเจ้าที่มีพื้นที่ต่อกัน ศาลเจ้า
เซียนแปะทีม่ ชี อ่ื เสียงเรือ่ งขอพรการงานและการเงิน ศาลเจ้าพ่อ
วั ด ศาลเจ้ า หรื อ ที่ร้ ูจัก ในนามอาแปะโรงสี ท่ีมีค วามเก่ า แก่ ก ว่ า
สามร้อยปี ทัง้ ยังมีพระนอน ศาลปูก่ ล้าย่าพร้อม เจ้าแม่กวนอิม
และหลวงพ่อโต โอ้โห เรียกได้ว่ามาที่เดียวรับบุญกันไปเต็มๆ
นอกจากนี้ ตัววัดยังติดกับแม่นาำ้ เจ้าพระยา และคลองบางหลวง
เชียงราก หากเหนือ่ ยๆ ก็สามารถนัง่ พักทีศ่ าลาริมน้าำ ให้อาหาร
ปลาให้อิ่มบุญ สบายใจกันได้อีก
หลังจากเดินเล่นเข้าศาลานั้น ออกศาลานี้ ไหว้พระอย่าง
อิ่มอกอิ่มใจกันไปแล้ว ก็ใกล้เวลาเที่ยง ทุกคนเริ่มท้องร้อง ซึ่ง
ที่นี่ก็มีทีเด็ดที่พลาดไม่ได้คือ ตลาดนัดวัดศาลเจ้าอันโด่งดัง
ที่มีมากว่า 10 ปี คอยต้อนรับให้ผู้มาเยือนด้วยของอร่อยขึ้นชื่อ
นานาชนิด เราลองเลือกร้านเด็ดที่ไม่น่าพลาดมาแนะนำาดังนี้

1

ร้านดังแห่งจังหวัดปทุมธานีที่มีหน้าร้านติดกับด้านหลัง
ของวัด ที่ปั้นแป้งกุยช่ายกันสดๆ เพื่อเตรียมนึ่งหรือทอด
ร้อนๆ พร้อมขายที่นี่ทันที เอกลักษณ์ของเจ๊มลอยู่ที่แป้งนุ่ม
หนึบ ใสและบางจนเห็นไส้แน่นเต็มคำา สูตรเด็ดนี้ขายมาแล้ว
ร่วม 30 ปี เรียกได้ว่าอยู่มาก่อนตลาด เป็นร้านที่ห้ามพลาดชิม

3 ป้าป่อง ห่อหมกและของทอด
อีกร้านที่ห้ามพลาดของตลาดนี้ เพราะ
ป้าป่องเจ้าของร้านทอดกุ้งและปู
กรอบๆ กะทะต่อกะทะและตักใส่กล่อง
ขายให้แบบไม่หวง เราได้ชิมกุ้งชุบแป้ง
ทอด ตัวขนาดกำาลังดี กรอบหอมอร่อย
เต็มๆ คำา มากๆ นอกจากของทอด
แล้วยังมีห่อหมกใบยอ และใบโหระพา
ที่ชวนให้ลองซื้อกลับบ้านไปชิม ร้านนี้
ไม่ว่าจะช่วงไหนก็มีคนต่อแถวรอซื้อ
อยู่ตลอดเวลา อยากอร่อยก็ต้องอดทน
รอต่อคิวกันหน่อยล่ะ

4 ก๋วยเตี๋ยวเรือนไม้

บ้าบิ่น
วัดศาลเจ้า
ขนมบ้าบิน่ มะพร้าวอ่อน
จะถูกหยอดในพิมพ์กอ่ นจะนำา
ไปแนบบนเตาร้อนๆ ทัง้ สอง
ด้าน แม้จะหนากว่าบ้าบิน่
ทัว่ ไปแต่เมือ่ รับประทาน
ร้อนๆ นัน้ จะรูส้ กึ ถึงความ
กรอบจากผิวหน้าทัง้ สองด้าน
และแป้งทีน่ มุ่ หนึบอยูด่ า้ นใน
ไม่เหมือนเจ้าไหนๆ ทีเ่ คยชิม

2 กุยช่ายเจ๊มล

ร้านก๋วยเตีย๋ วริมน้าำ เจ้าดัง ทีใ่ ครๆมักแวะมาฝากท้องมือ้ กลางวัน
อยู่เสมอ นอกจากทำาเลที่อยู่ริมน้ำาเจ้าพระยาและบ้านไม้ที่น่านั่ง
แล้ว รสชาติและราคาของก๋วยเตี๋ยวนี้ก็ดีไม่แพ้กับบรรยากาศ
เป็นอีกร้านที่อยู่มาก่อนจะมีตลาดวัดศาลเจ้าอันโด่งดัง

ตำานานจระเข้เชื่อง

แม่นาำ้ หน้าวัดศาลเจ้าเคยขึน้ ชือ่ เรือ่ งจระเข้ชกุ ชุม มีตาำ นานเล่ากันถึง
ทีม่ าของชือ่ วัดศาลเจ้า เพราะเป็นวัดทีเ่ จ้าน้อย เจ้าในยุคนัน้ สร้างให้
กับพระอาจารย์ทเ่ี คารพ เป็นผูม้ วี ชิ าอาคม และแม่นาำ้ หน้าวัดก็เป็นที่
อาศัยของจระเข้ดุ ทำาร้ายคนทีผ่ า่ นไปมาเจ้าน้อยผูม้ วี ชิ าปราบจระเข้
จึงร่ายคาถาทำาให้จระเข้เชือ่ ง เกิดเป็นตำานานเรือ่ งแม่นาำ้ ศักดิส์ ทิ ธิห์ น้าวัดศาลเจ้า
ทีใ่ ครทีผ่ า่ นไปผ่านมาจะวักน้าำ ลูบหัวเรือหรือใบหน้าเพราะเป็นเหมือนน้าำ มนต์ศกั ดิส์ ทิ ธิน์ น่ั เอง
สุขใจ
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ของดีบ้านเรา

ล้วงเคล็ดลับ
“คุณแอ๊ด ลูกชุบชาววัง”
ทำาอย่างไรให้คนติดใจ

ด้วยเนื้อถั่วที่เนียนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน ไปกับวุ้นกลิ่นหอม
นุ่มละมุนลิ้น ประกอบกับรสชาติที่หวานกลมกล่อมลิ้นกำาลังดี
ทำาให้ “คุณแอ๊ด ลูกชุบชาววัง” กลายเป็นลูกชุบเจ้าเด็ด ที่ไม่ว่า
ใครที่ได้มาเยือนตลาดน้ำาดอนหวายแล้ว ถ้าได้ลองชิมก็
อดไม่ได้ที่จะต้องซื้อกลับบ้าน เพราะมันอร่อยจริงๆ นะ
ทางทีมวารสาร “สุขใจ” ขอบอก!!

“เรามั่นใจในรสชาติ
ของเรา ต่อให้ลูกค้า
ซื้อของเจ้าอื่นมาแล้ว
ก็ตาม เราก็ขอให้เขาได้ลองชิม
ของเราก่อน ส่วนใหญ่พอได้ชิมแล้ว
ก็จะซื้อกลับไป”
ลุงบัญชา สามีของ “คุณแอ๊ด” เจ้าของสูตรลูกชุบ
ตำานานความอร่อยจากต้นตำารับชาววัง
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เจ้าของขนมลูกชุบสุดอร่อย รสชาติกลมกล่อม หวานกำาลังดี
ที่มีรูปทรงต่างๆ ของลูกชุบ ทั้งผลไม้ และรูปตัวการ์ตูน
รูปสัตว์น่ารักๆ คือ คุณลุงบัญชา กิจวิถี ในนามร้าน “คุณแอ๊ด
ลูกชุบชาววัง” ซึง่ เป็นชือ่ ของคุณป้าภรรยาคุณลุงบัญชา ผูส้ บื ทอด
รับสูตรมาจากคุณยาย และพัฒนาสูตรส่งต่อให้คนในครอบครัว
ได้สืบสานตำานานความอร่อยนี้
“ก่อนหน้านีก้ เ็ ป็นข้าราชการ พอไม่ได้ทาำ งานราชการแล้ว
ก็อยากจะหากิจการอะไรสักอย่างเพือ่ เลีย้ งคนในครอบครัว”
ลุ ง บั ญ ชาเริ่ ม เล่ า ให้ เ ราฟั ง ถึ ง ที่ ม าของการหั น มาทำ า กิ จ การ
ลูกชุบนี้ “ก็มาลงตัวที่ทำาขนมลูกชุบส่งที่ตลาดน้ำาดอนหวาย
เพราะเรามีสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณยาย จากนั้นทำาแล้วก็
พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆ”
ทุกๆ วันขนมลูกชุบกว่า 4,000 ลูก จะถูกผลิตขึน้ ภายในบ้าน
ของครอบครัวลุงบัญชา ซึ่งอยู่ในชุมชนไวท์เฮ้าส์ใกล้ๆ โรงไฟฟ้า
คลองหลวง โดยใช้ชั้นล่างเป็นที่ทำาขนมลูกชุบ ทำาตั้งแต่เช้าจน
ถึงดึก เป็นกิจการในครัวเรือนที่สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้
อย่างน่าชื่นชม
ลุงบัญชาเล่าว่าทุกๆ วันจะต้องชิมขนมว่ารสชาติได้ที่
หรือยัง หรือมีอะไรผิดปกติไปไหม “มันมีรายละเอียดเล็กๆ
น้อยๆ ที่ทำาให้ขนมมันออกมาแตกต่าง เราก็ทาำ ไปแล้วก็
สังเกต แล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้น” รายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ
เหล่านั้นก็คือ ความใส่ใจในการคัดเลือกวัตถุดิบ การรักษา
อุณหภูมิของถั่วที่นึ่งแล้ว แม้กระทั่งการลงสีตัวขนมลูกชุบ
ก็ต้องมีวิธีเฉพาะ “อย่างตัวการ์ตูนตัวนี้ ถ้าลงสีลูกตาผิดวิธี

สีก็จะกระจาย ดูไม่เป็นจุดลูกตาแบบนี้” ความใส่ใจในราย
ละเอียด บวกกับความตั้งใจที่จะให้ลูกค้าทุกคนได้สัมผัสรสชาติ
ลูกชุบที่อร่อย คือหัวใจของการทำากิจการลูกชุบของลุงบัญชา
นอกจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว รูปทรง
ของขนมลูกชุบคุณลุงบัญชาก็ยังได้สร้างสรรค์ในแบบของตัว
เองที่นอกเหนือไปจากลูกชุบในรูปทรงผัก ผลไม้ ซึ่งคุณลุง
บัญชาลงมือ ปั้นแบบดินน้ำามันเพื่อทำาแม่พิมพ์ด้วยตัวเองทั้งรูป
สัตว์ต่างๆ หรือแม้กระทั่งตัวการ์ตูนขวัญใจคนทุกเพศทุกวัย
อย่าง โดราเอม่อน ปิกาจู นกแองกี้เบิร์ด ก็ถูกลุงบัญชาจับมา
แปลงเป็นขนมลูกชุบ “เราก็ดวู า่ ช่วงนีค้ นเค้าชอบอะไร หรือเป็น
เทศกาลอะไร ถ้าช่วงไหนเป็นเทศกาลตรุษจีน เราก็ปั้น
ลูกชุบเป็นของไหว้เลยก็มี อย่างถ้าต้องทำาไปให้คนที่เป็น
มุสลิมเราก็เอาตัวหมูออกไปเลย” ลุงบัญชาเล่าให้ฟังอย่าง
อารมณ์ดี
“ความภูมิใจของเราก็คือการที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว เค้ากิน
แล้วเค้ากลับมาซือ้ ต่อ หรือซือ้ ไปฝากเพือ่ นบ้าน หรือแม้
กระทั่งคนต่างชาติที่ได้มาลองชิมแล้วซื้อกลับไปเป็นของ
ฝากเมืองนอก แสดงว่าเค้ามั่นใจในขนมของเรา”
หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ใครเริ่มรู้สึกทนไม่ไหว อยากลอง
ชิมดูสักหน่อย ก็หาซื้อขนมลูกชุบของลุงบัญชาได้ที่ตลาดน้ำา
ดอนหวาย จังหวัดนครปฐม หากใครสนใจก็สามารถสั่งมาลอง
ทานได้ที่ เบอร์โทรติดต่อ 06-1643-3465
แต่จะบอกว่าไว้กอ่ นนะ ว่าใครก็ตามหากได้ชมิ แล้ว มันก็
อดใจไม่ไหวต้องซือ้ กลับบ้านกันทุกคนเลยล่ะ

กรรมวิธีการทำาลูกชุบ

1

5

นึ่งถั่วเขียวกะเทาะเปลือก (หรือถั่วซีก) ได้
เนื้อถั่วสีเหลือง (ระวังอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นถั่ว
เหลืองล่ะ)

2

นำาเนื้อถั่วที่ได้ ไปกวน
ผสมกับน้ำาตาลหรือ
เติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติ
อื่นๆ เข้าไปในเนื้อถั่ว

3
เอาเนื้อถั่วที่ผ่านการ
กวนและนวดจนได้เป็น
เนื้อเดียวกันมาใส่แม่
พิมพ์ หรือใครจะใช้การ
ปั้นเอาก็ ได้เหมือนกัน

ชุบวุ้นเพื่อเคลือบให้ลูกชุบ
อยู่ทรงเป็นรูป และเพิ่มรสชาติความ
กรอบกรุบ

เคล็ดลับ

4

ลงสีผสมอาหาร
(ห้ามใช้สีทาบ้านนะ)

การทานลูกชุบให้อร่อยมาก
ขึ้น ให้แช่เย็นลูกชุบไว้ ในตู้เย็น
สัก 1 วัน ค่อยนำาออกมาทาน รสชาติ
ของลูกชุบจะเข้าที่ กลมกล่อม จนไม่
สามารถหยุดทานได้
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จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง

ลดหวาน
หยุดโรคเรือ้ รัง
รสน้ำาตาลหวานลิ้นถวิลถึง
คอยรำาพึงถึงความหวานผ่านชิวหา
ต่างชื่นชอบตอบคำาย้ำากันมา
ปราถนาหาลิ้มชวนชิมเชิญ

“รสหวาน” อาจจะเป็นรสชาติโปรดปรานของใครหลายๆ คน
หรือหลายครั้งที่เราใส่น้ำาตาลลงในอาหารคาวจนติดเป็นนิสัย
หรือมักจะหาอะไรหวานๆ มาแก้กระหาย บ้างก็ตบท้ายมื้ออาหารด้วยของหวาน
บางครั้งบางคนถึงขั้นออกอาการหงุดหงิด หรือหมดเรี่ยวแรง ถ้าไม่ได้กินอะไร
หวานๆ รู้หรือไม่ว่ารสน้ำาตาลหวานลิ้นที่เราถวิลหานั้น อาจเป็นสัญญาณ
ที่บ่งบอกถึงภาวะติดน้ำาตาลที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
และการติด “รสหวาน” นั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด

10 สุขใจ

ของกินที่ชอบ
มีน้ำาตาลอยู่เท่าไหร่
ชาเขียวต้นตำารับ
1 ขวด (500 ม.ล.)
น้ำาตาล 9-10 ช้อนชา

ตะโก้เผือก
1 ชิ้น (4x4x5 ซม.)
น้ำาตาล 1-2 ช้อนชา

น้ำาอัดลมโคล่า
1 กระป๋อง (325 มล.)

ขนมชั้น
1 ชิ้น (3.6x4.5x3 ซม.)

น้ำาตาล 8-9 ช้อนชา

น้ำาตาล 2-3 ช้อนชา

กาแฟกระป๋อง
1 กระป๋อง (180 มล.)
น้ำาตาล 4-5 ช้อนชา

กล้วยบวดชี
1 ถ้วย (220 กรัม)
น้ำาตาล 7-8 ช้อนชา

ไม่ว่าจะกินหรือดื่มในมื้อไหน มักจะมีน้ำาตาลเป็นส่วน
ประกอบอยู่เสมอ แม้แต่อาหารคาวเช่นแกงเผ็ดหรือผัดต่างๆ
ก็ยังเติมน้ำาตาลเพิ่มรสหวาน คนไทยส่วนใหญ่มักมีนิสัยใส่
น้ำ า ตาลในก๋ ว ยเตี๋ ย วทั น ที ส องสามช้ อ นก่ อ นลองชิ ม รส
พฤติกรรมเหล่านี้ ทำาให้เราบริโภคน้ำาตาลเข้าไปเกินกว่าที่
ร่างกายต้องการ ซึง่ มีปริมาณแค่วนั ละไม่เกิน 6 ช้อนชา จากสถิติ
คนไทยหนึง่ คนบริโภคน้าำ ตาลเพิม่ ขึน้ จากเดิมทีเ่ ฉลีย่ 12 กิโลกรัม
ต่อปี เพิ่มสูงเป็น 30 กิโลกรัมต่อปีในปัจจุบัน
สาเหตุที่เรากินน้ำาตาลแล้วรู้สึกสดชื่น มีเรี่ยวแรงเป็น
เพราะน้ำาตาลที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานให้กับตัว
เรา แต่เมื่อเราได้รับน้ำาตาลเยอะๆ น้ำาตาลในเลือดจะสูงขึ้น ตับ
อ่อนที่มีหน้าที่สร้างอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมระดับ
น้ำาตาลในเลือดก็ต้องทำางานหนักมากขึ้น เพื่อลดระดับน้ำาตาล
ในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ แต่การที่ตับอ่อนต้อง ทำางานหนัก

เป็นเวลานานๆ จะทำาให้ตับอ่อนล้า หรือเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลิน
ได้ ผลที่ตามมาคือการเกิดโรคเบาหวาน ร่างกายที่ต้องทำางาน
หนักเพื่อควบคุมน้ำาตาล ก็จะเสื่อมโทรมเร็ว ดูแก่กว่าวัย
นอกจากนี้น้ำาตาลที่มากเกิน ยังกลายร่างไปเป็นไขมันสะสมไป
ทั่วร่างกาย เป็นสาเหตุของโรคอ้วน และทั้งยังเพิ่มอัตราความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงเช่นโรคหัวใจขาดเลือด ความดัน
โลหิตสูงอีกด้วย
รู้อย่างนี้แล้ว แทนที่จะคิดถึงแต่รสชาติความอร่อยใน
อาหาร จนมองไม่เห็นโรคร้ายทีแ่ ฝงมาในรูปความหวาน ลองมอง
กลับมาที่ร่างกายของเรา ลองมาลด ละ เลิกน้ำาตาลไปด้วยกัน
ดื่มน้ำาเปล่าแทนน้ำาอัดลม หรือน้ำาชาขวดหวานๆ ลดน้ำาตาลที่ใส่
ก๋วยเตี๋ยวเหลือสักครึ่งช้อน เรื่องเล็กๆ แบบนี้ ก็สามารถทำาให้
เรามีสุขภาพดีขึ้น มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แถมอาจยังมีเงินหยอด
กระปุกเพิ่มขึ้นจากการลดอาหารหวานอีกด้วย
สุขใจ 11

สวนหลังบ้าน

ต้นอ่อนทานตะวัน
ปลูกก็ง่าย ขายก็มีโอกาส
(หรือจะกินเองก็ ได้นะ)

เมื่อพูดถึงทานตะวัน หลายคน
คงคิดถึงดอกทานตะวัน ดอกไม้
สีเหลืองที่หันหน้าตามดวงอาทิตย์
หรือบางคนก็อาจจะนึกถึง
เมล็ดทานตะวันที่เป็นของขบเคี้ยว
แต่หากพูดถึง “ต้นอ่อนทานตะวัน”
หลายคนอาจจะยังนึภภาพยังไม่ออก
อันที่จริงก็คือต้นอ่อนของ
ดอกทานตะวันที่เรารู้จักกันดีนี่แหละ
ซึ่งกำาลังเป็นที่ต้องการในตลาดเป็น
อย่างมาก คอลัมน์ “สวนหลังบ้าน”
ฉบับนี้จะชวนทุกคนมาทำาความรู้จัก
กับต้นอ่อนทานตะวันให้มากขึ้นกัน
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ต้นอ่อนทานตะวัน กำาลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรัก
สุขภาพ เนือ่ งจากมีคณ
ุ ค่าทางอาหารและมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย
หลายอย่าง เป็นแหล่งไขมันชนิดที่ดีแก่ร่างกาย มีใยอาหารที่มี
ประโยชน์ตอ่ ระบบขับถ่าย เป็นแหล่งโปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม
อุดมไปด้วยวิตามินต่างๆ บำารุงสายตาและช่วยชะลอความแก่
โดยใช้เวลาเพาะปลูกเพียง 7-11 วัน ก็สามารถนำามาบริโภคได้
อย่างเอร็ดอร่อย มีรสชาติที่หวานกรอบที่แปลกใหม่ ไม่ว่าจะใช้
ผัดน้ำามันหอย ใส่ในแกงจืด ใส่ในสลัดหรือทานแบบสดๆ ก็ยังได้
การปลู ก ต้ น อ่ อ นทานตะวั น ไว้ ที่ ส วนหลั ง บ้ า นของคุ ณ
ผู้อ่านก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย เกษตรกรหลายรายได้หันมา
ปลูกพืชชนิดนี้เพื่อจำาหน่ายมากขึ้น รวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้มีอาชีพ
เกษตรกรโดยตรงก็หันมาปลูกเพื่อเสริมรายได้ เนื่องจากความ
นิยมในกระแสการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่ขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ทำาให้เกิดความต้องการต้นอ่อนทานตะวันจำานวนมาก
นอกจากนี้ ยังปลูกง่าย พร้อมขายได้เร็วอีกด้วย

เริ่มลงมือปลูก
เริ่มแรกให้นำาเมล็ดพันธุ์ที่มีอยู่ แช่ในน้ำาประมาณ 8 ชั่วโมง
จากนั้นนำาผ้ามาห่อไว้ประมาณ 10 ชั่วโมง เมื่อครบกำาหนดเวลา
ให้สังเกตหากที่เมล็ดมีปุ่มขาวๆ งอกขึ้นมา ก็สามารถเริ่มนำาลง
ดินไปปลูกได้ทันที โดยดินที่ใช้ปลูกต้นอ่อนทานตะวันได้ดีต้อง
เป็นดินละเอียด ไม่อุ้มน้ำาจนเกินไป ใช้ส่วนผสม 3 อย่างในการ
เตรียมดินคือ แกลบดำา ขุยมะพร้าว และหน้าดิน นำาลงปลูกใน
กระบะที่มีขนาดพอเหมาะ ประมาณ 30 x 60 เซนติเมตร ใช้
เมล็ดพันธุ์ประมาณ 150 กรัม โรยให้ทั่วกระบะ

จากนัน้ รดน้าำ ให้ทว่ั กระบะ และนำากระบะเปล่าอีกใบมาปิดไว้
เพือ่ ช่วยให้ลาำ ต้นขึน้ สูงเสมอกัน ทิง้ ไว้หนึง่ วันก่อนเริม่ รดน้าำ ทุกวัน
ในตอนเช้าและเย็น เมื่อครบ 3 วัน หรือเมื่อต้นอ่อนสูงถึงกระบะ
ที่ปิดไว้ ก็ให้นำากระบะที่ซ้อนไว้ออก และเมื่อต้นอ่อนมีอายุครบ
7 วัน ก็สามารถบริโภคหรือเก็บขายได้ การปลูกต้นอ่อนทาน
ตะวันนั้นมีเคล็ดลับอยู่ที่เรื่องแสงแดดและความชื้น ถ้าควบคุม
ทั้งสองอย่างนี้ได้ ก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณถาพ สวยงามน่า
รับประทานอย่างแน่นอน
ต้นอ่อนทานตะวันมีข้อดี คือสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี
แต่ละช่วงฤดูก็จะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไป ถ้าเป็นช่วงหน้า
ร้อนก็จะเพิ่มการให้น้ำามากขึ้น โดยอาจเพิ่มเป็น 3 ช่วงเวลา
เพื่อไม่ให้ต้นอ่อนขาดน้ำา ช่วงหน้าฝนอาจให้เพียงวันละครั้ง
ส่วนฤดูหนาว เป็นฤดูที่ต้นอ่อนทานตะวันชอบ และมักจะได้
ผลผลิตที่งอกงามมีคุณภาพเป็นพิเศษ เรื่องที่ต้องระวังมีเพียง
เรื่อง เชื้อราที่อาจเกิดได้จากการปลูกในกระบะ ซึ่งการนำาไป
ตากแดดก็สามารถช่วยลดปัญหานี้ได้
นอกจากจะปลูกง่าย โตไว พร้อมให้รับประทานในเวลา
ไม่นานแล้ว ยังสร้างโอกาสในการมีรายได้เสริม โดยราคาขาย
เฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งผู้ปลูกบางราย
สามารถสร้างรายได้เสริมได้กว่าหมื่นบาทต่อเดือน ถือเป็นพืช
ระยะสั้นที่นอกจากมีคุณประโยชน์มากมายแล้ว ยังน่าสนใจใน
แง่ของการลงทุนปลูกเพื่อเป็นรายได้เสริมที่ดีอีกด้วย

สุขใจ 13

ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส

จังหวัดชลบุรี

โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม

ชุดทดสอบฟอร์มาลินจากสารสกัด น้ำามะยม
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ผู้จัดทำาโครงงาน
1. นางสาวอาทิตยา ทนงค์
2. นางสาวจันทกานต์ อู่ทอง
3. นางสาวธัญลักษณ์ ดีพร้อม
14 สุขใจ

ครูที่ปรึกษา
ครูสิริกร บุญเลิศ
ครูสุภารัตน์ ภูทองหล่อ

ในคอลัมน์ “ต้นทางสร้างสรรค์
ปลายทางสดใส” นี้ จะขอหยิบยกโครงงาน
ของน้องๆ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
ซึ่งเป็นโครงงานที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟัง
ที่มาของโครงงาน

ชาวบ้านในอำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ส่วนหนึ่งประกอบ
อาชีพประมงเพื่อยังชีพและค้าขาย ในแต่ละวัน ชาวบ้านจะลง
เรือไปจับสัตว์ทะเล เช่น ปลา กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ แต่สัตว์ทะเลที่
จับมาได้นั้นกว่าจะส่งถึงมือผู้บริโภค ต้องใช้ระยะเวลายาวนาน
จึงจำาเป็นต้องรักษาสภาพให้คงสภาพสดด้วยน้ำาแข็งระหว่าง
การเดินทางบนเรือ ยิง่ ไปกว่านัน้ พ่อค้าคนกลางบางคนมีการแช่
สารฟอร์มาลินเพื่อคงสภาพภายนอกให้ดูสดใหม่เสมอ
สำาหรับการตรวจสอบฟอร์มาลิน มีชุดทดสอบฟอร์มาลิน
ขององค์การเภสัชกรรมจัดจำาหน่ายอยู่แล้ว แต่เนื่องด้วยราคา
ที่สูง ดังนั้นน้องๆ จากโรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จึงคิดค้น วิธี
ตรวจสอบสารฟอร์มาลิน โดยใช้สารสกัดน้ำามะยม เมื่อชุด
ตรวจสอบสารฟอร์ ม าลิ น สกั ด จากน้ำ า มะยมพบอาหารที่ ป น
เปือ้ นสารฟอร์มาลิน จะเกิดวุน้ สีขาวขุน่ ซึง่ จากการทดลองพบว่า
มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชุดทดสอบจากองค์การเภสัชกรรม
โดยแนวทางพัฒนาในอนาคตจะศึ ก ษาการยื ด อายุ ก ารใช้ ง าน
ของสารสกัดน้าำ มะยม โดยเก็บในตูเ้ ย็น หรือเติมวัตถุกนั เสีย
เพื่อใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น

ภาพอาหารที่นำามาทดสอบโดยชุดทดสอบทั้งสองชนิด
าว

หมกึ สด

แตงกวา

ถวั่ งอก

ถวั่ ฝกั ย

กงุ้ สด

ผกั บงุ้

สารสกัด
จากน้ำามะยม
ภาพแสดงผลการทดสอบฟอร์มาลิน
ในน้ำาแช่ปลาหมึกและกุ้ง
โดยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร
ขององค์การเภสัชกรรม และชุดสอบฟอร์มาลิน
จากสารสกัดน้ำามะยม
สุขใจ 15

เปิดโลกเรียนรู้

Liter
of Light

ขวดลิตรส่องสว่าง

เชื่อไหมว่า ขวดน้ำาพลาสติก
ธรรมดา กับน้ำายาฟอกขาว
ไม่กี่ช้อน สามารถกลายเป็น
หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ได้?
16 สุขใจ

อิแลค ดิแอส

การมีแสงไฟส่องสว่างในบ้าน อาจจะดูไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่
สำาหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมือง แต่สำาหรับคนยากจน และด้อย
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐานอย่างไฟฟ้าแล้ว เพียงแค่
มีแสงสว่างภายในบ้าน อาจจะเป็นเรื่องที่สามารถช่วยพลิกชีวิต
และสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แตกต่างจากเดิม
ได้อย่างมหาศาล
กิจการเพื่อสังคม ชื่อ ขวดลิตรส่องสว่าง หรือ “Liter
of Light” เกิดขึ้นจากแนวคิดที่อยากจะช่วยเหลือชุมชนผู้อยู่
อาศัยย่านชุมชนแออัดในฟิลปิ ปินส์ ทีม่ ปี ญ
ั หาเรือ่ งความยากจน
และการขาดแคลนไฟฟ้าใช้ในบ้าน โดย คุณ อิแลค ดิแอส
(Illac Diaz) ได้นำาแนวคิดการประดิษฐ์หลอดไฟพลังงานแสง
อาทิตย์มาพัฒนา จากการดัดแปลงขวดน้าำ พลาสติกทีห่ าได้ทว่ั ไป
มาใส่น้ำา และน้ำายาฟอกขาว และนำาแผ่นสังกระสีมาเจาะช่อง
เพื่อติดขวดน้ำาเข้าไปกับหลังคาบ้าน เมื่อติดตั้งเสร็จขวดน้ำา
ก็จะสะท้อนแสงอาทิตย์ให้ส่องผ่านเข้ามาในบ้าน ได้เหมือน
หลอดไฟจริงๆ !
“ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆ น้ำาในขวดเป็นตัวช่วย
นำาทาง ให้แสงกระจายได้ทว่ั ห้อง ประมาณ 55-60 วัตต์ ได้ถงึ
10 เดือนเลยทีเดียว” อิแลค ดิแอส อธิบายกระบวนการทำางาน
ของหลอดไฟที่ ถู ก พั ฒ นาร่ ว มกั บ กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาสถาบั น
เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลากว่า
5 ปี ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำาการใช้พลังงานที่ยั่งยืนไปเผยแพร่
ให้กับชุมชนยากจน

ขวด
พลาสติก

น้ำา

แผ่น
สังกะสี

สาร
ฟอกขาว

แสงอาทิตย์

คุณ

แสงสว่างยามเช้า
สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทำาได้ง่ายมาก ติดตั้งเสร็จภายในเวลาไม่
ถึง 1 ชั่วโมง อีกทั้งประหยัด ใช้ได้อย่างยั่งยืน และให้ประโยชน์
อย่างมหาศาลแก่ชาวบ้านที่ขาดแคลน ลองคิดดูว่า เพียงแค่
มีแสงไฟส่องสว่างภายในบ้าน ผู้คนก็สามารถทำาสิ่งต่างๆ ได้

มากขึ้น เด็กสามารถนั่งอ่านหนังสือหรือทำาการบ้านได้ ผู้หญิง
และคนแก่ที่อยู่ในบ้านสามารถทำางานพิเศษบางอย่างได้ สร้าง
โอกาสในการมีรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มากขึ้น
โครงการนี้ เ ริ่ ม ทดลองกั บ ชุ ม ชนแออั ด ใกล้ ท างรถไฟ
ของเมืองมะนิลา ประเทศฟิลปิ ปินส์ เป็นทีแ่ รก ซึง่ บ้านแต่ละหลัง
อยู่ติดกันมาก และแทบไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านจึงมืดมากแม้ใน
ตอนกลางวัน โครงการนี้เข้าไปติดตั้งหลอดไฟให้ชาวบ้านกว่า
15,000 ดวง ซึ่งสร้างความตื่นเต้น และความสุขให้กับชาวบ้าน
แถบนั้นมาก เมื่อการทดลองประสบความสำาเร็จ โครงการนี้
จึงกระจายตัวไปยังเมืองต่างๆ ของฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง
จนกลายเป็นที่พูดถึงทั่วโลก
ปัจจุบันพลังงานมีอยู่อย่างจำากัด ไม่เพียงพอต่อ
ทุกคนเป็นเพราะเราพึ่งพาพลังงานมากเกินไป การช่วย
พัฒนาสิง่ ประดิษฐ์น้ี เป็นการทำาให้เรามีแหล่งพลังงานเป็น
ของตัวเอง สำาหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดแล้ว มันทำาให้
พวกเขาสามารถประหยัดการใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวัน เพือ่ มีเงิน
ไปใช้จา่ ยในส่วนอืน่ มากขึ้น มันเป็นความคิดที่เรียบง่าย แต่ให้
ประโยชน์มหาศาล แถมยังช่วยให้ความเป็นอยูข่ องคนในประเทศ
ดีขึ้นด้วย” อาสาสมัครในโครงการกล่าวอย่างภาคภูมิใจ
ปัจจุบนั โครงการ ขวดลิตรส่องสว่าง หรือ Liter of Light ได้
ติดตัง้ หลอดไฟให้บา้ นไปแล้วกว่า 300,000 หลัง ใน 24 ประเทศ
ทั่วโลก อีกทั้งพัฒนาหลอดไฟจากขวดน้ำาอย่างต่อเนื่อง ให้ใช้
ได้แม้ในเวลากลางคืน ซึง่ องค์ความรูท้ ง้ั หมด ทางโครงการได้
เผยแพร่ให้คนทั่วไปได้เอาไปใช้ได้ฟรี ส่งผลให้ได้รับการสนับ
สนุนและคำาชมเชยจากสถาบันทั่วโลกมากมาย อีกทั้งยังได้รับ
รางวัลจากยูเนสโกอีกด้วย
ข้อมูลอ้างอิง
http://www.literoflightusa.org, https://en.wikipedia.org/wiki/Liter_of_Light,
https://uk.reuters.com/video/2011/07/11/bringing-light-to-the-poor-oneliter-at?videoId=216968892
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สกู๊ปพิเศษ

พลังงานแสงอาทิตย์
กับการเกษตรยั่งยืน
คุณ สายชล ถนอมศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 ตำาบลวังเพลิง จ. ลพบุรี

พืน้ ทีภ่ าคกลางตอนบนที่ อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี พืน้ ทีท่ ม่ี ี
ความเข้มของแสงอาทิตย์สงู เป็นทีต่ ง้ั ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ลพบุรี โซลาร์ ซึง่ พืน้ ทีโ่ ดยรอบมีความแห้งแล้ง มีสภาพดิน
ทีเ่ ป็นดินเหนียว โครงสร้างดินแน่นทึบ เมือ่ ขุดลงไปเพียงไม่กเ่ี มตร
จากผิวหน้าดิน ยังพบเป็นชั้นหิน อีกทั้งยังขาดแคลนน้ำากินน้ำา
ใช้ ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การเพาะปลูกหรือทำาเกษตรกรรม
หลังจากร่วมศึกษาข้อมูลกับชุมชนในพื้นที่กว่า 3 ปี ในช่วง
พัฒนาโรงไฟฟ้า ลพบุรี โซลาร์จึงได้ริเริ่ม โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ NED-CSR Center เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี
การใช้พลังงานทดแทนในการเกษตร และพื้นที่สาธิตการเพาะ
ปลูก ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้กับชุมชนในพื้นที่ตั้งแต่
ปี 2557 เป็นต้นมา
กระทั่งในปี 2560 ที่ผ่านมาได้ขยายผลจากพื้นที่ทดลอง
โดยส่ ง ต่ อ ความรู้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์
กับการเกษตรให้เกิดขึ้นจริงในชุมชนบ้านชอนม่วง ภายใต้ชื่อ
โครงการ “NED โซลาร์เซลล์เพื่อแปลงเกษตรบ้านชอนม่วง”
โดยการขยายผลดังกล่าวครอบคลุม การนำาเทคโนโลยีการผลิต

องถิ่นที่เหมาะกับสภ
ท้
ก
ผั
ช
ื
พ
ก
ลู
รป
กา
ต
ิ
าธ
ะส
แล
พื้นที่ทดลอง
18 สุขใจ

ฤดูร้อน มาแล้ว สุขใจฉบับนี้จึงขอพาผู้อ่าน
ไปเยี่ยมชมโครงการที่นำา “ดวงอาทิตย์”
แหล่งพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลก
มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนกันค่ะ

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง
ในพื้นที่ดังกล่าว ไปใช้กับระบบปั้มน้ำาในแปลงเกษตร เป็นแหล่ง
พลังงานเสริม
วันนี้ แดดดี ฟ้าใส เห็นโอกาสเหมาะจึงขอชวนทุกท่าน
ไปเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของ คุณสายชล ถนอมศักดิ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำาบลวังเพลิง ที่เป็นต้นแบบและ
แหล่งเรียนรู้การนำาพลังงานทดแทนมาใช้ในการเพาะปลูกและ
การทำาการเกษตรแบบพอเพียงของชุมชนบ้านชอนม่วงกันค่ะ
แรกเริ่มเดิมที ผู้ใหญ่สายชล ปลูกมันสำาปะหลังและพืชไร่
ชนิดอื่นๆ ที่ทนต่อความแห้งแล้ง และเป็นที่ต้องการของตลาด
ซึ่งปลูกและขายได้ตามฤดูกาลเท่านั้น ซ้ำายังต้องพึ่งพาการใช้
สารเคมีปริมาณไม่น้อยเพื่อต่อสู้กับศัตรูพืช และควบคุมคุณภาพ
ของผลผลิต
ซึ่งนอกจากจะเป็นต้นทุนในการเพาะปลูกแล้ว
ยังส่งผลต่อคุณภาพของดิน และสุขภาพของตัวเองอีกด้วย
ผู้ใหญ่สายชลได้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้า
ลพบุรีโซลาร์ ที่เน้นเรื่องการประกอบอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน
ตั้งแต่การนำาโซลาเซลล์มาใช้ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งานกับระบบปั๊ม

าพอากาศ

ฝึ
กอบรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในการเกษตร

น้ำาในแปลงเกษตร และเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าเสริมสำาหรับใช้ใน
ครัวเรือน ส่วนแม่บ้านที่ชำานาญเรื่องการปลูกผักสวนครัวก็มี
การรวมกลุ่มกันส่งเสริมให้ปลูกผักที่เป็นที่ต้องการของตลาด
และเน้นผักท้องถิ่น เช่น ผักหวาน และผักอื่นๆ ที่เหมาะกับ
สภาพดินและทนแล้ง แล้วก็ได้ทดลองนำาไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก
ของตัวเองในปี 2560 เป็นต้นมา
“ทดลองใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของตัวเอง โดยแนวคิดที่
ทำาให้เราอยู่ด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุด คือลองทำาแบบครบวงจร
แบบค่อยเป็นค่อยไป แล้วก็นำาแนวคิดมาใช้ในพยายามลดค่า
ใช้จ่ายที่เป็นต้นทุน อย่างการที่โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์มาส่งเสริม
การใช้โซลาร์เซลล์นี้ก็เอามาใช้กับปั้มน้ำาในแปลงเพาะปลูก ที่
พวกนี้จะสูบน้ำาก็ต้องใช้ปั้มน้ำาที่ใช้ไฟฟ้า นี่ก็เป็นเงิน
ผักสวนครัวก็ปลูกไว้กินไว้ใช้ ไว้แบ่งขายบ้าง พวกผัก
หวานนี่ก็ขึ้นดี ขายได้ แล้วก็เลี้ยงได้ เลี้ยงเป็ด เอาขี้มันทำาปุ๋ย
ก็ไม่ได้ต้องซื้อ ปลาก็ขุดบ่อน้ำาเลี้ยงไว้ เพราะต้องใช้น้ำารดต้นไม้
อยู่แล้ว ค่อยๆ ทำาไป พวกบ้านอื่นๆ ที่เขาสนใจเขาก็มาเยี่ยม
มาดู ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็บอกต่อก็ชวนกันไป”
“ระบบโซลาร์เซลล์ก็ใช้เป็ไฟเสริมที่ใช้กับปั๊มน้ำาโดยเฉพาะ
ได้เลยตัวเองก็พอเป็นอยู่แล้วในเรื่องงานช่าง
ก็ต่อเองได้มี
แผงโซลาร์เซลล์ มีแบตตเตอรี่ไว้เก็บไฟ ก็ไม่ต้องกังวลใช้ได้
ตลอด แล้วไฟก็ค่อยๆ เก็บเติมเข้าแบตในแต่ละเวลาของวัน แต่
ปั้มน้ำาก็ทำางานได้ตลอด มีถังเก็บน้ำา มีเครื่องสูบ แล้วก็ต่อไฟ
แบบกระแสตรงเลย ไม่ไปเกี่ยวกับไฟบ้าน แล้วก็ติดเครื่องตั้ง
เวลารดน้ำาเข้าไปด้วย ก็ช่วยได้ดี ลดค่าไฟได้ส่วนหนึ่ง”

“มัลเบอร์รี่” พืชทนแล้ง สร้างรายได้ตลอดปี

ผู้ใหญ่สายชล เลือกปลูกมัลเบอร์รี่ เป็นส่วนใหญ่ของพื้นที่
เพราะเป็นพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่ เห็นว่ามีตลาดรองรับและ
สามารถสร้างรายได้ให้ได้ตลอดทั้งปี เดิมที่ที่เคยปลูกพืชไร่แล้ว
ต้องรอผลผลิตตามฤดูเพาะปลูกก็ลองเปลี่ยนจากพืชไร่ มาปลูก
“มัลเบอรรี่” ดู เพราะเป็นพืชที่ทนอากาศแล้งได้ อยู่ได้ทุกสภาพ
อากาศ ปลูกได้ตลอดปี โดยผลผลิตที่ปลูกได้นั้น นอกจากขาย
ผลสดแล้ว ยังสามารถแปรรูปทำาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นมูลค่า
เพิ่ม เช่น น้ำาผลไม้มัลเบอรรี่ แยม เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้
ให้อีกทาง
“ผลผลิตที่ปลูกได้เราก็ทำาสัญญากับบริษัทที่เขารับซื้อเลย
โดยเขามารับจากแปลงเราเลย แล้วก็เชื่อมโยงกับเขาเรื่องต้น
พันธุ์ด้วย เราปลูกให้ ได้ผล ถึงเวลาเขาก็มารับ แล้วอีกส่วน
หนึ่งโรงไฟฟ้าเขาก็ได้อุดหนุนเอาน้ำามัลเบอรี่ไปช่วยเขารับแขก
เยี่ยมชม เขาก็ว่าอร่อยว่าดื่มแล้วสดชื่นดีนะ” ผู้ใหญ่สายชล
กล่าวทิ้งท้าย
นอกจากแปลงเกษตรของผู้ใหญ่สายชล ที่เป็นหนึ่งใน
สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการกับโรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์แล้ว ในปี
ที่ผา่ นมา ยังมีชมุ ชนบ้านใกล้เรือนเคียงประมาณ 10 ครัวเรือน
ได้ลองนำาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เป็นแหล่งพลังงานเสริม
สำาหรับใช้งานในครัวเรือนอีกด้วย หลังจากนี้ โรงไฟฟ้าลพบุรี
โซลาร์กม็ แี ผนทีจ่ ะสนับสนุนให้ชมุ ชนบ้านชอนม่วงเป็นครอบครัว
ต้นแบบด้านพลังงานทดแทนสู่เศรษฐกิจพอเพียง สำาหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป

ึ
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รู้ ไว้ใช่ว่า

5 วิธี ไล่มดให้หมดบ้าน

20 สุขใจ

มด สัตว์ที่สร้างความกวนใจ
ไม่หยุดหย่อน ทุกพื้นที่ในบ้าน
ไม่ว่าขึ้นอาหาร กัดเราให้เจ็บๆ คันๆ
หรือกลิ่นเหม็นที่ติดมือก็เป็นเหตุผลที่เรา
อยากหนีห่างจากเจ้าวายร้ายตัวจิ๋ว
รู้ ไว้ ใช่ว่าในฉบับนี้จะขอนำาเสนอวิธี
กำาจัดมดแบบง่ายๆ แต่ได้ผล
จากวัตถุดิบใกล้ครัวบ้านเรา

กำาจัดมดด้วยการบูร
หรือมิ้นต์
โรยการบูรให้ทั่วบ้าน หรือ
น้ำามันกลิ่นมินต์มาทาไว้โดย
เฉพาะในห้องครัวที่มักมีมดมา
กินอาหาร นอกจากจะไล่มดได้
แล้วยังทำาให้บ้านมีกลิ่นหอม
สดชื่นอีกด้วย

สารส้ม
นำาสารส้มมาบดต้มกับน้ำา
จากนั้นนำาน้ำาที่ได้ราดที่รังมด
หรือบริเวณที่มดเดินผ่านเป็น
ประจำา มดจะไม่เดินกลับมา
ทางเดิมหรือทำารังในจุดนั้นอีก

กำาจัดมดด้วยเปลือกไข่
นำาเปลือกไข่ไปล้างให้สะอาดไม่ให้เหลือเนื้อไข่
ผึ่งแดดให้แห้งแล้วนำามาคั่วหรือย่างไฟ จากนั้นบดละเอียด
เป็นผง นำาไปผสมน้ำาไว้ 15-20 นาที กรองเอาเฉพาะ
น้ำามาฉีดไล่มด อีกวิธีคือนำาเปลือกไข่ที่ผ่านการคั่วหรือย่าง
มาบดละเอียดมาร่อนเอาแต่ผงฝุ่น นำาไปผสมกับดินสอพอง
และปูนปลาสเตอร์ในส่วนที่เท่ากัน เติมน้ำาเล็กน้อย แล้วนำาไป
หล่อในพิมพ์ เช่น หลอดชานมไข่มุก แล้วตากแดดจนแห้ง
แข็ง ก็จะได้ชอล์กเอาไว้ขีดบริเวณที่พบมดเดิน แค่นี้มดก็จะ
หนีไปอย่างแน่นอน เพราะเปลือกไข่มีส่วนประกอบเกือบ
ทั้งหมดเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต สารที่เคลือบผิวเปลือกไข่
เมื่อย่างไฟมาผสมกับน้ำาจะได้สารแคลเซียมไฮดรอกไซด์
มีฤทธิ์เป็นด่าง ทำาให้มดขนไข่ หรือย้ายรังไปที่อื่น

กำาจัดมดด้วยมะนาว
นำาน้ำามะนาว 1 แก้ว
ผสมกับน้ำาเปล่า 3 แก้ว
แล้วนำาไปพ่นตามพื้นหรือ
ขอบผนังบ้าน หรือถังขยะใน
บ้าน เนื่องจากในน้ำามะนาว
จะมีกรดซิตริก มีฤทธิ์สามารถ
ไล่มดได้

กำาจัดมดด้วยเปลือกไข่
นำาขมิ้นชันมาตำาจน
ละเอียดแล้วนำาไปผสม
กับน้ำามันก๊าซ นำาไปโรย
บริเวณที่มีมด

นอกจากวิธีที่นำามาฝากกันทั้งหมดนี้แล้ว อีกวิธีที่สำาคัญที่สุดและได้ผลดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้มดขึ้นบ้าน
เพราะหากมีอาหารหรือน้ำาที่วางทิ้งไว้ มดก็จะเข้ามาทำารัง ซึ่งการกำาจัดนั้นอาจจะยุ่งยากกว่าวิธีง่ายๆ
อย่างการทำาให้บ้านสะอาดอยู่เสมอ โดยเฉพาะห้องครัว ควรจะกำาจัดเศษอาหารและขยะให้เรียบร้อย
หรือเก็บไว้ในที่มีฝาปิดมิดชิด เพียงเท่านี้ ก็บอกลาเจ้าพวกมดตัวแสบไปได้เลย
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ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพข่าว
กิจกรรมวันเด็ก

คอลัมน์ ประมวลภาพกิจกรรม ของวารสาร “สุขใจ” ฉบับนี้
ขอรวบรวมภาพ และกิจกรรมวันเด็กที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
ได้เข้าไปสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก
นอกจากนีย้ งั มีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่ง
ชาติรว่ มกับพืน้ ทีใ่ นชุมชน ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม ใน
กลุม่ เอ็กโกนำาโดย นายพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการ
ส่วนบริการ และพนักงานของโรงไฟฟ้าขนอม ที่จัด
กิจกรรมเปิดบ้านโรงไฟฟ้าต้อนรับเยาวชนในชุมชน
ให้เข้ามาเยี่ยมชม

เริ่มต้นที่โรงไฟฟ้าเอสพีพีทู ในกลุ่มเอ็กโก
ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก ให้แก่โรงเรียน
บ้านมณีโชติสามัคคี และโรงเรียนวัดปากน้าำ

นอกจากนีย้ งั มีการจัดกิจกรรมให้ความรูเ้ รือ่ งความ
ปลอดภัย กิจกรรมการทายปัญหาบนเวทีของ
เยาวชนในอำาเภอขนอม กิจกรรมระบายสี การแสดง
บนเวที การเล่นเกมและการมอบของขวัญ และเลีย้ ง
อาหาร ขนม น้าำ ดืม่ แก่เด็กๆ
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ ในกลุม่ เอ็กโก เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ใน
การร่วมจัดซุม้ ของขวัญ และซุม้ อาหารโดยมีพๆ
่ี จากโรงไฟฟ้าร่วมกันจัด
ซุม้ ไก่ทอดและเฟรนซ์ฟราย ณ โรงเรียนวัดกระเฉท
นอกจากนีพ้ ๆ
่ี จากโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ ในกลุม่ เอ็กโก ยังได้
ไปร่วมกันจัดซุม้ ข้าวเหนียวหมูทอด และซุม้ ไอศกรีม ณ เทศบาลตำาบล
มาบข่าพัฒนา อีกด้วย

อีกทั้งยังมีการสนับสนุนของขวัญ
ของที่ระลึก สำาหรับใช้มอบในกิจกรรม
วันเด็ก ในพื้นที่ต่างๆ

ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน

เสื้อ สำาหรับให
ไว้ใส่ร่วมกิจกร้น้องๆ
รม

คณะกรรมการการตัดสิน

ภาพประกวดของผู้ที่ได้รับรางวัล
ในครั้งนี้ ทางเอ็กโก ได้นำาภาพวาด
ของน้องๆ ไปจัดทำาปฎิทินตั้งโต๊ะ
และปฎิทินแขวน เพื่อสร้างความภูมิใจ
ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย

นายนพพร ปิ่นกาญจน์, นายสุธรรม วงศ์ภู่ดี
เจ้าหน้าที่โครงการ บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำากัด
นาย บุญหลั่น แก้วสี ไว
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลซับใหญ่
และนาย พิษณุ เพชรไพทูลย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำาเภอซับใหญ่ ร่วมกันตัดสิน

ผลงานชนะการประกวด
ชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านซับเจริญสุข

ชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านบุฉนวน

ชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา

ชนะเลิศอันดับ 1
โรงเรียนบ้านวังพง

ด.ช.เกรียงไกร ทาณรงค์
ป.3

ด.ญ.นุศราพร กงศรี
ป.1

ด.ช.อดิศร เมื่อมขุนทด
ป.3

เด็กหญิงสุชานุช กันยาประสิทธิ์
ป.3

ด.ญ.อารีรัตน์ รินลา
ป.6

ด.ช.อภิรักษ์ อารีย
ป.6

เด็กชายณภัทร แก้วสังข์
ป.6

้าง ส

มาส

ร

ด.ญ.สุธีธิดา มะธิมาปะเป
ป.6

น.ส.ปัญญาพร แป้นเพชร
ม.3

ร

ลงานด
รค์ผ

้วยกันอีกนะ

ภาคไหนใคร่บอก

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก นำาโดยนายอภิชาติ คุม้ ฮิน้
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เข้ารับมอบรางวัล
ธรรมมาภิบาลดีเด่นระดับประเทศ จากคุณกุลณี อิศดิศยั
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยรางวัลนี้เป็นรางวัล
สำาหรับธุรกิจที่สามารถนำาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน
การประกอบธุรกิจ ที่ได้รับคะแนนสูงสุด

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับคะแนนสูงสุด
นายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราชและนายสุเมธ ช้างชนะ เลขานุการ
ผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ขนอม
โดยมีนายกิตติพันธ์ เพชรชู นายอำาเภอขนอม
และคณะผู้บริหารโรงไฟฟ้าขนอม นำาโดย
นายไพโรจน์ บุญมาก ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายธีรยุทธ พรหมสุข ผู้ช่วยฝ่ายบำารุงรักษา และ
นายพนมวรรณ ตะกี่ ผูจ้ ดั การฝ่ายบริการให้การต้อนรับ

24 สุขใจ

การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ (ขนมโดนัทจิ๋ว) โดยมี
คุณปรียาลักษณ์ พันธ์หว้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และตัวแทน
คณะกรรมการการมีส่วน
ร่วมของชุมชน หมู่ 4
ต.สวนพริกไทย เข้า
ร่วมเป็นประธาณ ณ
ที่ทำาการผู้ช่วยผู้ใหญ่
บ้าน อ.เมืองปทุมธานี
โดยโครงการนี้จัดขึ้น
เพื่อเพิ่มศักยภาพ และ
ทักษะการประกอบ
อาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านได้ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และสามารถสร้างเป็นอาชีพหลัก
ในครอบครัวได้

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อร่วมส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก
นำาโดย นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ พร้อมอดีตผู้บริหาร คณะ
ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม
ละหมาดประจำาวันศุกร์ของศาสนา
อิสลาม ณ มัสยิสดารุซซาอาดะฮ์
บ้านท่าม่วง ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ
สานสัมพันธ์พี่น้องมุสลิมบ้านท่าม่วง
และดูแลความเป็นอยูใ่ ห้ดขี น้ึ

พัฒนาสาธารณูปโภค

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
งบประมาณการดำาเนินโครงการทำาแนวกันไฟ ในสวนพุทธ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ เพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือไฟป่า
ซึ่งทางโครงการฯ ได้ดำาเนินการปลูกต้นไม้บริเวณรอบ
พื้นที่สวนพุทธอุทยานฯ ณ วัดซับใหญ่พัฒนา สวนพุทธ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก เข้าร่วมสนับสนุนงบ
ประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำาเภอ เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกมากขึ้นให้แก่ประชาชนในการเข้ารับบริการ
จากที่ว่าการอำาเภอ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการทำาบุญ
เปิดที่ทำาการของชุมชนประธานพร
เพื่อเป็นสถานที่ทำาการแห่งใหม่ของ
ชุมชนประธานพรไว้ให้ชุมชนจัด
กิจกรรม พบปะประชุมกันต่อไปโดยมีนายธนากร สถิตย์ดร
ประธานชุมชน เป็นตัวแทนรับมอบ

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนการจัด “งานประชุม
สามัญประจำาปี 2561 ชุมชนไวท์
เฮ้าส์” ณ ที่ทำาการสมาคมผู้สูงอายุชุมชนไวท์เฮ้าส์ ต.คลอง
หนึ่งอ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งในงานประชุมนี้จัด
ขึ้นเพื่อแถลงผลงานการดำาเนินการในรอบปีที่ผ่านมาให้
สมาชิกทราบและครบวาระเลือกตัง้ คณะกรรมการชุดใหม่
โดยมีนายบุญคง หอมเนียมอุปนายกสมาคมผู้สูงอายุ
ชุมชนไวท์เฮ้าส์เป็นประธาน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมประชุมกำานัน-ผู้ใหญ่บ้าน ต.ซับใหญ่โดยมี
นายชาญ เนียมไธสง กำานันตำาบลซับใหญ่
นายโอฬาร เจริญรักไทย ส.อบจ นายสุระ ตั้งใจ นายก

อบต.ซับใหญ่ และ นายพิษณุ เพชรไพทูรย์ นัก
วิชาการพัฒนาอำาเภอฯ เข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการชัยภู
มิวินด์ฟาร์มกับชมรมกำานัน ผู้ใหญ่บ้านในตำาบล
ซับใหญ่ และเพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจในการ
ปฏิบัติงานตลอด 1 ปีที่ทำางานร่วมกันได้อย่างดี

โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก นำาโดย นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ พร้อม คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั
ผลิตไฟฟ้าขนอม จำากัด (บฟข.) ร่วมกิจกรรมประชุมหมูบ่ า้ น
ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ ณ ศาลาหมูบ่ า้ น หมูท่ ่ี 4
ตำาบลควนทอง เพือ่ รับทราบปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน ซึง่ เป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีท่ ่ี บฟข.ให้การสนับสนุนและ
ร่วมพัฒนาหมูบ่ า้ นตามโครงการต่างๆและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวติ ประชาชนให้ดขี น้ึ
สุขใจ 25

ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการใช้ยา และผลิตภัณฑ์
สุขภาพอย่างเหมาะสมแก่ชุมชน ประจำาปี 2561
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนร่มเย็น ซึ่งโครงการนี้
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจ
เรื่องการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ได้ถูกต้องและปลอดภัย
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ” ซึ่งโครงการนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นแนวทางให้ทางอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ดูแลผู้สูงอายุที่
กระจายอาศัยอยู่ในชุมชนอย่างใกล้ชิดโครงการนี้จัดขึ้น
ณ ลานเอนกประสงค์ชุมชนเทพประทาน หมู่ 16
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมกับศูนย์วิจัย
และพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำานครศรีธรรมราช
จัดโครงการเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ
ประจำาปี 2561 ครัง้ ที่ 1 จำานวน 420,000 ตัว
ซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชนและเสริมสร้างรายได้เป็นเงินหมุนเวียน
ให้กับประชาชนในพื้นที่
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โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบ
ประมาณใน โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้ผู้สูง
อายุ ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ดูแลและให้ความรู้ผู้สูง
อายุที่กระจายอยู่ในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมีนายปริญญา
หอมจันทร์ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
(ชุมชนมุสลิมคลองหนึ่ง) เป็นตัวแทน ณ สถาบันตูวันอาออี
ซะห์วิทยา ต.คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โรงไฟฟ้าบ้านโป่งยูทิลิตี้

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนการจัดซื้อ
อุปกรณ์การแพทย์ (เครื่องวัดความดัน) ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ส่งเสริมการเรียนรู้ กีฬา และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
มีนายสมศักดิ์ ธัมรูปา นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล
บางพูด เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้คนในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกาย แข็งแรง และกระตุ้นให้ผู้คนในชุมชนหันมาสนใจ
เล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และลดปัญหาการ
มั่วสุมกับยาเสพติด

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชัน่ ในกลุม่ เอ็กโก ร่วม
กิจกรรมศึกษาดูงานกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดระยอง 2
ใน “โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาพืน้ ที่
โรงไฟฟ้า (คพรฟ.) และเจ้าหน้าทีก่ องทุนฯ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์การเรียนรูค้ า่ ยสุรสีห์ ตาม
แนวพระราชปรัชญา จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี และศูนย์
กสิกรรมธรรมชาติทา่ มะขาม จังหวัดกาญจนบุรี

โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่ม
เอ็กโก สนับสนุน “วัสดุ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาล
ตำาบลมาบข่าพัฒนา”

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ใน
กลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“การแข่งขันกีฬาประเพณี
ต่อต้านยาเสพติด บางพูด
คลับ ครั้งที่ 19 ที่จัดขึ้น
ใน วันที่ 11-25 มีนาคม
2561 ณ บริเวณสนาม
กีฬาภายใน รร.วัดเวฬุวัน
หมู่ 1 ต.บางพูด อ.เมือง
ปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดย

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
โซลาร์โก (ไทรเพชร)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาโก
(ไทรเพชร) ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
งบประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด โดยมีนายก
องค์การบริหารส่วนตำาบลหินมูล
เป็นตัวแทนในการรับมอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จีพีเอส
(โรงไฟฟ้าตาขีด)
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จีพเี อส
(โรงไฟฟ้าตาขีด) ในกลุม่ เอ็กโก ร่วม
สนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม“กีฬาสานสัมพันธ์ คนท้องถิน่
อำาเภอบรรพตพิสยั เจริญผลเกมส์
ประจำาปี 2561”

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก
นำาโดย นายภานุวฒ
ั น์ ใจสบาย
เจ้าหน้าที่บริการ เข้าร่วมสนับสนุนงบ
ประมาณการจัดกิจกรรมการแข่งขัน
ฟุตบอลธารทองคัพ ครั้งที่ 1 โดยงบ
ประมาณหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้
แก่โรงเรียนบ้านท่าจันทน์ โรงเรียน
บ้านแขวงเภาและโรงเรียนวัดคีรีวง
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ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และวันสำาคัญของชุมชน

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็ก
โก ร่วมสนับสนุน “งานประจำา
ปี 2561 ปิดทองหลวงพ่อพุทธ
โสธร” ณ วัดเปรมประชา ต.บาง
พูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี
ซึ่งเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้น
เพื่อเชิญชวนให้คนในชุมชนร่วม
กันทำาบุญปิดทององค์พระ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวพุธที่สืบทอด
มายาวนาน

โรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
สนับสนุน “งานบุญข้าวหลามประจำาปี 2561” ซึ่งเป็น
ประเพณีงานบุญท้องถิ่นที่จัดขึ้นในช่วงเดือนสามของทุกปี
โดยชาวบ้านในแต่ละชุมชนก็จะมาเผาข้าวหลามรวมกัน
เมื่อเผาข้าวหลามเสร็จ ก็จะแบ่งกันไปทำาบุญวัดใกล้ๆ
ของบ้านแต่ละบ้าน แต่ละชุมชน โดยชุมชนที่กลุ่มเอ็กโก
สนับสนุน ก็จะมีชุมชนหนองคล้า ชุมชนทุ่งต้นเลียบ
ชุมชนกระเฉทล่าง ชุมชนมาบข่า-เหนือ ใต้ ชุมชนหนอง
หินก้าวหน้า ชุมชนหนองผักหนาม และชุมชนหนองปรือ

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด กรีน
โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ใน
กลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“บริจาคเงินงานประเพณี
บุญผะเหวด” หรือที่เรียก
กันโดยทั่วไปว่า บุญ
มหาชาติ เป็นประเพณีที่
เกี่ยวกับการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ โดยโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด
กรีน ในกลุม่ เอ็กโก ได้รว่ มสนับสนุนเงินบริจาคให้แก่วัด
รอบๆ โรงไฟฟ้า ใน ต. เหนือเมือง จำานวน 4 วัด ได้แก่
วัดสุรชัย วัดป่าศรีไพรวัน วัดอัมพวัน และวัดโพธิร์ งั สฤษฎิ์

ชุมนหนองผักหนาม, หนองปรือ

ชุมชนหนองคล้า

ชุมชนหนองหินก้าวหน้า

โรงไฟฟ้า บ้านโป่ง
โรงไฟฟ้า บ้านโป่ง ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนการจัด “งานย้อน
รอยเมืองโกสินารายณ์” โดย
กิจกรรมภายในงานประกอบ
ด้วย การทำาบุญถวายภัตตาหาร
แด่พระสงฆ์ รำาวงย้อนยุค ซุ้ม
อาหาร และจัดจำาหน่ายสินค้า
ราคาประหยัด ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเพื่อ
ให้ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองท่าผาและ
บริเวณใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม รู้รักษาสระโกสินารายณ์
โบราณสถานที่สำาคัญให้คงอยู่ต่อไป

ชุมชนมาบข่าเหนือ-ใต้

ชุมชนทุ่งต้นเลียบ

ชุมชนกระเฉทล่าง

งาน

เปิดบ้านพลัง

์
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“สุขใจโฉมใหม่ฉบับนี้ ชวนมาร่วมเรียนรู้เรื่องพลังงานไปกับเหล่า
เอ็กโกเรนเจอร์ ฮีโร่ ที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืน
จะมีเชื้อเพลิงใดบ้าง และฮีโร่แต่ละตัว จะต้องต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายที่
จะทำาให้โลกมืดมิดได้อย่างไร ร่วมลุ้นไปกับพวกเรากันได้เลย”

งวัล

สนุกคิดพิชิตรางวัล

า
มีของร

สัตว์ป่าในปัจจุบันกำาลังจะสูญพันธุ์ลงไปเรื่อยๆ จากการบุกรุกป่า
เจ้าตัวนี้ก็เช่นกัน น้องๆ อยากรู้แล้วใช่ไหมว่าคือตัวอะไร
ง่ายๆ เพียงแค่ระบายสีเฉพาะช่องที่เป็นสามเหลี่ยม ลองเริ่ม
จากช่องที่เราระบายไว้ ไปเรื่อยๆ ดูสิ แล้วส่งคำาตอบมาบอกเรา
เพื่อร่วมชิงของรางวัลได้เลย !

ไม่ยาก ิด !
ี่ค
อย่างท

ขอตอบว่าสัตว์ที่ซ่อนอยู่คือ
ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

ช่วยกันอน
สัตว์ป่ากันน ุรักษ์
ะครับ

อีเมล์ หรือ ไลน์ ไอดี

......................

ความคิดเห็น
จากเพื่อนบ้าน

พื้นที่สำาหรับเพื่อนบ้านที่สนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า
ในกลุ่มเอ็กโก หรือมีข้อเสนอแนะที่อยากส่งถึงเอ็กโก กรุ๊ป โดยส่งมาที่
กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222
หมู่ที่ 5 ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

คำาถาม

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

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

2.
3.

ข้อเสนอแนะ

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

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

2.
3.

ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ …………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์ …………………………………………………. อีเมล์ ………………………………………………….

ธรรมะท้ายเล่ม

การสนใจ ใฝ่คว้า หาความรู้
ให้เป็นผู้ แก่เรียน เพียรศึกษา
มีศีลดี สติมั่น เกิดปัญญา
ย่อมนำาพา ตัวรอด ล้วนยอดดี

ยิ้มที่สุขใจ
เรายิ้มเมื่อเราเป็นสุข ว่ากันว่า การยิ้มคือสิ่งมหัศจรรย์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
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