เร�่องเดนเลมนี้

บานฉัน บานเธอ

เอ็กโกเรนเจอร

ขาวตังสิบหนาปาติ�ม

โรงไฟฟาพ�่ โรงเร�ยนนอง

รวมใจพ�ทักษพลังงาน
กับเหลาฮีโร

ตำนานเมืองโบราณ
โกสินารายณ

ของฝากจากรอยยิ�ม
คนงามบานโปง

หน้า 2

โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง
ต่อเติมอนาคต
เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า
งานมอบทุนการศึกษา
และทัศนศึกษาโรงไฟฟ้า

หน้า 18

นวัตกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า

หน้า 16

โรงอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์
นวัตกรรมการผลิต
กล้วยตาก

หน้า 14

มะนาวหอม
เขาใหญ่

มะนาวสายพันธุ์ใหม่
ปลูกง่าย ทนโรค

เทคโนโลยีสุดล้ำา
แห่งอนาคต

หน้า 8

บ้านฉัน บ้านเธอ

พาเที่ยวเมืองโกสินารายณ์
ตำานานเมืองโบราณ
โกสินารายณ์

หน้า 10

ข้าวตังสิบหน้า ป้าติ๋ม
ของฝากจากรอยยิ้ม
คนงามบ้านโป่ง

กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ” คณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่ รอบโรงไฟฟ้า

ทีป่ รึกษา: ภาสกร ศศะนาวิน, วาสนา วงศ์พรหมเมฆ บรรณาธิการบริหาร: ศิรริ ชั ต วงศ์ปยิ ะ บรรณาธิการกิจกรรมพัฒนาชุมชน: อดิศักดิ์
ปัญจหงษ์ บรรณาธิการ: พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์: (66) 0 2998 5999 โทรสาร: (66) 0 2955 0956-9
กระดาษเนือ้ ในวารสารสุขใจ ใช้นวัตกรรมเพือ่ สิง่ แวดล้อม ทำาจากกระดาษทีป่ ราศจากสารคลอรีนในการผลิตและลดการใช้เยือ่ ไม้มากกว่ากระดาษปกติ 50%

เปิดบ้านทักทาย
สวัสดีค่ะ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกครอบครัว
พบกันอีกครั้งกับวารสาร “สุขใจ” ฉบับนี้ที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝนมาเยือนอีกครั้งหนึ่ง
โดย “สุขใจ” ยังขอเป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างกลุ่มเอ็กโกกับเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้า
โดยในวารสารสุขใจฉบับนี้ ทางทีมงานกองบรรณาธิการได้คัดสรรเรื่องราวที่เป็น
สาระนานาประโยชน์ และอัพเดตกิจกรรมข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโกมาฝากผู้อ่านทุกท่านอย่างเช่นเคย
เริ่มด้วยคอลัมน์ เรื่องเด่นเล่มนี้ จะขอเล่าถึงหนึ่งในกิจกรรมสำาคัญภายใต้
โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง”ซึ่งเป็นโครงการซึ่งริเริ่มขึ้นในโอกาสครบรอบ
25 ปี ของการก่อตั้งบริษัทในปี 2560 โดยเป็นโครงการระยะยาว 5 ปี นั้น ในปี
2561 กิจกรรมแรกที่เอ็กโกได้สานต่อการดำาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง นั่นก็คือ “พิธี
มอบทุน ปฐมนิเทศ และทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าของนักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2”
จำานวน 25 ทุน
นอกจากนี้ยังมีโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” ที่เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ
มูลนิธไิ ทยรักษ์ปา่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ดาำ เนินโครงการมาตัง้ แต่ ปี 2540
จนปีนี้ นับเป็นการจัดค่ายรุ่นที่ 51 ภายใต้แนวคิด “Gen Wild ความหลากหลาย
ในป่ากว้าง” โดยพาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนในทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ 65 คน ไปเข้าค่ายทัศนศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
จ.เชียงใหม่ เป็นเวลา 7 คืน 8 วัน ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลัมน์
สกู๊ปพิเศษ
หลังจากที่ได้อัพเดตกิจกรรมต่างๆ แล้วนั้น น้องๆ เยาวชนที่อาสาเป็นไกด์
ประจำาฉบับจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์” ในคอลัมน์
บ้านฉัน บ้านเธอ และพาไปชิม “ข้าวตังสิบหน้า ป้าติ๋ม” ของอร่อยจากอำาเภอ
บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่คอลัมน์ ของดีบ้านเรา และสำาหรับเด็กๆ ก็สามารถไป
ติดตาม เอ็กโก เรนเจอร์ ในตอนที่ 2 กันต่อได้ที่หน้า 29 รับรองว่าเนื้อหาทั้งสนุก
ครบเครื่องเรื่องความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าอย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังว่า ผู้อ่านทุกท่านจะได้รับทั้งสาระ รอยยิ้ม และ
ความสุข จากวารสารสุขใจที่ท่านถือในมือเล่มนี้ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
บรรณาธิการ

เรื่องเด่นเล่มนี้

ต่อเติมอนาคตเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า
มอบ 25 ทุนเรียนต่ออาชีวศึกษา
ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาที่จะช่วย
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า
เพื่อให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นกำาลังสำาคัญของ
ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ และมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาประเทศ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป๊
เดินหน้ามอบ “ทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2” ภายใต้โครงการ
“โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” อย่างต่อเนื่อง
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คุณจักษ์กริช พิบูลย์ ไพโรจน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอ็กโก กรุ๊ป เล่าถึงที่มาของทุนการศึกษาว่า “เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่น
ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน บริษทั ฯ ให้ความ
สำาคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล โดยมีส่วนร่วมดูแล
และพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในทุกที่ท่เี ข้าไปดำาเนิน
กิจการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมพัฒนา “เยาวชน”

วัยต้นทางซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
โดยทุนนี้เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องระดับ ปวช. จนถึง ปวส.
ไม่มีภาระผูกพันกับบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำารงชีวิต อีกทั้ง
การส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนต่อในสายอาชีพ ยังเป็นการพัฒนา
บุคคลที่มีทักษะและฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นต้นทางในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย
“การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากผู้อำานวยการและคณะครูจากโรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ ในช่วง 5 ปีระหว่างรับทุน นักเรียนทุนยัง
สามารถร่วมทำากิจกรรมจิตอาสากับโรงไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนของ
ตนเองด้วย ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นพลัง
ที่ช่วยกันดูแลและพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่อไปอย่างยั่งยืน”
นายภาสกร ศศะนาวิน ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริหาร
โรงไฟฟ้า และประธานคณะทำางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน เอ็กโก กรุป๊ กล่าวเพิม่ เติม

โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” เป็นโครงการ
ต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2560-2564) ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชน
และริเริ่มขึ้นในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัทในปี
2560 โดยมอบทุนอาชีวศึกษาให้แก่เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก
จากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ที่เรียนดีและมีความ
ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศึกษาต่อระดับ ปวช.-ปวส.
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า 6 สาขา ได้แก่
ไฟฟ้ากำาลัง อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมบำารุง ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน
และแมคคาทรอนิกส์ ปีละ 25 ทุน ทุนละ 320,000 บาท (ปวช.
ปีละ 60,000 บาท และ ปวส. ปีละ 70,000 บาท) สำาหรับในปี
2561 นักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 จำานวน 25 คน ได้รับการ
พิจารณาให้เข้าเรียนใน 5 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
ไฟฟ้า โดยสาขาแมคคาทรอนิกส์ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา
นอกจากเยาวชนรอบโรงไฟฟ้าทั้ง 25 คน ได้เดินทางมา
รับมอบทุนอาชีวศึกษาจากผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป ด้วยตนเองแล้ว
นั ก เรี ย นทุ น เอ็ ก โกยั ง ได้ ไ ปทั ศ นศึ ก ษาโรงไฟฟ้ า คลองหลวง
จ.ปทุมธานี และโรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ จ.ลพบุรี ในกลุ่ม เอ็กโก
โดยมีพว่ี ศิ วกรจากโรงไฟฟ้าทัง้ 2 แห่ง มาถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับ
กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ตลอดจน
ประสบการณ์การทำางานในโรงไฟฟ้าให้น้องๆ ด้วย
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พร้อมกันนี้ นักเรียนทุนยังมีโอกาสไปร่วมทำากิจกรรม
จิตอาสากับชุมชนบ้านชอนม่วง อ.โคกสำาโรง จ.ลพบุรี ซึ่ง
โรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมเผยแพร่ความรู้ใน
เรื่องการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์กับการเกษตร
ภายใต้โครงการ “NED โซลาร์เซลล์เพื่อแปลงเกษตรบ้าน
ชอนม่วง” โดยเยาวชนทั้งหมดได้ไปเยี่ยมเยียนแปลงเกษตร
ของ ผู้ใหญ่สายชล ถนอมศักดิ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ต.วังเพลิง
ผู้ซึ่งนำาทักษะและความเชี่ยวชาญด้านช่างที่ตนเองมีอยู่แล้ว
มาผสานกับความรู้ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้า แล้วนำาไปประดิษฐ์
ปั้มน้ำาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสูบน้ำามาใช้ในพื้นที่เพาะปลูก
ของตนเอง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้าจากระบบปกติ
ได้มาก พร้อมทั้งยังเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้การนำาพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้เพาะปลูกและทำาเกษตรแบบพอเพียงของชุมชน
บ้านชอนม่วงด้วย
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ผู้ใหญ่สายชล ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรง
บันดาลใจให้น้องๆ นักเรียนทุนที่กำาลังจะเรียนในสายอาชีพว่า
นอกจากน้องๆ จะได้รับความรู้และทักษะการลงมือปฏิบัติใน
ช่วงที่เรียน ปวช.-ปวส. แล้ว น้องๆ ยังสามารถนำาความรู้และ
ทักษะฝีมือมาช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคตได้ด้วย
หลังจากที่น้องๆ ทุนอาชีวศึกษารุ่นที่ 2 ได้ไปเรียนรู้และทำา
กิจกรรมจิตอาสามาแล้ว ยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำาคัญ คือ
การแบ่งปันประสบการณ์จากพี.่ .สูน่ อ้ ง เพือ่ แบ่งปันประสบการณ์
การเรียนรู้ รวมถึงการปรับตัวเมื่อก้าวสู่รั้ววิทยาลัย โดยมี
ตัวแทนนักเรียนทุนอาชีวศึกษารุ่นที่ 1 จำานวน 3 คน จาก
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำาลัง และช่างกลโรงงาน รวมทั้ง
พีๆ
่ จากเอ็กโก กรุป๊ ทีจ่ บการศึกษาสายอาชีวศึกษา มาร่วมแบ่งปัน
ประสบการณ์และแลกเปลีย่ นแนวความคิดระหว่างรุน่ พีส่ รู่ นุ่ น้อง

แบ่งปันประสบการณ์ กับนักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1
บิว–พัณณิตา พูนนิวัฒน์
วิทยาลัยเทคนิคระยอง สาขาไฟฟ้ากำาลัง

“ช่วงแรกทีเ่ ริม่ เข้าไปเรียนระดับอาชีวศึกษา ก็ตอ้ งปรับตัวค่อนข้างมาก ในเทอมแรกผลการเรียน
ก็ไม่ได้อย่างทีค่ าดหวังไว้ เนือ่ งจากอยูใ่ นช่วงการปรับตัว ซึง่ ตัวเราไม่เคยเรียนแบบนีม้ าก่อน จึงใช้
เวลาในเทอมแรกพัฒนาตัวเอง จนมาถึงเทอมที่ 2 เกรดเฉลีย่ ก็เพิม่ ขึน้ เพราะเราเริม่ รูแ้ นวทาง
การเรียน รูว้ า่ ตัวเองต้องพัฒนาอย่างไร เพือ่ ให้เรียนได้ตามเป้าหมาย ฝากถึงน้องๆ ว่าขอให้ตง้ั ใจ
เรียน เราต้องเรียนเพือ่ อนาคตทีด่ ขี องเราเองค่ะ”

ดรีม–สพล เป้าหินตั้ง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สาขาช่างกลโรงงาน

“เนื่องจากประตูรั้ววิทยาลัยจะไม่เคยปิดเลย เราจะออกไปตอนไหนก็ได้ ดังนั้นเราต้องรู้จัก
ดูแลควบคุมตัวเองให้ดี เรื่องเพื่อนสำาคัญมากเลยครับ มักจะมีเพื่อนมาชวนไปในทางที่ไม่ดี เช่น
สูบบุหรี่ กินเหล้า แต่ผมก็แค่เลือกทีจ่ ะไม่ไป ซึง่ แรกๆ เพือ่ นเขาก็จะพยายามชวนตลอด แต่พอเรา
ไม่ไปบ่อยๆ เข้าเพือ่ นก็จะเลิกชวนไปเอง บางทีกม็ ที เ่ี พือ่ นงอน ไม่พดู กับเรา เพราะเราไม่ทาำ ตามสิง่ ที่
เขาต้องการ แต่ผมก็ไม่ได้สนใจ ผมมองว่าสิง่ สำาคัญในชีวติ ของผมก็คอื ผมอยากเรียนให้จบมีงานทำา
จะได้เลีย้ งพ่อแม่ได้ ผมเชือ่ ว่าถ้าน้องๆ ทุกคน หากนึกถึงเป้าหมายทีต่ ง้ั ใจไว้ เราก็จะไม่อยากทำา
อะไรทีม่ นั จะทำาให้เราไขว้เขว ทำาให้การเรียนเราเสียหรือทำาให้พอ่ แม่เราเสียใจครับ”

ดิว–รัฐธรรมนูญ สุทธิประเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย สาขาอิเล็กทรอนิกส์

“การเรียนวิทยาลัยกับการเรียนมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน เนือ่ งจากครูทว่ี ทิ ยาลัยเทคนิค
จะไม่เหมือนกับครูมัธยมที่จะคอยตามงานเรา ตามให้เราไปสอบ ดังนั้น เราต้องดูแลรับผิดชอบ
ตัวเอง ส่วนเพือ่ น ตอนแรกเข้าไปเรียน ผมไม่มเี พือ่ นเลยครับ ทำาให้เราไม่อยากไปเรียน ไม่มคี วามสุข
ในการเรียน แต่ผมก็ปรึกษากับแม่ตลอดรวมถึงอาจารย์ทป่ี รึกษา ทุกคนก็ให้ผมไปเรียน จนในทีส่ ดุ
ผมก็ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ สร้างการยอมรับกับเพื่อนได้ จนตอนนี้เป็นหัวหน้าห้องแล้ว
การปรับตัวในการเรียนของผม ผมมีปญ
ั หาว่าผมไม่เก่งปฏิบตั ิ แต่ผมก็แก้ไขปัญหาโดยถามครู และหา
แอพพลิเคชันทีจ่ ะช่วยให้เรียนง่ายขึน้ ผมอยากฝากให้นอ้ งๆอ่านหนังสือเยอะๆหาความรูใ้ ห้หลากหลาย
เราจะได้มคี วามรูร้ อบตัวมากขึน้ หากมีปญ
ั หาเรือ่ งการเรียนพวกพีๆ
่ รุน่ 1 ก็ยนิ ดีให้คาำ แนะนำาครับ”

นอกจากนี้ เพื่อต้อนรับน้องๆ ทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 เข้าสู่ครอบครัว
นักเรียนทุนอาชีวศึกษา เอ็กโก กรุ๊ป จึงได้จัดกิจกรรมผูกข้อมือรับขวัญน้อง
เพื่อสร้างขวัญ กำาลังใจ สร้างความผูกพันระหว่างนักเรียนทุนอาชีวศึกษา
พี่ๆ เอ็กโก กรุ๊ป และคณะครูที่จะเดินเคียงข้างกันเกื้อหนุนและสานฝัน
ให้อนาคตของน้องๆ สำาเร็จอย่างที่ตั้งใจ
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เพื่อส่งต่อกำาลังใจให้น้อง ๆ นักเรียนทุนอาชีวศึกษารุ่นที่ 2
มารู้จัก 6 ตัวแทนนักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 จาก
โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
กับโอกาสที่ได้รับการพิจารณาให้ ได้รับทุนกันค่ะ

ข้าวต้ม – ภิญญดา ต้อมคำา

รร.วัดบ้านฆ้องน้อย ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
(เลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง)
“ก่อนที่จะมาขอทุน ชีวิตลำาบากมากค่ะเพราะอยู่กับพ่อ 2 คน
ต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อ วันเสาร์-อาทิตย์ก็เลยไปทำางานก่อสร้าง
แบกปูน ผสมปูน ได้ค่าแรงวันละ 250-300 บาท อีกอย่าง ใจก็อยาก
เรียนสายอาชีพอยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้ากำาลัง เพราะไฟฟ้าเป็นสิง่
ใกล้ตวั เรา การเรียนสายอาชีวะ ทำาให้เรามีทง้ั ความรูแ้ ละประสบการณ์
นำาไปปฏิบัติได้จริง จบ ปวส. ก็สามารถทำางานได้หลายอย่าง เช่น
รับเหมาเดินไฟฟ้าตามบ้าน หรือทำางานในโรงไฟฟ้าก็ได้ ในอนาคตก็
ตัง้ ใจจะเรียนต่อจนถึง ป.ตรี เพราะอยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า ดีใจมากๆ ที่
ได้รบั โอกาสนี้ ขอขอบคุณบริษทั ทีใ่ ห้เด็กไม่มโี อกาส ได้มโี อกาสเรียนต่อ
และสามารถนำาทุนการศึกษาไปช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จา่ ยในครอบครัวได้ดว้ ย”

แนน – พิมพ์ชนก แคว้นไธสง

รร.ซับใหญ่วทิ ยาคม ซึง่ อยูใ่ กล้โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ.ชัยภูมิ
(เลือกเรียนสาขาช่างกลโรงงาน)

เนตร – ภารวิณี จ้อยทองมูล

รร.วัดโพธิ์ ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าโซลาร์โก จ.นครปฐม
(เลือกเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์)
“ชีวติ ครอบครัวลำาบากมากค่ะ ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนต้องช่วยแม่
เก็บดอกแค เพื่อให้แม่เอาไปขาย วันเสาร์อาทิตย์ก็ไปช่วยแม่รับจ้าง
ทำางาน เช่น กำาผักบุง้ ดายหญ้า เพราะแม่เป็นเสาหลักของบ้าน โดย
ส่วนตัวอยากเรียนอาชีวะอยู่แล้ว เพราะจะได้เงินเวลาไปฝึกงานด้วย
อีกอย่างอาชีวะก็เป็นทักษะการใช้ชีวิต ฝึกการทำางานต่างๆ ได้เจอ
สังคม รูจ้ กั การปรับตัว หนูเลือกเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ เพราะเป็นสาขา
ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมาก สามารถนำาไปใช้งานเกี่ยวกับ
ไฟฟ้าได้ทั้งหมด ถ้ามีโอกาส หนูอยากเรียนจนจบปริญญาตรี อยาก
เป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับทุนของเอ็กโกช่วยเปลี่ยนชีวิต
ครอบครัวหนูมากค่ะ ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้เยอะมาก แม่จะได้
ไม่ตอ้ งทำางานหนักเหมือนเมือ่ ก่อน อยากให้แม่มเี วลาได้พกั บ้าง แต่วนั เสาร์ อาทิตย์หนูกจ็ ะมาช่วยแม่รบั จ้างเหมือนเดิม จะพยายามแบ่งเวลาเรียนกับเวลา
ทำางานพาร์ทไทม์ ถ้ามีงานจากวิทยาลัยก็จะทำาให้เสร็จจากที่วิทยาลัยเลย
จะได้มีเวลามาช่วยแม่ อะไรที่ได้เงินหนูก็จะทำาทั้งหมด หนูมองว่าการเรียน
สายอาชีวะช่วยพัฒนาได้หลายอย่างทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ถ้าได้เรียนเป็นครู
ก็สามารถสอนคนอื่นได้ เพราะทุกวันนี้
เทคโนโลยีพฒ
ั นาไปเรือ่ ยๆ การเรียนอาชีวะ
ช่ ว ยพั ฒ นาทั้ ง ตั ว เราและประเทศชาติ
ด้วยค่ะ”

“ทุกวันนีใ้ ช้ชวี ติ อยูก่ บั ตายาย ตาเป็นเสาหลักของครอบครัว วันหยุดก็ชว่ ยตาทำาไร่มนั สำาปะหลัง
และช่วยยายเลี้ยงหลาน อยากเรียนสายอาชีพ เพราะจะได้เรียนไปด้วยและทำางานไปด้วยได้ อยาก
แบ่งเบาภาระของตายาย หนูเลือกเรียนช่างกลโรงงานเพราะถนัดเขียนแบบ วาดรูป คุมเครื่องจักร
และก็คิดว่าน่าจะหางานง่าย ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้ทุนเอ็กโก
เพราะมีเพื่อนๆ ที่เก่งกว่าหนูอีกมาก ในอนาคตถ้ามีโอกาส ก็
อยากเรียนต่อเป็นช่างทหาร อยากเรียนจนจบปริญญาด้าน
วิศวกรรมเครื่องกล เพื่อจะได้รับราชการ”

6

สุขใจ

แคมปัส – อนุกูล โชติชัย

รร.วัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก
โคเจเนอเรชั่น จ.ระยอง (เลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง)
“ผมเรียนสายสามัญโรงเรียนวัดมาบข่า ตอนแรกยังไม่ได้ตดั สินใจ
เรียนอาชีวะ พอขึน้ ม.3 แม่และญาติๆ อยากให้เรียนสายสามัญเพราะ
จะได้ทำางานรับราชการ มีสวัสดิการมาดูแลแม่ได้ แต่ผมไม่อยากเรียน
สายสามัญเพราะไม่คอ่ ยชอบทฤษฎี ชอบลงมือปฏิบตั มิ ากกว่า ช่วงแรกๆ
ก็มปี ญ
ั หากับแม่หนักมาก ผมก็เลยบอกแม่วา่ ผมจะพิสจู น์ให้แม่เห็นว่า
ถ้าผมได้เรียนสายอาชีวะ ผมเรียนจบแน่นอน เลีย้ งแม่ได้แน่นอน พอดีกบั
จังหวะทีค่ รูทโ่ี รงเรียนมาบอกข่าวเรือ่ งทุนเอ็กโกพอดี แม่กเ็ ลยเริม่ ใจอ่อน
และเห็นว่า ถ้าผมได้ทนุ เรียน แม่กจ็ ะได้ไม่ตอ้ งส่ง ก็เป็นโอกาสทีด่ มี ากๆ ที่
ผมได้รบั ทุนเอ็กโก ถ้าไม่ทนุ นี้ แม่คงส่งให้ผมไปอยู่กับ
น้าและเรียนสายสามัญ แล้วก็เข้ามหาวิทยาลัย
เหมือนคนอื่นๆ ผมมองว่าอาชีวะ จบไป 5 ปีมี
งานทำาแน่ๆ ตอนนี้ตั้งเป้าหมายว่าเรียนจบ ปวส.
ก็อยากจะหางานทำาเลี้ยงแม่ก่อน แต่ถ้ามีโอกาส
ก็อยากเรียนต่อจนจบปริญญาครับ”

บอส – อัจฉริยะ กรรเชียง

รร.บ้านมณีโชติสามัคคี ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู จ.สระบุรี
(เลือกเรียนสาขาซ่อมบำารุง)
“ปัจจุบนั แม่เป็นเสาหลักของครอบครัว วันเสาร์-อาทิตย์กอ็ อกไป
กับแม่รบั จ้างทำางานต่างๆ เลือกเรียนสายอาชีวะ เพราะคิดว่าหางาน
ได้ง่ายกว่าสายสามัญ ประกอบกับมีความชอบส่วนตัวด้วย รู้สึกดีใจ
ที่เป็น 1 ใน 25 คนที่ได้รับทุนเอ็กโก รุ่นที่ 2 เพราะตัวเองก็ไม่ได้
เรียนเก่งมาก ในอนาคตอยากเรียนจบแล้วไปทำางานเป็นช่าง เพราะ
ช่างเป็น อาชีพทีต่ ลาดแรงงานมีความต้องการสูง”

เปา – บัณฑิต ภูวาดสาย

รร.บ้านดงลาน (คุรุรัฐประชาสรรค์)
ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน
จ.ร้อยเอ็ด (เลือกเรียนสาขาอิเล็กทรอนิกส์)

มายด์ – วรรณพร ช่อวงศ์

รร.วัดบ้านไผ่ ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าจีพีเอส ตาขีด จ.นครสวรรค์
(เลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง)
“ชีวติ ก็ไม่มที ม่ี ที างค่ะ ระหกระเหินตัง้ แต่อนุบาล ไม่มบี า้ นเป็นของตัวเอง ไม่มที ท่ี าำ กิน
เป็นของตัวเอง เพราะพ่อเป็นคนรับจ้างส่งของ เรียกได้วา่ ค่าำ ไหนก็นอนทีน่ น่ั ใช้ชวี ติ กันอยูบ่ น
รถทัง้ ครอบครัว ตอนเรียนอยู่ ป.3 ก็ชว่ ยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ โดยไปรับจ้างปาดแกลบ
เพาะกล้าไม้ ทำางานนีจ้ นถึง ป.5 หลังจากนัน้ ก็ไปรับจ้างขายของทีร่ า้ นขายของชำาจนถึง
ม.2 อยากเรียนต่อสายอาชีพอยูแ่ ล้ว เพราะสามารถไปเรียนต่อเนือ่ งระดับปริญญาได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถทำางานควบคูไ่ ปได้ดว้ ย หนูเลือกเรียนสาขาไฟฟ้ากำาลัง เคยไปลงเรียน
ระยะสั้น มันน่าสนใจและสนุก หนูชอบคำานวณ คิดว่าถ้าเอาทฤษฎีและปฏิบัติมาผสมกัน
จะทำาให้เรามีทกั ษะและประสบการณ์มากกว่าเรียนสายสามัญ การได้รบั ทุนนีเ้ ป็นโอกาสทีด่ ี
ทีส่ ดุ สำาหรับหนู หนูตอ้ งทำาให้ดที ส่ี ดุ ทุนนีส้ ามารถช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้มาก ใน
อนาคตอยากเรียนต่อเนือ่ ง ปริญญาตรี อยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า จะ
ได้มงี านดีๆ ทำา มาเลีย้ งครอบครัวได้”

“ทุกวันนี้น้าและป้าเป็นคนส่งเสียให้เรียน
วันเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเป็นลูกมือช่วยน้าทำางาน
ก่อสร้างโครงหลังคา ผมอยากเรียนสายอาชีวะ
เพราะมีความชอบส่วนตัว ชอบต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และคิดว่าหางานง่ายเมื่อเรียนจบไป
แล้ว ขอบคุณเอ็กโกทีพ่ จิ ารณาให้ผมได้รบั ทุนนี้
ถ้าไม่มที นุ นีก้ ไ็ ม่แน่ใจเหมือนกัน ว่าจะมีโอกาส
เรียนต่อไหม ทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระของน้าได้
มากครับ ถ้ามีโอกาสในอนาคต ก็อยากเรียนต่อ
ให้สงู ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำาได้”

การให้ทุนการศึกษานับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่
ให้แก่เยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจให้เยาวชน ในการเป็นฟันเฟืองพัฒนาชุมชนและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สุขใจ
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บ้านฉันบ้านเธอ
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โกสินารายณ์

บ้านฉันบ้านเธอในฉบับนี้ เราได้น้องแป้งและน้องน็อต
นักเรียนชั้น ม.2 โรงเรียนโกสินารายณ์ รับอาสาพาเรา
ไปรู้จักสระโกสินารยณ์ซึ่งในอดีตเล่ากันว่า
เป็นหนึ่งในสระน้ำาโบราณศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันว่า
ถ้าใครได้ดื่มน้ำาในสระน้ำานี้ หากมีโรคภัยไข้เจ็บ
ก็สามารถช่วยรักษาได้ และอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจ
ที่เป็นทั้งศูนย์เรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวนั่นก็คือ
“พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์”

ไปเที่ยวกับเรา

น้องน็อต
นวพล พวงสาหร่าย

ไกด์ทัวร์ของเรา

เมืองโกสินารายณ์

ย้อนอดีต 700 ปี กับวัฒนธรรมขอม
ในระหว่างที่เดินทางไปสระโกสินารายณ์ ไกด์ทัวร์ของเราทั้งน้องแป้งและน้องน็อต
ก็ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโกสินารายณ์ โดยได้พาเราย้อนอดีตไป
ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือราว 700 ปีที่แล้ว น้องแป้งเล่า
ให้เราฟังว่า บริเวณสระน้ำาแห่งนี้เคยเป็นเมืองที่ชื่อโกสินารายณ์หรือศัมพูกปัฏฏนะ
มาก่อน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำาคัญทางการค้า ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำาแม่กลอง โดยมี
หลักฐานสนับสนุนก็คือการค้นพบยอดปราสาทตั้งอยู่กลางเมือง ซึ่งสันนิษฐาน
กันว่า เป็นปราสาททีส่ ร้างแบบวัฒนธรรมเขมรวัชรยาน และมีการขุดพบพระโพธิสตั ว์
อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี เป็นรูปเคารพสำาคัญของลัทธิโลเกศวร โดยที่ผังเมืองนี้
เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แนวกำาแพงคันดินของเมืองปัจจุบันกลายเป็นถนน และมี
สระน้ำาโกสินารายณ์อยู่ทางเหนือนอกกำาแพงเมือง ซึ่งสันนิษฐานว่าคล้ายคลึงกับ
อารยธรรมเขมรในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
8
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จากโรงเรียนโกสินารายณ์

กันครับ

น้องแป้ง
มนัสชนก สิทธิสตรี

สระโกสินารายณ์
จากนั้ น น้ อ งแป้ ง และน้ อ งน็ อ ตพาเราเดิ น ทางผ่ า นร่ ม เงาของต้ น ไม้ ใ หญ่ ต ลอดสอง
ข้างทาง จนพบสระน้าำ ขนาดใหญ่ทเ่ี ป็นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชน ทีน่ ค่ี อื “สระน้ำา
โกสินารายณ์” สันนิษฐานว่าเป็นโบราณสถานอายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เป็นสระน้ำา
ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่โบราณ น้ำาจากสระมักถูกนำาไปใช้ในการประกอบพิธีกรรม ชาวบ้าน
ยังเชื่อว่าการดื่มน้ำาจากสระน้ำาแห่งนี้จะทำาให้รักษาโรคร้ายได้ และเป็นมงคลแก่ตัวเอง
ปัจจุบัน สระโกสินารายณ์ถูกปรับปรุงให้เป็นสถานที่พักผ่อนโดยเทศบาลท่าผา และได้รับ
การขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรให้เป็นโบราณสถานที่สำาคัญของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ชุมชนสระโกสินารายณ์
ก่อสร้างขึ้นโดยเทศบาลเมืองท่าผา เปิดให้เข้าชมครั้งแรกปี 2557 ตั้งอยู่ใกล้กับสระน้ำา
โกสินารายณ์ สร้างขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดสำาหรับผู้ต้องการศึกษา
ประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวสำาหรับประชาชน ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
นิทรรศการเกีย่ วกับเมืองโกสินารายณ์, อารยธรรมเขมรในลุ่มน้ำาแม่กลอง, ชิ้นส่วน
ที่ขุดพบทางโบราณคดี รวมถึงองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี ที่เรา
สามารถเข้าไปขอพรเพื่อให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยได้ พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมฟรี
วันพุธ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 10:00 – 16:00 น. โดยมีพี่วิทยากรใจดีพาชมและ
ให้ความรู้เราอีกด้วย

ตำานานปลาตะเพียนยักษ์
บริเวณหน้าทางเข้าพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนฯ เราจะพบรูปปัน้ ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งนี่คือ
เจ้าของตำานานปลายักษ์ที่เฝ้าสระโกสินารายณ์ น้องแป้งเล่าตำานานให้เราฟังว่า
ในอดีตมีหลวงพ่อท่านหนึ่งได้บอกกับชาวบ้านว่ามีปลาตะเพียนมาเข้าฝัน ขอให้
ช่วยพาออกจากสระไปที่วัด จึงมีคนไปตามหาปลาตัวนี้ที่สระน้ำา ปรากฏว่าพบ
ปลาจริง และปลามีขนาดใหญ่มากเท่าหลังรถกระบะ ชาวบ้านต่างนับถือเป็น
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ขอดเกล็ดของปลาตะเพียนไปสักการะบูชา และยังมีการหล่อ
เหรียญปลาตะเพียนแจกจ่าย โดยเชื่อว่าปลาตะเพียนจะปกป้องคุ้มครองจาก
โรคภัยไข้เจ็บได้ เช่นเดียวกับตำานานของสระน้ำาโกสินารายณ์

บะหมี่นางงาม
หลังจากเทีย่ วชมสระน้าำ โกสินารายณ์และพิพธิ ภัณฑ์ชมุ ชนฯ กันเสร็จแล้ว น้องแป้ง
และน้องน็อตได้พาเราไปชิมของอร่อยบ้านโป่งอีกหนึ่งอย่าง นั่นคือ “ก๋วยเตี๋ยว
ลิ้มมุ่ยเฮงหรือร้านบะหมี่นางงาม” ร้านบะหมี่เก่าแก่ประจำาอำาเภอ ว่ากันว่าเจ้าของร้าน
คนเก่าเคยเป็นนางงามเทพีสวนสามพราน ใครๆ จึงพากันเรียกร้านนี้ว่า “ร้านบะหมี่
นางงาม” สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่นมากกว่า 70 ปี ซึ่งนอกจากความสวยของเจ้าของ
ร้านแล้ว เส้นบะหมี่ เกี้ยวหมูทุบทำาเองของที่นี่ ยังรสชาติเด็ดไม่เหมือนที่ไหน โดย
เฉพาะ “หมูทุบ” ที่ทั้งหอมหวาน กรุบๆ สำาหรับใครที่เดินทางแวะผ่านบ้านโป่ง ร้านนี้
น้องแป้งและน้องน็อต ขอแนะนำาว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง
สุขใจ
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ของดีบ้านเรา

ข้าวตังสิบหน้าป้าติ๋ม
ของฝากจากรอยยิ้มคนงามบ้านโป่ง

เชื่อว่าใครหลายคนอาจจะรู้จักและคุ้นชินกับข้าวตัง แต่เชื่อว่าน้อยคนนักที่
จะเคยชิม “ข้าวตังหน้าน้ำาพริกปลาร้า” เพราะนี่คือ 1 ในข้าวตัง 10 รสชาติที่เป็น
เอกลักษณ์พิเศษที่มีเฉพาะ “ป้าติ๋ม” คุณพัชรา มะลิทอง หัวหน้ากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรลาดบัวขาว คุณป้าใจดีที่เป็นเจ้าของของฝากจากรอยยิ้มคนงามบ้านโป่ง
อย่างไรก็ตามก่อนที่จะมาเป็นข้าวตังที่มี 10 หน้า 10 รสชาติ เป็นของฝาก
สุดอร่อยจากบ้านโป่งได้นั้น เส้นทางของข้าวตัง “ป้าติ๋ม” กับกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรลาดบัวขาว ก็ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนัก ป้าติ๋มจึงอยากจะมาเล่า
และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อเป็นกำาลังใจให้แก่วิสาหกิจชุมชนอื่นได้รับฟัง
ก้าวแรกของ “ป้าติ๋ม”

ป้าติ่มเล่าให้ฟังว่า “ในปี 2542 ป้าได้รวมกลุ่มจัดตั้ง
“กลุม่ วิสาหกิจชุมชนแม่บา้ นเกษตรกรลาดบัวขาว” ขึน้ โดยได้
เชิญชวนแม่บา้ นวัยเกษียณมารวมกลุม่ กันสร้างรายได้ ตอนแรก
ภายในกลุม่ เริม่ ต้นจากการทำาน้าำ ยาล้างจาน น้าำ ยาปรับผ้านุม่ ไปขาย
ที่งานกาชาด ราชบุรี แต่ก็ขายไม่ออก ป้าและเพื่อนๆ ในกลุ่มก็
เลยทดลองทำาข้าวเหนียวใส่ไส้ขาย ปรากฏว่าขายดี เลยคิดว่า
“ของกิน”นีแ่ หละทีจ่ ะขายได้”
“พอปี 2544 ป้ามองว่าในอำาเภอบ้านโป่งนี้มีกล้วย
เหลือเยอะ ป้าและกลุม่ สมาชิกจึงได้ทดลองนำากล้วยหักมุกดิบมา
ซอยผัดเข้าเครือ่ งกับน้าำ พริกเผา น้าำ ตาล เกลือ ใส่ถว่ั ลิลสงกับงา
ตัง้ ชือ่ ว่า “กล้วยทิพรส” แล้วส่งเข้าประกวด ปรากฎว่าชนะเลิศ
อันดับทีห่ นึง่ ของจังหวัดราชบุรี และได้รบั รางวัลพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพฯ” จากนัน้ ผลิตภัณฑ์ของ “ป้าติม๋ ” ก็กลายเป็น
ทีร่ จู้ กั มากขึน้
10 สุขใจ

ก้าวต่อไปกับใจที่ ไม่หยุดนิ่งของ “ป้าติ๋ม”

หลังจากทีส่ นิ ค้าเป็นทีร่ จู้ กั ป้าติม๋ และกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
แม่บา้ นเกษตรกรลาดบัวขาว ก็ไม่ได้หยุดนิง่ คิดค้นผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ ออกมา เริม่ จาก “ข้าวตังหน้าธัญพืช” “ข้าวตังไรซ์เบอร์ร”่ี
“ข้าวตังรสต้มยำา” “ข้าวตังหน้างา” “ข้าวตังหน้าหมูหยอง”
“ข้าวตังหน้าเห็ดหยองผัด” ข้างตังเนยอัลมอนด์ “ข้าวตังเนย
ทุเรียน” “ข้าวตังทุเรียน” “ข้าวตังฮอตแอนด์สไปซี่” “ข้าวตัง
หน้าพะแนง” และ ข้าวตังหน้า 10 คือ “ข้าวตังน้าำ พริกปลาร้า”
ซึง่ เป็นรสชาติใหม่ลา่ สุดทีอ่ อกมา ซึง่ พอได้ลองชิมต้องบอกว่า
มากกว่าความครีเอทจนต้องยกนิ้วให้ ก็คือ “ความอร่อยที่
ลงตัว”
“ป้าติม๋ ” ได้เแชร์ประสบการณ์และหัวใจสำาคัญการทำางาน
ให้พวกเราฟังด้วยรอยยิม้ ว่า “ทีผ่ ลิตภัณฑ์ “ป้าติม๋ ” มีวนั นีไ้ ด้
ไม่ใช่เพราะป้าหรอก ป้าเป็นเพียงแค่ผรู้ เิ ริม่ แต่ปา้ มีผรู้ ว่ มทาง
ทีด่ ”ี นอกจากนี้การได้ถ่ายทอดความรู้ในทุกกระบวนขั้นตอน
การผลิต ทั้งหมดให้แก่ทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดย
ไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือจากหน่วยงานรัฐ
ป้าติม๋ ยังกล่าวเสริมขึน้ ด้วยน้าำ เสียงภาคภูมใิ จ
กับเราว่า “ก่อนจะให้คนอืน่ ช่วยเรา เราต้อง
ช่วยเหลือตนเองและพึง่ พาตนเองให้ได้กอ่ น”

ราคาเข้าถึง ตรึงใจผู้บริโภค

ป้าติ่มเล่าให้ฟังถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์
ข้าวตังตราป้าติม๋ ไว้วา่ “แม้วา่ ราคาจะถูก แต่ตอ้ งอร่อยถูกใจลูกค้า
ด้วย” และที่สำาคัญที่สุดคือ การไม่ใส่วัตถุกันเสีย “สำาหรับป้า
ป้าคิดว่าสิง่ ทีป่ า้ ขายให้คนอืน่ ทานลูกหลานป้าก็ทานด้วยเหมือนกัน
แม้วา่ สารวัตถุกนั เสียอาจจะทำาให้ของอยูไ่ ด้นานขึน้ ก็จริง แต่ปา้
ก็เลือกทีจ่ ะไม่ใส่” ดังนัน้ ลูกค้าทุกคนจึงมัน่ ใจได้ทง้ั ราคา คุณภาพ
และความห่วงใยใส่ใจสุขภาพ
ใครอ่านมาถึงตรงนี้ สนใจเริ่มอยากลองชิม อยากช่วย
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชน สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ง่ายๆ
หลายช่องทาง ทัง้ ทางโทรศัพท์หรือเฟซบุก๊ ก็ได้เช่นกัน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรลาดบัวขาว
92/4 หมู่ 1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์. (032) 342-082 แฟกซ์. (032) 301-234
มือถือ. 086-381-1736, 086-5121-718
facebook.com/patimbanpong

สุขใจ 11

จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง

5

สิ่งไม่ควรทำา
หลังกินอิ่ม
อิ่มแล้ว รอก่อน!

ใครจะไปรู้ว่า พฤติกรรมที่เราทำาหลังมื้ออาหารที่เป็นกิจวัตรประจำาวันปกติ
ของพวกเราทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการนอนพักหลังทานอาหาร การนั่งพักหลังทานอาหาร หรือ
การตบท้ายมื้ออาหารด้วยการหาผลไม้ ชา กาแฟ หรือ น้ำาหวาน
นั่นคือ พฤติกรรมตัวร้ายที่จะส่งผลเสียต่อระบบการย่อยอาหารอย่างไม่รู้ตัว
เพื่อให้ผู้อ่านวารสารสุขใจทุกท่านมี “จิตแจ่มใสร่างกายแข็งแรง” สอดคล้องไปกับชื่อคอลัมน์
เราลองมาดูกัน 5 พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงหลังจากที่รับประทานอาหารอิ่มๆ กันเถอะ
12 สุขใจ

1 ไม่ควรอาบน้ำาทันที
เพราะการอาบน้ำาเป็นการทำาให้อุณหภูมิในร่างกายของเราลดลง
ส่งผลให้ระบบความดันโลหิตในร่างกายเกิดความไม่สมดุล
ระบบย่อยอาหารจึงทำางานได้ไม่เต็มที่ และอาหารย่อยได้ยากขึ้น
ควรรอประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วจึงอาบน้ำาได้

2 ไม่ควรนอนทันที
เมื่อหนังท้องตึง หนังตาก็ยากจะฝืนไม่ให้มันหย่อน
แต่การเอนตัวลงนอนนั้นส่งผลให้การลำาเลียงอาหารลง
กระเพาะได้ไม่ดี ระบบย่อยอาหารทำางานได้ไม่เต็มที่
และส่งผลให้เกิดลมในกระเพาะอาหาร
อาการกรดไหลย้อนที่ทำาให้เกิดอาการ
แสบคอ เรอเปรี้ยว หลอดลมอักเสบ
และโรคกระเพาะอีกด้วย ควรรอให้
อาหารย่อยแล้ว ประมาณ 1 - 2 ชั่วโมงขึ้นไป

3 ไม่ควรทานผลไม้ตามทันที

การทานผลไม้ล้างปากเป็นกิจวัตรที่ใครหลายคนเคยชินแต่รู้หรือไม่ การทานผลไม้
ตามทันทีนั้นทำาให้ร่างกายดูดซึมวิตามินและเกลือแร่จากผลไม้ได้ไม่เต็มที่ และ
ยังทำาให้เกิดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลมในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นอีกด้วย
ทางที่ดีควรทานหลังจากมื้ออาหารประมาณ 1-2 ชั่วโมงกำาลังดี

4 ไม่ควรออกกำาลังกายทันที
ข้อนี้อาจเป็นสิ่งที่ใครๆ รู้กันดี แต่ไม่เพียงแค่ไม่ควรออกกำาลังกาย
การใช้แรงเยอะในการทำากิจกรรมต่างๆ ก็เป็นสิ่งที่ควรรอหลังอาหารย่อย
ประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง

5 ไม่ควรดื่มชาทันที
การหาน้ำาชามาตบท้ายมื้ออาหาร เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในมื้ออาหาร
ของหลายคน แต่รู้หรือไม่ว่าการดื่มชาต่อจากมื้ออาหารนั้น
สร้างความเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ รวมทั้งสารใน
ใบชาจะเข้าขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กและโปรตีนที่ควรได้
จากอาหาร และยังส่งผลให้ระบบย่อยทำางานได้ไม่ดีอีกด้วย
หากจะทานชา ควรรอหลัังอาหารย่อยแล้ว ประมาณ 1 ชั่วโมง
เพื่อไม่ให้ไปขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุ
ขอบคุณข้อมูลจาก
www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/861/Prapassakorn%20Yala/1419/สุขภาพน่ารู้/13179/9%20สิ่งห้ามทำาหลังกินข้าวอิ่มๆ/#.WubHaC-B2is

สุขใจ 13

สวนหลังบ้าน

มะนาวหอม
เขาใหญ่
มะนาวสายพันธุ์ ใหม่
เปลือกบาง น้ำาเยอะ
ทนโรค

14 สุขใจ

มะนาว ไม้ผลสวนครัวตัวจี๊ดที่มีความสามารถ
หลายหลากไม่ว่าจะนำามาใช้ปรุงอาหารเพิ่มรสเปรี้ยวในแกง
ในต้มยำา หรือว่าจะมาบีบมะนาวเพิ่มกลิ่นหอมๆ เวลา
รับประทานข้าวผัด หรือจะนำามาคั้นทำาน้ำามะนาว ดื่ม
ดับกระหาย เพิ่มความสดชื่น สารพัดเมนูคาวหวาน
ที่มะนาวทำาได้ จนเรียกได้ว่า เป็นไม้ผลที่ขาดไม่ได้
จากครัวเลยทีเดียว
แต่กระนั้นในบางช่วงเราต้องเจอสถานการณ์ราคา
มะนาวพุ่งขึ้นสูงปรี๊ด เรียกได้ว่าจี๊ดกว่ารสมะนาวกันเลย
ทีเดียว ซึ่งถ้าเราสามารถปลูกมะนาวไว้ที่สวนหลังบ้านได้
สักหน่อยก็น่าจะดีไม่น้อย คอลัมน์ “สวนหลังบ้าน” ฉบับนี้
จึงจะพาเหล่าบรรดาพ่อบ้าน แม่บ้าน ผู้อ่านวารสารสุขใจ
ไปรู้จักกับ มะนาวหอมเขาใหญ่ มะนาวสายพันธ์ ใหม่ที่มี
เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันว่า ปลูกง่าย ให้ผลดี แถมยัง
ทนโรคอีกด้วย
มะนาวหอมเขาใหญ่ เป็นมะนาวทีร่ วมลักษณะเด่นจากหลาย
สายพันธุ์มาไว้ด้วยกัน คือให้ผลดก ลูกใหญ่ เปลือกบาง
น้าำ เยอะ มีกลิน่ หอม ทีส่ าำ คัญคือทนต่อโรคได้ดี โดยเฉพาะโรค
แคงเกอร์ หรือโรคขีก้ ลากส้มและมะนาว ซึง่ จะแพร่ระบาดได้งา่ ย
ในอากาศร้อนชืน้ มีลกั ษณะเป็นจุดคล้ายแผล ตามผล กิง่ ก้าน
และใบ ทำาให้ใบร่วง ผลผลิตลดลง จนตายในทีส่ ดุ จุดเด่นเรือ่ ง
การทนโรคนีจ้ งึ ทำาให้มะนาวหอมเขาใหญ่สามารถปลูกได้โดยไม่
ต้องใช้สารเคมีในการกำาจัดโรค การดูแลรักษาในการปลูกก็งา่ ย
เพียงแค่รดน้าำ สม่าำ เสมอทุกวัน เพือ่ รักษาความชืน้ ในดิน และให้
ปุย๋ เป็นครัง้ คราว เมือ่ ต้นโตเต็มทีจ่ ะให้ผลดก ลูกใหญ่ โดยผลแก่
อาจจะมีน้ำาหนักถึง 1 ขีด เมื่อผ่าดูจะมีกลิ่นหอมติดใบมีด
สามารถปลูกเป็นไม้ผลสำาหรับใช้รับประทานในครอบครัว หรือ
ปลูกเพือ่ ขายเป็นพืชเศรษฐกิจก็ได้เช่นกัน

ป
ก็ ไม่ต ลูกแค่ 2 ต
้องไป ้น
อีกทั้ง ซื้อมะนาว
ปี!

ที่มาของมะนาวหอมพันธุ์เขาใหญ่นั้น มีสายพันธุ์มะนาว
จากไต้หวัน โดยคุณ นิรันดร์ชัย เกษบึงกาฬ เจ้าของสวน
เอฟเวอร์กรีนเขาใหญ่ ได้รบั มาทดลองปลูกแล้วได้ผลดี จึงได้ตง้ั ชือ่
ว่า มะนาวหอมเขาใหญ่ ให้เข้ากับทีต่ ง้ั ของสวน และได้เพาะกิง่
เพือ่ จำาหน่ายให้กบั เกษตรกรทีส่ นใจด้วย สามารถติดต่อพูดคุยกับ
คุณนิรนั ดร์ชยั หรือคุณน้อย เพือ่ ติดต่อขอข้อมูล และแลกเปลีย่ น
ความรูเ้ กีย่ วกับมะนาวชนิดนีไ้ ด้ทเ่ี บอร์โทร 081-790-1924

สวนแอฟเวอร์กรีน เขาใหญ่
เลขที่ 10 หมู่ที่ 7 ตำาบลหมูสี อำาเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 30130
seedplanet.biogspot.com
ที่มา: http://seedplannet.blogspot.com/2015/09/blog-post.html

สุขใจ 15

ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส

นวัตกรรมการผลิตกล้วยตากจาก

โรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านไร่กล้วย

คอลัมน์ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส ในฉบับนี้ จะพากันไปเรียนรู้นวัตกรรมการ
ผลิตกล้วยตากจากโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูป
บ้านไร่กล้วย ณ ตำาบลบ้านไร่กล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่ยกระดับกล้วยตาก
พื้นบ้านแบบเดิมๆ ที่ต้องตากกล้วยกลางแสงอาทิตย์ ซึ่งอาจจะมีฝน มีลม มีฝุ่น
ปลิวเข้ามาติดบ้าง ให้เป็นกล้วยตากที่สะอาด หอมหวาน อร่อยมากยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้น “นวัตกรรมการผลิตกล้วยตาก” จากโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
คุณพเยาว์ บุญชัย หรือป้าเยาว์ จากวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านไร่กล้วย เล่าให้เราฟังถึงจุดเริ่มต้นของการแปรรูปกล้วยตากนี้ว่า เนื่องจาก
ในพื้นที่ตำาบลไร่กล้วยทุกครัวเรือนนั้น นิยมปลูกกล้วยเป็นจำานวนมากบาง
ครัวเรือนก็ปลูกกล้วยเพื่อบริโภค บางครัวเรือนปลูกไว้เพื่อจำาหน่าย แต่ปัญหา
16 สุขใจ

ก็คือ บางช่วงที่มีกล้วยออกมาล้นตลาดมากเกินไป ถ้าเรานำามา
จำาหน่าย ราคาก็จะตก ป้าเยาว์ กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ จึงช่วยกัน
คิดและแปรรูปกล้วยมาเป็นกล้วยตาก จากนัน้ ก็นาำ เสนอโครงการ
เรื่องการทำากล้วยตากนี้ไปให้ทางพลังงานจังหวัดราชบุรี ซึ่งมี
งบประมาณในการสนับสนุนการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ชุมชนและงบประมาณในการพัฒนาให้ชุมชนเข้มแข็งอยู่แล้ว
พอทางพลังงานจังหวัดราชบุรี พิจารณาเห็นว่าเป็นโครงการที่ดี
จึงได้ขอความร่วมมือไปยังบริษทั บ้านโป่งยูทลิ ติ ้ี ร่วมกันสนับสนุน
งบประมาณในการติดตั้งโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้
เป็น “โรงอบกล้วยตาก” สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้แก่วิสาหกิจ
ในชุมชน

จุดเด่นของ “โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งในโครงการฯ
ที่ถูกพัฒนาโดย 2 หน่วยงานกล่าวคือ บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้
จำากัด และหน่วยงานพลังงานจังหวัดราชบุรี ซึ่งได้ทดลองติดตั้ง
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณพื้นที่ของป้าเยาว์เป็น
พืน้ ทีแ่ รก โดยมีลกั ษณะเป็นโดมแบบเรือนกระจก (Green House)
ซึ่ ง จะปิ ด คลุ ม ด้ ว ยแผ่ น โพลี ค าร์ บ อเนตซึ่ ง เป็ น
วัสดุที่สามารถให้รังสีแสงอาทิตย์ผ่านได้ดี และ
สามารถจะรั บ รั ง สี แสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็น
ความร้อนภายใน แล้วถ่ายเทความร้อนให้
แก่กล้วยตาก ทำาให้ความชื้นจากกล้วย
ระเหยขึ้นด้านบน ซึ่งมีพัดลมดูดอากาศที่
ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ระบายความชื้น
ออกสู่ภายนอกโรงอบแห้งฯได้

ผลลัพธ์จากนวัตกรรมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โรงอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบเรื อ นกระจกถู ก
ออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก โดยระบบจะทำางานอัตโนมัติ เมื่อมี
แสงแดดในตอนเช้า แสงแดดจะช่วยทำาให้เกิดความร้อนภายใน
ระบบอบแห้ง และทำาให้โซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าสำาหรับ
พัดลมระบายอากาศ
กล้ ว ยตากที่ ไ ด้ จากนวั ต กรรมการผลิ ต แบบใหม่ ภายใน
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นี้ จะมีลักษณะพิเศษที่แตกต่าง
จากกล้วยตากธรรมดาที่นำาไปตากแดดทั่วไป นั่นก็คือ
1. ความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย
เพราะว่าการเปลี่ยนจากการตากกล้วยในพื้นที่เปิดมาตากใน
พื้นที่ปิด ทำาให้เราสามารถควบคุมเรื่องฝุ่นเรื่องแมลง ไม่ให้เข้า
ไปในพื้นที่ที่เราตากกล้วยได้
2. รสชาติ
การตากกล้วยในโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งผลให้
อุณหภูมิภายในโรงอบแห้งฯมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ซึ่งทำาให้น้ำา
หวานที่อยู่ในเนื้อกล้วยค่อยๆ ซึมออกมาเคลือบตัวกล้วย โดยที่
ไม่ ต้ อ งไปเพิ่ ม ความหวานให้ ก ล้ ว ยตากด้ ว ยการชุ บ น้ำ า เชื่ อ ม
เหมือนกล้วยตากทัว่ ๆ ไป ดังนัน้ รสชาติกล้วยตากจากนวัตกรรม
โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จึงมีรสชาติความหวานหอม
กล้วยที่กลมกล่อมกำาลังพอดี
ถึ ง แม้ ว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของกล้ ว ยตากจากโรงอบแห้ ง ฯ
ดูเหมือนจะเป็นเรื่องกล้วยๆ แต่แท้ที่จริงแล้ว ป้าเยาว์ต้องใช้
เวลาในการเรียนรู้และพัฒนาเคล็ดลับขั้นตอนกระบวนการผลิต
กล้วยตากมาเป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปี เพื่อให้สามารถพัฒนา
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถจัดจำาหน่ายและออก
ขายแข่งขันตามท้องตลาดได้ ป้าเยาว์และวิสาหกิจชุนชนยัง
พัฒนารูปแบบ “บรรจุภัณฑ์” โดยเลือกเป็นแบบแพคเข้าถุง
สุญญากาศ เพื่อให้กล้วยตากอยู่ได้นานขึ้น และไม่เสียรสชาติ
หากผูอ้ า่ นวารสารสุขใจท่านใด อยากเป็นส่วนหนึง่ ในการสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้ชมิ กล้วยตากทีส่ ะอาด ปลอดภัย รสชาติ
อร่อย ราคาสบายกระเป๋า ก็สามารถติดต่อได้ที่
คุณพเยาว์ บุญชัย หรือป้าเยาว์ ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
เกษตรแปรรูปบ้านไร่กล้วย เบอร์โทรศัพท์ 081-858-5056
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เปิดโลกเรียนรู้

สวัสดีอนาคต

รถยนต์ ไฟฟ้ากำาลังจะมา
(ตอนที่ 1)

หลายคนอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับรถยนต์ที่ใช้ ไฟฟ้า
เป็นพลังงานในการขับเคลื่อน หรือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
โดยไม่ต้องมีคนขับ บางคนอาจจะคิดว่า
เป็นเรื่องที่ไกลตัว เหมือนในภาพยนตร์มากกว่าเรื่องจริง
แต่เรื่องเหล่านี้ ใกล้จะเป็นจริงแล้ว
ด้วยกระแสของโลกทุกวันนี้มุ่งไปสู่เรื่องพลังงานสะอาด รวมถึงปริมาณของ
น้ำามันบนโลกที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ ทำาให้เกิดการคิดค้นพัฒนาการใช้พลังงานชนิด
อื่นในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปล่อยมลพิษน้อยลง ซึ่ง
รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicles หรือ EV) ดูเหมือนจะ
เป็นคำาตอบในอนาคตอันใกล้นี้ โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการผลักดัน
ทั้งจากหน่วยงานรัฐในหลายประเทศและบริษัทผู้ผลิตรถยนต์หลายเจ้าที่ต่างออก
มาประกาศวิสัยทัศน์ในการพัฒนา การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีจากรถยนต์น้ำามันไปสู่
รถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างต่อเนื่อง เราลองมาดูว่ามีใครกำาลังจะทำาอะไรกันอยู่บ้าง
18 สุขใจ

“ประเทศของเราจะมุ่งสู่อนาคต ไม่มีรถที่ใช้น้ำามัน” รวมกลุ่มประเทศ
ที่ประกาศแบนการขายรถยนต์ ใช้น้ำามันในอนาคตอันใกล้
นอร์เวย์และเนเธอแลนด์ ถือว่าเป็นประเทศที่สนับสนุน
การใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มห้ามขายรถยนต์ที่ใช้
น้าำ มันเป็นเชือ้ เพลิงในการขับเคลือ่ นตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป
หรืออีกเพียง 7 ปีข้างหน้าเท่านั้น
เยอรมนี ประเทศผูผ้ ลิตรถยนต์ยห่ี อ้ ดังทีเ่ รารูจ้ กั กันดีอย่าง
เมอร์เซเดส-เบนซ์ และบีเอ็มดับเบิลยู ก็ได้ประกาศห้ามรถยนต์
ที่ใช้น้ำามันในปี พ.ศ. 2573 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า
สก็อตแลนด์ ตั้งเป้าว่า หลังจากปี พ.ศ. 2575 หรืออีก 14
ปีข้างหน้า จะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำามันวิ่งในประเทศ
อังกฤษและฝรั่งเศส มีนโยบายห้ามขายรถยนต์ที่ใช้
น้ำามันในปี พ.ศ. 2583 หรืออีก 22 ปีข้างหน้า
ไต้หวัน ได้เริม่ พิจารณาแผนการเปลีย่ นผ่านไปสูร่ ถยนต์ไฟฟ้า
โดยเริ่มจากมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก่อน ภายในปี พ.ศ. 2573 รถ
มอเตอร์ไซค์ที่วิ่งในไต้หวันจะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานทั้งหมด
ประเทศจีน สนับสนุนการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ภายในประเทศอย่างเต็มที่ และตั้งเป้าว่า ภายในปี พ.ศ. 2568
รถยนต์ไฟฟ้า จะต้องมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 5 ของรถยนต์ทั้งหมด
ที่ขายในประเทศ
ผู้ผลิตรถยนต์ขานรับ สู่การเปลี่ยนแปลง
ไม่ เ พี ย งแต่ ก ารสนับสนุนและตั้งเป้าหมายอย่างจริ ง จั ง
จากภาครัฐในหลายประเทศชั้นนำา ผู้ผลิตรถยนตค่ายต่างๆ
ก็ได้ประกาศแนวทางการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองเพื่อ
ตอบรับกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีที่กำาลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน
โดยภายใน 1-7 ปีข้างหน้านี้ ผู้ผลิตรถยนต์เจ้าใหญ่ในยุโรป เช่น
วอลโว่, โฟล์คสวาเก้น, ออดี้, ฯลฯ ต่างมีนโยบายยกเลิกการผลิต
รถยนต์ที่ใช้น้ำามันเพียงอย่างเดียว ส่วนค่ายรถยนตญี่ปุ่นที่

คนไทยรูจ้ กั คุน้ เคยกันดีอย่างโตโยต้าและฮอนด้า ก็ตง้ั เป้าในการ
เพิ่มสัดส่วนการขายรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า 50% ภายใน ปี
พ.ศ. 2573 และผูผ้ ลิตรถยนต์หน้าใหม่จากสหรัฐอเมริกา ทีค่ นไทย
อาจจะยังไม่คุ้นหูอย่างเทสล่า แต่ถือว่าเป็นผู้นำาเทคโนโลยีด้าน
รถไฟฟ้าที่คนทั่วโลกให้ความสนใจ ได้ทดลองผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ออกมา จำาหน่ายแล้วหลายรุ่น แถมแต่ละรุ่นยังมีประสิทธิภาพที่
ล้ำาสมัย ทั้งวิ่งได้เร็วและไกลไม่แพ้รถยนต์ที่ใช้น้ำามันเลยทีเดียว
ไทยตั้งรับ ปรับตัวตามโลก
ประเทศไทยนั้ น เป็ น ฐานการผลิ ต การส่ ง ออกรถยนต์ ที่
สำาคัญรายหนึ่งของโลก จึงจำาเป็นที่ต้องเร่งปรับตัวให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่กำาลังเกิดขึ้นนี้ โดยรัฐมีเป้าหมายที่จะทำาให้
เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป็นศูนย์กลาง
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่จำาเป็น ออกนโยบายส่งเสริมการลงทุน เพื่อรักษา
การเป็นศูนย์กลางการผลิตและประกอบรถยนต์ในภูมิภาคนี้
นอกจากนี้ยังตั้งเป้าให้มีรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1 ใน 4
บนท้องถนนภายในปี พ.ศ. 2579 โดยปัจจุบันได้เริ่มมีการสร้าง
สถานีชาร์จไฟขึ้นมารองรับ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
ในคราวหน้า เราจะมาคุยเรื่องที่หลายคนอ่านแล้วอาจจะ
ยังสงสัยว่า ถ้ามีแต่รถยนต์ไฟฟ้าแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะ เราจะ
ชาร์จไฟที่ไหน สถานีชาร์จไฟจะเหมือนปั๊มน้ำามันไหม ชาร์จแล้ว
จะวิ่งได้ไกลแค่ไหน การมาถึงของรถยนต์ไฟฟ้าที่ดูเหมือนเป็น
เรื่องไกลตัว จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำามันเลย
แต่อย่าลืมว่า ในปัจจุบนั นี้ เทคโนโลยีนั้นพัฒนาเร็วมาก เมื่อ
10 ปีที่แล้ว เรายังไม่มีสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปต่ออินเตอร์เน็ตได้
ง่ายๆ ไม่มีเฟซบุ๊กหรือไลน์ที่ใช้กันเป็นประจำาเหมือนวันนี้ และ
เมื่อถึงเวลานั้น การขับรถไปเติมน้ำามันอาจจะฟังดูเป็นเรื่อง
โบราณไปแล้วก็ได้
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สกู๊ปพิเศษ

ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า

พา “Gen Wild”
สัมผัสความหลากหลาย
ในป่าอินทนนท์

ด้วยเอ็กโก กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการสนับสนุน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน้ำาลำาธารที่สำาคัญของประเทศ
ให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ
แม่น้ำาลำาธาร อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติ ทั้งนี้ยังได้ตระหนักว่าการมีจิตสำานึกรักษ์
ธรรมชาติและเข้าใจชีวิตที่อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ คือ หัวใจสำาคัญ
ของการดูแลรักษาธรรมชาติอย่างยั่งยืน
จากแนวคิดนี้และความตระหนักว่าการปลูกจิตสำานึกด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน้ำาต้องเริ่มต้นที่การ
ปลูกจิตสำานึกของเยาวชน ซึง่ เป็นกำาลังสำาคัญทีจ่ ะดูแลทรัพยากร
ธรรมชาติตอ่ ไปในอนาคต จึงเป็นทีม่ าของการที่ บริษทั ผลิตไฟฟ้า
จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุป๊ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ปา่ ” โดยร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กร
สาธารณกุศลซึง่ เอ็กโก กรุป๊ ก่อตัง้ และสนับสนุนการดำาเนินงาน
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งฝึกอบรมเยาวชนไปแล้ว
50 รุน่ รวมกว่า 3,000 คน
สำาหรับในปีน้ี “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ปา่ รุน่ ที่ 51”
จัดขึน้ ภายใต้แนวคิด “Gen Wild ความหลากหลายในป่ากว้าง”
โดยพาเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนใน
ทุกภูมภิ าคทัว่ ประเทศ 65 คน ทีอ่ าจจะเรียกได้วา่ เป็นกลุม่ คนอีก
หนึง่ Generation ได้ ไปเรียนรูแ้ ละสัมผัสความหลากหลายทาง
ชีวภาพของป่าต้นน้าำ และการอยูร่ ว่ มกันกับป่าของชุมชนคนต้นน้ำา
และผูพ้ ทิ กั ษ์ปา่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
เป็นเวลา 7 คืน 8 วัน
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ปีนเ้ี อ็กโก กรุป๊ ยกประเด็นความหลากหลายในป่ากว้าง
ให้เยาวชนได้สัมผัสอย่างชัดเจนขึ้น และด้วยคุณลักษณะตาม
ธรรมชาติในวัย เยาวชนก็จะได้คน้ พบว่า ท้ายทีส่ ดุ ใครๆ ก็สามารถ
เป็น Gen Wild ได้ ถ้ามีจติ ใจทีร่ กั ธรรมชาติและเข้าใจชีวติ ทีอ่ ยู่
ร่วมกับธรรมชาติ ซึง่ การทีไ่ ด้มาทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
ป่าต้นน้าำ ทีม่ คี วามสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ
มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย เยาวชนจะได้เห็น และสัมผัส
ระบบนิเวศ รูปแบบความสัมพันธ์ของสิง่ มีชวี ติ ต้นไม้ สัตว์ และ
หน้าทีท่ แ่ี ต่ละสิง่ มีตอ่ กัน รวมทัง้ ความหลากหลายของผูค้ นทีอ่ ยู่
ใกล้ชดิ กับธรรมชาติและการอยูร่ ว่ มกับป่าของคนเหล่านัน้ ไม่วา่
จะเป็นเจ้าหน้าทีผ่ พู้ ทิ กั ษ์ปา่ ชุมชนทีอ่ ยูก่ บั ป่า ไปจนถึงมัคคุเทศก์
ประจำาถิน่ ทีม่ คี วามหลากหลายทางความคิดและมุมมองทีม่ ตี อ่
ธรรมชาติ ก็จะเป็นประสบการณ์ให้เยาวชนได้มาสัมผัส และพบว่า
ความหลากหลายของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันได้นั้น ล้วนมี
หน้าที่ต่อกัน เชื่อมโยงและสัมพันธ์กันเป็นระบบนิเวศ รวมทั้ง
ตัวเราด้วย
ไฮไลท์ของกิจกรรมในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ปา่ รุน่ ที่ 51
คือความหลากหลายที่แฝงอยู่ในแต่ละกิจกรรมที่ออกแบบมาใน
แต่ละวัน ซึง่ ช่วยกระตุน้ ให้นอ้ งๆ ได้พบเจอคุณค่าของระบบนิเวศ

“ใครๆ ก็สามารถเป็น
Gen Wild ได้ หากมี
จิตใจที่รักธรรมชาติและ
เข้าใจชีวิตที่อยู่ร่วมกับ
ธรรมชาติ”

สิง่ แวดล้อมทีม่ อี ยูร่ อบตัว ในสังคมทีเ่ ขาอยูใ่ นแต่ละวัน เขาอาจมอง
ไม่เห็นหรือมองข้ามไป ได้ตคี วามหมาย เกิดการผสมผสาน และ
ตกผลึกในรูปแบบของตนเอง ได้แก่ กิจกรรมเรียนรูร้ ะบบนิเวศและ
ป่าต้นน้ำาที่สูงสุดในประเทศไทย ณ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
กิว่ แม่ปาน เรียนรูผ้ า่ นกิจกรรมสือ่ ความหมายธรรมชาติ ณ ป่า
6 คนโอบ การดูแลและอยู่ร่วมกันกับป่าของชุมชนคนต้นน้ำา
ณ บ้านแม่กลางหลวง รวมทัง้ เรียนรูร้ ะบบนิเวศป่าสนและป่าดิบเขา
ระดับล่าง เพือ่ เห็นถึงการใช้ประโยชน์และการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ
นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ (หมอหม่อง) คุณหมอหัวใจ
นักอนุรกั ษ์ หนึง่ ในบุคคลทีม่ หี น้าทีแ่ ละวิถชี วี ติ ใกล้ชดิ กับธรรมชาติ
ได้มาเล่าประสบการณ์ในฐานะวิทยากรของค่ายนีใ้ ห้นอ้ งๆ ฟังและ
ให้ขอ้ คิดทิง้ ท้ายว่า “...เราต้องให้เกียรติ และเคารพต่อการดำารง
อยู่ของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะตัวเล็กเท่ามดแดง หรือตัวใหญ่เท่า
ปลาวาฬก็มคี วามสำาคัญทัง้ สิน้ ฉะนัน้ ความเมตตาทีเ่ รามีตอ่ สิง่
ต่างๆ รอบตัว จึงเป็นสิง่ ทีส่ าำ คัญมากๆ อยากให้เรามีหวั ใจสัมผัส
ความงามบนโลกใบนี้ เมือ่ เราเห็นความงดงามต่างๆ เห็นความ
งดงามในแง่ของคุณค่าต่อระบบนิเวศต่อโลกนี้ เราจะรักมัน เมือ่
เรารักมัน เราก็จะมีหวั ใจทีค่ ดิ อยากจะปกป้องมัน”

ตัวแทนเยาวชน 3 คน จากภูมิภาคต่างๆ สะท้อนมุมมองและ
ความรู้สึก หลังจากมาใช้ชีวิตร่วมกันในค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 51 ดังนี้
ปภาวิน ปินทะเยา รร.จอมทอง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า
“ป่าไม่ได้มีแค่ต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและ
ไม่มชี วี ติ อยูอ่ กี มากมาย และความหลากหลายทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ของป่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน ทุกคนที่มาอยู่ในค่ายนี้มาจาก
ต่างพื้นที่ ต่างภูมิภาค มีความหลากหลายในเรื่องของปัญหา
สิ่งแวดล้อม การมาค่ายครั้งนี้ ทุกคนจะได้รับแนวทางและพลัง
ที่จะส่งเสริมให้มีความกล้าในการแก้ไขปัญหา นอกจากนี้ ด้วย
ความคิดและมุมมองที่หลากหลายจากคนที่อยู่ร่วมกับป่า ทำาให้
ได้รับความรู้และข้อมูลที่จะนำาไปใช้ในการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นมากกว่านี้ครับ ความหลากหลายใน
เรือ่ งของรุน่ พี่ รุน่ น้อง รุน่ คุณลุง เป็นเหมือนการประสานความคิด
ให้รู้ถึงทัศนคติของแต่ละคนว่าความคิดในแต่ละรุ่นเป็นแบบ
ไหน ความคิดของผู้ใหญ่กับความคิดของเด็ก เมื่อนำามารวมกัน
จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งๆ หนึ่งได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ในขณะที่ มุทิตา ปาโกวงค์ รร.พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า “ป่าคือระบบนิเวศที่มีสิ่งมีชีวิต
มากมาย รวมทั้งผู้คนหลากหลายที่ใช้ชีวิตสัมพันธ์กับป่า ถ้าป่า
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป ป่านั้นก็จะไม่สมบูรณ์ สิ่งที่เราในฐานะ
เยาวชนทำาได้ก็คือการรักษาป่า เพราะถ้าวันหนึ่งไม่มีป่า ไม่มี
ต้นไม้ นั่นหมายความว่า ทุกอย่างคงจะจบสิ้นลง”
สุวรรณ แซ่จง รร.มัธยมวัดดอนตูม จ.ราชบุรี สะท้อน
มุมมองว่า “ค่ายนีน้ อกจากจะได้มติ รภาพทีด่ เี เล้ว ยังได้ประสบการณ์
อีกมากมาย ได้เรียนรู้ความสำาคัญของป่าต้นน้ำาที่อุดมสมบูรณ์
เเถมยังปลูกฝังจิตสำานึกให้กับตนเองผ่านการเรียนรู้จากห้อง
เรียนธรรมชาติ ทำาให้หนูรู้ว่า ป่าไม่ได้มีเพียงเเค่ต้นไม้เท่านั้น เเต่
เต็มไปด้วยความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดิน น้ำา
อากาศ เเละสิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่ ที่อยู่ร่วมกันเเบบเป็นวัฏจักร
ทำาให้มีความสมบูรณ์ในตัวของมันเอง วัฏจักรของป่าไม่จำาเป็น
ต้องมีมนุษย์ เเต่วัฏจักรของมนุษย์จำาเป็นต้องมีป่า”
ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 51 หวังว่า เมื่อ
เยาวชนทั้งหมดกลับออกไปจากป่า เขาจะสามารถตั้งคำาถามต่อ
ตัวเองถึงหน้าที่ต่อธรรมชาติในฐานะเยาวชนคนหนึ่ง รวมทั้ง
ออกแบบรูปแบบการใช้ชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติในแบบของ
ตนเองและเหมาะสมต่อบริบทชีวิตและวัยของตนเองได้
สุขใจ 21

รู้ ไว้ใช่ว่า

เคล็ดลับแม่บ้าน

เก็บผักสดอย่างไร
ให้กินได้ทัน
คิดว่าแม่บ้านทุกบ้านน่าจะเคยประสบปัญหา “ผักเน่า” คาตู้เย็นกันมาไม่น้อย
ทั้งที่ๆ อุตส่าห์ตั้งใจเก็บผักไว้ ในตู้เย็นอย่างดี แต่พอผ่านมาไม่ถึงอาทิตย์
ผักที่เราเฝ้าบรรจงทะนุถนอมเก็บเอาไว้ ตั้งใจว่าจะเอามารับประทาน
ผักเหล่านั้นก็เน่าเสียกันไปหมด รู้หรือไม่ว่า หากเราเปลี่ยนวิธีการเก็บผัก
ไม่ได้เก็บผักทุกอย่างรวมๆ กัน แออัดอยู่ในช่องเก็บผักตู้เย็นแบบที่ปกติเคยทำา
จะทำาให้เราสามารถยืดอายุของผักให้เสียช้าลงได้ “รู้ ไว้ ใช่ว่า” ฉบับนี้
จึงขอนำาเสนอเคล็ดลับวิธีการยืดอายุเวลาของผักสด เราลองมาดูกันว่า
ผักแบบไหน ควรเก็บอย่างไรถึงจะอยู่ได้นาน อย่ารอช้า... ลองไปดูกันเลย

ผักชี ใบกะเพรา ใบโหระพา ต้นหอม
ผักเหล่านี้เมื่อซื้อมาแล้ว ก่อนจะเก็บควรจะ
ล้างน้ำาทำาความสะอาด ตัดราก แล้วแช่ใน
น้ำาเย็นประมาณ 10-15 นาทีก่อน เพื่อให้ผักนั้น
ฟื้นสภาพกลับมาสดอีกครั้ง แล้วจึงค่อย
นำาออกมาซับน้ำาให้แห้ง ใส่ถุงพลาสติก
ปิดปากถุงให้แน่น หรืออาจจะใช้ถุงซิปล็อค
ก่อนจะนำาไปเก็บในตู้เย็นอีกครั้ง
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ผักประเภทหัว ผักสลัด
ผักกาดขาว และผักกาดเขียว
ใช้วิธีคล้ายกับวิธีแรก คือเด็ดใบผัก
ไปล้างน้ำาให้สะอาดทีละใบ ซับน้ำาให้แห้ง
แล้วจึงค่อยนำาไปใส่ถุงพลาสติก
หรือถุงซิปล็อคก่อนเก็บในตู้เย็น

หน่อไม้ฝรั่ง
ให้นำาไปล้างน้ำาให้สะอาด ตัดด้านล่างของลำาต้น
ออกประมาณ 1-2 นิ้ว แล้วเอาไปใส่ในขวดโหลที่
มีน้ำาประมาณ 1 ใน 3 ของขวด จากนั้นคลุมด้วย
ถุงพลาสติก แล้วเก็บในตู้เย็น จะทำาให้
หน่อไม้ฝรั่งยังกรอบสดได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียว

ผักบางอย่างไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ ได้นะ
หัวหอม
หัวหอมนั้นชอบที่ปลอดโปร่ง
มีอากาศถ่ายเท ดังนั้นจึงไม่จำาเป็น
ต้องเก็บในตู้เย็น แต่ให้นำามาใส่
ในตาข่าย แขวนไว้ในที่ที่มี
อากาศถ่ายเทจะดีกว่า

มะเขือเทศ
มะเขือเทศนั้น หากเก็บในตู้เย็นจะทำาให้
เสียรสชาติ เนื่องจากความเย็นและความชื้น
ดังนั้น จึงควรเก็บนอกตู้เย็น โดยแยกเป็น
2 วิธี คือ 1. มะเขือเทศที่ยังไม่สุก
ให้หาลัง หรือกล่องกระดาษปูด้วยผ้า
เสร็จแล้วหาตะแกรงมาวางบนผ้า แล้วเรียงมะเขือ
บนตะแกรง โดยเอาขั้วลงด้านล่าง เพื่อให้ขั้ว
มะเขือเทศสัมผัสกับอากาศและแสงแดดน้อยลง
ซึ่งช่วยให้มะเขือเทศสุกช้าลงเก็บได้นานขึ้น
2. มะเขือเทศที่สุกจัด ควรเก็บในอุณหภูมิห้อง
และวางให้ห่างไกลแสงแดด จะยืดระยะเวลาได้
อีกประมาณ 1 อาทิตย์

ที่มา : http://www.krua.co/cooking/cook-to-know/3/ต้องรอด-6-วิธีเก็บผักไม่ให้เน่าคาตู้เย็น

เห็ด
ความชืน้ ในตัวเห็ดนัน้ เป็นตัวการทีท่ าำ ให้เน่าเสียง่าย
จึงไม่ควรรีบล้างถ้ายังไม่ได้ใช้ วิธีการเก็บจึงควร
ใส่ในถุงพลาสติกที่เจาะรูไว้รอบๆ ถุง เพื่อให้มี
อากาศถ่ายเทออกจากถุงได้ แล้วจึงค่อยนำาไปใส่
ตู้เย็น วิธีนี้จะทำาให้ยืดอายุของเห็ดได้ประมาณ 3
วัน แต่ถ้าอยากให้อยู่ได้สักประมาณ 5 วัน ให้เก็บ
นอกตู้เย็น โดยใส่เห็ดในถุงก๊อบแก๊บ เปิดปากถุง
กว้างๆ แล้ววางไว้ในที่ที่มีอากาศถ่ายเท เช่น
ริมหน้าต่าง แม้ว่าจะยืดอายุของเห็ดได้นานขึ้น
แต่จะทำาให้ผิวของเห็ดเหี่ยวลง ไม่เต่งตึงน่ากิน
เหมือนวิธีแรก

หัวเผือก หัวมัน
หัวเผือก และหัวมันเป็นพืชที่ชอบ
ความมืดและอากาศถ่ายเท
เราจึงควรเก็บในตู้กับข้าว แบบที่มี
บานเปิดเป็นบานเกล็ด หรือมุ้งลวด
ไม่ใช่บานปิดทึบ หรืออีกวิธีคือเก็บใน
ตระกร้าที่มีรูรอบๆ แล้วเอากระดาษ
หนังสือพิมพ์วางปิดด้านบนเพื่อ
ป้องกันความชื้น วางไว้ในที่แดด
ส่องไม่ถึง ก็สามารถเก็บได้เป็นเดือน
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ภาคไหนใคร่บอก

โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง
เอ็กโก กรุป๊ จัดพิธมี อบทุนปฐมนิเทศ และทัศนศึกษา
โรงไฟฟ้า สำาหรับนักเรียนทุนอาชีวศึกษารุน่ ที่ 2 ภายใต้โครงการ
“โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” เพือ่ เปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโกทีเ่ รียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้ศกึ ษาต่อ
ในระดับ ปวช.-ปวส. ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า
จำานวน 25 ทุน ซึง่ เป็นทุนทีไ่ ม่มภี าระผูกพันกับบริษทั
นอกจากพิธมี อบทุนอาชีวศึกษาให้สาำ หรับนักเรียน
ทุนอาชีวศึกษารุน่ ที่ 2 แล้ว ทางเอ็กโก กรุป๊ ยังได้
พาน้องๆ เยาวชนทีไ่ ด้รบั ทุน เดินทางไปทัศนศึกษา
โรงไฟฟ้าคลองหลวง และ โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ลพบุรโี ซลาร์ อีกด้วย

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเปิดให้เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการนำาเยาวชน
เยีย่ มชมโรงไฟฟ้า เพือ่ เป็นการสร้างความเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่
ทีถ่ กู ต้องของโรงไฟฟ้ากับชุมชน อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์
กองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้า ซึง่ ได้รบั ความสนใจเป็นอย่างมากจากนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเจ้าหน้าทีจ่ ากคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน

โรงไฟฟ้าขนอม
โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน
กิจกรรม “สภากาแฟยามเช้า“ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ
แต่ละหน่วยงานให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยมีเทศบาล
ตำาบลอ่าวขนอมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมประจำา
เดือนมีนาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ประชาชน ในอำาเภอขนอม
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โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก นำาโดย นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์
กรรมการผูจ้ ดั การ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารจากรัฐวิสาหกิจ
ไฟฟ้าลาว และคณะผูบ้ ริหารจาก ESCO ในการเข้าเยีย่ มชม
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า และเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุด ใน
กระบวนการทำางานของโรงไฟฟ้าขนอม

ส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าม่วง
จัดโครงการสอบแข่งขันความรูร้ ะดับประถมศึกษา
ชิงทุนการศึกษา ครัง้ ที่ 18 ประจำาปี 2561 ขึน้ โดยมี
จุดประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนในเขตอำาเภอขนอม
มีความกระตือรือร้น และเพิม่ พูนประสบการณ์ในการสอบ
หรือแข่งขัน โดยได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนตาม
โครงการฯ ทัง้ สิน้ จำานวน 30 ทุน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม ในกลุม่ เอ็กโก เปิดโอกาสให้
นายวิษณุ เพชรไพทูลย์ นักวิชาการพัฒนาการอำาเภอซับใหญ่
คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เข้ามาศึกษาดูงาน
ทีโ่ รงไฟฟ้า ซึง่ ได้มกี ารบรรยายให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพลังงาน
สะอาดและพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วน
กระบวนผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมทีไ่ ด้รบั ความสนใจเป็น
อย่างมากจากผูเ้ ข้าร่วมศึกษาดูงาน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม
โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม ในกลุม่ เอ็กโก ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานทีอ่ ยูใ่ กล้พน้ื ทีโ่ ครงการฯ (หมูบ่ า้ นตลุกคูณพัฒนา) รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลโครงการทีเ่ ป็นรายละเอียดของ
โครงการฯ ให้เยาวชนนักเรียนได้รบั ทราบโดยเฉพาะข้อมูล
พลังงานสะอาดทีเ่ กีย่ วข้องกับพลังงานทางเลือก และส่วน
กระบวนผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมซึง่ ได้รบั ความสนใจจาก
ผูเ้ ข้าร่วมศึกษาดูงานมาก โดยมี นางภัทราภรณ์ พิิชัยกุล
รักษาการในตำาแหน่ง ผูอ้ าำ นวยการโรงเรียนบ้านตลุกคูณพัฒนา ผูใ้ หญ่บา้ นตลุกคูณพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูน้ าำ ท้องถิน่ เข้าร่วมการศึกษาดูงานครัง้ นี้

โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรม
กีฬาต้านยาเสพติด ประจำาปี 2561 เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง และความสามัคคีรว่ มกันของชาวบ้านในแต่ละ
หมูบ่ า้ น เพือ่ ให้ชาวบ้านมีกจิ กรรมทำา
ร่วมกัน และใช้กฬี าเป็นตัวเชือ่ มความ
สัมพันธ์ระหว่างหมูบ่ า้ น ซึง่ จะทำาให้
วัยรุน่ หันมาเล่นกีฬา ห่างไกล
ยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์
อันดีตอ่ หน่วยงานราชการในระยะยาว

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชัน่ ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมการศึกษาดูงานกับโรงเรียนผูส้ งู อายุเทศบาลมาบข่าพัฒนา
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ผูส้ งู อายุ ประจำาปี 2561” จ. อยุธยา

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุนของรางวัล
สำาหรับการจัดกิจกรรมของ สนง.พลังงาน จ.ราชบุรี ในงาน
“ท่องเทีย่ วราชบุรี ของดีเมืองโอ่งและงานกาชาดประจำาปี
2561” โดยภายในงานนีท้ างสนง.พลังงานจังหวัดราชบุรี
ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่ความรูด้ า้ น
พลังงานให้กบั ประชาชนผูเ้ ข้าร่วมงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพโี ฟร์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพโี ฟร์ ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด
โดยมีนายกเทศบาลตำาบลทุง่ เทิงเป็นตัวแทนในการรับมอบ
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ความปลอดภัยและสุขอนามัยของชุมชน

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
งบประมาณกิจกรรม“วันหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัด
ชัยภูมิ” โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่จากอำาเภอยิ้ม อำาเภอซับใหญ่
ออกเยี่ยมให้กำาลังใจ และ
ช่วยเหลือนักเรียนยากจน และ
ผู้มีรายได้น้อยในเขตพื้นที่
อำาเภอซับใหญ่ และสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อ
หน่วยงานราชการในระยะยาว

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เอสพีพโี ฟร์ ในกลุม่ เอ็กโก ร่วม
สนับสนุนงบประมาณในกิจกรรม
“โครงการสร้างเมืองสะอาด” ณ
ทีท่ าำ การกำานันตำาบลท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก นำาโดย นายพนมวรรณ ตะกี่
ผูจ้ ดั การส่วนบริการ นายมนตรี โชคอนันต์ ผูจ้ ดั การส่วนเคมี
และสิง่ แวดล้อม พนักงาน และผูป้ ฏิบตั งิ าน บฟข. ร่วมกับ
อาสามัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) หมูท่ ่ี 8 และ
โรงพยาบาลขนอม จัดโครงการออกเยีย่ มผูพ้ กิ าร และ
ผูส้ งู อายุประชาชนบ้านบางแพง ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ภาคประชาชนบ้านบางแพงประจำาปี 2561 เพือ่ เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะการระบาดของโรคติดต่อต่างๆ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบ
ประมาณในกิจกรรม “พัฒนาสถานทีอ่ าสากูช้ พี เทศบาล
เมืองคลองหลวง” เพือ่ ใช้งานในทีมอาสากูช้ พี เทศบาลเมือง
คลองหลวง ใช้ในการติดต่อสือ่ สารช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ
เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ ในพืน้ ทีต่ าำ บลต่างๆ
โดยมีนายชัยวัฒน์ ยิง่ ยวด
รองนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทน
ในการรับมอบ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก ร่วม
สนับสนุนโครงการ ”ทันตกรรมเคลือ่ นที”่
ซึง่ อยูภ่ ายใต้โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัย และเสริมสร้างสุขอนามัยทีด่ ใี ห้
กับชุมชน โดยจัดขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนชุมชน
ในคลองหลวงมีสขุ ภาวะในช่องปาก
และฟันดี และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทู

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทู ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
สนับสนุนงบประมาณในการจัด “โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุและพิการ ปี 2561” พร้อมกับมอบเสื้อเป็น
ของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่สำานักงานเทศบาลตำาบล
แสลงพัน ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับมอบ
26 สุขใจ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
งบประมาณใน“โครงการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้
ผู้สูงอายุ” ณ สถาบันตูวันอาอีซะห์วิทยา
จ.ปทุมธานี เพื่อให้ทางอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
สามารถดูแลและให้ความรู้ผู้สูงอายุ
ที่กระจายอยู่ในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยมี
นายปริญญา หอมจันทร์ ประธานอาสา
สมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (ชุมชน
มุสลิมคลองหนึ่ง) เป็นตัวแทนในการรับมอบ

พัฒนาสาธารณูปโภค

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรม “จิตอาสาทำาแนวกันไฟ ณ สวนพุทธอุทยาน
เฉลิมพระเกียรติ (เกิง้ ช่อผกา)” ซึง่ โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม
ได้ดาำ เนินกิจกรรมในการร่วมปลูกต้นไม้ และทำาแนวกันไฟ
มาต่อเนีอ่ งเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยมีนายบุญหลัน่ แก้วสีไว
ประธานสภา อบต.ซับใหญ่ นายพิษณุ เพชรไพทูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำาเภอซับใหญ่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
และนักเรียนโรงเรียนซับใหญ่วทิ ยาคม
และโรงเรียนบ้านบุฉนวน เข้ามาร่วมใน
กิจกรรมนี้

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาโก
(ไทรเพชร)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาโก (ไทรเพชร) ใน
กลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างเต็นท์
เก้าอี้และโต๊ะเพื่อชุมชนหมู่ 1 ต.บางตาเถร จ.สุพรรณบุรี

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น
โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น
ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
งบประมาณจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศให้แก่ รพ.สต.
บ้านกระเฉท เพือ่ ปรับปรุงสถานที่
ให้เหมาะสมมากขึ้น

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ซึ่งกิจกรรมนี้
เป็นการร่วมกันทำากิจกรรมสาธารณประโยชน์ ระหว่าง
เยาวชนในพื้นที่ และคนในชุมชน โดยมุ่งทำากิจกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
งบประมาณในโครงการ “การพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ในสถานศึกษา โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บำารุง จ.ปทุมธานี“
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในโรงเรียนให้มีสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในสถานศึกษาที่ดีขึ้น

โรงไฟฟ้าคลองหลวง
โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“โครงการด้านการพัฒนาสถานที่สมาคมสูงอายุไวท์เฮ้าส์”
ณ สมาคมผู้สูงอายุ ชุมชนไวท์เฮ้าส์ จ.ปทุมธานี โดยทาง
ชุมชนได้นำาไปซื้อพัดลม เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนใช้ใน
การทำากิจกรรมต่างๆ ในสมาคม เช่น งานทำาบุญ
งานประชุมประจำาปี พิธีงานต่างๆ และภายในชุมชน
สามารถนำาไปใช้ในงานต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม ซึ่งมี
นายบุญคง หอมเนียน อุปนายกเป็นตัวแทนในการรับมอบ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก เข้าร่วมและ
สนับสนุนงบประมาณกิจกรรม “วันแรงงานแห่งชาติของ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ” ซึ่งเป็น
กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสาธารณประโยชน์โดยการปลูกป่า
ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่ถูกทำาลาย เพื่อคืนผืนป่าต้นน้ำา ณ
ป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุน
“โครงการ ป่ารักษ์นาำ้ โล่ใหญ่ชยั ภูม”ิ โดยทางโรงไฟฟ้าร่วม
สนับสนุนงบประมาณในการปลูกต้นไม้เพือ่ ฟืน้ ฟูสภาพป่า
เสือ่ มโทรม (เขาหัวโล้น) และการสร้างฝายมีชวี ติ เพือ่ กักเก็บน้าำ
ในลำาห้วยสาขาทีเ่ ป็นต้นน้าำ ของลำาน้าำ ชี ณ บริเวณป่าโล่ใหญ่ ใน
เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ รวมทัง้
เป็นการกระชับความสัมพันธ์กบั หน่วยงานราชการจังหวัด
ชัยภูมอิ กี ด้วย

ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และวันสำาคัญของชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก นำาโดย
นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ
พร้อมทั้งพนักงาน บฟข. ร่วมทอดผ้าป่า
สามัคคีวัดสุวรรณบรรณพต วัตถุประสงค์
เพื่อนำาปัจจัยมาดำาเนินการก่อสร้าง
ศาลาเทียบเมรุ ณ วัดสุวรรณบรรพต
จ.นครศรีธรรมราช

โรงไฟฟ้าชัยภูมวิ นิ ด์ฟาร์ม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดงาน “200 ปี ผูก้ ล้าพญาแล” หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ ของ “งาน
บุญเดือนหก” ซึง่ กิจกรรมงานบุญเดือนหกนีเ้ ป็นกิจกรรมทีท่ กุ อำาเภอ
ในจังหวัดชัยภูมิ จะส่ง
นางรำาเข้าร่วมรำาถวาย
เจ้าพ่อพญาแล ใน
โอกาสทีจ่ งั หวัดชัยภูมิ
ครบรอบอายุ 200 ปี

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการถวายกัณฑ์เทศน์มหาชาติสันดรชาดกและร่วมพิธี
ยกเสาเอก เสาโท ศาลาการเปรียญ
ณ วัดซับเจริญสุข ต.ซับใหญ่ โดยมี
นางไพวัลย์ ทั่วไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน
ซับเจริญสุข นายพิษณุ เพชรไพทูล
นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำาเภอซับใหญ่
และผู้คนในพื้นที่ในหมู่บ้านซับเจริญสุข
และหน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
กิจกรรม ”งานทำาบุญประจำาปี ไวท์เฮ้าส์ ซอย 3” เพื่อสร้าง
ความเป็นสิริมงคลแก่ผู้คน และสร้างความสามัคคีร่วมกัน
ในชุมชน โดยมีนายบัญชา กิจวิถี ประธานชุมชนไวท์เฮ้าส์
ซอย 3 เป็นผู้รับมอบ

สนุกคิดพิชิตรางวัล
ปัจจุบัน สัตว์ทะเลกำาลังประสบปัญหาขยะและมลพิษ
ทางน้ำา ช่วยดูให้หน่อยว่าปลาตัวนี้ กินอะไรเข้าไป
ถึงได้ ไม่สบาย ใครตอบได้เรามีของเล็กๆ น้อยๆ เป็น
ของรางวัลให้นะ

วิธีเล่น

ลากเส้นต่อจุดตามลำาดับแล้วดูว่าได้เป็นรูปอะไร

ขอตอบว่าสิ่งที่อยู่ ในท้องปลาคือ
...........................................................

ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

อีเมล์ หรือ ไลน์ ไอดี
สุขใจ 39

ความคิดเห็น
จากเพื่อนบ้าน

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

จิตใจของเราทำาดีเวลาไหน มันก็ดีเวลานั้น
ความดี ความชั่ว ไม่ขึ้นกับฟ้ากับดิน
ขึ้นอยู่กับจิตกับใจ กับความประพฤติของเรา
หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

ยิ้มที่สุขใจ
เรายิ้มเมื่อเราเป็นสุข พลังแห่งรอยยิ้มมีประโยชน์หลายอย่างที่เราคาดไม่ถึง มีหลายงานวิจัย
พบว่า “หัวสมองเร็วขึ้นเมื่อเรายิ้ม” นักวิจัยพบว่าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส และมีความสุข
เป็นประจำา จะมีแนวโน้มแก้ ไขจัดการปัญหาต่างๆในที่ทำางานได้ดีกว่าคนที่หน้าตาบูดบึ้ง
หน้าปกสุขใจฉบับนี้ได้รับพลังแห่งรอยยิ้มจาก ป้าเยาว์ พเยาว์ บุญชัย ตัวแทนวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรแปรรูปบ้านไร่กล้วย ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตกล้วยตากจากโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่นอกจากกล้วยตากของ ป้าเยาว์จะส่ง ความหวานละมุนลิ้นผ่าน
กล้วยตากถึงลูกค้าทุกคนแล้ว ยังขอส่งต่อความหวานผ่านรอยยิ้ม ความสดใส
มาให้แก่ผู้อ่านวารสารสุขใจทุกท่านด้วย

