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เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ปี 2
นำ�ทัพจัดเต็มความรู้

เที่ยวตลาดย้อนยุค
บุกโรงตีเหล็ก

แก่น้องเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

เดินเล่น ชิมของอร่อยจาก
ตลาด 3 แห่ง ของจังหวัดนครปฐม
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รู้ ไว้ ใช่ว่า

คิดซักนิด
ก่อนแชร์
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ชัวร์ก่อนแชร์

ของดีบ้านเรา

6 ขั้นตอน เช็กซักนิดก่อนกดส่งข่าว
ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม

งานสานผักตบชวา
พลิกมูลค่าสู่ครัวเรือน
เรียนรู้วิธีการสานตระกร้าใบสวย
จากผักตบชวา

หน้า 18

หน้า 14

ต้นทางสร้างสรรค์
ปลูกหลายอย่าง
สร้างรายได้ ไม่รู้จบ

เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ ที่ลด
การใช้สารเคมี และเปลี่ยนมา
ปลูกพืชหลายชนิดแทน

สกู๊ปพิเศษ

สวมบท นักสืบพลังงาน
ในกิจกรรม 'สัปดาห์วิทยาศาสตร์'
ฟังที่มาและความรู้สึกของน้องๆ ที่มาร่วม
กิจกรรมกับศูนย์การเรียนรู้ขนอมกัน

สวัสดีค่ะ เพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกทุกท่าน
สำ�นวนทีว่ า่ “Time Flies” หรือ “เวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหก” นัน้ มักจะตรงกับความรูส้ กึ ของหลายๆ ท่าน
ในช่วงปลายปี 2562 นี้ บางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนตนเองได้ทำ�งานอย่างหนักมาตลอดปีจนเวลาผ่านไป
ไวมากๆ แบบไม่ทันได้ตั้งตัว บางท่านอาจจะกำ�ลังวางแผนที่จะเตรียมตัวไปพักผ่อนในวันหยุดกับครอบครัว
เป็นการให้โบนัสกับตัวเองเพื่อต้อนรับพุทธศักราชใหม่ที่จะมาถึงนี้
สำ�หรับทีมงานสุขใจเอง ก็ขอใช้เวลาช่วงท้ายปีนี้ในการส่งความสุขให้แก่ผู้อา่ นทุกท่าน ด้วยการแนะนำ�
จังหวัด “นครปฐม” จังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถจัดโปรแกรมแบบเช้าไปเย็นกลับได้ โดยจะแนะนำ�
การท่องเที่ยวแบบเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน เอาใจเหล่าแม่บ้านที่ชอบเดินตลาด ซึ่งรวบรวมมาให้ถึง 3 ตลาด
3 สไตล์ โดยยังรับประกันเรื่องไฮไลท์ของกินอร่อยและความเพลิดเพลินในการเดิน สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ใน
คอลัมน์ “บ้านฉัน บ้านเธอ”
จากนั้นแวะไปดูต้นแบบวิถี “สวนเกษตรชีวภาพ” ที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและปลูกพืชโดยไร้
สารเคมีได้ในคอลัมน์ “ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส” พร้อมๆ ไปกับการชมวิธีการเปลี่ยนวัชพืชอย่าง
ผักตบชวาให้กลายมาเป็นกระเป๋า ตะกร้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สวยงาม ได้ในคอลัมน์ “ของดีบ้านเรา”
ยง่ิ ไปกว่านัน้ ทางทีมงานสุขใจ ยังได้เก็บภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ออนทัวร์ ปี 2”
ที่จะร่วมมอบความรู้และความสนุกให้แก่เยาวชน ในคอลัมน์ “เรื่องเด่นเล่มนี้” และภาพบรรยากาศกิจกรรม
“นักสืบพลังงาน แกะรอยการเดินทางของไฟฟ้า” ทีจ่ ดั ขึน้ ทีศ่ นู ย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอมได้ทค่ี อลัมน์ “สกูป๊ พิเศษ”
ทิ้งทวนส่งท้ายสำ�หรับแฟนคลับวารสารสุขใจรุ่นเด็กๆ สำ�หรับ เอ็กโก เรนเจอร์ ในตอนที่ 8 ตอนจบของซีรี่ส์
เอ็กโกเรนเจอร์น้ี แน่นอนว่า รับประกันความสนุกและครบเครือ่ งเรือ่ งความรูเ้ กีย่ วกับพลังงานไฟฟ้าเหมือนเดิม
สุดท้ายนี้ ทางทีมงานวารสารสุขใจหวังว่า เรื่องราวที่ทางทีมได้ตั้งใจคัดสรรมาจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน
ทุกท่าน โดยทางทีมงานฯ จะคอยอัพเดตกิจกรรมข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
เพื่อที่ให้วารสาร “สุขใจ” เป็นพื้นที่สื่อกลางระหว่างกลุ่มเอ็กโกกับเพื่อนบ้านรอบโรงไฟฟ้าทุกที่
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ขอให้ผู้อา่ นทุกท่านสุขใจตลอดปีนะคะ

พินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ

ยิ้มที่สุขใจ
หน้าปกสุขใจฉบับนี้ได้รับรอยยิ้มจาก คุณสมาน วิเชียรศรี เจ้าของพิพิธภัณฑ์บ้านเก่า
เล่าเรื่อง และโรงตีเหล็กใน ตลาด รศ. 122 ที่สืบทอดความรู้และสาธิตวิธีการตีเหล็ก
แบบโบราณให้เราได้ดูกันอย่างใกล้ชิด ซึ่งสร้างความประทับใจต่อทุกคน ในการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้ ได้อย่างดี ด้วยใจรัก และมีความสุขกับงานที่ทำ�

บรรณาธิการ

คุณประพันธ์ น้อมนำ�ชัย
ผู้จัดการกลุ่มบริหาร
SSP เอ็กโก้ กรุ๊ป

คุณประพันธ์ น้อมนำ�ชัย ผู้จัดการกลุ่มบริหาร SPP เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “สำ�หรับ
กิจกรรมเอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ทราบถึงที่มาและความสำ�คัญของพลังงาน
ไฟฟ้า โดยภายในงานมีนิทรรศการ “เอ็กโกเรนเจอร์” ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิง
ต่างๆ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า ข้อดีและข้อจำ�กัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
ซึ่งน้องๆ จะได้ร่วมเรียนรู้และเรียนเล่นอย่างสนุกไปพร้อมๆ กัน โดยในปีนี้ เอ็กโกเรนเจอร์
ได้ออนทัวร์ไปยังโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จ.ระยอง จำ�นวน 6 โรงเรียน
ได้แก่ รร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 รร.วัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) รร.วัดกระเฉท
รร.วัดชากลูกหญ้า รร.วัดห้วยโป่ง และ รร.บ้านมาบตาพุด โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษา
ปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,000 คน"

“เอ็กโกเรนเจอร์” ฮีโร่พลังงาน
ยกทัพจัดเต็มความรู้พลังงาน ให้เยาวชน
รอบโรงไฟฟ้า ต่อเนื่องปีที่ 2

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป
เดินหน้าจัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ปี 2” มอบ
ความรู้ เสริมความสนุกด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ผ่านฮีโร่พลังงาน แก่นักเรียนระดับ ป.4 - ป.6 รวมกว่า
2,000 คน ใน 6 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโก จ.ระยอง มุ่งกระตุ้นเยาวชนตระหนักถึงความ
สำ�คัญและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
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กิจกรรม ‘เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์’ ภายใต้โครงการ
“โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
ครอบคลุมการดำ�เนินงาน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาวะ
เยาวชน การส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้อม และการปลูกจิตสำ�นึกอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม
เพือ่ พัฒนาเยาวชนในพืน้ ทีร่ อบโรงไฟฟ้าในกลุม่ เอ็กโก ให้เติบโต
เป็นกำ�ลังสำ�คัญของชุมชน สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของเอ็กโกกรุป๊
ในการดำ�เนินธุรกิจไฟฟ้าด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

คุณอำ�นวย ศิริแพทย์ ผู้อำ�นวยการ รร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ กล่าวว่า “เรื่องพลังงานเป็นชุดความรู้
หนึ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เห็นได้ชัดว่า นักเรียนให้ความสนใจกับ
กิจกรรมทัง้ การ์ตนู เอ็กโกเรนเจอร์ และวิธกี ารนำ�เสนอของเนือ้ หาสาระซึง่ การทีน่ กั เรียนได้เรียนรู้
ประโยชน์ของพลังงานในแต่ละประเภทแล้ว น่าจะมีประโยชน์อย่างน้อยในเรือ่ งของการนำ�ไปใช้
ในชีวิตประจำ�วัน โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
ซึ่งการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่
โรงเรียน ครู และนักเรียนได้มากทีเดียว”  

เรียนรู้ที่มาของเชื้อเพลิง
ที่ใช้ ในการผลิตไฟฟ้า

คุณอำ�นวย ศิริแพทย์

ผู้อำ�นวยการ
รร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1

สุขใจ
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เอ็กโกเรนเจอร์ เป็นตัวการ์ตนู ฮีโร่พลังงาน ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา
ขึน้ ร่วมกันจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดทำ�สือ่ การเรียนรูส้ �ำ หรับเด็ก
และเยาวชน และบุคลากรของเอ็กโกทีม่ คี วามรูด้ า้ นการผลิตไฟฟ้า
ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการนั้นอยู่บนพื้นฐานความรู้ของนักเรียน
ระดั บ ประถมศึ ก ษาในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์
เรื่องพลังงาน ถ่ายทอดผ่านการ์ตูนฮีโร่ ตัวแทนพลังงานทั้ง 6
เชื้อเพลิง ได้แก่

เรียนรู้การใช้เชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าที่หลากหลายเพื่อสร้างสมดุลพลังงาน
ก๊าซเรนเจอร์

วินด์เรนเจอร์

โคลเรนเจอร์

วอเตอร์เรนเจอร์

ไบโอแมสเรนเจอร์

โซลาร์เรนเจอร์

ก๊าซเรนเจอร์ โคลเรนเจอร์ ไบโอแมสเรนเจอร์ วินด์เรนเจอร์
วอเตอร์เรนเจอร์ และโซลาร์เรนเจอร์ มาช่วยกอบกู้โลกจาก
ปีศาจความมืด และช่วยเหลือเด็กๆ ให้มไี ฟฟ้าใช้อย่างยัง่ ยืน โดย
น้องๆ จะได้รทู้ ม่ี าของเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ผลิตไฟฟ้า และกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าอย่างง่ายผ่านชุดนิทรรศการ และการทดลองผลิตไฟฟ้า
แต่ละฐาน เพือ่ ให้เด็กๆ มีสว่ นร่วมในการเรียนรูอ้ ย่างสนุกสนาน
โดยมีพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้วย
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แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้
“รู้สึกดีใจที่มีพี่ๆ มาให้ความรู้ ชอบมาก ทั้งสนุก
และได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อน เช่น เรื่อง
ชีวมวล การนำ�สิ่งเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตไฟฟ้า
ส่วนตัวชอบวินด์เรนเจอร์มากที่สุด เพราะว่าที่โรงเรียนมี
การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมด้วย ทำ�ให้หนูมีความเข้าใจ
มากขึ้นกว่าเดิม และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคต
ซึ่ ง หนู จ ะนำ � ความรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำ�วัน”  

“วันนีไ้ ด้เรียนรูห้ ลายๆ อย่างทีไ่ ม่เคยรูม้ าก่อนเก็บไป
คิดในอนาคตว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำ�วันอย่างไร หนู
ชอบโคลเรนเจอร์มากที่สุด เพราะรู้สึกว่าเรื่องถ่านหินเป็น
เรื่องใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน ไม่เคยรู้ว่าถ่านหินนำ�ไปผลิต
ไฟฟ้าได้ และเมื่อใช้ก็จะหมดไปได้ แล้วหนูก็ชอบฐาน
วอเตอร์เรนเจอร์ด้วย หนูคิดว่าเรื่องน้ำ�เป็นเรื่องใกล้ตัว
พี่ๆ เขาสอนให้หนูเข้าใจข้อดีข้อเสียของการนำ�น้ำ�มาผลิต
ไฟฟ้า ทุกวันนี้เราใช้น�้ำ ทำ�ทุกอย่าง ใช้ล้างหน้าแปรงฟัน
ใช้ดื่ม ต้องตระหนักในการใช้มากขึ้น เพราะ
ข้อจำ�กัดคือ การหามายาก”

ด.ญ.สุธิมนท์ สุขจำ�รัส (น้องส้มโอ)

ด.ญ.สุกัญญา พรฉัตรภู (น้องเอม)

อายุ 12 ปี ป.6 รร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1

อายุ 12 ปี ป.6 รร.นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1

การให้ความรู้ด้านพลังงานนั้น นอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จ�ำ เป็นสำ�หรับการเรียนแล้ว ยังช่วยสร้างจิตสำ�นึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนโดยตรงด้วย โดยเฉพาะการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ซึ่งการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน นับเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้เกิดขึ้น
สุขใจ
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ตลาดน้�ำ ลำ�พญา

(เปิด เสาร์ - อาทิตย์ 8 โมง - 5 โมงเย็น)

เที่ยวตลาดย้อนยุค
บุกโรงตีเหล็ก
บ้านฉันบ้านเธอฉบับนี้ เราได้ น้องนิ อุมา จ้อยทองมูล
จากวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า อาสาพา พี่ๆ ทีมงาน
เที่ยวตลาดทั้ง 3 แห่ง ของ อ.บางเลน จ.นครปฐม ที่เต็มไปด้วย
เรื่องราว ผู้คน และของอร่อยที่กินกันจนพุงกางแน่นอน

ไปกันเลยค่ะ !

น้องนิ อุมา จ้อยทองมูล

ปวช.ปี 3 วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

หนึ่งในตลาดน้ำ�ที่โด่งดังของ จ.นครปฐม มีจุดเด่นที่แพอาหาร
คาวหวานเรียงต่อกันเป็นทางเดินยาวกว่า 200 เมตร ขายทั้งผัก
ผลไม้ อาหารอร่อยมากมายกว่า 100 ร้าน ไฮไลท์เด่นอยู่ที่
โปรแกรมล่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น�้ำ และการแวะไหว้พระที่
วัดลำ�พญา แล้วค่อยออกมาเดินช้อปปิ้งก็ได้เช่นกัน

เซลฟี่กับ
ะจ้ะ
มาสคอตนกได้น

ทั้งตัวท
วัสดุรีไซ �ำ จาก
เคิล!

ตลาดบางหลวง รศ. 122

(เปิด เสาร์ - อาทิตย์ 9 โมง - 5 โมงเย็น)

ตลาดเก่าแก่กว่า 100 ปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 (มีปรากฏอยู่ในกลอนตั้งแต่สมัยสุนทรภู่
เลยนะ) เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนชาวจีนทีม่ าลงหลักปักฐานอยูท่ ี่ ต.บางหลวง หลายคน
เรียกย่านนี้ว่า ‘บ้านเก่า เหล่าเต๊งไม้’ ด้วยลักษณะเป็นห้องแถวไม้สองชั้นเรียงยาวไป
จนถึงแพริมแม่น�ำ้ ท่าจีน ในสมัยก่อนทีน่ เ่ี ป็นศูนย์กลางการค้าขายหลักทางน้�ำ ของอำ�เภอ
มีร้านค้ามากมาย ทั้งร้านขายยา ร้านกาแฟโบราณ วิกหนัง แต่พอเวลาผ่านไปตลาด
เงียบเหงาลง ลูกหลานที่เป็นคนรุ่นใหม่ในย่านนี้จึงต้องการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยจีน
เก่าแก่นี้ไว้ และพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้พื้นที่นี้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
ไฮไลท์ห้ามพลาด

บ้านของ คุณสมาน วิเชียรศรี ช่างตีเหล็กรุ่นที่ 3 ของตระกูล และ
เป็นนักสะสมของเก่าทีเ่ ปิดบ้านให้นกั ท่องเทีย่ ว นักศึกษาได้เข้ามาชม
ภายในพิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยของสะสมโบราณทั้งตะเกียง โทรทัศน์
ภาชนะ รูปถ่ายโปสเตอร์หนัง รวมไปถึงเครื่องมือจาก
เหล็กที่คุณสมานทำ�เองกับมือ น่าจะนับว่าเป็นที่
เดียวในไทยที่เราสามารถเห็นการสาธิตวิธีตีเหล็ก
แบบโบราณได้ โดยทุกท่านสามารถมาดูการสาธิต
วิถกี ารตีเหล็กของคุณสมานได้ ในวันเสาร์-อาทิตย์
ที่เรียกได้ว่าได้ความรู้ และเหมือนได้ย้อนกลับไป
ในสมัยอดีตกันเลยทีเดียว

ตลาดบ้านรังนก

(เปิด เสาร์ - อาทิตย์ 9 โมง - 6 โมงเย็น)
ตลาดชุมชนวิถอี นิ ทรียส์ �ำ หรับคนรักสุขภาพ ทีเ่ ต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ออแกนิคใส่ใจสิง่ แวดล้อม
เน้นช่วยเหลือเกษตรกรทีป่ ลูกพืชแบบไม่ใช้สารเคมีให้มพี น้ื ทีว่ างขายผลิตภัณฑ์ และสร้างกลุม่
เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน แบ่งเป็นพื้นที่เป็นโซนได้อย่างน่าสนใจ ทั้งโซนด้านหน้าที่เราจะได้
เห็นมาสคอตนกจากวัสดุรีไซเคิลให้คนมาถ่ายรูปเล่น โซนกิจกรรมสร้างสรรค์ โซนร้านอาหาร
ทีใ่ ช้วสั ดุธรรมชาติแทนพลาสติก โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์ และร้านกาแฟสำ�หรับนัง่ พักผ่อน
โดยทางตลาดแนะนำ�ว่า ถ้าใครมาเทีย่ วทีน่ แ่ี ล้ว อย่าลืมพกถุงผ้า และภาชนะใส่อาหาร
มาเองด้วยนะ เพื่อลดขยะและมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

บ้านดนตรีจีน คณะรวมมิตรบางหลวง
(เล่นทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ช่วงบ่าย)

บ้านดนตรีนเ้ี กิดขึน้ จากการรวมกลุม่ คนเล่นดนตรีจนี หล่อโก้ว ทีม่ ี
อายุยาวนานกว่า 80 ปี และยังคงเปิดสอนให้กบั ลูกหลานเพือ่ ส่ง
ต่อความรู้ไปยังรุ่นหลัง ซึ่งเป็นการเล่นดนตรีแบบโน้ตโบราณ
แม้แต่ที่ประเทศจีนก็หาฟังได้ยากแล้วในปัจจุบัน ซึ่งไม่ต้องกลัว
สำ�หรับคนทีฟ่ งั ภาษาจีนไม่ออก เพราะทางคณะก็มกี ารประยุกต์
เล่นเพลงไทยที่คุ้นหูให้เข้ากับเทศกาล เช่น เพลงวันลอยกระทง
หรือ เพลงวันปีใหม่ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์บ้านเก่าเล่าเรื่อง โรงตีเหล็ก

เมี่ยงค�ำ ลำ�พญา
ของดังประจำ�ตลาด
ห้ามพลาด

ขนมชุนเปี๊ยะ

งนี้
ขนมบ้อนะนำ�จ้า
แ
ย
า
ย
คุณ

ขนมยอดฮิตประจำ�ตลาดหรืออีกชื่อคือ ขนมบ้อง
ทำ�จากแป้งแผ่นบางม้วนไส้กุ้ยช่าย กุ้งแห้ง
เนื้อหมู แล้วนำ�ไปทอดกรอบ ที่หาทาน
ยากมากนะ ใครมาเที่ยวต้องลองชิม
ไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง!

นั่งทานอาหารริมน้�ำ และให้อาหารปลาหลากหลายชนิด
เดินมาจนถึงท้ายซอยของตลาดจะเป็นท่าน้�ำ ทีย่ น่ื ออกไปเป็น
ทีน่ ง่ั ผ่อน จะนัง่ ทานอาหารรับลมเย็นๆ หรือจะให้อาหาร
ปลาก็ได้เหมือนกัน บรรยากาศดีสุดๆ
เลยนะ ขอบอก 		

มีด
ที่คุณส และเครื่องมือ
มานตีเอ
งกับมือ

รปลา
้อาหา
มาให กันนะคะ

ของสะสมในสมัยก่อน

มาฟังดนตรีจีน
กันนะครับ

ค้อน หมุด และโครงสาน

เริ่มต้นจากความต้องการลูกค้า
คุณอำ�ไพเล่าให้เราฟังว่า งานสานผักตบชวาเป็นงานฝีมือ
ที่ต้อ งใช้ ค วามชำ � นาญและมี ข้ัน ตอนมากกว่ า จะเป็ น กระเป๋ า
สักใบ ก่อนเริม่ งานก็ตอ้ งคุยเรือ่ งแบบกับลูกค้าก่อน ว่าต้องการ
แบบไหน ทรงอย่างไรให้เข้าใจตรงกัน “เราทำ�ตามแบบที่เขา
ออเดอร์มา บางคนก็ส่งรูปมาให้เป็นตัวอย่างทางไลน์ว่าอยา
กได้แบบนี้ เราทำ�ได้ไหม ถ้าเราตกลงทำ�ได้ก็ค่อยเริ่มงาน” คุ
ณการเวกเล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดี นำ�ผักตบชวาที่ตากแห้งแล้ว
พร้อมเครื่องมือในการสานมาให้เราดู มีทั้งเครื่องรีดผักตบชวา
กรรไกร หมุดปักบอร์ด และโครงที่เป็นต้นแบบ เนื่องจากผักตบ
ชวามีลำ�ต้นนิ่มและไม่คงตัวเท่าหวาย จึงต้องมีโครงด้านในเพื่อ
เป็นแบบยึดในการสานก่อน เราจึงได้เห็นโครงต้นแบบที่ทำ�จาก
ลังไม้ที่ทำ�ขึ้นเอง วางอยู่ข้างผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วมากมาย

งานสานผักตบชวา
พลิกมูลค่าสู่ครัวเรือน
จากผักตบชวา วัชพืชลอยอยู่ตามแม่น�้ำ ลำ�คลองที่ดูไม่มีราคานั้น ใครจะไปคาดคิดว่าเมื่อนำ�ผักตบชวา
มาใช้ประยุกต์กับภูมิปัญญาด้านงานจักสานพื้นบ้าน จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่า และสร้างรายได้
ให้กับชุมชนขึ้นมา ของดีบ้านเราฉบับนี้ จึงขอพาท่านผู้อ่านมารู้จักและชมขั้นตอนการแปรรูปผักตบชวา
สู่ผลิตภัณฑ์น่าใช้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นตะกร้า กล่องใส่กระดาษทิชชู่ หรือ กระเป๋า เป็นต้น

คุณอำ�ไพ ชัยวงศ์ และคุณการเวก ใจซือ่ สองผู้ชำ�นาญ
การสานผักตบชวามากกว่า 20 ปี โดยมีจุดเริ่มต้นจากการฝึก
อบรมกับศูนย์ศิลปาชีพ เข้ามาให้ความรู้ วิธีการนำ�พืชที่มีอยู่แล้ว
ในคลองหลังบ้านอย่างผักตบชวา มาสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชนขึ้น ซึ่งพอเราไปถึงบ้านของคุณการเวกที่เป็นจุดรวมกลุ่ม
คนทำ�ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ได้เห็นทั้งตระกร้า และกระเป๋า
หลากชนิด วางต้อนรับเราอยู่หน้าชานบ้าน ซึ่งสินค้าก็จะมีคน
มารับซื้อเพื่อนำ�ไปส่งเข้ากระบวนการผลิตต่อไปตามออเดอร์
ของลูกค้าในลำ�ดับต่อไป

คุณอำ�ไพ ชัยวงศ์

คุณการเวก ใจซื่อ

เคล็ดลับคือความเร็ว
ระหว่างที่นั่งคุยกัน คุณอำ�ไพก็สานผักตบชวาให้ทีมงานดู
เป็นตัวอย่างด้วย ไม่กี่นาทีก็สานจนเป็นฐานของตะกร้าแล้ว ซึ่ง
ความเร็วนี้ก็มาจากความชำ�นาญ และการต้องแข่งกับเวลาด้วย
“คนรู้จักเรา ก็มาจากการบอกต่อๆ กัน สมัยก่อนเรามีออเดอร์
เยอะมาก สานทำ�เป็นเฟอร์นิเจอร์ ทำ�พนักเก้าอี้ก็มี ถึงขนาดต้
องให้ทกุ คนในบ้านมาช่วยกันเพราะทำ�ไม่ทนั ” ซึง่ ใน 1 อาทิตย์
แค่คนเดียวสามารถทำ�ตระกร้าผักตบชวาได้ถึง 50 ใบ โดย
ยิ่งถ้าออเดอร์มาจำ�นวนมาก และเวลาจำ�กัด เราจึงต้องรวม
กลุ่มกันทำ�งาน เพื่อทำ�ตามออเดอร์ให้ทันตามเวลาที่กำ�หนด

ขั้นตอนเปลี่ยนผักตบชวา สู่ตระกร้าใบสวย
5. นำ�โครงที่มีอยู่มาตั้งเป็นแบบ
แล้วเริ่มสานผักตบตั้งแต่ส่วนฐาน
หรือก้นตระกร้าก่อน ยึดด้วยหมุด
แล้วตอกให้แน่นด้วยค้อน
1. เก็บผักตบชวา ตากแดดให้แห้ง
8

สุขใจ

2. อบกำ�มะถัน
เพื่อป้องกันเชื้อรา

3. ตัดเป็นเส้นให้ ได้ขนาด
ชุบน้ำ�ตามใบให้นิ่มเล็กน้อย
*เคล็ดลับคือใบต้องนิ่มก่อน
จะได้สานแล้วไม่ขาด

4. รีดผักตบทีละก้าน
ด้วยเครื่องรีด

6. สานสลับกันไปตามลำ�ดับ
จนได้ตัวตระกร้าที่สมบูรณ์
พร้อมส่งขาย

ข้อจำ�กัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

คุณอำ�ไพเล่าให้ฟังถึงข้อจำ�กัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์คือ
“ราคา” ตอนนี้ ในกลุ่มเราทำ�ถึงแค่ขั้นตอนสานเสร็จเป็นกล่อง
หรือตัวโครงกระเป๋าเท่านัน้ มีมลู ค่าราคาไม่สงู เพือ่ ให้คนรับซือ้ น
�ำ ไปทำ�ขัน้ ตอนต่อไป ซึง่ ต่อมามีการรับสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลาง
หลายคน ยิ่งทำ�ให้ราคาของผลิตภัณฑ์ถูกลงอีก บวกกับทางทีม
ยังไม่มีความชำ�นาญในการทำ�หูกระเป๋า เพ้นท์ลายด้วยเทคนิค
เดโคพาร์ท ชุบน้ำ�มันเคลือบ หรือเทคนิคพิเศษที่เพิ่มมูลค่าให้ผ
ลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ราคาขายของผลิตภัณฑ์มมี ลู ค่าไม่สงู
จากข้อจำ�กัดตรงนี้ คุณอำ�ไพมองว่า ถ้าทางทีมพยายาม
พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเริ่มเรียนรู้ ฝึกฝนเทคนิคใหม่ๆ และการทำ�
การตลาดทัง้ ออนไลน์และออฟไลน์มากยิง่ ขึน้ ก็นา่ จะช่วยแก้ไข
ข้อจำ�กัดเหล่านี้ไปได้

วัชพืชลดพลาสติก

คุณการเวกและคุณอำ�ไพ เล่าว่า ช่วงนีม้ กี ระแสรณรงค์
ลดใช้พลาสติกกันเยอะ ตะกร้าผักตบชวาจึงเป็นอีกทางเลือกทีค่ น
สนใจ เพราะนำ�มาใช้แทนภาชนะพลาสติกได้ ใช้ซ�ำ้ ได้ ไม่สร้างขยะ
แถมยังสวยงามแฝงเอกลักษณ์พน้ื ถิน่ อีกด้วย บางคนรับซือ้ แบบ
ถ้วยเล็กๆ เพือ่ ไปใส่ขนมไทยพวกทองหยิบ ทองหยอดสำ�หรับวาง
รับรองในห้องประชุม ใช้เป็นแม่พมิ พ์อบขนม หรือในช่วงเทศกาลก็
จะมีคนมารับซือ้ ตระกร้าเพือ่ ไปใช้ใส่ของขวัญแทนกระเช้าพลาสติก
ด้วยเหมือนกัน ซึง่ เป็นวิธกี ารใช้ทน่ี า่ สนใจ ไม่ใช่แค่น�ำ ผักตบชวา
มาถักเพือ่ เป็นกระเป๋าถือสำ�หรับผูห้ ญิงเพียงเท่านัน้
อ่านมาถึงตรงนี้ ถ้าใครสนใจกระเป๋าสวยๆ
หรือผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ก็สามารถสั่งได้ที่
คุณอำ�ไพ ชัยวงศ์ (กลุ่มพันใจธรรม)
เบอร์ติดต่อ 086-162-2059
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ยาหลังอาหาร

ลืมทานยาตามเวลา อันตรายหรือไม่?
เป็นกันบ้างไหม เวลาจะกินยาทีไร ต้องลืมทุกที แถมยังสับสนอีกว่าต้องก่อน
หรือหลังอาหาร หรือรอหลังอาหารกี่นาที ยาก่อนนอนต้องรอนานแค่ไหน ถ้าลืม
แล้วนึกขึ้นได้ ควรกินตามไปไหม? ทางทีมงานสุขใจขอไขข้อข้องใจเหล่
านี้ ด้วยข้อมูลจาก เภสัชกร ธีรัตถ์ เหลืองมั่นคง ภาควิชาเภสัชวิทยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ทุกท่านได้รู้กัน

ยาก่อนอาหาร

ต้องทานก่อนอาหารเพราะ

ยาบางตัวมีผลข้างเคียง คือ ระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหาร ทำ�ให้เกิดอาการ
คลื่นไส้อาเจียน ถ้าทานยาพร้อมหรือหลังอาหารทันที จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้
ยาประเภทหลังอาหารต้องการกรดในกระเพาะอาหารเพื่อช่วยในการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย
ซึ่งช่วงที่กรดในกระเพาะอาหารจะหลั่งสูงสุด ก็คือในระหว่างที่ทานอาหารนั่นเอง
สามารถรับประทานยาได้ทันทีที่นึกได้ แต่ไม่เกิน 15 นาที ถ้าหลังจากนั้นแล้ว ควรรอมื้อถัดไปแทน
หรืออาจทานอาหารมื้อย่อยแทนก่อนทานยาก็ได้ ถ้าตัวยานั้นสำ�คัญและจำ�เป็นต้องทานจริงๆ

ควรทานในช่วงที่ท้องว่าง และยังไม่ได้เริ่มมื้ออาหาร
เมื่อทานข้าวเสร็จแล้วกระเพาะจะหลั่งกรดปริมาณมากออกมา
ถ้าทานยาเข้าไปยาอาจถูกทำ�ลายและทำ�ให้เสียประสิทธิภาพ
อาหาร และส่วนผสมอื่นๆ ในอาหารที่เราทาน อาจจะไปลดการ
ดูดซึมของยาเข้าสู่ร่างกาย
ยาทีอ่ อกฤทธิเ์ พิม่ การเคลือ่ นไหวของระบบทางเดินอาหาร ยาลด
อาการคลืน่ ไส้อาเจียน รวมทัง้ ยาทีอ่ อกฤทธิเ์ พิม่ การหลัง่ อินซูลนิ
จะใช้เวลาประมาณ 30 นาทีกอ่ นทีจ่ ะออกฤทธิ์ ดังนัน้ การทานยา
ก่อนอาหาร ก็เหมือนการเตรียมพร้อมให้ระบบทางเดินอาหาร
ก่อนจะเริ่มต้นมื้ออาหารนั่นเอง

เมื่อทานอาหารเสร็จแล้ว เราทานยาหลังอาหารตามทันที อาจทานพร้อม
อาหารหรือก่อนเริม่ ทานอาหารคำ�แรกก็ได้ เพราะไม่วา่ จะแบบไหน ยาและ
อาหารที่เราทานก็จะเข้าไปรวมอยู่ในกระเพาะอาหารพร้อมกันอยู่ดี

ถ้าลืมทำ�ยังไง?

ทานก่อนอย่างน้อย 30 นาที
ต้องทานก่อนอาหารเพราะ

ทานหลังอาหารทันที ไม่ควรนานเกิน 15 นาที

ถ้าลืมทำ�ยังไง?

ถ้านึกได้ทีหลัง แต่ยังอยู่ในครึ่งชั่วโมง ถ้าทานยาตามไป
ทันที ก็ไม่ต่างกับการทานยาหลังอาหาร จึงควรข้ามยา
มื้อที่ลืมไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่ออกฤทธิ์เพิ่มการ
หลัง่ อินซูลนิ ส่วนยาทีต่ อ้ งทานเพราะเรือ่ งของการดูดซึม
เราควรรอให้ทอ้ งว่างก่อนค่อยทาน ก็คอื ประมาณ 2 ชม.
หลังทานอาหารเสร็จ แต่ถ้าเป็นยาที่ต้องทานในมื้อถัดไป
อยู่แล้ว ให้ทานยามื้อถัดไปแทนได้เลย ไม่ต้องทานยาซ้ำ�

ยาก่อนนอน

ทานก่อนเข้านอน 15-30 นาที

ยาที่แนะนำ�ให้ทานก่อนนอนมีหลายประเภท
แต่โดยส่วนใหญ่ ควรทานก่อนนอน 15-30 นาที

ต้องทานก่อนอาหารเพราะ

ยาชนิดทานก่อนนอน มีผลข้างเคียงสำ�คัญคือทำ�ให้ง่วงนอน
หรือเวียนหัว ถ้าทานยาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่เริ่มนอน อาจทำ�ให้
ตัวเราทำ�งานหรือกิจกรรมบางอย่างได้ไม่เต็มที่
ยาที่ช่วยให้นอนหลับ มักใช้เวลาประมาณ 15 - 30 นาที
ก่อนที่จะออกฤทธิ์

ถ้าลืมทำ�ยังไง?

ปกติแล้วคนที่ลืมทานยาก่อนนอน มักนึกขึ้นได้
ตอนเช้าของอีกวันแล้ว ดังนัน้ เราควรรอให้ถงึ เวลา
ก่อนเข้านอนอีกครัง้ แล้วค่อยยาทานจะดีทส่ี ดุ

ยาที่ทานเมื่อมีอาการ

ควรทานเมื่อมีอาการจริงๆ

ยากลุ่มนี้ ในฉลากมักจะบอกว่าให้ทานทุก 4-6 ชม. ทุก 8 ชม. หรือทุก 12 ชั่วโมง เวลามีอาการ
ซึ่งพอรู้สึกถึงอาการที่เกิดขึ้น เราสามารถทานยาได้เลย โดยไม่ต้องคำ�นึงถึงมื้ออาหาร เพราะกา
รทานอาหารไม่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ของยา หลังทานยา หากยังมีอาการอยู่สามารถทานยาซ้ำ�ได้
ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ ไม่ควรทานบ่อยกว่านั้น และถ้าหายแล้ว สามารถหยุดยาได้เลย

ยาบางประเภท อาจมีวิธีทานยานอกเหนือไปจากยาทั่วๆ ไปที่กล่าวมา และอาจทานก่อน
หรือหลังอาหารก็ได้ เนื่องจากยาอาจมีการออกฤทธิ์ที่พิเศษหรือมีผลข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งปกติแล้วเภสัชกร
หรือผู้ที่จ่ายยาจะอธิบายวิธีการทานให้เรา แต่ถ้าเราสงสัย ก็สามารถถามให้มั่นใจได้ เพื่อให้ร่างกายเรา
ได้รับยาอย่างมีประสิทธิภาพ หายเร็ว และกลับมาแข็งแรงดังเดิมได้อีกครั้ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/83/ยาก่อนอาหาร-ยาหลังอาหาร-ลืมกินยาตามเวลา-อันตรายหรือไม่/
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ใบเล็บครุฑลังกามาแล้ว!
เราเลือกปลูกต้นไม้จากอะไรกัน?
ปลูกเพื่อกิน เพื่อความร่มรื่น เพื่อความสวยงาม
หรือเพื่อความมงคล แต่ถ้าบอกว่าปลูกเพื่อใช้แทน
ถ้วยโฟมล่ะ นึกออกไหมว่าเราควรปลูกต้นไม้ชนิดไหน?
สวนหลังบ้านฉบับนี้ จะพาทุกท่านมารู้จักกับ
ต้นเล็บครุฑลังกา ต้นไม้ที่แปลกทั้งชื่อและรูปทรง
แต่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์มากมายจนคาดไม่ถึง!

รู้จักต้นเล็บครุฑลังกา

ต้นเล็บครุฑลังกา เป็นไม้ประดับที่
นิ ย มปลู ก ในกระถางและแปลงจั ด สวน
มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยขนาดเล็ก โดดเด่น
ตรงใบกลมที่คล้ายกระทง หรือถ้วย มีลวดลาย
สวยงาม ทางความเชือ่ ถือเป็นไม้มงคลทีจ่ ะคอยคุม้ ครองให้ปลอดภัย
จากอันตรายต่างๆ และในทางวิทยาศาสตร์ใบเล็บครุฑสามารถนำ�มา
รับประทานได้ บางคนนำ�ไปทอดกิน เป็นผักเครือ่ งเคียง ทำ�ห่อหมก
แทนใบยอ ส่วนคนภาคเหนือนำ�มารับประทานคูก่ บั ลาบหรือจิม้ น้�ำ พริก
นอกจากนั้นใบยังมีกลิ่นหอม ให้รสเผ็ดร้อน นำ�มาสกัดเป็นน้�ำ มัน
หอมระเหย นำ�มาต้มดืม่ แก้อาการปวดหัว หรือปวดเมือ่ ยได้ เรียกได้วา่
สารพัดประโยชน์จริงๆ

12 สุขใจ
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จากต้นไม้สู่ภาชนะ

ใบเล็บครุฑลังกามีรูปทรงที่สามารถใช้เป็นภาชนะใส่อาหารทดแทนโฟม หรือจานเซรามิคได้อย่างดีเยี่ยม
จนกลายเป็นที่นิยมพร้อมๆ กับเทรนด์การรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โฟม เพื่อลดขยะตอนนี้นั่นเอง ซึ่งบางร้าน
อาหารก็นำ�ไปใช้เป็นภาชนะใส่อาหารแห้งเพื่อช่วนลดต้นทุนในการค้าขายกันบ้างแล้ว
สำ�หรับใบที่นำ�มาเป็นภาชนะ มีสามขนาด ถ้วยเล็กถึงกลางมีขนาดประมาณ 5 นิ้ว ส่วนถ้วยใหญ่มีขนาด
8-10 นิ้ว แต่จะให้ได้ถ้วยใหญ่ต้องเป็นต้นที่มีอายุ 7-8 ปี จะเก็บใบขายต้องปลูกหลายต้น เพราะในหนึ่งต้น
ไม่สามารถเก็บใช้ได้ทุกใบ แต่ในการปลูกหนึ่งครั้ง หากดูแลดีๆ สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นสิบปี

วิธีปลูกต้นเล็บครุฑลังกา

ในส่วนของการปลูกต้นเล็บครุฑลังกานั้น สามารถปลูกได้ทั้งวิธีปักชำ� ตอนกิ่ง หรือ
เพาะเมล็ดเพือ่ การขายพันธ์ุ ขัน้ ตอนจะเริม่ จากเตรียมดินปักชำ� สามารถใช้ดนิ ผสมทีม่ วี าง
จำ�หน่ายทั่วไปได้ จากนั้นรดน้ำ�ให้ชุ่ม ใช้ไม้หรือเหล็กแทงนำ�ก่อนจะทำ�ให้ปักง่ายและ
กิ่งไม่ช้ำ� กดดินให้แน่นพอประมาณเพื่อไม่ให้กิ่งโยกคลอน จากนั้นวางถุงปักชำ�ไว้ในร่ม
รดน้ำ�ให้ชุ่ม อย่าขยับถุงบ่อยๆ พยายามรดน้ำ�อย่าให้ดินแห้ง ประมาณ 2 สัปดาห์
จะเริ่มมียอดแทงออกมา หากอยากให้โตเร็วสามารถใส่ปุ๋ยได้ หลังจากนั้นถ้าต้น
พันธุ์เริ่มแตกใบแล้ว 3-5 ใบ ก็สามารถนำ�มาปลูกลงดินได้ หรือถ้าปลูกในกระถาง
ก็รอสักระยะนึง แล้วเปลี่ยนไปใส่กระถางที่ใหญ่ขึ้นตามขนาดของต้น

แม้การขยายพันธุจ์ ะมีขน้ั ตอนทีง่ า่ ย สามารถทำ�เองได้ทบ่ี า้ น แต่ยงั มีขอ้ ควรระวัง
คือ ถ้าปลูกเพื่อนำ�ใบไปเป็นภาชนะใส่อาหาร ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะขึ้นอยู่กับแสง
น้ำ� และความชื้น ต้นไม้ชนิดนี้ชอบดินร่วนปนทราย ถ้าปลูกในป่าทึบ ไม่ค่อยโดนแดด
ใบจะแบไม่เป็นรูปถ้วย แต่ถ้าแดดจัด ใบจะเล็กและเหลือง ฉะนั้นควรปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่
โดนแดดบ้างเล็กน้อย จะได้ใบสีเขียวสดมันเป็นรูปถ้วย พร้อมนำ�ไปใช้ใส่อาหารได้อ
ย่างมีเอกลักษณ์ ไม่ซ้ำ�ใคร และช่วยลดขยะให้กับโลกได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sentangsedtee.com/farming-trendy/article_118095, farmerspace.co/ใบเล็บครุฑลังกา-มาแล้ว/ สุขใจ 13

“ความรู้” คือขุมทรัพย์

คุณอำ�พัน ลิมัสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตร เล่าว่าได้ศึกษาและลองผิดลองถูก
หลายครั้งเรื่องเพาะปลูก แต่ด้วยความตั้งใจหาความรู้เพิ่มตลอด พอมีเจ้าหน้าที่มาอบรมก็จะเข้าฟัง แล้วนำ�
ความรู้ที่ได้มาใช้กับแปลงของตัวเอง
“แต่ก่อนปลูกแบบไม่มีความรู้ ใช้สารเคมีไปโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องสารตกค้างเลย แค่คิดว่าราคาถูก
ก็ซื้อมาใช้เลย แต่พอเรารู้ว่าไม่ดี เราก็เลิก และหันมาศึกษาว่าสารเคมีตัวไหนที่ใช้ได้ ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภค เพราะว่าผักในแปลงของเรา เราก็กินเอง ถ้ามีสารเคมีเราก็กินไม่ได้” จากความรู้ที่ได้ท�ำ ให้
คุณอำ�พันใส่ใจการใช้สารเคมีให้ถูกต้องเหมาะสม และใส่ใจเรื่องสินค้าเกษตรปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ปลูกหลายอย่าง
สร้างรายได้ ไม่รู้จบ

พลิกเกษตรแบบเคมี สู่วิถีเกษตรชีวภาพ

ถ้าดินดี สารเคมี ไม่ตอ้ ง

วิถีเกษตรชีวภาพ การปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมี จะสร้างรายได้
ที่ยั่งยืนได้อย่างไร คอลัมน์ต้นทางสร้างสรรค์ ปลายทางสดใส
ฉบับนี้ จะพาไปดูสวนเกษตรชีวภาพของ คุณอำ�พัน ลิมัสกุล
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตร ที่ หมู่ 19
ต.บางหลวง อ.บางเลน จ.นครปฐม กัน

จากครอบครัวเกษตรกร “เคมี”

คุณอำ�พัน ลิมัสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนา
การเกษตร เล่าให้เราฟังถึงจุดเปลี่ยนที่สำ�คัญว่า “ในยุคของ
เกษตรเคมี ทุกคนใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตมาก ให้รายได้
เยอะขึ้นซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ต่อมาพอใช้ยาพ่นฆ่าแมลงและ
สารเคมีต่างๆ นานขึ้น สามีก็ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อย
นอนให้น้ำ�เกลือประจำ� เราก็มานั่งคิดว่ามาจากสาเหตุอะไร
เพราะสามีเราต้องนอนให้น้ำ�เกลือทุกครั้งที่พ่นยาฆ่าแมลง
ในแปลงผัก เราเลยเริ่มฉุกคิดว่าถ้าเรายังใช้เคมีต่อไปแบบนี้
สุขภาพของเราต้องแย่แน่ๆ เงินที่ได้จากการรับจ้างพ่นยาในแ
ปลงผักต่างๆ ก็ต้องเปลี่ยนเป็นค่ารักษาพยาบาลหมด”

เดินกลับสูว่ ถิ ี “เกษตรชีวภาพ”

จากวิกฤตเรื่องสุขภาพของคนในครอบครัวนั้นส่งผลให้
คุณอำ�พัน ลิมัสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตร
เริ่มต้นปลูกพืชหลายชนิดควบคู่ไปกับการทำ�นา “เราเปลี่ยน
การแบ่งสัดส่วนของพืน้ ทีใ่ นการทำ�เกษตรออกเป็น การทำ�นาข้าว
40 ไร่ และพืชสวนอีก 10 ไร่ มีบ่อเลี้ยงกุ้งอีก 5 ไร่ และทำ�บ่อ
ปลาด้วย” สิ่งเหล่านี้เองที่กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา
เรือ่ งรายได้ เวลาทีร่ าคาข้าวตกต่�ำ หรือเมือ่ ไม่ใช่ฤดูกาลทำ�นา เรา
ก็ยังมีรายได้จากหลายทางจากผักที่เราปลูก จากบ่อกุ้งที่เรามี
หรือพืชผักในแต่ละฤดูกาลเราก็สามารถเก็บผักมารับประทาน
มาขายได้ มีรายได้อยู่ตลอด จากหนี้สินที่เรามี ก็สามารถปลดหนี้
เลี้ยงครอบครัวตัวเองได้ จากวิถีเกษตรชีวภาพ

คุณอำ�พัน ลิมสั กุล ได้แชร์เทคนิคการปลูกพืชหลักว่าหัวใจ
สำ�คัญอยูท่ ด่ี นิ เราต้องปรุงดินก่อนเริม่ ปลูก ถ้าเรามีดนิ ทีด่ ี ไม่
จำ�เป็นต้องทำ�อะไรมากมาย ก็ได้ผลผลิตที่ดีตามมาแล้ว
อย่างไรก็ตาม คุณอำ�พันก็ไม่ได้ปฏิเสธการใช้สารเคมีทง้ั หมด
"ใช้เคมีอยู่บ้างถ้าจำ�เป็น เช่นช่วงที่อากาศเปลี่ยน มีโรคระบาด
ของพืช แต่เราเลือกสารเคมีที่จดทะเบียนถูกต้อง ใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมเพราะยาที่ใช้กับพืชแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกัน บางตัว
ก็มีระยะเวลาว่าจะตกค้างในตัวพืชกี่วัน ควรเก็บเกี่ยวเวลาไหน
วิธีการปลูกก็ต้องศึกษาให้ลึก ต้นไหนควรใช้ดินชนิดไหน ปลูก
ตำ�แหน่งใกล้ไกลกันยังไงเพื่อป้องกันแมลง หรือป้องกันการ
แย่งอาหารกัน รู้อย่างนี้แล้วก็ไม่จ�ำ เป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลย"

รู้จักขาย สร้างรายได้ ไม่รู้จบ

คุณอำ�พัน ลิมสั กุล เล่าถึงหัวใจหลักการสร้างรายได้ของ
ตนเองว่า “ไม่เน้นร่�ำ รวยด้วยปริมาณ แต่เน้นขายหลายอย่าง”
เนื่องด้วยจะมีรถที่เข้ามารับซื้อพืชผักที่คุณอัมพันปลูกถึงที่หน้า
บ้านทุกตอนเย็น พอเราปลูกพืชหลายชนิด ก็สง่ ผลให้มผี ลผลิต
ตลอดปี “เมือ่ เราเก็บผลผลิตเอง มีรถเข้ามารับซือ้ ทุกวัน แล้ว
เราเก็บเท่าไหร่กข็ ายไปเท่าทีไ่ ด้ รายได้กม็ เี ท่าทีข่ าย รายจ่ายก็
ไม่ได้มอี ะไรมาก เพียงแค่นเ้ี ราก็อยูไ่ ด้”
มะเขือพวง ต้นยอ
ชะอม ยี่หร่า สะเดา
ขี้เหล็ก นับรวมกัน
กว่า 30-40 ชนิด!
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พรวนดิน

ผสมปุย๋ หมัก
ปุย๋ คอก ปุย๋ อินทรีย์

ทำ�ดินในพืน้ ทีป่ ลูก
โดยเฉพาะ และรดน้�ำ

เตรียมด
ิน
ให้ดี

คลุมด้วยฟาง

ไม่นานก็ได้ผลผลิต
ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีเลย!

ส่งต่อความรู้สู่ชุมชน

นอกจากจะขยันปลูกพืชหลายชนิดและศึกษาด้วยตัวเองแล้ว
บ้านของคุณอำ�พันยังเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ผลิตสาร
ชีวพันธุ์ให้เกษตรกรทั้งไตรโคโลม่า บิวเวอเรีย เชื้อบีที อีกด้วย
“เรารูว้ า่ ดี เลยมีอบรมให้ชาวบ้านฟังบ้าง แต่มแี ค่สว่ นน้อยที่
ทำ�ตาม เพราะหลายคนยังไม่เชือ่ ว่าการเลิกใช้เคมีนน้ั ดี เขารูส้ กึ
เสียเวลา ยุ่งยาก รายได้จะลดและไม่เห็นผลชัดเท่าการใช้เคมี แต่
จริงๆ สารชีวพันธุ์ใช้เวลาไม่นาน พอสร้างภูมิคุ้มกันให้พืชได้ก็
เท่ากับลดการฉีดสารเคมีและลดต้นทุนด้วย” คุณอำ�พันอธิบาย
ให้ฟังทิ้งท้ายอย่างอารมณ์ดี และหวังให้เกษตรกรหันมาลดใช้
สารเคมี เปลี่ยนวิถีชีวิตสู่เกษตรชีวภาพ เพื่อทั้งผู้บริโภคที่ซื้อ
ผลผลิตก็มีสุขภาพดี และคนปลูกก็สุขภาพดีเช่นกัน
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‘ให้พลัง’ กับชุมชน

เล
ะ
ท
น้ำ� ื่มได้!
ด

กลั่นน้�ำ ทะเลสู่น้ำ�ดื่มสะอาด
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เปิดโลกเรียนรู้ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ โครงการกลั่นน้ำ�จากมหาสมุทรอินเดีย
เป็นน้�ำ ดื่มสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขององค์กร Givepower ที่ได้ช่วยชีวิตผู้คน
ในประเทศเคนย่ากว่า 35,000 คนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ�

GivePower องค์กรไม่แสวงผลกำ�ไร หรือแปลไทยง่ายๆ
ว่า ‘ให้พลัง’ เป็นองกรณ์ที่ใช้พลังงานทดแทน เข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาสิง่ แวดล้อม ช่วยเหลือชีวติ คนหรือสัตว์ตามพืน้ ทีข่ าดแคลน
ทั่วโลก ชุมชน Kiunga ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ ที่ GivePower เห็น
ความสำ�คัญและอันตรายของปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข

1

เข้าไปติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์

น้�ำ ปนเปื้อนใน Kiunga

พื้นที่ของโลกในทุกวันนี้ ประกอบด้วยน้�ำ ถึง 70 % น้ำ�เป็น
ทรัพยากรณ์สำ�คัญที่มนุษย์ขาดไม่ได้ เพราะเราต้องดื่มน้ำ�และใช้
น้�ำ เพื่อดำ�รงชีวิต แต่เชื่อไหมว่า ยังมีกลุ่มคนถึง 1 ใน 3 ของโลก
ต้องเจอกับภาวะขาดแคลนน้�ำ
และไม่มีน้ำ�สะอาดใช้ (ข้อมูล
จาก UNICEF) หนึ่งในนั้น
คือชุมชน Kiunga
ชุมชนเล็กใน
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ชายฝั่งตะวันออกของประเทศเคนย่า ที่ขาดแคลนน้ำ�จนต้องใช้
ชีวิตด้วยน้�ำ จากบ่อน้ำ�กร่อยปนเปื้อนจนน้�ำ มีสีดำ� มาใช้ท�ำ อาหาร
อาบน้ำ� และดื่มกิน ซึ่งส่งผลกระทบสุขภาพ และชีวิตของคนใน
ชุมชนอย่างมาก เด็กๆ ในชุมชนมีแผลพุพอง และรอยด่าง
ตามตัวจากการถูกเกลือในน้ำ�กัดผิว และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต
ด้วยโรคไตวายจากการกินน้ำ�ปนเปื้อนเข้าไปทุกวัน คนในชุมชน
ต่างเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา เนื่องจาก
ข้อจำ�กัดด้านความรู้ และเงินทุน ปัญหาจึงยืดเยื้อนานหลายปี

“แหล่งน้ำ�ในชุมชน Kiunga อันตรายและมีพิษมาก แต่ทุก
ครอบครัวยังจำ�เป็นต้องใช้ในทุกวัน จะมีวธิ ใี ดทีจ่ ะเปลีย่ นให้ดขี น้ึ
และเราจะหาน้ำ�สะอาดปริมาณมากให้พอกับความต้องการได้
อย่างไร” Hayes Barnard ผู้ก่อตั้ง Givepower ตั้งคำ�ถามกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นใน Kiunga แล้วเริ่มคิดค้นหาวิธี จนเป็นโครงการ
โรงกลัน่ น้�ำ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar powered desalination
plant) การแยกเกลือออกจากน้�ำ ทะเลให้เป็นน้�ำ ดื่มสะอาด โดย
การเข้าไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในชุมชน เพื่อใช้พลังงานแสง
อาทิตย์ แล้วผลิตเป็นน้�ำ สะอาดออกมานั่นเอง

ทิตย์
า
อ
ง
ส
แ
ก
จา
สู่น้ำ�ดื่ม!

2

รับพลังงานจาก
แสงอาทิตย์เข้าสู่เครื่อง

เย่เย่ ะอาดใช้แล
มีน้ำ�ส

้ว

3

4

สูบน้ำ�จากทะเลเข้าสู่เครื่อง
และแยกเกลือออกจากน้ำ�
เพื่อเปลี่ยนเป็นน้ำ�สะอาด

ส่งน้ำ�ที่ ได้เข้าสู่ก็อกน้ำ�
หรือแกลลอน
เท่านี้ก็ดื่มได้แล้ว!

GivePower คิดค้นและเข้าไปติดตั้งโรงกลั่นน้�ำ พลังงาน
แสงอาทิตย์ใน Kiunga ในปี 2018 ถือเป็นที่แรกของโลก และ
สามารถช่วยเหลือชุมชนด้วยการผลิตน้�ำ สะอาดถึง 75,000 ลิตร
ต่อวัน เท่ากับช่วยเหลือคนได้ 35,000 คนทีเดียว และยังติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตเป็นไฟฟ้าให้กับโรงเรียน 2,650 แห่ง
ใน 17 ประเทศทั่วโลกอีกด้วย

โครงการอื่นๆ ของ Givepower

นอกจากนี้ GivePower ยังมีโครงการใช้เทคโนโลยีชว่ ย
เหลือและแก้ปญ
ั หาอีกมากมาย ไม่วา่ จะเป็นอาหาร ยา ไฟฟ้า
ไปจนถึงช่วยฝูงช้าง! ซึง่ ปัจจุบนั GivePower ก่อตัง้ มาได้ 6 ปี
แล้ว และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะทำ�งานด้วยหัวใจแห่งการช่วยเหลือต่อไป
ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://givepower.org

จุดประกายการเรียนรู้นอกห้องเรียน
คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ  
์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำ�กัด เล่าให้
ทีมงานวารสารสุขใจถึงที่มาของการจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ว่า
“เริ่มต้นเราตั้งโจทย์ว่า จะทำ�อย่างไรให้เยาวชนในชุมชน อ.ขนอม ได้มีโอกาสและได้รับ
ประโยชน์จากการมาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มากที่สุด ประกอบกับในช่วงสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ แต่ละโรงเรียนก็จะมีกจิ กรรมส่งเสริมการเรียนรูน้ กั เรียนอยูแ่ ล้ว จึงคิดว่าเป็น
โอกาสทีศ่ นู ย์เรียนรูจ้ ะมีสว่ นร่วมเป็นแหล่งให้นกั เรียนได้สนุกและได้เรียนรูไ้ ปพร้อมๆ กัน
เราจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้นโดยกระตุ้นผ่านการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ และ
มีรปู แบบของใบงานกิจกรรมเพือ่ ให้นอ้ งๆ นักเรียนได้มาสนุกกับการค้นหาความรูแ้ ละ
ทำ�กิจกรรม ทีส่ �ำ คัญเรายังพยายามทีจ่ ะมุง่ เน้นให้เด็กๆ ตระหนักถึงเรือ่ งการ
รักษาสิ่งแวดล้อม โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง
โรงเรียน ให้แจ้งเด็กนักเรียนพกกระติกน้�ำ หรือแก้วน้�ำ มา โดยทางศูนย์เรียนรูฯ้
จะมีน�ำ้ และอาหารว่างไว้ให้ เราพยายามเลือกขนมทีไ่ ม่มบี รรจุภณ
ั ฑ์หบี ห่อพลาสติกเพือ่ ช่วยกันลดขยะทีเ่ กิดขึน้ จากการ
จัดกิจกรรมมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอมให้การตอบรับในการมาเข้าร่วมกิจกรรม
22 โรงเรียน โดยมีนกั เรียนระดับชัน้ ป.1 จนถึงระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 2,500 คน ทีม่ าเข้าร่วม”
ดื่มน้ำ�เย็นชื่นใจ
จากแก้วที่พกมาเอง

จัดกิจกรรม งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
“นักสืบพลังงาน แกะรอยการเดินทางของไฟฟ้า”
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำ�ปี 2562 ขึ้น ภายใต้ธีม “นักสืบพลังงาน
แกะรอยการเดินทางของไฟฟ้า” ระหว่างวันที่ 16-24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้า
แก่นักเรียนระดับ ป.1 จนถึงระดับอาชีวศึกษา จำ�นวน 22 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม
ในกลุ่มเอ็กโก จ.นครศรีธรรมราช รวมจำ�นวนกว่า 2,500 คน มุ่งกระตุ้นเยาวชน
ตระหนักถึงความสำ�คัญและมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

18 สุขใจ

นักสืบพลังงานเตรียมพร้อม

แกะรอยนักสืบพลังงาน

สนุกกับไฟฟ้าสถิต

สนุกกับการเรียนรู้ ผ่าน Mission ของนักสืบพลังงาน
เพื่อให้น้องๆ สนุกกับการเรียนรู้มากขึ้น ทางศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอมได้จัดกิจกรรม
“นักสืบพลังงาน แกะรอยการเดินทางของไฟฟ้า” โดยได้ขออาสาสมัครน้องๆ ในแต่ละโรงเรียนมา
เป็น “นักสืบพลังงาน” เพื่อจะมาเป็นตัวแทนในการร่วมไขความลับด้านพลังงานและกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า สนุกกับการแกะรอยตอบคำ�ถามเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกตลอดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใน
ศูนย์เรียนรู้ฯ เมื่อน้องๆ แต่ละโรงเรียนมาถึงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็น “นักสืบพลังงาน” ว่าจะต้องมี
ทักษะใดบ้าง ผ่าน Dr. Who นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่อง ที่จะมาพร้อมกับการแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์
ที่ทั้งสนุก ตื่นเต้น และช่วยฝึกทักษะการสังเกต การตั้งคำ�ถาม การสืบค้น การวิเคราะห์ และการสรุปผล
ซึ่งเป็นกระบวนการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ขั้นตอน เพื่อเตรียมพร้อมให้น้องๆ พร้อมจะทำ�ภารกิจ
ของ “นักสืบพลังงาน” ที่จะเข้าไปแกะรอยการเดินทางของไฟฟ้าภายในศูนย์เรียนรู้ฯ

Dr. Who
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สนุกรู้ สนุกคิด พลังงานเพื่อชีวิตและชุมชน

ด้านหน้าศูนย
มุมถ่ายรูปรวมย์เรียนรู้ฯ
อดฮิต

พี่วิทยาก
ตั้งใจให้ความรู้นร
้อง
ในทุกโซน ๆ

คุณครูภาวิณี โชติมณี รร.บ้านท่าม่วง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เล่าถึงความ
ประทับใจที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ว่า
“คิดว่าเด็กทีม่ าเรียนรูว้ นั นีจ้ ะได้ประโยชน์จากการมาแหล่งศึกษาเรียนรู้ตรงนี้มากและก็ถือ
เป็นโอกาสที่ดีท่ที างเอ็กโก กรุ๊ป จัดทำ�ศูนย์เรียนรูแ้ ห่งนี้ ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีค่ รูได้มาเยีย่ มชม
ศูนย์เรียนรูโ้ รงไฟฟ้าขนอม ในฐานะของคนขนอม รูส้ กึ ภูมใิ จในแหล่งเรียนรูท้ น่ี เ่ี ป็นอย่างมาก
ที่มีความเป็นมาตรฐาน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ความรู้ทั้งทางด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า
และของดีที่เป็นของสำ�คัญของชุมชน ต่อไปในอนาคตศูนย์เรียนรู้น่าจะเป็นศูนย์เรียนรูท้ ต่ี ดิ
อันดับหนึง่ ของ จ.นครศรีธรรมราช ทัง้ ในด้านการเรียนรูเ้ รือ่ งพลังงานไฟฟ้าและการอนุรกั ษ์
พลังงาน และถือว่าเป็นโชคดีของเด็กๆ ชาวขนอมมากๆ เลยค่ะทีม่ แี หล่งเรียนรูท้ ด่ี แี บบนี”้

ทุกคนต
กับเอฟเฟื่นตาตื่นใจ
คอลังการ

สำ�หรับนักเรียนที่ ได้มาเยี่ยมชมและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้
และความประทับใจ ดังนี้
ด.ช. ธีทัต ดำ�รงวุฒ (น้องกิต)
โรงเรียนวัดเขาวันครู (2501)
“ผมรู้สึกประทับใจในโซนที่ 1 เพราะนอกจากจะได้
เรียนรู้ว่านักวิทยาศาสตร์คนใดบ้างที่ได้ผลิตกระแส
ไฟฟ้า ยังได้ทำ�การทดลองเกี่ยวกับการแข่งกันปั่นไฟ
การผลิตไฟฟ้า สนุกมากๆ และได้ความรู้ไป
พร้อมๆ กันด้วยครับ”

ะทับใจ
เก็บภาพปรขาและทะเล
เ
ู
ด้วยวิวติดภ

ด.ญ. ฉัตรธิดา มีสว่าง (น้องน้ำ�ฝน)
โรงเรียนบ้านท่าม่วง

ด.ญ. อรกมล เกิดสุวรรณ (น้องอร)
โรงเรียนบ้านคลองวัง

เล่าให้ฟงั ถึงความรูส้ กึ ทีไ่ ด้มาเข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกทึ่งในตัวพี่ๆ ที่ทำ�งานในโรงไฟฟ้ามากเลยค่ะ
โดยเฉพาะตอนที่เห็นเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ�ทำ�งาน ยิ่งไป
กว่านั้นพอได้เห็นการจำ�ลองสถานการณ์วันไฟดับ
รู้สึกว่าพี่ๆ ที่โรงไฟฟ้าเขาทำ�งานกันยากมาก
กว่าจะได้ไฟฟ้ามา มันทำ�ให้หนูรู้สึกว่าเรา
ควรจะประหยัดไฟฟ้ามากขึน้ ค่ะ”

เล่าถึงความรู้สึกเมื่อได้ชมในโซนที่ 2 ย้อนอดีตการแกะรอย
โรงไฟฟ้าขนอมให้ได้ฟังว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้รู้ที่มาของ
อดีตโรงไฟฟ้าขนอม ตอนที่คุณลุงที่เป็นพนักงานโรงไฟฟ้า
ออกมาเล่าเรื่อง หนูรู้สึกตื่นเต้นมากๆ เลยค่ะ
ยิ่งได้เห็นว่าโรงไฟฟ้าเรือลอยน้ำ�เดินทาง
มาอย่างไร ก็รู้สึกทึ่งคนสมัยก่อน
มากๆ เลยค่ะ”

20 สุขใจ

ด.ญ. ธันนพร มาสา
(น้องพราว)
โรงเรียนบ้านท่าม่วง
เล่าความรู้สึกประทับใจเพิ่มเติมว่า “หนูรู้สึกภูมิใจใน อ.ขนอม
มากเลยค่ะ พอมาถึงโซนที่ 6 นี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของ
สะพานที่เชื่อมต่อ อ.ขนอมมายังโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ยังได้ความ
รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวบ้านใน อ.ขนอม พอได้มาที่ศูนย์เรียนรู้
แห่งนี้แล้วรู้สึกว่า อยากให้เพื่อนๆ ที่เรียนอยู่ในพื้นที่ อ.ขนอม มา
เยี่ยมชมและเรียนรู้ที่นี่อย่างน้อยสักครั้งค่ะ ส่วนหนูก็อยาก
กลับมาดูซ้ำ�อีก และจะพาพ่อแม่และครอบครัวมาด้วยค่ะ”
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3. ตรวจสอบวันที่

ชัวร์ก่อนแชร์ รู้ทันโลกโซเชียล
เชื่อว่าทุกวันนี้ใครๆ ก็ติดตามข่าวสารจากโลกโซเชียลมีเดีย และแชร์ส่งต่อกันให้เพื่อนบ้าง
ครอบครัวบ้าง แต่ก็มีหลายครั้งที่ข่าวต่างๆ ที่เราแชร์ออกไปนั้น ไม่เป็นความจริง
แล้วเราจะรู้ ได้อย่างไรว่าข้อมูลข่าวสารที่เราอ่านนั้นจริงหรือโกหก? วันนี้คอลัมน์รู้ ไว้ใช่ว่า
จะมานำ�เสนอวิธีตรวจสอบข่าวปลอมง่ายๆ มาเช็กข่าวก่อนแชร์อย่างมีสติกันเถอะ!

6 ขั้นตอนก่อนกดแชร์
คิดสักนิด ก่อนคลิกแชร์

ต้องรู้ก่อนว่า สิ่งที่เราอ่านจาก
เฟซบุ๊ก ไลน์ หรือข้อมูลที่มาทางมือถือ
เรานั้น ไม่สามารถเชื่อถือได้ 100%
เนื่องจากในโซเชียลมีแหล่งข่าวมากมาย
ใครๆ ก็เข้าไปสร้างข่าวได้ จึงต้องเริ่ม
จากตัวเราเอง ที่ต้อง ตรวจสอบอย่าง
ละเอียดให้แน่ใจก่อนกดแชร์ แม้คนที่ส่ง
มาหาเราจะเป็นเพื่อน หรือครอบครัว
แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะแชร์ข่าว
ที่ถูกต้องเสมอไปนะ

ตามเว็บสำ�นักงานข่าว หนังสือพิมพ์ ออนไลน์ และบทความ
มักจะลงวันที่และชื่อคนเขียนข่าวเอาไว้เพราะบางข่าวที่เรา
เพิ่งได้รับมา อาจจะมีคนไปขุดข่าวเก่ามาแชร์ต่อๆ ด้วยความ
อยากสร้างกระแสให้กลัว หรือตกใจขึ้นมา ทั้งที่ความจริงแล้ว
อาจจะเป็นเรื่องที่จบไป หรือแก้ไขแล้วก็ได้

บางคนพอเห็นหัวข้อข่าวปุ๊บ ก็กดแชร์ต่อปั๊บ ใจเย็นก่อน!
บางข่าวก็ชอบพาดหัวด้วยคำ�แรงๆ หรือคำ�ที่ชวนทำ�ให้คนสนใจ
ถึงแม้จะมาจากเว็บข่าวที่น่าเชื่อถือแค่ไหนก็ไม่ควรอ่านแค่หัวข้อ
ข่าว หรือแม้แต่รูปพาดหัวข่าวก็อย่าพึ่งด่วนตัดสิน เพราะบางรูป
อาจจะถูกตัดต่อมาก็ได้

2. ดูแหล่งทีม่ า

ข่าวนี้มาจากไหน ใครเป็นคนเขียน ควรนำ�ไปตรวจสอบว่ามาจาก
แหล่งที่น่าเชื่อถือหรือไม่ ถ้าไม่ได้มาจากเว็บข่าวโดยตรงก็ ลอง
เอาไปเสิร์ชใน google ก่อน ว่ามีใครพูดถึงข่าวนี้อีกบ้าง แต่ถ้า
เจอแต่เว็บที่ไม่ได้เป็นสำ�นักข่าวดังๆ ที่น่าเชื่อถือ หรือหาไม่เจอ
ในเว็บไหนเลยล่ะก็ คิดไว้ก่อนเลยว่ามันไม่จริง!

บางข่าวเราอาจมีอคติในใจ ซึ่งส่งผลกับความเชื่อในการอ่าน
ข่าวของเราแน่นอน เตือนตัวเองเสมอว่าควรทำ�ใจให้เป็นกลาง
ไตร่ตรองก่อนสักนิด อย่าเพิ่งรีบร้อนกดแชร์

5. เช็กรูปและภาษาทีเ่ ขียน

ภาษาทีเ่ ขียนก็ส�ำ คัญ บางข่าว
ที่เราอ่านแล้วรู้สึกแปลกมาก
โป้ะแตก!!
อะรัยอยุ่หลังไอดอลสาว! สะกดผิดเยอะ ไม่น่าเชื่อถือ
ก็อาจจะเป็นข่าวปลอม หรือ
ถ้าในข่าวมีภาพประกอบ แล้ว
เราไม่แน่ใจ ให้ดูภาพดีๆ หรือเอาไปเสิร์ชใน Google ดูก่อน
เพราะอาจเป็นรูปตัดต่อ หรือเอามาจากคนละข่าว ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กันเลยก็ได้

ฉาวโฉ่! เห็นแล้วต้องอึ้ง!!
1. อย่าอ่านแค่หวั ข้อข่าว

4. ทำ�ใจเป็นกลาง

6. ถามผูร้ ู้

ขีเ้ กียจเช็กส่งผลเสียมากกว่าทีค่ ดิ
แน่นอนว่า 6 ขั้นตอนนี้มันเสียเวลามากกว่าการได้
ข่าวมาปุ๊บกดส่งปั๊บ แต่การตรวจสอบข่าวปลอมนั้น
สำ�คัญมากนะ มันไม่ใช่แค่เราส่งต่อข้อมูลที่ผิดแล้วจะ
จบไป แต่มันอาจจะหมายถึงเรากำ�ลังทำ�ผิดกฎหมาย
โดยไม่รู้ตัวได้ เช่น การสนับสนุนเรื่องการเมือง
การไปทำ�ลายชื่อเสียง การหมิ่นประมาท การปั่นข่าว
จากคนที่มีจุดประสงค์แอบแฝง การแชร์ลูกโซ่แบบ
เรี่ยไรเงิน หรือหลอกให้โอนเงินจนหมดเลยตัวก็มี

ถ้าทำ�ครบทุกข้อแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดี เราสามารถเอาข่าว
ที่สงสัยไปถามในเว็บตรวจสอบข่าวได้ ซึ่งก็มีให้บริการอยู่
หลายแห่ง และใช้งานง่ายมากๆ เช่น
แอดไลน์ @TNAMCOT หรือเข้าเว็บ sonp.or.th
หรือ https://tna.mcot.net/sureandshare/
ทีมงานจะตรวจสอบ หรือถามผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องให้ โดย
ใช้เวลาไม่นาน เราก็จะได้ความกระจ่างและมั่นใจก่อนแชร์ได้
อย่างแน่นอน

ซึ่งเหล่านี้มันอันตราย และส่งผลเสียในภาพกว้างกว่า
ทีเ่ ราคิด จนมีหน่วยงานหลายทีอ่ อกมารณรงค์ให้เห็น
กันมากขึ้น เช่น ชัวร์ก่อนแชร์ของสำ�นักข่าวไทย หรือ
#แชร์ช้าๆ ได้พร้าเล่มงาม ของมูลนิธินิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เพียงใช้เวลาคิดและตรวจสอบสักนิด เราก็จะรู้เท่าทันโซเชียล เมื่อมั่นใจจึงแชร์ต่อเพื่อนๆ
ครอบครัวได้อย่างสบายใจ หากรู้ว่าเป็นข่าวปลอมที่เผลอแชร์ไปแล้ว ก็อย่าลืมกลับไปลบด้วยนะ
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ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.schoolofchangemakers.com/knowledge/9742/
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โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก พาผูน้ �ำ ชุมชนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากหลากหลายเชื้อเพลิงโดยมีโรงไฟฟ้าในกลุ่ม
เอ็กโก เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน ซึ่งการศึกษาดูงานใน
ครั้งนี้ ครอบคุลมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ จ.ราชบุรี และโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์โซลาร์โก จ.นครปฐม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก
ร่วมต้อนรับ คุณเมตตา ยิ่งชัยภูมิ ผอ.รพ.สต บ้านบุฉนวน
และคุณสูน หาระดี หัวหน้าคณะโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านบุฉนวน
เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า พลังงานทางเลือก
และความเป็นมาของโรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ
(ตาขีด)

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ (ตาขีด) ในกลุ่ม
เอ็กโก ร่วมสนับสนุนการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ทางการแพทย์
รพ.สต.ตาขีด ซึง่ อยูภ่ ายใต้โครงการ “หนึง่ โรงไฟฟ้า หนึง่ โครงการ”
โดยในพิธีมีปลัดสาธารณสุข อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เป็น
ตัวแทนในการรับมอบ

โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
โครงการวิ่งการกุศล Rayong Together ซึ่งจัดโดยหอการค้า
จ.ระยอง เพือ่ เสริมสร้างสุขภาพร่างกายของคนในชุมชนให้แข็งแรง

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอล
การกุศล รร.วัดยางหักและชุมชนบ้านยางหัก เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
ความสามัคคีระหว่างโรงเรียนและชุมชนบ้านยางหัก อีกทัง้ ส่งเสริม
ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการ
ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพ (เต้นลีลาศ) ของสมาคมผู้สูงอายุและ
คลังปัญญา อ.บ้านโป่ง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจการ
ออกกำ�ลังกายเพื่อสุขภาพและมีร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมให้การต้อนรับ
ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ประธาน อ.กรอ.อศ (ประธานคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำ�ลังคน
อาชีวศึกษา) คณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 ในการเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ในกลุม่ เอ็กโก จัดกิจกรรม “Open House”
เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมเพื่อเรียนรู้
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและการจัดการกากของเสียจาก
กระบวนการผลิตอย่างถูกวิธี โดยช่วงทีผ่ า่ นมามีคณะเยีย่ มชม ดังนี้
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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

รร. โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก จัดกิจกรรม “Open House”
เปิดบ้านต้อนรับคณะชุมชนไวท์เฮ้าส์และชุมชนใกล้เคียงได้เข้า
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาขั้นตอนวิธีการผลิต
กระแสไฟฟ้าและการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าที่ด�ำ เนิน
แนวทางปฏิบตั ติ ามมาตรการสิง่ แวดล้อมตามทีก่ ฏหมายกำ�หนด
และไม่เป็นอันตรายต่อชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงไฟฟ้า
สุขใจ 25

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก (ไทรเขียว)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก (ไทรเขียว) ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างเต็นท์เก้าอี้และโต๊ะ ของชุมชนหมู่ 1
ต.บางตาเถร จ.สุพรรณบุรี เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวก
ให้แก่คนในชุมชน

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน โครงการจิตอาสา
พิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าเขาหัวช้าง โดยได้ร่วม
ซ่อมระบบไฟฟ้าภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
เฉลิมพระเกียรติของศูนย์อำ�นวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. เนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัดโครงการ “ค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า” รุ่นที่ 54 ประจำ�ปี 2562 ณ น้ำ�ตกกรุงชิง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ.นบพิต�ำ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็น
ค่ายที่จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมกันซ่อม
ระบบไฟฟ้าให้แก่วัดกระดังงา ภายใต้
การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติของศูนย์
อำ�นวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
สนับสนุนโครงการจ้างครูและบุคคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
หนองคับคา โดยมี ผอ.กุลนิษฐ์ จุลเหลา ผู้อำ�นวยการโรงเรียน
บ้านหนองคับคา ร่วมเป็นตัวแทนรับมอบ

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ดำ�เนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
ให้แก่สำ�นักสงฆ์คลองวังซึ่งอยู่ภายใต้โครงการจิตอาสาพิทักษ์
ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติของศูนย์อำ�นวยการใหญ่จิตอาสา
พระราชทาน 904 วปร.

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีทู

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพที ู ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมดำ�เนิน
โครงการปรับปรุงต่อเติมโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.แสลงพัน เพื่อเป็น
การปรับปรุงสถานที่ให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก (ไทรใหญ่)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก (ไทรใหญ่) ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนการดำ�เนินการต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ต.บ้านบางหวาย เพื่อเป็นพื้นที่ที่ดูแลและอำ�นวยความ
สะดวกให้แก่คนในชุมชน

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการ
ติดตั้งเหล็กดัด บริเวณชั้น 5 รร.บุญคุ้มราษฎ์บ�ำ รุง เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้อาคารเรียน
โดยมีคุณสุรางค์ ประไพนพ ผู้อำ�นวยการ รร.บุญคุ้มราษฎ์บ�ำ รุง
เป็นตัวแทนรับมอบ
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โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนการจัดการ
ผักตบชวาและขยะที่ลอยมาสะสมในชุมชนทองแท้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของคนในชุมชน โดยชุมชน
ทองแท้ร่วมมือกับหน่วยงานกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวง
และทีมงานจัดการคลองชลประทานได้น�ำ เรือมาตักวัชพืชทัง้ หมด
ขึ้นมาและนำ�ไปกำ�จัดทิ้งต่อไป

ก่อนกำ�จัดขยะ

หลังกำ�จัดขยะ

โรงไฟฟ้าคลองหลวง

โรงไฟฟ้าคลองหลวง ในกลุม่ เอ็กโก ร่วมสนับสนุนการดำ�เนินการ
ติดตั้งผ้าใบกันฝนใหม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนไวท์เฮ้าส์
เพือ่ ทดแทนผ้าใบบังฝนชุดเดิมทีเ่ สือ่ มสภาพแล้ว เพือ่ ให้นกั เรียน
สามารถใช้สถานที่ในการทำ�กิจกรรมขณะฝนตกหรือแดดออกได้
โดยสะดวก โดยมีคณ
ุ อุไรวรรณ ศรีสขุ หัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
เป็นตัวแทนรับมอบ
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โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรแบบปลอดสารพิษ ณ ศูนย์สาธิตการเกษตรบ้านเปร็ต
ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม โดยเป็นโครงการทีม่ คี วามร่วมมือระหว่าง
กลุ่มเกษตรกร อ.ขนอม และโรงไฟฟ้าขนอม ในการผลิตและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการ
ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และองค์กร
ราษฎรอาสาพิทกั ษ์ปา่ (รสทป.) พร้อมทัง้ หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายอำ�เภอขนอม เป็นประธาน
ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำ�นึกใน
พระมาหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการ
“ลดพุง ลดโรค ลดเสี่ยงโรคเรื้อรัง ปี 2562 บ้านบุฉนวน”
รร.บ้านบุฉนวน อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ โดยมีคุณสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์
นายอำ�เภอซับใหญ่ และ สจ.โอฬาร เจริญรักไทย เป็นประธาน

28 สุขใจ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพี ไฟว์

โรงไฟฟ้าเทพนาวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก (ไทรเพชร)

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีโฟร์ ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
ทำ�บุญกฐินสามัคคีวัดป่าหนองขี้เห็นใหญ่ โดยมี ผอ.ประสงค์
วิวาสุข ผู้อำ�นวยการโรงเรียนบ้านสว่างโนนทอง เป็นตัวแทน
ในการรับมอบ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพีไฟว์ ในกลุ่มเอ็กโก ร่วม
ประเพณีทอ้ งถิน่ ตักบาตรข้าวกระยาสารทเพือ่ สืบสานและอนุรกั ษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยไว้ให้คงอยู่

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม

โรงไฟฟ้าชัยภูมิวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนโครงการ
“ปลูกป่าชุมชน หมูบ่ า้ นซับห่าง” อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เพือ่ เพิม่ พืน้ ที่
ป่าชุมชน ให้มีพันธุ์ไม้ที่เป็นแหล่งอาหารแก่ชุมชนมากขึ้นโดยมี
คุณวรวิทย์ นามมหานวล ปลัดอาวุโส อ.ซับใหญ่ เป็นประธาน
ในการเปิดพิธี

โรงไฟฟ้าเทพนาวินด์ฟาร์ม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุนกฐิน
อ.เทพสถิต ประจำ�ปี 2562 โดยมีคุณสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ส.ส.
จ.ชัยภูมิ คุณโกศล ธรรมวิเศษ ปลัดอำ�เภอรักษาราชการแทน
นายอำ�เภอเทพสถิต และหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นที่
อ.เทพสถิต เข้าร่วมงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก (ไทรเพชร) ในกลุม่ เอ็กโก
ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “ทอดกฐินสามัคคีประจำ�ปี 2562”
วัดบางไผ่นารถ ตำ�บลบางไทรป่า อำ�เภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เพื่อทำ�นุบ�ำ รุงพระพุทธศาสนา

โรงไฟฟ้าขนอม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมสนับสนุน
โครงการทอดกฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2562
วัดสุวรรณบรรพต จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งทาง
วัดมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ปัจจัยมาใช้ในการ
ก่อสร้างศาลาเทียบเมรุ
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8

ง
มีของรา

วัลด้วย

น้องๆ มาช่วยกันลากเส้นต่อจุดจนภาพสมบูรณ์ และระบายสีเหล่าเอ็กโกเรนเจอร์
ให้สวยงาม แล้วส่งมาชิงรางวัลกันนะคะ

ชื่อ - นามสกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์

อีเมล์ หรือ ไลน์ ไอดี
วารสารสุขใจ ฉบับที่ 26

นะ !
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โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก หรือมีข้อเสนอแนะที่อยากส่งถึงเอ็กโก กรุ๊ป โดยส่งมาที่
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