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กองบรรณาธิการ วารสาร “สุขใจ”
คณะทำงานส�งเสริมการมีส�วนร�วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ�า
ท่ีปรึกษา: เทิดศักด์ิ วิจิตรสมบัติ บรรณาธิการบริหาร: ศิริรัชต วงศ�ป�ยะ
บรรณาธิการกิจกรรมพัฒนาชุมชน: อดิศักด์ิ ป�ญจหงษ� บรรณาธิการ: พินท�ุสุดา เป��ยมป�ติ
บริษัท ผลิตไฟฟ�า จำกัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก 222 ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ�งสองห�อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท�: (66) 0 2998 5999 โทรสาร: (66) 0 2955 0956-9

กระดาษเนื้อในวารสารสุขใจ ใช�นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล�อม
ทำจากกระดาษที่ปราศจากสารคลอรีนในการผลิตและลดการใช�เยื่อไม�มากกว�ากระดาษปกติ 50%
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พินท์ุสุดา เป่ียมปิติ
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LINE ID :
@sukjaibyegco

สวัสดีค�ะ เพื่อนบ�านรอบโรงไฟฟ�าในกลุ�มเอ็กโกทุกท�าน

ในโลกที่อะไรก็เปลี่ยนแปลงเร็ว เป�นโลกแห�งความผันผวนไม�แน�นอน ทำให�เราต�องเตรียมรับมือพร�อมกับ
เปล่ียนแปลงอยู�เสมอ มองในแง�ดีถือเป�นช�วงโอกาสที่เราจะได�เรียนรู�สิ่งใหม�ๆ นะคะ อาจจะเหนื่อยกันบ�าง สุขใจขอ
เป�นกำลังใจให�ทุกท�านนะคะ สู�ไปด�วยกันค�ะ

สุขใจฉบับนี้เรามาเติมความรู�กันนะคะ กับ 8 ทักษะท่ีจำเป�นต�องานในป�จจุบันและอนาคต จะมีอะไรกันบ�าง
ติดตามได�จากคอลัมน�เรื่องจากปกนะคะ นอกจากนี้ มาแชร�ความรู�ดีๆ เกี่ยวกับการนอนให�เรามีสุขภาพที่ดี เพราะ
การนอนก็สำคัญพอๆ กับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย ชวนไปอ�านต�อท่ีคอลัมน�จิตแจ�มใสร�างกาย
แข็งแรงค�ะ และต�อเนื่องจากเล�มที่แล�วกับคอลัมน�ส�องเทรนด�พลังงาน ฉบับนี้พาไปเป�ดโลกรถยนต�พลังงานไฟฟ�า
กันค�ะ ว�ามีรถยนต�พลังงานไฟฟ�าแบบไหนกันบ�าง มีหลักการทำงานโดยภาพรวมอย�างไร เพ่ือศึกษาเป�นข�อมูลและ
ไว�เป�นตัวเลือกนะคะเพราะกระแสการใช�รถยนต�ไฟฟ�ากำลังมาแรงเลยค�ะ คอลัมน�ต�นทางสร�างสรรค�ปลายทางสดใส
วันน้ีเราพาไปชมการอัพสกิล เพ่ิมทักษะให�กับวิสาหกิจชุมชนรอบโรงไฟฟ�าในการทำการตลาดออนไลน�กันนะคะ เพราะ
พฤติกรรมผู�บริโภคเปล่ียนแปลง การตลาดออนไลน�จึงเข�ามามีบทบาทสำคัญ คอลัมน� ช้ีเป�า เราไป ฉบับนี้พบกับ
ประเพณีอุ�มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ� คอลัมน�ตลาดนัดสุขใจ พบกับไข�เค็มสมุนไพร “ใบขลู�” ปลาหวานสูตรหญ�าหวาน
และบานาน�าไซรัป ผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�แบบปลอดสารเคมีของชุมชนรอบโรงไฟฟ�าขนอม จ.นครศรีธรรมราช
ยังไม�หมดเพียงเท�านี้นะคะ ยังมีคอลัมน�ดูดวง คอลัมน�ภาษาอังกฤษ และคอลัมน�เกมพิชิตรางวัล รอบนี้สนุกมาก
อย�าพลาดนะคะ

ท�ายสุดน้ี วารสารสุขใจขอประชาสัมพันธ�เชิญชวนให�ทุกท�านมาสมัครเป�นเพ่ือนทาง Line OA วารสารสุขใจ
เพ่ือความสะดวกในการรับข�อมูลข�าวสาร สาระท่ีเป�นประโยชน� และร�วมสนุกกับเกมและกิจกรรมเพ่ือรับรางวัลมากมาย
โดยทุกท�านสามารถสแกน QR Code ด�านล�างนี้ได�เลยค�ะ อย�าลืมชวนเพ่ือนๆ ในชุมชนมาร�วมเป�นเพ่ือนกับ Line
OA วารสารสุขใจ เพ่ือสะสมคะแนนและลุ�นของรางวัลกันเยอะๆ นะคะ



2

(")*+,-$'.'

,&012!34%5#(.6+,276%
8%3D11EA-%F")(%695

8 ,-./)

P-#$9:!)!"(&K"7#-*$%"&'()K%"19-1?51:29&'$#C3EQR)
9;>L/!"##-*9;1-)>)%SPPNA5))5R)$%"&'()K%"1P-#?25(#60)8%0(6-12-#

2&L"-(0(6-19&'$*-P;$%T)./01%*5A.5,$*&()*4/K"7UV#U)95#W7$<='0>L/0(46*03>)0)-:.83/
"012-34#5),6-2&078*A/-1



3

Ambiguity
@8"":B+D(E=#(1F;";9+@:BG98+5+;E.;.(.

โดยธรรมชาติของคนเรานั้นชอบความชัดเจนแน�นอนมากกว�าความไม�แน�นอน เพราะสิ่งที่คลุมเครือ
ไม�แน�นอนจะทำให�เราเกิดความกลัว แต�ในโลกป�จจุบันที่ทุกอย�างเปล่ียนแปลงรวดเร็วในอัตราเร�งทวีคูณ
ทำให�เราต�องพบเจอกับเรื่องที่ไม�ชัดเจน คลุมเครือ ไม�แน�นอนตลอดเวลา เราจึงจำเป�นต�องฝ�กฝนในการ
ก�าวข�ามความกลัวกับความไม�แน�นอนนี้ และเตรียมพร�อมรับมือและจัดการสิ่งต�างๆ ที่เกิดขึ้นด�วย
สติป�ญญา ฝ�กใช�เหตุผลและข�อมูลเท�าท่ีมีในการตัดสินใจในสถานการณ�คลุมเครือต�างๆ เพ่ือให�เดินต�อไป
ข�างหน�าได�
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Entrepreneurship
and Empathy

เม่ือตลาดเปล่ียนแปลงรวดเร็ว การเข�าใจจิตใจลูกค�าอย�างลึกซ้ึง
และปรับเปล่ียนวิธีการต�างๆ ให�เข�ากับสภาวะตลาดจะเป�นส่ิงจำเป�น
ในการคิดค�นแนวทางการตลาดแบบใหม� ซ่ึงจะช�วยให�เราพบโอกาส
ประเมินความเส่ียงได�อย�างเหมาะสม และมอบส่ิงท่ีมีคุณค�าต�อลูกค�า
ได�อย�างถูกต�อง และสิ่งเหล�านี้จะมีความสำคัญอย�างมากในการ
พาเราไปสู�อนาคต
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Resilience

มนุษย�จะไม�สามารถอยู�รอดได�หากปราศจากการปรับตัว ความยืดหยุ�น
ต�อสถานการณ�ต�างๆ เพ่ือที่จะเปล่ียนแปลงตัวเองไปข�างหน�า จำเป�นต�องมี
ทักษะดังนี้

1) อยู�กับข�อมูลใหม�ๆ อยู�เสมอ
2) ทำความเข�าใจกับข�อมูลนั้น
3) คิดค�นหาวิธีการในการแก�ป�ญหา

การค�นหาแนวทางใหม�ๆ และปรับตัวตามข�อมูลเชิงลึก
จะเป�นพ้ืนฐาน พาเราไปสู�ความสำเร็จ

$!M,4I9;8N=@.'/+'G98+E2@2;8>
Openness

หลังโลกเข�าสู�ยุคดิจิตอลและโซเชียลมีเดีย พบว�าคนเรานั้น
ถูกแบ�งแยกด�วยข�อมูลข�าวสารท่ีตัวเองสนใจ ทำให�เกิดกลุ�มย�อยของ
ความคิดเห็นมากมาย โดยในกลุ�มต�างๆ ก็จะมีข�อมูลที่สนับสนุน
ความเช่ือของแต�ละกลุ�มท่ีคัดกรองจากอัลกอริท่ึมของระบบคอมพิวเตอร�
ผลท่ีตามมาก็คือ ทำให�คนในแต�ละกลุ�มมักจะเช่ือในความคิดเห็นของ
กลุ�มตัวเองอย�างสุดโต�ง และไม�ฟ�งความความคิดเห็นที่แตกต�าง
แต�คนเราจะไม�สามารถพัฒนาได�หากเราจะยึดติดอยู�กับความเชื่อ
ของตัวเองเพียงอย�างเดียวและป�ดก้ันโอกาสท่ีจะรับรู�ข�อมูลท่ีแตกต�าง
ที่อาจจะเป�นประโยชน� การเป�ดใจเรียนรู� รับฟ�ง และฝ�กฝนที่จะมอง
โลกในมุมอื่น ยอมรับว�าโลกนี้มีความแตกต�าง เพื่อที่จะจัดการ
ความหลากหลายที่มีอยู�ในโลกและสังคมให�อยู�ร�วมกันได�จึงเป�น
ทักษะที่สำคัญในสมัยนี้

(18@"F*(18@$<O.(1F;$P+(
Curiosity

สิ่งที่จะช�วยในการอยู�รอดในโลกที่เต็มไปด�วยความคลุมเครือ
และไม�แน�นอนท้ังหลายน้ีได�ก็ คือความอยากรู�อยากเห็น การเป�ดใจ
เรียนรู�ในเร่ืองต�างๆ ท่ีอาจไม�เคยสนใจมาก�อนอยู�เสมอ เพราะการมี
ความรู�ในหลายๆ เร่ือง จะทำให�เราเช่ือมโยงเร่ืองต�างๆ เป�นภาพรวม
ใหญ�ๆ ให�เราเข�าใจได�ดีขึ้น มองเห็นรูปแบบแนวโน�มที่จะเกิดขึ้น
ต�อไปในอนาคตได�
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Optimism and Imagination

P"*8>$G"D(J;81E=#G98+P:+%:.S3?'C,'
Rapport and Relationships

=>+D(?-
Action

เราไม�สามารถประสบความสำเร็จได�ด�วยตัวคนเดียว
ตามลำพัง การมีสังคม เครือข�ายต�างๆ จะช�วยทำให�เกิด
แรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งในยุคป�จจุบัน เราสามารถ
สร�างความสัมพันธ�หรือเป�นส�วนหนึ่งของเครือข�ายต�างๆ
ผ�านทางโลกออนไลน�ก็ได� สิ่งสำคัญคือ อย�าลืมว�าการจะทำ
ให�เกิดความสัมพันธ�ที่ดีนั้น จะต�องสร�างความไว�วางใจและ
การให�ความสนิทสนมอย�างจริงใจด�วยนะ

ร�อยรู�ไม�สู�หน่ึงทำ คำกล�าวน้ียังเป�นจริงเสมอ อนาคตจะอยู�
ในมือของคนท่ีลงมือทำเท�าน้ัน แม�ว�าการลงมือทำอาจจะพบกับ
ความเสี่ยงที่ไม�แน�นอน ความเหนื่อยยาก แต�นั่นจะนำมาซึ่ง
ประสบการณ� การปรับปรุงแก�ไขให�ดีขึ้น ความรู�ที่สามารถนำไป
ต�อยอดอื่นๆ ได� ดังนั้น ไม�ว�าคุณจะมีความฝ�นอะไรก็ตาม
จงลงมือทำเสีย

ความเชื่อมั่นในอนาคตและจดจ�อกับความเป�นไปได�ใหม�ๆ
จะพาเราก�าวไปข�างหน�า หลายครั้งที่พบว�าความย่ำอยู�กับที่นั้น
เกิดจากการขาดจินตนาการถึงอนาคต การฝ�กฝนให�เราสามารถ
คาดการณ�และมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นข�างหน�า มีจินตนาการและ
เชื่อมั่นในทางที่ดีจะทำให�เกิดแรงบันดาลใจที่จะผลักดันเราไป
ต�อได�
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‘นอน’
พื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีมีอยู่สามอย่าง
คือกินอาหารดีมีประโยชน์ ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ
หากถามคนส่วนใหญ่ เรามักให้ความสำคัญ
กับการกินหรือออกกำลังกาย
แต่รู้ไหมว่า จริงๆ แล้วการนอนหลับให้
เพียงพอนั้นมีผลต่อสุขภาพ
มากกว่าอย่างอื่นเสียอีก

การศึกษาวิจัยเรื่องการนอนในปัจจุบัน พบว่าการนอนหลับให้เพียงพอนั้น
จะช่วยลดอัตราเสี่ยงโรคหัวใจ เบาหวาน โรคอ้วน ความจำเสื่อม
นอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของความจำและการเรียนรู้ให้ดีขึ้นด้วย

เราได�ยินมาบ�อยๆ ว�าให�นอนหลับ 8 ช่ัวโมงต�อวัน ซ่ึงเป�น
จำนวนท่ีร�างกายสามารถพักผ�อนได�เพียงพอ เม่ือเราหลับ ร�างกาย
จะมีการจัดระเบียบข�อมูลเรื่องความจำ การทำงานซ�อมแซม
ส�วนต�างๆ ดังน้ันเม่ือเรานอนไม�เพียงพอ (น�อยกว�า 6-7 ช่ัวโมง)
เวลาท่ีร�างกายจะจดจำข�อมูลหรือซ�อมแซมร�างกายก็ลดน�อยลงไป
ด�วย แล�วลองคิดว�าเม่ือเรานอนน�อยติดต�อกันหลายวัน สมอง
ท่ีจดจำและร�างกายท่ีซ�อมแซมไม�สมบูรณ�ก็จะสะสมไปเร่ือยๆ

.(.$"O92DC.$H*8<"D(.(.,Q@2DC.P81,'@9;8@:.
คนเราแต�ละคนและแต�ละช�วงวัยจะมีช�วงเวลาการนอนท่ีต�างกัน
สำคัญคือ ควรจะนอนเม่ือรู�สึกง�วงและนอนหลับให�เพียงพอ
7-8 ชั่วโมง
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การนอน 4 ชั่วโมงติดกัน 6 คืน แย่พอๆ กับคนที่ไม่นอนเลย 24 ชั่วโมง
การนอน 6 ชั่วโมงติดกัน 10 คืน แย่พอๆกับ คนที่ไม่นอนเลย 24 ชั่วโมง
คนที่ตื่นมาแล้ว 19 ชั่วโมงแลัวยังไม่ได้นอนเลย จะแย่พอๆ กับคนเมา

E(=@(V(=3
หลายคนบอกว�าเม่ือด่ืมเครื่องด่ืม
ที่มีแอลกอฮอล�จะช�วยให�หลับง�าย
แต�การหลับเพราะแอลกอฮอล�จะ
เป�นการหลับท่ีไม�มีคุณภาพ ร�างกาย
ไม�สามารถซ�อมแซมได�เต็มที่

$P'1>.8WK@8!=)@
การนอนหลับในชั่วโมงท�ายๆ
มีความสำคัญมาก หากโดนปลุก

ทั้งๆ ที่ยังนอนไม�พอก็จะทำ
ให�คุณภาพการนอนลดลง

EP>56E=#<.*8I(J(>
()!@"&32;8>R
จะทำให�ร�างกายเตรียมตัว
นอนหลับได�ไม�ดี ดังน้ัน อย�า
ติดดูซีร่ีย�จนรบกวนเวลานอน
ของเรากันนะ

G98+P8+8"02;8>R ?8>";8>@81I#=,=>$+DC((,.(.
อดนอนอ�านหนังสือไม�ช�วยให�จดจำได�ในระยะยาว แถม

เสี่ยงต�ออาการหลงลืมหรืออัลไซเมอร�ในอนาคต
ผู�ใหญ�วัย 45 ป� ที่นอนหลับไม�ถึง 6 ชั่วโมง มีแนวโน�มจะ

เจอกับภาวะหัวใจวาย หรือเป�นโรคหลอดเลือดในสมองสูงกว�า
200% เม่ือเทียบกับคนที่นอน 7–8 ชั่วโมง การนอน 4 ชั่วโมง
ติดต�อกัน 6 คืน ประสิทธิภาพในการดูดซึมกลูโคสลดลง 40%
เม่ือเทียบกับตอนนอนเต็มที่ เสี่ยงต�อโรคเบาหวาน

ยิ่งนอนน�อย ยิ่งทำให�เพ่ิมความหิวและอยากอาหาร ทำให�
กินมากกว�าเดิม น้ำหนักตัวเพ่ิมขึ้น

ระบบภูมิคุ�มกันจะทำงานได�แย�ลง โดยมีสถิติว�าคนที่นอน
เฉล่ีย 5 ช่ัวโมง มีโอกาสเจ็บป�วยจากเช้ือไวรัสมากกว�าคนท่ีนอน
7 ชั่วโมงขึ้นไป

(,.(.(:.2"81@9;8(,(8<8"
มีการทดลองเอาหนูมาแยกเป�นสองกลุ�ม กลุ�มหน่ึงให�กิน

อาหารแต�อดนอน กลุ�มท่ีสองอดอาหารแต�ให�นอน ปรากฏว�ากลุ�ม
ท่ีอดนอนน้ันเสียชีวิตเร็วกว�ากลุ�มท่ีอดอาหาร

G98+$G"'1,
หลายคนนอนไม�หลับเพราะมีเร่ือง
เครียดให�สมองครุ�นคิดตลอดเวลา
การฝ�กปล�อยวางและทำสมาธิก�อน
นอนก็อาจจะช�วยลดความเครียด
ก�อนเวลานอนลงได�

@8E6E=#G8$6('.
เม่ือเรากินกาแฟหรือเครื่องด่ืม
ที่มีคาเฟอีนที่จะช�วยยับยั้งความง�วง
แต�เม่ือคาเฟอีนหมดฤทธิ์ จะทำให�
เราอ�อนเพลียกว�าปกติ
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ด�วยพฤติกรรมผู�บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง กลุ�มผู�ค�าขายก็ต�อง
ปรับเปลี่ยนตาม โดยเฉพาะการทำตลาดออนไลน�ที่จะเข�าถึง
ผู�บริโภคได�โดยตรง โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ในกลุ�ม
เอ็กโก เล็งเห็นความสำคัญของการอัพสกิล เพ่ิมทักษะการขาย
ออนไลน�ให�กบกลุ�มอาชีพต�างๆ ที่อยู�ในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ�า จึง
ได�จัดโครงการ “อบรมสร�างอาชีพออนไลน�ผ�านโซเชียลมีเดีย” ข้ึน
ณ ศูนย�การศึกษานอกโรงเรียนตำบลมาบข�า จ.ระยอง โดยมี
ชุมชนรอบโรงไฟฟ�ามาร�วมกิจกรรม เช�น กลุ�มวิสาหกิจชุมชน
บ�านหนองคล�าสามัคคี กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านสายเก�า-หนอง
กวาง กลุ�มสัมมาชีพบ�านชากไม�ลวก เพ่ือส�งเสริมการตลาดของ
กลุ�มวิสาหกิจท่ีอยู�รอบพ้ืนท่ีโรงไฟฟ�า และเป�นการสร�างเครือข�าย

ของการจำหน�ายสินค�าในกลุ�มวิสาหกิจต�างๆ เข�าด�วยกัน ซ่ึงใน
การอบรมได�มีการแนะนำเกี่ยวกับช�องทางการตลาดที่น�าสนใจ
ทั้งเฟซบุ�ก ติ๊กต�อก และ Line OA เพ่ือให�กลุ�มวิสาหกิจได�นำ
ไปปรับใช�ให�เหมาะสมกับผลิตภัณฑ�หรือความถนัดของแต�ละคน
รวมถึงการสร�างการรับรู�ให�กับผู�บริโภค การสร�างแรงจูงใจด�วย
การเล�าเรื่อง การดึงดูดความสนใจด�วยภาพถ�ายสินค�า การจัด
ทำโปรโมชั่นต�างๆ ผ�านทางเฟซบุ�คเพจ รวมถึงการพูดคุย
ส่ือสาร ให�ข�อมูลต�างๆ ผ�านทางส่ือออนไลน� อย�างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนป�จจัยสู�ความสำเร็จของการทำการตลาดและการขาย
ของออนไลน�

!"#$%&'(%!)*&+,-./0,1,23+(45$678'( 19 )95$:5;,#381+ %<76=6":>%49+;+
;>?18=?@+7#A5:1+$;+& BCDD*3#=EF93,'6G7H(9B,#3%B">I:=<#J$0K)'&,,; 8'L>M>8') &+,D#3D1+:NM9?5:

<>I%=9=&+,NM9%<76=6":> &+,NM9?;+,.<6O= /"2?PI5?#$7;55=H"=.
%&'(&+,QPJ5?'=79+<>I?2(8&,8(%,R84SJ= <#J$5+!+, %?PJ5E9+ ?'=79+5*B6G73,'6G7

(:%P@K= $%KC+?:@X#
@8"G*8J81B.2=8,((.5=.3
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คุณไพฑูรย� เทียนเงิน (คุณปุ�ก) ประธาน
ชุมชนบ�านสายเก�า-หนองกวาง กล�าวว�า

กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านสายเก�า-หนองกวาง
มีสินค�าในกลุ�มที่หลากหลายและที่ขายดี คือ

หม่ีกรอบ หมูเส�น หมูฝอย และหมูแดดเดียว คุณไพฑูรย�ได�เล�า
ให�เราฟ�งถึงความตั้งใจที่มาประจวบเหมาะกับนโยบายของ
โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่นที่มุ�งส�งเสริมการตลาดเพื่อ
ขยายโอกาสทางการขายของกลุ�มวิสาหกิจรอบโรงไฟฟ�าว�า
“ป�ญหาเริ่มจากการทำหม่ีกรอบ ซ่ึงขายเฉพาะหน�าร�าน ขายได�
ไม�เยอะ พบป�ญหาการเปล่ียนแปลงหลายอย�างของพฤติกรรม
ผู�บริโภคที่เน�นซื้อออนไลน�มากขึ้น เลยมาปรึกษากับโรงไฟฟ�า
เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น ซ่ึงก็มีนโยบายส�งเสริมเรื่องการตลาด
ออนไลน�พอดี จึงได�ร�วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมา แล�วชักชวน
กลุ�มวิสาหกิจกลุ�มอ่ืนมาร�วมอบรมด�วย ซ่ึงพอเราได�เห็นช�องทาง

การตลาดออนไลน�แล�วพบว�ามันกว�างมาก และมีโอกาสในการ
ซ้ือเยอะ การอบรมครั้งนี้ได�เป�ดโลกของตัวเอง ได�ไอเดีย

และได�ความรู�ที่จะกลับไปทำเฟซบุ�ก ติ๊กต�อก
ในการขายของ เวลามาอบรมหลายๆ กลุ�ม

แบบนี้ก็ถือว�าได�เครือข�ายไปด�วย แถมเป�นการร�วมด�วยช�วยกัน
การอบรมนี้ถ�าหากมีการเพิ่มเติมเร่ืองท่ีเฉพาะจุดอีกก็จะดีมาก
ข้ึน เช�น เทคนิคการถ�ายภาพสินค�า หรือระบบหลังร�าน เพ่ือให�
การขายออนไลน�นี้เป�นระบบมากขึ้นและได�รับความสนใจจาก
กลุ�มเป�าหมาย”

คุณอานันท� ท�วมพุทธา กลุ�มสัมมาชีพ
บ�านชากไม�ลวก มีสินค�าขายดีของ
กลุ�มคือ น้ำพริกกุ�งสวรรค� นรกปลา
น้ำพริกกากหมู คุณอานันท�ได�เล�า
ให�ฟ�งถึงความตั้งใจในการมาอบรม

ครั้งนี้ว�า “มาร�วมกิจกรรมเพราะอยาก
พัฒนาตัวเอง พัฒนาความรู�เก่ียวกับการ

ตลาดออนไลน� เพราะเราเคยขายแต�หน�าร�านอย�างเดียว ตอนนี้
เราก็ได�ความรู�มากขึ้นแล�ว โดยจะใช�เฟซบุ�กเป�นหลักก�อนใน
การทำการตลาด ซ่ึงวันน้ีก็ได�ความรู�เก่ียวกับการโพสขาย ลักษณะ
การโพส รวมทั้งการสร�างโปรไฟล�ให�น�าเชื่อถือ คนจะได�เชื่อม่ัน
ในผลิตภัณฑ�ของเรามากขึ้น”

=>I%BT=D*(%,'I;)9=<>I6,$HOOU+%5R&6& 67%D=%=5%,M#I=
/"28'?+!&'DM*;M=D2%,'I;%('=HB(98:&#= 3=%?9=<+$45$&+,
%B">I:=/B"$<>I!"+:7=;5$81+%BT=8'&K) /)1=>I7P565&+??V7#A
<>I8'?+!&'DM*;M=D20#W=+?'=79+/"23,'&+,45$)=N!9?+;+,L
)536D<:.H(9),$&#378+;)95$&+, H(95:1+$%BT=;P55+M>0

4-2%(>:8&#=?+;+,LNM9%<76=6":><>I5:F1N&"9)#8N!9%BT=B,26:M=.
%49+?F1)"+(55=H"=.H(9?V%,RD E"#&(#=%X,YZ&'D45$M*;M=
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วันนี้สุขใจจะพาไปรู้จักกับงานประเพณีที่ไม่เหมือนใครในโลก
ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เมืองแห่งมะขามหวาน
ที่สืบสานกันมานานกว่า 400 ปี จนกลายเป็นงานใหญ่ประจำปี
ที่ใครๆ ก็อยากไปเที่ยว

ประเพณีอุ�มพระดำน้ำเป�นประเพณีโบราณของชาวจังหวัด
เพชรบูรณ�ที่จะจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกป� ต�อเนื่อง
กันมา 400 ป�แล�ว โดยผู�ว�าราชการจังหวัดเพชรบูรณ�จะเป�นผู�
อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู�บ�านคู�เมือง
เพชรบูรณ� ลงดำน้ำในแม�น้ำป�าสัก ท�ามกลางผู�คนจำนวนมาก
ที่มานั่งชมการประกอบพิธีอันศักด์ิสิทธิ์นี้ ด�วยเชื่อกันว�าจะนำ
มาซึ่งความสุขความเจริญ ทั้งยังส�งผลให�ฝนฟ�าตกต�องตาม
ฤดูกาลและพืชผลการเกษตรอุดมสมบูรณ�ดี

!"#$%&'()*+%"#,-./-
P),?QC><.QC>$,'194.N=@?'C$+D(>+#J8+<98. $%H"BF"&3
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ตามประวัติเล�าขานสืบสานกันมาว�า เม่ือราวๆ 400 ป�
ท่ีแล�วมีชาวเพชรบูรณ�กลุ�มหน่ึงซ่ึงมีอาชีพจับสัตว�น้ำอยู�ในแม�น้ำ
ป�าสัก อยู�มาวันหน่ึงกลับไม�มีใครสามารถจับปลาในแม�น้ำได�เลย
ประหนึ่งไม�มีสิ่งมีชีวิตอยู�ในแม�น้ำนั้น ในขณะที่พวกเขาได�นั่ง
หารือกันถึงเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นบริเวณวังมะขามแฟบ
ตอนเหนือของเพชรบูรณ� น้ำในแม�น้ำได�เกิดหยุดไหล นิ่ง และ
ปรากฏพรายฟองผุดขึ้นมากลางแม�น้ำ ทีละฟองๆ จนมากขึ้น
และกลายเป�นแอ�งน้ำวนขนาดใหญ� ทุกคนที่ได�เห็นเหตุการณ�
ต�างมึนงงว�าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งน้ำวนได�หยุดลงและปรากฏ
พระพุทธรูปองค�หนึ่งลอยขึ้นมา ดำผุดดำว�ายอยู�กลางน้ำอย�าง
น�าอัศจรรย� ชาวบ�านจึงได�ลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมา
ประดิษฐาน ณ วัดไตรภูมิ เพ่ือทำการสักการะ แต�ในป�ต�อมา
ในวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 พระพุทธรูปองค�นี้กลับหายไปจาก

วัดอย�างไร�ร�องรอย ชาวเมืองได�ออกตามหาจนพบอีกครั้งที่
กลางแม�น้ำป�าสัก บริเวณเดียวกับที่พบครั้งแรก ทุกคนจึงได�
ร�วมใจกันอัญเชิญข้ึนประดิษฐานท่ีวัดไตรภูมิอีกคร้ัง พร�อมกับ
ร�วมกันถวายนามว�า “พระพุทธมหาธรรมราชา” และทุกวัน
สารทไทย ซ่ึงตรงกับแรม 15 ค่ำเดือน 10 ของทุกป� เจ�าเมือง
เพชรบูรณ�หรือผู�ว�าราชการจังหวัดในป�จจุบัน จะได�ทำการอัญเชิญ
พระพุทธมหาธรรมราชานี้ ลงทำพิธีสรงน้ำที่วังมะขามแฟบ
ตรงที่พบในครั้งแรก หากป�ใดน้ำน�อยเกินไปก็จะอัญเชิญไป
สรงน้ำที่วัดโบสถ�ชนะมารแทน ซ่ึงเป�นจุดน้ำลึก เหมาะกับการ
เอาเรือลงมาประกอบพิธีมากกว�า และหากป�ใดไม�มีการอัญเชิญ
พระพุทธมหาธรรมราชาไปดำน้ำ ชาวเพชรบูรณ�เชื่อกันว�าป�นั้น
จะเกิดความแห�งแล�ง ข�าวยากหมากแพงและพระพุทธรูปองค�นี้
จะหายไป

พิธีอุ�มพระดำน้ำเร่ิมจากการเป�นประเพณีท�องถ่ิน และค�อยๆ
ยกระดับเป�นงานระดับเทศบาล และงานประจำจังหวัดในเวลา
ต�อมา โดยมีการประชาสัมพันธ� ปรับรูปแบบให�ยิ่งใหญ�อลังการ
มากขึ้น มีการแสดงแสงสีเสียง, การประกอบพิธีกรรมทาง
พุทธศาสนา, กิจกรรมแข�งพายเรือทวนน้ำ, การจำหน�ายสินค�า
โอท็อปและของดีประจำจังหวัดเพชรบูรณ�และกิจกรรมบันเทิง
อื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งป�จจุบันได�กลายเป�นงานที่ต�อนรับนัก
ท�องเที่ยวต�างถิ่นหลากหลายจังหวัดและกำลังมีการส�งเสริม
ให�งานนี้เป�นที่รู�จักอย�างกว�างขวางในระดับสากลต�อไป

หากชาวสุขใจท่านใดมีโอกาสได้ไปเที่ยวเมืองเพชรบูรณ์
ในช่วงเดือนกันยายนนี้ ก็อย่าลืมแวะไปเที่ยวกันด้วยนะ

เครดิตภาพถ่ายจากเพจเฟซบุ๊กประเพณีอุ้มพระดำน้ำ
https://www.facebook.com/umpradamnam
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ต้องยอมรับว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เทรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้เป็นที่พูดถึง
เป็นอย่างมาก ยิ่งในปัจจุบันมีการสนับสนุนการเติบโตของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
จากภาครัฐ ทำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีราคาถูกลงและคนทั่วไปสามารถซื้อมาใช้
ทดแทนรถยนต์เชื้อเพลิงน้ำมันได้มากขึ้น

ในปัจจุบันเราสามารถแยกออกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

คือกลุ่มที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแบบ
ดั้งเดิมทำงานร่วมกัน เรียกรวมๆ ว่าเป็นรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าแบบไฮบริด (Hybrid) ซึ่งมีเทคโนโลยีย่อยๆ ออกมา
ดังนี้

สิ่งที่ทำให�เราแยกรถยนต�พลังงานไฟฟ�าออกจากรถยนต�
ท่ีขับเคล่ือนด�วยเช้ือเพลิงคือ รถยนต�คันน้ันต�องมี ‘มอเตอร�ไฟฟ�า’
ท่ีใช�พลังงานไฟฟ�าเป�นตัวขับเคล่ือน ซ่ึงมีข�อดีคือ สร�างอัตราเร�ง
ในการเคล่ือนที่ได�เร็วกว�ารถยนต�ที่ใช�เครื่องยนต�เชื้อเพลิง นอก
จากนี้ยังเงียบและไม�เกิดไอเสียออกมาอีกด�วย

คือกลุ�มรถยนต�ที่ม ีมอเตอร�ไฟฟ�าที่ทำงานร�วมกันกับ
เครื่องยนต�สันดาป (ใช�น้ำมันเป�นเชื้อเพลิง) โดยรถยนต�จะทำ
การแปลงพลังงานที่เกิดจากการเบรกไปเป�นกระแสไฟฟ�าเก็บ
ไว�ในแบตเตอรี่ เม่ือเร�งความเร็วหรือขับขี่ในความเร็วต่ำ ตัว
รถจะดึงพลังงานไฟฟ�ามาให�มอเตอร�ไฟฟ�าใช�ในการขับเคลื่อน
ทำให�ประหยัดน้ำมันและมีอัตราเร�งที่ดี

EBB5<.1:>5>GD("01.23%=:>>8.56678 "01.23%=:>>8.56678+'EBB5<.B*8>

EBB$G"DC(>1.235VB"K, (Hybird)

1 "01.23EBB Hybird
!"#$#%&'(

)*+,-)

$.&/(%01)#2

,%$#%&2
34456



13

เทรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้น เป็นที่คาดกันว่าจะเข้ามาทดแทน
รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงอย่างแน่นอนในเวลาประมาณสิบปี
ข้างหน้า สำหรับใครที่มีความพร้อมการได้ลองใช้ก่อนก็ทำให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ก่อน แต่คนที่ยังไม่พร้อมก็ลองศึกษาเทรนด์นี้เอาไว้ เพราะ
ยังไงก็คงต้องได้ใช้ในวันข้างหน้าอย่างแน่นอน

กลุ่มที่สองคือประเภทรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแบบ 100%
หรือ EV (Electric Vehicle)

กลุ�มนี้จะแตกต�างจากรถยนต�ไฮบริดธรรมดาคือ สามารถ
เสียบปล๊ักชาร�จไฟให�รถยนต�เก็บไว�ในแบตเตอรี่ได� ไม�ต�องพ่ึง
การชาร�จไฟจากระบบเบรกเพียงอย�างเดียว ทำให�รถยนต�
สามารถวิ่งด�วยพลังงานไฟฟ�าโดยไม�ต�องใช�เครื่องยนต�สันดาป
ได�นานขึ้น ไกลขึ้น และยังให�พลังในการขับเคล่ือนที่รวดเร็ว
มากขึ้นด�วย

ในป�จจุบันต�องยอมรับว�าสถานีชาร�จไฟนั้นยังไม�ครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศแบบป�ํ๊มน้ำมัน เม่ือต�องเดินทางไกลด�วย
รถยนต�ไฟฟ�าหากไม�ได�วางแผนการหยุดชาร�จไฟระหว�างทาง

ให�ดี ก็อาจจะเกิดป�ญหาขึ้นมาได� รถยนต�แบบไฮบริดที่ยังมี
เครื่องยนต�ที่ใช�น้ำมันแบบดั้งเดิมช�วยกับมอเตอร�ไฟฟ�าจึงอาจ
จะตอบโจทย�การใช�งานท่ีกว�างกว�า ไปได�ทุกพ้ืนท่ีได�แน�นอนกว�า

สำหรับรถยนต�พลังงานไฟฟ�าในกลุ�มนี้จะไม�มีเครื่องยนต�
ที่ใช�น้ำมันมาเกี่ยวข�องแล�ว รถยนต�จะขับเคล่ือนด�วยมอเตอร�
ไฟฟ�าเพียงอย�างเดียวเท�านั้น ซ่ึงต�องทำการชาร�จไฟไปเก็บไว�
ในแบตเตอรี่ขนาดยักษ�ที่อยู�ในตัวรถเพื่อเป�นพลังงานในการ
ขับเคลื่อนรถยนต�จะวิ่งได�ไกลแค�ไหนก็ขึ้นอยู�กับขนาดของ
แบตเตอรี่ หากออกเดินทางไกลๆ ก็ต�องเตรียมพร�อมในการ
หยุดพักเพ่ือชาร�จไฟกลับเข�ารถเป�นระยะตามสถานีชาร�จ ใน
ป�จจุบันนั้นเริ่มมีรถยนต�พลังงานไฟฟ�า 100% หรือ EV นี้
จำหน�ายมากข้ึนเร่ือยๆ พร�อมกับสถานีชาร�จท่ีทยอยเพ่ิมข้ึนตาม
จุดต�างๆ ทั่วประเทศเช�นกัน

นอกจากนี้ยังมีรถยนต�พลังงานไฟฟ�าอีก
ประเภทหนึ่งคือแบบเซลล�เชื้อเพลิง (Fuel Cell
Electric Vehicle, FCEV) แต�เนื่องจากยังไม�มี
รถยนต�ประเภทนี้ทำการตลาดและใช�งานจริง
ในบ�านเราจึงยังขอไม�กล�าวถึงมากนัก

EBB!=:\@(K.5VB"K,
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การงาน มีอุปสรรคต�างๆ ค�อนข�างเยอะ
เพราะว�าคุณกำลังจะได�รับความสำเร็จ
ขนาดใหญ�ในช�วงปลายป� แต�ก�อนหน�าน้ัน
คุณจะต�องพยายามด�วยตัวเอง ใช�กลยุทธ�
มาเสริม เพ่ือลดงานหรือภาระท่ีไม�จำเป�น
การเงิน เงินเข�าเยอะ เงินออกก็เยอะ
เพราะมีภาระค�าใช�จ�ายสูง แต�คุณเป�นคน
ไม�หยุดนิ่งทำให�รายได�มีเข�ามาตลอด
แต�ต�องวางแผนอย�าใช�จ�ายกับสิ่งที่ไม�
จำเป�นมากไป
ความรัก คนโสดจะเริ่มมีเพื่อนคู�คิด
ได�เจอคนที่ถูกใจตรงสเปก ส�วนคนมีคู�
มีความสุข เริ่มวางแพลนไปเที่ยวเพื่อ
เพ่ิมรสชาติให�กับชีวิต

การงาน ต�องวางกลยุทธ�ให�ดี คุณอาจเร่ิม
เห็นช�องทางการสร�างรายได�ขนาดใหญ�
ช�วงน้ีต�องปลุกตัวเองข้ึนมา เพ่ิมความขยัน
งานจะสำเร ็จตามที่ต �องการแน�นอน
แถม ปลายป�ยังมีเซอร�ไพรส�ได�รับงานใหญ�
การเงิน การเง ินจะค�อนข �างแปรผัน
ตามความขยัน จะมีเงินเข�ามาก็ต�อเมื่อ
ต�องลงมือทำด�วยตัวเอง ปลายป�มีเกณฑ�
ได�รับเงินก�อนใหญ�มาก
ความรัก คนโสดมีเกณฑ�ได�คุยกับทั้ง
คนใหม�ๆ ทั้งคนเก�าก็ยังวนกลับมา คน
มีคู�มีป�ญหาท่ีเกิดจากความคิดไม�ตรงกัน
อาจจะต�องยอมรับและมองในข�อดีของ
กันและกันมากขึ้น

การงาน ท่ีผ�านมาอาจมีป�ญหาติดขัดบ�าง
เพราะป�ญหาในหลายๆ ส�วน หลังจากนี้
จะเริ่มลงตัว หากเป�นแม�ค�าลูกค�าเก�าๆ
ที่เคยติดต�อแล�วเงียบไปก็จะเริ่มกลับมา
การเงิน เป�นช�วงที่ม ีความเครียดกับ
ภาระต�างๆ ที่ต�องจ�าย แต�เนื่องจากงาน
กำลังส�งผลดีจึงทำให�มีรายได�เข�ามาเพิ่ม
สามารถนำไปปลดหนี้ได�
ความรัก คนท่ีมีคู�อาจเจอป�ญหาเร่ืองเดิมๆ
ต�องทำความเข�าใจและหาจุดตรงกลาง
ระหว�างกัน คนโสดจะมีเกณฑ�ได�เจอคู�
ที่เข�ามาช�วยเหลืออุปถัมภ�กัน

การงาน มีโอกาสดีๆ เกี่ยวกับเรื่องงาน
การเปล่ียนแปลงส�งผลดีกว�าเดิม หากมี
ป�ญหาก็จะเจอทางแก�ไข และมีแนวโน�ม
ดีกว�าเดิม อะไรที่ไม�ใช�ให�เปล่ียนเพ่ือเจอ
ความสำเร็จใหม�ที่ดีกว�า
การเงิน รายได�ค�อนข�างดี มีโอกาสใหม�ๆ
ทำให�ได�รับรายได�เพ่ิม แถมยังมีแนวโน�ม
ที่จะเก็บเงินได�ตามเป�าหมายที่วางไว�
ความรัก ป�ญหาเรื่องความรักส�วนใหญ�
จะมาจากเรื่องเดิมๆ ต�องพยายามปรับ
ความเข�าใจกันมากขึ้น คนโสดมีเกณฑ�
ได�เจอคู�ที่อยู�ไกลกัน คนละจังหวัดหรือ
คนละประเทศ

การงาน มีจังหวะจะได�ทำงานใหม� ท่ีอาจ
ไม�เคยได�ทำมาก�อน ใครท่ีคาดหวังจะย�าย
ตำแหน�งหน�าท่ีการงาน หรือสมัครงานใหม�
มีข�าวดีอย�างแน�นอน ด�านธุรกิจอยู�ในช�วง
ที่เริ่มต�นทำแล�วเห็นความสำเร็จไม�ยาก
การเงิน ดาวพุธอยู�ในตำแหน�งที่ด ีจะ
และส�งผลให�ชาวราศีสิงห�มีโอกาสดีๆ
เริ่มมีรายได�เป�นกอบเป�นกำ มีคนติดต�อ
นำเงินมาให� จะได�รับความสำเร็จในเร่ืองท่ี
เจรจาไว�แล�ว
ความรักภายในป�นี้คนโสดจะมีเกณฑ�
ได�เจอคู�ที่ใช�ถึงขั้นแต�งงานได�เลย คนมีคู�
คู�ก็จะนำพาโอกาสและสิ่งดีๆ มาให�

การงาน ที่ผ�านมามีป�ญหาหลายอย�าง
บางงานอาจถูกเลื่อนหรือถูกพักไปก�อน
แต�ในช�วงสิ้นจะป�มีโอกาสดีๆ เข�ามาหา
จะได�จับโปรเจ็คบ๊ิกๆ ระดับประเทศ แถม
ช�วงหลังจากนี้ทำอะไรก็ป�ง แต�ต�องระวัง
เรื่องความเครียด เพราะงานจริงจังมาก
อาจจะเป�นโรควิตกกังวลได�
การเงิน คุณมีภาระค�าใช�จ�ายต�อเดือน
ค�อนข�างเยอะ แต�ยังคงมีโอกาสทางการ
เงินอยู� ยังหมุนเงินไปได� ต�องวางแผน
การเงินให�ดีและหาธุรกิจสร�างรายได�เพ่ิม
ความรัก คนโสดจะมีเกณฑ�ได�เจอคู�ที่มี
นิสัยที่โตเป�นผู�ใหญ�กว�า และดูแลคุณได�
ภายใน 6 เดือน หลังจากนี้ยังอยู�ในช�วง
ท่ีจะได�เจอคู�แท�
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การงาน ในช�วงหลังจากนี้จะเริ่มได�รับ
ความช�วยเหลือหรือซัพพอร�ตจากผู�ใหญ�
มีเกณฑ�ได�เริ่มต�นทำอะไรใหม�ๆ บางงาน
อาจจะยากในช�วงต�น แต�เม่ือสำเร็จจะเป�น
ช�องทางสร�างรายได�และสร�างความสำเร็จ
อย�างล�นหลาม
การเงิน ดาวราหูเป�นดาวการเงิน ยังมี
โอกาสท่ีจะได�เงินแบบฟลุกๆ ได�รับเงินจาก
งานพิเศษ งานออนไลน� งานท่ีอยู�ในเทรนด�
เพราะฉะนั้นต�องเรียนรู�สิ่งใหม�ๆ เข�าไว�
ความรัก คนโสดยังไม�เด�นเรื่องคู� ส�วน
คนที่มีคู�ต�องหมั่นดูแลความรู�สึกกันดีๆ
ในช�วงน้ีอาจจะมีความไม�เข�าใจกันได�ง�าย

การงาน เร่ืองงานยังได�รับความช�วยเหลือ
อาจมีป�ญหาให�ต�องแก�ไขบ�าง แต�ภาพรวม
ยังอยู�ในเกณฑ�ที่ดี เร็วๆ นี้ จะได�รับงาน
ใหญ� มีธุรกิจที่เกี่ยวกับทางออนไลน� หรือ
ต�างประเทศ
การเงิน ยังมีเกณฑ�ได�เงินตามท่ีคาดหวัง
ส�วนเงินก�อนใหญ�ปลายป�มีเข�ามาแน�นอน
แต�ต�องวางแผนรายจ�ายดีๆ เพราะรายรับ
เยอะแต�รายจ�ายบานปลาย
ความรัก ในช�วงนี้คนโสดจะมีคนเข�ามา
มากขึ้น ยังต�องพิจารณาดีๆ เลือกคนที่
ส�งเสริมให�คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นไม�ทำให�เสีย
สุขภาพจิต

การงาน ดาวพฤหัสทับลัคเป�นกมุทเกณฑ�
ถือว�ามีโอกาสดีๆ เกิดขึ้นแน�นอน งานมี
ความก�าวหน�า ได�เล่ือนข้ัน เล่ือนตำแหน�ง
ใครท่ีรองานใหม� สมัครงานไว�รอรับข�าวดี
ธุรกิจส�วนตัวประสบความสำเร็จดีเยี่ยม
การเงิน ดาวการเงินโคจรเป�นราชาโชค
ถือว�าได�เห็นโอกาสใหม�ๆ เพ่ิมขึ้น จะมี
เงินไหลเข�ามาหลายช�องทาง มีโอกาสรับ
เงินก�อน ช�วงนี้จับอะไรก็เป�นเงินเป�นทอง
ความรัก คนที่มีคู�อาจจะมีป�ญหาไม�ค�อย
เข�าใจกัน ค�อยๆ ใช�เหตุผลประคับประคอง
ความสัมพันธ�ส�วนคนโสดจะเริ่มมีคนเข�า
มาคุย ค�อยๆ พัฒนาความสัมพันธ�กันไป

การงาน ติดป�ญหาที่คุณจะต�องแก�ไข
หรือปรับเปลี่ยน ดวงงานออนไลน�เด�น
งานที่ทำได�ผลตอบแทนดี มีกำไรเพ่ิมขึ้น
หากสนใจทำธุรกิจให�เน�นท่ีธุรกิจเก่ียวกับ
ต�างประเทศ
การเงิน เงินป�งไม�ขัดสนอยู�ในช�วงที่ดี
แถมยังมีรายได�เข�ามาตลอด คุณมีเกณฑ�
ที่จะได�เงินก�อนใหญ�อาจซึ่งอาจจะไม�ใช�
แค�ครั้งเดียวด�วย
ความรัก ในด�านคนโสดยังไม�เด�นเร่ืองคู�
คนมีคู�อาจจะมีป�ญหากันบ�าง ถือว�าเป�น
ปกติไม�ใช�เรื่องร�ายแรงเพียงแค�ต�องคอย
เติมเต็มความรู�สึกดีๆ ให�แก�กันบ�าง

การงาน ในช�วงปลายป�มีความคืบหน�า
อย�างมากเรื่องการงาน แต�ก็ท�าทายมาก
ด�วยเช�นกัน อาจจะต�องใช�กลยุทธ� ฝ�มือ
มากขึ้น แต�นั่นจะเป�นข�อดีที่ทำให�คุณได�
เรียนรู�อะไรใหม�ๆ ธุรกิจคุณจะไม�หยุดนิ่ง
และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ
การเงิน มีเกณฑ�ได�เงินก�อนใหญ�ในรอบป�
ยังมีรายจ�ายเยอะแต�รายรับก็ยังดีถึงดีมาก
สามารถจัดการกับภาระค�าใช�จ�ายได�ดี
ความรัก คนมีคู� คนรักจะส�งเสริมในด�าน
การงาน ส�วนคนโสดยังมีลุ�นจะได�เจอคู�
แบบปุ�บป��บ แต�คู�จะต�องเลือกดีๆ ถ�าไม�ง้ัน
จะกลายเป�นสร�างป�ญหาให�กับตัวเอง

การงาน ดาวพฤหัสเป�นส่ีแก�ลัคนาในทาง
โหราศาสตร�จัดว�าเป�นเกณฑ�ที่ดีมาก จะ
ได�รับความสำเร็จในสิ่งที่ไม�เคยได� งาน
ใหญ�ๆ จะดีตามคาดหวัง มีเกณฑ�ได�ขยับ
ขยายโปรเจค ปลายป�น้ีป�งแน�นอน
การเงิน รายได�ต�อเดือนสูงขึ้นจากงาน
ใหม� ค�าขายดีเห็นกำไร คอยรับลูกค�าใหม�
ตลอด ลูกค�าเก�าก็ยังออเดอร�เยอะ ได�ยก
ระดับฐานะ ตั้งตัวได� มีเงินเหลือเก็บ
ความรัก คนโสดจะได�เจอคู�ที่จะมาช�วย
สร�างงานและเงิน ส�วนคนที่มีคู�อาจจะมี
ป�ญหาที่ทำให�เข�าใจผิดกันได�อยู�บ�อยๆ
ในช�วงปลายป�มีเกณฑ�คู�ส�งเสริมให�รวย
หรือคู�พารวย
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โรงไฟฟ�าเทพพนา วินด�ฟาร�ม สนับสนุนน้ำด่ืมเพ่ือใช�ในกิจการ

ศูนย�พักคอยผู�ป�วยติดเชื้อโควิด-19 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
จ.ชัยภูมิ

โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น สนับสนุนงบประมาณให�กับ
ผู�ใหญ�บ�านหมู� 2 ต.นิคมพัฒนาเพ่ือจัดซ้ือส่ิงของเคร่ืองอุปโภค
มอบให�กับผู�ติดเชื้อโควิด-19

โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�โซลาร� โก (ไทรเพชร) สนับสนุน
ถุงยังชีพเพ่ือช�วยเหลือบรรเทาความเดือดร�อนของประชาชนจาก
ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ให�กับ อบต.หินมูล

โรงไฟฟ�าร�อยเอ็ด กรีน ร�วมกับสํานักงานสวัสดิการและคุ�มครอง
แรงงานจังหวัดร�อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร�อยเอ็ด มอบอุปกรณ�ป�องกัน
โควิด-19 (หน�ากากอนามัย) ให�โรงพยาบาลร�อยเอ็ด

โรงไฟฟ�าบ�านโป�ง สนับสนุนงบประมาณจัดซ้ือเครื่องอุปโภค
บริโภคมอบให�ผู�ติดเชื้อโควิด-19 ให�กับตำบลท�าผา

โรงไฟฟ�าขนอม มอบถุงยังชีพเพื่อช�วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร�อนของพี่น�องชาวขนอมในสถานการณ�การแพร�ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งได�มอบถุงยังชีพเพื่อให�กำลังใจ
ช�วยเหลือบรรเทาความเดือดร�อนให�แก�ผู�สูงอายุและผู�ป�วย
ติดเตียงในพ้ืนที่อำเภอขนอมอีกด�วย

@8",FE=H)+H."(BN">56678$%DC($_78"#9:> !7(>@:.@8"E%";"#B8,J(>N"GNG9K,-19
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โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรช่ันสนับสนุนงบประมาณให�กับอบต.
หนองละลอก เพ่ือจัดซ้ือข�าวสารช�วยเหลือผู�ที่ได�รับผลกระทบ
จากโควิด-19

โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น สนับสนุนงบประมาณให�กับ
เทศบาลตำบลมาบข�าพัฒนา เพ่ือใช�ในโครงการฉีดวัคซีนโควิด-19

โรงไฟฟ�าขนอมจัดพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการสอบแข�งขัน
ความรู�ระดับประถมศึกษา ชิงทุนการศึกษา คร้ังท่ี 22 ประจำป�
2565 จำนวน 40 ทุน โดยจัดต�อเนื่องเป�นป�ที่ 22

โรงไฟฟ�าคลองหลวงสนับสนุนจัดซื้อโต�ะเก�าอี้นักเรียนมัธยม
ให�กับโรงเรียนบุญคุ�มราษฎร�บำรุง ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี

โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น สนับสนุนโครงการมอบทุน
การศึกษาให�กับชุมชนมาบข�า-สำนักอ�ายงอน

โรงไฟฟ�าคลองหลวงร�วมออกบูธให�ความรู�การใช�เช้ือเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ�าหลากหลายรูปแบบ และแนะนำโรงไฟฟ�าคลองหลวง
ในโครงการถ�ายทอด เผยแพร� สาธิตและจัดแสดงนิทรรศการ
องค�ความรู�ด�านพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน ณ ศูนย�
บริการวิชาการท่ี 1 สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี ต.คลองหน่ึง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

P;>$P"K+@8"$"'1."F* E=#@8"4H*$9=89;8>4<*$!L.!"#N1H.3P-<":B$189H.
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โรงไฟฟ�าคลองหลวง สนับสนุนปรับปรุงห�องน้ำ โรงเรียนบุญคุ�ม
ราษฎร�บำรุง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพ่ือ
สุขอนามัยที่ดีของนักเรียน

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน วัดกระดังงา ม.9 ต.ขนอม
อ.ขนอม โดยมีพนักงานจิตอาสาร�วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน�

N">56678%=:>>8.EP>(8?K213 Na=8"3 N@
(5?"4<T;)
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โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย� โซลาร� โก (ไทรใหญ�) สนับสนุน
งบประมาณติดต้ังไฟฟ�าส�องสว�าง ลานกีฬา หมู�ท่ี 17 ต.บางหลวง

โรงไฟฟ�าพลังงานแสงอาทิตย�เอสพีพี ทรี สนับสนุนการซ�อม
ถนนในหมู�บ�านหนองคับคา

โรงไฟฟ�าเทพพนา วินด�ฟาร�ม สนับสนุนผ�าป�าสร�างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก วัดป�าประดู�งาม ต.ห�วยยายจ๋ิว อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ



19

โรงไฟฟ�าขนอมจัดสาธิตวิธีการเพาะเล้ียงไส�เดือนสายพันธุ� AF
(African Nigth Crawler) และการใช�มูลไส�เดือนในการปลูกผัก
อินทรีย� ถ�ายทอดความรู�ให�ผู�ที่สนใจได�นำไปปรับใช� เพ่ือสร�าง
ความมั่นคงทางอาหารและสร�างอาหารที่ปลอดภัยในครัวเรือน
ของตนเอง โดยจัดแสดงสาธิตให�กับผู�ท่ีสนใจท่ีไปเย่ียมชมภายใน
ศูนย�เรียนรู�เพ่ือการสาธิตเกษตรอินทรีย�โรงไฟฟ�าขนอม รวมทั้ง
ออกไปให�ความรู�ชุมชนโดยรอบ เช�น

- ศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอขนอม

- ศูนย�ท�าขามเกษตรพอเพียง ม.1 ต.ขนอม

โรงไฟฟ�าขนอม ร�วมกับสมาคมอาหารย่ังยืนนครศรีธรรมราชใน
ฐานะเครือข�ายสมาพันธ�เกษตรอินทรีย�ไทย PGS และเครือข�าย
ธนาคารอาหารกรุงเทพ โดยความร�วมมือของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย�วิจัยและถ�ายทอดเทคโนโลยี
สุรินทร� จัดโครงการแลกเปล่ียนข�าวหอมมะลิอินทรีย�กับผลิตภัณฑ�
อาหารทะเลปลอดสารพิษ ในช่ือโครงการ “โครงการข�าวแลกปลา”
แลกเปลี่ยนผลผลิตข�าวอินทรีย�และอาหารทะเลที ่อนุรักษ�สิ ่ง
แวดล�อมเพื่อสร�างความมั่นคงทางอาหารและผลักดันให�เกิด
การขับเคลื่อนความมั่นคงของชุมชนอย�างยั่งยืน

โรงไฟฟ�าเอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น สนับสนุนงบประมาณให�กับ
เทศบาลตำบลมาบข�าพัฒนา เพ่ือใช�ในโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต คนพิการ

N">56678J.(+
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โรงไฟฟ�าขนอม สนับสนุนถึงยังชีพผู�ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลควนทอง อำเภอขนอม

โรงไฟฟ�าคลองหลวง สนับสนุนโครงการส�งเสริมสุขภาพและ
ให�ความรู�แก�ผู�สูงอายุ จัดโดย อสม.ชุมชนมุสลิมร�วมกับคณะ
กรรมการหมู�บ�าน ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โรงไฟฟ�าคลองหลวงสนับสนุนช�วยเหลืองบประมาณให�กับ
ชาวบ�าน ท่ีประสบภัยพายุฤดูร�อน ของ หมู� 2 ต.บางพูด ทำให�
บ�านเรือนได�รับความเสียหาย

โรงไฟฟ�าชัยภูมิ วินด�ฟาร�ม สนับสนุนโครงการ “ซ�อมแซมที่อยู�อาศัยให�แก�ราษฎรที่ยากจนของอำเภอซับใหญ�”

G98+!=(,U:1E=#P)J(.8+:1J(>H)+H.
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โรงไฟฟ�าบ�านโป�งร�วมกิจกรรมวันต�นไม�ประจำป�
ของชาติ และสนับสนุนน้ำด่ืมให�กับเทศบาลเมือง
ท�าผา

โรงไฟฟ�าขนอม สนับสนุนกิจกรรมโครงการ เพ่ิมผลผลิตการ
ประมงในแหล�งน้ำธรรมชาติ ของสมาคมประมงอำเภอขนอม
ม.8 ต.ท�องเนียน อ.ขนอม โดยการส�งมอบพันธุ�สัตว�น้ำให�แก�
ตัวแทนกลุ�มประมงพ้ืนบ�าน จำนวน 10 กลุ�มในพ้ืนที่อำเภอ
ขนอม

โรงไฟฟ�าขนอมร�วมกับศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ำ
นครศรีธรรมราชจัดโครงการ “ปล�อยพันธุ�กุ�งแชบ�วยในธรรมชาติ
คร้ังท่ี 1 ประจำป� 2565” จำนวน 3,000,000 ตัว เพ่ือแสดงถึง
ความสำคัญของการอนุรักษ�ทรัพยากรชายฝ��งทะเล อีกท้ังการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณกุ�งทำให�การประกอบอาชีพประมงชายฝ��ง
ของพ่ีน�องชาวขนอมให�คงอยู�อย�างยั่งยืน

โรงไฟฟ�าขนอม จัดกิจกรรม “รวมพล คนอาสา พัฒนาชายหาด
ครั้งที่ 1 ประจำป� 2565” ณ ชายทะเล บริษัท ผลิตไฟฟ�าขนอม
จำกัด เพื่อทำความสะอาดชายหาดหลังผ�านมรสุมฝนตกหนัก
และเพ่ือปรับภูมิทัศน�ให�สวยงาม

@8"(.)":@X3?":%18@"S""+H82K
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คำว่า Empathy เป็นคำคัพท์ที่นิยมใช้เมื่อ
เราพูดถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่มีคนมา
เกี่ยวข้องด้วย เพราะจุดเริ่มต้นในการแก้
ปัญหานั้น เริ่มจากการทำความเข้าใจ
กับคนที่เผชิญกับปัญหาซึ่งจะมีความรู้สึก
แตกต่างออกไป การรับรู้ความรู้สึกเดียวกัน

กับผู้ที่เผชิญปัญหา จะช่วยให้เข้าถึง
จิตใจของผู้คนได้มากขึ้น ซึ่งการมี

Empathy หรือการมีความสามารถในการเข้าใจ
จิตใจของคนอื่นๆ ได้นั้น ถือเป็นทักษะสำคัญ
อย่างหนึ่งในการแก้ปัญหาให้ประสบผลสำเร็จ

ภาษาอังกฤษในฉบับนี้ ขอนำเสนอคำศัพท์ที่กำลังเป็น
ที่นิยม เพราะเป็นทักษะที่คนรุ่นใหม่ควรมีไว้เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาต่างๆ และยังทำให้การอยู่ร่วมกับคนรอบข้าง
ดีขึ้น นั่นคือคำว่า Empathy นั่นเอง

L6/6(-7.M/%#6+=B

Empathy

Sympathy (ซิม' พะธีี) หมายถึงความเห็นอกเห็นใจ แม้ว่าจะมี
ความหมายใกล้เคียงกับ Empathy แต่ก็มีความแตกต่างกัน
โดย Sympathy จะใช้เมื่อมีใครสักคนมาเล่าความทุกข์ให้เราฟัง
แล้วเราก็รู้สึกเห็นอกเห็นใจไปด้วย ส่วน Empathy นั้น
คือการรับรู้ความทุกข์ของคนอื่นและเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ
โดยไม่จำเป็นที่จะต้องให้คนอื่นมาบอกกล่าวให้ฟังก่อนก็ได้

ความเข้าอกเข้าใจ
ในความยากลำบากของผู้อื่น

Sympathy @:B Empathy

(เอม' พะธีี)
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เกมขับรถไฟฟ้าเที่ยวตลาดนัดสุขใจ
ถ้าเจอร้านค้าที่ใช่ ให้เอาปากกามาวง

HDC(-.8+P@)=

?'C(1F;E=#$B("3N?"Z:%?3

('$+=3 <"D( 5=.35(,'

98"P8"P)J4I AB:B?'C 36

แก�วน้ำพับได�

สุดเท�!

วันนี้ทีมงานสุขใจจะลองขับรถไฟฟ้าไปท่องเที่ยวตลาดนัดสุขใจค่ะ ทุกคนช่วยดูให้หน่อยว่า ร้านค้าไหนบ้าง

ที่ขายผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ตามคอลัมน์ตลาดนัดสุขใจในหน้า 24 รวมถึงสถานีชาร์จพลังงานไฟฟ้า

อีกหนึ่งแห่งด้วย ถ้าเจอแล้วให้เอาปากกามาวง แล้วส่งมาร่วมสนุกกันได้เลย
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5"6<%-<:EO81 คอลัมน�ตลาดนัดสุขใจฉบับนี้ ขอนำผลิตภัณฑ�จากชุมชนรอบโรงไฟฟ�า
มาประชาสัมพันธ� เพ่ือเป�นส�วนหนึ่งในการช�วยส�งเสริมการขายให�กับชุมชน
ฉบับนี้เรามีของดีของอร�อย “ผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�” จากพ้ืนท่ีชุมชนรอบ
โรงไฟฟ�าขนอม จ.นครศรีธรรมราช มาฝากกันค�ะ

ชวนมาล้ิมรสไข�เค็มสมุนไพรกันค�ะ ผลิตภัณฑ�จากวิสาหกิจชุมชนบ�าน
ท�าขามเกษตรพอเพียง ใช�สมุนไพร “ใบขลู�” ซ่ึงเป�นสมุนไพรท�องถิ่น มี
สรรพคุณต�านทานอนุมูลอิสระ ต�านการอักเสบ และต�านเซลล�มะเร็ง
นำมาพัฒนาสูตรเป�นไข�เค็มสมุนไพรผสมผสานกับไข�ไก�อารมณ�ดีที่เลี้ยง
แบบธรรมชาติ จึงได�ไข�เค็มที่มีคุณภาพ แบบเค็มน�อยแต�สรรพคุณเพียบ
มีทั้งแบบไข�เป�ดหรือไข�ไก�

นอกจากไข�เค็มสมุนไพรแล�ว บ�านท�าขามยังมีผลิตภัณฑ�เกษตรอินทรีย�
ที่แปรรูปอีกมาก เช�น ชาใบขลู� ฯลฯ สนใจสั่งซ้ือ ติดต�อได�ที่ วิสาหกิจ
ชุมชนบ�านท�าขามเกษตรพอเพียง โทร 097-3256844 (คุณกาน) หรือ
Line ID: 0973256844

พ่อค้าแม่ขายท่านอื่นๆ ที่อยู่ในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก หากต้องการ
ฝากร้านในคอลัมน์ ตลาดนัดสุขใจ สามารถส่งข้อมูลผ่าน QR Code นี้ได้เลยค่ะ
มีเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆ เพียงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ทานได้ ปลูกได้ ใช้ได้ สวมใส่สบาย
หรือสมุนไพร สินค้าไหนที่ได้รับการพิจารณาจะมีบรรณาธิการติดต่อกลับไปนะคะ

3. B8.8.;85a":!

1. 5J;$GO+P+).5%"4BJ=F;

สุขใจชวนชิม ปลาหวานสูตรหญ�าหวาน ของดีจากกลุ�ม
แปรรูปอาหารทะเลอ�าวเสด็จ ปลาหวานที่ไม�มีแคลอรี่เพราะได�
ความหวานจากหญ�าหวาน แถมกระบวนการทำยังทันสมัย
ด�วยเครื่องตากพลังงานแสงอาทิตย� ป�องกันแมลง ฝุ�นละออง
มารบกวน เป�นสินค�าท่ีได�มาตรฐาน สร�างความม่ันใจให�ผู�บริโภค
และกำลังพัฒนาปลาหวานสูตรหญ�าหวานแบบเส�น ที่ทอด
พร�อมรับประทาน ช�วยอำนวยความสะดวกให�คนทำงานที่เวลา
มีน�อยแต�อยากทานของอร�อยๆ ยกนิ้วให�เลย

สนใจสั่งซ้ือ ติดต�อได�ที่ กลุ�มแปรรูปอาหารทะเลอ�าวเสด็จ
โทร 081-4556490 หรือ 084-8491387 (คุณอรวรรณ จันทร�
อินทร�) หรือ Line ID: 081-4556490 หรือ เฟซบุ�ก : ของฝาก
จากทะเลอ�าวเสด็จ

2. !=8<98.PF2"<T*8<98.
บานาน�าไซรัป เป�นน้ำเชื่อมที่ได�จาก

กล�วยน้ำว�าอินทรีย�แบบปลอดสารเคมี 100%
ของกลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านเขาวังทอง ที่
ใส�ใจผู�บริโภคด�วยการเลือกใช�กล�วยปลอด
สารเคมี 100% ผ�านกระบวนการหมัก
และเค่ียวอย�างพิถีพิถัน จนได�น้ำเชื่อม
กล�วยเข�มข�นที่มีกล่ินหอม อุดมด�วย
วิตามิน เกลือแร� กรดอะมิโน ชงเป�น
เครื่องด่ืม หรือใช�แทนน้ำตาลเป�นส�วนผสม
ของขนมเบเกอร�รี่ก็ได� ใครทำแล�วมีสูตรเด็ดอย�าลืม
มาแบ�งป�นกันด�วยนะคะ

นอกจากบานาน�าไซรัปแล�วกลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านเขา
วังทอง ยังมีผลิตภัณฑ�อีกมากมาย สนใจสินค�าหรือสอบถาม
ข�อมูลเพ่ิมเติม ติดต�อ ป�าโรส (คุณนฤพรรณ รองเมือง
อีเรค) โทร. 098-0133343 หรือ เฟซบุ�ก : โรส รองเมือง
คนกล�าคืนถ่ิน

P;>@:.$J*8+85,*$=1.*8
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