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กรกฎาคม - กันยายน 2561

	 ตลอดระยะเวลากว่า	25	ปีทีผ่่านมา	เอก็โก	กรุป๊	มุง่มัน่ด�าเนนิธุรกิจให้บรรลุ
ผลส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย	ซึ่งสิ่งที่ส�าคัญประการหนึ่งคือ	 การบริหาร
จัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ปัจจุบัน	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เรามีสินทรัพย์หลากหลายประเภทท้ังในและ 
ต ่างประเทศ ท่ีจะต ้องบริหารจัดการให ้ เ กิดความสมดุลในทุกด ้าน	 
เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว้	 Life	 ฉบับน้ี	 ได้มีโอกาสพูดคุย
กับ	ดร.กัมปนาท บ�ารุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงานกลยุทธ์และ 
บรหิารสนิทรพัย์	ในคอลมัน์	EGCO	Group	Focus	ถึงเทคนคิการบรหิารสนิทรพัย์	
พร้อมแนวคดิและวิธีการทีท่�าให้สนิทรพัย์ของเอก็โก	กรุป๊	เกิดประสทิธิภาพสูงสุด

	 นอกจากน้ี	 ยังพาทุกท่าน	 ไปรู ้จักกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 ในคอลัมน์	 Talk	 Tell	 Told	 รวมถึงคอลัมน์	 
Life	Around	the	World	กับการรณรงค์เรือ่งมลภาวะทางแสง	ผลกระทบไม่น่าเชือ่
อนัเกิดจากการใช้พลงังานของมนษุย์	และยังมอีกีหลากหลายคอลมัน์ให้ผูถื้อหุ้น
ทกุท่านได้ตดิตาม	ทัง้สาระ	ความรู	้สขุภาพ	และบนัเทงิทีเ่ราคดัสรรมาเป็นอย่างดี

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

(สลิล	ติระวัฒน์)
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เอ็กโก กรุ๊ป 
จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561

	 ผู้บริหารและพนักงานเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ร่วมเป็น
เจ้าภาพต้อนรับผู้ถือหุ ้นในงานประชุมสามัญ 
ผู ้ ถือหุ ้น	 ประจ�าปี	 2561	 (AGM	 2018)	 ซึ่ง
จั ด ข้ึน โดยมี วัต ถุประสงค ์ เ พ่ื อ ให ้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น 
มีความเชื่อมั่น	สามารถติดตามการบริหารจัดการ
ของฝ่ายบริหาร	 และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ในเร่ืองส�าคัญของบริษัท	 ส�าหรับงานในปีน้ีม ี
ผู ้ถือหุ้นเข้าร่วม	 จ�านวน	 1,460	 คน	 แบ่งเป็น 
มาด้วยตนเอง	418	คน	และมอบฉันทะ	1,042	คน	 
โดยผู ้ ถือหุ ้ นให ้ความสนใจลงชื่ อ เ ย่ียมชม 
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 ชมข้อมูลบริเวณโซน
นิทรรศการ	 และสอบถามข้อมูลในหลากหลาย 
แง่มุม	ณ	ห้องวิภาวดีบอลรูม	 โรงแรมเซ็นทารา	 
แกรนด์	 แอท	 เซ็นทรัลพลาซา	 ลาดพร้าวเมื่อ 
วันพฤหัสที่	19	เมษายน	2561	ที่ผ่านมา

News Update



	 เอก็โก	กรุป๊	โดย	คณุนวัิต	ิอดเิรก	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุร กิจ 	 CLMVT	 คุณดนุชา	 สิมะเสถียร 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน	 และ	
คุณจอห์น	พาลุมโบ	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนา
ธุรกิจต่างประเทศ	 ร่วมกันมอบทุนอาชีวศึกษา	 รุ่นท่ี	 2	 ภายใต้
โครงการ	 “โรงไฟฟ้าพ่ี	 โรงเรียนน้อง”	 เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชน
ในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	ที่เรียนดี	 แต่ขาดแคลน 
ทนุทรพัย์	ได้ศกึษาต่อในระดบั	ปวช.-ปวส.	ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง
กับอตุสาหกรรมไฟฟ้า	จ�านวน	25	ทนุ	ซึง่เป็นทุนท่ีไม่มภีาระผกูพัน
กับบริษัท	ทั้งนี้	 โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี่	 โรงเรียนน้อง”	เป็นหนึ่งใน
โครงการเพื่อชุมชน	ในโอกาสครบรอบ	25	ปี	ของการก่อตั้งบริษัท	
สะท้อนความมุ่งมั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนา
ชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปด�าเนินกิจการ

เอ็กโก กรุ๊ป มอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา 
“โครงการโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” รุ่นที่ 2

	 เอก็โก	กรุป๊	จดังานโครงการพบปะผูบ้รหิาร	ครัง้ท่ี	2/2561	
ณ	 โรงแรมโซฟิเทล	กรุงเทพ	สุขุมวิท	 เมื่อวันที่	 30	พฤษภาคม	
2561	 เพ่ือแถลงผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มเอ็กโก	 
ประจ�าไตรมาสที่1	 ปี2561	 ความคืบหน้าและการลงทุน 
ในโครงการต่างๆ	 และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 
โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์สอบถามค�าถามเก่ียวกับบริษัท
ในแง่มุมต่างๆ

โครงการพบปะผู้บริหาร
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดโครงการ	 “เปิดโรงไฟฟ้า	
EGCO	เพ่ือการเรยีนรู	้รุน่	3”	โดยมวัีตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู ้นอกห้องเรียนด้าน
พลงังานและกระบวนการผลติกระแสไฟฟ้าใน
สถานท่ีจรงิแก่นสิติ	นกัศกึษา	โดยมโีรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้	 และเปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
พลังงานระหว ่างมหาวิทยาลัยท่ีเข ้าร ่วม
โครงการ	 โดยมีผู ้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนิสิต	
นักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ชั้นปีท่ี	 3-4	
จ�านวน	32	คน	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
พระจอมเกล ้าธนบุ รี 	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เมื่อวันท่ี	 5	 เมษายน	
2561ณ	โรงไฟฟ้าคลองหลวง	จ.	ปทุมธานี

เอ็กโก กรุ๊ป จัดโครงการ 
“เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 3”



	 การวางกลยุทธ์และการบริหารสินทรัพย์	
นบัเป็นอีกฟันเฟืองส�าคัญในการขบัเคลือ่นความ
ส�าเร็จให้เอ็กโก	กรุ๊ป	ด้วยการบริหารจัดการใน
ทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ	พร้อมการวางแผน
งานอย่างแม่นย�า	 Life	ฉบับนี้	 ได้รับเกียรติจาก	
ดร.กัมปนาท บ�ารุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	สายงานกลยทุธ์และบรหิารสนิทรพัย์	บรษิทั	
ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	มาเผยถึงเบื้องหลัง
การท�างานที่น่าสนใจด้านการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ต่างๆ	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	

แห่งการบริหาร

EGCO
Group

หัวใจ
สู่ความส�าเร็จของ

 ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีสินทรัพย์ท้ังในประเทศและ 
ต่างประเทศ มากน้อยเพียงใด
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้วทั้งใน
และต่างประเทศ	จ�านวน	26	 โรง	แบ่งเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศ	
จ�านวน	20	โรง	รวมก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	ประมาณ	3,137	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้า
ในต่างประเทศ	จ�านวน	6	โรง	(สปป.ลาว,	ฟิลิปปินส์,	อินโดนีเซีย	
และออสเตรเลีย)	 รวมก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
และตามสัดส่วนการถือหุ้น	ประมาณ	1,123	เมกะวัตต์	นอกจาก
น้ี	 ยังมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 จ�านวน	 3	 โครงการ	
รวมก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการ 
ถือหุ้น	544	เมกะวัตต์		ซึ่งเป็นโครงการใน	สปป.	ลาว	2	โครงการ	
และในประเทศฟิลิปปินส์	 1	 โครงการ	 ถ้ามองในแง่ของรายได	้
ประมาณ	60%	ของผลก�าไรมาจากโรงไฟฟ้าในประเทศ	และอีก	
40%	มาจากโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ	นอกจากน้ัน	บริษัทยังมี
ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง	คือ	ธุรกิจให้บริการด้านพลังงาน	และ
ธุรกิจเหมืองถ่านหินด้วย

ดร.กัมปนาท บ�ารงุกิจ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานกลยุทธ์และบรหิารสนิทรพัย์ 
บรษัิท ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)
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 มีหลกัการในการบรหิารสนิทรพัย์เพือ่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและผู้ถือหุ้นอย่างไร
 เรามุ่งเน้นการสร้างความสมดลุและสร้างประสทิธภิาพ
สูงสุดให้กับการบริหารสินทรัพย์ ท้ังด้านการเดินเครื่อง 
โรงไฟฟ้า (Operation) และด้านการเงนิ (Commercial) เพราะ
สององค์ประกอบน้ีคือหัวใจท่ีจะส่งเสริมและเก้ือหนุนความ
ส�าเร็จในระยะยาวได้อย่างมั่นคง	ด้านการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า 
เราต้องควบคุมให้เกิดประสิทธิภาพและให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด	ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	เราควบคุมดูแลโรงไฟฟ้า
แต่ละโรงอย่างใกล้ชิด	 ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการใช้เชื้อเพลิง
ในการผลิตเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการสิ้นเปลือง
น้อยที่สุด	 หรือจะเป็นการส่ง	 Representative	Directors	 และ
การส่งผู้บริหาร	ไปประจ�า	ณ	โรงไฟฟ้าแต่ละแห่ง	ส่วนในกรณีที่
เป็นสนิทรพัย์ในต่างประเทศ	เราจะใช้บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
พิเศษ	หรอืเป็นคนในท้องถ่ินนัน้	เพ่ือให้การท�างานมปีระสทิธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	รวมถึงการท�างานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ก็เป็น
อีกหน่ึงข้อส�าคัญท่ีเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ให้ความสนใจและด�าเนินการ 
มาโดยตลอด	และการควบคุมผลกระทบและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนด	 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราให้ความ
ส�าคัญอยู่เสมอ	 ส่วนการบริหารด้านการเงิน	 เราจะทบทวน
และเสาะแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมที่จะเพ่ิมมูลค่า	 (Value	
Enhancement)	 เพ่ือสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นและสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร

การท�างานท่ีโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้เป็นอีกหน่ึง

ข้อส�าคญัท่ีเอ็กโก กรุป๊ ให้

ความสนใจและด�าเนินการ

มาโดยตลอด

 วิธีการบริหารโรงไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ
ของเอ็กโก กรุ ๊ป มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
อย่างไร
	 หลกัการท่ีเหมอืนกันคอืการมุง่เน้นประสทิธิภาพการด�าเนนิ
งานและการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทน
สูงสุด โดยประกอบด้วย 3 ส่วนส�าคัญ ได้แก่ การสร้าง
ความพร้อมใช้งาน (Availability) การเพิ่มความสามารถท่ี
ท�าให้เกิดประสิทธิผล (Efficiency) และการควบคุมค่าใช้
จ่าย (Expense)	ส่วนความแตกต่างในวิธีการบริหารระหว่างใน
ประเทศและต่างประเทศ	ส่วนใหญ่จะเป็นผลมาจากบริบทต่างๆ	
ที่ไม่เหมือนกัน	 เช่น	ความแตกต่างทางด้านนโยบาย	กฎหมาย	
และวัฒนธรรม	ซึ่งส่งผลให้เงื่อนไขการลงทุนและการด�าเนินงาน
ในแต่ละประเทศแตกต่างกัน	 รวมถึงความแตกต่างด้านสภาพ
แวดล้อม	แนวทางการท�างาน	หรือแม้แต่การติดต่อประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	
	 นอกจากนี	้ก็ยังมกีารบรหิารจดัการดแูลด้านความปลอดภยั	
อาชีวอนามัย	และสิ่งแวดล้อม	(SHE)	ของแต่ละโรงไฟฟ้าให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด	รวมไปถึงการบริหาร
ในเรื่องอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากเรื่องท่ีเก่ียวข้องในด้านเทคนิค	 เช่น	
การบริหารเร่ืองการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	 และการท�า	
CSR	กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	เป็นต้น
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 โรงไฟฟ้าแต่ละประเภทของเอ็กโก กรุ๊ป มีจุดท่ีต้อง
ค�านึงถึงในการบริหารจัดการต่างกันหรือไม่ อย่างไร
	 โรงไฟฟ้าแต่ละประเภท	 มีการบริหารจัดการที่แตกต่าง 
กันไป ส�าหรับโรงไฟฟ ้า ท่ีใช ้ เชื้อเพลิง 	 เช ่น	 ถ ่านหิน	 
ก๊าซธรรมชาติ	 และชีวมวล	 เป็นโรงไฟฟ้าท่ีเราสามารถควบคุม
ได้	 ดังนั้น	 การดูแลความพร้อมจ่ายและประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า	 
รวมถึงการจัดสรรเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ	เนือ่งจากเชือ้เพลงิเป็นต้นทุนหลกัในการผลติไฟฟ้า	จงึเป็น
ส่วนส�าคญัทีม่ผีลต่อก�าไรของโรงไฟฟ้า	ส่วนโรงไฟฟ้าทีใ่ช้แหล่ง
พลงังานจากธรรมชาติ	เช่น	แสงอาทติย์	ลม	และน�า้	การควบคมุ
ปรมิาณการผลติไฟฟ้าจะท�าได้ยากกว่า	เนือ่งจากปัจจยัท่ีแปรผนั
ตามธรรมชาติ	 เราจึงต้องบริหารจัดการในเรื่องอื่นที่สามารถท�า 
ได้แทน	 เช่น	 การบ�ารุงรักษาเพ่ือให้มีความพร้อมในการผลิตอยู่
เสมอ	อย่างการซ่อมและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
ในช่วงเวลากลางคืน	 เพ่ือให้สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติและ 
มีประสิทธิภาพตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในช่วงเวลากลางวัน	 
โดยสรุปจึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการท่ีดี	 และประยุกต์ 
สิ่งต่างๆ	 ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแต่ละ
ประเภท

 เอก็โก กรุป๊ มกีารบรหิารจดัการความเสีย่ง เพือ่ป้องกนั
ในกรณท่ีีการบรหิารจัดการโรงไฟฟ้าไม่เป็นไปตามแผนงาน
อย่างไร
	 ในด้านการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า	 เรามีการเตรียมปฏิบัติการ
ล่วงหน้าอย่างครบถ้วน	 ท้ังการบ�ารุงรักษาตามวงรอบและความ
พร้อมส�าหรบัการซ่อมในเหตกุารณ์นอกแผน	รวมทัง้การท�าประกัน
ความเสยีหายในด้านต่างๆ	และทางด้านการเงนิ	เรามทีีมการเงนิ 
ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและวางแผนงานทางด้านการ
เงินท่ีจะพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง 
ทันท่วงที	 นอกจากน้ี	 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ก็จะวางแผน	 ดูแล	 
และติดตามการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด	โดยเราจะได้รับรายงาน
การด�าเนนิงานทัง้รายสปัดาห์	รายเดอืน	และหากเลง็เห็นถึงความ
เป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหา	 เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถเตรียมพร้อม
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ	ได้เป็นอย่างดีและลงมือแก้ไขปัญหา
ให้ลุล่วงอย่างรวดเร็ว
	 ส�าหรับแผนการแก้ไขปัญหา	 จะเริ่มจากการวิเคราะห์หา
สาเหตุ	 (Root-Cause	Analysis)	 หลังจากน้ันจะระบุแนวทาง
แก้ไขปัญหาท่ีถูกต้องและเหมาะสม	 (Improve	 or	 Control)	 
ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการด�าเนินการเยียวยาความเสียหาย 
ท่ีเกิดขึ้น	 (Remedial	 Measure)	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ 
ท้ายทีส่ดุก็คอื	การเรยีนรูแ้ละท�าความเข้าใจปัญหาจากเหตกุารณ์
ที่เกิดขึ้น	และใช้เป็นบทเรียนกรณีศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหา
เหล่านั้นเกิดขึ้นอีกในอนาคต

“ด้วยความหลากหลายของการ

ด�าเนินธุรกิจด้านไฟฟ้าและพลังงาน

ของเอ็กโก กรุป๊ การบรหิารสนิทรพัย์

และการวางกลยุทธ์จงึเน้นการสร้าง

ความสมดลุในทุกองค์ประกอบ เพ่ือให้

ธรุกิจมีความม่ันคง ย่ังยืน ลดความ

เส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ให้น้อยท่ีสุด”
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“เอ็กโก กรุป๊ มุ่งม่ันท่ีจะพัฒนาองค์กรให้มี

ความก้าวหน้าและแขง็แกร่ง บนพ้ืนฐานของ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ควบคู ่ ไปกับการด�าเนินธุรกิจอย ่างมี

คณุธรรมและการค�านึงถงึประโยชน์สงูสดุ

ของสังคม”  

 ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนของแต่ละ
โรงไฟฟ้าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
	 ในภาพรวมนับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและ
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ	ที่ผ่านมามีหลายครั้งท่ีดีเกิน
กว่าเป้าหมายท่ีเราตั้งไว้	 ท้ังหมดน้ีเป็นผลมา
จากการท่ีเรามีหลักการในการด�าเนินงานท่ี
มุ่งเน้นหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่า	 (Value	
Enhancement)	 และบริหารสินทรัพย์อย่างมี
ประสทิธิภาพสงูสดุ	(Optimized	Performance)	
ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน	 
ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของเอ็กโก	กรุ๊ป

 แผนการในอนาคตของเอ็กโก กรุ ๊ป 
เป็นอย่างไร และมีโอกาสท่ีจะเพิ่มอัตรา 
ผลตอบแทนให้สูงขึ้นจากที่ตั้งไว้ได้หรือไม่
	 เป้าหมายส�าคัญในการด�าเนินกลยุทธ ์
ทางธุรกิจของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 น่ันก็คือ	 การสร้าง
ความเจริญเติบโตให ้ กับธุรกิจอย ่างเป ็น 
รปูธรรม	ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของจ�านวนโรงไฟฟ้า 
ทีจ่ะเพ่ิมมากขึน้	รวมไปถึงการสร้างผลตอบแทน 
ของการลงทนุให้กับผูถื้อหุ้นอย่างคุม้ค่า	ซึง่เราจะ
วางแผนหรอืมองเชงิกลยุทธ์ใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	 
เพ่ือสร้างโอกาสหรือปัจจัยท่ีจะก่อให้เกิดสิ่งที่ดี
ขึ้นในแง่ของรายได้	 ส�าหรับแผนการในอนาคต
ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 เรามุ ่งเน้นขยายการลงทุน 
ในสินทรัพย์ต่างประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกท่ีมีฐานทางธุรกิจอยู่
แล้ว	
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มกราคม – มีนาคม 2561
สรุปเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง ในปี	พ.ศ.	2561	นี	้เอ็กโก	กรุป๊	มเีหตกุารณ์

ส�าคัญในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม	ที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
 • วันที่ 14 มีนาคม 2561	เอ็กโกขายหุ้น
ทั้งหมดสัดส่วนร้อยละ	18.72	ในบริษัท	จัดการ
และพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	 จ�ากัด	
(มหาชน)	ให้แก่	บริษัท	มะนิลา	วอเตอร์	จ�ากัด	
โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู ้ก�าไรจากการขายเป็น
จ�านวนทั้งสิ้น	4,358	ล้านบาท

 • วันที่ 15 มีนาคม 2561	เอ็กโกขายหุ้น
ทัง้หมดสดัส่วนร้อยละ	50	ในบรษิทั	จเีดค	จ�ากัด	
ให้แก่	บริษัท	ไออีซี	กรีนเอ็นเนอร์ยี่	จ�ากัด	โดย
กลุ่มบริษัทได้รับรู้ก�าไรจากการขายเป็นจ�านวน
ทั้งสิ้น	9	ล้านบาท

 • วันที่ 20 มีนาคม 2561	บริษัท	
เจน	พลัส	บี.วี.	 จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของเอ็กโก	 ขายหุ้นท้ังหมดท่ีเอ็กโกถือ
ทางอ้อมสัดส่วนร้อยละ	 49	 ในบริษัท	
มาซินลอค	พาวเวอร์	 พาร์ทเนอร์	 จ�ากัด	 
(เอ็มพีซีแอล)	ให้แก่	SMC	Global	Power	
Holding	Corp.	 โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู้
ก�าไรจากการขายเป็นจ�านวนทั้งสิ้น	 320	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือเทียบเท่า	9,795	
ล้านบาท



ผู้ถือหุ้นประเภท NVDRs จะได้รับเงินปันผลเหมือน 
ผู้ถือหุ้นสามัญหรือไม่?

	 จุดประสงค์หลักของการลงทุนใน	NVDRs	 คือเพ่ือ
กระตุ้นการซื้อขายในตลาดหุ้นไทย	การลงทุนใน	NVDRs	
ผู้ลงทุนได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน	 เช่น	 เงินปันผล	
และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน	เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียน	ดังนั้น	ผู้ถือ	NVDRs	จะได้รับ
เงินปันผลโครงสร้างเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ	แต่จะไม่มีสิทธิ
ลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น

จะติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หรือ TSD ได้อย่างไร?

	 ผู ้ ถือหุ ้นสามารถติดต่อ	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้ตามที่อยู่ดังนี้
 • การติดต่อด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ : 
	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	
	 กรุงเทพฯ	10400
 • อีเมล์ :	TSDCallCenter@set.or.th
 • โทรศัพท์ :	02-0099000

Unit : Million Baht

16,138

Q1/2018

1,777

1,777

1,976

14,162

Q1/2017

+14,361 MB

สรุปผลการด�าเนินงาน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 
ของเอ็กโก กรุ๊ป
	 มี ก� า ไ ร ก ่ อนผลก ระทบจากอั ต ร า 
แลกเปลี่ยน	 (FX)	 และภาษีเงินได ้รอการ 
ตัดบัญชี	 และผลกระทบจากการรับรู ้รายได้ 
แบบสัญญาเช่า	 จ�านวน	 16,138	 ล้านบาท	 
มาจากการด�าเนินงานรวม	1,976	ล้านบาท	และ
ก�าไรจากการขายเงินลงทุน	14,162	ล้านบาท
	 ดังนั้น	 ก�าไรจากผลการด�าเนินงาน 
เมื่อรวมก�าไรจากการขายเงินลงทุนในไตรมาส
ที่	1	ของปี	2561	เมื่อเทียบกับปี	2560	เพิ่มขึ้น	
14,361	ล้านบาท	หรือมากกว่า	100%
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ถ้าหากผูถื้อหุน้ต้องการเปลีย่นชือ่หรอืท่ีอยู่ต้องด�าเนิน
การอย่างไร?

	 ผู ้ ถือหุ ้นสามารถย่ืนแบบค�าขอแก ้ไขข ้อมูลผู ้ ถือ 
หลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามท่ี	 TSD	 ก�าหนด	 
ในวันและเวลาท�าการ	หรือจัดส่งเอกสารโดยทางไปรษณีย์	
ท้ังน้ี	 ในกรณีท่ีขอแก้ไขค�าน�าหน้าชื่อ	 ชื่อ	 และชื่อสกุล	 
จะต้องแนบใบหุ้นฉบับจริงมาพร้อมกับแบบค�าขอแก้ไข
ข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เพ่ือออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ด้วย	
ส�าหรับท่ีอยู่ของผู้ถือหุ้นควรเป็นท่ีอยู่ท่ีสะดวกต่อการรับ
เอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน	 มีบุคคลที่อยู่บ้าน
เพ่ือลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะ 
ในวันและเวลาราชการ	 และต้องไม ่ระบุ ท่ีอยู ่ ท่ี เป ็น 
ตู้ไปรษณีย์	
	 ท้ังน้ี	 การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่ายสิทธิ
ประโยชน์	เมื่อ	TSD	ได้รับแบบค�าขอแก้ไขไม่น้อยกว่า	5	วัน 
ท�าการ	 ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน	 ในกรณีท่ีผู ้ถือหุ้นฝาก 
หลักทรัพย์ไว ้กับ	 TSD	 โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู ้ฝาก 
หลักทรัพย์	 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัท
สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

1

2

3
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ที่มา	:	เว็บไซต์เงินทองต้อง
วางแผน	โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าเราอยากออมเงินไปเพ่ืออะไร	 เพราะถ้า
คุณรู้เป้าหมายว่าจะออมไปเพื่ออะไร	คุณก็จะสามารถคาดคะเน
ได้ว่า...	คณุต้องใช้เงนิเท่าใด	ต้องออมนานแค่ไหน	ต้องท�าอย่างไร	
หรือต้องใช้วิธีไหนจึงจะบรรลุเป้าหมายนั้น
	 วิธีแปลงความฝันให้เป็นเป้าหมายก็ง่ายๆ	 แค่ถ่ายทอดส่ิง
ที่คิดและฝันเอาไว้ลงบนกระดาษ	 อาจเขียนเป็นตัวหนังสือหรือ
หาภาพมาติดไว้ตามที่ต่างๆ	ที่คุณจะเห็นอย่างชัดเจน	การท�าให้
เห็นเป็นรปูธรรมเช่นนี.้..	นอกจากจะช่วยให้	“เป้าหมาย” ไม่กลาย
เป็น	“เป้าหาย”	แค่ชั่วข้ามคืนแล้ว	ยังช่วยตอกย�้าจิตใต้ส�านึกของ
คณุให้จดจ�าและช่วยกระตุน้ให้คณุเดนิหน้าท�าฝันให้เป็นจรงิด้วย	 
เป้าหมายไม่จ�าเป็นต้องมีเพียงหน่ึงเดียว	 คุณอาจก�าหนด 
เป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาได้	เพียงแต่ต้อง
รู้จักจัดล�าดับความส�าคัญของเป้าหมายต่างๆ	ตามความจ�าเป็น
ในชีวิต	ไล่เรียงตั้งแต่สิ่งที่ควรท�าเป็นอันดับแรก	อันดับรองลงมา	
และเรื่อยไปจนถึงอันดับสุดท้าย

ก�าหนดเป้าหมายชีวิตคุณ
เคยฝันอย่างนี้บ้างไหม?

“อยากมีเงินเก็บสักล้าน”
“อยากมีบ้านหลังใหญ่ๆ	มีคอนโดริมทะเล”
“อยากถอยรถสปอร์ตสุดเท่มาขับโฉบเฉี่ยวสักคัน”
“อยากลุกขึ้นมาแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้”
“อยากส่งลูกไปเรียนต่อต่างประเทศ”
“อยากมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนแก่แบบสบายๆ”

 แล้วรู้หรือไม่ว่า... เป้าหมายที่ดีต้องมีหน้าตาอย่างไร?
	 เป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน	วัดผลได้	ท�าส�าเร็จได้	เป็นไปได้	และมีระยะเวลาก�าหนดไว้อย่างชัดเจน	แน่นอน	หรือที่เรียกง่ายๆ	
ว่า “SMART Goals” นั่นเอง	แต่เอ๊ะ!!!	สงสัยจัง...	ท�าไมต้อง	SMART?	แล้ว	SMART	ย่อมาจากอะไร?	เรามาดูความหมายที่ซ่อนอยู่ 
ในค�าว่า	“SMART”	กันดีกว่า

	 อ่านมาถึงตรงน้ี	 ถ้าคุณยังนึก
เป้าหมายท่ีดขีองตนเองไม่ออก	เราจะ
บอกใบ้ให้คร่าวๆ	สมมติว่าเป้าหมาย
ของคุณคือ	 “เก็บเงินดาวน์บ้านใน
ฝัน”	ก็แล้วกัน	เป้าหมายนี.้..	จดัว่าเป็น 
เป้าหมายที่น่าสนใจ	แต่ยังไม่เรียกว่า
เป็นเป้าหมายที่ดีหรอกนะ	จนกว่าคุณ
จะเติมข้อความท่ีชัดเจนกว่าน้ีลงไป 
ในเป้าหมาย	เช่น...

 Specific : ชดัเจน	
เป้าหมายท่ีดีต ้องถูก
ก�าหนดไว้อย่างเฉพาะ
เจาะจง	 ชัดเจน	 ไม ่
คลุมเครือ	 รู้ว่าต้องการ
อะไร	 และจะบรรลุเป้า
หมายตอนไหน

 Measurable : 
วัดผลได้	 เป้าหมายท่ีดี
ต้องวัดผลเป็นตัวเลข
หรือ ตัว เงินได ้อย ่าง
ชัดเจน	 เพราะจะท�าให้
เห็นระยะทางของความ
ก้าวหน้า	 และรู้ว่าใกล้
จะถึงเป ้าหมายแล ้ว
หรือยัง

 Achievable : 
ท�าส�าเร็จได้	 เป้าหมาย
ท่ีดีต้องสามารถท�าให้
ส�าเร็จตามเป้าหมายได้	 
รูว่้าต้องท�าอย่างไร	และ
มีความรับผิดชอบใน
การท�าให้ส�าเร็จ

 Realistic :	 เป็น
ไปได ้ 	 เป ้าหมายที่ดี 
ต้องมีความเป็นไปได	้ 
สมเหตสุมผลสอดคล้อง
กับความเป็นจริง	 และ 
มีความ เ ก่ียว พันกับ 
ชีวิตเรา

 Time Bound : มี
กรอบเวลาที่แน่ชัด	รู้ว่า
ต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด
ในกา รท� า ใ ห ้ บ ร ร ล ุ
เป้าหมาย	แต่โดยทั่วไป 
จะแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	
คือ	 เป้าหมายระยะสั้น	
(ไม่เกิน	1	ปี)	ระยะกลาง	
(1-10	ปี)	และระยะยาว	
(10	ปีขึ้นไป)

	 “ฉันจะเก็บเงินให้ได้	180,000 บาท	เพื่อดาวน์บ้านในฝัน		โดยฉันจะเก็บเงินเดือนละ	15,000 บาท	เป็นเวลา	12 เดือน
     M                         S       A                         R                             T

	 หากคุณมีเงินเดือน	20,000	บาท	เป้าหมายนี้อาจจะดูเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปยากสักหน่อย	เพราะคุณจะมีเงินกินเงินใช้เพียง
เดือนละ	5,000	บาทเท่านั้น	แต่หากในแต่ละเดือนคุณไม่มีภาระค่าใช้จ่ายใดๆ	สามารถใช้จ่ายเดือนละ	5,000	บาทได้อย่างสบายๆ	
ก็ถือว่าเป้าหมายน้ีเป็นเป้าหมายท่ีดี	มีคุณลักษณะท้ังห้าครบหมด	และคุณก็เห็นชัดด้วยว่าคุณจะต้องท�าอะไรบ้างเพ่ือให้บรรล ุ
เป้าหมายนี้	
	 เมือ่มเีป้าหมายชวีติท่ีดแีละชดัเจนแล้ว	คราวน้ี...	ก็ถึงเวลาลงมอืออมให้สอดรบักบัเป้าหมายทีว่างไว้	แต่สิง่ท่ีขาดไม่ได้เลยเมือ่
คิดจะออมก็คือ	ความ	“ตั้งใจ”	ที่จะออมอย่างจริงจัง	หลายคนตั้งท่าออมเสียดิบดี	แต่พอเอาเข้าจริงๆ	กลับตกม้าตายไปไม่ถึงฝั่งฝัน	
เพราะออมบ้างไม่ออมบ้าง	ท้ายสุดเป้าหมายการออมของคุณก็ล้มลงไม่เป็นท่า	เพราะขาด	“วินัย”	ทางการเงิน	

	 เชื่อว่าหลายๆ	 คนคงเคยฝันเช่นนี้	 เพราะน่ีคือความฝัน 
สุดแสนจะเบสิคที่ใครๆ	 ก็อยากมี	 แต่ก็ต้องยอมรับว่าความฝัน
แต่ละอย่างไม่ใช่ของถูกๆ	และต้องแลกมาด้วย	 “เงิน”	มากมาย	
แถม “การใช้จ่าย”	ก็ดจูะสนุกสนานกว่า	“การเก็บออม”	เป็นไหนๆ	
จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าเหตุใด...	เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่า	ความฝัน
เหล่านั้นก็ยังไม่เป็นจริงเสียที!!!
	 เอาเป็นว่า...	 ใครอยากท�าให้ฝันเป็นจริง	 แต่ไม่รู ้จะเริ่ม
ต้นวางแผนชีวิตและจัดระบบระเบียบการเงินของตนเองจาก 
ตรงไหน	 ลองเริ่มจาก	 “แปลงความฝันให้กลายเป็นเป้าหมาย”  
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Talk tell told

เอ็กโก กรุ๊ป

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
โดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 	 และยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณธุรกิจ	 เพ่ือให้การบริหารธุรกิจเป็นธรรม	 
มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส่	ตรวจสอบได้	
โดยไม่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทางตรง 
และทางอ้อมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 
รวมถึงใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการบริหารองค์กรจะเป็นไปดังเจตนารมณ์
ข้างต้น	 คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีของเอ็กโกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	ซึ่งใช้เป็นแนวทาง
ให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และพนักงานของบริษัทยึดถือ
ปฏิบัติ	 	 โดยสาระส�าคัญของหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
เอ็กโก	ประกอบด้วยนโยบายส�าคัญท่ีมีส่วนส่งเสริมให้บริษัทมี
การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ซึ่งได้แก่	

การก�ากับ
ดูแลกิจการของ
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	 1.	 นโยบายการประกอบธุรกิจ
	 2.	 นโยบายด้านสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ
	 	 ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 3.	 นโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	 4.	 นโยบายการควบคุมภายใน	การบริหารความเสี่ยง	
	 	 และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
	 5.	 นโยบายการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์
	 6.	 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
	 7.	 นโยบายด้านโครงสร้างและความรับผิดชอบของ
	 	 คณะกรรมการบริษัท
	 8.	 นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนและปรับปรุงหลักการ
ก�ากับกิจการเป็นประจ�าทกุปี	โดยเทยีบเคยีงกับแนวปฏบิตัสิากล
ท่ีดี	 และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ	 อาทิ	 หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์		เกณฑ์โครงการส�ารวจการก�ากับดแูลกิจการของ
บรษิทัจดทะเบยีน	ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	
และหลักเกณฑ์	ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard	 
และให ้สอดคล ้องกับสภาพแวดล ้อมที่ เปลี่ยนแปลงไป	 
ซึ่งคณะกรรมการเอ็กโก	 ได้ปรับปรุงหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ท่ีดีของบริษัทล่าสุดในปี	 2560	 โดยมุ่งเน้น	 (1)	ปรับคุณสมบัติ
ความรู้และความเชี่ยวชาญของกรรมการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์กรและส่งเสริมประสิทธิภาพของคณะกรรมการ	 
(2)	ก�าหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา	ประเมิน	ก�าหนด 
ค่าตอบแทนและพัฒนาแผนสืบทอดต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นลายลกัษณ์อกัษร		และ	(3)	ปรบัปรงุนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูล	โดยเน้นการเปิดเผยข้อมูลทั้งที่เป็น
เรือ่งการเงนิ	และไม่ใช่การเงนิ	ครอบคลมุถึงการเปิดเผลข้อมลูทาง 
สื่อสังคมออนไลน์		และการเก็บรักษาข้อมูลความลับ

	 นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจากคณะกรรมการ
บริษัทได้ถูกถ่ายทอดลงมาสู ่ผู ้บริหาร	 พนักงาน	 ตลอดจน
บริษัทในกลุ่ม	 	 โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดโครงสร้างคณะกรรมการ
บริษัท	 	 โครงสร้างองค์กร	 	 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมี
ประสิทธิภาพ	 	 การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	 และการแบ่ง
แยกอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายบรหิารอย่าง
ชัดเจน	 	 การจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการ	 จรรยาบรรณและ
ระเบียบต่างๆ	เป็นลายลักษณ์อักษร		นอกจากนี้	คณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
และระเบียบปฏิบัติ	พร้อมทั้งการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของแต่ละหน่วยงาน	 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
พนักงานเป็นประจ�าทุกปี	
	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการบริษัทยังให้ความส�าคัญกับ 
การด�าเนินธุรกิจโดยปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	 โดยมุ่งมั่น 
ท่ีจะผลักดันและรักษาให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดม่ันว่า	
“คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งท่ียอมรับไม่ได้ในการท�าธุรกรรมทั้งกับภาครัฐ 
และภาคเอกชน”	 การท่ีเอ็กโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ

(CAC)	 ในปี	 2558	 เป็นบทพิสูจน์ว่าเอ็กโกเป็นองค์กรโปร่งใส	
ปราศจากคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
	 อีกท้ัง	 เอ็กโกยังส่งเสริมให้บริษัทในกลุ ่มเข้ารับการ
รับรองเป็นสมาชิก	CAC		เช่นกัน	โดยในปี	2559	บริษัท	เอ็กโก	 
เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส	จ�ากัด	 ได้รับการรับรองฐานะสมาชิก	
CAC
	 ในปี	 2560	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด	 ได้ย่ืนขอการ
รับรองเป็นสมาชิก	CAC	และได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแล้ว		
โดยเข้ารับประกาศนียบัตร	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2561
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กิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการก�ากับดูแลกิจการในปี 2560

รางวัลและความส�าเร็จ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการในปี 2560

•	ผู้บริหารและพนักงาน
ในกลุ ่ ม เอ็ ก โก 	 ร ่ วม
กิ จก ร รมวั นต ่ อต ้ า น
คอร์รปัชัน่แห่งชาต	ิ2560

•	 กิจกรรม	CG	Talk	 Show	
“ธรรมะชนะคอร์รัปชั่น”	 โดย
พระมหาสมปอง	 ตาลปุตโต	 
และพระอาจารย ์วรวัฒน	์
วรวฑฒโน

•	กิจกรรม	“CG	Camp”	เพื่อส่งเสริม
ความรู ้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน
เรื่องหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ของเอ็กโกและจรรยาบรรณพนักงาน	

 ผลการประเมินการก�ากับดแูลกิจการบรษัิทจดทะเบยีน
ไทย (Corporate Governance Report - CGR) ระดับดีเลิศ
	 ได้คะแนนรวม	96	คะแนน	จากการประเมินโดยสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

july-
september

august

เดือนกรกฎาคม-กันยายน  61
•	กิจกรรมให้ความรู้พลังงานไฟฟ้า	
	 EGCO	RANGER	ON	TOUR

เดือนสิงหาคม 61
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	3/2561
•	Thailand	Focus	2018

Calendar-life

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป 
กรกฎาคม-กันยายน 2561

หากท่านใดสนใจสามารถอ่านละเอียด
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของเอ็กโกได้ที่เว็ปไซต์เอ็กโก

รางวัล Thailand Sustainability Investment 
(THSI) หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

26 27
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life 
around 
the 
world

มลภาวะทางแสงสว่าง..
ความมืดที่หายไป
มลภาวะทางแสงสว่าง..

28 29

	 จะเกิดอะไรข้ึน	 เมื่อโลกไร้ซึ่ง
กลางคืน!	 จากการเพ่ิมข้ึนของตึก
รามบ้านช่อง	 และการเร่ง-ขยายตัว
ด้านอุตสาหกรรรม	ท�าให้ช่วงเวลา
กลางคืนสั้นลง	 แม้มันจะไม่ได้สั้นลง
จริงๆ	 แต่	 “แสงสว่าง”	 จากดวงไฟ 
นับพัน	 นับหมื่น	 นับล้านดวงที่เพ่ิม
ข้ึนทุกปี	 เกิดเป็น	 “มลภาวะทางแสง
สว่าง”	 ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศน	์
ส่ิงแวดล้อมในธรรมชาติ	 รวมถึง..
มนุษย์	

	 มลภาวะทางแสงสว่าง	(Light	Pollution)	 
คือแสงที่ เ กิดจากการกระท�าของมนุษย ์ 
ในเวลากลางคืน	 รวมถึงสภาวะของแสงท่ี 
สว่างจ้าจนเกินความจ�าเป็นจากการออกแบบ
ติดต้ังหลอดไฟฟ้าหรือโคมไฟท่ีไม่เหมาะสม	
จนเกิดผลกระทบต่อมนุษย์สิ่งแวดล้อม	รวมถึง 
ผลกระทบต่อกิจกรรมทางดาราศาสตร์ของ 
นักดาราศาสตร์	มีสาเหตุดังนี้
	 1.	การใช้งานแสงสว่างท่ีมากเกินความ
จ�าเป็น
	 2.	การติดตั้งอุปกรณ์ให้ความสว่างท่ีไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน
	 3.	ขาดการควบคมุและจดัการระบบแสง
สว่างที่ไม่ดีพอ

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดเชียงใหม่



ระหว่างปี 2012 ถงึ 

2016 มีพ้ืนท่ีกลางแจ้ง

ท่ีมีไฟส่องสว่าง เพ่ิมขึน้

กว่า 2% ต่อปี
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	 ภาพถ่ายจากดาวเทียมในเวลากลางคนืท่ีปรากฏแสงสว่าง
จากอาคารบ้านเรือนบนพ้ืนโลกอาจดูสวยงาม	 แต่จากผลการ
ศึกษาชี้ว่าแสงสว่างเหล่าน้ีก�าลังเพ่ิมขึ้นและครอบคลุมบริเวณ
กว้างขึ้นทุกปี	 โดยระหว่างปี	 2012	 ถึง	 2016	มีพ้ืนท่ีกลางแจ้งท่ี
มีไฟส่องสว่างเพ่ิมขึ้นกว่า	 2%	ต่อปี	 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่า	
“ความมืดในช่วงกลางคืนท่ีหายไป”	 ในหลายประเทศ	ก�าลังส่ง 
ผลเสียต่อ	พืช	สัตว์	และมนุษย์

ภาพถ่ายของโลกจากจานดาวเทยีมปี	ค.ศ.	2016	(	ทีม่าของรปูภาพ	www.nasa.gov	)

ภาพถ่ายของโลกจากจานดาวเทียมปี	ค.ศ.	2012	(	ที่มาของรูปภาพ	www.nasa.gov	)

 มลภาวะทางแสงสว่างส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไร
 แสงเรืองบนท้องฟ้า (Sky Glow)	คือแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น
แล้วสว่างขึ้นไปบนท้องฟ้า	ท�าให้เกดิผลกระทบต่อความสวยงาม
ของท้องฟ้ายามค�า่คนื	และกระทบต่อการศกึษาด้านดาราศาสตร์
ท�าให้บดบังทัศนียภาพในการสังเกตการณ์ดวงดาวด้วยตาเปล่า	
หรือโดยอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์
 แสงบาดตา (Glare) เ กิดจากทิศทางของแสงไฟท่ี 
ส่องสว่างจ้าเข้ามาในดวงตาโดยตรง	 อาจก่อให้เกิดอาการบาด
เจ็บจากการหดตัวของกล้ามเน้ือท่ีควบคุมม่านตา	 มีผลต่อการ
มองเห็นวัตถุไม่คมชดั	หรอืมผีลกับการใช้สายตาในเวลากลางคืน
 การรกุล�า้ของแสง (Light trespass) คอืแสงหรอืความสว่าง 
ท่ีรุกล�้าเข้าไปในพ้ืนท่ีของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต	 เช่น	 แสง
ไฟท่ีส่องไปยังห้องนอนของเพ่ือนบ้านในเวลากลางคืน	 ท�าให ้
เพ่ือนบ้านหลับไม่สนิท	 ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาว	
เน่ืองจากร่างกายมนุษย์จะหลั่งสารเมลาโทนินในเวลากลางคืน	
เมือ่สารเมลาโทนนิลดลงจะส่งผลต่อการนอนหลบั	และก่อให้เกิด
โรคมะเร็งเต้านม	เป็นต้น
	 นอกจากน้ี	 มลภาวะทางแสงยังเก่ียวข้องกับระบบนิเวศ	 
ท้ังพืชและสัตว์	 เช่น	 วงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในเวลากลางคืน	 
การผสมพันธุ์	การอพยพ	และการหาอาหาร	เป็นต้น

	 นั ก วิทยาศาสตร ์ จ ากสหราช
อาณาจักร	 ก�าลังส่งเสริมให้ประชาชน	
ลดและควบคุมแสงไฟในสภาพแวดล้อม	
ด้วยการลดค่าความสว่างของไฟไม่ให้
จ้าเกินไป	 เน่ืองจากฮอร์โมนเมลาโทนิน 
ซึ่งท�าให้ง ่วงนอนจะอ่อนไหวต่อแสง	
นอกจากน้ีแสงจากหลอดไฟยังเป็นภัย
ต่อการผสมเกสรของพืช	 โดยมีผลท�าให้
แมลงท่ีหากินในเวลากลางคืนผสมเกสร
น้อยลง	และยังมีผลการวิจัยด้านพันธุ์พืช 
ระบุ ว ่ าต ้นไม ้ ในบริ เ วณที่ มีแสงไฟ 
ส่องสว ่าง	 จะออกดอกเร็วกว ่าปกติ	 
1	 สัปดาห์	 เม่ือเทียบกับต้นไม้ท่ีไม่ได้ 
อยู่ในบริเวณท่ีมีแสงไฟ	 และยังมีส่วน
ท� า ให ้นกที่ อพยพในเวลากลางคืน	 
มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป



ตดิตัง้โคมไฟครอบ

หลอดไฟฟ้า เพ่ือลด

การเกดิแสงเรอืงบนท้องฟ้า 

หรอืแสงบาดตา ซึง่เป็น

แสงสว่างเกินความจ�าเป็น

3332

 แสงน้อยลง กับการมองเห็นที่ดีขึ้น
	 เรามาช่วยกันลดมลภาวะทางแสงด้วยการ	ลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้า	 ท้ังภายในครัวเรือน	 สถานท่ีท�างานหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ	
นอกจากจะช่วยลดปริมาณการเกิดมลภาวะทางแสง	 ยังช่วย
ประหยัดรายจ่ายได้อีกด้วย	 อีกทางหนึ่งคือ	ติดตั้งโคมไฟครอบ
หลอดไฟฟ้า	เพื่อลดการเกิดแสงเรืองบนท้องฟ้า	หรือแสงบาดตา	
ซึ่งเป็นแสงสว่างเกินความจ�าเป็น	นอกจากน้ี	ควรเลือกใช้หลอด
ไฟฟ้าให้เหมาะสม	ทั้งชนิดของหลอดไฟ	ความสว่าง	สี	อุณหภูมิ	
ซึ่งความแตกต่างข้างต้นส่งผลโดยตรงต่อพลังงานไฟฟ้าและการ 
กระจายแสงขึ้นสู่ท้องฟ้า	เช่น	แสงสีฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ดวงตามากกว่าปกติและกระจายสู่ท้องฟ้ามากขึ้น	 รวมถึงหลอด
ไฟฟ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงจะท�าให้อุณหภูมิห้องร้อนขึ้นและส่งผล 
ทางอ้อมต่อการใช้งานเครื่องปรับอากาศที่มากขึ้นตามไปด้วย	
	 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล	มิใช่ให้เราเลิกใช้ไฟฟ้า	เพียงแต่พวกเรา
ควรจะใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า	 ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แต่เกิด 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด	 เพ่ือท่ีมนุษย์	 สัตว์	 และ 
ส่ิงแวดล้อมทุกชนิดจะได้อาศัยอยู ่บนโลกใบนี้กันอย่างม ี
ความสุขตลอดไป	

ข้อมูลจาก	www.ienergyguru.com	



Go Green

	 ฝนตก	 น�้าท่วม	 เป็น
ของคู่กัน	 แต่พ้ืนที่ไหนที่มี
น�้าท่วมสูงเข้าตัวบ้าน	ควร
ระมัดระวังปัญหาไฟฟ้ารั่ว
ตามมาด้วย	Go	Green	เรา
มีวิธีใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภัย 
ในหน ้ าฝน 	 พร ้อมการ
ป้องกันไฟฟ้ารั่วเมื่อเกิด 
น�้าท่วมมาฝากกัน

...แต่ถ้าไฟรั่ว อันตราย!
ฝนมาฟ้ารั่ว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวง	 มีบริการเลื่อนปลั๊ก-สวิตช์ไฟฟ้า	 ใน
พ้ืนที่ให้บริการท่ีน�้าท่วมสูง	 สามารถแจ้งขอใช้บริการได้	 3	
ช่องทาง	ได้แก่	ห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง	การไฟฟ้านครหลวง
เขตใกล้บ้าน	หรอืแจ้งได้ที	่ศนูย์บรกิารข้อมลูผูใ้ช้ไฟฟ้า	การ
ไฟฟ้านครหลวง	MEA	Call	Center	โทร	1130	และช่องทาง	
MEA	Smart	Life	Application	ได้ตลอด	24	ชั่วโมง

	 เร่ิมจากตรวจสอบระบบควบคุมไฟฟ้า	
หรอืเบรคเกอร์ว่ามกีารแยกระบบไฟฟ้าระหว่าง
ชั้นบนกับชั้นล่างหรือไม่	 และขนย้ายเครื่องใช้
ไฟฟ้าข้ึนท่ีสูงให้พ้นจากน�้า	 ห้ามใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าในขณะที่ตัวเปียกหรือร่างกายสัมผัสกับ
น�า้	หลงัน�า้ลดห้ามเปิดระบบควบคมุไฟฟ้า	หรอื
เบรคเกอร์ท่ีเชือ่มต่อกบัปลัก๊ไฟท่ีถูกน�า้ท่วมโดย
ทันที	 เน่ืองจากในปลั๊กไฟจะมีความชื้นหรือ 
ยังชุ่มน�้าอยู่อาจเกิดไฟฟ้าช๊อตได้	 จึงควรให้
ช่างไฟฟ้าเข้ามาตรวจสอบความพร้อมก่อน
ใช้งาน
	 ส�าหรับการใช้ปั ๊มสูบน�้าไฟฟ้าเพ่ือลด
ปรมิาณน�า้ทีท่่วมขงัในพ้ืนที	่ก่อนใช้งานจะต้อง
ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอปุกรณ์ทุกครัง้	
หากพบว่าสายไฟช�ารดุ	อยู่ในสภาพแตกหกัจน
เห็นลวดทองแดง	 หรือแตกเป็นลายงา	 ขอให้
เปลีย่นสายไฟ	หรอืส่งซ่อมก่อนใช้งานเพ่ือความ
ปลอดภัย	ห้ามใช้เทปพันสายไฟหรอืเทปกาวพัน
ห่อหุ้มบริเวณท่ีช�ารุดอย่างเด็ดขาด	 เน่ืองจาก
ไม่สามารถป้องกันน�้าเข้าได้	และหากสายไฟ
แช่น�้าจะท�าให้กระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมาได	้
และหากมีความจ�าเป็นต้องเดินทางในขณะท่ี 
น�้าท่วม	 ขอให้อยู่ห่างจากจุดท่ีมีความ
เสี่ยงต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล	
เช่น	เสาไฟฟ้า	หรือตู้โทรศัพท์	อย่าง
น้อย	2	เมตรขึ้นไป
	 ภายหลังน�้าท่วม	หมั่นตรวจ
สอบอุปกรณ ์และสายไฟฟ ้า
ภายในและภายนอกบ้านอยู ่
เสมอ	หากพบช�ารุดให้รีบแก้ไข	
และส�ารวจต้นไม้ ท่ีปลูกใน
บริเวณบ้านของตนเอง	 ให้ 
ก่ิงไม้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ไม่ระสายไฟฟ้า	 เพราะอาจ
ท�าให้ไฟฟ้าดับ	 รวมไปถึงอาจ
จะท�าให้มีกระแสไฟฟ้าร่ัวมา
ตามก่ิงไม้ท่ีเปียกน�้าจากฝนฟ้า
คะนองได้	

 วิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วใน
พื้นที่น�้าท่วม
	 1.	 หากน�า้ท่วมก่อนเข้าบ้านควรสวมรองเท้าบทูยาง	ถุงมอื
ยางชนิดหนาและเตรียมไฟฉายให้พร้อมและปลดเมนสวิตช์เพ่ือ
ป้องกันไฟรั่ว
	 2.	 หากใช้เครื่องสูบน�้าต้องติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวเพ่ือ
ป้องกันไฟดูด
	 3.	 ไม่เปิดสวิตช์/เสียบปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเมื่อร่างกาย
เปียกน�้า	รวมถึงห้ามเข้าใกล้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เปียกน�้า
	 4.	 ตัดไฟเมนสวิตช์บริเวณชั้นท่ีน�้าท่วม	 พร้อมทั้งควร
ติดตามข่าวสาร	สถานการณ์อย่างใกล้ชิด
	 5.	 หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุที่เป็นโลหะ	ส�ารวจตรวจสอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน�้าท่วมและย้ายออกจากพ้ืนท่ี	 เต้ารับ-สวิตช์	
และสายไฟฟ้าที่เปียกน�้าควรเปลี่ยนใหม่
	 6.	 หากระดับน�้าท่วมเคยสูงจนใกล้ถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
ด�าเนนิการย้ายปลัก๊ไฟ	และอปุกรณ์ไฟฟ้าข้ึนท่ีสงูให้พ้นจากระดับ
น�้าท่วมถึงเพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ช�ารุด		
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	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า	 เพ่ือให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ	 เป็นก�าลังส�าคัญของชุมชน
ที่ตนอาศัยอยู่	และมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ	 เอ็กโก กรุ๊ป	 เดินหน้ามอบ	“ทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2”	ภายใต้โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี่ 
โรงเรียนน้อง” อย่างต่อเนื่อง 

CSR for all

ผมเช่ือม่ันว่าความร่วมมือ

ท่ีเกิดขึน้น้ีจะเป็นพลังท่ีช่วยกนั

ดแูลและพัฒนาชุมชนรอบ

โรงไฟฟ้าต่อไปอย่างย่ังยืน
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“โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง”
ต่อเติมอนาคตเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า
มอบ 25 ทุนเรียนต่ออาชีวศึกษา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป 

ร่วมกันมอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 2 ให้ 25 เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

 “เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ยืน	บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับการอยู่ร่วมกับชมุชนอย่าง
เก้ือกูล	 โดยมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปด�าเนินกิจการ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การมี
ส่วนร่วมพัฒนา	 “เยาวชน”	 วัยต้นทางซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในอนาคต	 โดยทุนน้ีเป็นทุนการศึกษาแบบต่อ
เนื่องระดับ	ปวช.	จนถึง	ปวส.	ไม่มีภาระผูกพันกับบริษัท	เพื่อเปิด
โอกาสให้เยาวชนในโรงเรยีน	รอบโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก	ทีเ่รยีนด	ี
แต่ขาดแคลนทนุทรพัย์	มโีอกาสศกึษาต่อในระดบัอาชวีศกึษาใน
สาขาวิชาทีเ่ก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมไฟฟ้า	ซึง่เป็นพ้ืนฐานของการ
ด�ารงชีวิต	 อีกทั้งการส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนต่อในสายอาชีพ	
ยังเป็นการพัฒนาบุคคลท่ีมีทักษะและฝีมือเข้าสู่ตลาดแรงงาน	
เป็นต้นทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ	อีกด้วย”	
	 “การพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา	 ได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากผู้อ�านวยการและคณะครูจากโรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้า	นอกจากนี้	 ในช่วง	5	ปีระหว่างรับทุน	นักเรียนทุน
ยังสามารถร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสากับโรงไฟฟ้าในพ้ืนท่ีชุมชน
ของตนเองด้วย	ผมเชื่อมั่นว่าความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นนี้จะเป็นพลัง
ที่ช่วยกันดูแลและพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่อไปอย่างย่ังยืน”	 
นายจักษ์กรชิ พบิลูย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอก็โก	กรุป๊	 
เล่าถึงที่มาของทุนการศึกษานี้	
	 โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี่	โรงเรียนน้อง”	เป็นโครงการต่อเนื่อง	
5	ปี	(ปี	2560-2564)	ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อชุมชน	และริเริ่ม
ขึ้นในโอกาสครบรอบ	25	ปี	ของการก่อตั้งบริษัทในปี	2560	โดย
มอบทุนอาชวีศกึษาให้แก่เยาวชนท่ีผ่านการคัดเลอืกจากโรงเรยีน
รอบโรงไฟฟ้าในกลุ ่มเอ็กโก	 ท่ีเรียนดีและมีความประพฤติดี	 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์	 ได้ศึกษาต่อระดับ	ปวช.-ปวส.	 ในสาขา
วิชาท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 6	 สาขา	 ได้แก่	 ไฟฟ้า
ก�าลัง	 อิเล็กทรอนิกส์	 ซ่อมบ�ารุง	 ช่างยนต์	 ช่างกลโรงงาน	และ 
แมคคาทรอนิกส์	ปีละ	25	ทุน	ทุนละ	320,000	บาท	(ปวช.	ปีละ	
60,000	บาท	และ	ปวส.	ปีละ	70,000	บาท)	ส�าหรับในปี	2561	
นักเรียนทุนอาชีวศึกษา	รุ่นที่	2	จ�านวน	25	คน	ได้รับการพิจารณา
ให้เข้าเรียนใน	 5	 สาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า	 
โดยสาขาแมคคาทรอนิกส์	ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป
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จากพลังงานแสงอาทิตย์กับการเกษตร	
ภายใต้โครงการ	 “NED	 โซลาร์เซลล์เพ่ือ
แปลงเกษตรบ้านชอนม่วง”	 โดยเยาวชน
ทั้งหมดได้ไปเยี่ยมเยียนแปลงเกษตรของ	
ผู้ใหญ่สายชล	 ถนอมศักดิ์	 ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู ่ที่	 3	 ต.วังเพลิง	 ผู ้ซึ่งน�าทักษะและ
ความเชีย่วชาญด้านช่างทีต่นเองมอียู่แล้ว	 
มาผสานกับความรู้ที่ได้รับจากโรงไฟฟ้า	
แล ้วน�าไปประดิษฐ ์ป ั ๊มน�้ าพลังงาน 
แสงอาทิตย์	 เพ่ือสูบน�้ามาใช้ในพ้ืนท่ี 
เพาะปลกูของตนเอง	ซึง่ช่วยลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้ไฟฟ้าจากระบบปกติได้มาก	
พร้อมท้ังยังเป็นต้นแบบและแหล่งเรียนรู้
การน�าพลงังานหมนุเวยีนมาใช้เพาะปลกู
และท�าเกษตรแบบพอเพียงของชุมชน
บ้านชอนม่วงด้วย
	 ผู ้ ใ หญ ่สายชล 	 ได ้ ถ ่ ายทอด
ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจ
ให้น้องๆ	 นักเรียนทุนที่ก�าลังจะเรียนใน 
สายอาชีพว ่า	 นอกจากน้องๆ	 จะได  ้
รับความรู ้และทักษะการลงมือปฏิบัติ 
ในช่วงที่เรียน	 ปวช.-ปวส.	 แล้ว	 น้องๆ	 
ยังสามารถน�าความรู้และทักษะฝีมือมา
ช่วยพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต
ได้ด้วย
 มาท�าความรู ้ จัก 6 ตัวแทน 
นักเรียนทุนอาชีวศึกษา รุ่นท่ี 2 จาก
โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 
กับโอกาสท่ีได้รับการพิจารณาให้ได้
รับทุน

 ข้าวต้ม – ภิญญดา ต้อมค�า  
รร.วัดบ้านฆ้องน้อย	 ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า
บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 “ก่อนที่จะมาขอทุน	
ชีวิตล�าบากมากค่ะเพราะอยู่กับพ่อ	2	คน	
ต้องช่วยแบ่งเบาภาระพ่อ	วันเสาร์-อาทิตย์ 
ก็เลยไปท�างานก่อสร้าง	แบกปูน	ผสมปูน	 
ได้ค่าแรงวันละ	250-300	บาท	อีกอย่าง 
ใจ ก็อยาก เรี ยนสายอา ชีพอ ยู ่ แล ้ ว	 

ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าคลองหลวง

	 นอกจากเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า
ทั้ง	 25	 คน	 ได้เดินทางมารับมอบทุน
อาชีวศึกษาจากผู ้บริหารเอ็กโก	 กรุ ๊ป	
ด ้วยตนเองแล ้ว	 นักเรียนทุนเอ็กโก 
ยังได้ไปทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าคลองหลวง	
จ.ปทุมธานี	 และโรงไฟฟ้าลพบุรี	 โซลาร	์
จ.ลพบุรี	 ในกลุ่มเอ็กโก	 โดยมีพ่ีวิศวกร
จากโรงไฟฟ้าทัง้	2	แห่ง	มาถ่ายทอดความ
รู้เก่ียวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าท่ีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานหมุนเวียนอย่างพลังงาน 
แสงอาทิตย์	 ตลอดจนประสบการณ  ์
การท�างานในโรงไฟฟ้าให้น้องๆ	ด้วย
	 พร้อมกันนี้	 นักเรียนทุนยังมีโอกาส
ไปร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสากับชุมชน
บ้านชอนม่วง	 อ.โคกส�าโรง	 จ.ลพบุรี	 ซึ่ง 
โรงไฟฟ้าลพบรุ	ีโซลาร์	ได้เข้าไปมส่ีวนร่วม
เผยแพร่ความรู้ในเรื่องการใช้ประโยชน์

นักเรียนทุนทัศนศึกษาลพบุรี โซลาร์ ในกลุ่มเอ็กโก

โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้าก�าลัง	เพราะไฟฟ้า
เป็นสิ่งใกล้ตัวเรา	 การเรียนสายอาชีวะ	
ท�าให้เรามทีัง้ความรูแ้ละประสบการณ์	น�า
ไปปฏิบตัไิด้จรงิ	จบ	ปวส.	ก็สามารถท�างาน
ได้หลายอย่าง	 เช่น	 รับเหมาเดินไฟฟ้า
ตามบ้าน	 หรือท�างานในโรงไฟฟ้าก็ได้	 
ในอนาคตก็ตั้ ง ใจจะเรียนต ่อจนถึง	 
ป.ตรี	 เพราะอยากเป็นวิศวกรไฟฟ้า	 
ดีใจมากๆ	 ท่ีได้รับโอกาสน้ี	 ขอขอบคุณ
บริษัทท่ีให้เด็กไม่มีโอกาส	 ได้มีโอกาส
เรียนต่อ	และสามารถน�าทุนการศึกษาไป 
ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว 
ได้ด้วย”	

 แนน – พิมพ์ชนก แคว้นไธสง  
รร.ซับใหญ่วิทยาคม	ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้า
ชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 จ.ชัยภูมิ	 “ทุกวันน้ี
ใช้ชีวิตอยู่กับตายาย	 ตาเป็นเสาหลัก
ของครอบครัว	 วันหยุดก็ช่วยตาท�าไร่
มันส�าปะหลังและช่วยยายเลี้ยงหลาน	
อยากเรียนสายอาชีพ	 เพราะจะได้เรียน
ไปด้วยและท�างานไปด้วยได้	 อยาก
แบ่งเบาภาระของตายาย	หนูเลือกเรียน
ช่างกลโรงงานเพราะถนัดเขียนแบบ	 
วาดรูป	 คุมเครื่องจักร	 และก็คิดว ่า 

ภิญญดา ต้อมค�า

พิมพ์ชนก แคว้นไธสง

ภารวิณี จ้อยทองมูล

น่าจะหางานง่าย	 ไม่คิดมาก่อนเลยว่า
จะได้ทุนเอ็กโก	 เพราะมีเพ่ือนๆ	 ที่เก่ง
กว่าหนูอีกมาก	 ในอนาคตถ้ามีโอกาส	 
ก็อยากเรียนต่อเป็นช่างทหาร	อยากเรียน
จนจบปริญญาด้านวิศวกรรมเครื่องกล	
เพื่อจะได้รับราชการ”

 เนตร – ภารวิณี จ้อยทองมูล  
รร.วัดโพธ์ิ	 ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าโซลาร์โก	 
จ .นครปฐม 	 ( เ ลื อก เ รี ยน ในสาขา
อิเล็กทรอนิกส์)
	 “ชี วิตครอบครัวล�าบากมากค่ะ	
ทุกเช้าก่อนไปโรงเรียนต้องช่วยแม่เก็บ 
ดอกแค	 เพ่ือให้แม่เอาไปขาย	 วันเสาร์
อาทิตย์ก็ไปช่วยแม่รับจ้างท�างาน	 เช่น	 
ก�าผกับุง้	ดายหญ้า	เพราะแม่เป็นเสาหลกั
ของบ้าน	โดยส่วนตวัอยากเรยีนอาชวีะอยู่
แล้ว	 เพราะจะได้เงินเวลาไปฝึกงานด้วย	
อีกอย่างอาชีวะก็เป็นทักษะการใช้ชีวิต	
ฝึกการท�างานต่างๆ	ได้เจอสงัคม	รูจ้กัการ
ปรบัตวั	หนเูลอืกเรยีนสาขาอเิลก็ทรอนิกส์	
เพราะเป็นสาขาท่ีต้องใช้ความละเอียด
รอบคอบมาก	 สามารถน�าไปใช ้งาน 
เก่ียวกับไฟฟ้าได้ท้ังหมด	 ถ้ามีโอกาส	 
หนูอยากเรียนจนจบปริญญาตรี	 อยาก
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เป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์	 การได้รับทุน
ของเอ็กโกช่วยเปลี่ยนชีวิตครอบครัวหนู
มากค่ะ	 ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้
เยอะมาก	 แม่จะได้ไม่ต้องท�างานหนัก
เหมือนเมื่อก่อน	 อยากให้แม่มีเวลาได้
พักบ้าง	 แต่วันเสาร์อาทิตย์หนูก็จะมา
ช่วยแม่รับจ้างเหมือนเดิม	 จะพยายาม 
แบ่งเวลาเรียนกับเวลาท�างานพาร์ทไทม์	
ถ้ามงีานจากวิทยาลยัก็จะท�าให้เสรจ็จาก
ที่วิทยาลัยเลย	 จะได้มีเวลามาช่วยแม่	 
อะไรที่ได้เงินหนูก็จะท�าทั้งหมด	 หนูมอง
ว่าการเรียนสายอาชีวะช่วยพัฒนาได้
หลายอย่างทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 	 ถ ้า
ได้เรียนเป็นครูก็สามารถสอนคนอื่นได	้
เพราะทุกวันน้ีเทคโนโลยีพัฒนาไปเรื่อยๆ	
การเรียนอาชีวะช่วยพัฒนาท้ังตัวเราและ
ประเทศชาติด้วยค่ะ”

 แคมป ัส –  อนุ กูล โชติชัย  
รร.วัดมาบข่า	 (มาบข่าวิทยาคาร)	 ซึ่ง
อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าเอ็กโก	 โคเจเนอเรชั่น	
จ.ระยอง	 (เลือกเรียนสาขาไฟฟ้าก�าลัง)	
“ผมเรียนสายสามัญโรงเรียนวัดมาบข่า	

ตอนแรกยังไม่ได้ตัดสินใจเรียนอาชีวะ	
พอขึ้น	ม.3	แม่และญาติๆ	อยากให้เรียน
สายสามัญเพราะจะได้ท�างานรับราชการ	
มีสวัสดิการมาดูแลแม่ได้	แต่ผมไม่อยาก
เรยีนสายสามญัเพราะไม่ค่อยชอบทฤษฎี	
ชอบลงมือปฏิบัติมากกว่า	 ช่วงแรกๆ	 
ก็มีปัญหากับแม่หนักมาก	 ผมก็เลยบอก
แม่ว่า	 ผมจะพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าถ้าผม
ได้เรียนสายอาชีวะ	 ผมเรียนจบแน่นอน	
เลี้ยงแม่ได้แน่นอน	พอดีกับจังหวะท่ีคร	ู 
ที่โรงเรียนมาบอกข่าวเรื่องทุนเอ็กโก 

พอดี	 แม่ก็เลยเริ่มใจอ่อนและเห็นว่า	 
ถ้าผมได้ทุนเรียน	 แม่ก็จะได้ไม่ต้องส่ง	 
ก็เป็นโอกาสท่ีดีมากๆ	 ที่ผมได้รับทุน 
เอ็กโก	 ถ้าไม่ได้ทุนน้ี	 แม่คงส่งให้ผมไป
อยู่กับน้าและเรียนสายสามัญ	แล้วก็เข้า
มหาวิทยาลัยเหมือนคนอ่ืนๆ	 ผมมองว่า
อาชีวะ	 จบไป	 5	ปีมีงานท�าแน่ๆ	 ตอนนี้
ตั้งเป้าหมายว่าเรียนจบ	ปวส.	ก็อยากจะ
หางานท�าเล้ียงแม่ก่อน	แต่ถ้ามีโอกาสก็
อยากเรียนต่อจนจบปริญญาครับ”

อนุกูล โชติชัย อัจฉริยะ กรรเชียง

 บอส – อัจฉริยะ กรรเชียง  
รร.บ ้านมณีโชติสามัคคี 	 ซึ่ งอยู ่ ใกล ้ 
โรงไฟฟ้าเอสพีพี	ทู	จ.สระบุรี	(เลือกเรียน
สาขา	ซ่อมบ�ารุง)	เล่าว่า	“ปัจจุบันแม่เป็น
เสาหลักของครอบครัว	 วันเสาร์อาทิตย ์
ก็ออกไปกับแม่รับจ้างท�างานต่างๆ	เลือก
เรียนสายอาชีวะ	 เพราะคิดว่าหางานได้
ง่ายกว่าสายสามัญ	ประกอบกับมีความ
ชอบส่วนตัวด้วย	รู้สึกดีใจที่เป็น	1	ใน	25	
คนที่ได้รับทุนเอ็กโก	รุ่นที่	2	เพราะตัวเอง
ก็ไม่ได้เรยีนเก่งมาก	ในอนาคตอยากเรยีน
จบแล้วไปท�างานเป็นช่าง	 เพราะช่างเป็น
อาชพีท่ีตลาดแรงงานมคีวามต้องการสงู”  มายด ์ – วรรณพร ช ่อวงศ ์  

รร. วัดบ ้านไผ ่ 	 ซึ่ งอยู ่ ใกล ้ โรงไฟฟ ้า 
จีพีเอส	ตาขีด	จ.นครสวรรค์	 (เลือกเรียน 
สาขาไฟฟ้าก�าลัง)	 “ชีวิตก็ไม่มีท่ีมีทางค่ะ	 
ระหกระเหินตั้งแต่อนุบาล	 ไม่มีบ ้าน 
เป็นของตวัเอง	ไม่มท่ีีท�ากินเป็นของตวัเอง	
เพราะพ่อเป็นคนรับจ้างส่งของ	 เรียกได้
ว่าค�่าไหนก็นอนที่นั่น	ใช้ชีวิตกันอยู่บนรถ 

บัณฑิต ภูวาดสาย

วรรณพร ช่อวงศ์

 เปา  –  บัณฑิต  ภู วาดสาย  
รร.บ้านดงลาน	 (คุรุรัฐประชาสรรค์)	 ซึ่ง
อยู่ใกล้โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน	 จ.ร้อยเอ็ด	
(เลอืกเรยีนสาขาอเิลก็ทรอนิกส์)	“ทกุวันน้ี 
น้าและป้าเป็นคนส่งเสียให้เรียน	 วันเสาร์
อาทิตย์ก็จะไปเป็นลูกมือช่วยน้าท�างาน
ก่อสร้างโครงหลังคา	 ผมอยากเรียนสาย
อาชีวะ	 เพราะมีความชอบส่วนตัว	 ชอบ
ต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์	และ	คิดว่าหางาน
ง่ายเม่ือเรียนจบไปแล้ว	 ขอบคุณเอ็กโก
ที่พิจารณาให้ผมได้รับทุนนี้	 ถ้าไม่มีทุนน้ี
ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมีโอกาสเรียน
ต่อไหม	 ทุนน้ีช่วยแบ่งเบาภาระของน้า 
ได้มากครบั	ถ้ามโีอกาสในอนาคต	ก็อยาก
เรียนต่อให้สูงที่สุดเท่าที่จะ	ท�าได้”

นักเรียนทุนทั้ง 25 คน

	 การให้ทุนการศึกษานับจุดเร่ิมต้นของการสร้างอนาคตที ่
ย่ิงใหญ่ให้แก่เยาวชน	เพ่ือเตรยีมความพร้อม	ทัง้ด้านร่างกายและ
จิตใจให้เยาวชน	ในการเป็นฟันเฟืองพัฒนาชุมชนและขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป	

ท้ังครอบครัว	 ตอนเรียนอยู่	 ป.3	 ก็ช่วย 
แบ่งเบาภาระพ่อแม่	 โดยไปรับจ ้าง 
ปาดแกลบเพาะกล้าไม้	 ท�างานน้ีจนถึง	 
ป.5	 หลังจากน้ันก็ไปรับจ้างขายของที ่
ร้านขายของช�าจนถึง	ม.2	อยากเรียนต่อ 
สายอาชีพอยู ่แล ้ว 	 เพราะสามารถ 
ไปเรี ยนต ่อ เ น่ืองระดับปริญญาได ้	 
ในขณะเดียวกันก็สามารถท�างานควบคู่
ไปได้ด้วย	หนเูลอืกเรยีนสาขาไฟฟ้าก�าลงั	
เคยไปลงเรียนระยะสั้น	มันน่าสนใจและ
สนุก	หนูชอบค�านวณ	คิดว่าถ้าเอาทฤษฎี
และปฏิบัติมาผสมกัน	 จะท�าให้เรามี
ทักษะและประสบการณ์มากกว่าเรียน
สายสามัญ	 การได้รับทุนน้ีเป็นโอกาสที่
ดีท่ีสุดส�าหรับหนู	 หนูต้องท�าให้ดีที่สุด	 
ทุนนี้สามารถช ่วยแบ ่ง เบาภาระใน
ครอบครัวได้มาก	 ในอนาคตอยากเรียน 
ต่อเน่ืองปริญญาตรี	 อยากเป็นวิศวกร
ไฟฟ้า	 จะได ้มีงานดีๆ	 ท�า	 มาเลี้ยง
ครอบครัวได้”	

ผู้ใหญ่สายชลถ่ายทอดประสบการณ์
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เดินเข้าป่า 
ค้นหาความหลากหลายกับ
“Gen Wild” 

ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 51

 “ใครๆ ก็สามารถเป็น Gen Wild ได้ หากมีจิตใจ
ที่รักธรรมชาติและเข้าใจชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ...”  
ด้วยแนวคดินีแ้ละความตระหนกัว่าการปลกูจติส�านกึด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าต้นน�้าต้องเริ่มที่
เยาวชน	ซึ่งเป็นก�าลังส�าคัญที่จะดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อไปในอนาคต	จึงเป็นที่มาของการที่	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	จัด	“ค่ายเยาวชนเอ็กโก
ไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 51”	 โดยร่วมมือกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	
องค์กรสาธารณกุศลซึ่งเอ็กโก	กรุ๊ป	ก่อตั้งและสนับสนุน
การด�าเนินงาน	 และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	ซึ่งฝึก
อบรมเยาวชนไปแล้ว	50	รุ่น	รวมกว่า	3,000	คน

	 ส� าหรับในป ีนี้ 	 “ค ่ าย เยาวชน 
เอ็กโกไทยรักษ์ป ่า	 รุ ่นท่ี	 51”	 จัดขึ้น 
ภายใต ้แนวคิด	 “Gen	 Wild	 ความ 
หลากหลายในป่ากว้าง”	 โดยพาเยาวชน
ระดับมั ธยมศึ กษาตอนปลายจาก
โรงเรียนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	65	คน	 
ไปเรยีนรูแ้ละสมัผสัความหลากหลายทาง
ชีวภาพของป่าต้นน�้าและการอยู่ร่วมกัน
กับป่าของชมุชน	คนต้นน�า้และผูพิ้ทกัษ์ป่า	 
ณ	 อุทยานแห ่งชาติดอยอินทนนท	์
จ.เชียงใหม่	เป็นเวลา	7	คืน	8	วัน

	 ปีน้ีเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ยกประเด็นความหลากหลายในป่ากว้าง
ให้เยาวชนได้สัมผัสอย่างชัดเจนขึ้น	 และด้วยคุณลักษณะ 
ตามธรรมชาติในวัย	 เยาวชนก็จะได้ค้นพบว่า	 ท้ายท่ีสุด	 ใครๆ	 
ก็สามารถเป็น	Gen	Wild	ได้	ถ้ามีจิตใจที่รักธรรมชาติและเข้าใจ
ชีวิตท่ีอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	 และการท่ีได้มาท่ีอุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอินทนนท์	 ซึ่งเป็นป่าต้นน�้าท่ีมีความสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย	 เยาวชน
จะได้เห็นและสัมผัสระบบนิเวศ	 รูปแบบความสัมพันธ์ของ 
สิ่งมีชีวิต	ต้นไม้	สัตว์	และหน้าที่ที่แต่ละสิ่งมีต่อกัน	รวมทั้งความ
หลากหลายของผูค้นท่ีอยู่ใกล้ชดิกับธรรมชาตแิละการอยู่ร่วมกับ
ป่าของคนเหล่านั้น	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่า	ชุมชนที่อยู่
กับป่า	 ไปจนถึงมัคคุเทศก์ประจ�าถิ่น	 ท่ีมีความหลากหลายทาง 
ความคิดและมุมมองท่ีมีต่อธรรมชาติ	 ก็จะเป็นประสบการณ ์
ให้เยาวชนได้มาสัมผัส	และพบว่าความหลากหลายของสรรพสิ่ง 
ที่อยู่ร่วมกันได้น้ัน	 ล้วนมีหน้าท่ีต่อกัน	 เชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
เป็นระบบนิเวศ	รวมทั้งตัวเราด้วย	

เยาวชนจะได้เห็นและสัมผสั

ระบบนิเวศ รปูแบบความสัมพันธ์

ของส่ิงมีชีวิต ต้นไม้ สัตว์ และ

หน้าท่ีท่ีแต่ละส่ิง มีต่อกัน
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	 ไฮไลท์ของกิจกรรมในค่ายเยาวชน 
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า	 รุ ่นท่ี	 51	 คือความ
หลากหลายที่แฝงอยู่ในแต่ละกิจกรรมที่
ออกแบบมาในแต่ละวัน	 ซึ่งช่วยกระตุ้น
ให้น้องๆ	ได้พบเจอคุณค่าของระบบนิเวศ	
สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัว	 ในสังคมท่ีเขา
อยู่ในแต่ละวัน	 เขาอาจมองไม่เห็นหรือ
มองข้ามไป	 ได้ตีความหมาย	 เกิดการ
ผสมผสาน	 และตกผลึกในรูปแบบของ
ตนเอง	 ได้แก่	 กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศ 
และป่าต้นน�้าที่สูงสุดในประเทศไทย	ณ	 
เส้นทางศกึษาธรรมชาตก่ิิวแม่ปาน	เรยีนรู้
ผ่านกิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ	ณ	
ป่า	6	คนโอบ	การดูแลและอยู่ร่วมกันกับป่า
ของชมุชนคนต้นน�า้	ณ	บ้านแม่กลางหลวง	 
รวมทั้งเรียนรู ้ ระบบนิเวศป ่าสนและ 
ป่าดิบเขาระดับล่าง	 เพ่ือเห็นถึงการใช้
ประโยชน์และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
 นพ.รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ 
(หมอหม่อง) คุณหมอหัวใจนักอนุรักษ	์
หน่ึงในบคุคลทีม่หีน้าทีแ่ละวิถีชวิีตใกล้ชดิ 
กับธรรมชาติ	 ได้มาเล่าประสบการณ  ์
ในฐานะวิทยากรของค่ายนี้ให้น้องๆ	ฟัง
และให้ข้อคิดทิ้งท้ายว่า	 “...เราต้องให้
เกียรติ	 และเคารพต่อการด�ารงอยู่ของ 
สิ่งมีชีวิต	ไม่ว่าจะตัวเล็กเท่ามดแดง	หรือ
ตัวใหญ่เท่าปลาวาฬก็มีความส�าคัญทั้ง
สิ้น	ฉะนั้น	ความเมตตาที่เรามีต่อสิ่งต่างๆ	
รอบตัว	จึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญมากๆ	อยากให้
เรามีหัวใจสัมผัสความงามบนโลกใบนี	้
เมื่อเราเห็นความงดงามต่างๆ	 เห็นความ
งดงามในแง่ของคุณค่าต่อระบบนิเวศ	 
ต่อโลกนี้	เราจะรักมัน	เมื่อเรารักมัน	เราก็
จะมีหัวใจที่คิดอยากจะปกป้องมัน”
	 ตัวแทนเยาวชน	3	คน	จากภูมิภาค
ต่างๆ	 สะท้อนมุมมองและความรู ้สึก	 
หลงัจากมาใช้ชวิีตร่วมกันในค่ายเยาวชน 
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า	รุ่นที่	51	ดังนี้

ขาดสิง่ใดสิง่หนึง่ไป	ป่านัน้ก็จะไม่สมบรูณ์	
สิ่ ง ท่ี เราในฐานะเยาวชนท�าได ้ ก็คือ	 
การรกัษาป่า	เพราะถ้าวนัหนึง่ไม่มป่ีา	ไม่มี
ต้นไม้	 นั่นหมายความว่า	 ทุกอย่างคงจะ
จบสิ้นลง”
 สุ ว รรณ แซ ่ จ ง  รร . มัธยม 
วัดดอนตูม จ.ราชบุรี	สะท้อนมุมมองว่า	
“ค่ายนีน้อกจากจะได้มติรภาพทีด่เีเล้ว	ยัง
ได้ประสบการณ์อีกมากมาย	 ได้เรียนรู้
ความส�าคัญของป่าต้นน�้าที่อุดมสมบูรณ	์
เเถมยังปลูกฝังจิตส�านึกให้กับตนเอง 
ผ่านการเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ	
ท�าให้หนูรู้ว่า	 ป่าไม่ได้มีเพียงเเค่ต้นไม้
เท่าน้ัน	 เเต่เต็มไปด้วยความหลากหลาย	
ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้	 ดิน	น�้า	 อากาศ	 เเละ
สิ่งมีชีวิตน้อยใหญ่	ที่อยู่ร่วมกันเเบบเป็น 
วัฐจักร	 ท�าให้มีความสมบูรณ์ในตัวเอง	 
วัฐจักรของป่าไม่จ�าเป็นต้องมีมนุษย์	
เเต่วัฐจักรของมนุษย์จ�าเป็นต้องมีป่า”
	 ค ่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	 
รุ่นที่	51	หวังว่า	เมื่อเยาวชนทั้งหมดกลับ
ออกไปจากป่า	 เขาจะสามารถตั้งค�าถาม
ต่อตัวเองถึงหน้าท่ีต่อธรรมชาติในฐานะ
เยาวชนคนหนึ่ง	 รวมทั้งออกแบบรูปแบบ
การใช้ชีวิตท่ีอยู่ร่วมกับธรรมชาติในแบบ
ของตนเองและเหมาะสมต่อบริบทชีวิต
และวัยของตนเองได้ 

 ปภาวิน ปินทะเยา รร.จอมทอง 
จ.เชยีงใหม่ กล่าวว่า	“ป่าไม่ได้มแีค่ต้นไม้ 
เพียงอย่างเดียว	 แต่ยังมีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิต
และไม่มีชีวิตอยู่อีกมากมาย	 และความ
หลากหลายท่ีเป็นองค์ประกอบของป่า	
ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน	 ทุกคนท่ีมาอยู ่
ในค่ายน้ีมาจากต่างพ้ืนท่ี	 ต่างภูมิภาค	 
มีความหลากหลายในเร่ืองของปัญหา 
สิ่งแวดล้อม	 การมาค่ายครั้งน้ี	 ทุกคนจะ
ได้รับแนวทางและพลังท่ีจะส่งเสริมให้มี
ความกล้าในการแก้ไขปัญหา	นอกจากนี้	 
ด้วยความคิดและมุมมองท่ีหลากหลาย
จากคนท่ีอยู่ร่วมกับป่า	ท�าให้ได้รบัความรู ้
และข้อมลูทีจ่ะน�าไปใช้ในการเปลีย่นแปลง 
เพ่ือสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นมากกว่าน้ี
ครับ	 ความหลากหลายในเร่ืองของรุ่นพ่ี	
รุน่น้อง	รุน่คณุลงุ	เป็นเหมอืนการประสาน
ความคิด	 ให้รู้ถึงทัศนคติของแต่ละคนว่า
ความคิดในแต่ละรุ่นเป็นแบบไหน	ความ
คดิของผูใ้หญ่กับความคดิของเดก็	เมือ่น�า
มารวมกัน	 จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งๆ	
หนึ่งได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
	 ในขณะที่ มุ ทิตา ปาโกวงค ์ 
รร.พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  
จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า	“ป่าคือระบบนิเวศ 
ที่มีสิ่ งมีชี วิตมากมาย	 รวมทั้ งผู ้ คน 
หลากหลายทีใ่ช้ชวิีตสมัพันธ์กับป่า	ถ้าป่า
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	 อายุนั้นเป็นเพียงตัวเลข	หากเรามีร่างกายแข็งแรง	จิตใจแจ่มใส	
หน้าตาผิวพรรณเต่งตึง	ดูอ่อนกว่าวัย	ซึ่งท�าได้ง่ายๆ	ด้วยการเลือก
ทาน	 “อาหารชะลอวัย”	ที่นักโภชนาการทั่วโลกยืนยันว่าช่วยชะลอ
ความแก่	แบบไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมใดๆ

ล็อคความ หนุ่ม คืนความ สาว 
ด้วยอาหารชะลอวัย
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 การรับประทานอาหารเพื่อชะลอวัย 
จึงเป็นดังนี้
 เช้า	 รับประทานแป้งให้น้อย	หลีกเลี่ยง
น�้าตาลและแป้งฟอกขาว	 ถ้าจะทานข้าว	 ควร
เป็นข้าวกล้อง	
	 ตัวอย่างเมนู	 โจ๊กข้าวกล้อง	 ไข่ต้มยาง
มะตูม	ส้มเขียวหวาน	
 กลางวัน	ทานโปรตีน	ประเภท	ปลา	(ควร
มาจากธรรมชาต	ิไม่ใช่ปลาเลีย้ง)	/	พวกเนือ้ขาว	
(ไก่)	ประมาณ	1	ฝ่ามอื	หรอืโปรตีนจากไข่	/	ทาน
ไขมัน	(ดี)	กลุ่มที่มี	โอเมก้า	3	ส่วนแป้งทานได้	
250	กรัม
 ตัวอย่างเมนู	 สัมต�า	 สเต็กปลาแซลมอน		
อกไก่ย่างไม่เอาหนัง	ฝรั่ง
 บ่าย	อินซูลินท�างาน	สามารถทานหวาน	
หรือน�้าตาลได้ในช่วงนี้	(แต่อย่ามาก)	เพราะจะ
ถูกใช้ไป
	 ตัวอย่างเมนู	ทาร์ตผลไม้,	ชาด�าเย็น	
 เย็น	 ตับ	และอวัยวะอื่นๆ	 จะเริ่มท�างาน
น้อยลง	และไต	จะเริม่กระบวนการช�าระล้างของ
เสยี	ดงัน้ันจงึควรรบัประทานให้น้อยทีส่ดุในช่วง
นี้	และหลัง	1	ทุ่ม	ไม่ควรทานอะไรอีก
 ตัวอย่างเมนู	 ก๋วยเต๋ียวลุยสวน	 หรือ	 
แกงเลียง	ชมพู่

 สรุปหลักโภชนาการเพื่อย้อนวัย
	 1.	เริ่มต้นมื้อเช้าด้วยโปรตีน	หลีกเลี่ยงทานของหวาน	หรือน�้าตาลในตอนเช้า
	 2.	ดื่มน�้าให้เพียงพอ*	และควรดื่มน�้าทุกชั่วโมง	เครื่องดื่มอื่นๆ	นอกเหนือจาก 
	 	 น�้าที่แนะน�า	คือ	น�้าชา
	 3.	อย่าอดอาหาร	ให้ทานอาหารให้ครบ	3	มื้อ
	 4.	หลีกเลี่ยงอาหารที่มีน�้าตาลมากๆ	เพราะน�้าตาลจะไปห่อหุ้มเม็ดเลือด
	 5.	รับประทานปลา	เพราะมีโอเมก้า	3	และ	6
	 6.	ไม่รับประทาน	แป้ง	และของทอด
	 7.	ทานผัก	ผลไม้	ที่ไม่มีน�้าตาลสูง
	 8.	รับประทานอาหารช้าๆ	เคี้ยวให้ละเอียด
	 9.	รับประทานมื้อเย็นให้น้อยที่สุด
	 10.	สิง่ทีท่านได้ตลอด	คอื	ผกั	(ถ้าเป็นหลายสไีด้ก็จะด)ี	และผลไม้	(รสไม่หวาน)

	 *สูตรการค�นวณการดื่มน�้าต่อวัน

ส่วนสูง	เป็นเซนติเมต
ร	บวก	น�้าหนัก

หารด้วย	100	จะเป็นต
ัวเลข	ของน�้า	

ปริมาตรเป็นลิตร	ที่คว
รดื่ม	ต่อวัน	

เช่น	สูง	161	ซม.	น�้าห
นัก	53	กก.=	161+53	

หาร	

100	=	2.14	ลิตร	(ปริม
าณ	น�้าที่ควรดื่ม	ต่อวัน)

	 อาหารชะลอวัย	เน้นการแปรรปูและการปรงุรสให้น้อยทีส่ดุ	อาหารโปรตนี	
เน้นเนือ้สตัว์ไม่ตดิมนั	ไข่	ถ่ัวเหลอืงหรอืเต้าหู้	กรดไขมนัจ�าเป็น	เช่น	น�า้มนัมะกอก	 
น�้ามันจากปลาทะเล	 คาร์โบไฮเดรตหรือแป้ง	 เลือกท่ีไม่ผ่านการขัดสี	 อาทิ	 
ข้าวกล้อง	มันฝรั่ง	 หรือเลือกท่ีมีเส้นใยมากท่ีสุด	ส่วนผักและผลไม้	 หลีกเลี่ยง 
ที่มีรสหวานจัด
	 โดยปกติ	 ร่างกายเราจะมีโปรแกรมในการท�างานและการซ่อมสร้างตาม	
Bio	clock	ในอวยัวะต่างๆ	หากเรารบัประทานอาหารให้ตรงตามสภาพทีร่่างกาย
ท�างานซ่อมสร้างอยู่ก็จะท�าให้เราอ่อนกว่าวัยได้	ซึ่งโปรแกรมการซ่อมสร้างตาม
อวัยวะต่างๆ	ในร่างกายคนเรา	มีการท�างานที่ส�าคัญดังนี้	เช้า	:	สมอง	ตับ	และ
ถุงน�้าดี	,	กลางวัน	:	กระเพาะอาหาร	และ	บ่าย-เย็น	:	ตับอ่อน	ไต
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	 เรื่องร้อยแปดพันประการที่เกิดข้ึน 
ในโลกนี้ 	 ไม ่ว ่ าจะ เป ็น เรื่อง เ ล็กหรือ 
เรื่องใหญ่	 เรื่องดีหรือเรื่องเลวร้ายสัก 
เพียงใดก็ตาม	หากเราไม่ได้รับรู้	เรื่องราว 
เหล่านั้นก็จะเป็นเพียงเรื่องที่เกิดข้ึนแล้ว
ก็ผ่านไป	 ไม่อาจท�าให้เราเดือดร้อนได้	 
แต่หากว่าใจของเราได้เข้าไปเก่ียวข้อง
เมื่อไร	 เรื่องเหล่านั้นก็จะมีอิทธิพลต่อใจ
ของเราขึ้นมาทันที

เป็นต้นเหตุ
ของทุกปัญหา

	 หากใจของเราไม่เข้มแข็ง	 ไม่หนักแน่น	
ไม่มั่นคง	 เราก็จะหว่ันไหวไปตามเรื่องเหล่านั้น	
หากเรือ่งท่ีเข้าไปรบัรูเ้ป็นเรือ่งด	ีเราก็จะหว่ันไหว
ไปในทางยินดี	พอใจ	แต่หากเป็นเรื่องร้าย	เราก็
จะหวั่นไหวไปในทางไม่ยินดี	ไม่พอใจ
	 ประเด็นส�าคัญอยู ่ตรงน้ี	 อยู ่ที่ความ 
หนักแน่นของใจ	 หากใจของเราหนักแน่น	 
ไม่หวั่นไหว	เราก็จะไม่รู้สึก	ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไร
กับเรื่องท่ีใจไปรับรู้	 แต่หากรับรู้แล้วใจของเรา 
หว่ันไหวจนรู ้สึกชอบใจหรือขัดใจแล้วละก็	 
นั่นแสดงว่าปัญหาก�าลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้า

ใจ
ที่มา	:	หนังสือรู้จักใจ	คือก�าไรชีวิต	โดย	พระอาจารย์มานพ	อุปสโม

	 ปัญหาทีว่่าก็คอื	ความทกุข์	ทีเ่กิดเพราะความรูส้กึขดัใจและ
ชอบใจนั่นเอง
	 นอกจากความรู้สึกขัดใจจะท�าให้เป็นทุกข์แล้ว	 ความรู้สึก
ชอบใจก็ท�าให้เป็นทุกข์ได้เช่นกัน	เพราะเมือ่เราพอใจในสิง่สิง่หนึง่	
เราก็จะเกิดความรูส้กึอยากได้	อยากเป็นเจ้าของ	และอยากบงัคบั 
ให้สิ่งๆ	 น้ันเป็นไปตามความต้องการของเรา	แล้วเราก็รู้สึกขัดใจ
ต่อสิ่งท่ีท�าให้ไม่ได้มาซึ่งสิ่งท่ีเราพอใจ	 ย่ิงเราพอใจมากเท่าไร	 
เราก็จะย่ิงรู้สึกขัดใจในสิ่งท่ีมาขัดขวางมากเท่าน้ัน	และเมื่อเรา
ได้สิ่งท่ีต้องการมาแล้ว	 แต่สิ่งน้ันกลับไม่เป็นไปตามท่ีเราคาด
หวัง	 ความรู้สึกขัดใจก็ย่อมเกิดขึ้นอีก	ดังน้ัน	 ความรู้สึกชอบใจ
จึงมักจะเป็นเหตุเกิดของความรู้สึกขัดใจได้อีกอย่างไม่มีสิ้นสุด	 
นี่คือสัจธรรมของวงจรที่ท�าให้เกิดทุกข์
	 เมือ่มคีวามทกุข์	ให้ลองไปอ่านใจของตวัเองด	ูแล้วจะพบว่า 
ที่จริงแล้วเราทุกข์	 เราหงุดหงิด	 ไม่สบายใจ	 ฟุ้งซ่าน	 ร�าคาญใจ	 
ก็เพราะใจของเราก�าลงัรูส้กึขดัเคอืง	ทีว่่าทกุข์เกิดขึน้ทีใ่จ	ก็เพราะ
ว่า	จรงิๆ	แล้วความทุกข์เกิดข้ึนจากความรูส้กึขัดใจนัน่เอง	ต้นเหตุ
ของปัญหาทุกอย่างจึงสรุปลงตรงความรู้สึกขัดใจ	หากเราไม่รู้สึก
ขัดใจเสียอย่าง	ทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นในใจของเราเลย

	 ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในใจของคนเราน้ัน	ส่วนมากมกัจะไม่ได้รบั
การแก้ไข	หรือหากได้รับการแก้ไขก็เป็นการแก้ไขที่ผิดประเด็น	
คือ	ปัญหาเกิดขึ้นท่ีใจ	แต่ไปแก้ไขกันที่อื่น	 เช่น	ไปแก้ที่ร่างกาย	
ไปแก้ที่คนอื่น	แต่ไม่แก้ที่ใจของตัวเอง	การแก้ปัญหาผิดที่หรือ
การแก้ปัญหาไม่ถูกทีอ่ย่างนี	้ไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหน	ทุม่เท
เท่าไรก็ไม่สามารถคลี่คลายปัญหาให้เบาบางหรือลดน้อยลงได	้
แก้อย่างไร	ใจก็ยังเป็นทุกข์อยู่เหมือนเดิม
	 ปัญหาของใจนัน้	ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถช่วยเราได้	หากเรา
ไม่ช่วยเหลือตัวของเราเอง	 ในเมื่อรู้ว่าปัญหาทุกปัญหาเกิดขึ้น 
ที่ใจ	หากเราต้องการแก้ปัญหา	เราก็ต้องย้อนกลับมาแก้ที่ต้นตอ
ของปัญหาคือที่ใจของเราเอง
	 เรื่องของใจจึงเป็นเร่ืองส�าคัญท่ีเราต้องมาท�าความรู้จัก	 
เพ่ือให้เราสามารถดูใจตัวเองเป็น	 สังเกตใจตัวเองได้	 และมอง
เห็นเหตุผลว่าคิดอย่างไร	 ใจของเราจึงจะเยือกเย็น	มีความสุข	
และคิดอย่างไรใจของเราจึงเร่าร้อน	เป็นทุกข์	เมื่อท�าได้ดังนี้	เรา
ก็จะสามารถเปลี่ยนใจของเราได้	 ถึงตอนนั้น	 เรื่องราวหนักหนา
สาหัสสกัก่ีร้อยก่ีพันเรือ่ง	ก็ไม่อาจท�าให้ใจของเราหวัน่ไหวระคาย
เคืองได้เลย	
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16 ธันวาคม – 15 มกราคม 
(ราศีธนู)
คุณมีความกระตือรือร้น	 มีพลังงานล้นเหลือ
พร้อมใช้ในสิ่งท่ีคุณสนใจ	 เห็นอะไรผิดพลาด
ก็เข้าไปแก้ไขโดยไม่ต้องรอให้มันกลายเป็น
ปัญหาก่อน	การเงินใช้จ่ายไปกับลูกน้องบริวาร	
คณุจดัการกับการเงนิได้	น�า้ใจทีม่ใีห้กับคนอืน่ๆ	
จะกลับมาสนับสนุนคุณต่อไป	การท�างานควร
ใช้ความสัมพันธ์ท่ีดี	 ความจริงใจให้ความช่วย
เหลอืคนอืน่	ช่วยให้การท�างานเป็นเรือ่งง่ายมาก
ขึ้น	 และได้รับการยอมรับ	 ท�าให้ประสานงาน
หรือขอความช่วยเหลือจากใครก็ท�าได้ง่าย	ควร
ท�าบุญกับคนที่ยากล�าบาก	ป่วย	แต่มีปัญหาที่
เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้

13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 
(ราศีกุมภ์)
คุณเป็นคนมีวุฒิภาวะ	มีความคิดเป็นผู้ใหญ	่
เมื่อมีสถานการณ์ท่ีกดดันบีบคั้นเข ้ามา	 ก็
สามารถรับมือได้ดี	 และสามารถจัดการให้
ปัญหาต่างๆ	ผ่านไปได้	การเงินต้องระมัดระวัง	
จะมปัีญหาเกิดข้ึนกับการเงนิอย่างกะทนัหัน	จงึ
ต้องเหน่ือยในการพยายามหาเงินเพ่ือมาใช้จ่าย
ในรายจ่ายท่ีไม่คาดคดินี	้ควรมสีตใินการใช้เงนิ
ให้มากๆ	การท�างานช่วงน้ีจะจัดการกับงานได้
ดี	ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพศหญิงที่เก่ง
และมีความสามารถ	 การร่วมงานกับผู้หญิง
ลกัษณะดงักล่าวจะท�าให้ท�างานได้อย่างราบรืน่	
ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถขอค�าแนะน�าจากเธอ
ได้	 ควรท�าบุญให้มากๆ	จะส่งเสริมให้มีโอกาส
ที่ดี	มีโอกาสที่คุณพอใจเข้ามา

13 เมษายน – 13 พฤษภาคม 
(ราศีเมษ)
มีความเปลี่ยนแปลง	 อาจจะมีการสูญเสียใน
ลักษณะของการจากลา	 เช่น	 เพ่ือนร่วมงาน
ออกไปท�างานที่อื่น	การย้ายที่อยู่อาศัย	เป็นต้น	
การเงินยังมีอุปสรรคหลายอย่างให้คุณจัดการ	
ตอนนี้จะท�าอะไรมากไม่ได้	ไม่ต้องรีบร้อน	ต้อง
มีสติ	เมื่อมีทิศทางที่ดีคุณค่อยเข้าไปแก้ไข	งาน
มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการ
วางแผน	 การตั้งเป้าหมายท่ีค่อนข้างมีความ
ชัดเจน	จึงมีโอกาสประสบความส�าเร็จได้ดีขึ้น	
ควรท�าบุญกับผู้เสียชีวิต	เช่น	ท�าบุญโลงศพ		

16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 
(ราศีมังกร)
คณุมองเห็นช่องทางทีส่ร้างความก้าวหน้าให้กับ
ตัวเองได้	 ควรใช้ช่องทางน้ีในการสร้างอนาคต
ท่ีดีให้กับตัวเอง	 ช่วงนี้การเริ่มต้นสิ่งใดก็ตาม
จะลงตัวและมีแนวโน้มประสบความส�าเร็จได้
ดี	 การเงิน	ต้องการน�าเงินไปลงทุนสร้างความ
รุ่งเรือง	 แต่ก็ไม่กล้าไปลงทุนอะไร	 กลัวความ
เสีย่ง	ความไม่แน่นอน	ท�าให้ยังไม่ตดัสนิใจอะไร
ในเรือ่งเงนิ	การงานต้องรบัมอืกับเรือ่งท่ีค่อนข้าง
ท้าทายความสามารถของคุณสักหน่อย		ท�าให้
เกิดความไม่มั่นใจ	 หากมีความตั้งใจจริงก็จะ
สามารถก้าวผ่านความท้าทายไปได้	ควรท�าบญุ
ให้กับองค์กรท่ีพิทักษ์สิทธิสตรี	 บริจาคเงิน	 ซื้อ
ของจากกลุ่มแม่บ้านเป็นต้น	
 

14 มีนาคม – 12 เมษายน 
(ราศีมีน)
คุณควรระมัดระวังปัญหาความขัดแย้ง	ปัญหา
ด้านข้อตกลงสญัญา	หรอืข้อกฎหมายต่างๆ	ต้อง
คิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไป	มีเรื่องราว
เก่าๆ	ที่จะกลับเข้ามาสร้างความไม่สบายใจให้	
ควรรีบเคลียร์ปัญหาเหล่านี้	 การเงินได้รับเงิน
จากงานท่ีเคยท�าในอดีต	 เป็นเงินตกเบิก	 รวม
ไปถงึการใช้จ่ายเงินกับหนี้สิน	ไม่ว่าจะเป็นบัตร
เครดิตหรือสินเชื่อต่างๆ	การท�างานต้องเหนื่อย
สักหน่อย	แต่เป็นความเหน็ดเหนื่อยที่ส่งเสริม
ไปสู่ความส�าเร็จ	 ต้องติดต่อประสานงานค่อน
ข้างมาก	และต้องเดินทาง	 งานไม่มีปัญหาแต่
ต้องเต็มที่กับงาน	ควรท�าบุญกับพระราหู	หรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีความลึกลับ

14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 
(ราศีพฤษภ)
ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรงใจในการผลักดันให้อะไรๆ	
ให้ประสบความส�าเร็จอย่างที่ต้องการ	คุณมอง
เห็นโอกาส	 แต่ยังไม่กล้าตัดสินใจ	 ไม่อยาก
เผชิญกับความเสี่ยง	 ความผิดพลาด	การเงิน
มีเรื่องท่ีสร้างความอึดอัด	 ไม่สบายใจมากที
เดียว	ท�าให้ต้องล�าบากกับสถานการณ์เงินใน
ช่วงนี้	 งานด�าเนินไปตามที่ควร	ไม่หวือหวา	ไม่
ได้ก้าวกระโดดอะไรนัก	คุณตัดสินใจสิ่งต่างๆ	
ในงานจากความคิด	จากอารมณ์ความรูส้กึของ
ตนเอง	มากกว่าการวางแผนหรือใช้เหตุผล	 ใช้
ข้อมลูทางสถิตใินการจดัการ	ควรท�าบญุกับวดัที่
มีความยิ่งใหญ่	วัดในเมืองหลวง	วัดที่เกี่ยวข้อง
กับพระมหากษัตริย์
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14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 
(ราศีเมถุน)
คุณมีความสุขุม	เยือกเย็น	เมื่อมีสถานการณ์ที่
ต้องจัดการก็สามารถท�าได้เป็นอย่างดี	 ชอบใช้
ความรู้สึกในการจัดการกับปัญหา	อาจจะดูไม่
ค่อยมีเหตุผลเท่าไรนัก	 แต่ก็ไม่เป็นปัญหาแต่
อย่างใด	 การเงินได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่
เพศหญิง	รวมถึงการใช้จ่ายเงนิไปกับผูใ้หญ่เพศ
หญิงโดยเฉพาะคุณแม่ของคุณ	 เป็นการพาไป
รับประทานอาหาร	ไปท่องเที่ยวท�าบุญ	หรือซื้อ
ของเข้าไปให้ท่าน	งานต้องใช้จนิตนาการ	ความ
คิดสร้างสรรค์อย่างมากทีเดียว	ความคิดนอก
กรอบ	ความคิดที่ไม่เหมือนใคร	 จะส่งเสริมให้
งานมีความก้าวหน้าไปอย่างท่ีต้องการได้	 ควร
ท�าบุญเกี่ยวกับการก่อสร้างศาสนสถาน

17 สิงหาคม – 16 กันยายน 
(ราศีสิงห์)
คุณดูดีมีภาพลักษณ์ท่ีดีมาก	 สามารถให้ค�า
แนะน�า	 ค�าปรึกษากับคนอื่นได้	 หากจะเจรจา
ท�าข้อตกลง	 หรือร่วมธุรกิจกับใครในจะราบ
รื่นเป็นไปได้ดี	 การเงินไม่มีปัญหาใดๆ	 เพราะ
จัดการกับการเงินด้วยความเด็ดขาด	มีอ�านาจ
ในการควบคุม	มีอ�านาจต่อรอง	การงานมีการ
สร้างความสมัพันธ์ท่ีดรีะหว่างคณุกับผูร่้วมงาน	
ท�างานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไป
เจรจาหรือร่วมงานกับองค์กรอื่นจะท�าให้คุณมี
มติรภาพท่ีด	ีได้เพ่ือนใหม่ท่ีเข้าใจอย่างง่ายดาย	
ควรหาเวลาในการท�าบุญใส่บาตรในช่วงเช้า	
รวมทั้งการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้า

17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 
(ราศีตุลย์)
หากมีโอกาสที่คุณจะได้ไปแสดงฝีมือ	 ควร
ตอบรับเน่ืองจากไม่ค่อยมีใครท่ีท�าได้อย่างคุณ	
ความส�าเร็จในครั้งน้ียังสร้างมูลค่าให้กับคุณ	
ได้รับการยอมรับและ	 ได้รับผลตอบแทนท่ีน่า
พึงพอใจอีกด้วย	การเงินมักติดปัญหาเล็กน้อย
อยู่เสมอ	มีรายจ่ายซ�้าซ้อน	การวางแผนเงินไม่
ค่อยรัดกุม	ท�าให้เกิดปัญหาเงินขาดมือได้บ้าง	
การท�างานต้องท�าร่วมกับเพ่ือนร่วมงานจะสร้าง
ความส�าเรจ็ให้กับงาน	ยังเป็นการสร้างมติรภาพ	
กระชบัความสมัพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงานด้วย
กันอกีด้วย	ควรท�าบญุกับกฬีาหรอืการแข่งขนัที่
จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการกุศล

15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 
(ราศีกรกฎ)
คุณมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสังคม	 การท�า
กิจกรรมดังกล่าวจะท�าให้คุณได้รับการยอมรับ
จากเพ่ือนฝงู	จากครอบครวัของคณุ	การเงนิเป็น
เงินที่เข้ามาเน่ืองจากผลงาน	จากความส�าเร็จ
และความสามารถของ	ท�าให้คุณพอใจกับการ
เงินมาก	งานต้องอาศัยการวางตัวที่ดี	ตระหนัก
ถึงความส�าคัญในการก�าหนดหน้าท่ี	 ก�าหนด
บุคลิกภาพในการท�างานของตัวเอง		ต้องใส่ใจ
กับความสวยงาม	 ความดูดี	 เมื่อคุณดูดีและ
วางตัวได้ดี	 งานก็ก้าวหน้าไปอย่างราบรื่นเช่น
กัน	ควรท�าบุญกับสัตว์ป่า	องค์กรคุ้มครองสัตว์	
หรือพิทักษ์สัตว์ป่า	

17 กันยายน -16 ตุลาคม 
(ราศีกันย์)
คณุเหน็โอกาสท่ีคนอืน่มองไม่เหน็	แม้ว่าโอกาส
จะยังไม่ชัดเจนอาจต้องใช้เวลานานในการ
ประสบความส�าเร็จ	 คุณต้องการพัฒนาเงินให้
งอกเงย	จึงต้องสละความมั่นคงท่ีมีอยู่ในตอน
นี้เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต	การงานไม่ค่อย
ก้าวหน้า	มกัตดิปัญหาอปุสรรคเลก็น้อยทีท่�าให้
งานหยุดชะงักอยู่ได้เรื่อยๆ	กว่าจะตั้งหลักใหม่
ได้คุณก็เบื่อหน่ายจนไม่อยากท�าต่อแล้ว	ควร
หาโอกาสลางานไปเที่ยว	 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส�าหรับการท�างานท่ีดีข้ึนต่อไป	
ควรท�าบุญเก่ียวกับของแหลมคม	 เช่น	 เครื่อง
มอืก่อสร้าง	เครือ่งมอืช่าง	ช่างมอืในการท�าสวน
  

16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 
(ราศีพิจิก)
ควรระมดัระวังในการแสดงออก		หรอืการตดัสนิ
ใจใดๆ	เพราะอาจได้รบัข้อมลูทีม่คีวามผดิพลาด	
ซึ่งจะน�าไปสู่การตัดสินใจแบบผิดๆ	และท�าให้
คุณเสียเกียรติ	เสียชื่อเสียงได้	การเงิน	สามารถ
รับมือกับปัญหาได้อย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อ	
เรื่องท่ียากล�าบากกลายเป็นเรื่องง่าย	 การ
ท�างานได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพศหญิง
ที่มีลักษณะเป็นแม่	เขาจะให้การสนับสนุนคุณ	
หรอืหากมปัีญหาการท�างานใดๆ	สามารถขอค�า
ปรึกษา	ท�าให้คุณสบายใจและท�างานต่อไปได้
อย่างดี	ควรท�าบุญกับวัดที่มีความยิ่งใหญ่	วัดที่
มีความเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์	
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