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 Life ฉบบันีเ้ป็นภาคต่อของซรีส์ีหลายเรือ่ง เริม่ตัง้แต่เรือ่งมาตรการต่อต้านคอร์รปัชัน่
ในกลุ ่มเอ็กโก ที่ครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการชุดย่อยของเอ็กโก
ถึง 4 ท่าน ที่จะมาเปิดมุมมองเพื่อสะท้อนถึงนโยบายและแนวปฏิบัติอันเข้มข้นในการ
ก�ากบัดแูลองค์กรให้ปราศจากการคอร์รปัชัน่ โดยมุง่หวงัให้พนกังานมส่ีวนในการขบัเคลือ่น
และร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใส เป็นธรรม รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคอลัมน์ 
Talk Tell Told
 อีกเรื่องที่ถือเป็นภาคต่อเช่นกัน นั่นคือศูนย์เรียนรู ้โรงไฟฟ้าขนอม ศูนย์เรียนรู ้
โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้า แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย จากฉบับที่แล้วเราได้รู ้ถึงที่มา
และวัตถุประสงค์ว่าท�าไมเอ็กโกถึงให้ความส�าคัญในการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ มาในฉบับนี้
เราจะพาไปรู้จักกับโซนต่างๆ ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งมีถึง 7 โซนด้วยกัน ขอแนะน�าว่า
สมาชิกที่มีบุตรหลาน ควรรีบพลิกเข้าไปดูคอลัมน์ EGCO Group Focus ด่วนเลยค่ะ
 นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกัน ทั้งเทคนิคการบริหารจัดการเงิน 
เรือ่งการประหยดัพลงังานจากเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีคุ่น้เคย เรือ่งปัญหาขยะล้นโลกไม่ใช่เรือ่งไกลตวั
รวมถงึเรือ่งชานมไข่มกุทีก่�าลงัอนิเทรนด์อยูใ่นขณะนี ้ทัง้หมดครบถ้วนอยูใ่น Life ฉบบันีแ้ล้ว
เชิญอ่านได้เลยค่ะ

(สลิล ติระวัฒน์)
บรรณาธิการ
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เอ็กโก กรุ๊ป โดยนายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มทรัพยากร
ในพิธีมอบรางวลั Money & Banking Awards 2019 จาก ดร.สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์ รองนายกรฐัมนตร ีโดยม ีนายสนัต ิวริยิะรงัสฤษฎ์
ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรม ดิ แอทธินี แบงคอก รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 
ซึ่งจัดขึ้นโดยวารสารการเงินธนาคาร ถือเป็นบทพิสูจน์ความส�าเร็จของบริษัทจดทะเบียนที่สามารถสร้างผลประกอบการ
ได้อย่างโดดเด่นและแข็งแกร่ง ทั้งขนาดของบริษัท ความสามารถในการท�าก�าไร และผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้งยังมี
สภาพคล่องที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้ามาลงทุน เพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งป ีกลุ่มทรัพยากร

จากเวที Money & Banking Awards 2019

News Update
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เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมงาน “Thailand Focus 2019: 

Embracing Opportunities The Next Chapter”

เอ็กโก กรุ ๊ป น�าโดยนายสุวพันธ์ ฉ�่าเฉลิม รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศและธุรกิจใหม่ และฝ่ายบริหารสินทรัพย์ ร่วมให้ข้อมูลธุรกิจในงาน “Thailand Focus 2019:
Embracing Opportunities The Next Chapter” เมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม แกรนด์ไฮเอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
และคณะรัฐมนตรี ให้ข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านการบริโภค การลงทุนของภาครัฐ การดึงผู ้ลงทุน
จากต่างประเทศและส่งเสริมการส่งออก

งาน “Thailand Focus 2019: Embracing 
Opportunities The Next Chapter” ในปีนี้
ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก
เข้าร่วมงาน 127 ราย และม ีบจ. ร่วมให้ข้อมลู
ถงึ 106 บรษิทั ถอืเป็นอกีหนึง่กจิกรรมทีเ่ชือ่มโยง
การลงทุนให้แก่ผู ้ลงทุนจากสถาบันทั่วโลก

โครงการพบปะผู้บริหาร

และงานแถลงข่าวสื่อมวลชน

เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานโครงการพบปะผู้บริหารและงานแถลงข่าว
สือ่มวลชน ครัง้ที ่3/2562 ณ โรงแรม โซฟิเทล กรงุเทพ สขุมุวทิ 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน
ทางการเงนิของกลุม่เอก็โก ประจ�าไตรมาสที ่2 ปี 2562 ความคบืหน้า
และการลงทุนในโครงการต่างๆ และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และสื่อมวลชน
สอบถามค�าถามเกี่ยวกับบริษัทในแง่มุมต่างๆ
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เอ็กโก กรุ๊ป น�าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 

และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช

เอ็กโก กรุ ๊ป น�าคณะผู ้ถือหุ ้น จ�านวน 129 คน เยี่ยมชม
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสืบศักดิ์  ชูฤทธิ์
กรรมการผู ้จัดการ ให ้การต ้อนรับและตอบข้อซักถาม
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่  27 มิถุนายน และ 
4 กรกฎาคม 2562

ส�าหรบัโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่4 เป็นโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม
ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงมีก�าลังผลิตติดตั้งรวม 970 
เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
รายใหญ่ (IPP) กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี 

6
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นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ ๊ป ยังน�าคณะผู ้ถือหุ ้นเข ้าเยี่ยมชม
ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม ซึง่ปรบัปรงุจากโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่1
โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้าแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู ้นอกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้า
และกระบวนการผลติไฟฟ้า รวมถงึการอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลู
ของโรงไฟฟ้า ชมุชน และสิง่แวดล้อม อกีทัง้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว
ของเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป
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เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรมคู่ค้าสัมพันธ์ ปี 2562

มุง่สือ่สารจรรยาบรรณคูค้่า ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี

เอ็กโก กรุ๊ป จัด Team Excellence

ส่งเสริมการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ

เอก็โก กรุป๊ จดักจิกรรมคูค้่าสมัพนัธ์ หรอื Supplier Day ครัง้ที ่2
ประจ�าปี 2562 ขึ้น เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ เดอะฮอลส์ 
(วิภาวดี 64) เพื่อส ่งเสริมแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่คู่ค้าและเน้นย�้าให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจ
อย่างมจีรยิธรรม โดยค�านงึถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือในการด�าเนินธุรกิจระหว่างกัน 
ทั้งนี้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
ที่จะท�าให้การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนประสบความส�าเร็จ 
เอก็โก กรุป๊ จงึได้พฒันาแนวทางการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน 
โดยบรหิารจดัการความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และหลกัธรรมาภบิาล
ผ่านกระบวนการคดัเลอืกคูค้่า กระบวนการจดัซือ้จดัจ้าง และกระบวนการ
ติดตามการด�าเนินงานของคู่ค้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้คู่ค้า
ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

เอ็กโก กรุ๊ป จัดอบรมหลักสูตร Team Excellence ส�าหรับเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่อาวุโส รุ่นที่ 3 ในตอน The Secret 
of Sherlock Holmes มุ่งพัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีม ผ่านการเรียนรู้และการท�ากิจกรรมกลุ่ม โดยมีนายธวัช หิรัณจารุกร
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ – บรหิารสนิทรพัย์ เอก็โก กรุป๊ ให้เกยีรตไิปร่วมกล่าวเปิดกจิกรรมการอบรม ส�าหรบัการอบรมครัง้นี้
มี ดร.ทัศน์ จารุศักดิ์ศรี เป็นวิทยากร ที่ช่วยท�าให้การบริหารทีมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์
บุคลิกลักษณะของตนเอง การเรียนรู้ ยอมรับและท�าความเข้าใจพฤติกรรมที่แตกต่างของตนเองและผู้อื่น โดยใช้แนวคิด
DISC Model เป็นแนวทางในการท�างานกับคนแต่ละประเภท

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมสามารถน�าความรู ้ไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง และสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่น
ทีอ่าจจะมบีคุลกิภาพเหมอืนหรอืแตกต่างกบัตนเอง จงึเป็นทีม่าของภารกจิสดุท้าทายกบั “การถอดรหสัลบัของ Sherlock Holmes”
ทีต้่องบอกว่าไม่ง่ายเลย ด้วยความกดดนัและข้อจ�ากดัต่างๆ เรยีกได้ว่าเป็นกจิกรรมทีไ่ด้ทัง้ความสนกุ ความตืน่เต้นและความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร การสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในทีมและระหว่างทีมอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 23 -24
กรกฎาคม 2562 ณ จ.สมุทรสงคราม
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เอ็กโก กรุ๊ป รวมพลัง อาสาสู้โกง

ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562

ผูบ้รหิารและพนกังานเอก็โก โดย นายดนชุา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
สายงานพฒันาธรุกจิในประเทศ และบรษิทั เอสโก เอน็จเินยีริง่ แอนด์ เซอร์วสิ จ�ากัด
(เอสโก) ในกลุ ่มเอ็กโก ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption - CAC) เข้าร่วมงานวนัต่อต้านคอรปัชัน่ ประจ�าปี 2562 ภายใต้แนวคดิ
“รวมพลัง อาสาสู้โกง” โดยมีนายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น 
(ประเทศไทย) กล่าวเปิดงาน โดยเน้นย�้าถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาคอร์รัปชั่น
ซึ่งมีผลร้ายแรงต่อทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ทุกภาคส่วน
จึงต้องร่วมมือกันต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบให้หมดไปจากสังคมไทย โดยเริ่ม
จากตนเอง
 
นอกจากนี้  ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข ้อ “รวมพลังคนไทย
อาสาสู้โกง” โดยพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี Special Talk “เปิดโปงคดีโกง” 
โดยนายธีมะ กาญจนไพริน ผู ้ประกาศข่าว การรวมพลังเครือข่าย อาสาสู ้โกง
การประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่าง และการเสวนาในหัวข้อ “จับตาการโกงประเทศ 
ในมุมมองพรรคการเมือง” ซึ่งมีองค์กรชั้นน�าจ�านวนมากเข้าร่วมงาน เพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่
6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
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นายจกัษ์กรชิ พบิลูย์ไพโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอก็โก กรุป๊ เปิดเผยผลการด�าเนนิงาน 6 เดอืนแรกของปี 2562 ว่า “การด�าเนนิงาน
ในช่วงครึ่งปีแรกเป็นไปตามแผนงาน โดยบริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้
รอการตดับญัช ีและการรบัรูร้ายได้แบบสญัญาเช่า จ�านวน 5,509 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปีก่อน จ�านวน 1,045 ล้านบาท
หรอืคดิเป็นร้อยละ 23 หากพจิารณาเฉพาะผลการด�าเนนิงานในไตรมาส 2 ของปี 2562 บรษิทัฯ มกี�าไรจากการด�าเนนิงาน ก่อนผลกระทบ
จากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช ีและการรบัรูร้ายได้แบบสญัญาเช่า 2,594 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน
จ�านวน 106 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4 ในขณะเดยีวกนั คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงาน
งวด 6 เดือนแรกของปี 2562  ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท ในวันที่ 16 กันยายน 2562”

ปัจจบุนัเอก็โก กรุป๊ มโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการก่อสร้าง 4 โครงการ ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลงังานน�า้ “ไซยะบรุ”ี และ “น�า้เทนิ 1” ใน สปป.ลาว
และโรงไฟฟ้าถ่านหิน “ซานบัวนาเวนทูรา” ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีความก้าวหน้าตามแผนงาน โดยโรงไฟฟ้า “ไซยะบุรี” และ
“ซานบัวนาเวนทูรา” มีก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในไตรมาส 4 ปี 2562  ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ รับรู้รายได้เพิ่มขึ้น ในขณะที่โรงไฟฟ้า 
“น�้าเทิน 1” คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 2 ปี 2565 ส�าหรับโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิง “กังดง” 
ประเทศเกาหลีใต้ เพิ่งเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 4 ปี 2563

ด้านความคบืหน้าในการลงทนุในปัจจบุนั เอก็โก กรุป๊ อยูร่ะหว่างการจดัท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และการประชาสมัพนัธ์
และการมส่ีวนร่วมของประชาชน ภายใต้ชือ่ “นคิมอตุสาหกรรมเอก็โกระยอง” โดยได้จดัประชมุรบัฟังความคดิเหน็ต่อร่างข้อเสนอโครงการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่โรงไฟฟ้าระยอง 
จ.ระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมในลักษณะ Smart Industrial Estate รองรับการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ส�าหรบัทศิทางการด�าเนนิธรุกจิในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2562 นายจกัษ์กรชิ กล่าวเสรมิว่า “เอก็โก กรุป๊ ยงัแสวงหาโอกาสการลงทนุ
ในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล พลังงานหมุนเวียนและเชื้อเพลิงใหม่ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง
โดยจะมุ่งเน้นการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะขยายการลงทุนในประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว เช่น ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ 
และเจาะตลาดในประเทศใหม่ๆ นอกจากนั้น  ยังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจ LNG 
และนิคมอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยลงทุนมาก่อนเพื่อให้สอดรับกับยุคดิสรัปชั่น”

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ เปิดเผยผลประกอบการครึง่ปีแรกของปี 2562 ยงัคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง เดนิหน้า
ท�า EIA นคิมอตุสาหกรรมเอก็โกระยอง รองรบัการลงทนุใน EEC พร้อมทัง้เตรยีมเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์โรงไฟฟ้าใหม่ 2 แห่งในฟิลปิปินส์ 
และ สปป.ลาว ปลายปี 2562 ตลอดจนมุง่แสวงหาโครงการใหม่ในต่างประเทศ เพือ่สร้างการเตบิโตต่อเนือ่ง

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์กําไรครึ่งปีแรก
ปี 2562 กว่า 5,500 ล้านบาท

10
Financial Highlight
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นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป 
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บรษัิท ผลติไฟฟา้ จาํกดั (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ รกุขยายฐานธรุกจิในเกาหลใีตต้อ่เนือ่ง 
ด้วยการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟา้เซลล์เชื้อเพลิง ขนาดกําลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์

นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า บริษัท พาจู เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส จ�ากัด (พาจู อีเอส)
ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จ�ากัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 จะก่อสร้าง
และด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดง (Gangdong Fuel Cell Project) ขนาดก�าลังการผลิต 19.8 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่
เขตกังดง กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยโครงการฯ จะเริ่มก่อสร้างในเดือนสิงหาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563

โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงกังดงจะจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ Korea Electric Power Corporation ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียว
ในเกาหลใีต้ โดยซือ้ขายผ่านตลาดกลางซือ้ขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลใีต้ (Korea Power Exchange) นอกจากนีโ้ครงการฯ ยงัจะมรีายได้
จากการจ�าหน่ายพลงังานความร้อน และจะได้รบัค่าเครดติการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน (Renewable Energy Certificate - REC) 
จากพลังงานไฟฟ้าที่โครงการฯผลิตได้

เอ็กโก กรุ๊ป รุกขยายฐาน
ในเกาหลีใต้ต่อเนื่อง เข้าลงทุนใน 
“โครงการโรงไฟฟา้เซลล์เชื้อเพลิง”

12
sustainable growth
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กระบวนการผลิตไฟฟา้ด้วยเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell)      

การลงทุนครั้งนี้นับเป็นการผนึกก�าลังและขยายความร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องกับเอสเค อีแอนด์เอส ซึ่งเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง
ของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตไฟฟ้า
ทีส่ะอาดและเชือ่ถอืได้ ซึง่เพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในประเทศเกาหลใีต้ 
นอกจากนี ้ การลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์เชือ้เพลงิกงัดงยงัเป็น
ส่วนหนึง่ของการปฏบิตัติามข้อก�าหนดการมสีดัส่วนการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Portfolio Standard - RPS)
ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่
พาจู อีเอส อีกทางหนึ่งด้วย

ทัง้นี ้ เมือ่การก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสรจ็ เอก็โก กรุป๊ จะมโีรงไฟฟ้า
ในประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดจ�านวน 2 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิต
ตามสดัส่วนการถอืหุน้รวมทัง้สิน้ 902.97 เมกะวตัต์ เซลล์เชือ้เพลงิ
คืออุปกรณ์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าผ่านกระบวนการทางเคมีไฟฟ้า
โดยการท�าปฏิกิริยาเคมีระหว่างไฮโดรเจนที่มาจากก๊าซธรรมชาติ 
และออกซิเจน แล้วเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าและความร้อน โดยไม่มี
การเผาไหม้ และนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการผลิตไฟฟ้า
ที่เชื่อถือได้

การทําปฏิกิริยาเคมีระหว่าง
ไฮโดรเจนและออกซิเจน
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ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้า

แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ แบ่งปันความรูด้้านพลงังานไฟฟ้าสูส่งัคมเปิด “ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม” 
ซึง่ตัง้อยูภ่ายในโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่เอก็โก อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช โดยปรบัปรงุโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่1 โรงไฟฟ้าเรอืลอยน�า้
แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศ ซึง่หมดสญัญาการเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์แล้ว เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูน้อกห้องเรยีนด้านพลงังานไฟฟ้า
และกระบวนการผลติไฟฟ้า ส�าหรบัเยาวชน ชมุชน และประชาชนทัว่ไป

14
EGCO Group Focus
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ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม ได้พฒันาขึน้จากการปรบัปรงุโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่1 ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าแบบพเิศษทีก่่อสร้างบนเรอืขนาดใหญ่
หรอืทีเ่รยีกว่า “โรงไฟฟ้าเรอืลอยน�า้” ทีป่ระกอบส�าเรจ็รปูจากประเทศญีปุ่น่ ซึง่เป็นแห่งแรกและมเีพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย โดยได้ท�าหน้าที่
ผลติไฟฟ้าเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้ ตัง้แต่ปี 2524-2554 โรงไฟฟ้าแห่งนีจ้งึเป็นหนึง่ในโรงไฟฟ้าทีม่คีวามส�าคญั
และคณุค่าทางประวตัศิาสตร์ของธรุกจิไฟฟ้าไทย

การพัฒนาโครงการใช้เวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในปี 2559 และด�าเนินการรวบรวมข้อมูล พัฒนาเนื้อหา 
ออกแบบและปรบัปรงุอาคาร ระหว่างปี 2560-2561 โดยความร่วมมอืระหว่างเอก็โก กรุป๊ และ เอสโก ในกลุม่เอก็โก ซึง่เป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ในธุรกิจไฟฟ้า วิศวกรรม การก่อสร้าง การบ�ารุงรักษาและเดินเครื่องโรงไฟฟ้า และ บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการและพิพิธภัณฑ์

“ภารกจิส�าคญัอย่างหนึง่ของเอก็โก กรุป๊ ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญในธรุกจิไฟฟ้า กค็อื การใช้ประโยชน์
จากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า เพื่อเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการผลติไฟฟ้าทีถ่กูต้อง เนือ่งในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตัง้
บรษิทัฯ เมือ่ปี 2560 เอก็โก กรุป๊ และโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุม่เอก็โก จงึได้รเิริม่และร่วมกนัพฒันา
โครงการ “ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม” ขึน้ ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะถ่ายทอดองค์ความรูด้้านพลงังาน
ไฟฟ้าขององค์กรให้เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ส�าหรบัเยาวชน ชมุชน และประชาชนทัว่ไป ตลอดจน
ส่งเสริมให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอ�าเภอขนอมด้วย” นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก กล่าวถึงที่มาและ
วตัถปุระสงค์ของการพฒันาโครงการศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม         

มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านพลังงานไฟฟ้าขององค์กร

ให้เป็นประโยชน์ ในวงกว้าง
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เราต้องออกแบบเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเข้าไปดูในจุดส�าคัญๆ ได้ 

โดยพยายามคงสภาพเดิมของโรงไฟฟ้าไว้ให้มากที่สุด

ศูนย์เรียนรู้ฯ มีความเป็น Historical Site

และมีความเป็น Industrial Design 

เมื่อสองสิ่งนี้รวมเข้าด้วยกัน

 ก็เป็นความท้าทายในการออกแบบ

นายสาธติ ถนอมกลุ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เอก็โก เอน็จเินยีริง่ แอนด์ เซอร์วสิ 
จ�ากัด (เอสโก)  ในกลุ่มเอ็กโก กล่าวว่า “เอสโกมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
ทางด้านงานวศิวกรรม งานก่อสร้าง งานเดนิเครือ่งและบ�ารงุรกัษาโรงไฟฟ้าทกุประเภท 
ส�าหรบังานศนูย์เรยีนรูน้ี ้เราได้น�าประสบการณ์ด้านงานวศิวกรรมมาพฒันา จากโรงไฟฟ้า
ทีเ่ป็นเรือทั้งล�ามีอายุเกือบ 40 ปี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เราต้องออกแบบเพื่อให้ผู้เยี่ยมชม
สามารถเข้าไปดใูนจดุส�าคญัๆ ได้ โดยพยายามคงสภาพเดมิของโรงไฟฟ้าไว้ให้มากทีส่ดุ 
ในขณะเดยีวกนักเ็น้นเรือ่งความปลอดภยัของผูม้าเยีย่มชมด้วย” 

“ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นมากๆ ของงานสร้างสรรค์ ตัวศูนย์เรียนรู้ฯ
 มคีวามเป็น Historical Site คอื มปีระวตัศิาสตร์เป็นโรงไฟฟ้าเรอืลอยน�า้แห่งแรกและแห่งเดยีว
ของประเทศไทย และมีความเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือความเป็น Industrial Design 
ในตวัเอง เมือ่สองสิง่นีร้วมเข้าด้วยกนั กเ็ป็นความท้าทายในการออกแบบให้มลีกัษณะเฉพาะ 
ด้วยความเป็นอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า เราจึงน�าเอางานมัลติมีเดียและเทคนิคสมัยใหม่
ใส่เข้าไป เพือ่สร้างให้สถานทีแ่ห่งนีค้งคณุค่าในตวัเอง และยงัสามารถถ่ายทอดเนือ้หาความรู้
ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าได้อย่างไม่รู้จบ” นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานกรรมการ
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบและการพัฒนาเนื้อหานิทรรศการภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม
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ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม แบ่งเป็น 7 โซนนิทรรศการ 1 โถงกิจกรรมพิเศษ และพื้นที่
อ�านวยความสะดวกต่างๆ โดยจดัแสดงเนือ้หาครอบคลมุความรูเ้กีย่วกบัประวตัศิาสตร์ไฟฟ้า 
กระบวนการผลิตไฟฟ้า การรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันของโรงไฟฟ้าและชุมชน
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม   ผ่านเทคนิคการน�าเสนอที่น่าสนใจและทันสมัย 

1 โถงกิจกรรมพิเศษ

และพื้นที่อ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ

ภำยในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้ำขนอม 

โซนนิทรรศการ
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START โซนที่
ค้นพบเปลี่ยนโลก 

ย้อนอดีตโรงไฟฟ้าขนอม 
หน่วยที่ 1 

น�าเสนอความรูเ้รือ่งการก�าเนดิพลงังานไฟฟ้า การค้นพบเหตกุารณ์ส�าคญั
ที่เปลี่ยนโลก และผู้เข้าชมยังได้สนุกไปกับฐานการทดลองวิทยาศาสตร์ 
เพือ่เรยีนรูท้ฤษฎกีารผลติไฟฟ้าเบือ้งต้น รวมทัง้ร่วมตามรอยการเดนิทางของไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าสูบ้่านเรอืน และความเป็นมาของกจิการไฟฟ้าในประเทศไทย

โซนนีจ้ะพาผูเ้ข้าชมย้อนอดตีไปยงัจดุเริม่ต้นของโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 1 โรงไฟฟ้าเรือลอยน�้าแห่งแรกและแห่งเดียวใน
ประเทศไทย พร้อมกลับไปสู่บรรยากาศในวันแรกที่โรงไฟฟ้า
เรือลอยน�้าเดินทางมาถึงอ�าเภอขนอม รวมทั้งสัมผัสกับ
ประสบการณ์การท�างานของเจ้าหน้าทีโ่รงไฟฟ้าขนอมกบัภารกจิ
กู้ไฟฟ้าในวัน “Blackout Day”

โซนที่

โซนที่ 1 ค้นพบเปลี่ยนโลก  

ภารกิจกู้ไฟฟ้าในวัน Blackout Day

โซนที่ 2 ย้อนอดีตโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1
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เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร

พบกบัการฟ้ืนคนืชพีของเครือ่งผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ หัวใจ
ส�าคญัของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที ่1 เรยีนรูพ้ฒันาการทาง
เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าขนอม จากนัน้
มาท�าความรู้จักกระบวนการท�างานของหม้อไอน�้า
ซึง่ทีน่ีเ่ป็นทีเ่ดยีวทีเ่ปิดโอกาสให้เหน็ภายในหม้อไอน�า้ได้

โซนที่

โซนที่ 3 เราผลิตไฟฟ้าได้อย่างไร

โซนที่
ป่า เขา ทะเล

 คือเสน่ห์ของขนอม 
จุดแวะพักชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบโรงไฟฟ้า ธรรมชาติ 
และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าขนอมที่อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน 
จุดนี้หากมาจังหวะดีๆ จะมองเห็นโลมาสีชมพูแห่งท้องทะเล
ขนอมด้วย 

โซนที่ 4 ป่า เขา ทะเล คือเสน่ห์ของขนอม
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รักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นมากกว่าหน้าที่ 

บ้านของเรา 

โซนที่

ผู้เข้าชมจะได้สนุกไปกับการเรียนรู้กระบวนการจัดการ
สิง่แวดล้อมของโรงไฟฟ้าขนอม ความส�าคญัของการสร้าง
สมดลุพลงังาน และเทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ
ชนดิต่างๆ เพือ่ร่วมกนัค้นหาค�าตอบว่า เพราะเหตใุดเราจงึ
จ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท 

โซนนี้ตกแต่งให้เป็นสะพาน ซึ่งเมื่อข้ามจากโรงไฟฟ้าก็จะเข้าสู่
ชุมชนขนอม เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชาวขนอม ผ่านค�าบอกเล่าของตัวแทนชุมชน
หลากหลายอาชีพ รวมถึงร่วมค้นหาค�าตอบของ “เสียงสะท้อน
แห่งความสุข” ซึ่งเอ็กโก กรุ ๊ป มุ ่งหวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ
ร่วมสร้างให้เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างยั่งยืน

มาสนุกกับการเรียนรู้
กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า

โซนที่ 5 รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นมากกว่าหน้าที่

โซนที่

ข้ามสะพานจากโรงไฟฟ้าสู่ชุมชนขนอม

โซนที่ 6 บ้านของเรา
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ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

เปิดให้เข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-วันเสาร์

เวลา 08.00-17.00 น.

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมล่วงหน้า 

ได้ที่ www.egco.com/th/khanom-learningcenter หรือ          Khanom Learning Center

โซนที่
แหล่งเรียนรู้
อำเภอขนอม 

โซนสดุท้ายทีจ่ะน�าให้ผูเ้ข้าชมได้รูจ้กัอ�าเภอขนอมมากขึน้ผ่าน
“แผนที่แหล่งเรียนรู้อ�าเภอขนอม” ผลลัพธ์จากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส�ารวจและจัดท�าข้อมูล
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู ้ของเยาวชนและส่งเสริม
การพัฒนาชุมชนขนอมอย่างยั่งยืน

โซนที่ 7 แหล่งเรียนรู้อ�าเภอขนอม
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หลายๆ คนทีล่งทนุอาจจะคดิว่าการลงทนุ

มข้ีอดหีลกัๆ คอื เพิม่โอกาสให้เงนิงอกเงย

แต่จริงๆ แล้วการลงทุนมีข้อดีแอบแฝง

มากกว่านัน้ ลองมาดกูนัเลยว่า 10 อย่าง

ทีค่ณุจะได้จากการลงทนุและวางแผนการเงนิ

มีอะไรบ้าง

10
ของการลงทุน

และการวางแผนทางการเงิน

1. ท�าให้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายและอดออม 

พืน้ฐานของการลงทนุ คอื การออมและการบรหิารรายรบัรายจ่าย คนทีรู่จ้กัออมและรูจ้กัการลงทนุด้วย น่าจะก้าวไปสูอ่สิรภาพ
ทางการเงิน (Financial Freedom) ได้ไม่ยาก

2. ท�าให้รู้จักวางแผนและบริหารความเสี่ยง

เมื่อเริ่มออมและคิดจะลงทุน ท�าให้เรารู้จักวางแผนเป็นองค์รวม ทั้งการใช้ การออม การแบ่งเงินเพื่อเป้าหมายต่างๆ
การป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุน รู้จักจัดสรรเงิน เพื่อเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างถูกต้อง น�าไปสู่
การบรรลเุป้าหมายด้านต่างๆ ซึง่จะช่วยเตรยีมความพร้อมในแต่ละช่วงชวีติ ทัง้ช่วงเริม่ท�างาน สร้างครอบครวั และการเกษยีณ
แม้ว่าเงนิจะไม่ใช่สิง่ส�าคญัทีส่ดุ แต่เงนิกเ็ป็นปัจจยัส�าคญัในโลกทกุวนันี ้การทีเ่รารูจ้กัวางแผนและบรหิารเงนิน่าจะช่วยท�าให้
ปัญหาต่างๆ ในชีวิตน้อยลง และใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นไม่มากก็น้อย

3. ท�าให้ ได้รู้จักธุรกิจต่างๆ และผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

การศกึษาการลงทนุท�าให้เราต้องท�าความรูจ้กัผลติภณัฑ์ทางการเงนิต่างๆ ไม่ว่าจะหุน้ ตราสารหนี ้กองทนุ อนพุนัธ์ และประกนั 
ซึง่ผลติภณัฑ์แต่ละตวันัน้เหมาะสมกบัแต่ละเป้าหมายในการลงทนุ การทีเ่รารูจ้กัจะท�าให้เลอืกใช้ได้เหมาะสม เราจะเข้าใจธรรมชาติ
และข้อจ�ากัดของแต่ละผลิตภัณฑ์ ส่วนการลงทุนในหุ้นรายตัว แนวปัจจัยพื้นฐานท�าให้เราศึกษาธุรกิจของบริษัทต่างๆ 
ได้ศึกษาเรื่องกลยุทธ์ โมเดลธุรกิจ ภาวะอุตสาหกรรม รู้จักผู้บริหาร ลักษณะของธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งท�าให้เรา
มีความรู้ที่กว้างขึ้น

4. ท�าให้ ได้เพื่อนกลุ่มใหม่ที่เป็นนักลงทุนเหมือนกัน 

ทัง้จากการเข้าร่วม Opportunity Day การประชมุผูถ้อืหุน้ การเยีย่มชมกจิการ (Company Visit) การเข้าร่วมอบรมสมัมนา
หรือแม้แต่การรู้จักกันผ่านโลกออนไลน์ เช่น Website หรือ Social Media ที่เป็นแหล่งรวมนักลงทุนแนวเดียวกับเรา 
ท�าให้เราได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ระหว่างกัน ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่าการศึกษาแค่คนเดียว

5. ท�าให้ ได้เรียนรู้สิ่งที่คนอื่นไม่ค่อยรู้ 

คนทัว่ไปอาจจะรูจ้กัสนิค้าทีเ่ป็นทีน่ยิม แต่ถ้าเราเป็นนกัลงทนุเราอาจจะรูด้้วยว่าสนิค้านัน้เป็นของบรษิทัอะไร และบรษิทันัน้
ยังท�าธุรกิจอะไรอีก รายได้หลักของบริษัทมาจากไหนและส่งผ่านไปที่ก�าไรเท่าไหร่ หรือว่าถ้าหุ้นขึ้นหรือหุ้นลง คนทั่วไป
อาจจะบอกไม่ได้ว่าเพราะอะไร แต่ส�าหรับนักลงทุนอาจจะมองภาพออกว่าอาจเกิดจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มขายหุ้นออก 
จากการทีอ่เมรกิาและยโุรปเริม่ลดการผ่อนคลายนโยบายทางการเงนิและขึน้ดอกเบีย้ ท�าให้เงนิไหลกลบัไปประเทศเหล่านี้
เป็นต้น การศึกษาทั้งธุรกิจ เศรษฐกิจและตลาดการเงิน ท�าให้เรามองเห็นภาพที่คนอื่นที่ไม่ได้ศึกษาอาจจะไม่รู้

ทีม่า : www.finnomena.com
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6. ฝึกทักษะในการคิดวิเคราะห์ 

เพราะนักลงทุนต้องท�าการศึกษาข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อวิเคราะห์ว่าจากปัจจัยที่เกิดขึ้น
จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อบริษัทที่เราลงทุนอยู่ เช่น หากเห็นว่าบริษัทเริ่มมีก�าไรขั้นต้นลดลงต่อเนื่องอาจจะแปลว่า
มกีารแข่งขนัทีร่นุแรงขึน้ในอตุสาหกรรมหรอืเปล่า หรอืว่ามสีนิค้าใหม่มาทดแทนท�าให้บรษิทัขายของได้ยากขึน้จงึต้องลดราคา
เพือ่เพิม่ยอดขาย หรอืถ้าเรารูจ้กัหุน้ 6 ประเภทของปีเตอร์ ลนิซ์ กอ็าจจะท�าให้เรารูว้ธิกีารลงทนุในหุน้เตบิโตทีโ่ดยธรรมชาติ
ถ้าการเตบิโตชะลอตวัจะท�าให้ราคาลดลงอย่างมาก และจะเริม่มคี�าถามว่าข่าวลอืต่างๆ ของบรษิทัทีอ่อกมานัน้เป็นเรือ่งจรงิไหม
ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นยอดนิยมเหล่านี้เมื่อราคาเริ่มแพงในระดับ PE สูงลิบ และหาหุ้นอื่นๆ 
ลงทุนแทน หรือถ้าจะลงทุนจริงๆ อาจจะเลือกลงทุนตอนที่ราคายังไม่แพง คือช่วงก่อนที่คนอื่นจะรู้ว่าหุ้นตัวนี้มีศักยภาพ
จะเป็นหุ้นเติบโต แล้วค่อยมาขายในตอนที่เราประเมินว่าราคาเริ่มเกินพื้นฐานไปมากแล้ว หรือในช่วงที่เริ่มมีการเก็งก�าไร
มากเกินไป ส�าหรับเรื่องเศรษฐกิจอาจจะท�าให้เราเข้าใจความสัมพันธ์หรือ Correlation ระหว่างทรัพย์สิน เช่น ธรรมชาติ
ของทองค�าที่แปรผกผันกับเงินดอลลาร์ เป็นต้น ก็ช่วยให้เราจัดพอร์ตการลงทุนได้ดีขึ้น

7. ท�าให้เข้าใจกลไกทางเศรษฐกิจและการเงิน 

การศกึษาการลงทนุจะท�าให้คณุสนใจเรือ่งเศรษฐกจิและการเงนิไปโดยอตัโนมตั ิโดยอาจจะเริม่สนใจจากภาวะตลาด ข่าวบรษิทั
ราคาหุ้น งบการเงิน กลยุทธ์ของบริษัท รูปแบบการท�าธุรกิจ ลักษณะและการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่สนใจ จนไปถึง
ภาวะเศรษฐกจิและเรือ่งอืน่ๆ เช่น ประวตัศิาสตร์ หรอืความเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละนวตักรรม ซึง่การเข้าใจสิง่เหล่านี้
สามารถน�ามาสู่การลงทุนที่ดีขึ้น

8. ท�าให้มองภาพใหญ่กว่าที่เคย รู้จักการมองภาพ และวางแผนระยะยาว 

การลงทนุเหมอืนการวิง่มารธอนทีต้่องการความต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ มากกว่าการเร่งเข้าสูเ่ส้นชยัเหมอืนการวิง่ระยะสัน้
ดงันัน้นกัลงทนุจะมองภาพระยะยาวเป็น 5-10 ปี มากกว่าจะสนใจแค่ราคาทีเ่ปลีย่นแปลงวนัต่อวนั และวเิคราะห์ปัจจยัทีม่ากระทบ
ว่าส่งผลกบับรษิทัในลกัษณะเป็นผลกระทบชัว่คราวทีจ่ะผ่านไป หรอืว่ากระทบกบัพืน้ฐานในระยะยาว การมองภาพใหญ่
ท�าให้นกัลงทนุมุง่ความสนใจศกึษาในตวัธรุกจิ ความสามารถในการแข่งขนัและความยัง่ยนืของผลประกอบการมากกว่า 
ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย

9. ท�าให้มองแนวโน้มในอนาคตออกก่อนคนอื่น

สามารถเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นมาในอดีต เพื่อน�ามาเปรียบเทียบกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การศึกษาเมกะเทรนด์
ของการลงทุนท�าให้นักลงทุนมุ่งศึกษาสิ่งที่ก�าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ว่ามีสิ่งไหนก�าลังจะเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหน
และส่งผลกระทบกบัหุน้ทีเ่ราลงทนุอย่างไร หรอืแม้แต่ต่อสงัคมและเศรษฐกจิของประเทศอย่างไร หรอืการศกึษาภาวะเศรษฐกจิ
และประวตัขิองการเปลีย่นแปลงส�าคญัในอดตีว่าสิง่ทีเ่กดิขึน้ส่งผลอย่างไร หากเหตกุารณ์คล้าย  ๆกนัเกดิขึน้ เรากพ็อจะเข้าใจได้ว่า
จะส่งผลกระทบกบัเราอย่างไร และเราควรปรบัตวัในลกัษณะไหน เช่น Invert Yield Curve เป็นสญัญาณทีเ่กดิก่อนวกิฤตหิลาย  ๆครัง้
ตอนนี้เราเห็นว่ามี Invert Yield Curve เกิดขึ้นเช่นกัน ก็อาจจะใช้เป็นปัจจัยหนึ่งส�าหรับการพิจารณาลดพอร์ต เป็นต้น

10. ท�าให้มีอิสรภาพทางการเงิน 

สดุท้ายการศกึษาการลงทนุจะน�าไปสูก่ารลงทนุจรงิ และท้ายทีส่ดุน�าไปสูส่ิง่ทีเ่รยีกว่าอสิรภาพทางการเงนิ (Financial Freedom)
ซึ่งท�าให้เรามีอิสระในการใช้ชีวิตตามอย่างที่เราต้องการมากขึ้น การมีอิสรภาพทางการเงินอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่เรา
ต้องเป็นเศรษฐีมีเงินมากมาย แต่หมายความว่าเรามีรายได้จากสินทรัพย์ หรือจากสิ่งอื่นๆ ที่เรียกว่า Passive Income 
มากกว่าค่าใช้จ่ายประจ�าของเรา 

** ค�ำอธบิำยในบทควำมเป็นกำรยกตวัอย่ำงเพือ่ให้เหน็ภำพรวมเท่ำนัน้ ไม่ใช่กำรแนะน�ำกำรซือ้หรอืขำยแต่อย่ำงใด
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มีข้อความหนึ่งกล่าวไว้ว่า “อยากเห็นสังคมเป็นอย่างไร เราต้องร่วมสร้าง” 

Life ฉบบันี ้ได้พดูคยุกบัประธานคณะกรรมชดุย่อยของเอก็โก กรุป๊ ทัง้ 4 ท่าน

ซึ่งท่านจะมาบอกเล่ามุมมองและความคิดเห็นต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บทบาทของคณะกรรมการชุดย่อยในการก�ากับดูแลองค์กรให้ปราศจาก

การคอร์รัปชั่นในการด�าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการสนับสนุนและส่งเสริม

ให้พนักงานซึ่งเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีบทบาท 

และเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมที่โปร่งใส และเป็นธรรม

เอ็กโก กรุ๊ป

กับการต่อต้าน คอร์รัปชั่น

Talk tell told
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การจะมองว่าอะไรคอืคอร์รปัชัน่หรอืไม่ ขึน้อยูก่บัมาตรวดัจรยิธรรมในใจเรา
หรอื “จติส�านึก” ซึง่หล่อหลอมมาจากการปลกูฝังเลีย้งด ูกรอบทีส่งัคมก�าหนด
วัฒนธรรม หรือประสบการณ์ เช่น ในบางประเทศ การกระท�าแบบหนึ่ง
ถอืได้ว่าเป็นการคอร์รัปชั่น แต่กรอบทางสังคมและวัฒนธรรมของอีกประเทศ
อาจมองเป็นเรื่องปกติก็เป็นได้ หรือในช่วงที่ท�างานใหม่ๆ หัวหน้าให้ท�าอะไร
ก็ท�าตามค�าสั่ง เมื่อเติบโตขึ้น ย้อนกลับไปมองดูจึงรู้ว่าเหตุการณ์ที่พบเจอ
อาจนับเป็นเรื่องคอร์รัปชั่นได้เหมือนกัน การอยู ่ในสิ่งแวดล้อมแบบใด
จึงมีผลต่อการกระท�าของเรา เช่นเดียวกับในองค์กร ถ้าเราอยู่ในองค์กร
ที่ไม่คอร์รัปชั่น ไม่มีช่องให้เราหาทางทุจริตได้ ไม่มีใครสอนไม่เคยฝึกฝน
เรื่องเหล่านี้ เราก็ไม่ท�า

ดังนั้น การมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และบทลงโทษด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษร จึงมีความส�าคัญต่อองค์กร 
เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยป้องกันคนที่มีแนวโน้มที่จะทุจริตให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม แต่การก�าหนดนโยบายต่างๆ 
ต้องพิจารณาให้สมดุล ไม่ควรมีขั้นตอนมากเกินความจ�าเป็น จนท�าให้เกิดความล�าบากหรือใช้เวลาในการท�างานมากเกินไป 
และจะยั่งยืนกว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังจิตส�านึกให้กับผู้คนได้ เพราะเมื่อมีจริยธรรม มีจิตส�านึก แม้ไม่ต้องมีกรอบ 
คนก็จะไม่คอร์รัปชั่น ซึ่งการที่เอ็กโก กรุ๊ป พยายามน�านโยบายและแนวปฏิบัติ มาปลูกฝังพนักงานของเราในทุกระดับผ่าน
กิจกรรมต่างๆ อย่างสม�่าเสมอนั้นเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่หลากหลายให้พนักงานตระหนักรู้และเข้าใจ
ว่าสถานการณ์ใดที่บริษัทถือว่าเป็นการคอร์รัปชั่น ควรหลีกเลี่ยง เพื่อให้ทุกคนในบริษัทปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
หรอืการพดูคยุกลุม่ย่อยทีไ่ด้ซกัถามแลกเปลีย่นความคดิเหน็ จะท�าให้แนวคดิฝังเข้าไปในจติส�านกึได้ง่าย เมือ่เราสร้างสิง่แวดล้อม
ในการท�างานทีม่กีฎกตกิา โปร่งใส ตรวจสอบได้ พนกังานใหม่เข้ามาอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีไ่ม่ยอมรบัการคอร์รปัชัน่ กย็ากทีจ่ะทจุรติได้
เป็นการปลูกฝังและเรียนรู้สิ่งที่เหมาะที่ควรไปด้วยกัน ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนก็จะมั่นใจในการด�าเนินกิจการขององค์กร

ในบทบาทของประธานกรรมการลงทุน สิ่งที่ท�าคือการพิจารณาข้อมูลการลงทุนและข้อเสนอจากฝ่ายบริหารอย่างถี่ถ้วน
โดยมีรายการส�าหรับประเมินความเหมาะสมว่าโครงการต่างๆ มีประเด็นใดที่ต้องค�านึงถึง ซึ่งรวมถึงความเป็นธรรมและโปร่งใส 
นอกเหนือจากการพิจารณาปิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ให้ครบถ้วน และพิจารณาข้อมูลที่ฝ่ายบริหารวิเคราะห์มาว่า
โครงการนั้นดีหรือไม่ดีอย่างไร ให้ผลตอบแทนเหมาะสมแก่การลงทุนตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป หรือไม่
เมื่อพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม จึงจะอนุมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าโครงการลงทุนของเอ็กโก กรุ๊ป จะให้ผลตอบแทนที่ยั่งยืน

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์

ประธานกรรมการลงทุน

จะยั่งยืนกว่าถ้าเราสามารถปลูกฝังจิตส�านึก

ให้กับผู้คนได้ เพราะเมื่อมีจริยธรรม

มีจิตส�านึก แม้ไม่ต้องมีกรอบ

คนก็จะไม่คอร์รัปชั่น
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นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อาจท�าให้เกิดความยุ่งยาก หรือมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานได้เช่นกัน ดังนั้น การน�าระบบการควบคุมมาใช้จึงต้อง
ตั้งอยู่บนความสมดุล ระหว่างระบบและการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานท�างานได้อย่างถูกต้อง ราบรื่น และทันกาล

“ระบบไม่ได้มีไว้แค่ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร แต่มีไว้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น
ต่อพนกังานด้วยเช่นกนั” เนือ่งจากบางครัง้เหตกุารณ์ทจุรติอาจเกดิขึน้จากความผดิพลาด การไม่เจตนา ความรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์
ความไม่แน่ชดัในเรือ่งของกฎระเบยีบ ดงันัน้ การมรีะบบการควบคมุทีด่ ีจะเข้ามาช่วยป้องกนัและลดโอกาสการเกดิความผดิพลาด
หรือเหตุการณ์ทุจริตอันเป็นต้นทางที่น�าไปสู่การคอร์รัปชั่นต่างๆ ตามมาได้ 

อย่างไรก็ดี ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสริมสร้างระบบการควบคุมที่ดีของเอ็กโก จึงได้จัดท�า QAR (Quality 
Assurance Review) หรือการตรวจสอบคุณภาพด้านการตรวจสอบภายใน โดยองค์กรอิสระจากภายนอกเป็นผู้ประเมิน
เพือ่ยกระดบัองค์กรให้เทยีบเท่ากบัมาตรฐานสากล อนัจะก่อให้เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอนกัลงทนุ เป็นปัจจยัทีม่ส่ีวนช่วยในการตดัสนิใจ
ในการเข้าร่วมลงทุน และยังช่วยสร้างความแข็งแกร่ง ความน่าเชื่อถือ และความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย

นอกจากการสร้างระบบการควบคมุทีด่แีล้ว สิง่ส�าคญัทีค่วรจะมคีวบคูก่นั คอื การสร้างความตระหนกั ความรบัผดิชอบ ปลกูฝังให้
พนกังานมคีวามคดิเชงิบวก ให้มองว่าเรือ่ง “คอร์รปัชัน่ เป็นเรือ่งทีไ่ม่พงึกระท�า” สร้างทศันคตใิห้พนกังานเกดิความซือ่สตัย์ (Integrity)
คือ ความซื่อตรง และความสัตย์ซื่อ (Accountability) คือ การรับผิดชอบในสิ่งที่ตนได้กระท�าไป

คอร์รปัชัน่เกดิขึน้จากแรงจงูใจ ความเย้ายวน สภาพแวดล้อม และรวมถงึ
ทศันคตส่ิวนบคุคล ผลตอบแทนทีไ่ด้รบั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและทีเ่ป็นอ�านาจ

คอร์รัปชั่นกับองค์กร เป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้ 
หากมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ การปราบปรามและการต่อต้านคอร์รปัชัน่
ล้วนแต่ก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้น ซึ่งกลไกเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกัน
ไม่ให้เกดิการคอร์รปัชัน่ คอื การสร้างระบบการควบคมุทีด่ ี(Internal
Control System) อย่างไรก็ตาม การมีระบบที่รัดกุมมากเกินไป

กลไกเบื้องต้นที่จะช่วยป้องกัน

ไม่ให้เกิดการคอร์รัปชั่น คือ 

การสร้างระบบการควบคุมที่ดี
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การต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก บริษัทจ�าเป็นต้องมี
นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ เพือ่ป้องกนัและต่อต้านการคอร์รปัชัน่
ทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม เพราะเกีย่วข้องกบัชือ่เสยีงของบรษิทั

จากประสบการณ์การท�างานในฐานะ Managing Executive Officer
ของบริษัท เจร่า จ�ากัด (JERA Co., Inc.) ประเทศญี่ปุ ่น เจร่า
เล็งเห็นความส�าคัญของเรื่องนี้  โดยมีการก�าหนดนโยบาย

นายโทชิโร่ คุดามะ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อเสียงของบริษัทเป็นเรื่องส�าคัญ

ถ้ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น

จะมีผลกระทบโดยตรงกับความเชื่อมั่นต่อบริษัท

การต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งพนักงานทั้งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ท�างานในประเทศญี่ปุ่น
หรอืประเทศอืน่ๆ ทัว่โลก รวมถงึผูท้ีต้่องท�างานกบัตวัแทนของรฐัหรอืผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง โดยพนกังานจะได้รบัการอบรม ปีละ 2 ครงั
ถึงนโยบายและการปฏิบัติอย่างไรให้ไม่ละเมิดในเรื่องนี้ เช่น การให้ของขวัญแก่หน่วยงานของรัฐ จะต้องโปร่งใสและเปิดเผย
ตามระเบียบ หากพนักงานไม่แน่ใจว่าสามารถท�าได้หรือไม่ จะต้องปรึกษาฝ่ายกฎหมายของบริษัท และในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
จะมีบทลงโทษชัดเจน การฝึกอบรมนี้ช่วยให้พนักงานเข้าใจนโยบาย และเป็นการปลูกฝังในจิตส�านึกของพนักงานจนกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ พนักงานที่ท�างานในต่างประเทศและเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐ
จะต้องระมดัระวงัเรือ่งนีเ้ป็นพเิศษ โดยเจร่าจะมแีบบฟอร์มเพือ่ให้ผูบ้รหิารระดบัสงูอย่างผม ซึง่ท�างานในต่างประเทศลงนามรบัทราบ
นโยบายและเป็นเรื่องส�าคัญมากที่จะต้องปฏิบัติตาม

ทีเ่อก็โก กรุป๊ ให้ความส�าคญักบัเรือ่งการต่อต้านคอร์รปัชัน่เช่นกนั โดยปัจจยัทีท่�าให้การต่อต้านคอร์รปัชัน่ส�าเรจ็ คอื การมนีโยบาย
และแนวปฏบิตัชิดัเจนเป็นกรอบในการท�างาน พร้อมทัง้ได้ก�าหนดให้พนกังานเอก็โกทกุระดบัปฏบิตัติาม และให้บรษิทัในกลุม่เอก็โก
น�านโยบายนีไ้ปก�าหนดเป็นนโยบายของบรษิทั โดยปรบัใช้ตามความเหมาะสม อกีทัง้คณะกรรมการและผูบ้รหิารยงัสนบัสนนุให้มี
การปฏบิตัเิรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั โดยส่งเสรมิให้มกีารสือ่สาร ให้ความรู ้และการอบรมแก่พนกังาน ซึง่การน�าตวัอย่างจากเหตกุารณ์
ที่อาจเกิดขึ้นได้โดยทั่วไป รวมทั้งผลลัพธ์ พร้อมบทลงโทษ และแนวค�าถามค�าตอบ มาแสดงเป็นแนวทางให้แก่พนักงาน
เช่นที่บริษัทด�าเนินการอยู่นั้น มีส่วนส�าคัญท�าให้พนักงานเข้าใจชัดเจน

นอกจากนั้น การด�าเนินงานเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นของเอ็กโก กรุ๊ป ยังสนับสนุนทิศทางการลงทุนของบริษัทที่จะก้าวไปสู่
การท�าธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเอเชีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการท�าธุรกิจของบริษัท ว่ามีความโปร่งใสและชัดเจน
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องจากชือเสียงของบริษัทเป็นเรืองส�าคัญในการท�าธุรกิจ ถ้ามีความไม่โปร่งใสเกิดขึ้น
จะท�าให้มีผลกระทบโดยตรงกับชือเสียงของบริษัทและความเชือมั่นในการท�าธุรกรรมกับบริษัท
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ส�าหรบัเอก็โก กรุป๊ ผมมองว่าเป็นบรษิทัทีม่แีนวทางรบัมอืการทจุรติอย่างดี
มกีารตรวจสอบทกุขัน้ตอนการท�างาน จึงเกดิความโปร่งใสในทกุกระบวนการ
และปัจจุบันบริษัทยังให้ความส�าคัญและได้รับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริษัทในการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ไปสูคู่ค้่าทัง้ในและต่างประเทศ ซึง่การจะท�าให้เกดิประสทิธภิาพนัน้ 
นโยบายกับคู่ค้าจะต้องชัดเจนและไร้ช่องโหว่ คู่ค้าจึงจะรับไปใช้
และน�าไปเผยแพร่ต่อไปจนเกิดเป็น Supply Chain ที่ปราศจากการ
คอร์รัปชั่น นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ ๊ป ก�าลังพยายามเข้าสู ่การประเมิน
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์สากล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย
เพราะมีกฎเกณฑ์แตกต่างจากไทย

A
N

T
I

ในฐานะประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม การที่บริษัทจัดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่นต่างๆ
เช่น งาน CG Day และ Supplier Day ถอืเป็นการพฒันาทีด่ ีเพราะการท�าธรุกจิจะต้องควบคูก่บัความโปร่งใส ธรุกจิจงึจะสามารถเตบิโต
ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรระดับโลกล้วนให้ความส�าคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น ดังนั้น หากเราต้องการที่จะพัฒนาองค์กร
ไปสู่ระดับสากล เราต้องรักษาความเชื่อมั่นนี้ไว้และพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของเราอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้แก่พนักงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 
คือการปลูกฝังให้การต่อต้านคอร์รัปชั่นอยู่ในสายเลือดของพนักงาน ให้พนักงานเป็นต้นแบบแก่กันและกัน และส่งต่อ
จากรุน่สูรุ่น่ ซึง่การท�างานแบบโปร่งใสกเ็ป็นวฒันธรรมของเอก็โก กรุป๊ ตัง้แต่ก่อตัง้บรษิทั และพนกังานทกุคนรกัษาวธิกีารท�างาน
เช่นนี้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

เอก็โกเป็นบรษิทัทีม่นีโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน ท�าได้จรงิ และเท่าทนัโลกปัจจบุนั มคีณะกรรมการก�ากบัดแูลเรือ่งนีอ้ย่างใกล้ชดิ
เอ็กโกจึงเป็นหนึ่งในบริษัทที่ดูแลเรื่องการก�ากับกิจการที่ดีที่สุดในประเทศไทย   

ดร. พสุ โลหารชุน

ประธานกรรมการก�ากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทสนับสนุนให้เผยแพร่นโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสู่คู่ค้า

ทั้งในและต่างประเทศ จนเกิดเป็น

Supply Chain ที่ปราศจากคอร์รัปชั่น
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กิจกรรม CG Day

เอ็ก โก กรุ๊ป ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ปี 2562

จำกมุมมองของทุกท่ำน ต่ำงให้ควำมส�ำคัญกับกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น โดยกำรมีนโยบำย
และแนวปฏิบัติ จะเป็นทิศทำงและกรอบให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำน
ได้อย่ำงถูกต้อง ชัดเจน อย่ำงไรก็ตำม เหนือสิ่งอื่นใด “จิตส�ำนึก” ต่อควำมถูกต้อง 
จะเป็นเขม็ทศิส�ำคญั และกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ไม่ใช่หน้ำทีข่องใครคนใดคนหนึง่ แต่ต้องอำศยั
ควำมร่วมมือของทุกคนในองค์กร ในกำรร่วมกันเสริมสร้ำงให้เกิดระบบกำรด�ำเนินธุรกิจ
ทีโ่ปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ประโยชน์อย่ำงยัง่ยนื ทัง้ต่อบรษิทั และโดยเฉพำะต่อสงัคมส่วนรวม

29



30
LIFE 
AROUND 
THE 
WORLD

30



31

เกิดอะไรขึ้นบ้าง? หลังจีนประกาศยุติการน�าเข้าขยะจาก

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อม 

และสขุภาพของประชาชน ท�าให้กลุม่ประเทศอาเซยีนกลายเป็นเป้า

ของการรับขยะเหล่านั้นแทน...

 ฟิลิปปินส์ มีค�าสั่งให้เรือบริษัทเอกชนขนขยะ 1,500 ตัน
กลับไปยังแคนาดา เมื่อพบว่าภายในตู ้คอนเทนเนอร์มีแต่
ขยะตามบ้านเรือนและขยะริมถนนที่ไม่สามารถน�ามารีไซเคิลได้ 
ผิดกับที่ตกลงไว้
 อนิโดนเีชยี ประกาศว่าไม่ใช่ “บ่อทิง้ขยะ” (dumping ground) 
ของต่างชาติอีกต่อไป พร้อมส่งคอนเทนเนอร์บรรจุขยะจ�านวน 5 ตู้
กลบัไปยงัสหรฐัฯ หลงัพบว่ามขียะพลาสตกิประเภทเส้นใยรองเท้า 
และผ้าอ้อมเดก็ทีร่ไีซเคลิไม่ได้ ทัง้ทีภ่ายในคอนเทนเนอร์จดแจ้งว่า
เป็นกระดาษสะอาด
 มาเลเซยี เป็นอกีประเทศปลายทางของการทิง้ขยะพลาสตกิ
ประมาณ 7 ล้านตันต่อปี ล่าสุดได้มีการจัดส่งขยะพลาสติกกว่า 
3,000 ตัน ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้เนื่องจากใช้วัสดุคุณภาพต�่า
กลับไปยังสเปน
 เวยีดนาม เปิดเผยว่าในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ขยะพลาสตกิเพิม่
ขึน้หลายเท่าตวั โดย 44% ยงัคงตกค้างอยูท่ีท่่าเรอื จงึได้มมีาตรการ
ยกเลกิการน�าเข้าขยะจากต่างประเทศภายในปี 2568
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      ประเทศไทย รฐับาลได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการ
เพื่อบูรณาการการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์
และเศษพลาสติกที่น�าเข้าจากต่างประเทศ
อย่างเป็นระบบ และคาดว่าจะเลิกน�าเข ้า
ขยะพลาสตกิทีไ่ม่ได้มาตรฐานและมสีารปนเป้ือน
ภายในปี 2564 หลังตรวจพบตู้คอนเทนเนอร์
บรเิวณท่าเรอืจงัหวดัฉะเชงิเทรา บรรจขุยะมพีษิ
ที่อ้างว่าเป็นขยะพลาสติกลักลอบน�าเข้าจาก
ฮ่องกง สิงคโปร์ และญี่ปุ่นจ�านวน 58 ตัน
     แต่อีกหนึ่งปัญหาที่ท�าให้ไทยมีขยะอันตราย
อยู่มากมาย ส่วนหนึ่งมาจากขยะชุมชนหรือ
ขยะครัวเรือน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ พบว่า
ปริมาณขยะ ในไทยยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
ปี 2561 มีกว่า 27.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.64% 

จากปี  2560 ปัจจยัจากการมปีระชากรเพิม่ขึน้
ชุมชนเมืองขยายตัว รวมถึงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว และการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น 
เฉพาะในกรุงเทพฯ มีปริมาณ 4.85 ล้านตัน
ซึง่ได้รบัการจดัการอย่างถกูต้องเพยีง 13% เท่านัน้ 
โดยส่วนใหญ่เป็นกากอุตสาหกรรมที่ไม่เป็น
อนัตราย ทีไ่ด้น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ด้วยการเผา 
เพือ่ผลติเป็นพลงังานไฟฟ้า
     จะเห็นได้ว ่าปัญหาที่พบในทุกประเทศ
มาจากขยะตามบ้านเรอืนทัว่ไป ขยะพษิ รวมถงึ
ขยะพลาสติกที่ไม่สามารถน�ามารีไซเคิลได้
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าขยะ
ไม่ได้เป็นปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง
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ในปี 2561 เยอรมนีรีไซเคิลขยะไปถึง 56.1% ของขยะทั้งหมดที่พวกเขาผลิตออกมา
จดุเริม่ต้นความส�าเรจ็เกดิขึน้ในปี 2553 เมือ่พวกเขาเริม่การตรวจสอบบรรจภุณัฑ์ เพือ่ลดโอกาส
เกิดปัญหาการเพิ่มขึ้นของหลุมฝังขยะ และรัฐบาลออกกฎหมายให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อ
ขยะบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง เหล่าผู ้ผลิตจึงเริ่มติดสัญลักษณ์ ‘จุดเขียว’ (Green Dot) 
บนบรรจภุณัฑ์ โดยท�าสญัญากบับรษิทัเกบ็ขยะเพือ่รบัประกนัว่าบรรจภุณัฑ์นัน้ๆ จะถกูน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้ใหม่ จนเกิดระบบเก็บขยะคู่ขนาน (Dual System) ควบคู่ไปกับการเก็บขยะ
ชุมชนที่มีอยู่เดิม โดยแยกขยะที่มีจุดเขียวต่างหาก

ในปี 2561 ออสเตรียรีไซเคิลขยะได้ 53.8% ออสเตรียเป็นประเทศที่มีกฎหมายห้ามน�าขยะ
หลายประเภทไปทิ้งในหลุมก�าจัดขยะ และห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีอัตราปล่อยสาร
อินทรีย์คาร์บอนมากกว่า 5% เพื่อป้องกันไม่ให้บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ถูกทิ้งไว้ตามพื้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ออสเตรียยังมีมาตรการให้ผู้ผลิตรับผิดชอบบรรจุภัณฑ์ของตัวเอง
คล้ายกับเยอรมนีด้วย ซึ่งออสเตรียยังเป็นประเทศที่เชื่อมั่นในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน
และมสีือ่การสอนทีช่่วยให้พลเมอืงอายนุ้อยเข้าใจถงึความส�าคญัของการรไีซเคลิขยะมากมาย 
รวมทั้งการ์ตูนและหนังสือภาพด้วย

ตอนนีห้ลำยประเทศทัว่โลกเพิม่ควำมพยำยำม

ในกำรพัฒนำโครงกำรรีไซเคิลขยะ หรือกำร

น�ำกลับมำใช้ใหม่มำตลอด  โดยมกีำรจดัท�ำข้อมลู

ประเทศที่มีอัตรำกำรรีไซเคิลขยะดีที่สุดในโลก 

5 อันดับแรก ได้แก่

ร่วมด้วย

ช่วยกันทั้งโลก

เยอรมนี

ออสเตรีย

56.1% 53.8% 53.7% 52.2% 49.7%

เยอรมนี ออสเตรีย เกาหลีใต้ เวลส์ สวิตเซอร์แลนด์
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ส�ำหรับพวกเรำเริ่มต้นง่ำยๆ ด้วยกำรแยกขยะ 4 ประเภท  
ได้แก่ 1) ขยะเศษอำหำร ทีส่ามารถย่อยสลายได้ 2) ขยะรไีซเคลิ 
ทีส่ามารถน�ากลบัมาใช้ใหม่ เช่น กระดาษ พลาสตกิ โลหะ แต่ขอให้ล้าง
ท�าความสะอาดก่อนทิ้ง 3) ขยะทั่วไป ที่ย่อยสลำยยำก เช่น
ซองใส่อาหารต่างๆ 4) ขยะพิษ หรือขยะที่ต้องรวบรวมไปก�าจัด
อย่างถูกวิธี เช่น กระป๋องยาฆ่าแมลง หลอดไฟ และถ่านไฟฉาย
โดยเราสามารถแยกขยะได้ที่บ ้าน ด้วยการเขียนป้ายติดไว้
ให้พนกังานเกบ็ขยะได้ทราบ เสยีเวลาอกีนดิ แต่ช่วยลดการเกดิขยะ
ได้ไม่น้อยเลย เชื่อสิ!

ขยะเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ขยะพิษ

เกาหลีใต้เป็นประเทศเดียวที่ไม่ใช่ชาติยุโรปที่ติดอันดับ 5 ประเทศแรกที่รีไซเคิลขยะดีที่สุด
ในโลก โดยรีไซเคิลไปราว 53.7% โดยอาศัยระบบที่บริษัทเอกชนต่างๆ ซื้อขยะแล้วน�าไป
ขายต่อเพื่อท�าก�าไร แต่เมื่อหลายประเทศหยุดการน�าเข้าขยะแล้ว รัฐบาลเกาหลีใต้จึงเตรียม
มาตรการให้ทั้งสังคมต้องเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริโภค และการรีไซเคิล รวมทั้งวัฒนธรรม
การก�าจัดขยะ โดยบังคับใช้นโยบายแบนขวดพลาสติกสีและพีวีซีให้หมดไปภายในปี 2563 
รวมทัง้ลดการใช้แก้วแบบใช้แล้วทิง้และหลอดพลาสตกิ โดยจะก�าจดัให้หมดไปภายในปี 2570 ด้วย

เวลส์สามารถรีไซเคิลขยะได้ถึง 52.2% ในปี 2561 โดยรัฐบาลหรือผู้บริหารส่วนท้องถิ่น
วางระบบให้ทัง้ประชาชนและธรุกจิเกอืบทัว่ประเทศรูว่้าอะไรรไีซเคลิได้และอะไรรไีซเคลิไม่ได้ 
เวลส์ยังตั้งเป้าจะเพิ่มอัตราการรีไซเคิลขยะทั่วประเทศเป็น 70% ภายในปี 2568 นอกจากนี้ 
ยังออกกองทุนมูลค่า 6.5 ล้านปอนด์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้าในประเทศ
ช่วยบริษัทต่างๆ ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นด้วย

สวิตเซอร์แลนด์มีอัตรารีไซเคิลขยะ 49.7% โดยกุญแจส�าคัญคือ นโยบาย ‘คนก่อมลพิษจ่าย’ 
ให้ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือนจ่ายค่าขยะประเภทไม่สามารถรีไซเคิลได้ที่พวกเขาผลิตขึ้นมา 
ต่างจากของเยอรมนีกับออสเตรเลียที่ให้ผู้ผลิตจ่ายเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนจึงต้องให้ความ
ร่วมมือกับการรีไซเคิลมากขึ้น โดยปกติแล้วขยะครัวเรือน เช่น กระป๋อง หลอดไฟ กระดาษ
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรีไซเคิลได้ และสามารถหาจุดทิ้งขยะรีไซเคิล
ได้ทัว่ประเทศโดยเฉพาะทีห้่างสรรพสนิค้า นอกจากนี ้ยงัมมีาตรการเกบ็ภาษถีงุขยะทีน่�าไปทิง้
ที่หลุมฝังขยะด้วย

เกาหลีใต้

เวลส์

สวิตเซอร์แลนด์
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ปฏิทินกิจกรรมเอ็กโก
ตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.2562

• SET in the City 2019

• Analyst Meeting No.4/2019 • Analyst Site Visit 2019

• กิจกรรมค่ายและการประกวดโครงการนักเรียน
   ด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม ปีที ่2
   ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง”

พฤศจิกายน พฤศจิกายน 

 ธันวาคม 

Calendar

พฤศจิกายน 
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รู้ ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่เราใช้งานกันอยู่เป็นประจ�า
เราสามารถใช้งานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ และช่วยประหยดัค่าไฟฟ้า
ได้อย่างไม่น่าเชือ่ มาดกูนัว่ามเีทคนคิการใช้งานอย่างไรบ้าง 

             ทีวี ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่า ควรปิด
       หลังการใช้งานทุกครั้ง โดยถอดปลั๊กให้เรียบร้อย
ไม่ควรปิดด้วยรโีมทคอนโทรลเพยีงอย่างเดยีว เพราะการปิดทวีี
ด้วยรีโมทคอนโทรลนั้น กระแสไฟฟ้าจะยังคงไหลเวียน
อยู่ตลอด

            พดัลม ใช้ความเรว็ลมพอควร เปิดเฉพาะ
            เวลาใช้งาน หรือถ้าอากาศไม่ร้อนมาก ควรเปิด
หน้าต่าง ใช้ลมธรรมชาตแิทนกช่็วยให้ประหยดัไฟมากขึน้

             เตารีด เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมาก                  
          ควรเช็กสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ เช่น สาย
และตัวเครื่องไม่ช�ารุด ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสม
กบัชนดิของผ้า อย่าพรมน�า้จนเปียกแฉะ ดงึเต้าเสยีบออก
ก่อนจะรดีเสรจ็ประมาณ 2-3 นาท ีแล้วจงึรดีต่อไปจนเสรจ็ 
ถอดปลั๊กออกเมื่อไม่ได้ใช้ และควรรีดผ้าคราวละมากๆ

            เครื่องดูดฝุ่น ควรเอาฝุ ่นในถุง
           ทิง้ทกุครัง้หลงัจากทีใ่ช้งานเสรจ็ เพือ่จะได้มแีรงดดูดี
ไม่เปลืองไฟ ไม่ควรดูดฝุ่นติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน
หลายชั่วโมง เพราะจะท�าให้ตัวเครื่องมีความร้อน และ
อาจจะก่อให้เกิดกระแสไฟลัดวงจรได้ หรือร้ายแรงที่สุด
คือ อาจเกิดการลุกไหม้ได้
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             ตู้เย็น ตั้งอุณหภูมิให้พอเหมาะ ไม่น�า 
    ของร้อนเข้าตู้เย็น อย่าเปิดประตูตู้เย็นค้างไว้นานๆ 
หากยางขอบประตรูัว่ให้รบีแก้ไขทนัท ีนอกจากนี ้ควรตัง้ตูเ้ยน็
ให้ห่างจากแหล่งความร้อน โดยวางให้หลงัตูห่้างจากผนงั
อย่างน้อย 15 ซม. เพื่อระบายความร้อนได้สะดวก และ
ไม่ควรแช่อาหารมากจนเกินไป

            เครื่องซกัผ้า ไม่ควรใส่ผ้าน้อยเกนิไป
          หรือมากเกินก�าลังของเครื่อง ใช้น�้าเย็นซักผ้า
ส่วนน�้าร ้อนให้ใช้เฉพาะกรณีรอยเปื ้อนไขมันมาก 
ควรซกัผ้าตามค�าแนะน�าของแต่ละเครือ่ง หากมแีสงแดด
ไม่ต้องใช้เครื่องอบแห้ง

             เครื่องท�าน�้าอุ่น ปรบัอณุหภมูิ
           ให ้เหมาะสมกับร่างกาย ไม่ร ้อนจนเกินไป
และต่อสายดนิทกุครัง้ รวมทัง้ปิดสวชิต์และปิดก๊อกทกุครัง้
เมื่อไม่ใช้งาน

นอกจากเทคนิคการใช้งานต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว สิ่งที่
ทุกคนควรท�าคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง 
โดยเฉพาะการปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน ซึ่งนอกจากจะช่วยเรื่องการ
ประหยัดค่าไฟแล้ว ยังช่วยเรื่องความปลอดภัยและ
ป้องกันอัคคีภัยด้วย 

            หม้อหุงข้าว ควรหุงข ้าวให้พอดี
          กับจ�านวนคน ถอดปลั๊กออกเมื่อข้าวสุกแล้ว 
ไม่ควรท�าให้ก้นหม้อด้านในเกิดรอยบุบและไม่ควร
ให้เม็ดข้าวเกาะติดบริเวณแท่นความร้อนในหม้อ 
เพราะจะท�าให้ข้าวสุกช้าและเปลืองไฟ

            เตาอบไฟฟ้า หากความร้อนสญูเสยีไป
      โดยการใช้ไม่ถกูวธิ ีจะท�าให้อาหารสกุช้า และกนิกระแสไฟ
เพิ่มขึ้น การใช้งานให้ประหยัดคือ ต้องเตรียมเครื่องปรุง
และอปุกรณ์ให้พร้อมก่อนเริม่ใช้เตาอบ โดยภาชนะทีน่�าเข้า
เตาอบนัน้ ควรท�าจากโลหะและมก้ีนแบนเพราะจะท�าให้
น�าความร้อนได้ดี

            เครื่องปรับอากาศ 
            ใช้เครือ่งปรบัอากาศทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัขนาดห้อง
ควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศในระดับสูงพอเหมาะ 
และให้อากาศร้อนระบายออกด้านหลังเครื่องได้สะดวก 
ตั้งอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ควรหมั่นท�าความสะอาด
แผ่นกรองอากาศและแผงระบายความร้อนอย่างสม�า่เสมอ
ตดิตัง้ทีบ่งัแสงหรอืกนัแดดในห้อง เพือ่ลดภาระการท�างาน
ของเครือ่ง
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้า

จัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ ปี 2” มอบความรู้ 

เสริมความสนุกด้านพลังงานและกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ผ่านฮโีร่พลงังาน แก่นกัเรยีนระดบั ป.4 - ป.6 รวมกว่า 2,000 คน

ใน 6 โรงเรียน ซึ่งอยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 

จงัหวดัระยอง มุง่กระตุน้เยาวชนตระหนกัถงึความส�าคญัและ

มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

กิจกรรม ‘เอก็โกเรนเจอร์ ออนทวัร์’ ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ 
โรงเรียนน้อง” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่  2 ซึ่งครอบคลุมการ
ด�าเนนิงาน 3 ด้าน คือ การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน การส่งเสริม
ความรูแ้ละพฒันาทกัษะด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม และการปลกู
จติส�านกึอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม เพือ่พฒันาเยาวชนในพืน้ที่
รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ให้เติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป ในการด�าเนินธุรกิจไฟฟ้า
ด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการอยู่ร่วมกับชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

เอ็กโก กรุ๊ป ส่ง “เอ็กโกเรนเจอร์” ฮีโร่พลังงาน
นําทัพจัดเต็มความรู้พลังงาน ให้เยาวชนรอบโรงไฟฟา้ ต่อเนื่องปีที่ 2

CSR for all
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นายประพนัธ์ น้อมน�าชยั ผูจ้ดัการกลุม่บรหิาร SPP เอก็โก กรุป๊ เปิดเผยว่า “ส�าหรบักจิกรรม
เอก็โกเรนเจอร์ ออนทวัร์ เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจด้านพลงังาน เพือ่ให้เดก็
และเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ทราบถึงที่มาและความส�าคัญของพลังงานไฟฟ้า 
โดยภายในงานมีนิทรรศการ “เอ็กโกเรนเจอร์” ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิงต่างๆ 
ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า ข้อดีและข้อจ�ากัดของเชื้อเพลิงแต่ละประเภท
ซึ่งน้องๆ จะได้ร่วมเรียนรู้และเรียนเล่นอย่างสนุกไปพร้อมๆ กัน โดยในปีนี้ เอ็กโกเรนเจอร์
ได้ออนทวัร์ไปยงัโรงเรยีนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก จงัหวดัระยอง จ�านวน 6 โรงเรยีน 
ได้แก่ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) 
โรงเรียนวัดกระเฉท โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และโรงเรียนบ้าน
มาบตาพุด โดยมีเยาวชนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 2,000 คน” 

นายอ�านวย ศิริแพทย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 1 
ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์ กล่าวว่า “เรื่องพลังงาน
เป็นชดุความรูห้นึง่ทีส่อดคล้องกบักลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ เหน็ได้ชดัว่า นกัเรยีน
ให้ความสนใจกับกิจกรรมทั้งการ์ตูนเอ็กโกเรนเจอร์ และวิธีการน�าเสนอของเนื้อหาสาระ 
ซึ่งการที่นักเรียนได้เรียนรู้ประโยชน์ของพลังงานในแต่ละประเภทแล้ว น่าจะมีประโยชน์
อย่างน้อยในเรือ่งของการน�าไปใช้ในชวีติประจ�าวนั โดยเฉพาะการใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า  
ซึง่การมาร่วมกจิกรรมครัง้นีช่้วยสร้างประโยชน์ให้แก่โรงเรยีน คร ูและนกัเรยีนได้มากทเีดยีว” 

  พนักงานเอ็กโกกรุ๊ป มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้   เรียนรู้ที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
พนักงานเอ็กโกกรุ๊ป มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรียนรู้ที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
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เอ็กโกเรนเจอร์ เป็นตัวการ์ตูนฮีโร่พลังงาน ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น
ร่วมกันจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท�าสื่อการเรียนรู้ส�าหรับเด็ก
และเยาวชน และบคุลากรของเอก็โกทีม่คีวามรูด้้านการผลติไฟฟ้า
ซึ่งเนื้อหาของนิทรรศการนั้นอยู่บนพื้นฐานความรู้ของนักเรียน
ระดบัประถมศึกษา ในกลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิชาวิทยาศาสตร์ 
เรื่องพลังงาน ถ่ายทอดผ่านการ์ตูนฮีโร่ ตัวแทนพลังงานทั้ง 6 
เชื้อเพลิง ได้แก่ ก๊าซเรนเจอร์ โคลเรนเจอร์ ไบโอแมสเรนเจอร์ 
วินด์เรนเจอร์ วอเตอร์เรนเจอร์ และโซลาร์เรนเจอร์ ที่จะมาช่วย
กอบกู้โลกจากปีศาจความมืด และช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีไฟฟ้าใช้
อย่างยัง่ยนื โดยน้องๆ จะได้เรยีนรูท้ีม่าของเชือ้เพลงิทีใ่ช้ผลติไฟฟ้า
และกระบวนการผลติไฟฟ้าอย่างง่ายผ่านชดุนทิรรศการ และการทดลอง
ผลิตไฟฟ้าในแต่ละฐาน เพื่อให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเรียนรู้
อย่างสนุกสนาน โดยมีพนักงานเอ็กโก กรุ๊ป มาร่วมเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ด้วย

ก๊าซเรนเจอร์ ตัวแทนเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ

ไบโอแมสเรนเจอร์ ตัวแทนเชื้อเพลิงชีวมวล

โคลเรนเจอร์ ตัวแทนเชื้อเพลิงถ่านหิน

วินด์เรนเจอร์ ตัวแทนพลังงานลม

วอเตอร์เรนเจอร์ ตัวแทนพลังงานน�้า

โซลาร์เรนเจอร์ ตัวแทนพลังงานแสงอาทิตย์
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การให้ความรูด้้านพลงังานนัน้ นอกจากจะเป็นส่วนหนึง่ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการเรยีนแล้ว ยงัช่วย
สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดล้อมให้แก่เยาวชนโดยตรงด้วย โดยเฉพาะ
การใช้พลังงานอย่างรู ้คุณค่า ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน 
นับเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนที่แท้จริงให้เกิดขึ้น

ส�าหรับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ต่างได้แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู ้ครั้งนี้ อาทิ 
ด.ญ.สธุมินท์ สขุจ�ารสั หรอืน้องส้มโอ ป.6 อาย ุ12 ปี โรงเรยีนนคิมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
เล่าว่า “รูส้กึดใีจทีม่พีี่ๆ  มาให้ความรู ้ชอบมาก ทัง้สนกุและได้ความรูใ้หม่ๆ ทีไ่ม่เคยได้เรยีนรูม้าก่อน
เช่น เรือ่งชวีมวล การน�าสิง่เหลอืใช้จากการเกษตรมาผลติไฟฟ้า ส่วนตวัชอบวนิด์เรนเจอร์มากทีส่ดุ
เพราะที่โรงเรียนมีการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมด้วย ท�าให้หนูมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม 
และเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในอนาคต ซึ่งหนูจะน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน” 

“หนูชอบวินด์เรนเจอร์มากที่สุด

เพราะที่โรงเรียนมีการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมด้วย 

ท�าให้หนูมีความเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิม” 

ในขณะที่ ด.ญ.สุกัญญา พรฉัตรภู หรือน้องเอม ป.6 อายุ 12 ปี จากโรงเรียนเดียวกัน
เล่าเสริมว่า “วันนี้ได้เรียนรู้หลายๆ อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน เก็บไปคิดในอนาคตว่าจะเอาไปใช้
ในชวีติประจ�าวนัอย่างไร หนชูอบโคลเรนเจอร์มากทีส่ดุ เพราะรูส้กึว่าเรือ่งถ่านหนิเป็นเรือ่งใหม่
ทีไ่ม่เคยรูม้าก่อน ไม่เคยรูว่้าถ่านหนิน�าไปผลติไฟฟ้าได้ และเมือ่ใช้กจ็ะหมดไปได้ แล้วหนกูช็อบ
ฐานวอเตอร์เรนเจอร์ด้วย หนูคิดว่าเรื่องน�้าเป็นเรื่องใกล้ตัว พี่ๆ เขาสอนให้หนูเข้าใจข้อดี
ข้อเสียของการน�าน�้ามาผลิตไฟฟ้า ทุกวันนี้เราใช้น�้าท�าทุกอย่าง ใช้ล้างหน้าแปรงฟัน ใช้ดื่ม 
ต้องตระหนักในการใช้มากขึ้น เพราะข้อจ�ากัดคือการหามายาก”

“หนูชอบฐานวอเตอร์เรนเจอร์ หนูคิดว่าเรื่องน�้าเป็นเรื่องใกล้ตัว

ทุกวันนี้เราใช้น�้าท�าทุกอย่าง ต้องตระหนักให้มากขึ้น เพราะข้อจ�ากัดคือการหามายาก”
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เพราะการเรียนรู้เป็นฐานรากส�าคัญในการพัฒนาเยาวชน 

ซึง่เป็นวยัต้นทางทีจ่ะเป็นพลงัในการสร้างความเปลีย่นแปลง

ให้เกิดขึ้นกับสังคมในอนาคตทุกมิติ มูลนิธิ ไทยรักษ์ป่า 

องค์กรสาธารณกุศลที่ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงาน

โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

ได้เล็งเห็นความส�าคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้เยาวชนตระหนกัถงึการใช้ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่า  โดยการ

ปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผ่าน โครงการ “เครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า” ใน 3 จังหวัด

พืน้ทีก่ารท�างาน ครอบคลมุ 3 ภมูภิาค ได้แก่ เชยีงใหม่ ชยัภมูิ 

และนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ปลุกพลังเยาวชน
“เยาวชนไทยรักษ์ป่า”“เยาวชนไทยรักษ์ป่า”สานเครือข่าย

thai rak pa
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“มลูนธิไิทยรกัษ์ป่าได้ร่วมกบัโรงเรยีนทีม่พีืน้ทีค่รอบคลมุและมคีวามสมัพนัธ์กบัล�าน�า้ของป่าต้นน�า้ โดยมุง่เน้นพฒันาทีต่วันกัเรยีนเป็นหลกั
ผ่านการจัดตั้งชมรมสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู ้และความเข้มข้นในการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
และความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ การท�ากิจกรรมในรูปแบบชมรมและการท�างานร่วมกันระหว่างเครือข่ายเยาวชน
ในแต่ละภมูภิาค เป็นการสนบัสนนุให้เยาวชนมบีทบาทในการท�างานด้านสิง่แวดล้อมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แลกเปลีย่นประสบการณ์
ในประเดน็ด้านทรพัยากรและสิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบ เกดิการเชือ่มโยงเครอืข่าย ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมอืกนัในอนาคต”
นางสาวมานนย์ี พาทยาชวีะ ผูจ้ดัการส่วนมลูนธิ ิเอก็โก กรุป๊ และเลขาธกิารมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า เล่าถงึวตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิโครงการนี้

ในระยะแรกของการด�าเนินโครงการ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเริ่มต้นสร้างเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่แรก โดยต่อยอด
จากโครงการโรงเรียนไทยรักษ์ป่า ที่มีโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 7 โรงเรยีน จากนัน้จงึขยายผลไปยงัโรงเรยีนทัง้ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาเพิม่เตมิ จ�านวน 30 โรงเรยีน 
ครอบคลุมพื้นที่ป่าต้นน�้าหลัก 5 แห่ง คือ ป่าต้นน�้าดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ-ปุย ดอยแม่วาง ดอยหลวงเชียงดาว และดอยแม่แจ่ม
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การขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่าให้เกิดขึ้นและด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ประกอบด้วยกลยทุธ์ส�าคญั 3 ด้าน ได้แก่ การเสรมิความเข้มแขง็และพฒันาศกัยภาพ
แกนน�าเยาวชน การขบัเคลือ่นชมรมสิง่แวดล้อม และการพฒันาเครอืข่ายเยาวชน 
โดยหนึ่งในกิจกรรมส�าคัญที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าเยาวชน คอื “การส�ารวจและจบัพกิดั (GPS) ต้นไม้” จากแนวคดิทีว่่า “เราไม่มวีนั
รักษ์อะไรที่เราไม่รู ้จัก” มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจึงร่วมกับเยาวชนในชมรมสิ่งแวดล้อม
ของแต่ละโรงเรียน ส�ารวจต้นไม้ จับพิกัด (GPS) และบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ทุกต้น
ในโรงเรยีน ทัง้ชนดิ ขนาด ความสงู และต�าแหน่ง แล้วจงึน�าไปค�านวณปรมิาณการกกัเกบ็
คาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ เพื่อให้เยาวชนได้รู้จักและเห็นคุณค่าของต้นไม้รอบตัว
ที่ช่วยกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษย์ไว้ เมื่อเยาวชนได้รู้จัก
และเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะก่อให้เกิดความหวงแหนและรักษาในที่สุด 
นอกจากนั้น เยาวชนยังได้เรียนรู้กระบวนการท�างาน ตั้งแต่การวางแผน การแบ่งงาน 
การใช้ GPS การจดบันทึกข้อมูล การจัดท�าแผนที่ และฝึกการท�างานเป็นทีมอีกด้วย

กลยุทธ์การขับเคลื่อนเครือข่าย

เยาวชนไทยรักษ์ป่า

กิจกรรมส�ารวจและจับพิกัด (GPS) ต้นไม้ในโรงเรียน โดยชมรมสิ่งแวดล้อม วัดเส้นรอบวงต้นไม้ แหล่งกักเก็บคาร์บอน

กล้องวัดความสูงของต้นไม้
เพื่อค�านวณการกักเก็บคาร์บอน

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
และพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชน
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แปรเศษวัสดุเป็นกระถางต้นไม้

จากจุดเริ่มต้นของกิจกรรมจับพิกัด (GPS) ต้นไม้ในโรงเรียน
เดินหน้าสู่ความส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยปี 2561 โรงเรียน
เครือข ่ายฯ จ�านวน 5 โรงเรียน ได้รับมอบประกาศนียบัตร
จากโครงการ “สนบัสนนุกจิกรรมลดก๊าซเรอืนกระจก” (Low Emission
Support Scheme: LESS) ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ซึง่ผลรวมการตรวจนบัปรมิาณ
การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน
มีจ�านวน 1,584.89 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ (tCO2e)

นอกจากกิจกรรมการจับพิกัดต้นไม้แล้ว มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
ยังพัฒนาศักยภาพแกนน�าเยาวชนอย่างต่อเนื่องผ่านค่าย
เด็กไทยรักษ์ป่าและกิจกรรมส�ารวจป่าต้นน�้าดอยอินทนนท์ 
ปัจจุบันแกนน�าเยาวชนในโครงการฯ ได้สร้างสรรค์และต่อยอด
โครงงานต่างๆ เพือ่ร่วมรกัษาสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนอย่างต่อเนือ่ง
อาทิ โครงงานแยกขยะ สมุนไพรชนเผ่า ปุ๋ยอินทรีย์ Eco-bricks 
และการแปรเศษวสัดเุป็นกระถางต้นไม้ รวมทัง้การรณรงค์เกบ็ขยะ
ในพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น

ส�ารวจป่าต้นน�้า ณ ดอยอินทนนท์

เครือข่ายเยาวชนร่วมกันเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะปุ๋ยอินทรีย์

รับมอบประกาศนียบัตร
จาก โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

เรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน�้า ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า

ผลจากการมส่ีวนร่วมของเยาวชนในการดแูลและรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผ่านเครอืข่ายเยาวชนไทยรกัษ์ป่านัน้ นบัเป็นจดุเริม่ต้นของการสร้างจติส�านกึแห่งการอนรุกัษ์ให้ยัง่ยนื
ในใจเยาวชนและเป็นจดุเริม่ต้นของพลงัแห่งการลงมอืท�า ซึง่พลงัเลก็ๆ ทีถ่กูปลกุขึน้อย่างต่อเนือ่ง
ในเยาวชนนี้จะเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนสังคมในอนาคตต่อไป
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เครื่องดื่มยอดฮิตของพ.ศ.นี้ คงไม่มีอะไรเกิน “ชานมไข่มุก” 
ด้วยรสชาตหิอมหวานทีม่าพร้อมความหนบึหนบัของไข่มกุ  ท�าเอา
หลายคนตดิอกตดิใจ กลายเป็น #ทาสชานมไข่มกุ ต้องกนิเกอืบทกุวนั
แล้วรู้ไหมว่า ในชารสชาติหวานอร่อยนั้น แฝงไปด้วยอะไรบ้าง

อะไรอยู่ในชานมไข่มุก

ชานมไข่มกุเป็นเครือ่งดืม่ประเภทชา ทัง้ชาไทย ชาเขยีว 
หรือชาผลไม้ บางร้านมีให้เลือกหลากหลายชนิด 
หลกั  ๆจะเป็นการน�าชามาผสมกบันม ไซรปั ครมีเทยีม 
และน�า้ตาล หรอืนมข้นหวานตามสตูรของแต่ละร้าน
บ้างก็ดื่มแบบใส่น�้าแข็ง แบบปั่นหรือแบบสมูทตี้
แต ่สิ่งที่ขาดไม่ได ้คือเม็ดไข ่มุกซึ่งท�ามาจาก
แป้งมันส�าปะหลังและมีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ ่ม
หนึบหนับ

การดืม่ชาทีไ่ม่มนี�า้ตาลอาจเป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ
เพราะชาส่วนใหญ่อดุมไปด้วยสารต้านอนมุลูอสิระ
ในกลุ ่มโพลีฟ ีนอลที่มีคุณสมบัติช ่วยยับยั้ ง
กระบวนการอักเสบและความเสียหายของเซลล์
ในร่างกาย แต่ส�าหรับชานมไข่มุกที่มีทั้งน�้าตาล 
น�า้เชือ่ม ครมีเทยีม นมข้นหวาน และแป้งจากเมด็ไข่มกุ 
หรอืแม้แต่การเพิม่วปิครมีตบท้าย เมือ่เทยีบกนัแล้ว
ย่อมไม่คุ้มค่ากับประโยชน์ที่ได้รับจากชา 

ท�าไมชานมไข่มุก
อาจไม่ดีต่อสุขภาพ

แต่ไม่ใช่หัวใจและร่างกาย

Health
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Did You Know ?

คุณค่าทางสารอาหารน้อย การได้รับน�้าตาลจากชานมไข่มุก
อาจท�าให้ร่างกายมพีลงังานเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ แต่เครือ่งดืม่ชนดินี้
แทบไม่มีวิตามิน แร่ธาตุ กากใย และสารอาหารใดๆ รวมทั้งหากกิน
ไข่มุกมากเกินไปอาจจะท�าให้ท้องผูกได้

มีแคลอรี่สูง ชานมไข่มุก 1 แก้วที่เพิ่มนมสดและเม็ดไข่มุกจะให้
พลังงานมากถึง 335 แคลอรี่ โดย 1 ใน 3 เป็นแคลอรี่จากเม็ดไข่มุก 
หากกนิชานมไข่มกุวนัละ 2 แก้ว กจ็ะเทยีบเท่ากบัได้รบัแคลอรี ่1 ใน 3 
ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน (1,800-2,000 แคลอรี่) เลยทีเดียว 
อกีทัง้อาจมนี�า้ตาลมากถงึ 7 ช้อนชา ผูท้ีเ่ป็นโรคอ้วนหรอืโรคเบาหวาน
จึงไม่ควรกิน

อาจมีวัตถุเจือปนอาหาร เคยมีรายงานว่าผู ้ผลิตบางราย
ใช้สารปนเป้ือนอนัตรายทีใ่ช้ในการท�าพลาสตกิอย่าง DEHP โดยน�ามาเป็น
ส่วนผสมในชานมไข่มกุ เพือ่เพิม่สแีละรสสมัผสัแทนการใช้น�า้มนัปาล์ม
ที่มีราคาแพงกว่า

อาจก่อให้เกิดอาการแพ้หรือระบบย่อยผิดปกต ิ
ในขั้นตอนการผลิตเม็ดไข่มุก หากปรุงไม่สุก แช่น�้ามากเกินไป 
เก็บไว้นานเกิน หรือปนเปื้อนเปลือกของมันส�าปะหลัง อาจท�าให้
ผูบ้รโิภคท้องอดื ส่งผลต่อระบบประสาท และก่อให้เกดิโรคคอพอกได้
บางครัง้อาจมส่ีวนผสมของซลัไฟต์ด้วย ผูท้ีม่ภีาวะย่อยสารนีผ้ดิปกติ
จึงควรหลีกเลี่ยง

ชานมไข่มุกเป็นเครื่องดื่มที่ควรบริโภคนานๆ ครั้งเท่านั้น 
ผู้ที่อดใจไม่ได้หรืออยากดื่มแต่ก็ห่วงสุขภาพ สามารถสั่ง
ชานมไข่มุกแบบหวานน้อยหรือไม่ใส่น�้าตาลเลย รวมทั้ง
ลดน�้าเชื่อมและสารเพิ่มความหวานอื่นๆ โดยควรเลือกร้าน
ที่ใช้นมสดหรือนมไขมันต�่าแทนครีมเทียม และอาจดื่มชา
แบบไม่ใส่ไข่มุกเพื่อลดปริมาณแคลอรี่ด้วย แม้อาจท�าให้
ชานมไข่มกุไม่เป็นชานมไข่มกุเหมอืนเดมิจากทีเ่คยบรโิภคกต็าม
แต่แบบนี้ก็ดีต่อสุขภาพกายและใจมากกว่าที่เคย

ดังนั้น ใครที่ชอบดื่มชานมไข่มุกควรค�านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการดังต่อไปนี้ด้วย

มูลนิธิเพื่อผู ้บริโภค สุ ่มเก็บตัวอย่างชานมไข่มุกทั้งหมด 25 ยี่ห้อ 
ขนาดแก้วปกติ แบบไม่ใส ่น�้าแข็ง ในเดือนพฤษภาคม 2562 
โดยชานมไข่มุกที่ซื้อมีราคาตั้งแต่แก้วละ 23 – 140 บาท ส่งตรวจ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ปริมาณพลังงาน น�้าตาล 
ไขมัน และทดสอบหาโลหะหนักประเภทตะกั่ว และสารกันบูด
ในเม็ดไข่มุก โดยผลการทดสอบพบว่า ปริมาณน�้าตาลน้อยที่สุด
ต่อแก้ว อยู่ที่ 4 ช้อนชา ยี่ห้อที่มีน�้าตาลมากที่สุดอยู่ที่ 18.5 ช้อนชา
ในขณะที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะน�าปริมาณน�้าตาล
ที่ได้รับต่อวัน ไม่ควรเกิน 24 กรัม หรือ 6 ช้อนชา ซึ่งพบว่ามีเพียง
2 ยี่ห้อเท่านั้น ที่มีปริมาณน�้าตาลน้อยกว่า 24 กรัม
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วิธีอยู่อย่างมีความสุข
มนุษย์เรานี้มีข้อเสียประการหนึ่ง คือว่า ชอบเก็บทุกอย่าง วัตถุก็เก็บ อารมณ์ก็เก็บ

มีอะไรผ่านมาก็เก็บใส่กระเป๋าเสียเรื่อย เอาไปกองไว้เยอะแยะในที่ ๆ จะกองได้

ถ้ามีทางพอที่จะวางของได้ มันก็ค่อยมากขึ้น ๆ

ถ้าเราเกบ็ไว้ด้วยอารมณ์หวงแหน เกบ็ไว้ด้วยความโลภ ความตระหนี่
อันนั้นมันก็เป็นกิเลสเกิดขึ้นในใจ ท�าให้เป็นภาระ เป็นกังวล
ด้วยประการต่าง ๆ นิสัยของมนุษย์ก็ชอบเก็บอย่างนี้ เพราะฉะนั้น
จงึเกบ็ไปถงึอารมณ์ เรยีกว่าเป็นสิง่ไม่มตีวัตนอะไร มนัเป็นนามธรรม
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ว่าเราไม่ให้มันดับไป เอามาเก็บไว้

ทกุคนลองคดิดวู่า ในชวีติของเรานีเ่กบ็อะไรไว้บ้าง เรือ่งเก่าๆ แก่ๆ
ตัง้แต่ในสมยัก่อน  ๆสมมตว่ิาในสมยัเป็นเดก็ เรายงัจ�าได้ว่า อะไรเกดิขึน้
ในชีวิตของเรา ถ้าเพียงนึกแล้วหัวเราะ ตนเองก็ไม่เป็นไรหรอก 
แต่ว่าบางทีเรานึกแล้วก็เศร้าใจ น้อยใจในโชคชะตาของตนเอง 
ว่าเรานีเ้กดิมาไม่เหมอืนเขา เขาสะดวก เขาสบาย เขามัง่มก้ีาวหน้า
แต่ว่าเรานี้ไปไม่รอด เกิดความน้อยเนื้อต�่าใจขึ้นในตัวเอง ว่ามี
สภาพเช่นนั้น อันนี้ก็เป็นทุกข์

ทกุข์เพราะอะไร ทกุข์เพราะว่าไปเอาของเก่ามาด ูไม่ได้ดดู้วยปัญญา
แต่ดูด้วยความหลงผิด ความเข้าใจผิด จึงได้เกิดความทุกข์
ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆ คนบางคนมีอายุมากแล้ว
แต่ยงัคดิถงึความหลงั ซึง่ท�าให้เศร้าเสยีใจ ของเก่าทีผ่่านพ้นไปแล้ว
แล้วเอามาคิดให้มันเป็นทุกข์นี่ไม่ดีแน่ อย่าคิดอย่างนั้น

ถ้าเอามาคิดแต่เพียงเพื่อศึกษาเรื่องชีวิต เพื่อให้เห็นว่า ชีวิตเรานี่
มันผ่านอะไรมามากมาย ดีบ้าง ชั่วบ้าง สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ได้บ้าง
เสียบ้าง ขึ้นและลงมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงป่านนี้แล้ว แล้วเราก็จะ
มองเห็นความจริงอันหนึ่งว่า บรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว
มันก็หายไปแล้ว ไม่มีอะไรเหลืออยู่กับเราอีกต่อไป มันกลายเป็น
ความหลงั ขอให้มนัเป็นความหลงัไปเสยี อย่าให้มนัเป็นความหวงัเลย
แต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นความหลังผ่านพ้นไปแล้ว ก็แล้วไป
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มันไม่มีเรื่อง แต่ถ ้ามีความหวังอยู ่แล้ว มันก็วุ ่นวายสับสน
ด้วยประการต่างๆ นี่คือความยุ ่งในชีวิตที่เป็นสันดานก็ว่าได้ 
เพราะเราเกิดมาก็ต้องมีการสะสมมาเรื่อยๆ เป็นทุกข์มาเรื่อยๆ

ทนีีเ้รามาศกึษาธรรมะ มารูค้วามจรงิว่า การเกบ็อารมณ์ทัง้หลายไว้
นั้นไม่ดี เราก็หัดปล่อยวางของเก่าไปแล้ว แล้วก็อย่าเอาของใหม่
เข้ามาอีก ให้เหมือนกับค�าสวดมนต์บทหนึ่งว่า

ภารา หเว ปัญจกัขนัธาขนัธ์ทัง้ห้า
เป็นภาระหนกัเน้อ

ภาระหาโร จะ ปคุคะโล
บคุคลนัน่แหละเป็นผูแ้บกของหนกัพาไป

ภาราทานงั ทกุขงั โลเก
การยดึถอืของหนกัไว้เป็นความทกุข์ในโลก

ภาระ นกิเขปะนงั สขุงั
การสลดัของหนกัลงเสยีได้เป็นความสขุ

นกิขปิิตวา คะรงุ ภารงั
พระอรยิเจ้าสลดัทิง้ของหนกัลงเสยีแล้ว

อญัญงั ภารงั อนาทยิะ
ทัง้ไม่หยบิฉวยเอาของหนกัอนัอืน่ขึน้มาอกี

สะมลูงั ตณัหงั อพัพยุหะ
กเ็ป็นผูถ้อนตณัหาขึน้ได้ กระทัง่ราก

นจิฉาโต ปะรนิพิพโุต
เป็นผูห้มดสิง่ปรารถนา ดบัสนทิไม่มส่ีวนเหลอื

หมายความว่า จติมนัว่าง พอปล่อยวางอนัเก่าแล้ว อย่าไปเอาอนัใหม่
เข้ามาอกี ให้จติมนัว่างจากความอยากในเรือ่งนัน้ เทีย่งแท้ทีจ่ะดบัทกุข์ได้
คือถึงพระนิพพาน นี่คือการสอนให้ปล่อยวาง

เพราะว่าคนเราไม่ชอบปล่อยวาง จึงเป็นทุกข์ ทีนี้หัดปล่อยหัดวาง
เสยีบ้าง เรือ่งอะไรทีม่นักลุม้อกกลุม้ใจ เอามาคดิแล้วมนัไม่สบายใจ
วางๆ เสยีบ้าง อย่าคดิถงึสิง่นัน้ การทีจ่ะไม่คดิถงึสิง่นัน้ กต้็องควบคมุ
จิตใจของเราไว้เวลามันเกิดความคิดในเรื่องอะไร ซึ่งเป็นเรื่อง
ประวัติศาสตร์ซ�้ารอยคิดแล้วมันกลุ้มทุกที

เดือดร้อนทุกที น�้าตาไหลทุกที ก็พอรู้บ้าง มีประสบการณ์มาเยอะ 
พอสิง่นัน้แวบเข้ามากใ็ห้รูท้นั แล้วกต็ะเพดิมนัออกไป ไล่มนัออกไป
ด้วยการพูดกับตัวเองว่า “เอาอีกแล้ว เอาอีกแล้ว จะโง่อีกแล้ว
โง่ทีไรแล้วยุ่งทุกที อย่าโง่เลย ปล่อยมันไปเถอะ”

บอกกับตัวเองอย่างนั้น บอกอย่างนี้บ่อยๆ มันค่อยฉลาดขึ้น
การปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นในใจของเรา เพราะเรารู ้ว ่ามันเป็น
สิ่งที่วุ่นวายหนักหนา คอยดุคอยว่าตัวเองไว้ อย่างนี้เขาเรียกว่า
ก�าหนดความคิดของเราไว้ในใจ เราก็สามารถจะเอาชนะสิ่งนั้นได้

ใครเกิดความทุกข์อะไรขึ้นในใจ ก็ใช้วิธีนี้ขับไล่มันออกไป แต่ว่า
ขบัมนัออกไปแล้ว มนัไปแล้ว เรากต้็องคดิอกีหน่อย คดิว่ามนัเกดิขึน้
เพราะอะไร ท�าไมมันจึงได้เกิดอย่างนั้น สิ่งนั้นคืออะไร มันมีคุณ
มค่ีาอะไรหนกัหนาทีท่�าให้เราต้องคดิต้องนกึถงึสิง่นัน้บ่อยๆ มองให้ดี
พิจารณาให้รอบคอบ

ให้เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่มีอะไรที่เรียกว่า
เที่ยงแท้ ไม่มีอะไรที่เรียว่าเป็นสุขสนุกสนาน ไม่มีอะไรที่เรียกว่า
เป็นเนื้อแท้ในตัวมันเอง มันเป็นแต่เพียงอาศัยอะไรๆ หลายอย่าง
ปรงุแต่งรวมกนัเข้า แล้วแสดงให้เราเหน็เป็นภาพมายาทัง้ภายนอก
ทั้งภายใน

คล้ายกบัว่า เราเหน็พยบัแดด เวลาแดดร้อนจดั ตาลายไป มองเหน็
เป็นภาพอะไรๆ พอเข้าใกล้มนัหายไป หรอืว่าภาพมายาประเภทต่างๆ
ที่เราเห็นแล้วมันก็หายไป เราก็เอามาบอกตัวเองว่า นี่มันเป็น
เรื่องมายาทั้งนั้น ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอน ท�าไมไปคิดให้มัน
วุ่นวายใจ

บอกตัวเองอย่างนั้น สิ่งนั้นมันก็ค่อยคลายเบาไปจากจิตใจเรา
จะอยู่อย่างมีความสุข สดชื่นในชีวิตประจ�าวัน การอยู่อย่างสดชื่น
นัน่แหละ คอืการทีเ่ราได้สิง่ทีม่คีณุค่าส�าหรบัชวีติ แต่การอยูอ่ย่างชนดิที่
กลุม้ใจ มนัไม่มปีระโยชน์อะไร มนัเป็นเรือ่งให้เกดิความวุน่วายเปล่าๆ

ที่มา :  พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) 
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ จ.นนทบุรี
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ดวงประจ�ำเดือน ตุลำคม - ธันวำคม 2562

15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
(ราศีกรกฎ)
คณุมคีวามคดิเป็นอสิระ ไม่ยดึตดิกบักฏเกณฑ์ใดๆ
ไม่ชอบการอยูภ่ายใต้ค�าสัง่  ค�าบงการของใคร ช่วงนี้
หากมโีอกาสควรเกบ็กระเป๋าออกไปเผชญิโลกกว้าง
ไปท่องเที่ยวตามหาแรงบันดาลใจ แม้ใครมองว่า
ชีวิตของคุณในตอนนี้ยังไม่มั่นคง แต่ก็เป็นชีวิต
ที่สามารถสนุกกับสิ่งใหม่ๆ ได ้เต็มที่  การเงิน
มีความมั่นคงได้รับผลประโยชน์จากแหล่งเดิม
ที่คุณมี และสามารถวางใจได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ควรมองหาทิศทางการเงินใหม่ หรือน�าเงินไป
ต่อยอดสร้างผลประโยชน์ที่มากขึ้น การท�างาน
มีโอกาสที่ดีเข้ามา เป็นช่วงเวลาแห่งข่าวดีได้รับ
การยอมรับมีช่องทางไปสู่ความส�าเร็จ แต่ระยะนี้
คุณไม่อยากตัดสินใจเลือกอะไร กลัวว่าจะต้อง
เสยีสิง่ทีม่อียู ่กลวัความไม่มัน่คง จงึพยายามถ่วงเวลา 
การตัดสินใจออกไปเป็นเหตุท�าให้เสียโอกาส
ได้ด้วยเช่นกัน คุณควรสนับสนุนผู้อื่น โดยเฉพาะ
คนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองไปสู่ความส�าเร็จ มีอะไร
ทีส่ามารถให้ความช่วยเหลอืได้แม้เป็นเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 
ก็ควรช่วยเหลือเขา

16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
(ราศีมังกร)
มีการวางแผนในระยะยาว คิดถึงอนาคต คาดหวัง
ความส�าเร็จที่รอคอยอยู ่ข้างหน้า การตัดสินใจ
ท�าอะไรในช่วงนี้เป็นการตัดสินใจที่คิดถึงปัจจัย
หลายๆ อย่าง เนื่องจากต้องการสร้างความมั่นคง 
จึงคิดเปรียบเทียบตัวเลข ผลประโยชน์มากกว่า
จะมองที่คุณค่า การเงินมีความก้าวหน้า ได้รับ
การสนบัสนนุส่งเสรมิจากครอบครวั มกัมกีารใช้จ่ายเงนิ
ไปกับการพบปะสังสรรค์ ใช้จ่ายเงินเพื่อเข้าสังคม
การท�างานค่อนข้างขดัใจ เนือ่งจากจะมุง่ไปทีเ่ป้าหมาย
มากกว่ากระบวนการ อยากจดัการกบังานด้วยวธิกีาร
ของตัวเอง แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากเพราะมีคนที่คอย
จับตามองอยู ่  คุณควรใส่ใจกับลูกน้องบริวาร
ซึง่ในตอนนีเ้ขาก�าลงัน้อยใจอะไรบางอย่างเกีย่วกบัคณุ
ควรใช้โอกาสนีพ้ดูคยุท�าความเข้าใจกนัให้ด ีความใส่ใจ
ท�าให้เกิดความประทับใจและพร้อมสนับสนุนคุณ
อย่างเต็มที่ 

13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
(ราศีกุมภ์)
คณุสามารถก้าวผ่านเรือ่งทีย่ากได้ด้วยความสามารถ
ของตัวเอง ยิ่งมีเรื่องที่ท้าทายความสามารถเกิดขึ้น
มากเท่าไหร่ กย็ิง่แขง็แกร่งมากขึน้เท่านัน้ จนปัญหา
ทีเ่ข้ามากลายเป็นเรือ่งธรรมดา สนกุทีไ่ด้ท้าทายตวัเอง
อยู่ทุกๆ วัน การเงินมีเรื่องที่ต้องใช้จ่ายบ้าง แต่กย็งั
บริหารจัดการสถานการณ์การเงินของตัวเองได้
เป็นอย่างด ี สิง่ทีว่างแผนคาดการณ์เอาไว้ เป็นไปตามทีค่ดิ
คณุจงึรบัมอืกบัสถานการณ์การเงนิด้วยความสบายใจ
การท�างานก้าวหน้าไปอย่างรวดเรว็ ไม่กลวัทีจ่ะต้องจดัการ
กบัเรือ่งไม่คาดคดิ ไม่หนปัีญหาและสามารถแก้ไขปัญหา
ไปพร้อม  ๆกบัน�าพางานให้ก้าวไปข้างหน้าได้  คณุควรดแูล
ภาพลกัษณ์ของตวัเอง ใส่ใจกบับคุลกิภาพ การวางตวั
รวมไปถึงการแต่งกาย จัดหาเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูดี
เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ

14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
(ราศีเมถุน)
คณุมคีวามเดด็ขาด ใส่ใจในทกุรายละเอยีด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ก็ทุ่มเทท�าอย่างเต็มที่ ช่วงนี้
จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เพศหญิง การเงิน
ไม่มเีรือ่งยุง่ยากทีส่ร้างความไม่สบายใจ บรหิารจดัการ
ได้เป็นอย่างด ีรายรบัทีเ่ข้ามาเพยีงพอส�าหรบัค่าใช้จ่าย
ให้ได้ใช้จ่ายอย่างไม่ต้องกงัวล ต้องการซือ้ความสขุ
ความบนัเทงิหรอืสิง่ฟุม่เฟือยเพิม่เตมิกส็ามารถท�าได้
คณุพอใจในสิง่ทีต่วัเองมอียู ่มคีวามสขุกบัสถานภาพ
ของตวัเองในปัจจบุนั  การท�างานได้รบัโอกาสจากผูใ้หญ่
ในที่ท�างาน คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณอยู่ 
เปิดโอกาสให้ได้ลองท�าสิ่งใหม่ ได้แสดงศักยภาพ
ของตวัเองมากขึน้ การวางแผนงานด้วยความรอบคอบ
ระมดัระวงัจะส่งเสรมิคณุ ความสขุมุ ความละเอยีด
จะยิ่งท�าให้ได้รับความไว้วางใจ และมีโอกาส
ก้าวหน้าในเรื่องงานมากขึ้นด้วย คุณควรท�าบุญ
ในด้านการแพทย์ โดยเฉพาะการท�าบญุกบัผูป่้วยเรือ้รงั

16 ธันวาคม - 15 มกราคม
(ราศีธนู)
ช่วงนี้คุณรู ้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่
ไม่ว่าท�าอะไรก็รู ้สึกขาดๆ เกินๆ ควรระมัดระวัง
ทรัพย์สินสูญหาย หรือเสียหายอย่างไม่มีเหตุผล 
อยูด่ีๆ  กม็เีรือ่งให้ต้องใช้จ่าย รวมทัง้ต้องบรหิารจดัการ 
โดยที่มีต้นทุนไม่เพียงพอกับสเกลงานที่ต้องท�า
ต้องพยายามจดัสรรให้ผ่านพ้นไปได้ การเงนิของคณุ
ต้องระวังการเชื่อคนอื่นมากจนเกินไป ถ้าไม่ตรวจ
สอบข้อมลูให้ดกีจ็ะท�าให้ตดัสนิใจผดิพลาด เรือ่งงาน
ต้องคอยจดัการกบัปัญหาเก่า แม้จะไม่ใช่งานทีย่ากมาก
แต่ก็เป็นงานที่รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ เหมือนตัวเอง
ก�าลงัย�า่อยูก่บัที ่แทนทีจ่ะได้คดิงานใหม่ แต่กลบัต้อง
คอยแก้ไขปัญหาเดมิ หรอืเกบ็งานเดมิๆ ควรวางแผน
หาวิธีการที่แก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว จะได้
ไม่ต้องมาเสียอารมณ์ท�าเรื่องเดิมซ�้าๆ คุณควร
ท�าบญุด้วยน�า้ เช่น การถวายน�า้แด่พระหรอืบรจิาคน�า้
เป็นการกุศลทั่วไป

17 สิงหาคม - 16 กันยายน
(ราศีสิงห์)
คณุมคีวามมัน่คงและมัง่คัง่ เป็นช่วงเวลาแห่งความ
สุขสบาย อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
ได้รบัการยอมรบัจากเพือ่นฝงู จากวงสงัคมเป็นอย่างดี
มคีวามเป็นผูน้�า มอี�านาจแฝงอยูใ่นตวัเอง ไม่ว่าจะเลอืก
ตดัสนิใจอย่างไร กม็คีนพร้อมสนบัสนนุอยูเ่คยีงข้าง
ตลอดเวลา การเงนิมคีวามเกีย่วข้องกบัมติรภาพเพือ่นฝงู
ใช้จ่ายเงินไปในเรื่องที่สร้างความสุขให้กับตัวเอง
มกัใช้เงนิไปกบัของฟุม่เฟือยเครือ่งแสดงรสนยิมต่างๆ
การท�างานยงัต้องอดทน ต้องกดัฟันท�าสิง่เดมิๆ ต่อไป
เป้าหมายทีว่างเอาไว้มกีารเลือ่นออกไป  ต้องพจิารณา
และตดัสนิใจระหว่างการท�าสิง่เดมิกบัเป้าหมายเดมิต่อไป
หรอืการละทิง้สิง่ทีท่�าเอาไว้แล้วเสีย่งไปหาทางเลอืกใหม่
ข้างหน้า คณุควรแสดงความชืน่ชม แสดงความยนิดี
กบัผูป้ระสบความส�าเรจ็ ชืน่ชมกบัผูท้ีไ่ด้รบัโอกาสทีด่ี
จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่ดีเช่นนั้น
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14 มีนาคม - 12 เมษายน
(ราศีมีน)
คณุมเีป้าหมายทีช่ดัเจน  รูว่้าตวัเองควรจะจดัการอะไร
อย่างไร  เพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้รวดเร็วที่สุด
แต่ต ้องเดินตามเส้นทางที่มีคนก�าหนดเอาไว้
มกีฎระเบยีบ มข้ีอบงัคบั สถานการณ์เช่นนี ้จงึท�าให้
รู้สึกอึดอัดร�าคาญใจ การเงินมีความมั่นคง และมกั
จะใช้จ่ายเงินไปกับการสังสรรค์ ปาร์ตี้กับเพื่อนฝูง
รวมถึงการเข้าสังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งท�าให้
ได้รับการยอมรับจากบุคคลเหล่านั้นด้วยเช่นกัน 
การท�างานให้ได้ประสทิธภิาพในช่วงนีค้วรจะท�างาน
ในสถานทีส่งบ ใช้ความคดิ ใช้ความละเอยีดรอบคอบ
ในการจัดการ คุณมีการวางแผนงานอย่างรัดกุม
มเีป้าหมายในระยะยาว คาดการณ์ถงึผลประโยชน์
ทีจ่ะได้รบักลบัมา และน�าความส�าเรจ็นัน้ไปต่อยอด 
คุณควรรับงานพิเศษ ท้าทายตัวเอง พัฒนาตนเอง
ให้มีความสามารถและรอบรู้มากขึ้น แล้วโอกาส
จะเข้ามาในช่วงเวลาทีค่ณุพร้อมจะแสดงศกัยภาพ

13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
(ราศีเมษ)
ช่วงนีค้วามสามารถของคณุเป็นสิง่ทีใ่ครๆ กต้็องการ
กันทั้งนั้น คุณมีผลงานที่สร้างสรรค์มีลายเซ็นต์
เป ็นของตัวเองอย่างชัดเจน สิ่งที่สร ้างเอาไว ้
ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างดี สร ้างความภูมิใจ 
สร้างก�าลังใจให้พัฒนาศักยภาพของตัวเองต่อไป 
การเงนิได้มาจากการจัดการ การใช้ความเด็ดขาด
ในการตดัสนิใจ มเีรือ่งทีค่่อนข้างยากล�าบากอยูบ้่าง
แต่ก็ไม ่ได ้ใส ่ใจกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ท�าให้
ผ่านปัญหาเหล่านัน้มาได้อย่างง่ายดาย  การงานก้าวหน้า
มัน่คง มงีานเข้ามาให้ได้แสดงฝีมอือย่างไม่ขาดสาย
จะน่าเป็นห่วงกแ็ต่เรือ่งทีจ่ะจดัการกบังานทีท่�าไม่ทัน
ต้องมีการวางแผนจัดล�าดับความส�าคัญ ประเมิน
ระยะเวลาในการท�างานแต่ละงานให้ด ีหากจดัการได้
โอกาสทัง้หมดกจ็ะเป็นของคณุ นอกจากนีท้ีท่�างาน
ทั้งเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน รวมทั้งลูกน้องของคุณ
ต่างพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ คุณควรเดิน
ทางไปท�าบุญด้านการศึกษา ท�าบุญเกี่ยวกับเด็ก 
หรือท�าบุญกับสามเณร

14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
(ราศีพฤษภ)
มเีรือ่งต้องตดัสนิใจ เป็นเรือ่งทีส่่วนหนึง่แล้วคณุกย็งั
ไม่แน่ใจเท่าไหร่และยังไม่อยากคิดค้นหาข้อมูล 
หาเหตผุลอะไรมาช่วยในการตดัสนิใจครัง้นี ้ อยากปล่อย
ให้มนัผ่านไปก่อนมากกว่า  การเงนิเข้ามาจากการท�างาน
การวางแผนงานอย่างเข้มข้นจริงจัง ความทุ่มเท
ท�าให้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินมากขึ้น ช่วงนี้
คุณมีศักยภาพในการท�างานมาก จัดการงาน
อย่างรวดเรว็ กระตือรือร้นในการเข้าไปจัดการแก้ไข
เรื่องราวต่างๆ เรื่องงานคุณเติบโตอย่างรวดเร็ว
เป็นเพราะความรับผิดชอบ ความเป็นผู ้ใหญ่
ที่สามารถดูแลควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี
และอกีส่วนหนึง่กเ็ป็นเพราะก�าลงัได้รบัการสนบัสนนุ
จากผู้ใหญ่ในที่ท�างาน เขามองเห็นความสามารถ 
ไว้วางใจให้คุณรับผิดชอบงานที่เปรียบเหมือน
การเลื่อนต�าแหน่งให้กับคุณอยู่เหมือนกัน คุณควร
ท�าบุญเสริมดวง หรือท�าบุญด้วยสนับสนุนงาน
ด้านสังคมทั่วไป รวมทั้งการจัดกิจกรรมอาสา
ที่เป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ

17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
(ราศีตุลย์)
มีความเป็นตัวของตัวเอง พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่
มสีิง่ทีต่วัเองสนใจเป็นพเิศษและจะส่งเสรมิคณุได้ดี
สถานการณ์รอบข้างค่อนข้างสับสนวุ่นวายแต่ก็
ก้าวผ่านไปได้ด้วยดจีากมมุมองความคดิดีๆ  ของตวัเอง
การเงินมีโอกาสที่ได้เริ่มต้นโครงการใหม่ มองเห็น
แหล่งเงินทุน แหล่งผลประโยชน์ เมื่อได้ลงมือท�า
อะไรๆ ก็ค่อยๆ ปรากฎชัดเจนมากขึ้น สิ่งที่ลงทุน
ลงแรงไปไม่ได้เสียเปล่า แต่ก�าลังค่อยๆ ออกดอก
ออกผลทลีะเลก็ทลีะน้อย การท�างานต้องเหนือ่ยหน่อย
เพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเอง ว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นสิ่ง
ทีถ่กูต้อง  และวิธีการท�างานของคุณเป็นวิธีการ
ที่ได ้ผล แม้คนรอบข้างจะไม่เข้าใจและมองว่าคณุ
หัวดื้อแต่ความคิดของเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจ
ของคณุได้  คณุควรให้ความส�าคญักบัหวัหน้าของคณุ
อาจซื้อของฝากหรอืของขวญัให้กบัหวัหน้า ในโอกาส
ที่เหมาะสม 

16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
(ราศีพิจิก)
คณุมจีนิตนาการ มองเหน็ในสิง่ทีค่นอืน่มองไม่เหน็
ท�าให้เข้าถึงโอกาสได้อย่างหลากหลาย จึงควร
น�าความคิดนั้นมาท�าให้เป็นรูปธรรม คิดอะไร
อย่าเกบ็เอาไว้คนเดยีว ต้องหาโอกาสน�ามาสร้างงาน
จะท�าให้เกดิผลงานทีไ่ด้รบัการยอมรบัในความสามารถ
ทีไ่ม่มใีครปฏเิสธคณุได้ การเงนิเข้ามาหลายทศิทาง
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะท�างานมากขึ้น ต้องมีการ
จัดระบบการเงินให้ดีจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาก
อย่างที่เป็นอยู่ วางแผนให้ชัดเจนจะท�าให้การเงิน
ก้าวหน้ามากขึ้น เรื่องงานต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา 
จะเกิดเหตุการณ์งานด่วน งานเข ้าอยู ่ เรื่อยๆ
ท�าให้ต้องพัฒนาตัวเอง ให้ทันต่อสถานการณ์ 
ต้องเรยีนรูส้ิง่ใหม่อยูต่ลอดเวลา จะท�าให้คณุเหนือ่ย
และรู้สึกว่าไม่สามารถวางแผนงานได้อย่างแท้จริง 
แต่ด้วยความท้าทายนีท้�าให้ความสามารถของคุณ
ได้รับการยอมรับ คุณควรใส่ใจดูแล หรือให้เวลา
บตุรหลานและบคุคลในครอบครวัของคณุ

17 กันยายน - 16 ตุลาคม
(ราศีกันย์)
ชีวิตของคุณมีภาระหน้าที่หลายอย่างที่ด�าเนิน
ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เร่งรีบ ต้องรีบจัดการ
คุณสามารถรับผิดชอบและจัดการกับสถานการณ์
ได้เป็นอย่างด ีแต่อย่าลมืดแูลสขุภาพกาย สขุภาพใจ
ของตวัเองด้วย การเงนิได้รบัจากแหล่งผลประโยชน์
ทางการเงินที่ไม ่ค ่อยมีความชัดเจน มีโอกาส
ได้รบัเงนิจากงานพเิศษ งานอดเิรก งานทีท่�าแล้วจบ
ไปเป ็นงานๆ หรือได ้รับการติดต ่อเสนองาน
แต่ยังไม่มีรายละเอียดของรายได้ที่ชัดเจนมาให้ 
อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีอะไรก็ควรคว้าเอาไว้ก่อน
การท�างานมีแต่ความสุขความยินดี พอใจกับงาน
ทีต่วัเองได้รบัมอบหมาย มองเหน็โอกาสในการพฒันา
งานที่ เป ็นตัวของคุณเองอย่างแท้จริง รวมทั้ง
ผลประโยชน์ทีไ่ด้จากงานนัน้กน่็าพอใจส�าหรบัคณุด้วย
คุณควรให้การใส่ใจ ดูแลวัตถุ สิ่งของที่เป็นของ 
ของเก่า ของโบราณ ต่างๆ รวมถึงการเที่ยวชม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
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