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	 เผลอแป็ปเดียว	ปี	2562	ก็ก�ำลังจะผ่ำนไปอย่ำงรวดเร็ว	หลำยคนอำจนึกทบทวนถึง
เป้ำหมำยที่วำงไว้ว่ำมีสิ่งใดท�ำส�ำเร็จหรือพลำดไปบ้ำง	 อะไรที่เผลอลืมไปคงเก็บไว้เริ่มต้นใหม่
ในปีหน้ำ	แต่ส�ำหรับเอ็กโก	กรุ๊ป	เป้ำหมำยที่เรำวำงไว้ในแต่ละปีหมำยถึงค�ำมั่นสัญญำ	และ
เป็นสิ่งที่เรำต้องท�ำให้ได้!
	 หนึ่งในผลลัพธ์ที่เรำท�ำตำมสัญญำคือกำรพัฒนำองค์กรให้ก้ำวหน้ำอย่ำงไม่หยุดยั้ง	
น�ำไปสูก่ำรคว้ำรำงวลั	กำรบรหิำรสูค่วำมเป็นเลศิ	(TQC)	ของโรงไฟฟ้ำขนอม	ในกลุ่มเอก็โก	
ซ่ึงเป็นรำงวัลที่แสดงให้เห็นถึงกำรยกระดับและพัฒนำขีดควำมสำมำรถองค์กรให้เป็นเลิศ
ในธุรกิจโรงไฟฟ้ำให้ทัดเทียมมำตรฐำนสำกล	ดูรำยละเอียดแบบเจำะลึกได้ในคอลัมน์	EGCO	
Group	Focus	
	 เช่นเดียวกับกำรลงทุนในธุรกิจใหม่และกำรขยำยกำรลงทุนในธุรกิจเดิม	 ก็เป็นอีกค�ำมั่น
สัญญำที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ท�ำอย่ำงต่อเนื่อง	ในคอลัมน์	Sustainable	Growth	ฉบับนี้	เรำจึงได้
เหน็โครงกำรขยำยระบบขนส่งน�ำ้มนัทำงท่อไปยงัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เพือ่ขยำยโอกำส
กำรลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะยำว	กำรกดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำซำนบัวนำเวนทูรำ	
ในฟิลิปปินส์	และกำรประกำศเดินเครื่องโรงไฟฟ้ำไซยะบุรี	สปป.ลำว	อย่ำงเป็นทำงกำร
	 ในส่วนของ	Talk	Tell	Told	ยังมีภำคต่อของกำรน�ำนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไปใช้
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	ในทกุหน่วยงำน	รวมถงึเรือ่งรำวทีน่่ำสนใจอกีหลำยคอลมัน์	ทัง้สังคม
คำร์บอนต�่ำฉบับญี่ปุ่นโมเดล	 กำรช้อปปิ้งสีเขียว	 หรือใครคือกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสำท	
	 มำย้อนควำมส�ำเร็จปี	2562	ก่อนจะก้ำวสู่ปี	2563	ไปด้วยกัน	

(สลิล ติระวัฒน์)
บรรณาธิการ
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เอ็กโก กรุ๊ป น�ำทัพเปิดบูธให้ข้อมูลทำงธุรกิจ
ในงำน SET in the City 2019
เอก็โก กรุป๊ ร่วมงานมหกรรมการลงทนุแห่งปี SET in the City 2019
ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้แนวคิด 
“เลือกสร้างความม่ังค่ังในแบบที่ใช่ สไตล์คุณ” เพ่ือน�าเสนอ
ทางเลือกการลงทุนท่ีหลากหลาย ท้ังหุ้น อนุพันธ์ กองทุนรวม 
ประกันภัย และรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์
ของผู้ลงทุนที่แตกต่างกัน โดยเอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมเปิดบูธเพื่อให้
ข้อมลูทางธุรกิจ ข้อมูลทางการเงินท่ีส�าคัญ ข้อมูลโรงไฟฟ้า 
ข้อมลูด้านการก�ากับดแูลกิจการ และกิจกรรมด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย 
กรรมการและผู ้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมบูธ โดยมีนายสุวพันธ์ ฉ�่าเฉลิม รองกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ สายงานบญัชแีละการเงิน นายสมเกียรต ิสุทธิวานิช 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่   สายบัญช ีและ นายธงชัย โชตขิจรเกียรต ิ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารองค์กร ให้การต้อนรบั 
นอกจากน้ี ภายในงานยังมพีนกังานเอก็โก กรุป๊ จากหน่วยงานต่างๆ
อาท ิฝ่ายบรหิารสนิทรพัย์ ฝ่ายบรหิารเงนิ ฝ่ายจดัซือ้และธุรการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้าคลองหลวง และ
ธุรกิจโรงไฟฟ้า หมุนเวียนกันไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น
และผู ้ ที่ สนใจ  เมื่ อ วัน ท่ี  14  -  17  พฤศจิ กายน  2562 
ณ รอยัลพารากอนฮอล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

News Update
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โครงกำรพบปะผู้บริหำร

เอ็กโก กรุ๊ป น�ำนักวิเครำะห์ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้ำ
และศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้ำขนอม

เอ็กโก กรุ๊ป จดังานโครงการพบปะผู้บริหาร ครัง้ที่ 4/2562 
เพ่ือรายงานผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของกลุม่เอก็โก 
ประจ�าไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ความคืบหน้าในการลงทนุ
โครงการต่างๆ และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท 
โดยเป ิดโอกาสให ้นักวิ เคราะห์สอบถามเก่ียวกับ
บริษัทในแง่มุมต่างๆ เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท

เอก็โก กรุ๊ป โดย นายธงชัย โชตขิจรเกียรต ิผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบรหิารองค์กร พร้อมด้วย นายสมเกียรต ิสุทธิวานิช 
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชี และ นางสาวสุดฤด ีเลศิเกษม ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายบญัชแีละการเงนิบรษิทัย่อย
น�าคณะนักวิเคราะห์เยี่ยมชมกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าและศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม เมื่อวันที่ 3 – 4 ธันวาคม 2562 
โดยการเย่ียมชมครัง้นี ้ได้รบัเกียรตจิากนายสืบศักดิ์ ชูฤทธ์ิ กรรมการผูจ้ดัการ ให้การต้อนรบัและให้ข้อมลูต่างๆ แก่นักวิเคราะห์
 



6

เอ็กโก กรุ๊ป ปูพรมแดง จัด CG DAY 2019 
มุ่งปลูกฝังควำมเข้ำใจด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร สู่กำรปฏิบัติ
เอก็โก กรุ๊ป จดักจิกรรม CG Day 2019 ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 2 
ภายใต้ธีม “CG Film Award” เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้พนักงานมคีวามเข้าใจในนโยบายและสามารถน�าแนวปฏิบติั
ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีไปปรับใช้ในการท�างาน โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร. พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการก�ากับ
ดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นประธานในพิธีเปิด 
เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องสายสัมพันธ์ ชั้น 9 
อาคารเอ็กโก 

ภายในงานมีบูธเกมส์ต่างๆ ที่สร้างสรรค์มาเพื่อส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ CG ให้มากย่ิงขึ้น เช่น CG Pinball, 
Corruption Killer, CG Do & Don’t และ CG สายฟ้าแลบ 
ทั้งนี้เพ่ือให้พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของหลัก CG 
ทัง้ 6 เสา หรอื PREACT และสามารถแยกแยะพฤติกรรมทีค่วรท�า 
และไม่ควรท�าได้

นอกจากน้ี ยังมไีฮไลท์ของงานอย่าง “EGCO CG Mini Series” 
ที่สอดแทรกสาระความรู้เกี่ยวกับ CG และตัวอย่างการน�าแนว
ปฏิบัติไปใช้ในสถานการณ์การท�างานจริงอย่างเห็นภาพได้
ชัดเจน รวมทั้งการประกาศผลรางวัลภาพยนตร์สั้น ในธีม 
“CG Everyday” เพราะเร่ือง CG พบเจอได้ในทุกๆ วัน 
โดยในปีน้ีมีทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 6 ทีม
และทีมท่ีชนะเลิศได้แก่ ทีม C G H กับผลงาน Mr.WOW
Purchasing Man และสุดท้าย กิจกรรมส�าคัญอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่ถือเป็นสีสันของงาน CG Day ในทุกๆ ปี ก็คือ กิจกรรม CSR 
ที่ชวนชาวเอ็กโก กรุ ๊ป มาร ่วมกันส ่งต ่อสิ่งดีๆ ให ้สังคม 
ด้วยการท�า “หมอนหลอด” เพ่ือมอบความรัก แทนการกอด
ด้วยหมอนหลอด ปลอดไรฝุ่น ให้แก่ผู้ป่วยติดติดเตียงและ
ผูป่้วยออทสิตกิ เพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนือ้ ซึง่งานน้ีได้ทัง้ท�าบญุ 
ความรู ้และความสนุก เรยีกได้ว่าครบเครือ่งในทุกเรือ่งของ CG

6
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เอก็โก กรุป๊ ร่วมขับเคลือ่นกำรพฒันำอย่ำงย่ังยืนในสงัคมไทย 
กับสมำชกิ TBCSD กว่ำ 40 องค์กร ในงำน TBCSD New Chapter

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมประกาศความมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ในงานแถลงข่าวเปิดตัว
องค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) 
ภายใต้แนวคิด TBCSD New Chapter ซึ่งมีวัตถปุระสงค์เพื่อร่วมผลักดันธรุกิจและประเทศไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี
นายดนุชา สมิะเสถยีร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ และนายธงชัย โชตขิจรเกียรต ิผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายบรหิารองค์กร พร้อมด้วยตวัแทนพนกังานฝ่ายสือ่สารองค์กรและฝ่ายแผนงาน เข้าร่วมงาน เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 
2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

TBCSD ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยกลุ่มธุรกิจชั้นน�าในประเทศไทยและมีสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (TEI) เป็นส�านักเลขานุการ 
มีเป้าหมายเพ่ือการเสริมสร้างจิตส�านึกร่วมของคนไทย ท้ังท่ีเป็นหน่วยงานองค์กร และประชาชนในการรักษาส่ิงแวดล้อมและ
สร้างแบบแผนการผลติและบรโิภคท่ียัง่ยนื ด้วยแบบอย่างของ “ธุรกจิสีเขียว” หรอื “ธุรกจิที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม” ให้เกดิข้ึน
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตามแนวคิดของ “การพฒันาที่ยั่ งยืน”

ปัจจุบัน TBCSD มีสมาชิกกว่า 40 องค์กร ซึ่งครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย โดยเอ็กโก กรุ๊ป เข้าร่วมเป็น
สมาชิกตั้งแต่ปี 2558 ด้วยเล็งเห็นว่าเป้าหมายดังกล่าว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความใส่ใจท่ีจะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม การเป็นสมาชิก TBCSD นอกจากจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร
และแนวปฏิบตัทีิเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานแล้ว บรษิทัฯ ยังมโีอกาสทีจ่ะได้น�าเสนอประสบการณ์และแนวปฏิบตัด้ิาน CSR 
ของกลุม่เอก็โก เพ่ือเป็นกรณศีกึษาให้กับองค์กรสมาชกิอืน่ๆ เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรภายในกลุ่มสมาชิกอีกด้วย
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เจาะลึกเส้นทางสู่รางวัล การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 
ของโรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก

นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีของบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 13 องค์กรไทยชั้นน�าที่
ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ Thailand Quality Class (TQC) ประจ�าปี 2561 ในฐานะองค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) ในพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดัน
ให้องค์กรต่างๆ ท้ังภาคการผลิตและการบริการน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้
ทัดเทียมระดับมาตรฐานสากล

EGCO Group Focus
8
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รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นรางวัลระดับโลก เนื่องจากมีพ้ืนฐานทางด้านเทคนิค และกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัล

คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัล

คุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ กว่า 90 ประเทศทั่วโลก น�าไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของตนเอง 

โดยจะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน ไม่ว่าองค์กรจะผ่านเกณฑ์รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับจากผู้เชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ซึ่งจะระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุง เพ่ือน�าไปวางแผนพัฒนาองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป

การได้มาซึ่งรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC 
ของโรงไฟฟ้าขนอมนั้น  เป็นผลที่เกิดจากการวางแผน  
เตรียมการ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี
ทีผ่่านมา และในทีส่ดุปี 2561 โรงไฟฟ้าขนอมก็สามารถคว้า
รางวลันีม้าได้ Life ฉบบันี ้จะพาไปเจาะลึกเบือ้งหลังความส�าเรจ็กับ
นายสบืศักดิ ์ชฤูทธิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ผลติไฟฟ้า
ขนอม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก ว่ามีเคล็ดลับการบริหารงาน
อย่างไร ในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศจนเป็น
ที่ยอมรับ

นายสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด

นายสืบศักดิ์ ชูฤทธ์ิ รับมอบรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจ�าปี 2561

9
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ก่อนท่ีจะสมัครเข้ารับการตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาต ิในปี 2561 
โรงไฟฟ้าขนอมเคยสมคัรเข้ารับการตรวจประเมนิรางวลัคุณภาพแห่งชาติ
มาก่อนหรือไม่ อย่างไร

โรงไฟฟ้าขนอมได้สมคัรเข้ารบัการตรวจประเมนิรางวัล TQA มาแล้ว 2 ครัง้ ซึง่โรงไฟฟ้าขนอมได้น�าเกณฑ์ TQA 
มาเป็นกรอบในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา และมีการจัดเตรียมรายงานและ
ผลลัพธ์อย่างน้อย 3 ปี เพื่อดูแนวโน้มและเปรียบเทียบกับองค์กรอื่นๆ ในกลุ่มโรงไฟฟ้าประเภทเดียวกัน 
เพ่ือทราบจดุอ่อน จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเน่ือง จึงได้ตรวจประเมินครั้งที่ 1 
เมื่อปี 2553 และครั้งที่ 2 เมื่อปี 2557 และได้ยื่นครั้งล่าสุดในปี 2561

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
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เป้าหมายของโรงไฟฟ้าขนอมในการเข้ารับการตรวจประเมิน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติคืออะไร

รางวัลไม่ใช่เป้าหมายหลกัในการเข้ารบัการตรวจประเมนิของเรา เราอยากเห็นองค์กรพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ขององค์กรในด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยืน น่ีคอืเหตผุลส�าคญั ซึง่แนวทางของรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมรอบด้านและตอบโจทย์ในหลายมิติ ทั้งเรื่อง
ของการน�าองค์กร กระบวนการท�างานภายใน การพัฒนาบคุลากร และความรบัผดิชอบต่อสงัคม เราเชือ่ว่า
เกณฑ์เหล่านี ้สามารถประยกุต์ใช้ได้กบัทกุหน่วยงานของเอ็กโก กรุป๊ และจะสง่ผลให้เราได้เปรยีบในการ
แข่งขันทางธุรกิจด้วย

เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาตมิ ี7 หมวด ได้แก่ การน�าองค์กร การวางแผนเชงิกลยุทธ์ การมุง่เน้นลกูค้า การวดั 
วิเคราะห์ จัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติ และผลลัพธ์ หมวดที่โรงไฟฟ้าขนอม
ได้คะแนนดีที่สุด คือหมวดที่เกี่ยวกับ Process ใหญ่ๆ เช่น องค์กรมีระบบการควบคุมต้นทุนโดยรวมของ
การปฏิบตักิาร โดยการวิเคราะห์กระบวนการส�าคัญที่เป็นทุนหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต
และส่งมอบ และกระบวนการบ�ารงุรกัษา เป็นต้น แต่ถึงแม้เราจะผ่านเกณฑ์แล้ว ยังคงต้องกลบัไปดวู่าเรา
จะปรับปรุงหรือพัฒนาหมวดที่คะแนนไม่ดีให้ดีเท่ากับหมวดอื่นได้อย่างไร ส�าหรับส่วนท่ีดีอยู่แล้ว ท่ีเป็น
จุดแข็งของเรา ก็ต้องพัฒนาต่อไป ต่อยอดจนท�าให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในองค์กร โดยเฉพาะงานด้าน
การเดินเครื่องโรงไฟฟ้า ถึงแม้ Process จะดีอยู่แล้ว ก็ต้องพัฒนาต่อ เพราะธุรกิจต้องเดินหน้าตลอด 
ต้องพร้อมแข่งขนั เราจะหยุดแค่ความภมูใิจตรงนีไ้ม่ได้ และไม่เฉพาะแต่ผม ทีมงานทุกคนต่างก็มีความคิด
เช่นนี้เหมือนกัน

หลังจากที่โรงไฟฟ้าขนอมผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว  
คะแนนการป้อนกลับ (Feedback) ในแต่ละหมวดเป็นอย่างไรบ้าง
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วันนี้ผมยังไม่เห็นเกณฑ์อื่นที่น�ามาใช้แล้วจะท�าให้องค์กรพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องเหมือนที่เราใช้อยู่ทั้ง 7 หมวด
ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีใช้เป็นมาตรฐานทัว่โลก และมกีารปรบัปรงุเกณฑ์ทกุปี เพ่ือให้เราพัฒนาตลอดเวลา ผมมองว่า
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตเิป็นเกณฑ์ทีม่องไปข้างหน้า ตัง้แต่เรือ่งกลยุทธ์ การน�าองค์กร การพัฒนาบคุลากร
และผลลพัธ์ ซ่ึงท�าให้เราได้เปรยีบในการแข่งขันทางธุรกิจและช่วยปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการองค์กรให้ทดัเทียม
ระดับมาตรฐานสากล

นอกจากนี ้ องค์กรใดทีน่�าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาตไิปใช้และเช่ือมโยงงานต่าง  ๆ เข้าด้วยกันจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
อาจจะไม่ต้องท�าทั้งหมดก็ได้ สามารถเริ่มจากสิ่งที่เราจะพัฒนาก่อน น�าแนวทางนี้ไปเป็นกรอบ แล้วดึงเครื่องมือ
ที่เหมาะสมไปใช้ ก็จะท�าให้เราน�าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศได้เช่นกัน

ปัจจัยอะไรที่ท�าให้โรงไฟฟ้าขนอมได้รับรางวัล TQC

อย่างแรกคอื พนกังาน เพราะงานของโรงไฟฟ้าไม่ใช่แค่งานวิชาการ แต่เราต้องท�างานกับระบบอย่างเป็นระบบ และ
ต้องท�างานกับคนอื่นตลอดเวลา มีคุณสมบัติ 3 ประการที่เราต้องการจากพนักงาน คือ ท�างานเป็นทมี
เก่งระดบัหน่ึง และมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนด ี เพ่ือพวกเขาจะมาท�างานร่วมกันและขับเคลือ่นองค์กรไปข้างหน้า 
ทัง้การบรหิาร การเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา และความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกคนต้องเดินไปพร้อมๆ กัน

ปัจจยัส�าคัญอีกสิง่หน่ึงท่ีจะขาดไม่ได้ คอื การสือ่สาร หากพนักงานไม่เห็นว่าการน�าเกณฑ์การประเมนิ TQA มาใช้
มีประโยชน์กับเขาอย่างไร ก็จะยาก เราต้องบอกเขาว่าน�ามาใช้เพื่ออะไร เมื่อพนักงานเห็นว่ามีประโยชน์ 
เขาก็จะให้ความร่วมมือกับเรา ซ่ึงเราต้องอาศัยข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงลึก เพ่ือให้สามารถ
หาสาเหตุและน�ามาปรับใช้ได้จริง

ประโยชน์ที่โรงไฟฟ้าขนอมได้รับจากรางวัล TQC มีอะไรบ้าง
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การท�างานเป็นทมี หน่ึงในคุณสมบตัขิองบุคลากรโรงไฟฟ้าขนอม
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วางแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ขนอมในอนาคตอย่างไร

เราอยากเห็นการพัฒนาที่ดีกว่านี้ อยากเห็น
โรงไฟฟ้าขนอมเป็นพ้ืนท่ีท่ีพร้อมจะขยายธุรกิจ
เพ่ือสร้างความย่ังยืนให้กับเอก็โก กรุป๊ ต่อไป 
ขนอมเป็นพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพ มีความพร้อม
ด้านเชื้อเพลิง ด้านสายส่ง ด้านพ้ืนท่ี และ
ทีส่�าคญั มคีวามเชือ่มโยงและความสมัพันธ์ท่ีดี
กับชมุชน 4 ข้อนีเ้ป็นปัจจยัหลกัท่ีท�าให้ขนอม
มีความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

การอยู่ ร่วมกันอย่างเกือ้กูลระหว่างโรงไฟฟ้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ศักยภาพด้านพืน้ที่ของโรงไฟฟ้าขนอม
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ปัจจุบันธุรกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ธุรกิจไฟฟ้าก็ต้องเปล่ียน
ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการเดินเครื่องหรือบุคลากร โรงไฟฟ้าขนอมเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ ผมเชื่อว่าถ้าเราพัฒนาคนของเราให้มีขีดความสามารถสูงสุด โดยเฉพาะ
ธุรกิจไฟฟ้าท่ีพนกังานต้องมคีวามรูใ้นเรือ่งของการเดนิเครือ่งและการบ�ารงุรกัษา พวกเขาพร้อมจะเรยีนรู้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้มคีวามเชีย่วชาญ เพ่ือเป็น Key Person ของเอก็โก กรุป๊ และโรงไฟฟ้าขนอม ซึง่ผมมองว่า
หุ่นยนต์หรือ AI อาจจะเป็นส่วนเสริม แต่ก�าลังหลักก็ยังเป็นมนุษย์อยู่

จากความตัง้ใจในการพฒันาตนเองของโรงไฟฟ้าขนอม สู่การเป็นทีย่อมรบั
บนเวทรีางวลัคุณภาพแห่งชาต ิ เป็นอกีสิง่หนึง่ทีก่ารนัตถีงึศักยภาพ
ในการพัฒนาอย่างไม่หยดุนิง่ เพ่ือส่งมอบคุณค่าทีด่ข้ึีนให้แก่ลกูค้า
และผูม้ส่ีวนได้เสยี และส่งผลต่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืไปพร้อมกบั
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมต่อไป

พฒันาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญในด้านการเดนิเคร่ืองและบ�ารุงรักษา
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เอ็กโก กรุ๊ป เปิดฉากธุรกิจใหม่ ประกาศลงทุนใน
“โครงการขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อ
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
เอ็กโก กรุ๊ป เปิดฉากธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานในประเทศ โดยเข้าลงทุนสัดส่วนร้อยละ 44.6          
ในบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด เพ่ือด�าเนินโครงการขยายระบบขนส่งน�้ามันทางท่อไปยัง
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มุง่ขยายโอกาสการลงทนุไปสูธ่รุกจิท่อขนส่งน�า้มนั ซึง่ให้ผลตอบแทนทีด่ใีนระยะยาว

16
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นายจกัษ์กริช พบิลูย์ไพโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอก็โก กรุป๊ เปิดเผยว่า “เอ็กโกได้เข้าซือ้หุ้นสามญัในบรษิทั ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จ�ากัด (TPN) 
ซึง่ด�าเนนิธุรกิจให้บริการขนส่งน�า้มนัโดยระบบขนส่งทางท่อ ไปยังภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื และให้บรกิารคลงัน�า้มนั จากบรษิทั บิก๊แก๊ส 
เทคโนโลยี จ�ากัด (BIGGAS) จ�านวน 7,739,998 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุน้ละ 100 บาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 43 ของทนุจดทะเบยีน และ
ได้จองซือ้หุ้นเพ่ิมทุนใน TPN อกีจ�านวน 3,185,000 หุน้ มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจ�านวนทัง้หมด 10,924,998 หุน้ คดิเป็น
สดัส่วนร้อยละ 44.6 ของทนุจดทะเบยีนท้ังหมดหลงัการเพ่ิมทุน โดยมมีลูค่าการลงทนุประมาณ 3,000 ล้านบาท ทัง้น้ี เอก็โกได้ลงนามใน
สญัญาซือ้ขายและจองซือ้หุ้น เมือ่วันท่ี 4 กันยายน 2562 และลงนามในสญัญาผูถื้อหุน้ ในวันที ่25 กันยายน 2562

การลงทนุครัง้น้ีนบัเป็นอกีก้าวหนึง่ของเอก็โกในการขยายการลงทนุ
ในธุรกิจใหม่ท่ีเก่ียวเน่ืองกับพลังงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็น
โครงการขนาดใหญ่ที่มีความส�าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศและ
ได้รบัการสนับสนนุจากภาครฐั เพ่ือรองรบัความต้องการใช้น�า้มนัท่ี
เพ่ิมข้ึนของภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ซึง่ฐานลกูค้าส่วนใหญ่มาจาก
กลุม่บรษิทัน�า้มนั นอกจากน้ี ความร่วมมอืทางธุรกิจกับ BIGGAS 
ยังเป็นการประสานจดุแข็งกับพันธมติรท่ีมคีวามรูค้วามเชีย่วชาญใน
ธุรกิจพลงังาน ในด้านการให้บรกิารและการขนส่งน�า้มนัเชือ้เพลงิและ
ก๊าซธรรมชาติ ซึง่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัและสร้าง
โอกาสในการพัฒนาโครงการอืน่ๆ ในอนาคต”

ทัง้นี ้TPN จะด�าเนินโครงการขยายระบบขนส่งน�า้มนัทางท่อไปยงั
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ โดยระบบท่อขนส่งจะเชือ่มต่อคลงัน�า้มนั
ของบรษิทั ท่อส่งปิโตรเลยีมไทย จ�ากัด (Thappline) ในจงัหวัดสระบรุี 
ไปยังคลงัน�า้มนัขนาด 142 ล้านลติร ของ TPN ในจงัหวดัขอนแก่น 
ผ่านท่อขนส่งใต้ดนิเส้นใหม่ มรีะยะทางรวม 342.8 กโิลเมตร ซึง่มี
ก�าลงัการขนส่งต่อปีอยู่ที ่ 5,443 ล้านลติร และสามารถขยายเพ่ิม
เป็น 7,338 ล้านลติร ในอนาคต โดยปัจจบุนัโครงการฯ อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างและคาดว่าจะเริม่ด�าเนนิการในไตรมาสที ่4 ปี 2564
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เอ็กโก กรุ๊ป กดปุ่มเดินเครื่อง
“โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา” ในฟิลิปปินส์

โรงไฟฟ้าซานบัวนาเวนทูรา ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีติดกับโรงไฟฟ้าเคซอน 
ในเมืองเมาบัน จังหวัดเคซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นโรงไฟฟ้า
ถ่านหินท่ีใช้เทคโนโลยีแบบ Supercritical ซึ่งเป็นเทคโนโลยี              
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีก�าลังการผลิตติดตั้ง จ�านวน 500 เมกะวัตต์ และ
มีก�าลังการผลิตตามสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากับมะนิลา อิเล็กทริก    
คัมปานี จ�านวน 455 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยสามารถ
ขยายอายุสัญญาเพ่ิมได้อีก 5 ปี โรงไฟฟ้าแห่งน้ีจะช่วยเพ่ิมรายได้
ให้แก่เอ็กโกอย่างต่อเน่ือง โดยจะเริ่มรับรู ้รายได้ในไตรมาส 4                
ของปี 2562 เป็นต้นไป และยังช่วยเสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้า    
บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย

โรงไฟฟ้าซานบวันาเวนทรูา ของบรษิทั ซาน บวันาเวนทรูา เพาเวอร์ จ�ากดั ซึง่เอก็โกถอืหุน้
ร้อยละ 49 และเมอราลโค พาวเวอร์เจน คอร์เปอเรชัน่ ถอืหุน้ร้อยละ 51 เริม่เดนิเครือ่ง
เชิงพาณชิย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว เมือ่วนัที ่26 กนัยายน 2562 
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เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศเดินเครื่อง
“โรงไฟฟ้าไซยะบุรี” สปป.ลาว 
อย่างเป็นทางการ

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี ตั้งอยู่บนแม่น�้าโขง แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว                              
เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบ Run-of-River มีขนาดก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์ และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ และกับ
รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว จ�านวน 60 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 29 ปี

โรงไฟฟ้าไซยะบุรี จะช่วยเพ่ิมรายได้ท่ีแน่นอนให้เอ็กโก โดยจะเริ่ม
รบัรูร้ายได้ในไตรมาส 4 ของปี 2562 เป็นต้นไป 

โรงไฟฟ้าไซยะบรุ ีของบรษิทั ไซยะบรุ ี เพาเวอร์ จ�ากดั ซึง่เอก็โกถอืหุน้ร้อยละ 12.5 ได้เริม่
เดนิเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟเข้าระบบของประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) แล้ว เมือ่วันที ่29 ตลุาคม 2562
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สรุปผลการด�าเนินงาน
เดือนมกราคม – กันยายน ปี 2562

ผลการด�าเนินงาน 9 เดอืนแรกของปี 2562 เอก็โก กรุ๊ป มีรายได้
รวมทัง้สิน้ 32,328 ล้านบาท และมกี�าไรจากการด�าเนนิการปกตก่ิอน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก�าไร
จากการขายเงินลงทุน และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า จ�านวน
ทั้งสิ้น 8,073 ล้านบาท 

ดงันัน้ ก�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ภาษเีงินได้ รอการ
ตัดบัญชี ก�าไรจากการขายเงินลงทุน และการรับรู ้รายได้แบบ
สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 1,060 ล้านบาท หรือมากกว่า 15% เมื่อเทียบ
กับปี 2562

+ 1,060 ล้านบาท 
หรือ 15%

7,013

9M/2018 9M/2019

8,073

หน่วย : ล้านบาท
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Q: ผู้ถอืหุ้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการ e-Dividend?

Q: ถ้าผู้ถอืหุ้นมีความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้นจะมีขัน้ตอนอย่างไรบ้าง?

Q: ผู้ถอืหุ้นจะตดิต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ได้อย่างไร?

A:  1. ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย ณ วันถึงก�าหนด โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
2. ไม่ต้องกังวลในเรื่องเช็คส่งถึงมือล่าช้า หรือการสูญหายระหว่างการจัดส่ง
3. หากมีการย้ายที่อยู ่ โดยยังไม่ได้ด�าเนินการแจ้งขอแก้ไขกับนายทะเบียน ผู ้ถือหลักทรัพย์ก็จะยังได้รับ

เงินปันผล/ดอกเบี้ย โดยผ่านทางบัญชีธนาคาร ซึ่งไม่ต้องยุ่งยากหรือเสียเวลาในการรอไปรษณีย์ตีคืนและ     
การจัดส่งให้ใหม่ ไม่เสียเวลาไปธนาคารเพื่อน�าเช็คไปขึ้นเงิน

4. ผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคาร โดยจากเดิมท่ีจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
การน�าเช็คไปข้ึนเงินข้ามจังหวัด และจะได้รับเงินทันทีในวันท่ีมีการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ย ซึ่งหากเป็นเช็ค 
ต้องใช้เวลาในการขึ้นเงินประมาณ 5-7 วัน

5. ผูถื้อหลกัทรพัย์ยังคงได้รบัหนังสอืแจ้งการน�าเงินปันผล/ดอกเบีย้เข้าบญัช ีพร้อมหนงัสอืรบัรองการหักภาษ ีณ ทีจ่่าย
เป็นหลกัฐานทางไปรษณีย์

A:  1. ผู้ถือหุ้นต้องกรอกแบบฟอร์ม “แบบค�าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์”
2. แนบเอกสารประกอบทีเ่ซน็รบัรองส�าเนาถูกต้องทกุฉบบั (รายการเอกสารประกอบ โปรดอ่านด้านหลงัของแบบฟอร์ม)      
3. กรณีต้องการเปลี่ยนชื่อและ/หรือนามสกุล โปรดแนบหนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากส�านักงานเขต

เพิ่มเติม
• กรณีมายืน่ด้วยตนเองหรอืมอบอ�านาจต้องน�าบตัรประชาชนตวัจรงิทัง้ของผูม้อบอ�านาจและผูร้บัมอบอ�านาจมา
แสดงทุกครั้ง
• กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์ต้องแนบหนังสือรับรองเกี่ยวกับรายการบัตรประชาชนที่ออกจากส�านักงานเขต 
(มีผล 1 ก.ค. 55 เป็นต้นไป)
ระยะเวลาด�าเนินการในการแก้ไขข้อมูลจะอยู่ที่ภายใน 5 วันหลังจาก TSD ได้รับเอกสารครบถ้วน

A:  ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ได้ตามที่อยู่ดังนี้ 
• การตดิต่อด้วยตนเองและไปรษณีย์ : 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
• อีเมล : TSDCallCenter@set.or.th
• โทรศัพท์ :  (66 2) 009 9999
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ทีม่า : Krungsri Plan Your Money
ธนาคารกรงุศรอียุธยา จ�ากัด (มหาชน)

ถ้าเราลองสมมตกัินเป็นเงนิก้อนจ�านวนหน่ึงเพ่ือวัยเกษยีณ ทีจ่�านวน 
เงินประมาณ 5 ล้านบาท (สมมติว่าใช้เงินประมาณเดือนละ 
20,000 บาท ส�าหรับการใช้ 20 ปี ตั้งแต่อายุ 60 ไปจนถึง 80 
ปี) โดยหากคุณมีอายุยืนยาวถึง 80 ปี จะเป็นเงินเฉลี่ยปีละ 
250,000 บาท (5,000,000/20) คิดเป็นต่อเดือนตกเดือนละ 
250,000/12 = 20,833 บาท ซึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณอาจใช้เกิน 
20,000 บาทแน่ๆ น่ันแปลว่า 5 ล้านบาทนั้นไม่เพียงพอ หรือถ้า
คุณคิดว่าคุณใช้ไม่เกิน 5 ล้านบาทนี้ ก็อาจจะไม่พออยู่ดี นั่นก็
เพราะเหตุผลดังต่อไปน้ี

1. คุณลืมคิดไปว่า เมือ่อายมุากข้ึน ค่ารกัษาพยาบาลอาจจะ
เพ่ิมมากข้ึนตามไปด้วย
เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เส่ือมถอยไปเรื่อยๆ ท�าให้ต้องประมาณ
เงินไว้ เพ่ือดูแลเร่ืองสุขภาพท่ีอาจเจอปัญหาแบบไม่คาดคิด 
ทางที่ดีควรมีประกันสุขภาพเป็นพื้นฐานเอาไว้

2. คุณลืมคิดถงึอตัราเงนิเฟ้อในอนาคต
แนะน�าว่าควรค�านวณอัตราเงินเฟ้อ (แบบคาดการณ์) ถึงแม้ว่า
อัตราเงินเฟ้อจะไม่แน่นอน แต่อาจคาดการณ์ได้ด้วยการใช้ค่า
เงนิเฟ้อท่ีสงูมาค�านวณ (เพ่ือให้ค�านวณเงนิท่ีควรเก็บแบบปลอดภัย) 
ที่ประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ เช่น สินค้าปัจจุบันมีราคาที่ 100 บาท ใน
ปีหน้าจะปรับเพิ่มเป็น 104 บาท ในปีถัดมาปรับเป็น 107.12 บาท 
และปรับเป็น 110.33 บาท เป็นต้น

คุณเคยคิดภาพตัวเองตอนเกษียณไหมว่าอยากให้ออกมา
แบบไหน หากพูดถึงการเกษียณแล้วอาจแบ่งได้เป็น 3 แบบ 
คือ เกษียณแบบอัตคัด ที่ต้องกังวลถึงค่าใช้จ่ายอยู่เสมอๆ 
เกษียณแบบพออยู่ได้ ที่ไม่ล�าบากแต่ไม่เพลิดเพลินเหมือน
การเกษียณในฝัน และแบบสุดท้ายคือ เกษียณสุข ที่เป็น 
การเกษียณแบบมีเงินทองเหลือเฟือ แน่นอนว่าทุกคนก็คง
อยากมีชีวิตหลังเกษียณกันในแบบสุดท้ายแน่ๆ แล้วถ้าพูด
ถึงส่ิงที่ท�าให้เดินไปตามเป้าหมายนั้นได้คือ “เงินก้อนที่ใช้

หลงัเกษยีณ” คุณคิดว่าควรมเีงนิมากเท่าไรในช่วงวยั 60 ปี 

ในความเป็นจรงิการวางแผนเกษยีณให้ครอบคลมุน้ัน ไม่ควรเริม่ต้น
ด้วยเงนิ แต่ควรเริม่ต้นด้วยรายละเอยีดของชวีติ ว่าส�าหรบัตวัคณุมี
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนที่แยกย่อยออกไปอย่างไรบ้าง

ค�านวณค่าใช้จ่ายหลงัเกษยีณ

ส�าหรับการวางแผนการเกษียณนั้น อยากให้ใช้จินตนาการร่วม
ด้วย เพราะคุณต้องประเมินลงไปว่าค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างนั้น
มีรายละเอียดแบบไหน เช่น ค่าอาหารท่ีมีความแตกต่างกัน
หากทานปกติมื้อละ 50 บาท กับ มื้อละ 200 บาท ก็มีความ
แตกต่างกัน และอีกจุดหนึ่งท่ีมีความส�าคัญมาก เมื่อเวลาผ่านไป
ก็คือ “เงินเฟ้อ” เพราะสินค้าและบริการในท้องตลาดจะต้องมีการ
ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อระยะเวลาผ่านไป

แล้วต้องเตรียมเงินจ�านวนมากเท่าไร เมื่อคุณสามารถ
ประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้จากรายการข้างต้นแล้ว
ก็ต้องมาประเมินช่วงอายุที่จะอยู่ต่อไปจนหลังจากเกษียณ

คำนวณค�าใช�จ�าย
หลังเกษียณ

ค�าอาหาร

+ - x ÷
%

=

ค�าเดินทาง ค�าน้ำ
ค�าไฟ

ค�าใช�จ�าย
เพ�อ่การกุศล ค�าโทรศัพท� ค�าประกันสุขภาพ

ค�าความ
บันเทิงต�างๆ

ค�าผ�อน
บัตรเครดิต

ค�าใช�จ�าย
อื่นๆ
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เมื่อคุณสามารถประเมินค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้จากรายการ
ข้างต้นแล้ว ก็ต้องมาประเมนิช่วงอายุทีจ่ะอยู่ต่อไปจนหลงัจากเกษยีณ

ยกตัวอย่าง
หากคณุตัง้ใจจะมอีายุยืนยาวไปจนถึง 80 ปี = ช่วงเวลาหลงัเกษยีณ
คือ 20 ปี น�าค่าใช้จ่ายรายเดอืนมาค�านวณ เช่น 30,000 บาท/เดอืน 
จะได้เงินก้อนส�าหรับการเกษียณเป็น 30,000 * 12 (เดือน) * 20 
(อายุหลงัเกษยีณคาดการณ์) = 7,200,000 บาท

และคุณควรเริ่มสะสมเงินก้อนน้ีต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป อย่าสูญเสีย
เวลาหรือหลงทางไปกับความเชื่อผิดๆ ที่มักท�าให้เป้าหมายในการ
เกษียณต้องเปลี่ยนแปลงไป

ความคาดหวังที่อาจไม่เป็นจริงของคนทั่วไป
พบว่าคนไทยส่วนใหญ่ท่ีละเลยการวางแผนทางการเงินเพ่ือการ
เกษยีณนัน้มคีวามชะล่าใจ หรอืความเข้าใจผดิหลายๆอย่าง ทีท่�าให้
ชีวิตบั้นปลายของการเกษียณต้องอยู่อย่างยากล�าบาก เงินไม่พอ 
ไม่มีชีวิตอย่างที่หวัง และรู้สึกเศร้าจากคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี นั่นคือ
 • ความเข้าใจว่าบุตรหลานจะมาดูแลยามชรา
หลายครอบครัวคาดหวังเรื่องความกตัญญูจากบุตรหลาน ว่าเมื่อ
แก่ตัวลงจะต้องช่วยเลี้ยงดู แต่ในความเป็นจรงิบางครัง้ชวีติก็ไม่ได้
เป็นอย่างที่คิดเสมอไป เราควรมองว่าการเกษียณเป็นหน่ึง
ในหน้าท่ีของตนเอง และไม่ควรคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่น
รวมถึงลกูหลาน จึงควรเก็บเงินส่วนตัวเอาไว้ นอกเหนือจากส่วนท่ี
ลกูหลานส่งมา เพ่ือช่วยดูแลในยามชรา ซึง่ผูส้งูอายุไทยทีอ่ยู่ล�าพัง
คนเดียว หรืออยู่กับคู่สมรสเท่านั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยจากสถิติ
ของส�านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 6.3 ในปี 2545 เป็นร้อยละ 10.8 ในปี 2560 ในขณะที่
ผูส้งูอายุท่ีอยู่ตามล�าพังกับคูส่มรสเพ่ิมขึน้จากร้อยละ 17 ในปี 2545 
เป็นร้อยละ 23.3 ในปี 2560
 • ความเข้าใจว่าสวัสดิการของรัฐจะเพียงพอ
เนื่องจากรัฐบาลมีสวัสดิการส�าหรับผู้ชราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเงิน
บ�านาญหรือบ�าเหน็จชราภาพ แต่จ�านวนเงินเหล่านั้นอาจไม่พอ 
คุณจึงไม่ควรคาดหวังเงินจากทางนี้แหล่งเดียวเช่นกัน ถึงแม้จะมี
เยอะแต่ก็ไม่ควรประมาท นอกจากน้ันเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุท่ีจะ

ได้รบัเงนิช่วยเหลอืเป็นรายเดอืนต่อเน่ืองไปจนกว่าจะเสยีชวิีตก็เป็น
จ�านวนเงินที่ไม่มากพอ
 - อายุ 60 - 69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
 - อายุ 70 - 79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน
 - อายุ 80 - 89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน
 - อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับ 1,000 บาท/เดือน

ควรเตรียมตัวอย่างไร ถ้าหากเตรียมเงินไว้ไม่พอ
ถึงแม้ว่าเงินก้อนที่ลองค�านวณออกมาได้จะเป็นจ�านวนเงินท่ีสูง 
แต่เป้าหมายใหญ่นั้นสามารถส�าเร็จได้ หากมีการวางแผนที่ดี 
ซึ่งคุณสามารถเลือกวิธีลงทุนได้ตามความถนัดของตัวเอง หรือ
อาจลงทุนหลายช่องทางรวมกัน หรือหาช่องทางสร้างรายได้หลัง
หยุดท�างานแล้ว
 • ให้ดอกเบี้ยทบต้นเป็นตัวช่วย
เริ่มต้นออมเงินเพ่ือการเกษียณได้ง่ายๆ ด้วยการฝากเงินในบัญชี
ออมทรพัย์ เพราะเมือ่เวลาผ่านไปจะเห็นได้ชดัว่าเงนิต้นมกีารเตบิโต
ขึ้นมากเป็น 10 เท่าตัว เพียงแค่ออมเงินทุกเดือนอย่างสม�่าเสมอก็
เป็นอกีทางหนึง่ง่ายๆ ถ้าหากมเีวลาออมเงินประมาณ 25-30 ปี เรยีก
ได้ว่าเป็นข้อดีของพลังทวีที่ดอกเบี้ยทบต้นมอบให้
 • ลงทุนในกองทุนรวม
หากอยากได้ผลตอบแทนสูงข้ึนมาอีกขั้น การลงทุนในกองทุนรวม
ก็เป็นทางเลอืกทีน่่าสนใจ เพราะถึงแม้คณุจะไม่เชีย่วชาญด้านการ
ลงทุนมากนัก แต่กองทุนรวมก็มีการน�าเงินไปบริหารจัดการด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีความรู ้ มีให้เลือกลงทุนหลากหลายตามความ
ต้องการ และความสามารถในการรับความเส่ียงของตัวคุณเอง 
ทั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมในหุ้น ฯลฯ 
หรือกองทุน LTF และ RMF ท่ีออกแบบมาเพ่ือการเกษียณ
โดยเฉพาะ และให้ข้อดีในเรื่องของสิทธิทางภาษีด้วย
 
อยากขอแนะน�าให้เริ่มวางแผนการเกษียณตั้งแต่วันนี้ เพราะจะ
เหน็ได้ว่าไม่ใช่เรือ่งทีไ่กลตวัเลย ซึง่ถ้าหากคณุไม่ประมาท วางแผน
เกษยีณอย่างรอบคอบตัง้แต่วันนี ้เชือ่มัน่ว่าในอนาคตคณุจะสามารถ
เดินไปในเส้นทางของการเกษียณสุขมากกว่าการเกษียณทุกข์
อย่างแน่นอน
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จากนโยบายและแนวปฏิบัติ

ด้านการต่อต้าน คอร์รัปชั่น
สูก่ารปฏบิตัขิองพนกังานเอก็โก กรุป๊

ใน Life Magazine ฉบับที่ผ่านมา เราได้พูดคุยกับประธานคณะกรรมการชุดย่อยของเอ็กโก กรุ๊ป หลายท่าน ที่ต่าง
ให้ความส�าคัญต่อการต่อต้านคอร์รปัช่ันและยนืยนัว่าเอก็โก กรุป๊ มทีัง้นโยบาย และแนวปฏบิตัเิรือ่งการต่อต้านคอร์รปัชัน่
อย่างชัดเจน เป็นกรอบให้พนกังานได้ปฏบิตัติน และปฏบิตังิานอย่างสอดคล้องกับทศิทางของการด�าเนนิธรุกิจ เพ่ือความโปร่งใส 
เป็นธรรม ตามเจตนารมณ์ของเอ็กโก กรุ๊ป

วันนี้ เพื่อให้เห็นรูปธรรมที่ชัดเจนในการน�านโยบายและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ Life Magazine ได้พูดคุยกับผู้บริหาร
และพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ของเอ็กโก กรุ๊ป ถึงการน�ากรอบที่มีไปปฏิบัติในการท�างานจริง รวมถึงการมีส่วนร่วม
สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น

Talk tell told
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 ในฐานะผู้บริหาร แนวปฏิบัติหลักๆ เป็นเร่ืองของการเก็บรักษา
ข้อมูลบริษัทเป็นความลับ และไม่ใ ช้ต�าแหน่งหน้าที่ ของตน
เพื่อเอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน เช่น ไม่น�าข้อมูลภายใน
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ไปบอกบุคคลภายนอกก่อนที่
จะแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ในการท�างานของ
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ เมือ่มกีารเจรจาโครงการใหม่จะตกลงกับคูค้่า
เสมอว่าให้เปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะพร้อมกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อมลูรัว่ไหล 
และไม่ใช้โอกาสดังกล่าวในการสร้างราคาหุ้น
 ในฐานะประธานคณะท�างานต่อต้านคอร์รัปชั่น นอกจากจะปฏิบัติตน
ตามคูม่อือย่างเคร่งครดั เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดใีห้แก่พนักงานแล้ว ยังแสดงออก
เชงิสญัลกัษณ์โดยการเข้าร่วมงานต่างๆ เช่น งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นของ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กิจกรรม CG DAY ที่จดัขึ้นเพ่ือ
ส่งเสริมการตระหนักและมีส่วนร่วมของพนักงานต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
และกิจกรรม Supplier Day ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่ือสารนโยบายและ
มาตรการต่อต ้านคอร ์รัปชั่นไปยังคู ่ค ้า เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจร่วมกัน
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
 นายดนุชา สิมะเสถียร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

และประธานคณะท�างานต่อต้านคอร์รัปชั่น 

กจิกรรม CG Day กจิกรรม Supplier Day

งานวันต่อต้านคอร์รัปช่ัน ปี 2562
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นายสุวพันธ์ ฉ�่าเฉลิม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

นายธงชัย โชติขจรเกียรติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายบริหารองค์กร

 เนื่องจากงานจัดซื้อจัดจ้างมีความอ่อนไหวต่อเรื่องการคอร์รัปช่ัน 
จงึได้ส่งเสริมให้น�ามาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันมาด�าเนินการทัง้ภายใน
และภายนอกองค์กร โดยภายในองค์กร ได้เน้นการสร้างจิตส�านึก
ให้ทีมเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปช่ันเป็นสิ่งท่ีไม่พึงกระท�า ไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆ 
อย่างการน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส ่วนตัว ตลอดจนเรื่องการรับ
ผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ควบคู่ไปกับการสร้างระบบป้องกัน 
ผ ่านระเบียบและค�าสั่ ง เรื่องการจัดหาและจ ้างที่ปรึกษาของบริษัท 
ที่รัดกุมและรอบคอบ แต่ยังคงความคล่องตัวในการท�างาน
 ส�าหรับภายนอกองค์กร ได้ขยายนโยบายและมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นไปสู ่คู ่ค้า โดยด�าเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งในกิจกรรม 
Supplier Day ปี 2562 ได้พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ที่ย่ังยืน ผ่านกระบวนการคัดเลือกคู่ค้า การจัดซื้อจัดจ้าง และการติดตาม
การด�าเนินงานของคู่ค้า ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามแนวทาง
ดงักล่าว และด�าเนินธุรกิจอย่างมจีรยิธรรม ตามหลกัธรรมาภบิาล เพ่ือการเตบิโต
อย่างยั่งยืนร่วมกัน 

 CFO มหีน้าท่ีก�ากับดแูลงานด้านการเงนิ บญัช ีงบประมาณของกลุม่เอก็โก 
และงานนกัลงทุนสัมพันธ์ ให้เป็นไปตามระเบยีบ หลกัเกณฑ์ นโยบายต่าง  ๆของบรษิทั
รวมถึงกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้มัน่ใจว่ากระบวนการท�างานน้ันโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นธรรมต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน
 การก�ากับดแูลดงักล่าว ท�าให้เอ็กโก กรุป๊ มฐีานะการเงนิทีม่ัน่คง มสีภาพคล่อง
ทีเ่พียงพอต่อการด�าเนินงาน การช�าระหนี ้การลงทุน และการจ่ายเงนิปันผล มกีารเสีย
ภาษอีย่างถูกต้อง ครบถ้วน การใช้จ่ายเงนิเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ
งบการเงินแสดงฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานท่ีถูกต้องเป็นไปตามหลักการบญัชี
ทีร่บัรองท่ัวไปและมคีวามน่าเชือ่ถือ การเปิดเผยข้อมลูต่อสาธารณะมคีวามถูกต้อง 
เป็นธรรม ซึ่งผลงานทัง้หมดนีส้ะท้อนให้เหน็ถงึการปราศจากการคอร์รัปช่ัน
ในทกุขัน้ตอนการปฏบิตังิานของสายงานบญัชีและการเงนิ
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นายชินวุธ หลิ่วรุ่งเรือง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายพัฒนาธุรกิจประเทศไทยและธุรกิจใหม่

นางอุรุวสี สุประกอบ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 ผมคิดว่าทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันการคอร์รัปชั่น 
โดยจะต้องยดึประโยชน์และช่ือเสียงของบริษัทในระยะยาวเป็นส�าคัญ
และจ�าเป็นต้องสร้างให้เกิดค่านิยมการท�างานดังกล่าวแก่บุคลากรทุกคน
 ส�าหรับการด�าเนินงานพัฒนาธุรกิจที่จ�าเป็นต้องติดต่อบุคคลและ
หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นนั้น จ�าเป็น
ต้องยดึหลักการท�างานที่ถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งจะด�าเนินการตามหลักการน้ีได้ ต้องมาจาก
การวางแผนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วน มีการก�าหนดระยะเวลา
ที่เหมาะสม รวมถึงการประเมินความเส่ียง และมีแผนส�ารองในกรณีท่ีเกิด
ปัญหาและอุปสรรค นอกจากนั้น ในการเจรจากับผู้ร่วมทุนจะมีการสื่อสาร
ให้ทราบถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติของเอ็กโก กรุ๊ป ที่เน้นความโปร่งใส 
และไม่ยอมรับการด�าเนินการใดๆ ที่มีความสุ่มเส่ียงหรืออาจก่อให้เกดิ
การคอร์รัปช่ันในทุกระดบั

 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้องหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีหรืออาจมี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ของบริษัท ต้องเก็บรักษา
ข้อมูล “ภายใน” ของบริษัทเป็นความลับ ไม่ใช้ต�าแหน่งเพ่ือให้หรือรับการ
เอื้อประโยชน์ส�าหรับสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นท่ีมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิด อีกทั้งต้องไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรงหรือโดยอ้อมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สมัครงาน ผู้จัดหาสินค้า หรือที่ปรึกษา
 ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร เอ็กโก กรุ ๊ป มีนโยบายและ
กระบวนการท่ียดึถือประโยชน์และผลส�าเร็จของบริษัท หลักคุณธรรม 
หลักความเสมอภาค หลักความสามารถ และความจ�าเป็นใน
การประกอบธุรกจิของบริษัทเป็นหลัก โดยจะสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน
เมือ่มตี�าแหน่งว่างทีไ่ด้รับอนุมตัอิตัราก�าลงัแล้วเท่านัน้ และจะมคีณะกรรมการ
ท�าหน้าที่คัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความเหมาะสม โดยไม่ค�านึงถึง
ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล สิทธิพิเศษ หรืออามิสสินจ้างใด
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นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง
ผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายวชิร พูลพิทักษ์
ผู้จัดการส่วนชุมชนสัมพันธ์

นางจุติมา ตั้งเจริญดี
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

 ในฐานะผู้จัดการฝ่ายเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการ (CG) ภารกิจส�าคัญประการหนึ่งคือการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนักรู้เร่ืองหลักการและแนวปฏิบัติด้าน CG จรรยาบรรณทาง
ธุรกจิ รวมถงึนโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการต่อต้านคอร์รัปช่ันแก่พนักงาน  
ผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น การแจ้งนโยบาย CG และ 
จรรยาบรรณ พร้อมตัวอย่างการปฏิบัติให้พนักงานทั้งกลุ่มทราบ การส่ือสาร
แนวปฏิบัติที่ดีผ่านเสียงตามสาย ไปยังพนักงานในส�านักงานใหญ่ การเผยแพร่
บทความในอนิทราเนต็ขององค์กรกับพนักงานทัง้กลุม่บรษิทั อกีท้ังมกีารจดัเสวนา 
การบรรยาย การจัดกิจกรรม CG DAY ประจ�าปี รวมถึงการส่ือสารเรื่อง CG และ
การต่อต้านคอร์รปัชัน่ผ่านทางระบบ E-learning ซึง่จะจดัท�าในปี 2562 เป็นปีแรกด้วย

 ฝ่ายตรวจสอบภายใน ในฐานะ The 3rd line of defense หรอืปราการด่านสดุท้าย 
มบีทบาทส�าคญัในการสอบทานการปฏบิตังิานภายในองค์กร และประเมนิระบบการ
ควบคมุภายใน เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของหน่วยงานหรอืกิจกรรมต่างๆ 
ของกลุ่มบริษัท มีระบบการก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบค�าสั่งของบริษัท 
ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น
 เพ่ือให้การปฏบัิตงิานตรวจสอบเป็นอสิระ และมคีวามโปร่งใส ฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะจัดท�าแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและรายงานผล
การตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี และปีนี้ได้จัดให้มีการประเมนิคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน (Quality Assurance Review : QAR) โดยหน่วยงานอสิระภายนอกบริษัท 
ซึ่งเป็นการเพิ่มความม่ันใจและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้มาก
ย่ิงข้ึน อกีทัง้เป็นการยกระดบัการด�าเนินงานให้เทยีบเท่ากับมาตรฐานสากลอกีด้วย
 

 ในงานชุมชนสัมพันธ์ เรามีความคิดว่า การให้สินบนไม่สามารถซื้อใจใครได้
และจะเกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแน่นอน เราจึงใช้หลักการของบริษัทที่ ว่า 
“ต้นทางด ีจะก่อก�าเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ด”ี เพราะเราท�างานในจุด “เริ่มต้น” 
ของโครงการ มีหน้าที่สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยการพบปะ
พูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐท้องถ่ินและชุมชน ให้ข้อมูลและเหตุผลที่ถูกต้องและ
เป็นความจริงเก่ียวกับโครงการต่างๆ ที่บริษัทก�าลังจะด�าเนินการ เมื่อเราสร้าง 
“ต้นทางที่ดี” ด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้ความจริงใจ ให้ความส�าคัญกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย จะสร้างความสัมพันธ์ท่ีดี จนท�าให้เกิด “ผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” 
ให้กับเอ็กโก กรุ๊ป และโครงการอื่นๆ ของบริษัทต่อไป

28



29

นางสาวศิริ เพิ่มวัฒนชัย
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและธุรการ-

ธุรกิจโรงไฟฟ้า 3

นายสารสิทธิ์ ภาสวัต
วิศวกรอาวุโส

นางสาวทิตติพร มูลทองโร่ย
เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

 ในงานด้านจดัซือ้ ได้ปฎิบตัติามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ โดยยึดแนวทาง
ของระเบยีบและค�าสัง่เรือ่งการจดัหาและจ้างท่ีปรกึษา รวมถึงจรรยาบรรณคูค้่าทีบ่รษิทั
ก�าหนดไว้อย่างครบถ้วน
 เอก็โก กรุป๊ มวีธีิการคัดเลอืกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยก่อนเริม่เป็นคูค้่า ส่วนจดัซือ้จะ
ตรวจสอบรายละเอียดเบื้องต้นของคู่ค้าจากหนังสือรับรองการจดทะเบียน และแจ้ง
คูค้่าเพ่ือรบัทราบเก่ียวกับหน้าท่ีทีคู่ค้่าต้องด�าเนนิการให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้า
ของบริษัท และนโยบายด้านจัดซื้อ โดยในกระบวนการจดัหา จะปฏบิตักัิบคู่ค้า
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย แต่หากพบว่าคู่ค้าหรือ 
Supplier มเีจตนาปกปิดข้อมลู หรอืด�าเนินการไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณคูค้่าหรอื
นโยบายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เบื้องต้นจะแจ้งเตือนให้คู่ค้าทราบ เพ่ือปรับปรุงและแก้ไข 
ก่อนที่จะมีการด�าเนินการตามล�าดับขั้นที่เหมาะสมต่อไป

 ทีโ่รงไฟฟ้าเคซอน ประเทศฟิลปิปินส์ มกีารอบรมพนกังานในหัวข้อ Business Case 
for Integrity เพ่ือทบทวนและสร้างความตระหนักในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น
ซึง่พนักงานและวิทยากรสัมผัสได้ว่า ผู้บริหารระดับสูงให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้มาก 
โดยมีส่วนร่วมในการอบรม ตอบค�าถาม หรือยกตัวอย่างเคสต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ฟิลปิปินส์ เพ่ือให้พนกังานและผูบ้รหิารเข้าใจชดัเจน และเพ่ือให้การต่อต้านคอร์รปัชัน่
มคีวามก้าวหน้า  
 ส�าหรับหน้าที่วิศวกรที่รับผิดชอบอยู่ ได้มีสวนร่วมในการแนะน�าให้ Supplier 
เสนอสนิค้าและราคางานก่อสร้างโรงไฟฟ้าในช่องทางที่ถกูต้อง โดยไม่น�าชือ่ของ 
Supplier รายใดรายหน่ึงไปแนะน�าหรอืบงัคบัให้ผูร้บัเหมาซือ้สนิค้าจาก Supplier ใด
เป็นการเฉพาะ
 

 เอ็กโก กรุ๊ป มีการจัดกจิกรรม CG Day โดยได้สอดแทรกความรูเ้รือ่ง CG และ
การต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้เข้าใจง่าย โดยเฉพาะการแสดงละครที่มีผู้บริหารระดับสูงร่วม
แสดงด้วย ซึง่เนือ้หาสะท้อนให้เห็นถงึการต่อต้านคอร์รปัชัน่อย่างชดัเจน ท�าให้ผูบ้รหิาร
และพนักงานตระหนัก มีความรู้และสามารถน�าไปปฎิบัติงานจริงได้
 ในฐานะเจ้าหน้าที่บัญชี ได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยไม่เรียกหรือ
รับผลประโยชน์ใดๆ จากผู้จ่ายเงินเพ่ือชะลอการรับเงินของบริษัท เพราะจะท�าให้
บรษิทัเกิดความเสยีหาย เจ้าหน้าทีบ่ญัชยัีงต้องตรวจสอบเอกสารทกุฉบบัก่อนจ่ายเงนิ
ทกุครัง้ โดยต้องเป็นรายการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางบญัชี ตามค�าส่ังของบริษัท 
และหลักฐานเอกสารก็ต้องถูกต้องตามประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติ
ที่เท่าเทยีมกัน ส�าหรับทกุคน ทกุกรณี

 การต่อต้านคอร์รัปช่ันได้กลายเป็นส่วนหน่ึงในวัฒนธรรมองค์กรและการท�างานของผู้บริหารและพนักงาน อีกทัง้เอก็โก กรุ๊ป
ยังมีการส่งเสริม สนับสนุน และขยายผลการต่อต้านคอร์รัปช่ันนีไ้ปสู่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรด้วย เพราะ CG และ
การต่อต้านคอร์รัปช่ัน ไม่ใช่เร่ืองของใครคนใดคนหน่ึง แต่เป็นเร่ืองของทกุคน

29



30

ปฏิทินกิจกรรมเอ็กโก
 มกราคม - มีนาคม 2563

• โครงการพบปะผู ้บริหาร ครั้งท่ี 1/2563 • โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ ่นที่ 55
ณ อทุยานแห่งชาติดอยอนิทนนท์ โดยเอก็โก กรุป๊ ร่วมกับ
อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ และมลูนิธิไทยรกัษ์ป่า

มีนาคม กุมภาพนัธ์
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LIFE 
AROUND 
THE 
WORLD
ทีม่า : www.environnet.in.th

LOW CARBON SOCIETY
สังคมคารบ์อนต�า่ ฉบบัญีปุ่น่โมเดล

เพราะเกือบทุกกิจกรรมที่เราท�า ล้วนมีส่วนในการปล่อย   
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู ่ ช้ันบรรยากาศ จนเกิดเป็น            
ภาวะโลกร้อน การสร้าง “สงัคมคาร์บอนต�า่” จงึเป็นทางออก
ทีห่ลายประเทศทัว่โลกน�ามาปรบัใช้ โดยมปีระเทศญีปุ่น่เป็น
ตวัอย่างทีน่่าสนใจ 

ด้วยเศรษฐกิจญ่ีปุน่มคีวามสมัพันธ์กบัการน�าเข้าทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างมาก ทั้งพลังงาน อาหาร และวัตถุดิบอื่นๆ ญี่ปุ่นเริ่มมองเห็น
ปัญหาที่ชัดเจนขึ้นเก่ียวกับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณของเสีย เช่น 
ความเสีย่งของมลพิษทางสิง่แวดล้อม ข้อจ�ากัดเรือ่งระบบบ�าบดัขยะ
และต้นทุนท่ีสูงขึ้น จึงเป็นท่ีมาของแนวคิด จุนคังกะตะชาไค 
หรือ สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดี (Sound Material Cycle Society) 
โดยมีรากฐานมาจากหลักการ 3R (Reduce, Reuse, Recycle)     
เป็นหนึง่ในกลยุทธ์เพ่ือลดขยะและลดการน�าทรพัยากรธรรมชาตขิึน้มาใช้ 
โดยการน�ากลับมาใช้ซ�้า รีไซเคิล และก�าจัดอย่างเหมาะสม
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สรา้งบัญชี
การไหลเวียนวัสดุ

(MFA)

ตรากฎหมายรไีซเคลิ

ให้องคก์ารส่วนท้องถิน่
บรหิารขยะมลูฝอย

สนับสนุนเทคโนโลยี
ทีเ่ป็นมติร

ต่อส่ิงแวดล้อม

ขอความร่วมมือ
ภาคอุตสาหกรรมเอกชน
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ปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก
ในระดบัที่ธรรมชาติ
สามารถดดูซบัได้

รฐับาลญ่ีปุน่หาวิธีการทีจ่ะการเข้าใจการไหลเวียนของวัสดใุนภาคเศรษฐกิจ 
โดยสร้างบญัชกีารไหลเวียนวัสด ุ(Material Flow Accounts: MFA)
ซึ่งจะระบุชัดถึงการไหลเวียนของวัตถุดิบในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และบันทึกรายการภาพรวมไว้ ท�าให้ภาครัฐสามารถ
ก�าหนดเป้าหมายหรือชี้วัดปริมาณและวิธีการไหลเวียนวัตถุดิบ
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า โดยเริ่มต้นจากการขอความร่วมมือ
ภาคอุตสาหกรรมเอกชนให้เข้าร่วมแนวทางปฏิบัติ ต่อด้วยการให้
องค์การบรหิารส่วนท้องถ่ินรบัผดิชอบการบรหิารขยะมลูฝอยในเมอืง 
พยายามลดภาระสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเก่ียวกับการบริหาร
จัดการขยะ จากนั้นจึงก�าหนดมาตรฐานอ ้างอิงจากเอกชน
ทีท่�าได้ดท่ีีสดุ เพ่ือหาแบบจ�าลองทีม่ปีระสทิธิภาพสงูสดุ แล้วขยาย
มาตรฐานนี้ให้ผู ้ประกอบการรายอื่นท�าตาม โดยก�าหนดระยะ
เวลาที่แน่นอนในอนาคตว่าจะกลายเป็นมาตรฐานที่ใช้ นอกจากนี้ 
ญ่ีปุ่นยังมีกฎหมายเฉพาะเรื่องรีไซเคิล ส�าหรับรายสินค้าและราย
สาขา เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน เพื่อก้าวสู่สังคมหมุนเวียน
วัสดุท่ีดี เช่น กฎหมายส่งเสริมการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ถัดจากการสร้างสังคมหมุนเวียนวัสดุท่ีดีแล้ว ประเทศญ่ีปุ ่น
ก้าวเข้าไปสู่สังคมคาร์บอนต�่าด้วยการสร้างสังคมท่ีมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในระดับที่ธรรมชาติสามารถดูดซับได้ ซึ่งการที่จะ
บรรลเุป้าหมายน้ีทุกภาคส่วนต้องค�านงึถึงการลดปรมิาณคาร์บอน
ในทุกๆ กิจกรรม เพราะการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ได้อย่างย่ังยืนในสังคมคาร์บอนต�่านั้น มนุษย์และสังคมถือเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบนิเวศโลก เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงภาวะโลกร้อน  
จึงมีความจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องรักษาและฟื ้นฟูธรรมชาติ 
เพ่ือการเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ 
รวมทั้งการสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

จากจุดเริ่มต้น

สู่เป้าหมาย
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6 แนวทางการสร้างสังคมคาร์บอนต�่าแบบญี่ปุ่น

การเดินทางเคลื่อนย้าย 
• เน้นการใช้ระบบขนส่งมวลชน 
• แนะน�าระบบแบ่งปันรถยนต์ให้ประชาชนรู้จัก
• ระบบขนส่งและจดัส่งจะถูกก�ากับโดยระบบสารสนเทศท่ีก้าวหน้า เพ่ือให้เกิด

การกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและปล่อยคาร์บอนต�่า

สิ่งแวดล้อมการท�างานและการใช้ชีวิต 
• ประหยัดพลังงานด้วยพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ผูค้นสามารถท�างานจากทีบ้่านหรอืสถานท่ีอืน่ได้ โดยไม่ต้องเดนิทางเข้าเมอืง

อุตสาหกรรม 
• บรษิทัเอกชนต้องเปิดเผยรายละเอยีดของกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม

ให้สาธารณชนรับทราบ 
• การลดปรมิาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควรค�านงึถึงตลอดทัง้สายโซ่อุปทาน
• ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางเลือกของผู้บริโภค 
• ประชาชนไม่ควรรับหีบห่อที่ไม่จ�าเป็น 
• มีความพอใจที่จะซื้อสินค้าที่ใช้ซ�้าได้และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
• มีความภูมิใจในสินค้าจากภายในชุมชนของตนเอง 
• ไม่สนับสนุนสินค้าจากบริษัทที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
• ระบบ Eco-point ได้คะแนนจากกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ป่าไม้ และการเกษตรโภคภัณฑ์ 
• ส่งเสริมการบริหารจัดการการเกษตรและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
• มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีอนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถทราบถึงที่มา

และวิธีการผลิตของโภคภัณฑ์ต่างๆ

รูปแบบที่แตกต่างระหว่างเขตเมือง และเขตชนบท 
ก�าหนดให้มีการวางรูปแบบของเมืองให้เหมาะสมตามขนาดของเมือง โดยแบ่ง
ประเภทของเมอืงตามขนาดได้ 3 ระดบั 1.เมอืงขนาดกลางถึงใหญ่ 2.เมอืงขนาดเลก็ 
3.เขตชนบท โดยได้ระบปุระเภทของปัจจยั 3 อย่าง คอืระบบคมนาคม อาคารบ้านเรอืน 
พลังงานทางเลือก เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของเมือง
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ปรบัพฤติกรรมสู่สังคมคารบ์อนต�า่อยา่งยัง่ยนื
การจะสร้างสังคมคาร์บอนต�่าให้ส�าเร็จได้ สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือ ความร่วมมือจากภาคประชาชน โดยญ่ีปุ่นปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิดและการแบ่งปันอย่างสม�่าเสมอ เช่นเดียวกับภาคเอกชน ญี่ปุ่นได้รับความร่วมมือที่ดีในการผลิตสินค้าคาร์บอนต�่า 
การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีท่ีมส่ีวนเสรมิสร้างสงัคมคาร์บอนต�า่ โดยยังคงบรรลเุป้าหมายการเตบิโตทางก�าไร นอกจากน้ี ภาคเอกชน
ยังให้การสนับสนุนเงินทุนการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ในส่วนของรัฐบาลก็มีนโยบายสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง อาทิ 
งดการจัดเก็บภาษีส�าหรับกิจการท่ีไม่ก่อมลภาวะ หรือก�าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไป ท้ังการให้ความรู้ และการวิจัย เพ่ือมุ่งสู่สังคม
คาร์บอนต�่าอย่างยั่งยืน

การท่ีหลายประเทศตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลต่อทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของโลก การเรียนรู้จาก
ประเทศท่ีศกึษาและปฏิบตัสิ�าเรจ็มาแล้ว โดยน�ามาประยกุต์ใช้ให้เหมาะกับแต่ละสงัคม จงึเป็นแนวทางท่ีสามารถเชือ่ได้ว่าจะต้องส�าเรจ็
แน่นอน ขอเพียงทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน

Low Carbon
            Society

       รู้ไหม พวกเราสามารถช่วยลดปริมาณคาร์บอนได้ เพียงเลือกซื้อสินค้า

ที่มี “ฉลากคาร์บอน” ประเภทต่างๆ ติดอยู่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสินค้านั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยก๊าซ

คาร์บอนต�่า หรือ “ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์” (Carbon Footprint) ที่จะบอกให้ทราบว่าตลอดชีวิตของสินค้า

ตั้งแต่เริ่มต้นผลิตจนถึงการก�าจัด เมื่อเป็นขยะจะปล่อยคาร์บอนออกมาเท่าไร

ที่มา - www.environnet.in.th

Did You  Know?
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เดี๋ ยวนี ้ไ ม่ ว่าจะห้างใหญ่ห้างเล็ก ล้วนมีมาตรการ “No Plast ic Bag” 
ตอบรับเทรนด์อนุรักษ์สิ่ งแวดล้อม เราจึง ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อม
ส�าหรับการช้อปป้ิงให้ดียิ่งขึน้ ด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ ที่จะท�าให้คุณกลายเป็น
นักช้อปสีเขียวในอนาคต

36
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Did 
You 
Know ?

1. วางแผนการช้อปปิ้งที่แนน่อน
จากท่ีเคยช้อปปิ้งตามใจอยาก ควร
เปลี่ยนมาเป ็นการช ้อปอย ่างมี
แบบแผน ก�าหนดวัน เวลา สถานท่ี
และงบประมาณทีจ่ะใช้ในการช้อปป้ิง
แต่ละครั้งอย่างชัดเจน เพื่อคุณจะได้
เตรยีม ‘ถุงผ้า’ หรอือปุกรณ์ส�าหรบัใส่
ของไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ซึง่ข้อดทีี่
ตามมา ของการวางแผนช้อปป้ิงจะช่วย
ให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัว
ท�าให้คุณได้คิดทบทวนว่าของแต่ละ
อย่างจ�าเป็นจริงหรือไม่

2. ศึกษาของที่จะซื้อ
อาจฟังดูโอเวอร ์ แต่บอกเลยว่า
จ�าเป ็นมาก เพราะหากคุณไม่รู ้         
มาก่อนว่าของท่ีจะซื้อน้ัน ลักษณะ
อย่างไร มีมุมเหล่ียมแหลมหรือมน 
ใหญ่แค่ไหน หนักประมาณเท่าไหร่ 
คุณจะไม่สามารถเลือกขนาดถุงผ้า
หรืออุปกรณ์ที่จะน�าไปใส่กลับมาได้
อย่างเหมาะสม อาจท�าให้คุณต้อง
เสียเงินเพ่ือซื้อถุงหรือกล่องบรรจุ
เพิ่มเติม

3. ของชิ้นใหญ่ใส่รถเลย
ไม่ต ้องกลัวว ่าจะดูแปลกหรือไม่
เหมาะสม หากคุณซื้อของชิ้นใหญ ่
อาทิ หม้อ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือจาน
ชาม ซึ่งของเหล่านี้มักจะมีการบรรจุ
กล่องมาแล้วอย่างดี ดงันัน้ใส่รถเข็น 
แล้วน�าไปใส่ท้ายรถได้เลย อีกวิธี
หนึ่งคือเตรียมกล่องลังหรือถาดไว้
ในรถ เพ่ือน�าของแต่ละชิ้นท่ีซื้อมา
จัดวางลงไปให้เป็นระเบียบจะช่วย
ให้เวลาขับรถของต่างๆ จะได้ไม่กลิ้ง
กระจัดกระจาย

4. พกถุงผ้าติดตัวไปทุกที่
แน่นอนว่าเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้
เสมอ การช้อปปิ้งก็เช่นกัน ดงันัน้ควร
มถุีงผ้า หรอื Shopping Bag แบบพับได้ 
ติดตัวไว ้ตลอดเวลา อาจเป็นถุง          
ที่พับแล้วห้อยกับพวงกุญแจหรือ
แบบที่ม้วนเป็นตุ๊กตาแขวนกระเป๋า
เข้าชุดเก๋ๆ เอาที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่
จนเกินไป ขอแค่เวลาใช้งานให้กางออก 
จุของได้ก็พอ มีแบบน้ีจะเดินไปไหน  
ก็สบายใจไม่ต้องง้อถุงพลาสติก

5. พกแก้วเดียว ใช้ขวดเดิม
มนุษย์ออฟฟิศติดกาแฟเป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่จะดกีว่าถ้าพกแก้วมาเอง 
(หลายร้านพกแก้วมาเองได้ส่วนลด
เพ่ิมด้วย) มหีลอดรกัษ์โลกด้วยก็ย่ิงดี    
จะหลอดสแตนเลส หลอดกระดาษ 
หรือหลอดที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ
ย่อยสลายได้ ส่วนใครท่ีไม่ดืม่กาแฟ  
จะพกขวดมาเองไว้ใส่น�า้ดืม่ เวลาออกไป
ทานข้าวก็ช่วยลดการใช้ขวดพลาสตกิ
ได้ไม่น้อยเลย

ถุงพลาสติก 1 ใบต้องใช้เวลาย่อยสลายกว่า 450 ปี หากน�าไปท�าลายด้วยการเผาก็จะเกิดสารก่อมะเร็งและก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจก
ต้นเหตุของภาวะโลกร้อน แต่หากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุงต่อปี
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เอ็กโก กรุ๊ป จัดค่าย “โรงไฟฟา้พ่ี โรงเรียนน้อง” ปีที่ 3 
ปลูกจิตส�านึกเยาวชนรักษ์พลังงาน
เสริมพฤติกรรมลดโลกร้อน มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต�่า

เปิดค่ายเยาวชนโรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง

สิ่งแวดล้อมจะอยู่อย่างยั่งยืนได้ต้องเริ่มจากการมีจิตส�านึก เอ็กโก กรุ๊ป เชื่อว่า
“ต้นทางดี จะก่อก�าเนิดผลลัพธ์ปลายทางที่ดี” จึงให้ความส�าคัญกับการเริ่ม
ปลูก จิตส� านึกอนุรัก ษ ์ แ ล ะส ่ ง เ สริม พ ฤ ติก รร ม ก า รใ ช ้พ ลั ง ง า น แ ละ
ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างรูคุ้ณค่าในเยาวชน   ซึง่เป็นวยัต้นทางทีจ่ะเตบิโตไปเป็น
ก�าลังส�าคัญของชุมชนและประเทศ ดังเช่นการจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” ปีที่ 3 โดย บริษัท ผลิตไฟฟ้า 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป

CSR for all
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“โลกก�าลงัเผชญิกับการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศ โดยเฉพาะภาวะโลกร้อน เอก็โก กรุป๊ 
ในฐานะบรษิทัผลติไฟฟ้าชัน้น�าในภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิก ตระหนักถึงความส�าคญัของปัญหา
ดงักล่าวมาโดยตลอด นอกจากบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าในทกุท่ีทีด่�าเนินกิจการให้มปีระสทิธิภาพ
ดท่ีีสดุอย่างเต็มความสามารถ ยังส่งเสรมิและสนับสนุนการปลกูจติส�านกึรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดล้อมให้กับเยาวชน ซึง่เป็นต้นทางอนาคตของประเทศอย่างต่อเนือ่ง ด้วยการส่งเสรมิ
ความรู ้ความเข ้าใจเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ีถูกต้องให้กับเยาวชนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้นจากโรงเรยีนในพ้ืนทีร่อบโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก ได้มปีระสบการณ์ตรง  
โดยในปีที่ 3 นี้ได้มุ่งต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต�่า” 
นายภาสกร ศศะนาวนิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายบริหารโรงไฟฟ้า และ
ประธานคณะท�างานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพฒันาชุมชน เอก็โก กรุ๊ป เล่าถึงแนวคิด
ของการจัดค่ายเยาวชนฯ ครั้งนี้

ตามหารอยเท้าคาร์บอนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว

ฟังบรรยายการบริหารจัดการเมืองคาร์บอนต�่า
โดยนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมท�าความเข้าใจสภาวะโลกร้อน กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ตามหารอยเท้าคาร์บอน ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
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ค่ายเยาวชนฯ มีตัวแทนนักเรียนและครูจาก 21 โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกมาร่วมกิจกรรม ผ่านการเรียนรู้เรื่องรอยเท้า
คาร์บอน ซ่ึงเกิดจากพฤตกิรรมในชวิีตประจ�าวัน รวมท้ังการศกึษาดงูานการบรหิารจดัการเมอืงคาร์บอนต�า่ในพ้ืนทีจ่รงิ และการประยุกต์
ความรู้ท่ีได้รับสู่การออกแบบโครงการจัดการปัญหาพลังงานและส่ิงแวดล้อม เพ่ือลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกในโรงเรียนและท้องถ่ิน
อย่างเป็นรูปธรรม โดยบรูณาการความรูท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิเพ่ือเสรมิทกัษะส�าคญัของการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ด้วยเครือ่งมอื
ทีห่ลากหลาย เช่น การใช้แผนทีค่าร์บอน (Carbon Mapping) เป็นเครือ่งมอืส�ารวจและวิเคราะห์ปัญหา การสงัเคราะห์ความคดิโดยการ
สื่อสารด้วยภาพ (Visual Thinking) ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Project Concept ในการออกแบบโครงการ

ระดมสมอง สร้างแผนที่คาร์บอน

ดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อมดูงานโรงเรียนต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม รร.เทศบาล 1 ศรีกิตติวรรณนุสรณ์

เวิร์กชอปออกแบบโครงการจัดการพลังงาน

เรียนรู้แผนที่คาร์บอนด้วยกระบวนการ Design Thinking

ระดมสมอง สร้างแผนที่คาร์บอน
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น้องปุ้มปุ้ย - ด.ญ.ขวัญฤด ีหงส์ษา นักเรียน ม.3 รร.วัดโกสินารายน์ จ.ราชบุรี เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้
เรยีนรูจ้ากค่ายฯ ว่า “กิจกรรมในค่ายเริม่ต้นจากท่ีได้เรยีนรูเ้ก่ียวกบัพลงังานและก๊าซเรอืนกระจก การตามหารอยเท้า
คาร์บอนจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา และที่ส�าคัญคือได้ลงมือท�าแผนที่คาร์บอน เดินส�ารวจสิ่งแวดล้อมและลอง
วาดรูปจ�าลอง ท�าให้เรารู้ว่าตรงไหนเป็นแหล่งดูดซับและแหล่งปล่อยคาร์บอน เราสามารถช่วยกันปลูกต้นไม้
เพ่ือให้ไปดูดซบัก๊าซเรอืนกระจก รวมทัง้วิธีการท่ีเราจะลดการใช้พลงังาน เช่น การปิดไฟเมือ่ไม่ใช้แล้ว ไม่กินอาหารเหลอื 
ไม่ใช้ของที่ไม่จ�าเป็น เช่น ถุงพลาสติกใส่ขนม หรือน�าแก้วจากที่บ้านมาใช้แทนแก้วพลาสติก”

น้องดัม้เปอร์ - ด.ช.กติตภิาค ทรทกึ นักเรียน ม.2 ร.ร.ร้อยเอด็วทิยาลัย จ.ร้อยเอด็ “ค่ายนี้ท�าให้ผมได้
ความรูใ้หม่เพ่ิมขึน้มากมายครบั ได้เหน็ตวัอย่างโรงเรยีนทีม่วิีธีจดัการขยะรไีซเคลิและการลดปรมิาณขยะในโรงเรยีน 
การท�าน�า้หมกัจลุนิทรย์ี EM การเพ่ิมพ้ืนทีส่เีขยีวทีเ่ป็นประโยชน์ในโรงเรยีน และยังได้ฟังบรรยายจากนายกเทศมนตรี 
อ.พนัสนิคม จ.ชลบรุ ีเก่ียวกับการจดัการเมอืง เพ่ือลดขยะและแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีชดัเจน ผมจะน�ากลบัไปใช้
ทีโ่รงเรยีน เพราะเดมิโรงเรยีนมโีครงการเก่ียวกับการแยกขยะและลดขยะอยู่ แต่ได้รบัความสนใจลดลง ผมจงึอยาก
น�าความรูก้ลบัไปท�าโครงการเพ่ิมเก่ียวกับการจดัการขยะให้ได้ผลมากข้ึน และจากตวัอย่างโรงเรยีนต้นแบบจดัการ
สิ่งแวดล้อมที่ผมสนใจคือ ผักปลอดสารพิษและปลูกต้นไม้เพิ่ม เพราะโรงเรียนของผมมีพื้นที่รกร้างอยู่ จึงอยาก
ไปพัฒนาพื้นที่ต่อครับ”

ในขณะที ่ครูเบน - น.ส.กมลลักษณ์ สุวรรณวงศ์ รร.หอวัง ปทมุธานี จ.ปทมุธานี กล่าวว่า “กิจกรรมค่ายในปีน้ี
ถือว่ามบีทเรยีนใหม่เพ่ิมเติม ตัวครเูองเคยสอนแต่วิทยาศาสตร์ มาครัง้นีไ้ด้เห็นอกีมติทิีป่กตไิม่ได้นึกถึง คอื วิทยาศาสตร์
กับสิง่แวดล้อม และเรือ่ง Carbon Footprint ก็เป็นความรูใ้หม่ส�าหรบัเดก็ ท�าให้ได้เรยีนรูว่้าปัจจบุนัรอยเท้าคาร์บอน
ของโลกเราเพ่ิมขึน้ได้อย่างไร รวมท้ังผลกระทบต่างๆ ทีแ่สดงให้เห็นใกล้ตวัเรามากขึน้ นอกจากนัน้ยังได้เห็นตวัอย่างท่ี
ท�าได้จริงจาก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองตัวอย่างแห่งการแยกขยะและจัดการส่ิงแวดล้อม เรียกว่าให้
แรงบันดาลใจกับคุณครูทุกคนและเด็กๆ เพื่อน�าไปต่อยอดในการท�ากิจกรรมในโรงเรียนด้วย” 
 

ปิดท้ายด้วย ครูอ้อม – น.ส.ปฐมาวด ีจติหาญ ร.ร.วัดดอนเสลา จ.ราชบุรี “ค่ายนี้ท�าให้เด็กรู้ว่าการอนุรักษ์
พลงังานท่ีถูกวิธีควรท�าอย่างไร ถ้าเดก็เริม่ท�าความเข้าใจต้ังแต่ตอนนี ้ จะมพีลงังานใช้ได้ต่ออกีนาน ปีน้ีได้ความรูเ้พ่ิมเติม
เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถน�าไปปรับใช้ในโรงเรียนได้ เช่น รอยเท้าคาร์บอน การค�านวณ
หาอายุผลติภัณฑ์ (LCA) จะน�าไปสอนนักเรยีนเก่ียวกับการประเมนิวฎัจกัรผลติภณัฑ์ทีเ่ราใช้ ว่ามทีีม่าผลติอย่างไรบ้าง 
ต้องสญูเสยีพลงังานไปเท่าไร ท�าให้เดก็เหน็ความส�าคญัเรือ่งพลงังานมากขึน้ นอกจากน้ี ยังได้รูว่้ารอยเท้าคาร์บอน
หาได้อย่างไร สามารถส�ารวจได้ว่าพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจ�าวันของเราได้ปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ออกมาเท่าไร ครตูัง้เป้าหมายจะพัฒนาโครงการกับนกัเรยีนทีม่าร่วมค่ายครัง้นี ้ ให้เป็นนักเรยีนแกนน�าท่ีถ่ายทอด
ความรู้เรื่องคาร์บอนฟุตปริ้น การลดพลังงาน และลดขยะในโรงเรียนจากโครงการเดิมของโรงเรียนต่อไป”

นีเ่ป็นเพียงจดุเริม่ต้นการเดนิทางของเยาวชนและครทูีผ่่านค่ายเยาวชนอนรุกัษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม “โรงไฟฟ้าพ่ี โรงเรยีนน้อง” 
ปีที ่3 แต่จดุหมายปลายทางของค่ายครัง้นี ้คือการทีโ่รงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โกและโรงเรยีนจะร่วมกันต่อยอดและพัฒนาโครงการ
จดัการปัญหาพลงังานและสิง่แวดล้อม และสามารถเก็บข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากกิจกรรมของโรงเรยีนอย่างเป็น
รปูธรรม จึงจะเรียกได้ว่าเป็นการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต�่าร่วมกัน 
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ท่ามกลางความเปลีย่นแปลงและการเกิดขึน้ของนวัตกรรมมากมายบนโลกใบนี ้สิง่หนึ่่งึทีท่�าหน้าทีส่ร้างสมดลุให้กับสิง่มชีวีติผ่านกาลเวลา
ทีย่าวนานนับล้านๆ ปีก็คือ “ธรรมชาต”ิ หากพจิารณาอย่างลกึซึง้ ก็จะย่ิงพบความมหศัจรรย์ของธรรมชาติ ทีท่�าให้ต้องค้นหาอย่างไม่สิน้สดุ 
แต่ถึงกระน้ัน ยังมคีนอีกจ�านวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือเปิดใจเรียนรูเ้ร่ืองราวเก่ียวกับธรรมชาติทีม่อียู่รอบตัวเราได้ กำรพฒันำเส้นทำง
ศกึษำธรรมชำติให้เป็นแหล่งเรยีนรูค้ณุค่ำของป่ำต้นน�ำ้และควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพ จงึเป็นภำรกิจหน่ึงท่ีส�ำคญัของมูลนิธิไทยรกัษ์ป่ำ
องค์กรสำธำรณกุศลท่ีก่อตั้งและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ด้วยมุ่งหวัง
ให้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เป็นห้องเรียนทางธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมให้คนทั่วไปเข้าใจความหมายและคุณค่าของ “ป่าต้นน�้า” โดยน�าเอา
ความรูท้ีม่อียู่จริงในธรรมชาติ น�าความอดุมสมบรูณ์และความงดงามของผนืป่ามาเป็น “แหล่งเรยีนรู”้ ท�าให้นกัท่องเทีย่วไม่เพยีงเพลิดเพลนิ 
แต่ยังได้เข้าถึงและเข้าใจความสัมพันธ์ รวมถึงตระหนักในความส�าคัญของระบบนิเวศอีกทางหนึ่ง เพื่อน�าไปสู่การร่วมกันรักษาต่อไป

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
กับภารกิจสร้างต้นแบบและยกระดับ

“งานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ” อย่างมีส่วนร่วม

ความสมบูรณ์ของธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ถ�้าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกกรุงชิง

thai rak pa
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มลูนธิิไทยรักษ์ป่าได้ด�าเนนิงานในพ้ืนท่ีภาคใต้ ในจงัหวัดนครศรธีรรมราช ตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมา จากการพัฒนาเส้นทางศกึษาธรรมชาติ 
3 แห่ง ได้แก่ เส้นทางศกึษาธรรมชาตนิ�า้ตกกะโรม น�า้ตกอ้ายเขยีว และน�า้ตกพรหมโลก ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงินิเวศทีเ่ข้าถึงได้ง่ายและ
ได้รบัความนิยมทัง้จากนกัท่องเทีย่วท้องถ่ินและต่างพ้ืนท่ี ปัจจบุนัมลูนธิิไทยรกัษ์ป่าขยายการท�างานสูก่ารอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและ
ต่อยอดการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แห่งที่ 4 ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง น่ันคือ เส้นทางศึกษาธรรมชาตนิ�า้ตกกรุงชิง
ซึ่งด�าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือร่วมด�าเนินโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่างปี 2560 – 2564

“กรุงชิง” หรือ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขล.3 (น�้าตกกรุงชิง)
เป็นทีร่าบในหุบเขาสงูประมาณ 200 เมตร จากระดบัน�า้ทะเลปานกลาง
มีเนื้อท่ีประมาณ 100,000 ไร่ ต้ังอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาหลวง 
ทีอ่ดุมสมบรูณ์ไปด้วยพืชพรรณไม้และสตัว์ป่าท่ีมคีวามหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์สูง

ภายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกกรุงชิงน้ันมีความเหมาะสม
ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้คุณค่าความส�าคัญทางธรรมชาติ ความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ที่ส�าคัญ มีศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติท่ีโดดเด่น มีน�้าตก
ทีส่วยงามขนาดใหญ่ท่ีสดุในจงัหวัดนครศรธีรรมราช ซึง่มต้ีนก�าเนิด
จากคลองกรุงชิง ท่ีชื่อว่า “น�า้ตกกรุงชิง” สันนิษฐานว่ามาจาก
ชื่อของต้นชิง (ไม้ตระกูลปาล์ม) พืชประจ�าถิ่นของที่นี่ สายน�้าจาก
คลองกรุงชิงไหลตัดผ่านหุบผาหินแกรนิตลดหลัั่นตามระดับ
ความลาดเอียงของภูเขา เกิดเป็นชั้นน�้าตกที่งดงามจ�านวน 7 ชั้น 
โดยชั้นที่มีความสวยงามที่สุดคือ หนานฝนแสนห่า

น�้าตกงาม นาม “กรุงชิง” คุณค่าในผืนป่า
สู่แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

น�้าตกกรุงชิง

ต้นชิง ลักษณะใบของต้นชิง
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“น�า้ตกกรุงชงิ”  จงึเป็นหนึง่ในหมดุหมายส�าคญัของนกันยิมธรรมชาต ิเปรยีบเสมอืนหลงัคาสเีขยีวและประตสููแ่ดนใต้ทีเ่ตม็ไปด้วยมนต์เสน่ห์
ในทุกฤดูกาล บรรดานักดนูกท้ังในประเทศและจากท่ัวโลกต่างยกให้เส้นทางศกึษาธรรมชาตนิ�า้ตกกรงุชงิ เป็นอกีหนึง่เป้าหมายในการเฝ้าดู
นกที่โดดเด่นและหายากหลายชนิด เช่น นกคอสามสี นกเงือกหัวหงอก นกทึดทือมลายู และนกแต้วแล้วลาย หรือแม้แต่นกอพยพ
หนีหนาวจากเขตพาลอีาร์คตกิ (Palearctic Region) จากแถบยุโรปและเอเชยีตอนเหนอื เช่น นกอเีสอืลายเสอื นกแซวสวรรค์หางด�า เป็นต้น

จากความสวยงามตามธรรมชาติ ท�าให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู ้จัก
และชื่นชอบของนักท่องเท่ียวตลอดท้ังปี โดยพบว่า ในแต่ละปี
มีผู้เข้ามาใช้บริการเฉลี่ยประมาณปีละ 8,000 – 10,000 คนต่อปี
ท�าให้เส้นทางฯ ดังกล่าวบางจุดและป้ายสื่อความหมายอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม ขาดการบ�ารุงรักษา ส่งผลให้ลดประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้และสื่อความหมาย รวมถึงขาดความปลอดภัย

ภารกิจพัฒนาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม

เห็ดถ้วย หรือแชมเปญ นกแต้วแล้วลาย

สภาพเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนปรับปรุง

สะพานไม้ที่ทรุดโทรมในเส้นทางฯเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ช�ารุด
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ดงันัน้ มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจงึร่วมกับอุทยานแห่งชาตเิขาหลวง ด�าเนินโครงการพฒันาเส้นทางและป้ายส่ือความหมายในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติน�า้ตกกรุงชิงให้คืนกลับมาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่ปลอดภัยและเป็นเคร่ืองมือถ่ายทอดคุณค่า
ความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาตแิละป่าต้นน�า้ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้มีผู้เข้ามาศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย น�าไปสู่การเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวและนันทนาการของอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้เพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่จะสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีอุทยานฯ อันจะก่อให้เกิดการร่วมมือระหว่างชุมชนรอบป่า ช่วยเป็น
เกราะป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ให้มีความมั่นคงทางระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

นางสาวมานนีย์ พาทยาชีวะ ผู้จดัการส่วนมูลนิธิ เอก็โก กรุ๊ป และเลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า เล่าถึงวัตถุประสงค์และกระบวนการด�าเนินงาน
ครั้งนี้ว่า “ความกลมกลืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติ” คือ สิ่งท่ีมูลนิธิไทยรักษ์ป่าให้ความส�าคัญในการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
มาโดยตลอด ควบคูกั่บการพัฒนาเส้นทางฯ และระบบการสือ่ความหมายทีม่มีาตรฐานและปลอดภัยส�าหรบันักท่องเทีย่ว ส�าหรบัเส้นทางฯ
น�า้ตกกรงุชงิ เป็นพ้ืนท่ีทีม่คีวามพิเศษทัง้ทางระบบนิเวศ ประวัตศิาสตร์และสงัคม มคีวามเก่ียวโยงกับชมุชนในพ้ืนทีเ่ป็นอย่างมาก มลูนธิิ
ไทยรกัษ์ป่า จงึมุง่หวังให้การพัฒนาเส้นทางฯ ครัง้นีเ้ป็นต้นแบบของความร่วมมอืจากทกุภาคส่วนอย่างแท้จรงิ เพ่ือน�าไปสูก่ารร่วมรกัษา
คุณค่าของเส้นทางฯ น�้าตกกรุงชิงให้คงอยู่ในพื้นที่และส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไป

ในปี 2561 ท่ีผ่านมา มลูนธิิฯ ได้เริม่ต้นกระบวนการโดยการจดัให้มี
เวทีออกแบบเส้นทางฯ อย่างมส่ีวนร่วมผ่านการระดมความคดิเห็น
เพือ่ก�าหนดแนวทางการพฒันาเส้นทางฯ และเหน็ชอบแบบแปลน
ร่วมกัน ระหว่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่ากับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง
ส�านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ 5 สถาปนิกผู้ออกแบบ นักนิเวศ
และชุมชนรอบพ้ืนที่น�้าตกกรุงชิงท้ังหมด จ�านวน 4 ครั้ง ส�าหรับ
กระบวนการต่อไป คือการเปิดพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมลงแรง
ก่อสร้างเส้นทางฯ เพ่ือสร้างความเป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันและ
ก่อให้เกิดภาคคีวามร่วมมอืในการจัดการและดูแลรักษาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติร่วมกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แรกเริ่ม
ของมูลนิธิฯ ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและผืนป่า
ต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน”มูลนิธิไทยรักษ์ป่าส�ารวจพื้นที่ 

เพื่อออกแบบเส้นทางฯ อย่างมีส่วนร่วม

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกกรุงชิงในปัจจุบัน
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ส�ำหรบัคนวยัท�ำงำน “โรคหมอนรองกระดกูทับเส้นประสำท” 
ถือเป็นอีกหน่ึงโรคร้ำยท่ีหลำยคนมักมองข้ำม ด้วยลักษณะ
ของโรคท่ีไม่ค่อยแสดงอำกำร แต่ก่อตัวคุกคำมทีละน้อย
จำกภำยใน มำลองเช็กกันดูสิว่ำคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรึเปล่ำ

หมอนรองกระดกู คือ เนื้อเยื่อที่ยืดหยุ่นได้ อยู่ในบริเวณส่วนที่
เชื่อมต่อระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ วางพาดยาวไปตั้งแต่คอ 
อก จนถึงเอว ท�าหน้าที่เหมือน ‘โช้คอัพ’ ให้กระดูกสันหลังของเรา 
ในการขยับและรับแรงกระแทกเมื่อท�ากิจกรรมต่างๆ เช่น นั่ง ยืน 
กระโดด เอนหลัง บิดตัว นอกจากนี้หมอนรองกระดูกยังคอย
ปกป้องไม่ให้กระดูกสันหลังเคลื่อนที่อีกด้วย 

ในส่วนของโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท เกิดจากความ
เสื่อมสภาพของโครงสร้างกระดูกสันหลัง ซึ่งหากใช้งานหนักเกิน
ไปก็จะส่งผลให้หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น 

Health
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ดังนั้น หากคุณรู้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยง แนะน�าให้
ปรบัลดพฤตกิรรมข้างต้นลง แล้วเพิ่มพฤติกรรมการออกก�าลังกาย
อย่างสม�่าเสมอ พร้อมการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รับรอง
ว่าโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจะไม่มากล�้ากราย

Did 
You 
Know 
?

การสูบบุหรี่จัดก็ส่งผลให้เกิดการเสื่อมของ
หมอนรองกระดูกหรือหมอนรองกระดูก
สันหลังปล้ินได้ เพราะการสูบบุหรี่ท�าให้
ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกหรือ
กระดกูสนัหลงัไม่ด ีท�าให้เสยีคณุสมบตักิาร
ยืดหยุ่น การใช้งานไม่ค่อยดี สิงห์รมควันก็
ควรลดละเลิก เพ่ือป้องกันโรคหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาทเช่นกัน

กลุ่มคนยกของหนัก
คนที่ต้องท�างานยกของหนักต้องระวังเรื่อง
ท่าทางการยกให้ด ีเพราะการยกของหนกัในท่า
ทีไ่ม่ถูกต้องหรอืมนี�า้หนกัมาก โดยใช้กล้ามเนือ้
หลงัแทนกล้ามเน้ือขาและต้นขาจะท�าให้หมอน
รองกระดกูต้องรบัน�า้หนักมากเกินไป จนกลาย
เป็นตวัเร่งให้เกิดหมอนรองกระดกูเสือ่ม ดงันัน้
จงึควรใช้ท่าย่อเข่าแทนการก้มตวัเพราะอาจจะ
ท�าให้เกิดการบาดเจ็บที่หลังได้

กลุ่มคนขับรถไกล
การขับรถเป็นเวลานานๆ นอกจากท�าให้เกิด
อาการปวดเมื่อยล้า ยังส่งผลเก่ียวกับโรค
กระดูกสันหลัง โดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถนาน
เกินกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่ไม่ได้หยุดพัก   
ย่ิงมีความเสี่ยงของอาการปวดหลังส่วนล่าง
และกล้ามเนือ้บรเิวณสะโพกมากกว่าคนทัว่ไป
ถึง 2 เท่า ส่งผลให้เป็นโรคหมอนรองกระดกูทับ
เส้นประสาทได้

กลุ่มคนอำยุ 20-40 ปี
โรคน้ีมักพบบ่อยในกลุ ่มท่ีอายุ 20-40 ปี 
เป็นกลุ่มวัยท�างานซึ่งมีความสัมพันธ์กับโรค
ออฟฟิศซินโดรม หมอนรองกระดูกสันหลัง
จะมีองค์ประกอบของน�้าเป็นส่วนส�าคัญแล้ว
เมื่อเวลาผ่านไปอายุเพ่ิมมากขึ้นน�้าในหมอน
รองกระดูกสันหลังก็จะค่อยๆ ลดลง จะส่งผล
ให้หมอนรองกระดูกขาดความยืดหยุ่นปริแตก
ได้ง่าย และกระดกูสนัหลงัหลวมมากขึน้อกีด้วย

กลุ่มคนนั่ง - ยืนนำน
ค น ท� า ง า น อ อ ฟ ฟ ิ ศ ที่ ต ้ อ ง น่ั ง อ ยู ่ ห น ้ า
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ โดยไม่ได้เปลี่ยน
อิริยาบถเลย หรือการนั่งท่าที่ไม่ถูกต้องก็           
ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคหมอนรอง
กระดูกทับเส้นประสาท เช่น นั่งหลังค่อมนานๆ 
ยืนเป็นระยะเวลานานๆ หรอืก้มเก็บของโดยไม่
ระวัง ดังน้ันควรปรับท่านั่งให้หลังตรงหรือเดิน
ตัวตรง หมั่นเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ

สำเหตหุลกัเกิดจำกอำยุและพฤตกิรรมกำรใช้ชวีติแบบเดมิซ�ำ้ๆ เป็นเวลำนำน สำมำรถแบ่งเป็น 4 กลุม่เสีย่งคร่ำวๆ ดังน้ี
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ได้มโีอกาสได้อ่านหนังสอืพระราชนพินธ์เร่ือง “พระมหาชนก” ฉบับการ์ตูน
ซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช (ในหลวงรัชกาลที ่9) 
ทรงดดัแปลงมาจากชาดก จงึอยากให้ทกุท่าน มีหนังสอืเล่มน้ีไว้ประจ�าบ้าน
เพราะราคาไม่แพง แค่เพยีงเล่มละ ๓๕ บาทเท่านัน้ ผู้ใดได้อ่านหนังสอืเร่ือง
พระมหาชนก กเ็หมือนกบัได้เข้าเฝ้าในหลวงรัชกาลที ่9 ณ เบือ้งพระยุคลบาท
 ธรรมะข้อแรก ท่ีได้จากเรื่องพระมหาชนก ก็คือการต้ัง
สัตยาธิษฐานของพระโปลชนกที่ว ่า “ถ ้าข ้าพเจ้าคิดไม่ซื่อกับ
พระเชษฐาจรงิ ขอให้เครือ่งจองจ�าจงคงตรงึมอืและเท้าของข้าพเจ้าไว้  
แม้ประตูก็จงปิดสนิท แต่ถ้าข้าพเจ้ามิได้มีจิตคิดทรยศ ขอให้เครื่อง
จองจ�าจงหลุดจากมือและเท้าของข้าพเจ้า แม้ประตูก็จงเปิดออก”
 ค�าว่า “สัตยาธิษฐาน” แยกได้สองค�าดังนี้คือ สัจจะ + อธิษฐาน 
หมายความว่า ให้ตัง้สจัจะขึน้มาก่อน แล้วจงึอธิษฐานตามหลงั ดงัเช่น
ที่พระโปลชนกตั้งสัจจะว่า “ถ้าข้าพเจ้าคิดไม่ซื่อกับพระเชษฐาจริง” 
แล้วจงึอธิษฐานตามหลงัว่า “ขอให้เครือ่งจองจ�าจงตรงึมอืและเท้าของ
ข้าพเจ้า แม้ประตูก็จงปิดสนิท” ดังนี้เป็นต้น การตั้งสัตยาธิษฐาน
ของผู้มีศีลมีธรรม ย่อมส�าเร็จสมประสงค์เป็นแน่แท้
 แม้ในสมัยปัจจุบัน ถ้าหากเราก�าลังประสบกับอุปสรรคหรือ
ปัญหาชวิีต ก็สามารถท่ีจะตัง้สตัยาธิษฐาน เพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์
นั้นได้ โดยการตั้งสัตยาธิษฐานดังน้ี...ท่ีพ่ึงอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี 
พระรตันตรยัเป็นทีพ่ึ่งอนัประเสรฐิของข้าพเจ้า  ด้วยการกล่าวค�าสตัย์
นี้ ขอให้ความสวัสดี(ความปลอดภัย)จงมีแก่ข้าพเจ้าฯ
 ธรรมะข้อที่สอง เมื่อเรือใกล้จะแตกกลางทะเล หมู่ชนกลัว
มรณภัย ร้องไห้คร�า่ครวญ กราบไหว้เทวดาทัง้หลาย แต่พระมหาชนก
ไม่ทรงกันแสงคร�่าครวญ และไม่ไหว้เทวดาทั้งหลาย แต่ทรงคลุก
น�้าตาลกับเนย เสวยจนเต็มท้อง แล้วชุบผ้าเน้ือเกลี้ยงสองผืนด้วย
น�้ามันจนชุ่ม ทรงนุ่งผ้าให้มั่น แล้วขึ้นไปบนเสากระโดงเรือกระโดด
ลงมา เพื่อให้พ้นจากบริเวณที่เรือแตก
 ข้อคิดจากตรงน้ีก็คือ การท่ีพระมหาชนกไม่มัวแต่กราบไหว้
เทวดาเหมอืนคนอืน่ เพราะถ้ามวัแต่กราบไหว้อ้อนวอนเทวดา ก็คงจะ
ต้องตายอยู่กลางทะเลเป็นแน่แท้ แต่พระองค์ทรงใช้หลกัการพ่ึงตนเอง 
ดงัพุทธพจน์ทีว่่า “ตนแลเป็นทีพ่ึ่งแห่งตน บคุคลอืน่ใครเล่าจะเป็นทีพ่ึ่ง
ให้เราได้ตลอดไป”
 ธรรมะข้อที่สาม ซึ่งถือกันว่ามีความส�าคัญท่ีสุดของเรื่องน้ี  
อันแสดงถึงพระวิริยปรมัตถบารมีที่พระมหาชนกทรงบ�าเพ็ญ คือ
ค�าโต้ตอบระหว่างนางมณีเมขลากับพระองค์กลางทะเล
 นางมณีเมขลากล่าวว่า “ใครหนอ พยายามว่ายน�า้ในมหาสมทุร 
อันแลไม่เห็นฝั่งอยู่เช่นนี้ ท่านเห็นประโยชน์อะไร จึงได้พยายามว่าย
อยู่อย่างนี้ ?”
 พระมหาชนกตอบว่า “ดูกรเทพธิดา เราได้พิจารณาเห็น

ธรรมเนียมของโลก และผลของความพยายาม จงึได้พยายามว่ายน�า้
อยู่ในมหาสมุทรอันแลไม่เห็นฝั่งนี้”
 นางมณีเมขลาถามอีกว่า “ฝ่ังของมหาสมทุรไม่ปรากฏแก่ท่าน  ถึงท่าน
จะพยายามว่ายน�้าไป ก็จะต้องตายเสียก่อนที่จะถึงฝั่งแน่แท้”
 พระมหาชนกตอบว่า “ดกูรเทพธิดา เมือ่บคุคลท�าความเพียรอยู่ 
ถึงจะตายไปก็ได้ชือ่ว่าไม่เป็นท่ีตเิตยีนของบดิา-มารดาวงศาคณาญาติ
ตลอดถึงเทพยดาทั้งหลาย อีกประการหนึ่ง เมื่อบุคคลตั้งใจท�าหน้าที่
ของตนอย่างสุดความสามารถแล้ว  ย่อมจะไม่เสียใจภายหลัง”
 นางมณีเมขลากล่าวว่า “การพยายามท�างานอนัใดแล้วยังไม่ส�าเรจ็ 
แต่เกิดอปุสรรคถึงกบัเสยีชวีติไปก่อน กไ็ม่ควรท�าความพยายามนัน้เลย 
เพราะความพยายามที่ท�ามาทั้งหมดสูญเปล่า”
 พระมหาชนกตอบว่า “ผูใ้ดรูว่้าการงานทีท่�าไปจะไม่ส�าเรจ็  แล้ว
ไม่รีบหาทางป้องกันภัยอันตราย บุคคลน้ันชื่อว่าไม่รักษาชีวิตตน
ถ้าบคุคลน้ันละความเพียรเสยี ก็จะได้รบัผลแห่งความเกียจคร้านของตน 
บางคนได้เหน็ผลแห่งความประสงค์ของตน  แล้วตัง้ใจท�างาน ถึงการงาน
จะส�าเร็จหรือไม่ก็ตาม ก็ได้เห็นผลงานประจักษ์แก่ตน
 ท่านจงดคูนท้ังหลายทีม่าในส�าเภาเดยีวกับเราเถิด คนพวกน้ัน
พากนัย่อท้อต่ออนัตราย ไม่พยายามว่ายน�า้จนสดุความสามารถก่อน 
จงึพากันจมน�า้ตายในมหาสมทุรท้ังสิน้ เหลอืแต่เราผูเ้ดยีวท่ีสูท้นว่ายน�า้
ข้ามมหาสมุทรอยู่ถึง ๗ วันเข้าแล้ว
 บัดน้ี เราได้เห็นผลของความเพียรน้ันแล้ว คือเราได้เห็นท่าน 
ซึง่เป็นเทวดาทีเ่ราไม่เคยเห็นมาก่อนเลย ท่านจะมาบอกว่าความพยายาม
ของเราสูญเปล่าได้อย่างไร ? เพราะฉะน้ันเราจักพยายามว่ายน�้า
อีกต่อไป จนกว่าจะถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรให้จงได้”
 นางมณีเมขลาได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใส สรรเสริญ
พระมหาชนกว่า “ท่านได้เพียรสู้ทนว่ายน�้าข้ามทะเลท้ังใหญ่ท้ังลึก
หาประมาณมไิด้ จนถึงกับไม่จมน�า้ตาย บรุษุเช่นท่านหาได้ยากในโลก 
ท่านประสงค์จะไปที่ใด ดิฉันจะไปส่ง” แล้วจึงอุ้มพระมหาชนกไปส่ง 
ณ ที่ที่พระองค์ประสงค์จะไป คือเมืองมิถิลานคร
 ธรรมะข้อที่ ส่ี หลังจากที่พระมหาชนกทรงครองราชย์แล้ว  
พระองค์ทรงระลึกถึงความหลังที่ทรงท�าความเพียร ณ ท่ามกลาง
มหาสมทุร จงึทรงมนสกิาร(ร�าพึง)ในใจว่า “ขึน้ชือ่ว่าความเพียร  ควรท�า
แน่แท้ ถ้าเราไม่พยายามว่ายน�้ากลางทะเลจนถึงวันที่ ๗ เราคงตาย
ไปกลางทะเลแล้ว คงจักไม่ได้ราชสมบัตินี้”
 เมื่อพระองค์ทรงอนุสรณ์ถึงความเพียรนั้น ก็เกิดปีติโสมนัส
ซาบซ่าน จึงทรงเปล่งอุทานด้วยพระก�าลังปีติว่า “บุรุษผู้เป็นบัณฑิต  
ควรพยายามร�า่ไป ไม่ควรเบือ่หน่ายในกิจของตน จงดเูราซึง่ได้ข้ึนสูบ่ก
และได้ครองราชสมบตัเิป็นตวัอย่าง คนเป็นอนัมากเมือ่ก�าลงัประสบทกุข์ 
จะไม่ตั้งใจท�าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ แต่เมื่อได้รับความสุข  จึงต้ังใจท�า

ธรรมะจากเร่ืองพระมหาชนก
Happy Life
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สิ่งที่เป็นประโยชน์ ส่วนบุคคลผู้มีปัญญา ถึงแม้ก�าลังประสบทุกข์
ก็ไม่สิน้หวังว่าจะไม่ได้ประสบสขุ เพียรสูท้นท�าหน้าท่ีของตนอย่างสดุ
ความสามารถ ย่อมจะประสบความส�าเร็จแน่นอน เพราะว่าส่ิงท่ี
มิได้คิดไว้ล่วงหน้าอาจเกิดขึ้นก็ได้ สิ่งที่คิดไว้ล่วงหน้าอาจไม่เกิด
ข้ึนก็ได้ ทรพัย์สมบติัทัง้หลายของบุรษุหรอืสตร ีไม่อาจส�าเรจ็(เกิดขึน้)
ได้เพียงแค่ความคิด(แต่ส�าเร็จได้ด้วยการลงมือกระท�าเท่านั้น)”
 ค�าว่า “สิง่ท่ีมไิด้คดิล่วงหน้า อาจเกิดขึน้ก็ได้”  หมายความว่า  
พระมหาชนกมไิด้ทรงด�ารไิว้ล่วงหน้ามาก่อนเลยว่า จะได้ครองราช
สมบัติด้วยวิธีเช่นนี้
 ค�าว่า “สิง่ท่ีคดิไว้ล่วงหน้า อาจไม่เกิดขึน้ก็ได้” หมายความว่า 
พระมหาชนกทรงด�าริไว้ล่วงหน้าว่า จะไปค้าขายทางสุวรรณภูมิ  
เมื่อได้เงินมาก็จะท�าการซ่องสุมผู้คน และจะท�าการยุทธ์เพ่ือยึด
กรุงมิถิลาคืนมา แต่สิ่งที่คิดไว้ท้ังหมดกลับตาลปัตร
 ดังน้ัน ชนผู้ไม่ประมาท ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพ่ือรับกับ
ทกุสถานการณ์ท่ีไม่คาดฝัน
 ธรรมะข้อที่ห้า ก่อนท่ีพระมหาชนกจะเสด็จออกผนวชได้
ไม่นาน พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า บรรพชิตเป็นเพศที่ประเสริฐ
ที่สุดในโลก ประเสริฐกว่าแม้เพศแห่งพระราชา (อิมมฺหา ราชเวสา 
ปพฺพชิตเวโส วรตโร)
 ตอนท้ายของพระราชปรารภเรือ่งพระมหาชนกนี ้พระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช (ในหลวงรชักาลท่ี 9) ทรงลขิติ
ปรศินาธรรมไว้ว่า “ขอจงมคีวามเพียรท่ีบรสิทุธ์ิ ปัญญาทีเ่ฉยีบแหลม 
ก�าลังกายที่สมบูรณ์”
 เคยมีการน�าเอานักวิชาการหลายท่านมาตีความทางสถานี
โทรทัศน์ช่อง ๑๑ ว่า  “ความเพียรทีบ่รสิทุธ์ิหมายถึงอะไร ?  ปัญญา
ทีเ่ฉยีบแหลมหมายถึงอะไร ? และก�าลงักายท่ีสมบูรณ์หมายถึงอะไร ? 
ปรากฏว่าข้อที่หนึ่ง ไม่มีใครตอบถูกแม้แต่คนเดียว
 ความเพียรท่ีบริสุทธ์ิในทางศาสนา หมายถึงสัมมาวายามะ  
คือ ความเพียรที่ถูกต้องตามท�านองคลองธรรม ๔ ประการ ได้แก่
  ๑. เพียรระวังไม่ท�าบาปที่ยังไม่เคยท�า
  ๒. เพียรระวังไม่ท�าบาปที่เคยท�ามาแล้ว
  ๓. เพียรกระท�ากุศลธรรมชนิดใหม่ที่ตนยังไม่เคยท�า
  ๔. เพียรกระท�ากุศลธรรมท่ีเคยท�ามาแล้วให้เจรญิย่ิง ๆ  ขึน้ไป
 ความเพียร ๔ ประการนีเ้ท่าน้ัน ท่ีจดัเป็นยอดแห่งความเพียร
ทีบ่ริสุทธิ ์สว่นความเพยีรอื่นๆ เช่น เพียรจีบสาว หรือเพียรลักขโมย  
จนประสบความส�าเร็จ เป็นต้น ไม่จัดว่าเป็นความเพียรที่บริสุทธิ์
 ปัญญาที่เฉียบแหลม หมายถึง อริยปัญญา คือปัญญาท่ี
ช�าแรกกิเลส ปัญญาที่เอาชนะกิเลสได้ แต่ในเรื่องพระมหาชนกนี้  
หมายถึงเชาวน์ปัญญาและปฏิภาณปัญญา คือปัญญาท่ีคิดและ
รู้อะไรได้รวดเร็วว่องไว ดังเช่นที่พระมหาชนกทรงรู้หัวนอนแห่ง
บลัลงัก์สีเ่หลีย่ม และทรงสามารถไขปรศินา(ลายแทง)แห่งขมุทรพัย์ 
๑๖ ขุมได้เป็นผลส�าเร็จ
 ปัญญาที่เฉียบแหลม เกิดจากความเพียรพยายามฝึกฝน

อบรม และหาความรู ้ ใส ่ตัวอยู ่ เสมอ ดังพระพุทธพจน์ที่ว ่า 
“โยคา เว ชายเต ภูริ = ปัญญาเกิดจากการหมั่นฝึกฝน”
 นอกจากน้ี ปัญญาอันเฉียบแหลม ยังหมายถึง ปัญญาที่
โน้มเอียงมาทางธรรม ดังเช่นพระมหาชนกทรงพิจารณาเห็นว่า
“ต้นมะม่วงท่ีมีผล ถูกมหาชนรุมเก็บกินจนหักโค่นลงมา ส่วนต้น
มะม่วงที่ไม่มีผล กลับตั้งตระหง่านอยู่ตามปกติ”
 พระองค์ทรงได้ความสังเวชว่า “แม้ราชสมบัตินี้ ก็เช่นกับ
ต้นไม้มผีล บรรพชาเช่นกับต้นไม้ไม่มผีล ภัยย่อมมแีก่ผูม้คีวามกังวล
ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีกังวล เราจักไม่เป็นเหมือนต้นไม้มีผล แต่จักเป็น
เหมือนต้นไม้ไม่มีผล เราจักเสด็จออกบรรพชา” พระมหาชนกด�าริ
ต่อไปอีกว่า “พวกศัตรู ย่อมประสงค์จะฆ่าเราผู้มีสมบัติเหมือนกับ
ต้นไม้ที่มีผลฉะน้ัน อุปมาดั่งเสือเหลือง ย่อมถูกคนฆ่าเพราะหนัง 
ช้างพลายย่อมถูกคนฆ่าเพราะงา คนมีทรัพย์ย่อมถูกคนฆ่าเพราะ
ทรัพย์ ฉันใด คนไม่มีเหย้าเรือนและไม่เก่ียวข้องด้วยกิเลสตัณหา
ย่อมไม่มีใครฆ่า เหมือนกับต้นมะม่วงที่ไม่มีผล  ฉันนั้น”
 แม้ในปัจจบุนัน้ีก็เช่นกัน ได้อ่านหนังสอืพิมพ์ข่าวสด ฉบบัวันท่ี 
๑๒ ตลุาคม ๒๕๔๒ คอลมัน์สกู๊ปพิเศษหน้าที ่๑๐ เรือ่ง  “จงัหวัดลพบรุี
ใช้ ส.จ. และ ก�านนัเปลอืง” เน่ืองจากผูด้�ารงต�าแหน่งเหล่าน้ี เก่ียวข้อง
กับผลประโยชน์เป็นอนัมาก คนเหล่าน้ีเป็นดจุต้นไม้มผีล จงึต้องถูกฆ่า
 สมดังที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงลิขิตไว้ในพระราชปรารภว่า 
“สิ่งใดดี มีคุณภาพ จะเป็นเป้าหมายของการย้ือแย่ง และจะเป็น
อันตราย ในท่ามกลางผู้ที่ขาดปัญญา”
 ก�าลังกายท่ีสมบูรณ์ หมายถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระราชประสงค์ให้พสกนิกรชาวไทยทุกคน ดูแลรักษาสุขภาพ
ของตนให้แข็งแรงดุจพระมหาชนก อย่าได้เป็นสิงห์ข้ียาหรือเป็น
ทาสยาเสพติด เพราะผู้ท่ีจะประสบความส�าเร็จในส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ 
จะต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์เป็นพื้นฐาน
 การที่พระมหาชนกประสบความส�าเร็จในส่ิงที่หวัง เพราะ
พระองค์ทรงพรั่งพร้อมด้วยคุณธรรม ๓ ประการ คือ
 ๑. มีความเพียรที่บริสุทธิ์
 ๒. มีปัญญาที่เฉียบแหลม และ
 ๓. มีก�าลังกายที่สมบูรณ์
 ดงัน้ัน  ผูท่ี้อยากจะประสบความส�าเรจ็ในวชิาชพีของตน  จงพยายาม
บ�าเพ็ญธรรม ๓ ประการนี้ ให้เกิดมีในตนเถิด

“แม้นผู้ใด  ใครทั้งปวง  อยากล่วงทุกข์
ประสบสุข  แสนประเสริฐ  อันเลิศล�้า

เพราะความเพียร  ดอกหนา  พาพ้นกรรม
จึงพบธรรม  สัมมา  ค่าที่เพียร”
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘/๑๑๒

พุทฺธวิริโย   ภิกฺขุ

ที่มา :OKNATION / BLOG
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ดวงประจ�ำเดือน มกรำคม - มีนำคม 2563

15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
(ราศีกรกฎ)
ช่วงนีค้ณุค่อนข้างจะเก็บตัว ไม่อยากจะจดัการอะไร
หรอืเริม่ต้นท�าอะไรท้ังนัน้ อาจเป็นเพราะรูส้กึเหน่ือย
กับสิ่งท่ีเกิดข้ึน และเรื่องราวท่ีต้องแบกรับเอาไว้ 
ต้องระวังปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ ควรหาเวลาไป
พักผ่อนแล้วค่อยกลับมาลุยทุกอย่างใหม่ จะท�าให้
มีพลัง มีความพร้อมมากกว่า การเงิน ได้รับเงิน
จากมติรภาพ การร่วมลงทุนกับหุน้ส่วน กับเพ่ือน จะ
ส่งเสรมิคณุได้ดใีนช่วงน้ี นอกจากนีอ้าจต้องใช้จ่าย
เงนิไปกับการช่วยเหลอืดูแลเพ่ือนๆ ด้วยเช่นเดียวกัน
แต่ทั้งหมดก็น�ามาซึ่งมิตรภาพท่ีดี สร้างความสุข
ความสบายใจให้กับคณุ ไม่ได้รูส้กึว่าเป็นการใช้จ่าย
ทีน่่าเสยีดายแต่อย่างใด การท�างานได้รบัการยอมรบั
พอใจกบังานทีต่วัเองรบัผดิชอบดแูลอยู่ งานเข้าทีล่งตวั
ไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ ใส่ความคิดใหม่ๆ เข้าไปใน
งานเพ่ิมเตมิ จะสามารถพัฒนางานสร้างความสดใหม่
ในการท�างานให้กับคุณได้ด้วย ควรหมั่นสักการะ
บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีบ้าน ดูแลเจ้าที่เจ้าทาง 

16 มกราคม - 12 กุมภาพนัธ์
(ราศีมังกร)
คุณกระตือรือร้นท่ีจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ช่วงนี้จึง
เหมาะท่ีจะเริม่ต้นท�าโปรเจค หรอืวางแผนโครงการใหม่ 
เน่ืองจากคุณมีพลังงานเต็มท่ี และโอกาสในช่วงนี้
ก็ยังส่งเสริมให้การเริ่มต้นเป็นไปในทิศทางที่ดี 
การเงินมปัีญหาท่ีสร้างความไม่สบายใจ อยากจดัการกับ
ปัญหาน้ันแต่ก็ยังท�าได้ยาก จดัการไปในแนวทางไหน
ก็มีอุปสรรครออยู่ จนท�าให้รู้สึกท้อแท้ หากอะไรที่
ยังจดัการไม่ได้ก็ไม่ควรจะฝืนจนเกินไป เวลาจะช่วย
แก้ไขปัญหาให้ได้ การท�างานราบรืน่ด้วยการสือ่สารทีด่ี 
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างคุณและเพ่ือนร่วมงาน 
จดัการงานกันอย่างเพ่ือน อย่างพ่ีน้อง ไม่ได้ใช้อ�านาจสัง่ 
ท�าให้คุณเป็นที่ยอมรับ การติดต่อประสานงานกับ
บคุคลภายนอก การให้บรกิารและความจรงิใจท่ีคณุมี
จะสร้างความประทบัใจให้กับคนทีเ่ข้ามาติดต่อด้วย
ท�าให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ทั้งมิตรภาพ 
ได้ท้ังความก้าวหน้า ในเรื่องงานคุณควรเสรมิดวง
ด้วยการใส่ใจหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา อาจไปเย่ียม 
ไปพบปะ รวมท้ังมอบของฝากของขวัญให้กับบคุคล
ดงักล่าว หรอืร่วมท�าบญุด้วยกันก็จะเสรมิดวงคณุได้ดี 

13 กุมภาพนัธ์ - 13 มีนาคม
(ราศีกุมภ์)
มองเห็นทิศทางท่ีคณุจะได้รบัโอกาสท่ีด ีปรบัเปลีย่น
ไปในทางทีด่ขีึน้ ข้อมลูทีเ่ข้ามาสร้างความมัน่ใจท�าให้
อยากจะตัดสินใจรับโอกาสนั้นเอาไว้ อย่างไรก็ตาม
ยังไม่ควรรบีตดัสนิใจจนเกนิไป ควรรอจงัหวะโอกาส
ที่เหมาะสมมากกว่าน้ี แม้ว่าโอกาสท่ีเข้ามาจะดูดี
ถ้าหากเลอืกโอกาสน้ัน ก็จ�าเป็นต้องทิง้สิง่ทีต่วัเองมอียู่
ในตอนน้ี จงึควรค�านวณสิง่ท่ีได้และสิง่ท่ีต้องเสยีให้ดี
ข้อมลูท่ีได้รบัมาอาจไม่ได้เป็นข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน
ทุกอย่าง การเงนิต้องใช้จ่ายเงินไปกับเรือ่งท่ีไม่ค่อย
อยากใช้จ่าย ช่วงน้ีควรน�าเงนิไปท�าบญุกับผูเ้สยีชวิีต 
กับคนเจ็บป่วย จะช่วยลดปัญหาทางการเงินได้  
การท�างานต้องศึกษาค้นคว้า ต้องเรยีนรู ้ต้องจดัการ
กับงานอย่างจรงิจงั หากท�างานเก่ียวข้องกับการเรยีนรู้ 
การศึกษา รวมท้ังศาสนาจะประสบความส�าเร็จ  
นอกจากน้ีการสนใจเรียนรู ้จะน�ามาใช้ต่อยอด
ในการท�างานได้ด ีควรท�าบญุเสรมิดวงกับพระพิฆเนศ

14 มถุินายน - 14 กรกฎาคม
(ราศีเมถุน)
ช่วงน้ีคุณต้องเจอกับความท้าทายท่ีเข้ามาจาก
หลายทิศหลายทาง ท�าให้เกิดความรู้สึกเหน่ือยล้า 
แต่เนื่องจากเป้าหมายยังชัดเจนอยู่ จึงสามารถ
เดินหน้าไปได้อย่างดี สิ่งที่จะท�าให้ล่าช้าและขัดต่อ
ความรู้สึกคือกฏระเบียบ ระบบท่ีล้าหลัง การเงิน
ได้รับจากการท�างานอย่างกระตือรือร้น ความคิด
ที่ต้องการมุ่งไปข้างหน้าท�าให้ได้รับผลประโยชน์
ที่น่าพึงพอใจ นอกจากน้ียังได้รับการสนับสนุน
ทางการเงินจากบุคคลเพศหญิง โดยเฉพาะบุคคล
เพศหญิงที่มีความโดดเด่นในเรื่องงาน การท�างาน
มกีารเริม่ต้นสิง่ใหม่ๆ เป็นระยะ มคีวามคดิสร้างสรรค์ 
รวมทั้งแรงบันดาลใจ บวกกับข้อมูลต่างๆ เริม่ลงตวั
เข ้าท่ีเข ้าทาง น�าไปสู ่การเริ่มต้นอย่างจริงจัง 
การเริ่มต้นงานเป็นไปได้ด้วยดี ความส�าเร็จเริ่ม
ปรากฏ ควรท�าบุญเก่ียวข้องกับสัตว์ เช่นการรับ
อุปการะดูแลช่วยเหลือสุนัข แมว สัตว์เร่ร่อนต่างๆ 
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์สัตว์ป่า 

16 ธันวาคม - 15 มกราคม
(ราศีธนู)
มีการเปลี่ยนแปลง มีการจัดสรรชีวิตของตัวเองให้
ลงตัวมากขึ้น อาจย้ายท่ีอยู่อาศัย หรือต่อเติมบ้าน 
รวมท้ังมีการปรับเปลี่ยนในการท�างาน เปลี่ยน
ต�าแหน่งหน้าท่ี โยกย้ายงานต่าง  ๆแต่การเปลีย่นแปลงนี้
เป็นการเปลีย่นแปลงไปสูส่ิง่ท่ีดขีึน้ การเงนิมกีารใช้จ่าย
ไปในเรื่องมิตรภาพเพ่ือนฝูง มีการพบปะสังสรรค์ 
การเลีย้งฉลอง เป็นการหยิบย่ืนมติรภาพท่ีดใีห้แก่กัน 
หากมีปัญหาความติดขัดในเรื่องเงิน มิตรภาพท่ีมี
จะช่วยให้พ้นจากปัญหาน้ันได้  งานมปัีญหาเกิดขึน้บ้าง
แต่ก็จดัการให้ผ่านไปได้ อปุสรรคท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียง
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ คุณเห็นปัญหาเป็นบททดสอบ 
เป็นความท้าทายที่อย่างไรก็ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ 
จงึไม่วิตกกังวลในการท�างาน นอกจากนียั้งมทีมีงาน
คณุภาพทีพ่ร้อมสนบัสนุนช่วยเหลอื มเีพ่ือนร่วมงาน
ทีพ่ร้อมจะร่วมท�าตามความคดิ ตามแนวทางของคณุ
ด้วยความยินด ี ควรท�าบญุเสรมิดวงด้วยการสกัการะ
บูชาเจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม

17 สิงหาคม - 16 กันยายน
(ราศีสิงห์)
ความคิดที่กว้างไกลจะส่งเสริมให้คุณก้าวหน้า 
คุณจะประสบความส�าเรจ็ ผูค้นรอบข้างต่างยอมรบั
ภูมิใจในตัวคุณไปด้วย การจัดการสิ่งต่างๆ เป็นไป
อย่างราบรื่น ถือเป็นโอกาสท่ีดีหากต้องการท่ีจะ
พัฒนาตัวเองต่อ ช่วงน้ีสามารถท่ีจะต่อยอดจาก
ความส�าเร็จเดิม จะเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็วเพราะมี
ฐานท่ีดี มีคนท่ีพร้อมสนับสนุนอยู่แล้ว การเงิน
ในช่วงน้ี มกัเป็นการเก็บเงนิ ยังไม่ต้องการใช้จ่ายเงนิไป
กับเรือ่งใดเป็นพิเศษ หากต้องการน�าเงนิไปลงทนุอะไร
ควรเลอืกลงทุนระยะยาว เพราะการลงทนุในระยะสัน้
จะไม่เกิดผลลัพธ์อย่างท่ีคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่  
การท�างานประสบความส�าเร็จ งานส่งเสริมคุณ 
สร้างเครดิต สร้างการยอมรับให้กับคุณ นอกจากจะ
ได้รบัการยอมรบัแล้วยังได้รบัผลประโยชน์ทีน่่าพึงพอใจ
อย่างมาก เป็นช่วงที่ได้แสดงศักยภาพให้ผู้อื่นรับรู้
อย่างเต็มที่ คุณมีสติปัญญา มีไหวพริบที่ดีในการ
ตัดสินใจ ควรสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น�้า 
หรือมีต�านานเก่ียวกับน�้า
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14 มีนาคม - 12 เมษายน
(ราศีมีน)
คุณขาดความมั่นใจ รู้สึกไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเอง 
อยากจัดการอะไรก็ยังไม่เป็นไปตามที่คิด ตามท่ี
ต้องการ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังขาด
ยังมีไม่ครบสมบูรณ์ สิ่งท่ีควรจะมีเพ่ือท่ีจะท�าให้
ปฏิบตัหิน้าท่ีภารกิจได้ดกีลบัไม่อยู่ในสภาพท่ีพร้อม
ใช้งาน ขาดความร่วมมือจากบุคคลรอบข้าง
การเงินมีความมั่นคง มีอิสระในการใช้จ่ายเงิน
มกัใช้จ่ายเงนิไปกบัการตกแต่งทีอ่ยู่อาศยั การน�าเงนิ
มาต่อเติม ซ่อมแซมบ้าน ยังรวมไปถึงการใช้เงินกับ
ครอบครัว ซึ่งจะส่งเสริมคุณ ส่งเสริมการเงิน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนในครอบครัวได้ดี  
การท�างานจะได้รับการยอมรับ ได้รับการสนับสนุน
เน่ืองจากงานท่ีท�า ส่งเสรมิให้ได้แสดงความสามารถ 
ได้โชว์ของ ปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ปล่อย
ศกัยภาพในตวัเองอย่างเตม็ที ่ควรเสรมิดวงด้วยการ
ดูแลน้อง ดูแลบุตรหลานของคุณท่ีบ้าน และดูแล
ให้ความใส่ใจลูกน้องบริวารที่ท�างาน 

13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
(ราศีเมษ)
คณุให้ความส�าคญักับเรือ่งความรกั จะได้รบัความใส่ใจ
จากผูค้นรอบข้าง มมีติรภาพ มคีวามรูส้กึท่ีดีให้แก่กัน
หากมีคนรักอยู่แล้วเขาก็จะใส่ใจคุณอย่างมาก 
มีกิจกรรมท่ีท�าร่วมกัน มีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกัน 
หากคุณยังไม่มีคนรักจะเป็นช่วงที่คุณเนื้อหอม 
มีคนรอบข้างมาให้ความสนใจ รวมทั้งคุณก็จะ
เกิดความรู ้สึกสนใจใครบางคนมากเป็นพิเศษ 
การเงินต้องระวังเรื่องเก่ียวกับข้อตกลงสัญญา 
เรื่องที่ยังตกลงกันไม่ได้ หรือยังไม่ชัดเจน หากต้อง
ตัดสินใจท�าสัญญาใดๆ ยังไม่ควรรีบร้อน รอให้
ข้อมูลมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วค่อยตัดสินใจ 
การท�างานมีความราบรื่นลงตัว เป็นงานที่คุณมี
ประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ ผ่านการ
ลองผิดลองถูกมาจนเกิดความมั่นใจแล้ว ลองเริ่ม
ท�าโครงการใหม่ หรือใส่ไอเดียแปลกๆ ใหม่ๆ ลงไป
ในงานบ้าง ก็จะไม่ท�าให้รู ้สึกเบื่อ และท�าให้งาน
มโีอกาสพัฒนาไปข้างหน้ามากข้ึนด้วย ควรตักบาตร
ท�าบุญบ�ารุงศาสนา บริจาคค่าน�้าค่าไฟของวัด 

14 พฤษภาคม - 13 มถุินายน
(ราศีพฤษภ)
คณุได้รบัการยอมรบั มคีวามเป็นผูใ้หญ่ มคีวามมัน่ใจ
ในตัวเอง มภีาพลกัษณ์ท่ีดี มท้ัีงความรูค้วามสามารถ 
ทั้งยังแฝงด้วยบุคลิกภาพความเป็นผู้น�า ท�าให้คน
ท่ีอยู่รอบข้างเชือ่ถือคุณ ช่วงน้ีมกีารใช้จ่ายเงนิไปเพ่ือ
ส่งเสรมิภาพลกัษณ์ สถานภาพทางสงัคมของตัวเอง 
สถานการณ์จึงมักเป็นการตัดใจจ่ายเงินออกไป
โดยคาดหวังผลหรือมองเห็นความจ�าเป็นในการ
ใช้จ่ายเงินนั้น ผลลัพธ์ที่ตอบแทนอาจยังไม่ชัดเจน
มากนักแต่คุณก็มั่นใจ มีแนวทางเป็นของตัวเอง
อย่างชัดเจน การท�างานมีความหนักแน่น มั่นคง 
เดด็ขาด สามารถตดัสนิใจในสถานการณ์ทีค่นอืน่ๆ 
ไม่มัน่ใจ ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสนิใจได้อย่างเฉยีบขาด 
คุณใช้อ�านาจในการท�างานโดยทีผู่ร่้วมงานคนอืน่ๆ
ก็ต่างให้การยอมรับเป็นอย่างดี นอกจากนี ้เจ้านาย
ก็ยังส่งเสริม ให้ความส�าคัญมากเป็นพิเศษอีกด้วย 
ควรร่วมท�าบุญกับหน่วยงานราชการต่างๆ 

17 ตุลาคม - 15 พฤศจกิายน
(ราศีตุลย์)
คุณมีความเป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบและจัดการกับ
สถานการณ์ปัญหาได้ด ีได้รบัการสนับสนนุจากผูใ้หญ่ 
หวัหน้า เจ้านาย จะไว้วางใจให้คุณได้รบัผดิชอบงาน 
หรือหน้าท่ีท่ีมีความส�าคัญ เป็นโอกาสที่จะพิสูจน์
ความสามารถของตัวเองได้ดี  ความรอบคอบ
ความเป็นผู้น�า ความใจเย็น สร้างความประทับใจ
ให้กบับคุคลรอบข้าง การเงนิมเีรือ่งท่ีจะต้องบรหิาร
จัดการ มีรายจ่ายที่ต ้องจัดการ หรือมีข้อเสนอ
ทางด้านผลประโยชน์ที่ต้องตัดสินใจ และมีโอกาส
จะได้รบัผลประโยชน์จากการเข้าไปจดัการสิง่ต่างๆ 
เหล่านี ้งานในช่วงนี ้ก้าวหน้าอย่างรวดเรว็ ต้องลยุไป
ข้างหน้า ต้องตัง้เป้าหมายของตัวเองให้ชดัเจนมากทีส่ดุ
จึงเป็นจังหวะท่ีจะมุ่งไปตามสิ่งท่ีเตรียมการเอาไว้
ได้อย่างเต็มที่  เป้าหมายที่ชัดเจนท�าให้คุณก้าวไป
ข้างหน้าได้เร็ว แม้จะเหน่ือยบ้างแต่ก็ไม่หลุดจาก
สิ่งที่คาดหวังเอาไว้ เมื่อประสบความส�าเร็จแล้ว
ค่อยพักก็ยังไม่สายเกินไป ควรท�าบุญสักการะบูชา
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆ ที่อยู่กลางแจ้ง

16 พฤศจกิายน - 15 ธันวาคม
(ราศีพจิกิ)
มเีรือ่งเร่งด่วนต้องหาทางแก้ไขแบบเฉพาะหน้า ขณะท่ี
ปัญหาท่ีเคยจดัการแก้ไขไปแล้วก็ต้องกลบัมาแก้ไข
อีกไม่จบไม่สิน้ ควรหาวิธีการแก้ไขในระยะยาวเอาไว้
เพ่ือจะได้ไม่ต้องวนเวียนจดัการกับเรือ่งเดมิๆ จะได้ใช้
พลงังานไปกับสิง่ใหม่ได้อย่างเตม็ท่ี ปัญหาทางการเงนิ
สร้างความหนักอกหนักใจให้กับคุณ การจัดการยัง
ไม่ลงตัว นอกจากน้ีหากได้รับผลประโยชน์ท่ีต้อง
จัดสรร ต้องแบ่งร่วมกันกับเพ่ือนๆ ต้องระมัดระวัง
การแบ่งเงนิกัน อาจเกิดปัญหาความไม่พอใจต่อกันได้ 
ควรเคลียร์ให้ชัดเจน งานก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
พร้อมจะพัฒนางาน พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
การตั้งธงในเรื่องงานเอาไว้อย่างชัดเจนท�าให้คุณ
มกี�าลงัใจ มัน่ใจในการท�างานจดัการกับงานอย่างเต็มท่ี
ผลลพัธ์ท่ีออกมาจงึน่าพอใจ คุณควรเสรมิดวงด้วย
การใส่ใจดแูล หรอืซือ้ของฝากของขวัญให้กับหัวหน้า 
ผูบ้งัคบับญัชา

17 กันยายน - 16 ตุลาคม
(ราศีกันย์)
ต้องระมดัระวังสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างกะทนัหนั 
เรื่องที่ไม่ได้คิด ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมาก่อน
เกิดข้ึนกับคุณได้ง่ายๆ ควรตั้งสติให้ดีค่อยๆ คิด 
ค่อยๆ ตัดสินใจ อย่าตื่นเต้นตกใจกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นจนเกินไป เมื่อมองเห็นสิ่งนั้นได้ตามความ
เป็นจรงิ จะสามารถจดัการ ตดัสนิใจกับสถานการณ์
ได้ด ีการเงนิได้รบัผลประโยชน์จากเรือ่งราวเก่าๆ จาก
งานทีไ่ด้ท�าเอาไว้แล้ว รวมท้ังมโีอกาสได้รบัเงินตกเบกิ
เงินจากการขายของเก่า เงินค่าลิขสทิธ์ิต่าง  ๆการท�างาน
เป็นไปอย่างช้าๆ แต่ก็มั่นคง ไม่หลุดจากสิ่งท่ีคุณ
ตัง้ใจท�าเอาไว้ แม้ว่าหลายครัง้เป้าหมายทีค่าดการณ์
เอาไว้นัน้จะเข้ามาล่าช้า หรอืไม่ครบสมบรูณ์ตามที่
คาดหวัง แต่ก็ยังอยากเดินตามแนวทางเดิมของ
ตัวเอง แต่หากมันยังไม่ได้อย่างที่คิดก็อาจจะต้อง
ตัดสินใจแล้วว่าจะอดทนในแนวทางเดิม หรือจะ
ลองหาเส้นทางใหม่ๆ ให้กับตัวเองดู ควรท�าบุญ
โดยการสักการะบูชาพระพิฆเนศ
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