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	 ครึ่งปีแรกผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะ	ส�าหรับเอ็กโก	 กรุ๊ป	 น้ัน	 เราย้ิมรับ
ผลก�าไรครึ่งปีแรก	 กว่า	 17,000	ล้านบาท	สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 
ถึง	 174%	ท�าให้มีการจ่ายปันผลช่วงครึ่งปีให้กับผู้ถือหุ้นได้	 หุ้นละ	 6	 บาท	 
โดยแบ่งเป็นเงินปันผลพิเศษ	 2.50บาท	 และเงินปันผลจากการด�าเนินงาน	 
3.50 	 บาท	 พร ้อมลงทุน เ พ่ิมทั้ ง ในและต ่างประเทศอย ่างต ่อ เนื่ อง	 
ถือเป็นผลลัพธ์ที่ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร	 ดังที ่
คุณจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เคยกล่าวไว้	 รายละเอียด
เป็นอย่างไร	ติดตามได้ในคอลัมน์	Egco	Group	Focus	
	 ในคอลัมน์	 Talk	 Tell	 Told	 จึงเป็นเหมือนการเผยให้เห็นถึงที่มา 
ของความส�าเร็จข้างต้น	 ส�าหรับการเย่ียมชมการด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ตามหลกัธรรมาภบิาลทีบ่รษิทัจะต้องเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้เหน็ถงึกระบวนการ
ท�างานต่างๆ	 เพื่อให้เห็นถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 
ตรวจสอบได้	 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเรา	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ภูมิใจและยินด ี
เป็นอย่างยิ่งที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคน	 โดยการเยี่ยมชมครั้งนี้	 
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 ที่เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบไป 
เมือ่ต้นปี	รบัหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพ	และได้รบัเสยีงชืน่ชมจากผูถ้อืหุน้อย่างล้นหลาม	
ติดตามรายละเอียดได้ในคอลัมน	์Talk	Tell	Told
	 Life	 ฉบับที่	 29	 นี้	 เรายังคงมีคอลัมน์อัพเดทข่าวสารด้านพลังงาน 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เคล็ดลับบริการจัดการเงิน	 การดูแลสุขภาพ	 
และอีกหลากหลายเรื่องราวใกล้ตัวให้คุณได้น�าไปใช้	 ขอให้สมาชิกทุกท่าน 
มีความสุขกับการอ่าน	Life	ตั้งแต่หน้าแรกไปจนถึงหน้าสุดท้ายนะคะ

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

(สลิล	ติระวัฒน์)
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ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
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ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
นางสาวรติกร ภาณุไพบูลย์
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
นางสาวพินทุ์สุดา เปี่ยมปิติ
ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม
นางจันทิมา รักษ์พงษ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ

บรรณาธิการบริหาร
นายดนุชา สิมะเสถียร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน

บรรณาธิการ
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ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
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เจ้าของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
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	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดยนายจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	รับรางวัล	Drive	Award	2018	สาขาบริหารจัดการ	
(Management)	 ซ่ึงมอบให้กับองค์กรที่มีการบริหารจัดการ	 
ท่ีเป็นเลศิ	มผีลงานเป็นท่ีประจกัษ์แก่สงัคมโดยทัว่ไป	และมบีทบาท
ในการขับเคลื่อนธุรกิจและสังคมของประเทศ	รางวัลนี้จัดขึ้นโดย
สมาคมนิสติเก่าเอม็บเีอ	ร่วมกบัหลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ	
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
โดยมี	 รศ.ดร.พสุ	 เดชะรินทร์	 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นผู ้มอบรางวัล	 และ	 
นายชาติชาย	 พยุหนาวีชัย	 นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ	 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 
ร่วมแสดง	ความยนิด	ีณ	หอประชุมใหญ่	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 จัดงานพบปะผู้บริหาร
และงานแถลงข่าวสือ่มวลชน	ครัง้ที	่3/2561	 
ณ	 โรงแรม	 เดอะ	 เซนต์รีจิส	 กรุงเทพ	 เมื่อ 
วันที่ 	 23	 สิงหาคม	 2561	 เพ่ือรายงาน 
ผลการด� า เนิ น งานทางการ เ งิ นของ 
กลุ่มเอ็กโก	 ประจ�าไตรมาสที่	 2	 ปี	 2561	 
ความคืบหน้าและการลงทนุในโครงการต่างๆ	 
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท
ในช ่วงครึ่ งป ีหลัง	 โดยเป ิดโอกาสให ้ 
นักวเิคราะห์และสือ่มวลชนสอบถามค�าถาม
เกี่ยวกับบริษัทในแง่มุมต่างๆ

โครงการพบปะผู้บริหาร
และงานแถลงข่าวสื่อมวลชน
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เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลด้านการบริหารจัดการเป็นเลิศ
จากเวที Drive Award 2018
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	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าขนอม	 จ�ากัด	 ในกลุ่มเอ็กโก	 โดย 
นายสืบศกัดิ	์ชฤูทธิ	์กรรมการผูจ้ดัการ	รบัมอบประกาศนยีบตัร
รับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต ้านทุจริต	 (Thailand’s	 Private	 Sector	 
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption	-	CAC)	
ซึง่นบัเป็นการยนืยนัเจตนารมณ์ของกลุม่เอก็โกในการด�าเนนิ
ธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	โดยไม่เกี่ยวข้อง
กบั	การคอร์รปัชัน่ทกุรปูแบบ	ตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่	ีทัง้นี	้พธิมีอบประกาศนยีบตัรฯ	จดัขึน้เมือ่วนัที	่7	มถินุายน	
2561	ณ	โรงแรม	เชอราตัน	แกรนด์	สุขุมวิท	

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก รับประกาศนียบัตรรับรอง
เป็นแนวร่วมต่อต้านทุจริต
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ร่วมส่งน�้าใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน	
สปป.ลาว	 โดยนายนิวัติ	 อดิเรก	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจ 	 CLMVT	 บริจาคเงินจ� านวน	 
600,000	บาท	ผ่านกระทรวงพลงังานและเหมอืงแร่	สปป.ลาว	 
โดยม	ีดร.สนินาวา	สภุานวุงศ์	ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวง
พลังงานและบ่อแร่	 สปป.ลาว	 เป็นผู ้รับมอบ	 เมื่อวันที	่ 

เอ็กโก กรุ๊ป ปันน�้าใจช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว

22	 สิงหาคม	 2561	 และก่อนหน้าน้ี	 นายจดพงศ์	 เต็งต้นวงศ์
ผู้ช�านาญการ	 และ	 Chief	 Financial	 Officer	 บริษัท	 ไฟฟ้า	 
น�้าเทิน	 2	 จ�ากัด	 ได้เป็นผู้แทนเอ็กโก	 กรุ๊ป	 บริจาคเงินจ�านวน	
400,000	บาท	ผ่านกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่	 สปป.ลาว	 
โดยมีนายจนัสอน	แสนบดุตะลาด	รองรฐัมนตรกีระทรวงพลงังาน
และบ่อแร่	 สปป.ลาว	 เป็นผู้รับมอบ	 เพ่ือน�าไปช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ	
สปป.ลาว	เมือ่วนัที	่27	กรกฎาคม	2561	รวมเป็นเงนิบรจิาคทัง้สิน้	
1,000,000	บาท	นอกจากนี	้บริษัท	ไฟฟ้า	น�้าเทิน	2	จ�ากัด	ได้ให้
ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัย	 โดยบริจาคเงินผ่าน
กระทรวงพลงังานและเหมอืงแร่	สปป.ลาว	จ�านวน	800,000	บาท	



	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ในฐานะบริษัทในเครือ	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	โดยฝ่ายสือ่สารองค์กร	เป็นผูแ้ทน 
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม	 “เราท�าความดี 
ด้วยหัวใจ	 ปลูกป ่าชายเลน	 เทิดไท  ้
องค์ราชัน”	ณ	อุทยาน	แห่งชาติหมู่เกาะ
ชุมพร	 จ.ชุมพร	 เมื่อวันที่	 19	 กรกฎาคม	
2561	 ที่ผ ่านมา	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 
บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในโอกาสวัน
เฉลมิพระชนมพรรษา	66	พรรษา	โดย	กฟผ.	
บริษัทในเครือ	 และกลุ่มภาคีเครือข่าย	 
ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน	จ�านวน	10	ไร่	
มอบกล้าโกงกาง	10,000	ต้น	ปล่อยพันธุ์
ปลากระพงและกุ้งแชบ๊วย	166,000	ตัว	

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกิจกรรม 
“เราท�าความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” 

	 ทั้งนี้	 กฟผ.ตั้งเป้าหมายฟื้นฟูป่า
ชายเลนในพื้นที่ภาคใต้ผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน	 เน้นสร้างความ 
รับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุกด้วยความ 
ร่วมมือจากหน่วยงานราชการและทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 โดยก�าหนดพ้ืนที่
น�าร่องปลูกป่าชายเลนภาคใต้ในปี	2561	
จ�านวน	3	จงัหวดั	ได้แก่	ชมุพร	ปัตตาน	ีและ
นครศรีธรรมราช	 ซึ่งจังหวัดปัตตานีและ
นครศรีธรรมราช	 ได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว	 เหลือเพียงจังหวัดชุมพร	 
ที่ก�าลังด�าเนินการ	 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 
ในเดือนตุลาคม	
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	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โดยนาย	 จักษ์กริช	
พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
เป็นประธานเปิดงาน	Supplier	Day	หรือ
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์	ครั้งที่	 1	ประจ�าปี	 
2561	 เพื่ อแลกเปลี่ยนความรู ้และ
แนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ระหว่างคู ่ค้า	 พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู ่ค้า
ของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ด�าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรม	ทัง้ในด้านการต่อต้านคอร์รปัชัน่	
ด ้านความรับผิดชอบต ่อชุมชนและ

เอ็กโก กรุ๊ป จัด Supplier Day ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2561

สังคม	 ด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย	 ตลอดจนค�านึงถึงผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน	 โดยมีคู ่ค้า
จากบริษัทต่างๆ	 ทั้งด้านการก่อสร้าง
และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	 ด้าน	 IT	 ด้าน 
เครือข่ายโทรศัพท์	ด้านบริการงานอาคาร	 
มาร่วมงานครั้งนี้	กว่า	50	คน
	 กิจกรรมครั้งนี้	 ยังได้รับเกียรติจาก	
ผศ.ดร.โอภาส	 กิจก�าแหง	 คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม	

มาเป็นวทิยากรรบัเชญิ	บรรยายให้ความรู ้
เกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโกด้วย	
นอกจากนี้	 บริษัท	 AIS	 ผู้ให้บริหารเครือ
ข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เนต	และบริษัท	
ISS	 ผู้ให้บริการด้านแม่บ้านและ	 รปภ.	 
ยังได้มาร่วมแบ่งปันกรณีศึกษาเก่ียวกับ
การด�าเนินงานของบริษัทแก่คู ่ค้าอื่นๆ	
และเอ็กโกด้วย	เมือ่วนัที	่3	สงิหาคม	2561	
ณ	สโมสรราชพฤกษ์
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	 เ อ็ ก โก 	 ก รุ ๊ ป 	 โ ดยคุณดนุ ช า	 
สิมะเสถียร	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานบัญชีและการเงิน	 และ	 คุณ	 
สมเกียรติ	 สุทธิวานิช	 ผู ้ช่วยกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่-บญัชแีละการเงินบรษัิทย่อย	 
พร ้อมทั้ งทีมนักลงทุนสัมพันธ ์และ 
ทีมบัญชี	 ร่วมให้ข้อมูลโอกาสการลงทุน
และการเตบิโตของธรุกจิในงาน	“Thailand	 
Focus	 2018:	 The	 Future	 is	 Now”	 
เมือ่วันที	่29-31	สงิหาคม	2561	ณ	โรงแรม
แกรนด์ไฮแอท	 เอราวัณ	 กรุงเทพฯ	 ซึ่ง 
จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกกว่า	
150	 ราย	 ได้ฟังนโยบายการขับเคลื่อน
เศรษฐกจิจากผูน้�าภาครฐัโดยตรง	รวมทัง้ 
เป ็นโอกาสได ้พบกับผู ้บริหารบริษัท
จดทะเบียน	 (บจ.)	 เพื่อน�าเสนอและ 
แลกเปลี่ยนมุมมองการด�าเนินธุรกิจใน
เชิงลึก	 โดยได้รับเกียรติจากนายสมคิด	 
จาตุศรีพิทั กษ ์ 	 รองนายกรั ฐมนตร	ี 
เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมงาน 
“Thailand Focus 2018: The Future is Now”

เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและความ
คืบหน้าของการปฏิรูปของประเทศไทย
	 งาน	 Thailand	 Focus	 2018:	 
The	Future	is	Now	เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ที่	 ตลท.	 ท�าหน้าท่ีเช่ือมโยงโอกาสการ
ลงทุนให้แก่ผู ้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลก	
ซึ่งในครั้งนี้มี	 บจ.	 ร่วมให้ข้อมูลถึง	 115	
บรษิทั	จากทกุกลุม่อตุสาหกรรมทัง้บรษิทั 

ขนาดใหญ่	 กลาง	 ไปจนถึงขนาดเล็ก	 
ทั้งใน	SET	และ	mai	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีศักยภาพ	 เป็นจุดแข็งของประเทศ
สอดคล้องแผนยทุธศาสตร์ชาตริะยะ	20	ปี	 
มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม	 
13.65	 ล ้านล้านบาท	 คิดเป ็น	 78%	 
ของมูลค่ารวมของตลาด	
(ข้อมูล	ณ	20	สิงหาคม	2561)
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	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป 	 ในฐานะสมาชิก 
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน 
การต่อต้านทุจริต	 (Thailand’s	 Private	 
Sector	 Collective	 Action	 Coalition	 
Aga i n s t 	 Co r r up t i o n 	 - 	 CAC )	 
สานเจตนารมณ์ในการด�าเนนิธรุกจิอย่าง
เป็นธรรม	 โปร่งใส	 และตรวจสอบได้	 
โดยไม ่ข ้อง เกี่ ยวกับการคอร ์ รัป ช่ัน 

เอ็กโก กรุ๊ป ปลุกพลัง “คนไทย ตื่นรู้สู้โกง”  
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561

ทุกรูปแบบ	 ตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 ได้น�าพนักงานเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปช่ัน	 ประจ�าปี	 
2561	 ภายใต้แนวคิด	 “คนไทย	 ตื่นรู  ้
สูโ้กง”	โดยมคีณุประมนต์	สุธวีงศ์	ประธาน
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน	 (ประเทศไทย)	 
กล่าวเปิดงาน	 ปลุกกระแสให้คนไทย 
ไม่ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบที่เกิดขึ้น

ในสังคม	 และได้เน้นย�้าให้ทุกภาคส่วน 
ร่วมมือกัน	 เพื่อท�าให้นโยบายน�าไปสู ่ 
การปฏิบัติในด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
อย่างเป็นรูปธรรม	นอกจากนี้ภายในงาน
ยังมีการปาฐถกาพิเศษ	 ในหัวข้อ	 ปลุก 
คนไทยสูโ้กง	โดยศาสตราจารย์เกียรตคิณุ
นายแพทย์	 เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตร	ี
การประกาศยกย่องบุคคลตัวอย่าง	 และ
การเสวนาในหัวข้อ	 “คนไทย	 ต่ืนรู้สู้โกง”	
จากบุคคลตัวอย่างที่ได้รับรางวัลอีกด้วย	
ซึ่งได้รับความสนใจจากองค์กรชั้นน�า
ต่างๆ	จ�านวนมากที่เข้าร่วมเพื่อประกาศ
เจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
โปร่งใส	เมือ่วนัที	่6	กนัยายน	2561	ณ	ศนูย์
นทิรรศการและการประชมุไบเทค	บางนา
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 ผลการด�าเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของเอ็กโก กรุ๊ป  
เป็นอย่างไร
	 ภาพรวมการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกยังคงเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้วางไว้	 การบริหารจัดการโรงไฟฟ้า	 ที่เดินเครื่อง 
เชงิพาณชิย์แล้วนัน้	โดยรวมเป็นไปตามแผน	ด้านผลประกอบการ	
บริษัทฯ	มีก�าไรสุทธิกว่า	17,000	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา	ประมาณ	11,000	ล้านบาท	หรือ	174%	
โดยก�าไรส่วนใหญ่มาจากการขายสินทรัพย์ในช่วงต้นปี	 ได้แก่	 
มาซินลอค	อีสท์	 วอเตอร์	 และจีเดค	ส�าหรับการจ่ายเงินปันผล
จากการด�าเนินงานครึ่งปีแรก	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีมติจ่าย
เงินปันผล	หุ้นละ	 3.50	บาท	และจ่ายเงินปันผลพิเศษ	หุ้นละ	 
2.50	บาท	รวมเป็นหุน้ละ	6	บาท	ซึง่จ่ายแล้วเมือ่วนัที	่14	กนัยายน
ที่ผ่านมา

	 Life	Magazine	ฉบับนี้	 EGCO	
Group	Focus	 ได้พบกับคุณจักษ์กริช	
พิบูลย์ไพโรจน์	 อีกครั้ง	 เพ่ือพูดคุยถึง
การด�าเนินงานในช่วง	6	 เดือนแรกของ
ปี	 2561	 และทิศทางการด�าเนินงานใน
ครึ่งปีหลัง	ซึ่งภาพรวมการด�าเนินงาน
และเป้าหมายที่เอ็กโก	กรุ๊ป	 จะเดินหน้า
ต่อไปจะเป็นอย่างไรนัน้	ติดตามได้ในบท
สัมภาษณ์นี้	

เอ็กโก กรุ๊ป โชว์ก�ำไรครึ่งปีแรก 
กว่ำ 17,000 ลำ้นบำท 
จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลหุ้นละ 6 บำท 
พร้อมลงทุนทั้งในและตำ่งประเทศต่อเนื่อง
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คณุจกัษ์กรชิ พิบลูย์ไพโรจน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
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 โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมีความก้าวหน้าอย่างไร
	 ส�าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 3	 โครงการ	คือ	 
โรงไฟฟ้า	 “ไซยะบุรี”	 และ	 “น�้าเทิน	 1”	สปป.ลาว	และโรงไฟฟ้า	
“ซานบัวนาเวนทูรา”	ประเทศฟิลิปปินส์	 รวมก�าลังการผลิตตาม
สัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท	ประมาณ	
544	เมกะวตัต์น้ัน	มคีวามก้าวหน้าตามแผนงานเช่นกนั	โดยเฉพาะ 
ไซยะบุรี	 ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า	 90%	 โดยไซยะบุรีและ 
ซานบวันาเวนทรูา	มกี�าหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ในปี	2562	และ
น�้าเทิน	1	มีก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี	2565	
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การท�างานทีโ่ปร่งใสและ

ตรวจสอบได้เป็นอกีหนึง่ข้อส�าคญัที่

เอก็โก กรุป๊ ให้ความสนใจและ

ด�าเนนิการมาโดยตลอด

 ทราบว่าเอก็โก กรุ๊ป ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ 
หลายหน่วยงานในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัล
หรือการยอมรับใดบ้าง
	 เป็นที่น่ายินดีที่หน่วยงานต่างๆ	 ให้การยอมรับเรา	 โดยได้
รับการประเมินจากสถาบันไทยพัฒน์ให้อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์	
ESG	 100	หมวดทรัพยากร	 ต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 ในฐานะบริษัท 
จดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคม	
และธรรมาภิบาล	 (Environmental,	Social	and	Governance)	
และได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้เป็น	 1	 ใน	 45	 หุ้น	 ที่อยู่ในดัชนีความย่ังยืน	 “SET	 THSI”	 
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน	 ซึ่งการ
ประเมินนี้ทาง	 ตลท.	 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก	 และล่าสุดได้รับ 
การประเมินและจัดอันดับเป็น	 1	 ใน	 2,000	บริษัทจดทะเบียน 
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกจาก	Forbes	Global	โดยใช้เกณฑ์การประเมนิ
จากมูลค่าตลาดสินทรัพย์	รายได้	และก�าไรของบริษัท	ทั้งหมดนี้
เป็นความภาคภูมิใจของทุกคนในองค์กร
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 มุมมองต่อสถานการณ์ธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานใน
ประเทศไทยและตลาดโลกเป็นอย่างไร
		 ปัจจุบัน	 ธุรกิจไฟฟ้ามีการแข่งขันสูงขึ้น	 เศรษฐกิจภายใน
ประเทศขยายตัวไม่มาก	 ก�าลังการผลิตไฟฟ้าจึงขยายตัวไม่
มากเช่นกัน	ตลาดและพื้นที่การลงทุนของเอ็กโกจะต้องมุ่งไปที ่
ต่างประเทศมากขึน้	โดยเฉพาะในช่วง	3-5	ปีข้างหน้า	นอกจากน้ัน	 
ผมมองว่าพลังงานหมุนเวียนจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น	 จาก
กระแสการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจาก 
ทั่วโลก	ที่ค�านึงถึงการผลิตไฟฟ้าที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	
ท�าให้หลายประเทศมนีโยบายส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
หมนุเวยีน	คูแ่ข่งจะเกดิขึน้มากและรวดเรว็ตามเทคโนโลยพีลงังาน
หมุนเวียนที่พัฒนา	 ค่าไฟก็จะถูกลง	 แต่การผลิตไฟฟ้าโดยใช ้
เชือ้เพลงิฟอสซลิยงัคงจ�าเป็นอยู	่เพ่ือความมัน่คงของระบบไฟฟ้า	
	 ในส่วนของเอก็โก	กรุป๊	นัน้	ภาพรวม	Portfolio	ทีห่ลากหลาย
ของเรา	ทั้งก๊าซธรรมชาติ	ถ่านหิน	และพลังงานหมุนเวียน	ท�าให้
เรามีความพร้อมส�าหรับทุกโอกาส	 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าแบบใด	
โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน	 ซึ่งเรายังคงให้ความส�าคัญและ 
มีความมุ่งมั่นในการรักษาสัดส่วนโครงการโรงไฟฟ้าประเภทนี	้
จากที่ได้ลงทุนไว้	 18	 แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 โดย 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่เรามีก�าลังการผลิตมากที่สุด	 
3	 ล�าดับแรก	 คือ	 โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	 
และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	
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 เอก็โก กรุป๊ มแีผนธรุกจิและวางกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิ
ในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไร
	 ในช่วงครึ่งปีหลัง	เรายังคงเดินหน้าสร้างความเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องให้แก่	ผู้ถือหุ้นตาม
แผนกลยทุธ์ทีว่างไว้	ได้แก่	การบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าทีม่อียูปั่จบุนั 
ให้เดินเคร่ืองอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 การบริหารจัดการ
โครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดและ 
งบประมาณทีว่างไว้	ควบคูไ่ปกบัการทีบ่รษิทัมองโอกาสขยายการ
ลงทนุทัง้ในธรุกจิไฟฟ้าและธรุกจิอืน่ๆ	ซึง่จะเน้นรปูแบบการลงทนุ
ใหม่ทั้งการเข้าซื้อกิจการ	(M&A)	หรือร่วมลงทุนในโครงการที่เดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 เพื่อให้รับรู้รายได้ทันทีโดยเน้นการลงทุน
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 รวมถึงการลงทุนในโครงการ	
Greenfield	 เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในระยะกลางจนถึง
ระยะยาว	 ส�าหรับการลงทุนในประเทศ	บริษัทฯ	มีความพร้อม
ส�าหรับการลงทุนตามนโยบายของภาครัฐและแผนพัฒนาก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	(พีดีพี)	ที่ก�าลังปรับปรุงใหม่

รวมถงึการลงทนุในโครงการ 

Greenfield เพือ่รองรบัการ

เตบิโตของบรษิทัในระยะกลาง

จนถงึระยะยาว

Investment Plan
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 เอ็กโก กรุ๊ป มีการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
และการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างไร เพ่ือปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีและการ
แข่งขันที่สูงขึ้น
	 ในยุคที่โลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว	การเตรียมพร้อมรับความ
เปล่ียนแปลง	และปรับตัวตามยุคสมัยให้ทันเป็นส่ิงจ�าเป็น	ผม
จึงให้ความส�าคัญกับเรื่องนวัตกรรม	 เพราะเชื่อว่าองค์กรที่มี 
นวัตกรรม	 จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	 และ
ท�าให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งจุดเด่นส�าคัญของเอ็กโก	 กรุ๊ป	
ที่ผมเห็นอย่างชัดเจนและเป็นพ้ืนฐานที่ดีอยู่แล้ว	 คือ	พนักงาน
มีความมุ่งมั่นที่จะท�าธุรกิจและงานที่รับผิดชอบให้ประสบผล 
ส�าเร็จ	 มีความตั้งใจ	 และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับ 
การด�าเนินงานต่างๆ	 ขององค์กร	 หากรวมเข้ากับความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า	 
ผมเช่ือว่า	 ไม่ว่าองค์กรจะท�าอะไร	 ก็จะประสบความส�าเร็จ	 
จากแนวคิดนี้	 บริษัทจึงได้จัดโครงการให้พนักงานร่วมประกวด 
ไอเดียและผลงานเชิงนวัตกรรมที่สามารถน�าไปต่อยอดหรือ 
ใช ้ในการท�างานได ้จริง	 เ พ่ือให ้พนักงานได ้สัมผัสและมี 
ประสบการณ์ตรง	 เกิดการแบ่งปันและเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรม 
ร่วมกัน	 (Sharing	 and	 Learning	 Process)	 ซึ่งจะตัดสินและ 
สรุปผลการประกวดในช่วงสิ้นป	ี

 นอกจากการเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจโรงไฟฟ้าแล้ว  
เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายที่จะด�าเนินธุรกิจประเภทใดเพิ่มเติม
จากธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือไม่
	 เทคโนโลยีดิจิทัล	 (Digital	 Technology)	 ส ่งผลให  ้
การด�าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วกบัพลงังานมโีอกาสและเปิดกว้างมากขึน้	
ซึง่เรามคีวามพร้อมทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิใหม่ๆ	โดยให้ความสนใจและ
แสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจพลังงาน	 เช่น	
ระบบจัดเกบ็พลงังาน	(Battery	Storage)	และธุรกจิก๊าซธรรมชาติ
เหลว	(LNG)	อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันเอ็กโก	กรุ๊ป	ยังประกอบธุรกิจ
พลงังานทีเ่กีย่วเน่ือง	ได้แก่	ธุรกจิให้บรกิารด้านพลงังาน	และธรุกจิ
เหมืองถ่านหินอีกด้วย
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การ เตรียมพร ้อมรับความ

เปลี่ยนแปลง และปรับตัวตาม 

ยุคสมัยให้ทนัเป็นสิง่จ�าเป็น ผมจงึ

ให้ความส�าคญักบัเรือ่งนวัตกรรม 

เพราะเชือ่ว่าองค์กรทีม่นีวัตกรรม 

จะสามารถสร้างความได้เปรยีบใน

การแข่งขัน และท�าให้องค์กรเตบิโต

อย่างย่ังยืน
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Natural gas Coal

Biomass Hydro

Solar Wind Geothermal

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล 
ESG 100 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์

	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
เป ิดเผยว ่า 	 บริษัทได ้ รับการประเมินให ้มี ราย ช่ืออยู ่ ใน 
กลุ่มหลักทรัพย์	ESG	100	ในหมวดทรัพยากร	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	 
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินงานโดดเด่นด้าน 
สิง่แวดล้อม	สงัคม	และธรรมาภบิาล	(Environmental,	Social	and	 
Governance)	จากการประเมนิบรษิทัจดทะเบยีน	ประจ�าปี	2561	
จ�านวนทั้งสิ้น	683	บริษัท	โดยสถาบันไทยพัฒน์
	 การประเมินในปีนี้	 สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาข้อมูล 
ทั้งการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	และ
ผลประกอบการของบริษทัควบคูไ่ปพร้อมกนั	โดยใช้เรตต้ิงโมเดล 
ที่พัฒนาขึ้นจากหลักการตามมาตรฐานการประเมินความยั่งยืน 
ของ	GISR	(Global	Initiative	for	Sustainability	Ratings)	

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) ได้รบัคดัเลอืกจาก
ตลาดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึง่ในดชัน ีSETTHSI

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยให้เป็น	 1	 ใน	 45	 หุ้นที่อยู่ในดัชนีความย่ังยืน	
“SETTHSI	 Index”	 ที่จัดท�าขึ้นเป็นครั้งแรกของตลาดทุนไทย	 
ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนการเคล่ือนไหวราคากลุ่มหลักทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 ทั้งนี้	 หุ ้นที่เป็น 
องค์ประกอบใน	SETTHSI	 Index	มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด	 (Market	Capitalization)	 รวม	8.60	ล้านล้านบาท	หรือ 
คิดเป็น	53.36%	ของหลักทรัพย์ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย	์และ
อัตราผลตอบแทนเงินปันผลโดยเฉล่ีย	 3.91%	ณ	29	 มิถุนายน	
2561	 นอกจากนี้	 มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเฉล่ีย	 15.63%	
และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เฉลี่ย	8.96%	ณ	ไตรมาส	1	 
ปี	2561
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เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 จ�านวน	 26	 แห่ง	 คิดเป็นปริมาณ 
พลงัไฟฟ้าตามสญัญาซือ้ขายและตามสดัส่วนการถอืหุน้ประมาณ	
4,260.03	เมกะวตัต์	ใน	5	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	สปป.ลาว	ฟิลิปปินส์	
อินโดนีเซีย	และออสเตรเลีย	และมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	
จ�านวน	3	โครงการ	คิดเป็นปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขาย
และตามสดัส่วนการถอืหุน้ประมาณ	544	เมกะวตัต์	โดยโรงไฟฟ้า
และโครงการต่างๆ	ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท	
ทัง้ก๊าซธรรมชาต	ิถ่านหนิ	ชวีมวล	พลังงานน�า้	พลังงานแสงอาทติย์	
พลังงานลม	และพลังงานความร้อนใต้พิภพ	เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน

	 การได้รับการประเมินให้อยู่ใน	ESG	100	และดัชนีความ
ยั่งยืน	“SETTHSI	Index”	สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก	กรุ๊ป	ตระหนัก
และให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลัก 
ธรรมาภบิาล	ควบคูไ่ปกบัการสร้างผลตอบแทนทีด่ทีางเศรษฐกจิ 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	 ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก ่
ผู้ลงทุน	 นอกจากนี้	 ยังเป็นข้อมูลให้แก่ผู ้ลงทุนที่สนใจลงทุน 
ระยะยาวในรูปแบบของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมควบคู่ไปด้วย
	 ปัจจุบันเอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที ่
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Unit : Million Baht

18,626

6M/2018

4,845

4,845

4,464

14,162

6M/2017

+13,781 MB

สรุปผลการด�าเนินงานเดือน
มกราคม – มิถุนายน ปี 2561 
ของเอ็กโก กรุ๊ป 
	 ผลการด�าเนินงาน	 6	 เดือนแรกของปี	 2561	
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีรายได้รวมท้ังสิ้น	 18,287	 ล้านบาท	
และมีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 และการรับรู้รายได้แบบ
สัญญาเช่า	จ�านวนทั้งสิ้น	18,626	ล้านบาท	มาจาก
การด�าเนินงานรวม	4,464	ล้านบาทและก�าไรจาก
การขายเงินลงทุน	14,162	ล้านบาท		
	 ดังนัน้ก�าไรจากผลการด�าเนนิงาน	เมือ่รวมก�าไร
จากการขายเงนิลงทนุแล้ว	เพิม่ขึน้	13,781	ล้านบาท	 
หรือมากกว่า	100%	เมื่อเทียบกับปี	2560

Financial Highlight
2020



ขั้นตอนการขอตรวจสอบวิธีการรับเงินปันผล

	 การขอตรวจสอบว่าเงินปันผลที่จะได้รับ	 รับเป็น
เช็คหรือโอนเข้าบัญชี	 ผู ้ถือหุ ้นสามารถติดต่อกับ	 TSD	 
3	ช่องทาง	ดังนี้
	 •	ติดต่อด้วยตัวเองที่	TSD	Counter	Services	ชั้น	1	 
	 	 อาคาร	B	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 •	ติดต่อ	SET	Contact	Center	
	 	 เบอร์โทร.	(66	2)	009	9999
	 •	กรณีผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิก	 Investor	Portal	สมาชิก 
	 	 สามารถตรวจสอบได้เองจากระบบ	 เมนูเอกสาร 
	 	 ส่งออก

จะติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หรือ TSD ได้อย่างไร?

	 ผู ้ถือหุ ้นสามารถติดต่อ	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้ตามที่อยู่ดังนี้
 • การติดต่อด้วยตนเอง หรือไปรษณีย์ : 
	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	
	 กรุงเทพฯ	10400
 • อีเมล์ :	TSDCallCenter@set.or.th
 • โทรศัพท์ :	(66	2)		009	9999

หากผูถ้อืหุน้มคีวามประสงค์ทีจ่ะสมคัร e-Dividend 
สามารถสมัครผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

	 ผู้ถือหลักทรัพย์สามารถยื่นแบบในสมัครหรือแบบ
ค�าขอน�าเงินปันผล/	ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
พร้อมท้ังแนบเอกสารประกอบตามที่ก�าหนด	 ส่งไปท่ี
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	
และในกรณีที่ถือหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์	 
กส็ามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ทีใ่ช้บรกิารอยูไ่ด้อกีทางหนึง่	
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Money Talk
ที่มา	:	Investment	Guide	2018	
วางแผนการเงินครอบครัว	ง่าย
เหมือนปอกกล้วยเข้าปาก

	 ว่ากันว่ามูลเหตุอันดับต้นๆ	เรื่องหนึ่งที่ก่อให้เกิด	การหย่าร้าง	คือ	ปัญหา
ด้านการเงิน	เม่ือเงนิทองในครอบครวัตดิๆ	ขัดๆ	ชกัหน้าไม่ถงึหลงั	สามารถท�าให้
เกิดความเครียด	มีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้ง	 และจะน�าไปสู่ปัญหาอื่นๆ	ตามมา	 
ดังนั้น	การวางแผนการเงินของครอบครัว	 (Family	Finance)	 เป็นจุดเริ่มต้น 
และปัจจัยพื้นฐานส�าคัญที่ท�าให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคง	มีความสุข	 
มีความมั่งคั่งในระยะยาว	 เพราะทันทีที่เริ่มต้นชีวิตคู่ก็เหมือนกับการเริ่มต้น 
ชีวิตใหม่	นั่นแปลว่าทั้งคู่ต้องก�าหนดการวางแผนการเงินกันใหม่	

วางแผนการเงินครอบครวั
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การเงินของครอบครัวอย่างทะลุปุโปร่ง 
กส็ามารถวางแผนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
จากนั้นก็มาปรึกษากันว่าจะท�าประกัน
อะไรบ้าง	 เช่น	 ประกันรายได้	 ประกัน
อุบัติเหตุ	 ประกันสุขภาพ	 ประกันชีวิต	 
จะจัดสรรเงินทองท�าประกันอย่างไรเพ่ือ
ให้คนรุน่หลงัได้อุน่ใจ	ถัดจากนัน้กถ็งึเวลา
ของการวางแผน	การลงทุน	ซึ่งแน่นอนว่า
เป็นการวางแผนเพ่ืออนาคตที่มั่นคงและ
เพื่อเกษียณอาย	ุ
	 หนังสือชุด	 “Happy	Retirement	 :	 
เกษียณสบาย	 สไตล์มีลูก”	 เขียนโดย 
วรีะพล	บดีรฐั	บอกว่าก่อนวางแผนการเงิน 
ในฐานะคนเป็นคู่กันควรรู้ใน	4	รู้ก่อน
	 รู ้นิสัย	 การจัดการเงินร่วมกันใน
ครอบครวัให้ไปรอด	ทัง้คูจ่�าเป็นต้องเข้าใจ
นิสัยการใช้จ่าย	 ทัศนคติ	 เรื่องเงินทอง	 
ไม่ว่าจะเป็นการรู้จุดอ่อนทางการเงิน	
ระดับความรู ้ความเข้าใจในการลงทุน
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 นิสัยการใช้ 
บัตรเครดิตและการขอสินเชื่อ	หรือแม้แต่
การขอยืมเงินหรือการให้เงินคนอื่นยืม
	 รูส้ถานะ	ไม่ว่าการจดัการกระเป๋าเงนิ 
จะเป็นอย่างไร	แยกหรือรวม	แต่การรับรู้
ระดับรายได้ของแต่ละฝ่าย	 ภาระหนี้สิน 
ส่วนตัว	 และภาระครอบครัว	 พ่อแม่พ่ี
น้องที่จ�าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือหรือ 
มี โอกาสต ้องให ้ความช ่วยเหลือ	 มี 
ความส�าคญัต่อการเริม่ต้นวางแผนจดัการ
กระเป๋าเงินในยามเกษียณของชีวิตคู  ่

ทั้งสิ้น	 เพราะการตัดสินใจของคนหนึ่งจะ
มีผลกระทบต่ออีกคนในครอบครัวเสมอ
	 รู้กติการ่วมกัน	กติกาของการแยก
หรือรวมกระเป๋า	 กติกาของการแบ่ง 
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย	หรือการรวม
ค่าใช้จ่าย	 รู้ว่าภาระค่าใช้จ่ายแต่ละเรื่อง
จะตัดสินใจแยกหรือรวมกันอย่างไร	และ
หากจ�าเป็นต้องใชเ้งนิออมหรือเงนิส�ารอง
หรือขอสินเชื่อ	จะน�าเงิน	มาจากส่วนไหน
ได้มากน้อยแค่ไหน	 รวมถึงการพูดคุย	
หารือเรื่องเงินเมื่อเกิดความเปล่ียนแปลง	
เช่น	เมือ่ถกูลดชัว่โมงการท�างาน	ต้องย้าย
งานใหม่จนมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพ่ิมเติม	
หรือเมื่อมีลูก	 ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้
จ�าเป็นต้องเกิดการพูดคุยและตัดสินใจ
ด้วยความไว้ใจและยุติธรรมในทันที
	 รู ้ เป ้าหมายทางการเงิน	 ไม ่ว ่า
ก่อนแต่งงานจะมีเป้าหมายในชีวิตเป็น
อย่างไร	หลังแต่งงาน	เป้าหมายเหล่านั้น
มีโอกาสเปล่ียนแปลงได้	 จากเป้าหมาย
ส่วนตวักลายเป็นเป้าหมายของครอบครวั	
หรือการเพิ่มเป้าหมายครอบครัวและ 
เป้าหมายคู่ครองเข้ามาในแผนการเงิน	
เพราะเมื่อมีคู่ครองที่ต้องหา	ใช้	ออม	หรือ 
แม้แต่ลงทนุร่วมกนั	 ย่อมกระทบต่อการมี
เงนิเหลอืของครอบครวั	เพือ่เป้าหมายต่างๆ	 
อย่างเลี่ยงไม่ได้	 การตกลงคุยกัน	 เรื่อง 
เป้าหมายร่วมกนัอกีครัง้และอพัเดทบ่อยๆ	
ย่อมเป็นเรื่องจ�าเป็นในการจัดการเงิน 
ของคนมีคู่		

	 หมายความว่า	 เกินครึ่งของการใช้
ชวิีต	คอื	การใช้ชวีติคู	่ดงันัน้	หากไม่เตรยีม
พร้อมวางแผนการเงินเพื่อครอบครัว	 
อาจจะปวดหัวมากขึ้นหลังจากมีลูกคน
แรก
	 อย่าพึ่งกังวล	 เพราะถ้ารู้หลักแล้ว	
การวางแผนการเงินของครอบครัวก็จะ
ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก	 เริ่มต้น
จากการจัดท�างบดุลของครอบครัว	 และ
บัญชีรายรับ-รายจ่าย	วางแผนท�าประกัน	
และวางแผนลงทุน	ถ้าท�าได้ครบทั้งสาม	
รบัรองชวีติครอบครวัมคีวามสขุ	ไร้ปัญหา
เรื่องเงินทอง
	 การจัดท�างบดุลของครอบครัวจะ
ท�าให้รู้ว่า	ทรัพย์สินทั้งหมดมีอะไรบ้าง	ที่
ส�าคัญทรัพย์สินท่ีมีอยู่ก่อให้เกิดรายได ้
มากน ้อยแค ่ไหน	 เพราะบางบ ้านมี
ทรัพย์สนิทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้เตม็ไปหมด	 
เช่น	 รถหลายคัน	 (พ่อ	 1	 คัน	 แม่	 1	 คัน	 
ลกูคนละคนั)	หรอื	ซือ้คอนโดมเินยีมเอาไว้
ทั้งภาคเหนือ	ภาคใต้	ทั้งๆ	ที่ไปพักอาศัย
ปีละหนสองหน	แต่พอหันมาดูเงินลงทุน	
กลับมีน้อยเหลือเกิน	นอกจากนี้	ยังท�าให้
เห็นสภาพทางด้านหนี้สินว่ามีอยู่เท่าไหร่	
การท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	 จะท�าให้รู้
ว่ามีรายได้จากช่องทางไหนบ้าง	การจัด
ท�าบัญชีภายในบ้าน	จะท�าให้เห็นสภาพ
ทางด้านหน้ีสินว่า	มีอยู่เท่าไหร่	 เงินหมด
ไปกับอะไรบ้าง	สะท้อนพฤติกรรมในการ
ใช้จ่ายของแต่ละคนเม่ือเห็นภาพสถานะ

ถ้าจะแยกการวางแผนการเงินด้วยการใช้ช่วงอายุเป็นตัวก�าหนด	สามารถแบ่งออกได	้6	ช่วง	

1.	เริ่มต้นท�างาน	

2.	สร้างเนื้อสร้างตัว	

3.	เริ่มต้นชีวิตคู่	

4.	สร้างครอบครัว	มีลูก	

5.	การงาน	การเงินมั่นคง	

6.	เตรียมตัวเพื่อวัยเกษียณ
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Talk tell told

เอ็กโก กรุ๊ป น�ำผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
        กำรด�ำเนินงำนโรงไฟฟ้ำบ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี

24



	 ส�าหรบัโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	ในกลุม่เอก็โก	เป็นโรงไฟฟ้าระบบ
โคเจนเนอเรชัน่	ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ	มกี�าลงัผลติตดิตัง้ 
รวม	256	เมกะวตัต์	และมีสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภทผูผ้ลติไฟฟ้า 
รายเล็ก	 (SPP)	กับ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน
รวม	180	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	ส�าหรับก�าลังผลิตไฟฟ้า
ส่วนที่เหลือและไอน�้าจากกระบวนการผลิตจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรม	

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	
น�าคณะผูถ้อืหุน้	จ�านวน	134	คน	เย่ียมชมการด�าเนนิธรุกจิ
ของบริษัท	ณ	โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลการบริหารจัดการ	โรงไฟฟ้า
ในกลุ่มเอ็กโก	ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและ
การด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	 โปร่งใส	ตรวจสอบได	้ 
โดยมี	คุณดนุชา	สิมะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานบัญชีและการเงิน	 คุณภาสกร	 ศศะนาวิน	 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 –	 บริหารโรงไฟฟ้า	 และ	 
คุณพันทิพา	มูลศาสตร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	-	 
สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ให้ 
การต้อนรับและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแก  ่
ผู้ถือหุ้น	เมื่อวันที่	20-21	มิถุนายน	2561
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	 ตัวแทนผู้ถือหุ้น	คุณประยุทธ พัวภัทรกุล ได้กล่าว
ความรู ้สึกในโอกาสมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 ใน 
กลุม่เอก็โก	ว่า	“รูส้กึดคีรบัทีไ่ด้มาเหน็กจิการทีเ่ราถอืหุน้อยู่  
เอ็กโก กรุ๊ป ก็เป็นบริษัทใหญ่ที่มีความมั่นคง มาเยี่ยมชม 
โรงไฟฟ้าก็ได้เห็นภาพเพิ่ม ได้มาถามรายละเอียดต่างๆ 
เกี่ยวกับการท�าธุรกิจไฟฟ้าที่เราอยากรู้” 
	 ในขณะทีค่ณุสรจักร   จันทรเบญจกลุ ให้ความเหน็ว่า	 
“ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าของ เอ็กโก ก็โอเคนะครับ ทั้ง 
ผู ้บริหารและวิศวกรโรงไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ  
ช่วงแนะน�าภาพรวมของโรงไฟฟ้าในห้องประชุม และ 
อีกช ่วงหนึ่งก็ไปดูการปฏิบัติการของวิศวกรในห้อง  
Control Room นอกจากนั้น ยังพานั่งรถบัสไปชมรอบ 
โรงไฟฟ้า พร้อมทัง้มวีศิวกรมาบรรยายให้ทราบว่าแต่ละจดุ
คอือะไรและท�างานอย่างไรด้วย กท็�าให้เข้าใจและเหน็ภาพ
การบริหารจัดการโรงไฟฟ้ามากขึ้นครับ”
	 ด้านคุณวิไลวรรณ เหลืองรังรอง	 ยังเพิ่มเติม 
อีกว่า	 “มีความประทับใจในการให้ความรู้ของบุคคลากร  
รวมถึงการขยายงานที่ดีของเอ็กโก กรุ ๊ป ท�าให้มีความ 
เชื่อมั่นที่จะถือหุ้นเอ็กโกต่อไป”

คุณสรจักร	จันทรเบญจกุล

คุณวิไลวรรณ	เหลืองรังรอง

คุณประยุทธ	พัวภัทรกุล
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“ก�าหนดการโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม “โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง”

	 และหลังจากเย่ียมชมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ยังน�าคณะผู้ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทย	
จ.นครปฐม	ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่คู่ไทยมามากกว่า	 20	ปี	 เริ่มก่อตั้ง
โดยคุณดวงแก้ว	 พิทยากรศิลป์	 และกลุ่มศิลปินไทย	 ในปีพ.ศ.	 2525	
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์	 ส่งเสริม	 เผยแพร่	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 
และประเพณีไทยอีกด้วย		

17.00 น.
กลับสู	่อาคารเอ็กโก

07.00 น.
ออกเดินทางจาก
อาคารเอ็กโก

09.30 น.
ถึงโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	
จ.ราชบุร	ีและเข้าเยี่ยม

ชมโรงไฟฟ้า

14.00 น.
เข้าชมพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย
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october
november

october-
december

ตุลาคม
• ค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

พฤศจิกายน
• โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561

• SET in the City กรุงเทพมหานคร 2018

• Analyst Site Visit

• ประกวดโครงการนักเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

• โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ณ อุทยาน

แห่งชาติเขาหลวง โดยโรงไฟฟ้าขนอมร่วมกับอุทยาน

แห่งชาติเขาหลวง และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

ตุลาคม - ธันวาคม
• กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภคส�าหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา

Calendar-life

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป 
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
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Hyperloop
ระบบขนสง่สดุล�้ำ
  ท่ีใกล้เป็นจรงิ
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นับเป็นอีกศตวรรษหนึ่งที่เทคโนโลยีถูกพัฒนา
แบบก้าวกระโดด	ระบบการขนส่ง	อย่างรถไฟฟ้า	
หรือรถไฟความเร็วสูง	 ก�าลังกลายเป ็นสิ่ง 
ล้าหลัง	 เมื่อโลกได้ค ้นพบระบบการขนส่งที่
รวดเร็วกว่า	 และดีกว่า	 จากการเดินทางข้าม
เมืองที่เคยใช้เวลาเกือบ	2	ชั่วโมง	ลดเหลือเพียง	 
12	นาที	นั่นคือความสามารถของ	Hyperloop	 
(ไฮเปอร์ลูป)



ไฮเปอร์ลปูประหยดั

พลงังานมากกว่า เพราะ

ใช้พลงังานสะอาดจาก

แบตเตอร่ีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์

	 ไฮเปอร ์ลูป	 ขับเคลื่อนและเร ่ง
ความเร็วด ้วยระบบแม ่ เหล็กไฟฟ ้า	 
(Electromagnetic	Propulsion	System)	
วิ่งตรงผ่านท่อส่งสูญญากาศที่ปราศจาก
แรงเสียดทาน	สามารถท�าความเร็วสูงสุด
ได้ถึงเกือบ	300	 เมตร/วินาที	 หรือเร่ง
ความเร็วได้ถึง	1,200	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	
เมื่อเทียบกับเคร่ืองบินที่เร่งความเร็วได้
เพียง	 800	กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	นอกจาก
ความเร็วแล้ว	 ไฮเปอร์ลูปยังประหยัด
พลังงานมากกว่า	 เพราะใช้พลังงาน
สะอาดจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์	
จึงนับได้ว่าไฮเปอร์ลูปเป็นระบบขนส่ง
แห่งความหวังของเมืองใหญ่	 ที่รวดเร็ว	
สะดวก	ปลอดภยั	และราคาไม่แพง	อกีทัง้
การเดินทางในท่อสญูญากาศทีเ่ป็นระบบ 
ขับเคลื่อนอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ยังช่วย
ขจัดข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิด
จากพลขับและสภาพอากาศที่ไม่ปกติ
อีกด้วย

Space	X	ได้จัดการแข่งขันออกแบบ
เพื่อสร้างทีมพัฒนาและทดสอบ
แคปซูลที่สามารถใช้กับ	ไฮเปอร์ลูป
เป็นครั้งแรก	ตั้งแต่ป	ีพ.	ศ.	2014	
เป็นต้นมา	มีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า	
1,000	ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน	รวม
ถึงทีมจากมหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก	
(University	of	Edinburgh)	ซึ่งเข้า
สู่รอบรองชนะเลิศ	รวมถึงบริษัท
ต่างๆ	ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีหลักๆ	ได้แก	่Hyperloop	
Transportation	Technologies	และ	
Hyperloop	One

	 ในปี	 2013	อเมริกา	 ริเริ่มเดินหน้า
โครงการระบบขนส่งแบบไฮเปอร์ลูป	 
วางแผนจะเชื่อมเมืองบอสตันไปถึง	
ใจกลางนิวยอร์ก	 และกรุงวอชิงตัน	 ดีซี	
โดยอาศัยความร่วมมือกับ	 Elon	Musk	 
(อลีอน	มสัก์)	ประธานผูก่้อตัง้บรษิทัชัน้น�า
ด้านเทคโนโลยีของโลก	อย่าง	Tesla	และ	
SpaceX	อดีตที่ปรึกษาของรัฐบาล	ซึ่งเขา
นิยามระบบไฮเปอร์ลูปว่าเป็น	 “การเดิน
ทางในโหมดที	่5	(Fifth	Mode)”	หรอืระบบ 
การเดินทางทีเหนือกว่า	 เครื่องบิน	 รถไฟ	
รถยนต์	และเรือ
	 ปี	 2014	 ได้มีการก่อตั้ง	 บริษัท	
Hyperloop	One	ขึ้นมา	และเมื่อปลายป	ี 
2015	 จึงได้เริ่มการจัดตั้งพ้ืนที่ทดลอง
ระบบไฮเปอร ์ลูปบนพ้ืนที่ประมาณ	
50	 เอเคอร์	 ในลาส	 เวกัส	 และในที่สุด 
กลางปี	2017	ความหวงักเ็ป็นจรงิ	เมือ่ระบบ	 
ไฮเปอร์ลูปประสบความส�าเร็จในการ 
วิ่ งจริ งครั้ งแรก	 ซึ่ งในขณะเดียวกัน	 
Hyperloop	One	กับ	The	Dubai	Roads	
and	 Transport	 Authority	 หรือ	 RTA	
หน่วยงานดูแลคมนาคมของดูไบ	ก็ได้ไป
จับมือร่วมกันลงทุนในโครงการ	 Dubai	
Future	Accelerators	ทดลองใช้งานจริง 
ไฮเปอร ์ลูปในเส ้นเชื่อมเมืองดูไบกับ 
อาบูดาบีไว้อีกด้วย
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 ดูไบ ต้นแบบของไฮเปอร์ลูปที่ถูก
ออกแบบมาเพือ่สามารถรองรบัผูโ้ดยสาร
ได้ถกูเปิดตวั	ณ	เมอืงดไูบ	สหรฐัอาหรบัเอมิ
เรตส์	ซึง่เป็นสถานทีด่�าเนนิการด้านระบบ
ของไฮเปอร์ลูป	 คาดว่าจะสามารถผลิต
ได้อย่างเร็วที่สุดในปี	 2021	 ไฮเปอร์ลูป 
ที่จะถูกผลิตขึ้นที่ดูไบ	 ถือเป็นไฮเปอร์ลูป
เต็มรูปแบบมากที่สุดและถูกออกแบบ
มาให้สาธารณชนได้รบัประสบการณ์จาก
การทดลองโดยสาร	 รวมทั้งยังท�าให้กลุ่ม
นักพัฒนาได้ทราบมุมมองการใช้งานจริง
จากผู้โดยสารโดยตรงอีกด้วย	 โครงการ
นี้ได ้รับการพัฒนาโดยบริษัท	 Virgin	 
และ	Dubai’s	 Roads	 and	 Transport	
Authority	(RTA)

	 •	 บริษัท	 Virgin	 เปิดตัว	 Hyperloop	 ต้นแบบเป็นครั้งแรกในเดือน
กุมภาพันธ์
	 •	ห้องโดยสารของไฮเปอร์ลูปที่ตกแต่งที่นั่งด้วยเบาะหนังพร้อมระบบ
ให้ความบันเทิงต่างๆ
	 •	 ไฮเปอร์ลูปตัวแรกของบริษัท	Virgin	ที่คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้เร็วสุด
ในปี	2021

	 โดยไฮ เปอร ์ ลูปตั วต ้ นแบบนี	้
สามารถเดินทางจากเมืองดูไบไปเมือง
อาบดูาบ	ีระยะทาง	165	กิโลเมตร	ในเวลา
เพียงแค่	12	นาที		จากเดิมที่ต้องขับรถถึง	 
90	 นาที	 นอกจากนี้ยังสามารถรองรับ 
ผู ้โดยสารได้มากถึง	 10,000	 คนต่อ
ชั่ ว โ ม งทั้ ง เ ที่ ย ว ไปและ เ ที่ ย ว กลั บ	
ปัจจุบันโครงการไฮเปอร์ลูปที่ดูไบ	 ได้
ก�าหนดการเปิดใช้งานจริง	 เฟสแรกใน
ปี	 2020	 –	 2021	 รวมถึงยังมีแผนขยาย
เส้นทางอีกหลายสาย	 และยังเตรียม
แผนสร ้างเส ้นทางในพ้ืนที่ประเทศ 
อื่นๆ	อีกด้วย
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 แคลิฟอร์เนีย
	 Dirk	 Ahlborn	 (เดิร์ก	 อัลบอร์น)	
ผอ.โครงการ	Hyperloop	Transportation	
Technologies	เปิดเผยว่า	การก่อสร้างท่อ
ขนส่งไฮเปอร์ลูปความยาว	8	กม.จะมีขึ้น
ที่เมือง	Quay	Valley	 ในรัฐแคลิฟอร์เนีย	
ในปีหน้า	ซึ่งพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในเมือง
แห่งนี้	 เป็นพลังงานสะอาดที่สามารถ
หมุนเวียนน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	โดยระบบ 
รถด ่วนไฮเปอร ์ลูปนี้ จะใช ้พลังงาน 
แสงอาทิตย ์ทั้งหมด	 และเชื่อว ่าเมื่อ
โครงการแล้วเสร็จ	 รถด่วนไฮเปอร์ลูป 
จะสามารถสร ้างสถิติโลกขึ้นมาใหม่
ส�าหรับการเดินทางภาคพื้นดิน	 ด ้วย
ความเร็วใกล้เคียง	 1,200	 กม./ชม.	 
นั่ นหมายความว ่ า 	 ระยะทางจาก 
นครลอสแองเจลลีสไปนครลาสเวกัส	 
ที่ปกติแล้วใช้เวลาขับรถราว	4	ชม.	จะย่น
เหลือเพียง	30	นาที

 เนเธอร์แลนด์
	 บรษิทั	Hardt	ซึง่ก่อตัง้	โดยนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองเดลฟท์	
ประเทศเนเธอร์แลนด์	 และได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการจัดการแข่งขันทั่วโลกจัด
โดยมหาเศรษฐีอีลอน	 มัสค์	 ได้เปิดเผย 
ผลการทดลองรถไฟความเร็วสูงสุด
ส�าหรับอนาคต	นั่นคือ	 ไฮเปอร์ลูป	 โดย
เป ็นโครงการทดลอง	 ประกอบด้วย 
ท่อความยาว	30	เมตร	เส้นผ่าศูนย์กลาง	
3.2	 เมตร	 จากนั้นได้เริ่มมีการทดลอง 
ไฮเปอร์ลปูทีค่วามเรว็สงูสดุ	1,200	กม./ชม.	 
และคาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างเต็ม
ระบบภายใน	 4	 ปี	 และเส้นทางแรก	 
อาจ เป ็ นก รุ ง อั มส เตอ ร ์ ดั ม -ปา รี ส	 
ที่ ป ั จ จุ บั นทั้ ง เ ค รื่ อ งบิ น และ รถ ไฟ 
ความเร็วสูงความเร็วถึง	 300	 กิโลเมตร 
ต่อชั่วโมงมีให้บริการอยู่แล้ว
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	 แม้ไฮเปอร์ลูปจะก�าลังแพร่หลาย
มากในชาติตะวันตก	 แต่ฝั ่งตะวันออก 
อย ่างจีนไม ่น ้อยหน ้า 	 เพราะก�าลัง
วางแผนสร้างรถไฟ	MagLev	(Magnetic	 
Levitation	 ระบบคมนาคมที่ใช้พลังงาน
แม่เหล็กไฟฟ้าในการขับเคลื่อนโดย
ปราศจากล้อ)	 ที่คาดว่าจะสามารถท�า	
ความเร็วได้ถึง	 2,485	 ไมล์ต่อชั่วโมง	 
(ราว	 4,000	 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง)	 หรือ
มีความเร็วสูงกว ่าความเร็วเ สียงถึง
ประมาณ	 3.26	 เท่า	 และถูกเรียกว่า	
“รถไฟบิน	 (Flying	 Train)”	 โดยมีบริษัท	
China	 Aerospace	 Science	 and	 
Industry	Corp.	(CASIC	–	บริษัทการบิน
อวกาศและอตุสาหกรรมจนี)	และหวัหน้า
วิศวกร	 Mao	 Kai	 เป็นผู ้ดูแล	 ส�าหรับ
ประเทศไทย	 ไม่ว่าจะไฮเปอร์ลูปหรือ	 
แมกเลฟ	 เราก็หวังว ่าจะถูกสร ้างขึ้น 
ในบ้านเราด้วย	 ซ่ึงถ้าถูกสร้างขึ้นจริงการ
คมนาคมบ้านเราคงจะสะดวกสบายขึ้น
เยอะ	

	 •	 Hyperloop	 “ไฮเปอร์ลูป”	 คือ
การเดินทางด้วย	Pod	 (ห้องโดยสาร)	 ใน 
อุโมงค์สูญญากาศ	มียานพาหนะรูปทรง
คล้ายแคปซูลในการเดินทาง	 โดยอุโมงค์
ขนส่งจะมีแรงดันต�่าที่ท�าให้เดินทางได้
เร็ว	 เพราะแรงต้านทานน้อยแทบจะไม่มี
แรงเสียดทานเลย
	 •	Hyperloop	สามารถเร่งความเร็ว
ได้ถึง	 1,200	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 เมื่อ
เทียบกับเครื่องบินที่เร่งความเร็วได้เพียง	
800	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	หากเปรียบเทียบ 
สถานที่ที่เราเคยเดินทางใช้เวลานานๆ	 
เช่น	ระยะทางจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม	่
การเดินทางด ้วยระบบขนส ่งอย ่าง	 
Hyperloop	 จะใช้เวลาเพียง	 30	 นาที
เท่านั้น
	 •	การเดนิทางด้วย	Hyperloop	ข้อดี
คือใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์
ท�าให้ประหยัดพลังงานเป็นรูปแบบการ
ขนส่งที่ใช้พลังน้อยกว่าการระบบขนส่ง
อื่นๆ	เช่น	เครื่องบิน	รถยนต์	รถไฟ

 ข้อมูลจาก : longtunman.com , nextwider.com
	 •	 https://www.weforum.org/agenda/2018/03/hyperloop-virgin-prototype-pod-
unveiled
	 •	https://electrek.co/2018/04/04/virgin-hyperloop-one-video-full-scale-working-
pod-prototype-test-tube-track/
	 •	https://www.cnet.com/news/richard-branson-virgin-hyperloop-one-show-off-
new-pod-in-saudi-arabia/
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Go Green

ช่วยเรา ช่วยโลก
	 ทุกวันท่ีเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน	 เราได้สร้างหรือสะสมขยะให้เกิดข้ึนทุกวัน	 ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัว	 
ไหนจะเศษอาหารในครัว	กระดาษทชิชูใ่นห้องน�า้	ส�าลหีน้าโต๊ะเครือ่งแป้ง	หรืออปุกรณ์เครือ่งใช้ทีช่�ารดุ	 
รวมไปถึงเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวท่ีสะสมไว้โดยไม่ได้ใช้อีก	ลองมาจัดการขยะและของเหลือใช้ในบ้าน	 
ด้วย	8	 วิธีง่ายๆ	ที่จะช่วยลดจ�านวนขยะ	 แถมยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย	 และช่วยลดมลพิษให้โลก 
ได้อีกด้วย

ลดขยะในบ้าน

36



 1. บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลได้
	 บรรจุภัณฑ์จากของใช้ต่างๆ	ที่เรา
ถอืเข้าบ้าน	สดุท้ายกก็ลายเป็นขยะ	ดงันัน้
เราควรเลอืกซ้ือของโดยค�านงึถงึประโยชน์
ใช ้สอยของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน�า
กลับมาใช้ใหม่ได้	 เช่น	บรรจุภัณฑ์ที่เป็น 
กล่องกระดาษ	หรือกระป๋องก็สามารถน�า
กลบัไปรไีซเคลิได้	ส่วนบรรดาถงุพลาสตกิ
ก็อาจจะน�ามาใช ้ เป ็นถุงขยะต ่อไป	 
แต่ถ้าเป็นไปได้	 ควรลดปริมาณการใช้
ถุงพลาสติกด้วยการช้อปปิ้งโดยใช้ถุงผ้า
แทนจะดีที่สุด

 2. แยกประเภทขยะ
	 ป ั จ จุ บั น ก า ร แ ยกขย ะ ไ ด ้ รั บ 
ความสนใจมากขึ้น	 เพราะหลายอย่าง
สามารถน�ากลับมาใช้ประโยชน์ได้	 อาทิ	 
ขวดแก้ว	กระป๋อง	กระดาษอ่อน	กระดาษ
แข็ง	 กล่องกระดาษ	ลัง	 เศษเหล็ก	 เศษ
อะลมูเินยีม	รวมไปถงึพลาสตกิและเครือ่ง
ใช้ไฟฟ้าท่ีใช้ไม่ได้แล้ว	 ฉะนั้นเราก็ควร
แยกประเภทขยะภายในบ้านให้เรยีบร้อย
ก ่อนจะทิ้ งขยะทุกครั้ ง 	 เมื่ อถั งขยะ 
รี ไซ เคิล เต็มแล ้ วก็ ขายให ้ รถรับซื้ อ 
ของเก่าไป	นอกจากจะช่วยลดปรมิาณขยะ 
ในบ้านและโลกของเราแล้ว	ก็ยังมีรายได้
เล็กๆ	น้อยๆ	จากขยะรีไซเคิลเหล่านี้ด้วย

 3. ดัดแปลงน�ามาใช้ซ�้า
	 ส�าหรบัสิง่ของเก่า	หรอืของไม่ใช้แล้ว	 
สามารถน�ากลับมารียูส	 ด ้วยวิธีการ
สร้างสรรค์ต่างๆ	เช่น	ถุงเท้าเก่า	เอามาใช้
เช็ดกระจกได้	หรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว	ก็
น�ามาเป็นผ้าขี้ริ้วได้เช่นกัน	ส่วนกระดาษ
กรองกาแฟสด	ก็น�ามาใช้เช็ดหน้าจอทีวี	
แท็บเล็ต	 หรือโทรศัพท์ได้ด้วย	 หรือแผง
ไข่ก็น�ามาวางขวดซอสในตู ้เย็น	 ไม่ให  ้
กลิ้งไปมาได้	 ดังนั้นลองพิจารณาให้ด ี
ก่อนทิ้งไปเปล่าๆ

 4. เลือกใช้ถังขยะใบเล็ก
	 ถังขยะใบเล็กจะช่วยบังคับให้เรา
ต้องน�าขยะออกไปทิง้บ่อยๆ	พอนานวนัเข้า 
ก็จะเปลี่ยนนิสัยเราให้ทิ้งขยะในบ้าน
น้อยลงไปโดยไม่รู้ตัว	 อีกทั้งการน�าขยะ
ไปทิ้งบ่อยๆ	 ยังช่วยรักษาความสะอาด
ให้บ้านแบบทางอ้อมด้วย	 ขยะจะได้
ไม่มีโอกาสเหม็นเน่าอยู่คาบ้าน	แต่ทั้งนี้
ก็ควรบีบอัดถังขยะให้แน่นทุกครั้ง	 และ 
มัดปากถุงให้เรียบร้อยก่อนทิ้ง	 เพื่อให้มี
พื้นที่ในการทิ้งขยะมากขึ้น

 5. น�าขยะเปียกไปทิ้งทุกวัน
	 อย่างทีบ่อกกนัไปตัง้แต่แรกว่าควร
จะแยกขยะในบ้านเอาไว้ด้วย	ซึง่นอกจาก
ต้องแยกขยะรีไซเคิลแล้วก็ควรแยก 
ขยะเปียก	ขยะแห้ง	เพิ่มด้วยอีกอย่าง	
และทางที่ดีก็ต้องน�าขยะเปียกไป
ทิ้งทุกวัน	 เพื่อป้องกันหนูและแมลง
มารบกวนบ้านเรา	 อีกทั้งการแยก 
ขยะเปียกขยะแห้งยังช่วยรักษา 
ค ว า ม ส ะ อ า ด ใ ห ้ บ ้ า น มี 
สภาพแวดล้อมและสุขอนามัย 
ที่ดีได้อีกต่างหาก

 6. ลดปริมาณการช้อปปิ้ง
	 ของใช้บางอย่างเราก็ไม่ได้ใช้เป็น
ประจ�า	หรือบางทีก็มีความจ�าเป็นต้องใช้
ในงานส�าคัญแค่ครั้งเดียวเท่านั้นด้วยซ�้า	 
เช่น	 แทนที่จะซื้อเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์
ส�าหรับงานพิธีส�าคัญ	 ทางที่ดีก็ควรหา
หยิบยืมจากคนใกล้ตัวดูก่อน	 หรือจะใช้
บริการจากร้านเช่าชุดหรืออุปกรณ์ก็ได	้
วิธีนี้นอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะแล้ว	 
ยั งช ่ วยลดปริ มาณเงิ นที่ ต ้ อ งจ ่ าย 
ออกจากกระเป๋าได้ด้วย

 7. รักษาและซ่อมแซม
	 เครื่องใช้ทุกอย่างภายในบ้าน	รวม
ไปถึงเสื้อผ้า	กระเป๋า	และรองเท้าของเรา	
ก็ควรใช้งานอย่างถูกประเภท	และรักษา
ของให้ใช้ไปได้นานๆ	หากช�ารุดเสียหาย
กต้็องลองซ่อมแซมดกู่อน	เผ่ือจะสามารถ
น�ากลับมาใช้งานได้อีกครั้ง	 โดยเฉพาะ
เสือ้ผ้า	กระเป๋า	รองเท้า	ถ้าเบ่ือไม่อยากใส่ 
แล้วก็น ่าจะลองน�าไปแลกกันใส ่กับ
เพือ่น	หรอืจะเอาไปบรจิาคให้มลูนธิต่ิางๆ	
เป็นการท�าทานอีกทางหนึ่ง

 8. ซื้อของมือสอง
	 แม้จะไม่ได้ช่วยลดขยะภายในบ้าน	
แต่ก็เป็นโอกาสที่คุณจะช่วยลดปริมาณ
ขยะให้โลก	 เหมือนเป็นการหมุนเวียน
ของที่ยังใช้ประโยชน์ได้อยู ่กลับมาใช  ้
อีกครั้ง	 เช่นเดียวกันกับการขายของเก่า
ของเรานั่นเอง	 หน�าซ�้าการซื้อของ 
มอืสองยงัช่วยประหยดัเงนิในกระเป๋า
เราได้อีกด้วย		
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	 เพ่ือสานต่อวิสัยทัศน์และสะท้อนความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่าง 
ต่อเนื่องในทุกพืน้ที่ที่เข้าไปด�าเนินกจิการ	โดยเฉพาะการพฒันาเด็กและเยาวชน	ซึ่งเป็นวยัตน้ทางทีจ่ะ
เติบโตไปเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่และมีส่วนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	เอ็กโก	กรุ๊ป	
จงึรเิริม่โครงการ	“โรงไฟฟ้ำพี ่โรงเรยีนน้อง”	นับตัง้แต่ปี	2560	เป็นต้นมา	เพือ่ใช้ศกัยภาพขององค์กร	
องค์ความรู	้และความเชีย่วชาญด้านการผลติไฟฟ้า	ร่วมพฒันาเดก็และเยาวชน	ผ่านกจิกรรม	3	ด้าน 
ได้แก่	Health	ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน	Head	&	Hand	ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อม	 และ	Heart	ปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 โดยกิจกรรม	
“เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์”	 	 เป็นหน่ึงในกิจกรรมด้าน	Head	&	Hand	นิทรรศการและสื่อความรู้
ด้านพลังงานที่มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้า	ความส�าคัญ
และกระบวนการผลิตไฟฟ้า	ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า	ระดับประถมศึกษาปีที่	4-6
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เอ็กโก กรุ๊ป ส่ง “เอ็กโกเรนเจอร์” ฮีโร่พลังงาน
เดินสายให้ความรู้โรงเรียนประถมศึกษารอบโรงไฟฟ้า



เนือ้หาของนทิรรศการเอก็โกเรนเจอร์ออนทวัร์

อยูบ่นพืน้ฐานความรูข้องนกัเรยีนระดบั

ประถมศกึษา ในกลุม่สาระการเรยีนรู้

วิชาวิทยาศาสตร์ เรือ่งพลงังาน 
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	 “ เอ็กโกเรนเจอร ์ ” 	 การ ์ตูนฮี โร ่
พลังงาน	 ได้รับการพัฒนาขึ้นมาร่วม
กันจากผู ้เชี่ยวชาญด้านการจัดท�าสื่อ
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชน	และ
บุคลากรของเอ็กโก ท่ีมีความรู ้ด ้ าน 
การผลิตไฟฟ้า	 ซึ่งเน้ือหาของนิทรรศการ 
เอ็กโกเรนเจอร์	 ออนทัวร์อยู่บนพื้นฐาน
ความรู้ของนักเรียนระดับประถมศึกษา	
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์	
เรื่องพลังงาน	 ผ่านการ์ตูนฮีโร่พลังงาน
ทั้ง	 6	 ตัว	 ท่ีจะมาช่วยกอบกู ้โลกจาก
ปีศาจความมืด	 โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้
และทดลองในฐานการเรียนรู้ทั้ง	 6	 ฐาน	 
ไปพร้อมกัน
	 นทิรรศการเอก็โกเรนเจอร์	ออนทวัร์
แบ่งเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	สถานทีี	่1	เมือ่ปีศาจ
ความมืดต้องการครองโลก	 ในสถานีนี้ 
ได้ชี้ให ้เห็นความส�าคัญของพลังงาน
ไฟฟ้า	 ด้วยการจ�าลองสถานการณ์ให้
ปีศาจความมืด	 (Dark	Monster)	 สะกด
จิตให้เด็กๆ	 ใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือย	 จน
ไฟฟ้าหมดไปและโลกมืดมิดในที่สุด	 จึง
ได้เวลารวมตัวของเหล่าเอ็กโกเรนเจอร์	
เพื่อมาช่วยกอบกู ้โลกจากปีศาจร้าย	

ต่อมาในสถานีที่	 2	 น้องๆ	 ก็ได้มารู ้จัก 
เอ็กโกเรนเจอร์	 ฮีโร่พลังงาน	6	 เช้ือเพลิง	 
โดยในสถานีนี้จะแบ่งฐานการเรียนรู  ้
ออกเป็น	 6	 ฐาน	 ได้แก่	 ก๊าซเรนเจอร์	 
(Gas	 Ranger)	 โคลเรนเจอร์	 (Coal	
Ranger)	 ไบโอแมสเรนเจอร์	 (Biomass	
Ranger)	โซลาร์เรนเจอร์	(Solar	Ranger)	
วอเตอร์เรนเจอร์	 (Water	Ranger)	 และ 
วินด์เรนเจอร์	 (Wind	 Ranger)	 โดย
แต่ละฐานได้สอนเรื่องที่มาของเชื้อเพลิง	 
ข้อดีและข้อก�าจัดของเชื้อเพลิงแต่ละ
ประเภท	 และกระบวนการน�าเช้ือเพลิง
นั้นมาผลิตไฟฟ้า	 ซ่ึงมีพี่ๆ	 วิศวกรจาก
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	 มาบรรยายให้
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ความรู้น้องๆ	อย่างใกล้ชิด	และในสถานี
สุดท้าย	 มารวมพลังขับไล่ปีศาจความ 
มืดมิด	 สถานีนี้พี่วิศวกรโรงไฟฟ้าได้ชวน
น้องๆ	มาร่วมกันปั่นไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง 
ที่หลากหลาย	 เพื่ อให ้ประเทศไทย
สว่างไสวและมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	
	 กิจกรรมเอ็กโกเรนเจอร์	 ออนทัวร	์
ส่งเสรมิการเรยีนรูผ่้านการมส่ีวนร่วมด้วย
การสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้ด้วย
ตนเอง	 ซึ่งท�าให้เยาวชนสามารถจดจ�า
และน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ทั้งในและ
นอกห้องเรยีนได้		โดยเหล่าเอก็โกเรนเจอร์	
ฮีโร่พลังงานได้บุกไปพบน้องๆ	 ระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่	 4-6	 ในโรงเรียนรอบ 
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	 ได้แก่	 โรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง	จ.ปทมุธาน	ีอาท	ิ
โรงเรยีนบญุคุม้ราษฎร์บ�ารงุ	และโรงเรยีน
คลองหนึ่งแก้วนิมิตร	 และโรงเรียนรอบ 
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	จ.ราชบุร	ีอาทิ	โรงเรียน
วัดดอนเสลา	 โรงเรียนวัดโกสินารายณ์	 
โ รง เ รี ยน ชุมชนวัดท ่ าผา 	 โ รง เ รี ยน
วัดยางหัก	 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว	 และ
โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย	 ซ่ึงนักเรียน
ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างก็ประทับใจและ
สนุกสนานไปกับเหล่าเอ็กโกเรนเจอร์	 
ฮีโร่พลังงานกันมากมาย	
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	 เพราะการเรียนรู ้ เกิดขึ้นได ้ทุกที่ 	 ทุกเวลา	 
โดยเฉพาะการ เรี ยนรู ้ ผ ่ านประสบการณ ์ตรง 
นอกห้องเรียน	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จึงผสานความร่วมมือ
กับโรงเรียน	 ครู	 และผู ้ เชี่ยวชาญด้านการศึกษา	 
น� า ศั ก ยภ าพหลั ก ข อ ง อ งค ์ ก ร 	 แ ล ะค ว าม รู ้ 
ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าที่พี่วิศวกรมี	 
ร ่วมพัฒนาน้องๆ	 เยาวชนที่อยู ่ ในโรงเรียนรอบ 
โรงไฟฟ้า	ให้มคีวามรูด้้านพลงังาน	เป็นพืน้ฐานส�าหรบั 
การเรียนรู้และต่อยอดความรู้ในอนาคต	 ควบคู่กับ 
การใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าในชีวิตประจ�าวัน	

 ด.ญ. อรญัญา นาคประทานพร  
ประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ�ารุง 
จ.ปทุมธานี
	 “ได้เรียนรู ้เกี่ยวกับพลังงาน
ไฟฟ้า	 ในฐานทั้ง	 6	 ฐาน	 ฐานท่ี
หนูชอบมากที่สุด	 คือ	 ฐาน	 Coal	
Ranger	เพราะได	้ตักหินและน�าไป
ขึน้สายพาน	แล้วหมนุๆ	มันกจ็ะเกดิ

กระแสไฟฟ้าให้แก่บ้านเรือนและชุมชนของเราได้	 สนุกมากเลย	 
แถมได้ความรู้ที่สามารถน�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 และเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของหนูด้วยค่ะ	ท�าให้หนู
เข้าใจเรื่องที่มาของไฟฟ้ามากขึ้น”

 ด.ญ.พีรฎา พงษ์เสวี 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรยีนคลองหนึง่ (แก้วนมิติร) 
จ.ปทุมธานี
	 “ชอบฐาน	Water	Ranger	ค่ะ	 
หนู ว ่ ามั นสนุ กดี 	 พี่ ที่ ม าจาก 
โรงไฟฟ้าสอนให้รู ้ว ่าวัฏจักรน�้า
คืออะไร	 กักเก็บน�้ายังไง	 แล้วก็
ชอบฐาน	 Solar	 Ranger	 ด้วย	

เพราะท�าให้รู ้ว ่าพลังงานจากแสงอาทิตย์มีประโยชน์มากๆ	 
มันสามารถสร้างพลังงานให้กับโลกเราได้	กิจกรรมวันนี้ท�าให้หนู
ได้รู้และเข้าใจมากขึ้นว่าเชื้อเพลิงอะไรเป็นฟอสซิลหรือพลังงาน
หมุนเวียน”	

 ด.ญ. ปาริตา พริ้งประยูร 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
จ.ราชบุรี
	 “ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้	
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิงที่น�าไป
ผลิตไฟฟ้าว่ามีอะไรบ้าง	 เพราะ
เมื่อก่อนหนูไม่รู ้ว ่าแกลบน�าไป
ผลิตไฟฟ้าได้	 แล้วก็เรื่องพลังงาน

หมุนเวียนด้วยค่ะ	หนูรู้แล้วว่ามันสามารถน�ามาใช้ใหม่ได้เรื่อยๆ	
ไม่มีวันหมด	 อีกอย่างก็จะใช้เชื้อเพลิงอย่างรู้คุณค่าด้วย	 เช่น	 
หนูก็จะเอาน�้าจากการซักผ้าไปรดน�า้ต้นไม้ค่ะ”

 ด.ญ. สาริน 
ประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 
จ.ราชบุรี
	 “หนูรู ้สึกดีใจมากค่ะที่ได้มา
เรียนรู้เรื่องไฟฟ้า	ท�าให้รู้ว่าไฟฟ้า
เกิดจากอะไรได้บ้าง	 วิธีการใช้
ไฟฟ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดท�า
อย่างไร	หนูจะน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไป

บอกเพื่อนหรือคนรู้จักว่า	 ในโลกเรานี้	 ไฟฟ้ามีที่มาจากเชื้อเพลิง
หลายชนิด	และต้องใช้ให้ประหยัด	ไม่อย่างนั้นก็จะหมดไปค่ะ”

บอกเล่าประสบการณ์ 
ส่งผ่านความรู้สึกจากน้องๆ 
ถึงพี่ๆ เอ็กโกเรนเจอร์ 



thai rak pa

ภูมิปัญญาผ้าทอปกาเกอะญอ…

คุณค่าโยงใยของผืนป่า

	 นอกจากการท�างานร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน�้า	 เพ่ือให้คนอยู่
กับป่าได้อย่างย่ังยืน	ภายใต้แนวคิด	 “คนอยู่ได้  
ป่าอยู ่ได้”	 โดยลดการพึ่งพาและใช้ประโยชน์ 
จากป่าเพยีงด้านเดยีวแล้ว	มลูนธิฯิ	ได้ส่งเสรมิการ
ท�าการเกษตรแบบผสมผสานและส่งเสริมอาชีพ	
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริม	 โดยหลังจากส�ารวจ
วิถีชีวิตของชุมชนชาวปกาเกอะญอในพ้ืนที่ป่า
ต้นน�้า	อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่	พบว่ากลุ่มแม่บ้าน
ปกาเกอะญอทอผ้าย้อมสีธรรมชาตด้ิวยกีเ่อวใช้ใน
ชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้
เสรมิแก่ชมุชนได้	ในขณะเดยีวกนั	เป็นภมูปัิญญา
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยๆ	ปี	 ซึ่งชุมชน
ต้องการอนุรักษ์ไว้

 พันธกจิหนึง่ของมลูนธิิไทยรกัษ์ป่ำ องค์กรสำธำรณ
กุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน
ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อกำรอนุรักษ์ปำ่ต้นน�้ำของประเทศ ก็คือ 
กำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และกำรอยู่ร่วมกันกับ  
ป่ำต้นน�้ำอยำ่งยั่งยืน

การทอผ้าของชุมชนปกาเกอะญอ
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	 การพัฒนาผ ้าย ้อมสีธรรมชาต	ิ
ภายใต้โครงการ	 “หมู ่บ ้านไทยรักษ์
ป่า”	 จึงเกิดขึ้นเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา	
ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้	 เพื่อส่งเสริม 
ให ้ชุมชนพึ่ งพาตนเอง	 และอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 โดย 
มูลนิธิฯ	 ส่งเสริมการท�างานของชุมชน
ให ้มีมาตรฐานและเหมาะกับความ
ต้องการของตลาด	เช่น	 เสริมความรู้เรื่อง 
การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ	
การทอ	 การค�านวณค่าใช ้จ ่าย	 และ 
การหาตลาด	 โดยยังคงรักษาวิถีการผลิต
ที่เป็นมิตรกับผืนป่าและต้นน�้า	ปัจจุบันมี
ชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ	2	ชุมชน	 ได้แก่	
บ ้านสันดินแดง	 และบ ้านฮากเกี๊ยะ	
อ.จอมทอง	จ.เชียงใหม่
	 จุดเด ่นประการหนึ่งของผ ้าทอ 
ปกาเกอะญอ	ก็คือสีย้อมผ้าที่ได้มาจาก
ผืนป่า	 เป็นสีจากวัสดุธรรมชาติ	 ทั้งใบไม้	
พืชหัว	ดอก	ผล	และเปลือกไม้	ที่ล้วนให้
สีมหัศจรรย์	 กลมกลืน	 และเป็นมิตรกับ
ธรรมชาติและสุขภาพของผู้สวมใส่
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	 ฤดูการทอผ้าของกลุ ่มแม่บ ้าน 
ปกาเกอะญอ	จะเริ่มต้นหลังเสร็จสิ้นฤดู 
การเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในไร่นา	และจะ
เร่ิมทอผ้าตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายนไปจนถงึ
เดือนเมษายนของปีถัดไป	 ซึ่งเป็นช่วง
ว่างเว้นจากการท�านา	 โดยกลุ่มแม่บ้าน
จะเร่ิมจากการเก็บส่วนต่างๆ	 ของต้นไม้
หรือพืชพรรณ	เพื่อเตรียมย้อมสีธรรมชาติ	
จากนั้นจึงน�าวัสดุที่ได้ไปต้มกับน�้าเดือด	
รอจนได้สีท่ีต้องการแล้วจึงน�าวัสดุให้สี
ออก	หลังจากนั้นน�าฝ้ายดิบไปใส่น�้าต้ม
ที่เตรียมไว้	 ย้อมซ�้ากระทั่งได้สีที่ต้องการ	
และน�าไปตากลมหรือแดดอ่อนจนแห้ง	
และแบ่งด้ายเป็นม้วนกลมเพ่ือน�าไปทอ
ตามต้องการ

หลังจากน้ันน�าฝ้ายดบิไปใส่

น�า้ต้มท่ีเตรยีมไว้ ย้อมซ�า้

กระท่ังได้สีท่ีต้องการ และน�าไป

ตากลมหรอืแดดอ่อนจนแห้ง
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•	มูลนิธิฯ	สนับสนุนการพัฒนาผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ	ทั้ง	2	ชุมชน	ตั้งแต่ปี	2552

•	ปี	2559	เป็นต้นมา	มูลนิธิฯ	ได้จัดหา
ตลาดและสนับสนุนการน�าผลิตภัณฑ์
ผ้าทอของชุมชนไปขายใน	จ.เชียงใหม่	
และ	จ.กรุงเทพฯ	ปีละ	4	แห่ง

•	เสริมสร้างรายได้เพิ่มกว่า	100,000	
บาท/ปี	หรือประมาณร้อยละ	15	
จากรายได้ประจ�าของชุมชน	

•	โดยมีชุมชนปกาเกอะญอ	22	ครัวเรือน	
เข้าร่วมโครงการ

รูปธรรมความร่วมมือ

	 ชาวปกาเกอะญอถ่ายทอดเรือ่งราว 
ชีวิตและความใกล้ชิดธรรมชาติผ ่าน
ลวดลายทอ	ซึ่งมีรูปทรงมาจากธรรมชาติ
และสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจ�าวัน	 เช่น	
ลายน�้าไหล ลายดวงตา 	 โดยนิยม 
ทอผ้าใน	3	ลกัษณะด้วยกนั	ได้แก่	ทอแบบ 
ธรรมดา	 เป็นการน�าฝ้ายมาทอเป็นผ้า
ผืนใหญ่	 ไม่มีการตกแต่งลวดลาย	มักจะ
น�าไปใช้ทอของใช้	เช่น	ผ้าปูโต๊ะ	กระเป๋า	 
ทอแบบมีลวดลาย	 นิยมทอเป็นเครื่อง
นุ่มห่ม	 เช่น	 เสื้อ	ผ้าถุง	และ	ทอและปัก 
เป็นการทอและตกแต่งผ้าทอด้วยลูกเดอืย	
ซึง่เป็นวสัดธุรรมชาตทิีห่าง่าย	มขีนาดเลก็	
คล้ายเม็ดข้าวสาร	 มักใช้ในการตกแต่ง
เสื้อและย่ามมากที่สุด	
	 ด้วยภูมิปัญญา	 วิถีชีวิตและความ
ใกล้ชิดกับธรรมชาติ	 ถักทอผ่านเส้นใย	
ออกมาเป็นลวดลายทอ	ที่บอกเล่าเรื่อง
ราวของชาวปกาเกอะญอ	ความเป็นหนึ่ง
เดียวระหว่างชีวิตกับธรรมชาติ	 ซึ่งสร้าง
มูลค่าและอาชีพเสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน
ปกาเกอะญอ	บ้านสันดินแดง	และบ้าน
ฮากเกีย๊ะ	ให้สามารถพึง่พาตนเองได้	และ
อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน	

ลายดวงตา

ลายน�้าไหล
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 อาการปวดโดยทั่วไปเกิดจากสาเหตุ
หลัก 3 ประการ
	 1.	 อาการปวดที่เกิดจากกระดูกและข้อ	
อาทิ	 ขยับแล้วมีเสียง	 กรอบแกรบ	 ขยับแล้ว
เจ็บเสียวแปลบๆ	คอยื่นไปข้างหน้า	หลังค่อม	 
หลังทรุด	 กระดูกสันหลังคด	 กระดูกสันหลัง
แอ่นงอ
	 2.	อาการปวดท่ีเกดิจากเส้นประสาท	อาทิ	
กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรง	ชา	กล้ามเนื้อกระตุก
	 3.	 อาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อ	 อาทิ	
ปวดเม่ือย	 อ่อนล้า	 เพลีย	 ตึง	 ยึด	 ปวดขึ้นไป
ที่ขมับ	 กล้ามเนื้ออักเสบ	 พังผืดส่ังสมบริเวณ 
กล้ามเนือ้	รวมไปถงึอาการปวดกล้ามเนือ้ต้นคอ	
ร้าวข้ึนไปบริเวณขมับ	 ปวดไปที่กระบอกตา	 
ซึ่งส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าเป็นไมเกรน

เป็นง่าย หายยาก!
	 อาการปวดคอ	 ไหล่	 หลัง	 ที่เกิดข้ึน
กับคนวัยท�างานทุกวันนี้ 	 ไม่ได้เกิดขึ้น
เพราะอายุที่เปลี่ยนไป	 แต่ส่วนใหญ่เกิด
จากการท�างานและการใช้ชีวิตประจ�าวัน	 
โดยเฉพาะคนที่ต ้องท�างานอยู ่หน ้า 
เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งวัน	 บางท่าทาง
อาจท�าให้เกดิการโค้งงอผดิรปูของกระดกู	
หรือบางท่าทางอาจท�าให ้ เกิดอาการ 
ตึง	ยึด	จนเกิดอาการปวดในที่สุด	อาการ
แบบนีเ้รยีกว่า	“ออฟฟิศ	ซนิโดรม”	(Office	
Syndrome)

ออฟฟิศซินโดรม
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	 5.	 การบริหารกล้ามเนื้อด้านข้าง	
ยดืมอืขึน้บนสดุประกบกนั	จากน้ันเอนตวั
ทางด้านซ้าย	นับ	1	-10	จากนั้นเอนตัวมา
ด้านขวา	นับ	1-10	ท่าบริหารดังกล่าวควร
ท�าบ่อยๆ	 ประมาณ	 1-2	 ชั่วโมงต่อครั้ง	 
เ พ่ือเป ็นการยืดกล ้ามเนื้อมัดหลักๆ	 
ในร่างกาย	 สละเวลา	 3-5	 	 นาที	 เพ่ือ
สุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรง		

 เทคนิคการ ยืด เส ้นยืดสาย
ระหว่างท�างาน

	 1 . 	 กา รบริ หา รกล ้ าม เนื้ อคอ	 
เริ่มจากน�ามือข้างซ้ายอ้อมไปจับศีรษะ
ด้านขวา	 ดึงมาทางด้านซ้ายจนรู้สึกตึง	
นับ	 1-10	 สลับใช้มือข้างขวา	 นับ	 1-10	
เช่นเดียวกัน	 จากนั้นประสานมือบริเวณ
ท้ายทอย	 ดันไปด้านหน้าจนรู ้สึกตึง	 
นับ	1-10

	 2.	 การบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล	่
ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของการปวดไหล่ 
เป ็นประจ�า	 โดยยกไหล่ขึ้นไปจนสุด	 
แล้วเกรง็ค้างไว้	นบั	1-10	การกดไหล่ลงไป
ให้สุด	แล้วเกร็งค้างไว้	นับ	1-10

	 3. 	 การบริหารกล ้ามเนื้อด ้าน 
หน้าอก	และแก้ปัญหาไหล่ห่อ	ให้ลกุขึน้ยนื	 
จากนั้นน�ามือประสานกันด้านหลัง	ค่อยๆ	
ยกขึ้นมาจนถึงระดับที่ เรารู ้สึกว ่าตึง	 
นับ	 1-10	 การยืดด้านหลัง	 โดยการ 
กอดตวัเองให้แน่นทีส่ดุ	ให้มอืไขว้กนัเยอะ
ที่สุด	 โดยเอามือโอบด้านหลังของตัวเอง
ให้มากที่สุด	นับ	1-10

	 4.	 การบริหารบริเวณช่วงสะโพก	
บางคนมีป ัญหาปวดบริ เวณสะโพก	 
ชาลงเท้า	ชาลงขา	จะสามารถบรหิารท่านี้ 
ได้ดี	 ท่าบริหารนี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อ 
บริ เ วณสะโพก 	 ซึ่ งมั กจะไปกดทับ 
เส ้นประสาทท�าให ้รู ้ สึกมีป ัญหาได ้	 
ท�าโดยยกเท้าซ้ายขึ้นมาวางทับเหนือเข่า
ขวา	 จากนั้นเอนตัวมาด้านหน้า	 จะรู้สึก
บริเวณต้นขาด้านซ้าย	นับ	1-10	จากนั้น
สลับเท้าด้านขวา

	 แนวทางการรกัษา	มทีัง้การผ่าตดั	
กรณีร้ายแรง	 หรือการรักษา	 เพ่ือ
บรรเทาอาการ	อาทิ	การกนิยา	ฉดียา	
ซึ่งคนหลายคนคดิว่าเมื่อไมม่ีอาการ
แล้ว	แปลว่า	“หาย”	แต่ในความเป็น
จริงแล้ว	 การที่จะท�าให้หายปวด
อย่างถาวรและไม่กลับมาเป็นอีก	 
คือ	 การฟื้นฟู	 ดูแลให้กระดูกและ
ข้อ	กล้ามเนื้อ	และเส้นประสาท	 ให้
มีความยืดหยุ่นสมบูรณ์แข็งแรง	 ซึ่ง
นอกจากการออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอ	 กินอาหารที่มีประโยชน	์
และลดความเครียด	 เรายังมีเทคนิค
การยืดเส้นยืดสายระหว่างท�างาน	
เพ่ือป้องกันออฟฟิศซินโดรมมาฝาก
อีกด้วย
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	 ธรรมะไม่ได้มีอยู่แต่ในเนื้องานเท่านั้น	 แต่ยังอยู่ในกระบวนการท�างานหรือวิธีการท�างานด้วย	
เช่น	ท�างานด้วยวิธีการที่ถูกต้อง	 มีจริยธรรม	 ซ่ือตรง	 ไม่หลอกลวง	 ไม่เอาเปรียบใคร	 ไม่โกงใคร	 
ถูกต้องตามจรรยาบรรณ	 เช่น	การเรียนหนังสือเป็นสิ่งที่ดี	 ใครๆ	ก็ยอมรับ	 แต่วิธีการเรียนอาจ
ไม่ถูกต้องก็ได้	 เช่น	ลอกรายงานของเพื่อน	 โกงข้อสอบ	 แบบนี้ไม่ใช่ธรรมะ	การท�างานราชการเป็น 
สิ่งที่ด	ีเพราะเป็นงานที่ช่วยเหลือสาธารณะ	แต่ถ้าไปเอาผลงานของคนอื่นมาอ้างเป็นของตน	อย่างนี้
ก็เรียกว่าไม่มีธรรมะในการท�างาน

ที่มา	:	หนังสือธรรมะในงาน	ธรรมะในใจ	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 นอกจากวิธีการถูกต้องแล้ว	 ธรรมะในงานยังหมายถึงหลักการท�างานที่
ช่วยให้งานส�าเร็จตรงตามเป้าหมาย	 เช่น	 ท�างานโดยอาศัยหลักอริยสัจ	 4	 คือ
ทุกข์	 สมุทัย	 นิโรธ	 มรรค	 คนไทยเรารู้จักคุ้นเคยกับหลักธรรมข้อนี้มานานแล้ว	 
ถ้าเรารู้จักเอามาใช้กับการท�างาน	ก็เรียกว่าท�างานอย่างมีธรรมะได้	เช่น	รู้ว่าอะไร
เป็นปัญหา	จากนั้นก็หาเหตุ	แล้วก�าหนดเป้าหมายให้แน่ชัด	จากนั้นก็หาวิธีท�าให้
บรรลุเป้าหมายดังกล่าว	นอกจากหลักอริยสัจ	4	แล้วยังมีหลักอิทธิบาท	4	ได้แก่	
ความมีใจรักในงานที่ท�า	(หรือฉันทะ),	ความเพียร	(หรือวิริยะ),	ความจดจ่อใส่ใจ	
(หรอืจติตะ),	การหม่ันไตร่ตรอง	(หรอืวมิงัสา)	อทิธบิาท	4	นี	้พทุธศาสนาถอืว่าเป็น
ธรรมะที่น�าไปสู่ความส�าเร็จโดยตรง
	 ในการท�างาน	ถ้าเรามวีธิกีารท�างานทีด่	ีเช่น	รูจ้กัวางใจได้ถกูต้อง	กส็ามารถ
ท�าให้งานนั้นพัฒนาตัวเราได้	 การวางใจถูกต้องก็ถือว่าเป็นธรรมะอย่างหนึ่ง
ได้เหมือนกัน	 เช่น	 ท�างานโดยไม่กลัวความยากล�าบาก	 เห็นอุปสรรคเป็นของดี
ที่ช่วยให้ตัวเองมีประสบการณ์มากข้ึน	 หรือเห็นว่าอุปสรรคท�าให้งานมีรสชาติ	 
กลายเป็นเร่ืองสนุก	 ท้าทายความสามารถ	 การมีทัศนคติหรือมีมุมมองแบบนี้ก็
ท�าให้งานกลายเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเรา	ท�าให้เป็นคนสู้งาน	มีความมั่นใจในตนเอง	
และมีความสุขกับการท�างาน	 แม้งานจะยังไม่เสร็จ	 แต่ประโยชน์ก็เกิดขึ้นแล้ว 
กับคนท�างาน	 อย่างนี้เรียกว่ามีธรรมะในงาน	 ในทางตรงข้าม	 ถ้าท�างานโดย
ไม่มีธรรมะแบบนี้	 ก็อาจจะท�างานแบบไม่ใส่ใจ	 ไม่กระตือรือร้น	 ท�าแบบลวกๆ	 
นอกจากงานจะไม่ส�าเรจ็แล้ว	คนท�ากม็คีวามทกุข์	แถมยงัได้นสิยัทีไ่ม่ดตีดิตวั	เช่น	
เป็นคนไม่สู้งาน	กลัวความยากล�าบาก

ในกระบวนการทำางาน
ธรรมะ
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	 นอกจากนี้วิธีการท�างานที่ดี	 มีธรรมะเป็นพื้นฐาน	 ก็ยัง 
ก่อให้เกิดมิตรภาพ	สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน	 ไม่ใช่
เราเท่านั้นที่ได้ประโยชน์	 และมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น
คนอื่นๆ	 ที่ท�างานกับเราก็ได้ประโยชน์เช่นกัน	 คือการได้เพื่อน 
มากขึ้น	มีความไว้วางใจและช่วยเหลือกัน	 รวมทั้งมีความมั่นใจ
ที่จะท�าสิ่งยากได้	 ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ถ้าเราเอาธรรมะมาใส่ 
ขณะท�างาน
	 จะเห็นได้ว่าธรรมะในงาน	นอกจากจะหมายถึงธรรมะใน
เนื้องานแล้ว	 ยังหมายถึงธรรมะในวิธีการท�างาน	 ทีนี้ถ้าพูดถึง 
จุดมุ ่งหมายหรือประโยชน์ที่จะเกิดจากธรรมะในงานแล้ว	 
ที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้	3	ประการด้วยกัน
	 1.	ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ถูกต้องดีงาม
	 2.	ก่อให้เกิดความส�าเร็จ
	 3.	ก่อให้เกิดความสุข

	 ประการหลังนี้อยากจะเน้นว่างานสามารถก่อให้เกิด 
ความสุขด้วย	 ธรรมะคือปัจจัยให้เกิดสุข	 ถ้าท�างานแล้วทุกข์ 
แสดงว่ายังเอาธรรมะมาใช้ไม่ถูกต้อง	แต่ถ้ามีทุกข์แล้วสามารถ
ก้าวข้ามความทุกข์ไปได้	อย่างนี้แสดงว่ามีธรรมะ	หรือเอาธรรมะ
มาใช้ได้ถูกต้อง	 ฉะนั้นธรรมะในงานไม่ได้แปลว่าท�างานที่ดีมี
ประโยชน์	 หรือท�างานได้ส�าเร็จ	 ด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรม 
เท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงท�างานอย่างมีความสุข	 หรือท�าโดยที่ 
ความทุกข์ท�าอะไรไม่ได้ด้วย	
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16 ธันวาคม – 15 มกราคม 
(ราศีธนู)
ช่วงนีค้ณุจัดการอะไรกส็ะดวกสบาย	ง่ายดายไป
ทุกเรื่อง	และใช้โอกาสในช่วงนี้พัฒนาตัวเองให้
ประสบความส�าเรจ็มากขึน้อกีขัน้	วางเป้าหมาย 
ที่ท้าทายให้กับตัวเอง	ท�าให้ก้าวหน้าได้เร็ว	การ
เงินมีเรื่องท่ีจะต้องตัดสินใจ	 วางแผนซื้อของ 
ช้ินใหญ่ส�าหรับตัวเอง	 ต้องน�าเงินไปลงทุน	 
รวมทั้งการตกลงด้านผลประโยชน์	 การท�างาน
ไม่เป็นไปตามความต้องการ	 หากแต่มีโอกาส
ที่จะประสบความส�าเร็จได้อย่างง่าย	พร้อมได้
รบัการยอมรบั	โดยคุณต้องไม่คาดหวงัเกีย่วกบั
งานมากจนเกินไปเพราะจะมีโอกาสผิดพลาด	 
ไม่เป็นไปตามท่ีหวัง	แม้จะมีเรื่องที่คุณเชื่อมั่น	 
มข้ีอมลูทีเ่ชือ่ถอืได้กต็าม	ดงัน้ันควรท�างานด้วย
ใจสบายๆ	 ยิ่งไม่คาดหวังยิ่งมีโอกาสมา	 ควร
ท�าบญุกับคนทีม่ปัีญหา	หรอืผูป่้วยจติเภทต่างๆ	

13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 
(ราศีกุมภ์)
ช่วงนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้	 พัฒนา
ศักยภาพของตัวเอง	 การอ่านหนังสือ	 การชม
สารคดี	การลงเรียนคอร์สหรอืหาข้อมลูเพือ่ศกึษา
ต่อ	 คุณสามารถเรยีนรูท้�าความเข้าใจและน�าไป
คดิต่อยอดได้ด	ีการเงนิมคีวามคดิในเรือ่งการเกบ็
ออม	วางแผนทางการเงนิอย่างเป็นระบบ	คดิถงึ
อนาคตของตัวเอง	 จัดการกับการเงินให้จริงจัง	
หรือน�าเงินเก็บมาใช้จ่ายในสิ่งที่วางแผนเอาไว้
โดยไม่รูส้กึเสยีดาย	การท�างานเกีย่วข้องกบัการ
ตัดสินใจกับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้	 อาจเป็น 
ข้อขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน	 หรือความ
ขัดแย้งของคนอื่นที่คุณต้องเข้าไปตัดสิน	หาก
คุณตัดสินใจโดยหลักการเหตุผลคุณจะได้รับ
การยอมรบัเป็นอย่างดี	ควรท�าบุญ	 เททองหล่อ
พระพทุธรปู	ท�าบญุภาพจติรกรรมฝาผนงั	

13 เมษายน – 13 พฤษภาคม 
(ราศีเมษ)
ช่วงนีจ้ะรูส้กึอดึอดั	ไม่เป็นตวัของตวัเอง	รูส้กึว่า 
ตัวเองต้องคอยท�าตามแนวคิดของคนอ่ืนที่
ไม่เห็นด้วย	 พยายามจะน�าเสนอความคิด
ของตัวเองให้เต็มที่ยังเป็นเรื่องยาก	 การเงินมี
ปัญหาอุปสรรคที่จัดการได้ยาก	หากยังแก้ไข
ไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลดันทุรังท�าไปยิ่งมีแต่ท�าให้
เหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวัง	 ต้องรอจังหวะและ
โอกาสที่ดีกว่านี้	 รอให้ปัญหาเร่ิมคล่ีคลายค่อย
เข้าไปจดัการแก้ไข	การท�างานได้รบัการส่งเสรมิ 
จากผู้ใหญ่เพศหญิง	บุคคลดังกล่าวจะเข้ามา
ให้ความใส่ใจ	 ห่วงใยและคอยดูแลช่วยเหลือ	
อาจรู้สึกว่าเขาจู้จี้จุกจิกแต่เขาก็เป็นห่วงคุณ
อย่างจริงใจ	 ควรท�าบุญกับสถานปฏิบัติธรรม
ที่ค่อนข้างลึกลับ	 ประเภทวัด	 ถ�้า	 หรืออยู่บน
เขาที่ห่างไกล

16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 
(ราศีมังกร)
คุณใช้ความรู ้สึกน�าทางตัวเอง	 ไม่เดินตาม
เหตุผลหรือข้อมูลใดๆ	มักใช้ความรู้สึก	 ความ
น่าจะเป็นท่ีคุณคิดในการตัดสินใจ	 ในช่วงนี้
มีความสนใจเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับ	 พลังงานเหนือ
ธรรมชาติต่างๆ	 มากเป็นพิเศษ	 การเงินเป็น
ไปได้ดีมีโอกาสได้รับเงินจากงานที่ต้องติดต่อ
ประสานงาน	 การเข ้าไปควบคุมดูแลหรือ 
แก้ปัญหาจะสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณ	 เร่ือง
งานต้องระมัดระวังค่อนข้างมากมีโอกาสที่จะ
เกิดปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัว	 ควรให้ความใส่ใจกับ
เรื่องเล็กๆ	น้อยๆ	อย่าปล่อยให้อะไรผ่านหูผ่าน
ตาไปง่ายๆ	และเมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องจัดการ
ด้วยสติ	ควรท�าบุญโลงศพ	
 

14 มีนาคม – 12 เมษายน 
(ราศีมีน)
คุณมีโลกส่วนตัวสูง	มีสิ่งที่ใส่ใจมากเป็นพิเศษ	
มีความสขุอยูก่บัตวัเองโดยไม่ต้องออกไปพบปะ
สังสรรค์กบัใคร	การเงินก้าวหน้ามองเหน็โอกาส
ความส�าเร็จทางการเงิน	 เน่ืองจากสิ่งที่คุณได้
เริ่มต้นเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นรูปเป็นร่างน่าพึง
พอใจ	ท�าให้กล้าที่จะก้าวต่อไป	คุณท�างานได้
อย่างอิสระ	 เป็นตัวของตัวเองได้รับการยอมรับ
จากองค์กร	ได้รับมอบหมายงานทีต่รงกบัความ
สามารถ	 ไม่ได้บีบบังคับให้ต้องท�าหรือไม่ท�า
อะไร	สามารถวางแผนได้ด้วยตนเอง	หรืออาจ
หมายถึงการท�างานอิสระ	 รับงานมาท�าที่บ้าน
โดยสามารถจัดการกับงานได้อย่างยืดหยุ ่น	
ควรท�าบุญด้วยอุปกรณ์การช่าง	 หรือเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง	

14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 
(ราศีพฤษภ)
มีเรื่องที่หนักใจต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดใน
ช่วงนี้	 ต้องอาศัยการหาข้อมูลรอบด้านและ
พิจารณาให้ดี	 แต่ก็มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจ
ในทิศทางที่ดี	 การเงินเข้าที่เข้าทางได้รับเงิน
จากส่ิงที่คาดหวังเอาไว้	 กิจการที่คุณได้เริ่ม
ต้นเอาไว้ก่อนหน้านี้เริ่มส่งผลดี	 การลงทุนเริ่ม
ออกดอกออกผล	สร้างความพอใจและมัน่ใจได้	 
การท�างานได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆ	 งาน
ของคุณต้องพบปะสังสรรค์	 เกี่ยวข้องกับผู้คน	
ต้องเข้าสังคม	ต้องประสานงาน	 คุณมีบุคลิกที่
ดี	มีการจัดการที่ด	ีท�าให้ได้รับการยอมรับและ
ยิง่ส่งเสรมิให้คณุโดดเด่นมากขึน้	ควรท�าบญุกบั
คนที่ล�าบาก	ยากจน	มีปัญหาความขาดแคลน	

Horoscope
ดวงประจ�าเดือน
ตุลาคม - ธันวาคม 2561
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14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 
(ราศีเมถุน)
คณุมีความคดิใหม่ๆ	เกดิขึน้ตลอดเวลา	มคีวาม
คดิสร้างสรรค์	เป็นช่วงท่ีมคีวามคดิอสิระ	ควรใช้
โอกาสนี้ท�าให้ความคิดสร้างสรรค์ที่มี	 เกิดเป็น	
project	และลงมือท�าให้เตม็ทีเ่พือ่จะได้ต่อยอด 
ความคิดดีๆ	 เหล่าน้ัน	 การเงินมีการใช้จ่ายไป
กับเพื่อนฝูง	 การพบปะสังสรรค์หรือท่องเที่ยว	
และลงทุนร่วมหุน้กบัเพือ่น	ท�าให้สร้างโอกาสใน
ความส�าเร็จได้	หากมีปัญหาเรื่องเงินก็สามารถ
ขอความช่วยเหลอืจากเพือ่นได้	การท�างานค่อน
ข้างล่าช้าจากการหาข้อมูลที่มากมาย	 ท�าให้
ลังเลในการตัดสินใจ	 คุณใส่ใจกับงานมากให้
ความส�าคัญกับรายละเอียดต่างๆ	 ควรท�าบุญ
ให้มากๆ	 จะส่งผลให้ปัญหาความผิดพลาด
ต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 คล่ีคลายไปได้เร็ว	 ท�าบุญกับ
หน่วยงานที่น่าเชื่อถือ	

17 สิงหาคม – 16 กันยายน 
(ราศีสิงห์)
ช่วงน้ีจะมีกิจกรรมไปท่องเที่ยว	 หรือนัดพบปะ
สังสรรค์กับเพื่อนๆ	มากเป็นพิเศษ	นอกจากน้ี
ยังหมายถึงการได้เจอเพื่อนใหม่	 ได้มิตรภาพ
ใหม่ๆ	จากคนที่พบเจอในการร่วมงาน	หรือการ
ท�ากิจกรรมต่างๆ	การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะส่ง
เสรมิให้คณุมเีครอืข่ายทีด่	ีการเงนิมคีวามลงตวั	
พอใจกับสถานการณ์ทางการเงิน	 มีรายรับเข้า
มาให้สบายใจ	เรือ่งงานยงัมปัีญหาทีต้่องสะสาง
ค่อนข้างมาก	หลายเรื่องท้าทายความสามารถ
จนรู้สึกอยากถอดใจ	 แต่อุปสรรคทุกอย่างที่
เป็นเรื่องยากนี้	 ความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นไป
อย่างทีค่ดิทัง้หมด	สามารถแก้ไขให้คลีค่ลายได้	 
ควรท�าบุญเกี่ยวกับผู ้เสียชีวิต	 งานศพ	 การ
บริจาคโลงศพ	บริจาคผ้าห่อศพ	

17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 
(ราศีตุลย์)
ช่วงนี้คุณรู ้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการอุทิศตน	 
หลายครั้งก็รู ้สึกโดดเด่ียวที่ต้องท�าอะไรด้วย
ตัวเอง	 โดยไม่มีใครเข้าใจหรือให้การสนับสนุน
อย่างที่คาดหวัง	แต่ความตั้งใจที่แน่วแน่ท�าให้
ไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ	 การเงิน	 มีความก้าวหน้า
จากความสามารถในการจัดการกับเงินของ 
ตัวเอง	การท�างานก้าวหน้าไปได้ดีหากมกีารร่วม
มอืกบัเพือ่นร่วมงาน	การตดิต่อประสานงานกบั
คนใหม่ๆ	ส่งเสริมให้เกิดความส�าเร็จ	ได้รับการ
ยอมรับในมนุษยสัมพันธ์ที่ด	ีเพื่อนๆ	เกิดความ
ประทับใจในตัวคุณท�าให้งานราบรื่นมากขึ้น	
ควรท�าบุญกับวัดเก่าๆ	 ศาสนสถานที่มีความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์	 หรือกับหน่วยงานที่
เคยร่วมบุญไว้แล้ว	

15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 
(ราศีกรกฎ)
คุณเฉลียวฉลาด	 มีสติปัญญาที่ดี	 ช่วงนี้จะมี
สถานการณ์ท่ีเข้ามาท้าทายความสามารถ	หรอื
เป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องการแก้ไขปัญหาอย่าง
รวดเร็ว	 ต้องใช้ความสามารถในการคิดการ
ตัดสินใจ	 เป็นโอกาสที่จะได้แสดงศักยภาพได้
อย่างเตม็ที	่การเงนิยงัไม่ค่อยแน่นอนท�าให้คณุ
ไม่ค่อยอยากใช้จ่ายเงิน	 สบายใจที่ไม่ต้องใช้
จ่ายอะไรมาก	การท�างานจะเข้าไปเกีย่วข้องกบั
ผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์	มีความสามารถ
ด้านศิลปะ	 เขาจะให้การส่งเสริม	 เข้าใจและ
ดูแลคุณเป็นอย่างดี	 และหากเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับงานด้านศิลปะ	 จะยิ่งส่งเสริมให้คุณได้รับ
การยอมรับ	 ควรท�าบุญกับองค์กรการกุศล	
หรือวัดท่ีมีความยิ่งใหญ่	 หรือเป็นโครงการที่
ประชาชนรู้จัก	
 

17 กันยายน -16 ตุลาคม 
(ราศีกันย์)
ความจริงจังของคุณท�าให้ความสามารถใน
การจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ	 ช่วงนี้ผ่านไป
ด้วยดี	 รับมือกับปัญหาได้	 มองสถานการณ์ได้
ดีจึงไม่รู้สึกวิตกกังวลกับอนาคตเท่าไร	การเงิน
เป็นไปด้วยดี	ราบรื่น	จะได้รับผลประโยชน์จาก
การเกี่ยวข้องกับงานศิลปะ	 และหากมีปัญหา
ในเรื่องเงินยังจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่
เพศชายทีเ่ป็นผู้ใหญ่ใจดี	มคีวามนุม่นวล	เข้าใจ
และพร้อมส่งเสริมคุณในเรื่องเงิน	 การท�างาน
ได้รับการยอมรับจากความสามารถของตัวเอง	
สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว	และน�ามาปรับ
ใช้กับการท�างานได้ดี	 ควรท�าบุญในลักษณะที่
ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน	 เช่น	 ท่องเที่ยววัด 
มีโอกาสท�าบุญก็ร่วมบุญได	้

16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 
(ราศีพิจิก)
เป็นช่วงเวลาท่ีคุณพร้อมจะลองผิดลองถูก	 
ไม่รู้สึกกดดันกับชีวิต	 ยิ่งหากมีโอกาสได้ออก
ไปท่องเที่ยวยิ่งท�าให้มีความสุข	 รู้สึกเหมือนได ้
พักผ่อนได้รู้จักตัวเองดีขึ้นกว่าเดิม	 การเงินยัง
ไม่ราบรื่นอย่างที่คาดหวังไว้	 มีปัญหาอุปสรรค
ในด้านข้อจ�ากัด	 ด้านกฎหมาย	 ข้อตกลง
สัญญาที่คุณจ�าเป็นต้องบริหารจัดการให้ดี	
นอกจากน้ีก่อนที่คุณจะตกลงท�าสัญญาใดๆ	
ควรพิจารณาตัดสินใจให้ดี	 เพราะอาจท�าให้
คุณเสียผลประโยชน์ได้	 การท�างานเกี่ยวข้อง
กบัเรือ่งราวเก่าๆ	ทีจ่รงิคุณต้องการจะก้าวต่อไป 
ข้างหน้า	 ท�าให้เกิดความเบ่ือหน่ายในการ
ท�างานบ้าง	ควรท�าบุญกบัหน่วยงานองค์กรหรอื
วัดวาอารามที่เกี่ยวข้อง	อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์
ของพระมหากษัตริย	์
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