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	 ปี	 2561	นับเป็นอีกหน่ึงปีท่ีเต็มไปด้วยความท้าทาย	จากความผันผวนของ 
ค่าเงนิและตลาดทุนของโลก	ในขณะท่ีเอก็โก	กรุป๊	เราก็ยังด�าเนินการตามแผนทีว่างไว้ 
อย่างรอบคอบและรัดกุม	ท�าให้ครึ่งปีแรกเรามีผลก�าไรมากกว่าในช่วงเดียวกันของ 
ปีท่ีผ่านมาถงึ	174%	และมกีารจ่ายปันผลระหว่างกาล		รวมถึงเงนิปันผลพิเศษอย่าง
ที่ทุกคนได้ทราบกัน
	 ซ่ึงส่วนหนึ่งของผลก�าไรก็ได้กลายมาเป็นการลงทุนอันน่าภูมิใจ	อย่างการ 
เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	บริษัท	พาจู	 เอ็นเนอร์ย่ี	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	
เป็นการเปิดตลาดใหม่ของเอก็โก	กรุป๊	ในธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศเกาหลใีต้	ตดิตาม
รายละเอยีดได้ในคอลมัน์	Sustainable	Growth	นอกจากนีเ้รายังมคีวามคบืหน้าของ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าไซยะบุรี	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	 ที่สปป.ลาว	 สัญญาซื้อขายไฟฟ้า	
1,280	 เมกะวัตต์	 ซึ่งคาดว่าจะเปิดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนตุลาคม	 2562	
อ่านเพิ่มเติมได้ในคอลัมน์	EGCO	Group	Focus
	 ส�าหรับความผันผวนด้านเศรษฐกิจในตลาดโลก	LIFE	ฉบับที่	 30	นี้	 เราน�า
ข้อมูลการบริหารความเส่ียงด้านการเงินและภาษีมาให้ผู้อ่านทราบถึงความเส่ียง
ต่างๆ	 ท่ีเกิดขึ้น	 พร้อมรูปแบบและวิธีบริหารจัดการที่เราใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
อันน�ามาซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับ	 เปิดไปอ่านได้ในคอลัมน	์
Talk	Tell	Told
	 และเช่นเคย	 เรายังมีอีกหลากหลายคอลัมน์ที่น่าสนใจ	ทั้งเรื่องราวพลังงาน
ไฟฟ้ารอบโลก	เทคนคิประหยัดไฟฟ้าง่ายๆ	เคลด็ลบัการลงทนุ	และการดแูลสขุภาพ	
เป็นต้น	 ถือเป็นการส่งท้ายปีเก่าด้วยการอัพเดทเรื่องราวดีๆ	 เพ่ือจะได้มีแนวคิดดีๆ	
ต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะ
	 สุดท้ายนี้ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่	 Life	 
ขอเป็นตัวแทน	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 กล่าวสวัสดีปีใหม่	
2562	 ขออ�านาจส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลาย	 โปรด 
ดลบันดาลให้ท ่านผู ้ ถือหุ ้นและครอบครัว	
ประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	และสมัฤทธ์ิผล 
ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ	

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดงานพบปะนักวิเคราะห์	ครั้งที่	4	ปี	2561	
แถลงผลการด�าเนนิงานและความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ	 
ใน	9	เดือนแรก	ของปี	2561	และประกาศเข้าลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ	 49	 ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 ขนาดก�าลัง 
การผลิต	1,823	 เมกะวัตต์	 ในเกาหลีใต้	 โดย	กจญ.จักษ์กริช	
พิบูลย์ไพโรจน์	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ท้ัง	 4	 ท่าน	 
ได้แก่	 คุณดนุชา	 สิมะเสถียร	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ	่ 
สายงานบัญชแีละการเงนิ	ดร.กัมปนาท	บ�ารงุกิจ	รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์	คุณนิวัติ	 
อดิเรก	รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 สายงานพัฒนาธุรกิจ	
CLMVT	และ	คุณจอห์น	พาลุมโบ	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	 ได้ไปร ่วมให้ข ้อมูล 
พร้อมตอบข้อซกัถามแก่นักวิเคราะห์	เมือ่วันที	่28	พฤศจกิายน	
2561	ณ	โรงแรมอีสติน	แกรนด์	สาทร

	 เอก็โก	กรุป๊	โดย	คณุนิวัต	ิอดเิรก	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
สายงานพัฒนาธุรกิจ	CLMVT	รบัรางวัล	Thailand	Sustainability	 
Investment	 (THSI)	 2018	 หรือหุ ้นย่ังยืน	 ประจ�าปี	 2561	 
ต่อเน่ืองเป็นปีที	่4	จาก	ดร.	ภากร	ปีตธวชัชยั	กรรมการและผูจ้ดัการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในฐานะท่ีเอ็กโก	 เป็นบริษัท 
จดทะเบียนที่มีมูลค ่าหลักทรัพย ์ตามราคาตลาดสูงกว ่า	 
100,000	 ล้านบาท	 ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน	 โดยค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 
(Environmental,	Social	and	Governance:	
ESG)	ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี	 
ใ น พิ ธี ม อบ ร า ง วั ล ด ้ า น ค ว าม ย่ั ง ยื น	 
SET	Sustainability	Awards	2018	ซึ่งจัดขึ้น 
โดยตลาดหลักทรัพย ์แห ่งประเทศไทย	 
เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2561
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	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จัดกิจกรรม	 CG	Day	 2018	 ขึ้นเป็นปีแรก	 
ภายใต้ธีม	 “CG	Carnival”	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
สามารถน�าไปปรบัใช้ในการท�างานได้	โดยม	ีรศ.ดร.	นวลน้อย	ตรรีตัน์	 
กรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	 
และ	กจญ.จักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน์	เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	
7	พฤศจิกายน	2561	ที่ผ่านมา	ณ	ชั้น	9	อาคารเอ็กโก	
	 ภายในงานมกิีจกรรมจากซุม้เกมส์ต่างๆ	อาทิ	เกมส์เลง็เป้าเข้า	 
CG	เกมส์ปาโป่งให้โปร่งใส	เกมส์วงล้อแห่งความด	ีเกมส์คล้องหลกั 
คดิดแีละเกมส์ค�าถามท้าดวล	ท่ีมาพร้อมกับเน้ือหาสาระความรูด้้าน	
CG	ทั้ง	6	เสาหลัก	พร้อมทั้งยังเน้นย�้าให้เห็นความส�าคัญของ	CG	 
“ธรรมาภิบาลเป็นกรอบ	 รับผิดชอบโปร่งใส	 พัฒนาก้าวไกล	 
เติบใหญ่ยั่งยืน”	
	 นอกจากน้ียังมีไฮไลท์ของงานกับละครฮิตสุดดราม่า	 เรื่อง	
“เลอืดข้นคน(โกง)จาง”	น�าแสดงโดยแขกรบัเชญิสดุพิเศษ	คณุดนชุา	 
สิมะเสถียร	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบัญชีและการเงิน	
ซึ่งละครเรื่องน้ีถือเป็นละครดีๆ	 อีกเรื่องหน่ึงท่ีสอดแทรกเนื้อหา 
เก่ียวกับ	CG	ไว้มากมาย	ทัง้หลกัการปฏิบตัเิก่ียวกับการบรจิาคเงนิ	
การให้และรับของขวัญ	เป็นต้น	
	 และสุดท้ายชาวเอ็กโก	กรุ๊ป	ได้ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆ	ให้สังคม	
โดยการท�าหมอน	 “คุณช้างจับมือ”	 หมอนบริหารกล้ามเนื้อมือ	 
เพ่ือมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง	 ซึ่งงานนี้สร้างความประทับใจให้
กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก	 รวมท้ังสร้างประสบการณ์ใหม	่ 
ท�าให้ทุกคนรู้ว่า	CG	เป็นเรื่องใกล้ตัว

เอ็กโก กรุ๊ป จัด CG Day มุ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่อง CG ให้พนักงาน
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นิตยสาร Forbes ประจ�าปี 2561
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	 1.	 ความน่าเชื่อถือหรือความสุจริตขององค์กร
	 2.	 บรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและเป็นมติรกับ 
สิ่งแวดล้อม	
	 3.	 บริษัทมีความน่าสนใจในกลุ่มอุตสาหกรรมและ 
มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการที่ดี		
	 4.		บริษัทเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพสูงและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ	์
หรือบริการของบริษัท	

	 ประเภท	 Growth	 Champions	 เอ็กโกได้รับการ
จัดอันดับที่	 179	 จาก	 250	 บริษัทท่ีคัดเลือกจากกลุ ่ม	 
Forbes	Global	2000	ท่ีมอีตัราการเตบิโตของรายได้ประจ�าปี 
สูงสุด	ระหว่างปี	2557-2560 และประเภท	World’s	Best	
Employers	เอ็กโกได้รับการจัดอันดับเป็น	1	ใน	500	บริษัท 
สดุยอดนายจ้าง	โดยประเมนิจากข้อมลูพ้ืนฐานเก่ียวกับการ
รับรู้ของพนักงานกว่า	430,000	คนจากบริษัททั่วโลก
	 การยอมรบัจากนติยสารชัน้น�าระดบัโลกอย่าง	Forbes	
นับเป็นอีกหน่ึงบทพิสูจน์การด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก	กรุ๊ป	
อย่างมอือาชพี	โดยยึดหลกัการก�ากับดแูลกิจการท่ีด	ีมากว่า	
26	ปี

 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในการจัดอันดับของ
นิตยสารชั้นน�าระดับโลก	 Forbes	Global	 2000	ประจ�าป	ี
2561	โดยเอ็กโกอยู่ในล�าดับที่	1991	ของ	Forbes	Global	
2000	ซึง่เป็นการจดัอนัดบับรษิทัจดทะเบยีนขนาดใหญ่ทีส่ดุ
ของโลก	โดยพิจารณาจาก	รายได้	ก�าไร	สนิทรพัย์	และมลูค่า
ตลาด	และเอ็กโกเป็นหน่ึงใน	 16	บริษัทจดทะเบียนไทยที ่
ได้รับการจัดอันดับนี้
	 นอกจากน้ี	 เอ็กโกยังได ้รับการจัดอันดับในอีก	 
3	ประเภทรางวัล	ภายใต้	Forbes	Global	2000	ด้วย	ได้แก่	
ประเภท	Best	 Regarded	Companies	 โดยเอ็กโกได้รับ
การจดัอนัดบัท่ี	159	จาก	250	บรษิทัในกลุม่	Forbes	Global	
2000	และเป็น	1	ใน	9	บริษัทไทยที่ได้รับรางวัลนี้	 Forbes	
พิจารณารางวัลนี้จากการตอบแบบส�ารวจทางออนไลน์
จ�านวน	15,000	ฉบบัจากประเทศต่างๆ	มากกว่า	60	ประเทศ	
ตามเกณฑ์ประเมินใน	4	มิติ	ได้แก่



	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ร่วมมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี	
SET	 in	 the	City	2018	ครั้งที่	 14	จัดโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	 เพ่ือส่งเสริมความรู ้ความเข้าใจเรื่อง 
การออมและการลงทนุ	ภายใต้แนวคดิ	“สร้างอนาคตการลงทุน	 
ให้เหนือกว่าที่เคย”	 โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้ร่วมเปิดบูธ	 เพ่ือให้
ข้อมูลทางธุรกิจ	 ผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเน่ือง	
ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	 ข้อมูลโรงไฟฟ้า	 และกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 ทั้งนี้	 ได้รับเกียรติจาก	
ดร.ภากร	ปีตธวัชชยั	กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย	 กจญ.จักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 และ 
คณะผูบ้รหิาร	เย่ียมชมบธูเอก็โก	กรุป๊	โดยมพีนกังานตวัแทน
จากหน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 ฝ่ายบริหารสินทรัพย์	 และฝ่าย 
นักลงทุนสัมพันธ์	 สับเปล่ียนหมุนเวียนกันเพ่ือให้ข้อมูล 
แก่นักลงทุน	 ผู ้ ถือหุ ้นและผู ้ ท่ีสนใจ	 เมื่อวันที่ 	 15-18	
พฤศจิกายน	 2561	ณ	 รอยัล	 พารากอน	 ฮอลล์	 ชั้น	 5	 
สยามพารากอน

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมมหกรรม
การลงทุนครบวงจรแห่งปี 
SET in the City 2018
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	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โดย	 คุณสุวพันธ ์	 
ฉ�่าเฉลิม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 –	
บญัช	ีพร้อมด้วย	คณุสมเกียรต	ิสทุธิวานชิ	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชีและ
การเงินบริษัทย่อย	น�าคณะนักวิเคราะห์
เย่ียมชมกระบวนการด�าเนินงานของ 
โรงไฟฟ้าเคซอน	และความคบืหน้าในการ
ก่อสร้างของโครงการโรงไฟฟ้าซานบัวนา
เวนทูรา	ณ	เมอืงเคซอน	ประเทศฟิลปิปินส์	
ในระหว่างวันที่ 	 29	 พฤศจิกายน	 ถึง	 
1	ธันวาคม	2561ทีผ่่านมา	โดยการเย่ียมชม 
ในครั้งน้ีประกอบด้วยการบรรยายข้อมูล	 

เอ็กโก กรุ๊ป น�านักวิเคราะห์ 
เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้า
เคซอนและซานบัวนาเวนทูรา

ของโรงไฟฟ้าเคซอนและซานบวันาเวนทรูา	 
อาทิ	 รายละเอียดโครงการ	 แผนการ
ก่อสร้าง	 อัพเดตความก้าวหน้าในการ
ก่อสร้างโครงการ	และการด�าเนินกิจการ
ด ้านความรับผิดชอบต ่อสังคมและ 
สิง่แวดล้อม	เพ่ือให้อยู่ร่วมกับชมุชนอย่าง
ย่ังยืน	พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นักวเิคราะห์
ได้ซักถามประเด็นต่างๆกับผู้บริหารและ 
ผู ้ดูแลโครงการโดยตรง	 ตลอดจนการ
เย่ียมชมห้องควบคุมการเดินเครื่องและ
พื้นที่โดยรอบของโครงการ
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	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 น�าพนักงานจิตอาสา
ร่วมพัฒนาสาธารณูปโภคให้แก่โรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้า	ภายใต้โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่ 
โรงเรียนน้อง”	 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนรอบโรงไฟฟ้ามสีขุภาวะอนามยัทีด่	ี 
โดยในปีนี้จัดกิจกรรมขึ้นใน	4	โรงเรียน	3	
จังหวัด	 ได้แก่	 โรงเรียนในจังหวัดระยอง	
จังหวัดชัยภูมิ	และจังหวัดสระบุรี	
	 เริ่มต้นท่ีโรงเรียนท่ีอยู่บริเวณพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น	
จังหวัดระยอง	 ได้แก่	 โรงเรียนวัดมาบข่า	
(มาบข่าวิทยาคม)	และโรงเรยีนวัดกระเฉท	 
โดยพนักงานจิตอาสาได้มีส่วนร่วมใน
การท�ากิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค
ต่างๆ	 อาทิ	 การส่งมอบเครื่องกรองน�้า	 
เครื่องท�าความเย็น	ทาสีรั้วโรงเรียนและ
ห้องธุรการ	พร้อมทั้งการส่งมอบหลังคา 
สนาม เด็ ก เ ล ่ นและปรั บ พ้ื นสนาม 
เด็กเล่นร่วมกับคณุครแูละนักเรยีน	เพ่ือให้
นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี	มีบริบทที่เอื้อต่อ 
การเรียนรู้	สะอาดและปลอดภัย	

เอ็กโก กรุ๊ป น�าจิตอาสาพี่ ท�าดีเพื่อน้อง 
ร่วมพัฒนาสาธารณูปโภคให้โรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้า 

	 ต ่อมาเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 น�าพนักงาน 
จิตอาสาไปร่วมท�าดีเพ่ือน้องกันต่อที่
โรงเรียนมงคลศึกษา	 โรงเรียนที่อยู่รอบ
โรงไฟฟ้าเทพพนา	 วินด์ฟาร์ม	 จังหวัด
ชัยภูมิ	 โดยร่วมปรับปรุงโรงอาหารให้
ถูกสุขอนามัย	 ทั้งอาคาร	 ระบบไฟฟ้า	
พัดลม	 ระบบกรองน�้าดื่ม	 โต๊ะและเก้าอี้	
เพ่ือเป็นประโยชน์ท้ังต่อครูนักเรียน	และ
ผู้ใช้บริการอื่นๆ	ต่อไป	และพ้ืนท่ีสุดท้าย
ในปีน้ีที่เหล่าพนักงานจิตอาสาได้ร่วม
ผนึกก�าลังไปท�าดี	 ได้แก่	 โรงเรียนที่อยู่
รอบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	SPP2	
จังหวัดสระบุรี	 น่ันคือ	 โรงเรียนบ้านมณี
โชติสามัคคี	 โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้ปรับปรุง
ห้องเรียนสุขอนามัย	 เพ่ือใช้ส�าหรับการ

ดูแลรักษาการเจ็บป่วยเบื้องต ้นของ
นักเรียนในขณะที่อยู่ในโรงเรียน	 ทั้งยัง
ส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้รับบริการ
ด้านสุขภาพท่ีดีและเพียงพอต่อความ
ต้องการด้วย	
	 การพัฒนาสาธารณูปโภคภายใน
โรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้า	นอกจากประโยชน์
ด้านการส่งเสรมิการมสีขุภาวะทีด่แีล้ว	ยัง
ส่งเสริมการท�ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
ครู	 นักเรียน	 และพนักงานเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ที่ได้เข้าไปด�าเนินกิจการในพ้ืนท่ีชุมชน	 
ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วม
ดูแลและพัฒนาชุมชนได้เป็นอย่างดี	



คณุภาณุวฒัน์ ครุรุตัน์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ – บรหิารโครงการ
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	ก่อนอ่ืนอยากให้เล่าถึงภาพรวมของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี
	 โ ค ร ง ก า ร โ ร ง ไ ฟ ฟ ้ า พ ลั ง น�้ า 
ไซยะบรุ	ีเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบ	Run-of-
River	ตัง้อยู่บนแม่น�า้โขง	ในแขวงไซยะบรุี	 
สปป.ลาว	 ห ่างจากปากแม ่น�้ า โขง
ประมาณ	 1,900	 กิโลเมตร	 มีก�าลัง 
การผลิตติดตั้ง	 1,285	 เมกะวัตต์	 และ
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	1,220	 
เมกะวัตต์	 และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	 
(Electricité	du	Laos	-	EDL)	60	เมกะวัตต์	 
โดยเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีสัดส่วนการถือหุ ้น	
12.5%	 ซึ่ ง สัญญาซื้อขายไฟฟ ้า ท้ัง	 
2	 ฉบับ	 มีอายุสัญญา	 29	 ปี	 นับจาก 
วันเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	ซึ่งมีก�าหนด
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 (SCOD)	 ในเดือน
ตุลาคม	2562
	 ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

โครงการนี้เป็นอย่างไร
 ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง	
ณ	 ปัจจุบัน	 ได ้ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ถึง	 97%	 และอยู ่ ในขั้นตอนเตรียม
การท�า	 Commissioning	 Tests	 หรือ
ก า ร ทดสอบก า รท� า ง า น ท้ั ง ร ะบบ	 
เพ่ือตรวจสอบให้มั่นใจว่าการท�างาน
ของท้ังระบบนั้นถูกต้องและผลิตไฟฟ้า
ได้ตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญา	 โดยจะ
เริ่มท�า	 Commissioning	 Tests	 ของ
กังหัน	 (Turbine)	 ยูนิตแรก	 ประมาณ
กลางเดือนมกราคม	2562	ซึ่งแต่ละยูนิต
จะใช้เวลาประมาณ	 1	 เดือน	 โครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีมีกังหัน	ทั้งหมด	
8	ยูนติ	ดงันัน้	โครงการนีจ้ะใช้เวลาในการ
ท�า	Commissioning	Tests	 รวมทั้งหมด
ประมาณ	8	เดือน	

ประกาศความพร้อม 
เตรียมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
“โรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี” 

สปป.ลาว  

	 หลังจากทราบทิศทางการด�าเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของเอ็กโก	กรุ๊ป	 
กันไปแล้วในฉบับที่ผ่านมา	EGCO	Group	Focus	 ในฉบับนี้จะพาผู้อ่าน 
ทุกท่านไปท�าความรู้จักกับ	 โครงการที่ก�าลังจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย  ์
ในปีนี้	 นั่นคือ	 “โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรี”	 ใน	 สปป.ลาว	 โดย	 
คุณภาณุวัฒน์	คุรุรัตน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	–	บริหารโครงการ	
เอ็กโก	กรุ๊ป	จะมาบอกเล่าความคืบหน้าล่าสุดของโครงการนี้ให้ทราบกัน
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เม่ือผ่านแล้ว จะได้รบัใบรบัรอง 

(Certificates) เพ่ือยืนยัน

ว่าการด�าเนินการเป็นไปตามข้อ

ก�าหนดและได้มาตรฐานตามท่ี

ระบุไว้ในสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า

	ท�าไมต้องมีการท�า	Commissioning	Tests	
และมีขั้นตอนอะไรบ้าง
	 การท�า	 Commissioning	 Tests	 นั้น	 
เป็นหนึ่งในข้อก�าหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 
ซึ่งถือว่าเป็นข้ันตอนส�าคัญก่อนที่โรงไฟฟ้าจะ
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	ดังนั้นการตรวจสอบ 
และทดสอบระบบนั้นจะด�า เนินการโดย 
ผู้เชี่ยวชาญจาก	 กฟผ.	 ซึ่งการตรวจสอบใน 
แต่ละข้ันตอนน้ัน	เมือ่ผ่านแล้วจะได้รบัใบรบัรอง	 
(Certificates)	เพื่อยืนยันว่าการด�าเนินการเป็น
ไปตามข้อก�าหนดและได้มาตรฐานตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
	 ส่วนขั้นตอนการท�า	 Commissioning	
Tests	ส�าหรับกังหันแต่ละชุด	สามารถแบ่ง
ได้เป็น	5	ขั้นตอนหลัก	ดังนี้	
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	 1.	First	Run	and	Mechanical	Tests	คือ	การตรวจสอบ 
ความพร้อมของเครื่องจักรที่เก่ียวข้องทุกส่วน	 ได้แก่	 กังหัน	 
(Turbine),	ระบบสนบัสนุนการเดนิเครือ่งของโรงไฟฟ้า	(Auxiliary	 
system),	 ระบบควบคุม(Control	 system),	 ระบบป้องกัน	 
(Protection	 system)	 รวมถึงการทดสอบกังหันโดยที่ยังไม่มี 
การจ่ายกระแสไฟฟ้า	หรือที่เรียกว่า	No	Load	Test	
	 2.	 Synchronizing	 Test	 and	 Energizing	 of	 Main	 
Transformer	คือ	 การทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ
สายส่งของ	 กฟผ.	 เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า	 เมื่อมีการจ่าย 
กระแสไฟเข้าสู่ระบบสายส่งแล้ว	หากมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น	ระบบ
ป้องกันต่างๆ	ที่มีอยู่	 สามารถป้องกันผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับ
สายส่งรวมถึงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องของโรงไฟฟ้า
	 ขณะเดียวกัน	 ยังเป็นการทดสอบสภาวะการท�างานของ
เครื่องจักร	 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก�าลังการผลิต	 เพ่ือดูว่าระบบ
ต่างๆ	 สามารถรองรับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยไม่มีผลกระทบต่อ 
ผู้ใช้ไฟฟ้า

	 เมื่อสิ้นสุดข้ันตอนนี้และผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับโดย	
กฟผ.	 โครงการฯ	จะได้รับใบรับรอง	Certificate	 of	Readiness	
for	Trial	Run	เพื่อทดสอบในขั้นตอนถัดไป	

	 3.	Unit	Trial	Run	คือ	การทดสอบการเดินเครื่องของเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าที่ก�าลังการผลิตสูงสุดของกังหันแต่ละยูนิต	ต่อเนื่อง	
72	ชัว่โมงโดยไม่มเีหตขุดัข้อง	ซึง่จะมกีารทดสอบกังหันท้ังหมด	7	
ยูนิตที่ใช้ในการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กฟผ.
	 ท้ังน้ี	 กังหันทุกยูนิตจะต้องผ่านการทดสอบ	 Unit	 Trial	
Run	จากนั้นจึงจะได้รับใบรับรอง	Certificate	of	Readiness	for	 
Operation
	 4.	 UOP	 (Unit	Operation	 Period)	 เมื่อได้รับใบรับรอง	
Certificate	of	Readiness	for	Operation	(ของกังหันแต่ละยูนิต)	
ก็จะสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบของ	กฟผ.	และพลงังาน
ไฟฟ้าที่ส่งเข้าสู่ระบบ	จะซื้อขายในอัตราที่ตกลงกัน
	 5.	Global	 Test	 Run	 หลังจากท่ีกังหันท้ัง	 7	 ยูนิต	 ผ่าน 
ขั้นตอนที่	 1	 ถึง	 4	 จึงจะท�าการเดินเครื่องพร้อมกันทั้ง	 7	 ยูนิต	 
ต่อเนื่อง	 4	ชั่วโมง	 โดยไม่มีการขัดข้องของยูนิตใดยูนิตหนึ่งและ
สามารถเปลี่ยนแปลงก�าลังการผลิตตามที่	กฟผ.	ก�าหนดได้แล้ว	
จึงจะได้ใบรับรอง	Certificates	of	Readiness	for	Operation	for	
all	seven	Generating	units	ซึง่จะเข้าสูก่ารเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์

Commissioning 
TesTs
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	 วิธีการผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าของโครงการน้ี
เป็นอย่างไร	
	 โรงไฟฟ้าพลงัน�า้ไซยะบรุก่ีอสร้างในรปูแบบ	Run-
of-River	 ซึ่งปริมาณน�้าที่ไหลผ่านโครงการจะเป็นไป
ตามปริมาณน�้าตามธรรมชาติ	 ไม่มีการกักเก็บน�้าหรือ
ผันน�้าออกจากแม่น�้าโขง	 ดังน้ัน	ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิต
ได้จากโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบ	Run-of	-River	จึงผันแปร
ตามปรมิาณน�า้เป็นส�าคญั	โดยจะควบคมุให้กระแสน�า้
ไหลผ่านกังหนั	ซึง่จะไปหมนุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	ภายใน
โรงไฟฟ้าจะมีกังหันรวม	8	ยูนิต	โดย	7	ยูนิตแรกมีก�าลัง
การผลิต	ยูนิตละ	175	เมกะวัตต์	ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อ
ขายให้กับ	กฟผ	.	ผ่านระบบส่งแรงดัน	500	กิโลโวลต์	
โดยเช่ือมโยงกับระบบสายส่งของ	กฟผ.	ที่จุดส่งมอบ	
ณ	ชายแดนไทย-ลาว	ส่วนยูนิตที่	 8	 มีก�าลังการผลิต	
60	 เมกะวัตต์	 ผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบส่ง
แรงดัน	115	กิโลโวลต์	ของสปป.ลาว
 

14



โรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบ 

Run-of -River 

ผนัแปรตามปรมิาณน�า้เป็น

ส�าคญั โดยจะควบคมุ

ให้กระแสน�า้ไหลผ่านกังหัน  

ซึง่จะไปหมุนเครือ่ง

ก�าเนิดไฟฟ้า 
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	 ทราบมาว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีเป็นเขื่อน 
ท่ีก้ันแม่น�้าโขง	 ดังน้ันจึงต้องมีบันไดปลา	 เพื่อให้ปลา 
สามารถว่ายผ่านไปยังอีกฝั่งได้	 โครงการน้ีมีการออกแบบ
ระบบให้ปลาผ่านได้อย่างไรบ้าง
	 โครงการน้ีมรีะบบให้ปลาผ่านได้	2	ระบบครบั	ระบบแรกเป็น
ระบบปลาลง	นัน่คอื	ตวัเข่ือนมช่ีองส�าหรบัให้ปลาว่ายผ่านทางช่อง
ปลาผ่านด้านหน้าของเขื่อน	 (Downstream	Migration)	จ�านวน	 
15	ช่อง	เพื่อให้ปลาว่ายผ่านตามกระแสน�้าลงไปยังทางออกด้าน
ท้ายเขื่อนที่	Exit	Chute	D/S	Stop	Log	แต่ปลาที่มีขนาดไม่เกิน	 
12	 x	 53	 เซนติเมตร	 จะสามารถว่ายผ่านกังหันได้เลย	 โดยได้
ออกแบบกังหันมาเพ่ือเป็นมิตรกับปลาโดยเฉพาะครับ	 ซึ่งมี
ความเร็วรอบต�่าอยู่ที่	 85	 รอบต่อนาที	 ท�าให้ปลาสามารถว่าย
ผ่านได้
	 ส่วนระบบท่ี	 2	 เป็นระบบปลาข้ึน	 ด้านหลังของตัวเขื่อน
ได้ออกแบบให้มีช่องทางน�้าส�าหรับล่อให้ปลาว่ายทวนน�้า	 เพ่ือ
ขึ้นไปด้านหน้าของเขื่อน	 เราเรียกว่า	 Fish	Collecting	Gallery	 
โดยใช้น�้าจากการเดิน	 Pump	 Station	 1	 ในการสร้างกระแส
น�้าเพ่ือล่อปลา	 หลังจากนั้นช่องทางน�้าจะน�าไปสู ่บันไดปลา	 
(Fish	 Ladder)	 ที่ออกแบบมาให้ปลาทุกขนาดสามารถว่าย
ข้ึนไปได้	 และเมื่อปลาว่ายผ่านบันไดปลาไปแล้วจะไปพบกับ 
บ่อพัก	(Left	Side	Junction	Pool	)	ทีอ่ยู่ทางด้านบนของบนัไดปลา	 
เราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า	 Fish	Crowder	 and	 Fish	 lock	 ใน
การยกปลาขึ้นไปที่ระดับน�้าด้านหน้าเขื่อน	 โดย	 Fish	Crowder	 
ท�าหน้าท่ีต้อนปลาจากบ่อพัก	 ให้เข้าไปในช่องของ	 Fish	 Lock	 
และหลงัจากนัน้	Fish	Lock	จะท�าหน้าทีย่กปลาขึน้ไปยังระดบัน�า้
หน้าเข่ือนและให้ปลาว่ายทวนน�้าออกไปยังประตูด้านหน้าของ
เขื่อนโดยผ่านทาง	Upper	Channel	ที่สร้างให้มีลักษณะเหมือน
คลองผ่านไปยังด้านหน้าของเขื่อน

	 ท้ังหมดน้ีก็เป็นความก้าวหน้าของโครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้าไซยะบุรี	ใน	สปป.ลาว	ซึ่งก�าลังจะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในเร็ววันนี้	 เมื่อโครงการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 เราจะ
มารายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่ง	
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Fish Lock จะท�าหน้าท่ียกปลาขึน้

ไปยังระดบัน�า้หน้าเขือ่นและให้ปลา

ว่ายทวนน�า้ออกไปยังประตู

ด้านหน้าของเขื่อนโดยผ่านทาง 

Upper Channel ท่ีสร้างให้มี

ลกัษณะเหมือนคลองผ่านไปยัง

ด้านหน้าของเขือ่น
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เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศลงทุนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
1,823 เมกะวัตต์ ในเกาหลีใต้
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ประกาศเข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ	49	ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	ขนาดก�าลังการผลิต	1,823	
เมกะวัตต์	เป็นการเปิดตลาดใหม่ในธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเกาหลีใต้	

	 นายจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ประกาศขยาย
การลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 โดยเข้าลงทุนสัดส่วนร้อยละ	 49	 ในบริษัท	 พาจ	ู 
เอ็นเนอร์ย่ี	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	หรือ	พาจู	 อีเอส	 ซึ่งเป็นเจ้าของและด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า 
พลงัความร้อนร่วมพาจ	ูทีเ่มอืงพาจ	ูจงัหวัดคย็องกี	ประเทศเกาหลใีต้	จ�านวน	2	หน่วย	ขนาด
ก�าลังการผลิต	หน่วยละ	911.5	เมกะวัตต์	ใช้แอลเอ็นจีน�าเข้าเป็นเชื้อเพลิง	โดยจะมีการ 
ลงนามสญัญาซือ้ขายหุ้นภายในเดอืนพฤศจกิายน	2561	มลูค่าการลงทนุ	ประมาณ	26,200	 
ล้านบาท	และคาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม	 ปี	 2562	ทั้งนี้	 

พาจู	 อี เอส	 เป ็นบริษัทลูกของบริษัท	
เอสเค	 อีแอนด์เอส	 จ�ากัด	 หรือ	 เอสเค	 
อีแอนด์เอส	ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ด�าเนิน
ธุรกิจพลังงานรายแรกที่น�าเข้าแอลเอ็นจ ี
โดยตรงจากต่างประเทศสู่เกาหลี	ทั้งจาก
ออสเตรเลีย	 อินโดนีเซีย	 สหรัฐอเมริกา	
ตลอดจนประเทศต่างๆ	ทั่วโลก
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	 โรงไฟฟ้าพาจู	 อีเอส	 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
กุมภาพันธ์	ปี	2560	และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	Korea	Electric	Power	
Corporation	ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้	 โดยซื้อขาย
ผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้	 (Korea	Power	
Exchange)
	 “ตลาดพลังงานในประเทศเกาหลีใต้เป็นตลาดท่ีมีศักยภาพ
และมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งเกาหลีใต้
เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงแอลเอ็นจ	ี 
และพลังงานหมุนเวียน	ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสะอาด	การเข้าลงทุนครั้งนี ้
จึงนับเป็นก้าวส�าคัญของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดยเรามองเห็นโอกาสและ	
ความเป็นไปได้ในการผสานจุดแข็งกับเอสเค	อีแอนด์เอส	เพื่อลงทุน
และพัฒนาธุรกิจแอลเอ็นจีร่วมกันทั้งในประเทศไทยและในเอเชีย	 
ซึ่งมีความต้องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้า	ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
ที่เชื่อถือได้
	 นอกจากน้ี	 เอสเค	 อีแอนด์เอส	 ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจ 
แอลเอ็นจีครบวงจร	 การลงทุนในพาจู	 อีเอส	 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
การน�าไปสู่ความร่วมมือในการท�าธุรกิจแอลเอ็นจีในประเทศไทย	
รวมท้ังประเทศอืน่ๆ	ในภูมภิาค	และในอนาคตเราจะร่วมกนัแสวงหา
โอกาสการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ	 
ทั้งในเกาหลีและในเอเชียอีกด้วย”	นายจักษ์กริชกล่าว	
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Unit : Million Baht

21,175

9M/2018

7,862

7,862

7,013

14,162

9M/2017

+13,313 MB

สรุปผลการด�าเนินงานเดือน
มกราคม – กันยายน ปี 2561 
ของเอ็กโก กรุ๊ป
	 ผลการด�าเนินงาน	 9	 เดือนแรกของปี	 2561	 
เอ็กโก	กรุ๊ป	มีรายได้รวมทั้งสิ้น	28,629	ล้านบาท	และ
มกี�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้ 
รอการตัดบัญชี	 และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า	
จ�านวนทั้งสิ้น	21,175	ล้านบาท	มาจากการด�าเนินงาน
รวม	 7,013	ล้านบาทและก�าไรจากการขายเงินลงทุน	
14,162	ล้านบาท
	 ดังนั้นก�าไรจากผลการด�าเนินงาน	เมื่อรวมก�าไร
จากการขายเงินลงทุนแล้ว	 เพ่ิมขึ้น	 13,313	ล้านบาท	
หรือมากกว่า	100%	เมื่อเทียบกับปี	2560

Financial Highlight
2020



Q:	ขัน้ตอนการขอหนังสอืรบัรองภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่าย	(ฉบบัทดแทน)
A:	 หากผู้ถือหุ้นท�าหนังสือรับรองภาษีหัก	ณ	 ที่จ่ายสูญหาย	 และ
ต้องการขอให้	 TSD	ออกให้ใหม่และน�าส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย	์
ต้องด�าเนินการ	ดังนี้
	 ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ม	“แบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือ 
หลักทรัพย์”	 ในช่องหนังสือรับรองหักภาษี	ณ	ที่จ่าย	 (ระบุ	 เดือน	ปี	 
ที่จ่ายปันผล)
	 แนบเอกสารประกอบท่ีเซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ	
(รายการเอกสารประกอบ	โปรดอ่านด้านหลังของแบบฟอร์ม)
	 	-	กรณีมาย่ืนด้วยตนเองหรอืมอบอ�านาจ	ต้องน�าบตัรประชาชน
ตัวจริงทั้งของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจมาแสดงทุกครั้ง
	 -	กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์	ต้องแนบหนังสอืรบัรองเก่ียวกับ
รายการบัตรประชาชนที่ออกจากส�านักงานเขต
	 ผู้ถือหุ้นช�าระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสารฉบับละ	9	บาท	
พร้อมแนบส�าเนาหลักฐานการโอนเงิน	 (รายการเอกสารประกอบ	
และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียมฯ	 โปรดอ่านด้านหลังของแบบค�าขอ 
พิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย์)
	 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นสมาชิก	 Investor	 Portal	 	 สมาชิกสามารถ 
สั่งพิมพ์เองได้จากระบบ	เมนูชื่อ	หนังสือรับรองการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย

จะติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	จ�ากัด	
หรือ	TSD	ได้อย่างไร?

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

Q:	ขั้นตอนการขอออก
เช็คเงินปันผลใหม่กรณีสูญหาย

A:	ผู้ถือหุ้นสามารถขอออกเช็คใหม่ได้	โดยจะ
มรีะยะเวลาด�าเนินการ	45	วันปฏิทินหลงัจาก	
TSD	ได้รับเอกสารครบถ้วน	
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

•	ผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์ม	แบบค�าขอแก้ไข/
ขอออกเช็ค	 เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอื่นใดที่
เป็นตัวเงิน

•	ส�าเนาใบแจ้งความท่ีระบุรายละเอียดของ
เช็คท่ีสูญหาย	 (เลขเช็ค	 /	 วันที่	 /	 จ�านวนเงิน	
ฯลฯ)

•	แนบเอกสารประกอบทีเ่ซน็รบัรองส�าเนาถูก
ต้องทุกฉบับ	
	 - 	 กรณีมาย่ืนด ้วยตนเองหรือมอบ
อ�านาจ	 ต ้องน�าบัตรประชาชนตัวจริ ง 
ทั้งของผู้มอบอ�านาจและผู้รับมอบอ�านาจมา
แสดงทุกครั้ง
	 - 	 กรณีส ่ ง เอกสารทางไปรษณีย 	์ 
ต้องแนบหนังสือรับรองเก่ียวกับรายการบัตร
ประชาชนที่ออกจากส�านักงานเขต	
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Money Talk
ที่มา	:	เอกสารเผยแพร่	คู่มือเงินทองต้องวางแผน	
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 •	กับดักที่	1	•	
 Work Hard, Pay Harder
	 หนึ่งในคติประจ�าใจคนท�างานที ่
ใช้ชีวิตแบบ	“สมดุล”	มักจะบอกว่าชีวิตนี้	 
“Work	Hard,	 Play	Hard”	 เพราะเวลา
ท�างานก็ทุ่มสดุตวั	แต่เมือ่ถึงเวลาพักผ่อน
ก็ต้องจัดหนักจัดเต็มไม่แพ้กัน	แต่บางคน
อาจมีคติประจ�าตัวว่า	“Work	Hard,	Pay	
Harder”	 โดยไม่รู้ตัว	 เพราะนอกจากจะ
ท�างานหนักแล้วยังช้อปไม่ย้ัง	 จ่ายโดย 
ไม ่ได ้ระวัง	 เพราะลืมคิดไปว ่าเงินที่ 
จ่ายออกไปแลกมาด้วยพลังแรงกาย
แรงสมองของเราท้ังน้ัน	 ทีน้ีก็ลองหยิบ
เครื่องคิดเลขขึ้นมา	 เราจะมาหากันว่า	
การท�างาน	 1	 ชั่วโมงของเราได้ค่าจ้าง 

กลับคืนมาเท่าไร	 คิดง่ายๆ	 ว่า	 ในแต่ละ
วัน	เราท�างาน	8	ชั่วโมง	เดือนละ	20	วัน	
(โดยประมาณ)	เท่ากับว่า	ในแต่ละเดือน
เราต้องท�างาน	 160	 ชั่วโมง	 เพ่ือให้ได้
เงินเดือนจ�านวน	 XX,XXX	 บาท	 เพราะ
ฉะน้ัน	 ก่อนควักกระเป๋าครั้งหน้าแทนที่
จะถามคนขายว่า“ของชิ้นนี้ราคาก่ีบาท”	
ลองถามตัวเองเบาๆ	 ว่า	 “ของชิ้นนี้ราคา
ก่ีชั่วโมง”	 และคงจะดีกว่าถ้าเปล่ียนคติ
ประจ�าตัวจาก	Work	Hard,	Pay	Harder	
มาเป็น	Work	Hard,	Spend	Less	&	Save	
More	เพ่ือให้รายได้ทีแ่ลกมาด้วยแรงกาย
แรงสมองของเราไม่ละลายหายไปกับการ 
ใช้จ่ายแบบไม่ยั้ง

ชีวิตติด ‘กับดัก’ 
(ทางการเงิน) 
	 ถึงแม้ว ่าจะบ่นกันทุกคืน 
วันอาทิตย์ก่อนจะถึงวันจันทร	์
แต่จริงๆ	 แล้วมนุษย์เงินเดือน
ส่วนใหญ่เสพติดความสบายและ
ความมั่นคง
	 สบาย	 เพราะเช้าตื่นมาก็
แต่งตัว	 แต่งหน้าไปท�างาน	 เย็น
เลิกงานก็สนุกสนานกับปาร์ตี้	
เสาร์อาทิตย์หยุดพักผ่อน	ถ้ายัง
ไม่หายเหนื่อยก็หาเวลาพักร้อน
ยาวๆ	 ไปท่องเท่ียว	 เดี๋ยวค่อย
กลับมาท�างานใหม่
	 รู้สึกมั่นคง	 เพราะไม่ว่าฝน
จะตกหรอืไมต่ก	แดดจะออกหรอื
ไม่ออก	พอถึงวันเงินเดือนออก
ก็จะมีเงินจ�านวนหนึ่งเข้ามาอยู่ใน
บัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว	 ทั้ง
ความสบาย	และความรูส้กึมัน่คง	
จึงกลายเป็นกับดักของมนุษย์ 
เงินเดือน
	 แ ต ่ กั บ ดั ก ข อ ง ม นุ ษ ย ์ 
เงินเดือนไม่ได้มีแค่สองอย่างนี้
เท่านั้น	 เพราะกับดักที่พวกเรา
จะติดแน่นทนนานกันมากที่สุด
คงจะเป็น	 “กับดักทางการเงิน”	
ลองดูสิว่า	 เราก�าลังติดกับดัก
อะไรอยู่บ้าง
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	 •	กับดักที่	2	•	
	 ชีวิตนี้ไม่มีตกเทรนด์
	 อย่าให้รู้นะว่า	ช่วงนี้สมาร์ทโฟนรุ่น
ไหน	สินค้าไอทีอะไรมาแรง	 เพราะถ้าเรา
รู้เราจะตามไปซื้อ	ก็เพราะ“ไอทีเลิฟเวอร์”	
อย่างเราจะปล่อยให้ตัวเองตกเทรนด์ 
หลุดกระแสไปได้อย่างไร	 เดี๋ยวจะคุย
กับเขาไม่รู้เร่ือง	 เสื้อผ้า	หน้าผม	 รองเท้า
กระเป๋า	เครือ่งประดับฯลฯ	ต้องเป๊ะ	แฟชัน่
แบบไหนก�าลังมา	 เพราะเด๋ียวเราจะคุย
กับเขาไม่รู ้เรื่อง	 น่ียังไม่นับอีกสารพัด	 
“เทรนด์”	 ที่ต้องอิน	ต้องมี	 ต้องโชว์	 ทั้งๆ	 
ที่บางทีมันก็ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็นในชีวิตสัก
เท่าไร	 แถมยังดูดเงินในกระเป๋าออกไป
แบบไม่รู้ตัวอีกด้วย
	 เพราะฉะน้ันชีวิตนี้ยอมตกเทรนด	์
ออกนอกกระแสบ้างก็ได้ถ้าจะท�าให้ชีวิต
เบาขึ้น	แต่กระเป๋าไม่เบาตาม
 
	 •	กับดักที่	3	•	
	 บัตรเครดิต	คือ	ค�ำตอบ
	 สมัยน้ีอะไรๆ	 รูดปรื้ดๆ	 ดูสะดวก
สบายจ่ายคล่องมอื	เพราะเวลาท่ีเงนิไม่ได้
ผ่านมือ	 เราจ่ายง่ายขึ้น	 ไม่เชื่อลองคิดถึง 
ความรู ้สึกตอนที่หยิบเงินหมื่นย่ืนให ้
พนักงานรับช�าระเงิน	 กับย่ืนบัตรเครดิต
แบบไหนที่ท�าให้เรารู ้สึกเสียดายเงิน
มากกว่ากัน
	 ใช่เลย	 เราจะรู้สึกเสียดายมากกว่า
ถ้าเราต้องจ่ายด้วยเงินสด	 แต่ถ้าเป็น 
บัตรเครดิตเราแทบจะไม่รู ้สึกเลยว่า	 
เงินบินออกจากกระเป๋าไปแล้ว	 และกว่า
จะรู้สึกเสียดายก็เมื่อเห็นยอดใช้จ่ายผ่าน
บัตรในแต่ละเดือน		เมื่อใช้ง่าย	สบายมือ
แบบน้ี	 บัตรเครดิตจึงกลายเป็นค�าตอบ
ส�าหรับการใช้จ่ายในทุกวัน	 แต่จะเป็น
ค�าตอบท่ีถูก	 หรือค�าตอบท่ีผิดก็ขึ้นอยู่
กับตัวเราเอง	ต้องชั่งใจกันสักนิดว่า	 การ
ใช้บัตรเครดิตครั้งนี้	 เป็นค�าตอบท่ี	 “ถูก”	 

หรือ	“ผิด”	เพราะถ้าเราใช้บัตรเครดิตเพื่อ
ความสะดวกสบาย	 ไม่จ�าเป็นต้องพก
เงนิสดได้สทิธิประโยชน์บางอย่างจากการ
ใช้บัตร	และที่ส�าคัญ	คือ	มีเงินพร้อมจ่าย
บัตรเครดิต	ก็เป็นค�าตอบที่ถูกต้อง	แต่ถ้า
เราใช้บัตรเครดิตเพ่ือซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย	
รู ้ตัวว ่าไม ่มีเงินสดพร้อมจ่าย	 ก็เป ็น 
ค�าตอบท่ีผิด	 และอาจจะผิดมากข้ึน	ถ้า
เราค้างช�าระหรือช�าระได้แค่ข้ันต�่าเพราะ 
บัตรเครดิตส่วนใหญ่จะเก็บดอกเบี้ย
ประมาณ	 20%	ต่อปี	 เพราะฉะนั้นก่อน
จะหยิบบตัรเครดติย่ืนให้พนักงานรบัช�าระ
เงินไป	ต้องคิดให้ดีเสียก่อน
 
	 •	กับดักที่	4	•	
	 เป็นหนี้ง่ำยนิดเดียว
	 มนุษย ์ เ งินเดือนเนื้อหอมเสมอ 
ในสายตาของเจ ้าหนี้ 	 เพราะรู ้แน่ว ่า
ในแต่ละเดือนลูกหน้ีจะมีรายได้เท่าไร	 
ไม่ต้องลุ ้นเหมือนคนที่ท�าอาชีพอิสระ	 
ก็เลยมั่นใจว่าถ้าเป็นหนี้แล้วจะมีเงินมา
จ่ายให้ครบตามสญัญา	มนษุย์เงนิเดอืนก็
เลยกูเ้งนิง่าย	เป็นหนีง่้าย	โดยเฉพาะคนที่
ท�างานประจ�ามาสกัระยะ	ประวัตทิางการ
เงินขาวสะอาด	ไม่เคยค้างช�าระ	และไม่มี
ภาระหน้ีเกินตัวจะย่ิงเนื้อหอมมากเป็น
พิเศษ	เพราะอยู่ดีๆก็จะมีคนใจดีโทรศัพท์
มาหาแล้วถามว่า“พ่ีคะช่วงน้ีพ่ีมโีครงการ
จะใช้เงินบ้างหรือเปล่าคะ	ทางเรามีเงินกู้
ดอกเบ้ียพิเศษมาน�าเสนอ”	 แรกๆ	ที่เจอ
สถานการณ์	 “คนใจดี”	 มาเสนอเงินกู้ให้
ถึงบ้านแบบนี้อาจจะท�าให้หัวใจเต้นแรง	 
แล ้วคิดถึงความจ�าเป ็นทางการเงิน	
สารพัดอย่างทีล่อยเข้าในหัว	นัน่ก็อยากได้	 
นีก็่อยากซือ้ก็เลยตกปากรบัค�าเสนอเงนิกู ้
ไปง่ายๆ	 โดยไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจ 
กับการเป็นหน้ี	 เพราะฉะนั้นถ้าตกอยู่ใน
สถานการณ์แบบน้ี	 ขอให้ปฏิเสธแบบ
สุภาพ	แล้วจากไปจะเหมาะกว่า	และถ้า

จ�าเป็นต้องกู้เงิน	 ขอให้เป็นการกู้เพ่ือการ
ใช้จ่ายที่จ�าเป็น	และเมื่อเป็นหนี้แล้ว	ต้อง
จ่ายคืนตรงตามก�าหนด	ที่ส�าคัญ	คือ	ไม่กู้
เกนิความสามารถท่ีจะจ่ายได้เพราะ	“เป็น
หนี้เกินตัว	ง่ายนิดเดียว”	

	 •	กับดักที่	5	•	
	 ติดในวังวนหนี้
	 ถ้าชีวิตมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งเริ่ม
จากมีบัตรเครดิต	1	ใบ	จากนั้นไม่นานก็มี	
“คนใจดี”	มาเสนอให้อีกใบ	เพิ่มเป็น	2	ใบ	 
3	ใบ	4	ใบ	5	ใบ	ไปเรื่อยๆ	จนกลายเป็น 
สิบใบ	หยิบใช้หยิบจ่ายไปเพลินๆ	 เผลอ
แป๊บเดยีวบตัรเครดติ	“เตม็วงเงนิ”	เสยีแล้ว	 
และไม่ใช่แค่ใบเดียว	 เพราะฉะน้ันใน
แต่ละเดือน	 เราก็จะรวยอยู่วันเดียวคือ	
วันเงินเดือนออกเพราะหลังจากนั้นก็ต้อง
น�าไปจ่ายหน้ีบัตรเครดิต	ที่แม้จะจ่ายแค่
ขั้นต�่าให้ครบทุกใบก็แทบจะไม่เหลือเงิน 
ให ้ กินให ้ ใช ้แล ้ ว 	 หลายคนเลยหา
ทางออกด้วยการไปกู้เงินก้อนมาปลดหนี้ 
บัตรเครดิต...	 สบายใจ	จ่ายหน้ีในแต่ละ
เดือนน้อยลง	แต่เวลาผ่านไปไม่ทันไร	หนี้
บตัรเครดิตก็กลบัมาเหมอืนเดมิ	เพราะเรา
แค่	 “กู้หนี้ใหม่มาจ่ายหน้ีเก่า”	 โดยไม่ได้
เปล่ียนพฤติกรรมการใช้จ่าย	 ในที่สุดเรา
ก็จะเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ติดอยู่ในวังวน
แห่งหน้ี	และกับดกันีจ้ะย่ิงร้ายแรงมากข้ึน	
ถ้าเราเป็นหน้ีจนเกินทีจ่ะจ่ายไหว	จนเรยีก
ว่าเข้าสู่ภาวะ	“หนี้ท่วมหัว”

	 เพราะฉะน้ันถ้ารู้ตัวว่า	 เริ่มเดิน
เข้าสู่วังวนแห่งหน้ีต้องรีบถอนตัวโดย
ด่วน	 หยุดใช้บัตรเครดิตทันทีไม่ให้ 
มีห น้ี เ พ่ิมไปกว ่ า น้ีจาก น้ันมุ ่ ง ม่ัน
ประหยัดอดออม	 และทยอยจ่ายหน้ี
ที่มีจนหมด	 
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Talk tell told

	 ความเสี่ยง
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ตระหนักถึงความส�าคัญของการวิเคราะห์และการบริหาร
ความเสีย่งทางการเงนิ	เราจงึพิจารณาความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต	พร้อม
วิธีป้องกันความเส่ียง	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้บริหารระดับสูงได้แก่	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	เป็นประธานกรรมการ	และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
จากทุกสายงาน	 เป็นกรรมการ	มีฝ่ายประเมินความเสี่ยงท�าหน้าท่ีติดตามและ
รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียง	อีกทั้ง 
เข้าร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในกระบวนการบ่งชี้ความเสี่ยง	 ประเมิน 
ความเสี่ยง	และตอบสนองต่อความเสี่ยง	และยังมีการรายงานเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละ	 1	 ครั้ง	 
เพ่ือท�าให้ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเส่ียงได้รับ 
การปฏิบัติ	และให้ความส�าคัญจากทุกหน่วยงานของเอ็กโก	กรุ๊ป	

การบริหารความ
เสี่ยงด้านการเงิน
และภาษี
	 “เอ็กโก	กรุ๊ป	 เชื่อว่าการด�าเนินธุรกิจนั้น	 มีความเส่ียง	 เราจึง 
มุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพ	 โดยค�านึงถึง 
ความสมดุลระหว่างความเสี่ยง	ผลตอบแทนและผลประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร	และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน”	
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	 ความเสี่ยงทางการเงิน
	 แหล่งเงินทุนหลักที่น�ามาใช้ในการลงทุนของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 
มาจากผลก�าไรจากการด�าเนนิงานและ	เงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ 
ทั้งในและต่างประเทศ	ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ย	คือ	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้	เอ็กโก	กรุ๊ป	
จึงวางแนวทางการป้องกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน	ดังนี้
1.	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 
เอ็กโก	กรุ๊ป	มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นของโครงการลงทนุต่างๆ	โดยพยายามจดัหาเงนิ
กู้ให้เป็นเงินสกุลเดียวกับรายได้	 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันให้มาก
ที่สุด	โดยเฉพาะในช่วงที่มีโครงการก่อสร้าง	เอ็กโก	กรุ๊ป	พยายาม
ใช้เครือ่งมอืทางการเงนิทีเ่หมาะสม	เช่น	การท�าสญัญาแลกเปลีย่น
เงินตราต่างประเทศ	(Cross	Currency	Swap)	เพื่อบริหารเงินกู้	 
ให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและในโครงการก่อสร้าง	

2.	 ความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีนโยบาย
ป้องกันความเส่ียงจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ย	ด้วยการจัดท�าหลักเกณฑ์
การท�ารายการป้องกันความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	 โดยการ
เปลีย่นอตัราดอกเบีย้ลอยตวัให้เป็นอตัรา
ดอกเบี้ยคงที่ในระดับอัตราท่ีเหมาะสม	
เมื่อสภาพตลาดเอื้ออ�านวย
3.	 ความเสี่ยงในการบริหารจัดการ
เงินสดจากการลงทุนในต่างประเทศ 
ปัจจุบันโครงการที่เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้เข้า
ร่วมลงทุนหลายโครงการ	 รับรู ้รายได้
เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ	 ท�าให้ระดับ
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ของกระแสเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ในบัญชีต ่างประเทศอยู ่ในระดับสูง	
อาจท�าให้เกิดความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการเงินสดที่เป ็นเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐได้	 อย่างไรก็ตาม	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	
ได ้มีการขยายการลงทุนในโครงการ 
ต่างประเทศหลายโครงการ	จงึท�าให้กระแส
เงินสดจ่ายใกล้เคียงกับกระแสเงินสด
รับ	ความเสีย่งจงึยังอยู่ในระดบัต�า่	 อกีทัง้ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังมีการประมาณการ
สถานะของกระแสเงินสดเป็นประจ�า
ทุกเดือน	 เ พ่ือดูความเหมาะสมของ 
กระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย	
รวมทั้งรักษาระดับของกระแสเงินสด 
ในบัญชี	เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ	ด้วย
	 นอกจากความเสี่ยงทางการเงิน
แล้ว	อีกหนึ่งความเสี่ยงส�าคัญ	คือ	ความ
เสี่ยงจากการด�าเนินการด้านภาษี  
เอ็กโก	 กรุ ๊ปได้ให้ความส�าคัญกับการ
ด�าเนินการและการวางแผนด้านภาษ	ีเพ่ือ
ให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการด้านภาษี
ที่ถูกต้อง	 โดยเสียภาษีตามท่ีกฎหมาย
ก�าหนด	ปัจจุบันเอ็กโก	กรุ๊ป	ด�าเนินธุรกิจ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งใน
แต่ละประเทศที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจน้ัน	 
มีข้อก�าหนด	 โครงสร้าง	หลักเกณฑ์และ
อัตราภาษีท่ีแตกต่างกันไป	หากไม่มีการ
ศึกษาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ในเรื่องนี้ไว้ล่วงหน้า	อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อผลการด�าเนินงานและชื่อเสียงของ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ดังน้ัน	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จึงได ้
ด�าเนินการวางแผนภาษีอย ่างรัดกุม
และด�าเนินการเสียภาษีตามที่กฎหมาย
ก�าหนด	 นอกจากน้ี	 หากมีการลงทุน
ในโครงการใหม่	 เอ็กโก	 กรุ๊ปก็ได้มีการ
พิจารณาถึงผลกระทบทางภาษีก่อนการ
ลงทุนด้วยทุกครั้ง	

	 	 รู้หรือไม่?	
	 	 ความหมายและความส�าคัญของความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนคืออะไร
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	คือ	 ความไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง 
สกุลเงิน	2	สกุล	ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต	การป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนมีความส�าคัญต่อการด�าเนินกิจการ	เนื่องจาก	
	 •	 การขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น	อาจส่งผลให้ธุรกิจประสบปัญหาทางด้านการเงิน	
	 •	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	เป็นความเสี่ยงที่ธุรกิจสามารถบริหารจัดการได้	
	 •	 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	 ช่วยท�าให้ธุรกิจสามารถคาดการณ์
รายได้และต้นทุนเพื่อการวางแผนธุรกิจ	และส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
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	 เคร่ืองมือหลกัในการบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นมี	2	ประเภท	คือ 
	 การจองสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 (Forward	Contract)	
คือ	การตกลงที่จะซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร	ณ	วันที่ก�าหนดในสัญญา	 
(ซึ่งมากกว่า	 2	 วันท�าการนับจากวันท�าสัญญา)	ด้วยอัตราแลกเปล่ียนท่ีได้ตกลงกันไว ้
ในวันท�าสัญญา	

	 ตัวอย่าง
	 บรษิทั	กกก	จ�ากัด	ขายสนิค้า	50,000	ดอลลาร์สหรฐั		โดยจะได้รบัเงนิค่าขายสนิค้า
ในวันท่ี	5	มกราคม	2556	ผูบ้รหิาร	จงึตดิต่อขอท�า	Forward	Contract	กับธนาคารในราคา	
31	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
	 อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่	5	มกราคม	2556	เท่ากับ	30	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

	 สรุป
	 จาก	Forward	Contract	ท�าให้บริษัททราบรายได้ที่แน่นอนตั้งแต่วันที่ท�าสัญญา	 
โดยในกรณีนี้ได้รับรายได้มากกว่า	การไม่ท�าสัญญาเป็นเงิน	50,000	บาท	
(1,550,000-1,500,000)
	 ตาม	Forward	Contract	:	50,000	x	31	=	1,550,000	บาท
	 กรณีไม่ได้ท�าสัญญา	:	50,000	x	30	=	1,500,000	บาท		

	 การตกลงซือ้สทิธิทีจ่ะซือ้หรอืขายเงนิตราต่างประเทศในอนาคต	(Option	Contract)	 
คือ	 การซื้อสิทธิที่จะซื้อหรือจะขายเงินตราต่างประเทศ กับธนาคาร	ณ	 วันที่ก�าหนด	 
ตามสกุลเงิน	จ�านวนเงิน	และอัตราแลกเปลี่ยนที่ก�าหนดไว้ในสัญญา

	 Option	แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	คือ
	 (1)	 Put	Option	 (ส�าหรับผู้ส่งออก)	 :	 สัญญาที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือในการขายเงินตรา 
ต่างประเทศ	
	 (2)	Call	Option	(ส�าหรับผู้น�าเข้า)	:	สัญญาท่ีให้สิทธิแก่ผู้ถือในการซื้อเงินตรา 
ต่างประเทศ	

	 ตัวอย่าง
	 		บรษิทั	กกก	จ�ากัด	ขายสนิค้า	50,000	ดอลลาร์สหรฐั		โดยจะได้รบัเงนิค่าขายสนิค้า
ใน วันท่ี	 5	มกราคม	2556	ผู้บริหารจึงติดต่อขอท�า	Put	Option	Contract	 กับธนาคาร 
ในราคา	31	บาทต่อดอลลาร์สหรฐั	โดยจ่ายค่าธรรมเนยีม	(premium)	เป็นเงนิ	5,000	บาท
	 อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันที่	5	มกราคม	2556	เท่ากับ	32	บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

	 สรุป
	 ตามลักษณะของ	Option	Contract	บริษัทสามารถเลือกท่ีจะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้	
แต่ จากตัวอย่างบริษัทจะไม่ใช้สิทธิ	 เน่ืองจากรายได้กรณีไม่ใช้สิทธิมากกว่าใช้สิทธิเป็น
เงิน	50,000	บาท	(1,595,000	–	1,545,000)
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	 ต าม	Option	 Contract	 :	 (50,000	 x	 31)	 -	 5,000	 =	
1,545,000	บาท
	 กรณีไม่ใช้สิทธิ	:	(50,000	x	32)	-	5,000=	1,595,000	บาท
	 การท�า	Option	จะแตกต่างจากการท�า	Forward		คือ	
	 ( 1 )	 ผู ้ซื้อสิทธิมีทางเลือกท่ีจะใช้หรือไม่ใช ้สิทธิก็ได  ้
เมื่อสัญญาครบก�าหนด		
	 ( 2 )	 จะมีค ่าธรรมเนียม	 (premium)	 ที่ต ้องค�านึงถึง	 
ใน ขณะท่ี	 Forward	 ไม่มีค่าธรรมเนียม	 แต่ผู ้ซื้อ	 Forward	 
จะต้องซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศตามที่ตกลงกันไว้

	 ข้อดีและข้อจ�ากัดของ	Forward	และ	Option
 Forward 
ข้อดี	 	 -	 เงื่อนไขเข้าใจง่ายและซับซ้อนน้อยกว่า	Option
	 	 -	ทราบรายได้และต้นทนุทีแ่น่นอน	ตัง้แต่วนัทีท่�าสญัญา
	 	 -	ท�าสัญญาได้ทุกจ�านวนและทุกระยะเวลา
ข้อจ�ากัด	-	 เป็นภาระผูกพันท่ีจะต้องรับมอบหรือส่งมอบ	แม้ว่า 
	 	 	 ใ น วันครบก�าหนดอัตราแลกเปล่ียนตลาดจะดีกว่า 
	 	 	 ในสัญญาก็ตาม

	 Option
ข้อดี	 	 -	มคีวามยืดหยุ่นสงู	เนือ่งจากสามารถเลอืกท่ีจะใช้หรอื 
	 	 	 ไม่ใช้สิทธิก็ได้	
ข้อจ�ากัด	-	ค่าธรรมเนียมสูง
	 	 -	มูลค่าขั้นต�่าของสัญญาค่อนข้างสูง				

ข้อมูลจาก	:	ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.1213.or.th/th/serviceunderbot/FX/Pages/FXRiskmgt.aspx#
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january

febuary

march

มกราคม
• เอ็กโก กรุ๊ป และโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 

ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็ก ประจ�าปี 2562 

กุมภาพันธ์
• โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562

มีนาคม
• โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า 

รุ่นที่ 53 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

calendar-life
ปฏิทินกิจกรรมเอ็กโก 
มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2562
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Waste
ความร้อนเหลือทิ้ง...
ใช้ ได้จริงไม่ใช่ฝัน!

Heat

3030

เมื่อมนุษย์เริ่มผลิตพลังงานต่างๆ	ข้ึนมาใช้งาน	ความร้อนเหลือทิ้ง	
(Waste	Heat)	ก็เริ่มถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศนับแต่นั้นเป็นต้นมา



Waste
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	 ห า กไม ่นับ เครื่ องมือ เครื่ องใช ้ 
ในชีวิตประจ�าวัน	ที่ปล่อยความร้อนเล็กๆ	
น้ อ ยๆ	 ภายในบ้าน	 ความร้อนเหลือท้ิง 
ส่วนใหญ่ทีน่กัวทิยาศาสตร์และนักอนุรกัษ์
พลั งงานท่ัวโลกให้ความสนใจ	 ก็คือความ
ร้ อ นเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม	
โรงงานผลิตไฟฟ้า	และหน่วยงานที่ต้องใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่

	 “ เกือบสามในสี่ของพลังงานทั้งหมด 
ที่ ผลิตขึ้นมาโดยมนุษย์ถูกปล่อยออกมา 
อย ่ างกระจัดกระจายกลายเป ็นขยะ 
ความร้อน	ขณะนี้ธุรกิจขนาดใหญ่	รวมทั้ง 
กลุ่มผู้ด�าเนินงาน	 โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
อย่ าง	 Data	 Center	 และหน่วยงานรัฐ	 

ต่ า งก�าลังส�ารวจหาเทคโนโลยีท่ีเป ็น
นวัตกรรมที่สามารถน�าพลังงานความร้อน
เหล่าน้ีกลับมาใช้ใหม่”	 นักวิทยาศาสตร์ 
ของรัฐบาลสหรัฐกล่าว

	 ห ล ายสิบปีที่ผ ่านมา	 ความร้อน 
เห ลือทิ้งบางส่วนได้ถูกหมุนเวียนมาเป็น
พลั งงานไฟฟ้า	 บางส่วนช่วยให้โรงงาน
หรื อหน่วยงานนั้นๆ	 ประหยัดค่าใช้จ่าย 
จากการใช้ไฟฟ้าในส่วนอ่ืนๆ	 ไปได้บ้าง	
แต ่ ในปัจจุบันเริ่มมีการน�าความร ้อน 
เหลือท้ิงมาใช้กันอย่างจริงจังเพ่ิมมากขึ้น	
แส ด งให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีดี	 จากของท่ี
เคย ถูกทิ้งกลับมามีบทบาทส�าคัญในการ 
ขับเคลื่อนอนาคต

ทุกครั้งที่เครื่องยนต์ท�างาน	ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องยนต์ประเภทใดก็ตาม
ท�างาน	และเมื่อเครื่องจักรเสียดสีกัน	
จะมีความร้อนเกิดขึ้น	ซึ่งเป็นกฎของ
อุณหพลศาสตร์หรือความสัมพันธ์
ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล	
และท้ายที่สุดความร้อนเหล่านี้จะ
ถูกปล่อยออกมาให้กระจัดกระจาย
อยู่ในอากาศ	ซึ่งความร้อนเหลือทิ้ง
นั้นมีจ�านวนมากมายมหาศาล	คือ
ประมาณ	70%	ของการผลิตพลังงาน
ทั้งหมดโดยมนุษย์	โดยที่จริงแล้ว
ปัญหาจากขยะความร้อนไม่ได้รุนแรง
มากจนส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน	
เพราะความร้อนเหลือทิ้งที่เราปล่อย
ออกมาจะมีเพียง	1%	เท่านั้นที่จะ
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ	แต่ปัญหา	ก็คือ
การปล่อยมันทิ้งไปนั้นเปล่าประโยชน์	
และหากเรามีพลังงานอยู่ใกล้ๆ	
ตัวท�าไมเราจึงไม่ใช้มันล่ะ?

ความร้อนเหลอืท้ิง (Waste Heat) 

มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง 



	 นับเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วทีค่วาม
ร้อน เหลือท้ิงได้ถูกน�ากลับมาใช้ประโยชน์
อีก ค รั้ง	 ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลย	
คือ ฮี ทเตอร์	 (Heater)	 รถยนต์ท่ีมีการน�า
ความร้อนของเคร่ืองยนต์หมุนเวียนมาใช้
เป็ น ค วามร้อนให้ความอบอุ่นภายในรถ
ส�าหรั บประเทศท่ีมีอากาศหนาวเย็น	 ในป	ี
ค.ศ.1882	เมื่อ	Thomas	Edison	ได้สร้าง 
โรงไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แห่งแรกขึ้นในเมือง	
Manh a t tan	 เขาจ�าหน่ายไอร้อนจาก 
โรงไ ฟฟ้า	 เพ่ือให้ความอบอุ่นกับอาคาร 
บ้านเรอืนในบรเิวณใกล้เคยีง	ซึง่ผลทีไ่ด้จาก
การผลิ ตไฟฟ้าและการใช้ความร้อนนั้นมี
ประสิทธิภาพและให้ประโยชน์อย่างน่าทึ่ง	
ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าพลงังานเชือ้เพลงิฟอสซลิ
ส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา	ประมาณ	33%	 
มีศั ก ยภาพในการน�าความร้อนเหลือทิ้ง
กลบัมาใช้ใหม่	ในขณะทีโ่รงงานผลติไฟฟ้า 
พลังความร้อนร่วม	 (CHP)	มีศักยภาพถึง	
60%	-	80%	หลายประเทศอาจต้องขอบคณุ
โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบความร้อน
ท่ีมี อ ยู่ก่อนแล้วที่ยังมีการผลิตความร้อน

ในท้องถิ่นเอง	และมีการส่งน�้าร้อนไปตาม
บ้านเรอืนต่างๆ	ผ่านท่อล�าเลยีง	ซึง่ประเทศ
เดนม า ร์กถือเป็นผู้น�าในด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานรูปแบบนี้	 เมื่อกลับไปดูช่วงวิกฤต
น�้ามั น ในช่วงทศวรรษท่ี	 1970	 เดนมาร์ก 
ได้เริม่ต้นสลบัให้มกีารใช้พลงังานอืน่ๆ	ด้วย	
อย่าง ก า รเผาไหม้	 biomass	 จนในที่สุด
กลายเป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลาย	ด้วยเหตุนี้	 เดนมาร์กจึงมี
โครงกา ร ดักจับความร้อนที่ใช้เทคโนโลยี
มาสนับสนุนที่สามารถปรับเข้ากับระบบ
โครงส ร้ างพื้นฐานที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่าง
ง่ายดาย
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	 Facebook	เอาด้วย!
	 ความร้อนเหลอืทิง้ได้รบัความสนใจ 
อย่าง ม า กอีกครั้ง	 ยักษ์ใหญ่แห่งโลก	 
โซเชยีลอย่างเฟซบุ๊ก	ประกาศจดุยืนชดัเจน
ว่า	Da ta	Center	แห่งใหม่ของพวกเขา 
จะใช้ ป ร ะโยชน์จากความร้อนเหลือทิ้ง	 
ให้มา ก ท่ีสุด	 และยังส่งต่อไปสู ่ผู ้คน 
รอบข้าง	ซึ่ง	Data	Center	แห่งใหม่นี้จะ
เปิดใช้งาน	ในปี	2020	ณ	เมือง	Odense	
ประเท ศ เ ดนมาร์ก	 ถูกออกแบบให้มี
ระบบการจดัการความร้อนท้ิงให้สามารถ 
ส่งพลั ง งานความร้อนไปตามบ้านเรือน
ต่างๆ	เกือบ	7,000	ครัวเรือน

	 Face b o ok	 ทราบดีว ่าหน่ึงใน
อุปกรณ์ ท่ีมีการปล่อยขยะความร้อน
มากที่ สุด	 คือเครื่องท�าความเย็นต่างๆ	
ไม ่ใช ่ แ ค ่ เครื่องปรับอากาศส�าหรับ 
คนท�าง าน 	 แต่ยังมีเครื่องท�าความเย็น
ส�าหรับ หล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่	 
ที่เป็น หั วใจขององค์กรน่ันเอง	 เพราะ
แค่เคร่ื อ งปรับอากาศหรือพัดลมท่ัวไป	 
ยังเป็นอุ ปกรณ์ที่ใช้พลังงานโลกมากถึง	 
10%	 (เฉ ลี่ยการใช ้งานท่ัว ท้ังโลก)	 

ซึง่ความต้องการจะเพ่ิมขึน้อกี	3	เท่า	ภายใน
ปี	 ค.ศ. 	 2 050	 และในพ้ืนท่ีเมืองการใช้	 
เครื่อง ป รับอากาศน้ันท�าให ้อากาศ
ภายนอกร้อนขึ้นเกือบ	2	องศาฟาเรนไฮต์ 
เป ็นอย ่ า ง น ้อย	 ทางออกหนึ่ ง 	 คือ 
การพยายามใช้ขยะความร้อนมากกว่า
การใช้ไ ฟฟ้าเพ่ือท�าความเย็นตัวดูดซึม
หรือตัว ดูดซึมของเครื่องท�าความเย็นจะ
ใช้พลังงานจากความร้อนแทนการบีบอัด 
ด้วยแรงดันไฟฟ้า	เพื่อลดความหนาแน่น 
ของสารท�า ค วามเย็นอีกครั้งท่ีมีการน�า
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้	ซึ่งตัวดูดซึมเครื่อง
ท�าความเย็ น มักพบว่าถูกติดตั้งตาม 
รถบ้าน	และ โ รงไฟฟ้าพลังงานร่วมได้มี
การน�าเทคโน โลยีดังกล่าวมาใช้เพ่ือการ
ผลติไฟฟ้า	ใช้ความร้อน	และใช้ความเย็น

34

นวัตกรรมล่าสดุ

เพ่ือกักเก็บพลังงาน

ความร้อนเหลอืท้ิง



	 ข้อมูลจาก
	 https://www.datacenterdynamics.
com/news/facebooks-denmark-data-
center-will-supply-heat-to-city/
	 https://e360.yale.edu/features/waste-
heat-innovators-turn-to-an-overlooked-
renewable-resource

ก�าลังมีการพัฒนา	Thermophotovoltaics	
เครื่องมืออินฟราเรดสามารถกักเก็บ
พลังงานอินฟราเรดในเวลาอันรวดเร็ว
จากพิกเซลสู่พิกเซล	โดยมีความเสถียร
มากยิ่งขึ้น	และเพียงพอที่จะกักเก็บ
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากบริเวณ
ต่างๆ	รอบตัวเรา	ซึ่งสามารถประยุกต์
ใช้ได้กับอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง	
อาทิ	อุตสาหกรรมยานยนต์ที่สามารถน�า
ความร้อนเหลือใช้จากรถยนต์กลับมา
ใช้ซ�้าโดยการเพิ่มกระแสไฟฟ้าเข้าไปใน
แบตเตอรี่รถยนต์	ซึ่งหมายความว่า
ในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น	สามารถวิ่งได้ในระยะเวลาที่ไกลขึ้น

	 “แม ้ แนวคิ ด เ รื่ อ งการจั ดการ 
ขยะความร้อนเป็นความคิดที่เพ่ิงเกิดขึ้น	 
แต่เราก�าลังพยายามท�าให้มันกลาย
เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาก่อนเรื่องอื่นๆ”	 
หนึ่งในทีมเฟซบุ๊กกล่าว

	 ขยะความร้อนหรือความร้อนเหลอืท้ิง 
เหล่านี้	 ถือเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ง่าย	
เน่ืองจากต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ	เพ่ือแก้ไข

ปัญหาเป็นจุดๆ	ยกตัวอย่างเช่น	 ระบบท่ี 
เหมาะกับอุณหภูมิในอีกท่ีหน่ึง	 อาจ
ไม่เหมาะกับอีกท่ีหน่ึงก็ได้	 และไอจาก	
ความร้อนเหลือท้ิงจ�านวนหน่ึงอาจมีการ 
ปนเปื้อนจากสารพิษหรือสารกัดกร่อน	
แต ่การเริ่มต ้นและสร ้างนวัตกรรม 
เ พ่ือน�าพลังงานความร ้อนเหลือทิ้ ง 
เหล่านั้นกลับมาใช้	 ย่อมเป็นหนทางท่ีดี
ส�าหรับอนาคตแน่นอน	
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Go Green

เช่ือว่าทุกคนต้องเคยใช้	 “หลอดพลาสติก”	 แถมยังใช้กันมา
นานหลายสิบปีแล้ว	รู้หรือไม่	เจ้าสิ่งเล็กๆ	นี้	ก�าลังจะกลายเป็น
ปัญหาใหญ่ระดับโลกขึ้นมา...

หลอด
พลาสติก

สิ่งเล็กๆ ที่ก�าลัง
กลายเป็นปัญหาใหญ่
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	 จากผลส�ารวจระบุว่า	ประเทศไทย
ทิ้งขยะลงทะเลมากเป็นอันดับ	5	ของโลก	
ดังนั้น	 เราจึงขอเสนอ	5	 เหตุผลว่า	ท�าไม
เราควร	‘เลิก’	ใช้หลอดพลาสติกกันตั้งแต่
วันนี้	เพื่อโลกที่น่าอยู่ของเราในอนาคต

	 ใช้เวลาย่อยสลาย	200	ปี
	 โดยปกติเเล้วขยะทั่วไปจะมีเวลา
ย่อยสลายอยู่ท่ีประมาณ	 25-40	 ปี	 เเต่
ถ ้าเป ็นขยะพลาสติกจะต้องใช ้เวลา 
ย่อยสลายมากถึง	200	ปี	เลยทีเดียว!

 กลายเป็นสารปนเปื้อนในทะเล
	 หลอดพลาสติกท่ีลอยอยู่ในทะเล
เป็นเวลานานจะสลายตัวเป็นไมโคร
พลาสติก	 หรือเศษพลาสติกขนาดจ๋ิว
เกินกว่าสายตามองเห็น	 กลายเป็นสาร
อันตรายต่อสัตว์ทะเล	และท�าให้น�้าทะเล
ปนเปื้อน

 ท�าลายทัศนียภาพ
	 หลอดพลาสติกหลากหลายสีสัน
ย่อมขัดกับชายหาดสวยๆ	 ทรายขาวๆ	
แน่นอน	 ย่ิงในหน้ามรสุมที่ทะเลหอบพัด

ลดและเลิกใช้ 
        เริ่มจากตัวเรา
	 ส่ิงท่ีง่ายที่สุดคือ	 “ถ้าไม่จ�าเป็น
ต้องใช้หลอด	 ก็ไม่ต้องใช้”	 เป็นวิธีท่ีดี
ที่สุดที่จะหลีกเล่ียงการสร้างขยะจาก
หลอดท่ีใช้แล้วทิ้ง	 แค่ปฏิเสธหลอด
จากร้านอาหาร	 ร ้านกาแฟ	 หรือใช	้
“หลอดท่ีน�ากลับมาใช้ใหม่ได้”	 แทน 
หลอดพลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง	
	 ปัจจุบันมีทางเลือกมากมาย	เช่น
หลอดแก้ว	ท�ามาจากแก้วแข็งทีเ่รยีกว่า	
โบโรซิลิเคต	มีความคงทนและสามารถ
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้
 หลอดไม้ไผ่	ไม้ไผ่เป็นพืชท่ีโตเรว็	
สามารถปลูกทดแทนได้ง่าย	 และเป็น
วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติ	 ล้างและ
ตากให้แห้งหลังการใช้งาน	 หากดูแล
รักษาดีๆ	สามารถใช้งานได้หลายปี
 หลอดโลหะ	ทีพ่บเหน็ได้บ่อยท�า
จากสแตนเลสคณุภาพด	ีมคีวามแขง็แรง 
และทนทานมาก
 หลอดเส้นพาสต้า	ลองมองหา 
เส้นพาสต้าท่ีมีรู	 เช่น	 bucatini	 หรือ	
perc ia te l l i 	 น� ามาท� า เป ็นหลอด	 
หลอดชนิดน้ีไม่สร้างขยะ	แถมยังน�าไป
ประกอบอาหารต่อได้	 หรือย่อยสลาย
ได้	100%	อีกด้วย

เอาขยะคืนเข้าสู่ชายฝั่ง	 เราจะเห็นภาพ 
ของพลาสติกจ� านวนมาก ท่ีถาโถม 
เต็มชายฝั่ง	ไม่เจริญหูเจริญตา

 อันตรายต่อสัตว์ทะเล
	 คลิป วิ ดี โอ เ ก่ียว กับ สัตว ์ทะ เล 
บาด เจ็ บ 	 หรื อ เสี ยชี วิ ต 	 ที่ ถู กแชร ์ 
บนโซเชียล	 เช่น	 เต่าทะเล	นกริมชายฝั่ง	
แม้กระทั่งปลาวาฬขนาดใหญ่	 โดยมี
พลาสติกเป็นจ�านวนมากอยู่ในกระเพาะ	
หรอืฝังอยู่ในรจูมกู	ทัง้หมดยังเป็นแค่หนึง่
ในอีกหลายสาเหตุเท่านั้น

 รีไซเคิลยากมาก
	 หลอดพลาสติกเหล่านี้	 เป็นขยะ
จ�าพวกที่น�ามารีไซเคิลได ้ยาก	 เน่ือง
ด้วยขนาดที่เล็กยากต่อการจัดเก็บและ
รวบรวมกลับมารีไซเคิลใหม่	ท�าให้หลอด
พลาสติกเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งไป	และเป็น
ขยะมลพิษต่อธรรมชาติ

	 การเดินทางของหลอดพลาสติก
สอนให้เรารู้ว่า	 นวัตกรรมในยุคหนึ่งอาจ
กลายเป็น	“ขยะ”	ในยุคต่อมาก็ได้	

37
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ปลูกจิตส�านึกรักษ์พลังงานกับค่ายเยาวชน 
“โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” ปี 2

	 การปลูกจิตส�านึกและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างรู้คุณค่าต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชน	ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นก�าลังส�าคัญ 
ของชุมชนทีต่นอาศัยอยู	่และมส่ีวนส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	ดงัเช่นค่ายเยาวชนอนรุกัษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม “โรงไฟฟ้าพ่ี โรงเรยีนน้อง” ซึง่จดัข้ึนต่อเนือ่งเป็นปีที	่2	โดยบรษิทั	
ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป
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	 ค่ายเยาวชนฯ	 “โรงไฟฟ้าพี่	 โรงเรียนน้อง”  
มุ ่ ง เน ้นการสร ้ างจิตส� านึก ท่ีมาจากความรู  ้
ความเข้าใจในเร่ืองพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่
ถูกต้อง	 เพ่ือให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 
จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	 
ได้มีประสบการณ์ตรงและได้ฝึกกระบวนการคิด	 
การค้นหาค�าตอบ	 เพ่ือเชื่อมโยงหาข้อสรุป	 และ 
น�าไปสู่การคิดค้น	 เพ่ือหาแนวทางในการป้องกัน	
และแก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว	
โดยมีพ่ีๆ	 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกและคุณครูเป็น 
พี่เลี้ยง
	 ก า ร คั ด เ ลื อ ก โ ร ง เ รี ย น 
เข้าร่วมโครงการ	นอกจากสถานท่ี 
ของโรงเรียนจะอยู ่ในพ้ืนที่ รอบ 
โรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โกแล้ว	ยังต้องมี
ความพร้อมและมคีวามสนใจ	หรอืมี
ผลงานในการอนุรักษ์พลังงาน	และ
สิง่แวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนือ่ง	 
อาจจะอยู่ในรูปแบบชมรมหรือกลุ่ม
กิจกรรม	 ซึ่งมีนักเรียนเป็นแกนน�า

ในการท�ากิจกรรม	 ด้วยเหตุนี้ตัวแทน
เยาวชนและครูพ่ีเล้ียงจาก	 22	 โรงเรียน
ในภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคอีสาน	
และภาคเหนือ	 จึงได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมกิจกรรม	 3	 วัน	 2	 คืน	 ร่วมกับ
พ่ีๆ	 จากโรงไฟฟ้า	 ณ	 ศูนย์รวมตะวัน	 
อ.ไทรโยค	จ.กาญจนบุรี	

	 กิ จ ก ร ร ม ใ น ค ่ า ย เ ย า ว ช น ฯ	
เข้มข้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ	 เพ่ือ
สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู  ้
ด ้ านกา รอนุ รั กษ ์ พลั ง ง านและ 
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม	 กระตุ้น
ให ้ เยาวชนเกิดการรับรู ้ 	 เข ้าใจ	
ตระหนัก 	 และเห็นคุณค ่ าของ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	
จนเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม
การด�ารงชีวิตของตนเอง	 ให้เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 เช่น	 กิจกรรม	

Walk	 Rally	 ตะลุยโลกพลังงาน	 เพื่อ
ให ้ความรู ้ พ้ืนฐานเ ก่ียวกับพลังงาน
และไฟฟ้า	 เช ่น	 พลังงานและไฟฟ้า 
มาจากไหน	ซึ่งจะมีพ่ีๆ	 จากโรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโก	 ให้ความรู้เก่ียวกับโรงไฟฟ้า
ประเภทต่างๆ	 และกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า	กิจกรรมเม่ือโลกไร้ตะวนั	ทีจ่�าลอง
เหตุการณ์เมื่อโลกไม่มีไฟฟ้า	 ชีวิตความ
เป็นอยู่จะเป็นอย่างไรและผลกระทบ 
ที่เกิดข้ึนมีอะไรบ้าง	 กิจกรรมหาแนวทาง
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรยีน	ได้แก่	รูใ้ช้พลงังาน	เข้าใจสาเหตุ
ของการสิ้นเปลืองพลังงานและการใช้
พลงังานอย่างคุม้ค่า	รูใ้ช้น�า้และรูร้กัษ์น�า้  
น�้ามาจากไหนและใช้น�้าอย่างไรจึงจะ
เกิดประโยชน์สูงสุด	 และรู้จัดการขยะ  
วิธีการท�าให้ส่ิงของที่เราใช้แล้วเกิดเป็น
ขยะน้อยที่สุด
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	 เพ่ือให้ความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจาก 
ค่ายเยาวชนฯ	 ถูกน�าไป 
ต่อยอดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ังกับเยาวชน	
ครู	 ครอบครัว	และโรงเรียน	 ในวันสุดท้าย	 เยาวชนและ
ครูพ่ีเลี้ยงที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน	 ก็ได้ร่วมกันเรียนรู้ 
วิ ธี ก าร เขี ยนโครงการอนุรั กษ ์พลั ง งานและ 
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน	 เริ่มจากให้เยาวชน 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน	 โดยมีครูพ่ีเลี้ยงซึ่งได้ร่วมอบรมระบบการ
บริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
จากศูนย์รวมตะวัน	 เป็นที่ปรึกษาในการจัดท�าโครงการ	
เพ่ือวางแผนการจัดท�าโครงการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิง่แวดล้อมให้สอดคล้องกับปัญหาในโรงเรยีนของตนเอง	
และน�าไปพัฒนาและขยายผลเป็นโครงการที่ ย่ังยืน 
ในโรงเรียนของตนเองต่อไป

สาทินัน	 จันใด	 ม.3	 รร.วัดโกสินารายณ์	 จ.ราชบุร	ี 
ซึง่อยู่ใกล้กับโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	เล่าความรูส้กึหลงัจากมา
ใช้ชวิีตชาวค่ายว่า	“ได้ความรูแ้ละประสบการณ์มากมาย
เลยค่ะ	 ได้รู้ว่าพลังงานมีความส�าคัญมากต่อชีวิตของ
เรา	 โดยเฉพาะไฟฟ้า	 เชื้อเพลิงท่ีน�าไปผลิตไฟฟ้าอย่าง
ก๊าซธรรมชาติ	 ถ่านหิน	น�้ามันดิบ	พวกนี้เป็นพลังงานที่
ใช้แล้วหมดไป	 แต่โลกของเราก็ยังมีพลังงานทดแทน
อย่าง	น�า้	ลม	แสงแดด	ทีช่่วยมาทดแทนได้	แต่ถ้าเราไม่มี
พลงังาน	เราก็อยู่ล�าบากค่ะ	น�า้ก็ไม่ม	ีไฟก็ไม่ม	ีเราต้องใช้
ทรพัยากรอย่างรูค้ณุค่าและใช้ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสดุ	
คงต้องเริ่มจากท่ีตัวเองก่อน	 และต่อยอดไปสู่กิจกรรม 
ในโรงเรยีน	อยากรณรงค์ให้ทุกคนรูค้ณุค่าและประโยชน์ 
ของพลังงานแต่ละประเภท	 แล้วก็ให้ทุกคนช่วยกัน
ประหยัดไฟ	ประหยัดน�้าค่ะ”
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เช่นเดียวกับ	 นิรัญญิการ์	 สุริยะแก่นทราย	 
ม.3	 รร.เมืองร้อยเอ็ด	 จ.ร้อยเอ็ด	 โรงเรียน 
รอบโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด	กรีน	ได้กล่าวว่า	“ได้รับ
ความรู้มากมายเลยค่ะ	 อย่างเช่น	ความรู้เรื่อง
การแยกขยะ	การเลอืกใช้ของทีช่่วยประหยัดน�า้	
การเลือกใช้หลอดไฟ	การค�านวณค่าไฟ	และ
การรู้คุณค่าของทรัพยากรและการใช้พลังงาน
อย่างประหยัดค่ะ	ซึ่งหนูจะน�าความรู้ที่ได้นี้ไป
พัฒนาทีบ้่านของหนกู่อน	โดยปิดน�า้	ปิดไฟ	เวลา
ไม่ใช้	 ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทีละตัว	 เวลาเปิดแอร	์ 
ก็จะไม่เปิดพัดลม	และไม่ปลกูต้นไม้ในห้องค่ะ”

ด้าน	ครูเล็ก	 -	 นางประภาศรี	 สืบพันธุ์วงค ์
รร.ซับใหญ่วิทยาคม	 จ.ชัยภูมิ	 โรงเรียนรอบ
โรงไฟฟ้าชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 ก็ได้เล่าถึงส่ิงท่ีได้
รับจากค่ายนี้ว่า	 “กิจกรรมน้ีเก่ียวข้องกับวิชา
ท่ีครูสอนโดยตรง	 ครูสอนการอนุรักษ์พลังงาน 
และพลังงานทดแทน	 ซึ่งได้ท้ังสองส่วนเลย	 
ส่วนแรกการอนุรักษ์	 ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ที่
ค่าย	 ส่วนพลังงานทดแทนได้จากการที่ไปดู
การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานน�้า	 แล้วก็
ส่ิงที่ครูจะน�ากลับไปใช้ท่ีโรงเรียน	 ก็คือ	 ครูจะ
น�าความรู้ไปถ่ายทอดให้ได้มากที่สุด	 และจะ
พยายามท�าให้บรรลวัุตถุประสงค์	โดยเริม่ต้นจาก 
การท�ากิจกรรมภายในโรงเรียน	 นักเรียน
ทานข้าว	 นักเรียนมักจะตักมาแล้วทานเหลือ	 
เราจะให้นักเรียนแยกขยะเลย	 ซึ่งเราคิดว่า
โรงเรียนเรามีค่าย	 มีกิจกรรมเยอะๆ	 แค่จุดน้ี 
จุดเดียว	 แค่แยกอาหารก็สามารถท�าให้เขา
ตระหนักได ้มากขึ้นแล ้วค ่ะ	 ว ่าเราควรจะ
ประมาณหรือค�านวณให้พอดีกับส่ิงที่เราจ�าเป็น
ต้องใช้”

	 ค ่ ายเยาวชนอนุรักษ ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม	 “โรงไฟฟ้าพี่ 	 โรงเรียนน้อง”	 
ได้ช่วยกระตุน้จิตส�านึกในการอนุรกัษ์พลงังาน
และสิ่งแวดล้อมในตัวเยาวชนและครูท่ีมา
ร่วมค่ายแล้ว	 นับจากน้ี	 พี่ๆ	 โรงไฟฟ้าใน 
กลุ ่มเอ็กโกและครูทุกท่านจะช่วยกันดูแล
จิตส�านึกของเยาวชนทุกคนให้คงอยู่	 และ
สนับสนุนให้ความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆ	
เกิดประโยชน์ท่ีโรงเรียนและขยายผลสู่ชุมชน
ต่อไปได้	
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ในขณะที	่ครยุูทธ-นายปยุต		ชยัวรธนิน	
รร.บุญคุ้มราษฎร์บ�ารุง	 จ.ปทุมธานี	
ซึ่งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้าคลองหลวง	 กล่าว
ว่า	 “มาร่วมเป็นครูพ่ีเลี้ยงในค่ายนี้เป็น
ครั้งที่	 2	 แล้ว	 มาทุกครั้งก็ได้รับความรู ้
ทุกครั้ง	 เป็นการต่อยอดความคิดให้
ครู	 ค�าว่า	 “ลดพลังงาน”	 เราก็รู ้โดย
ทั่วไปอยู่แล้ว	 องค์กรไหนเขาก็บอก
ให้อนุรักษ์พลังงาน	 แต่พอมาสัมผัส
กิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ	 ในค่าย	ท�าให้
เราสามารถบอกเหตุและผลในการ
อนุรักษ์พลังงานได้	 นอกจากนี้ 	 ครู
ก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับครูต้นแบบ
จากโครงการ	 “พลังงานเพ่ือชีวิต	 ลดโลกร้อน	 ด้วยวิถีพอเพียง”	 ได้แนวคิด
มาปรับใช้หลายอย่าง	 เช่น	 การบูรณาการเข้าไปในแผนการจัดการเรียน 
การสอน	 ซึ่งในวิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพที่ครูสอนอยู่	 ก็จะมีหน่วยการเรียนรู ้
เก่ียวกับการสร้างบรรจุภัณฑ์ของสินค้า	 ก็สามารถน�าไปบูรณาการตรงนั้นได้	
ในขณะเดียวกันก็จะน�าความรู้ที่ได้รับน้ีไปพัฒนาโครงการรณรงค์	 “ประหยัดน�้า	
ประหยัดไฟ”	ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาที่โรงเรียนเราประสบอยู่พอดี”



thai rak pa

มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆ จุดสูงสุดแดนสยาม
 ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคัญของทรพัยากรธรรมชาต ิเอก็โก กรุป๊ ได้ก�าหนดให้การเป็นสมาชิกทีด่ขีองสงัคม
และใส่ใจต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม เป็นหนึ่งในพันธกิจขององค์กรตั้งแต่เริ่มด�าเนินกิจการ และก่อตั้งมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 
องค์กรสาธารณกุศล ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน�้า
ล�าธารทีส่�าคัญของประเทศให้เกดิความยัง่ยนื ซึง่การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาตใิห้เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนเิวศป่าต้นน�า้ 
เป็นหนึง่ในภารกจิของมลูนธิิไทยรกัษ์ป่า ภายใต้กรอบข้อตกลงความร่วมมอืกบักรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุพื์ช 
ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ เพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยว มีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับ
แรงบันดาลใจที่จะต่อยอดการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน�้าและร่วมรักษาไว้

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือ อช.ดอยอินทนนท์

เปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย 
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	 เพ่ือสนบัสนนุการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและป่าต้นน�า้	มูลนิธิ
ไทยรกัษ์ป่าร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพนัธุพ์ชื	 
โดยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 ได้พัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติให้เป็นเสมือนห้องเรียนที่มีชีวิต	 เริ่มต้นในปี	2550	โดย
เริม่จากการสร้างอาคารกาญจนาภิเษก	ณ	ทีท่�าการอทุยานฯ	กม.
31	การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน	และการจัดท�า
ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา	
	 ต่อมาในปี	 2559	 ได้ขยายมาสู่การพัฒนาและปรับปรุง
เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย	 บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม	
ระยะทาง	150	เมตร	โดยมีแนวทางการพัฒนาให้มีความแข็งแรง	
ปลอดภัย	 มีความกลมกลืนและเป็นมิตรกับระบบนิเวศ	ตั้งแต ่
การออกแบบ	 การเลือกใช้วัสดุธรรมชาติ	 และกระบวนการ
ก่อสร้างให้รบกวนธรรมชาติในพ้ืนท่ีน้อยที่สุด	พร้อมจัดท�าป้าย
สือ่ความหมายธรรมชาต	ิรวมถึงแผ่นพับเผยแพร่ข้อมลูระบบนเิวศ 
และพืชพรรณไม้ที่ส�าคัญในเส้นทาง	 และปรับปรุงอาคาร
นิทรรศการด้วย	ซึ่งการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย
นี้เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน	2561	และได้จัดพิธีเปิดและ 
ส่งมอบ	 “เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย”	 ในเดือนธันวาคม	
2561	 บริเวณจุดสูงสุดแดนสยาม	 จ.เชียงใหม่	 ให้แก่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และ
พันธุ์พืช	 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าเมฆท่ีสูงที่สุดของ
ประเทศไทยส�าหรบัเยาวชนและนักท่องเทีย่ว	โดยได้รบัเกียรตจิาก	 
นายคมสัน	 สุวรรณอัมพา	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 
นายจกัษ์กรชิ	พบิลูย์ไพโรจน์	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	เอก็โก	กรุป๊	 
และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 และนายธัญญา	 
เนติธรรมกุล	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	
ร่วมในพิธี

พิธีเปิดและส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย

เยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย
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มูลนิธไิทยรกัษ์ป่า ใช้การสือ่

ความหมายธรรมชาติ 

ช่วยเสรมิสร้างความรู้

ความเข้าใจในความส�าคญัและ

คณุค่าของระบบนิเวศป่าเมฆ 

ซึง่มีความส�าคญัเป็นล�าดบัต้นๆ 

ของประเทศ

	 แนวทางการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย	
เน้นวิธีการออกแบบและก่อสร้างที่เป็นมิตรและกลมกลืนกับ
ระบบนิเวศ	 โดยใช้ไม้จากแปลงปลูก	 ร่วมกับงานไม้สกุลช่าง
ท้องถ่ินล้านนา	 และเสริมความแข็งแรงด้วยตอม่อปูน	 เพ่ือให้
สอดคล้องกับลักษณะการใช้และจ�านวนนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน	
อีกท้ังยังเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	

การออกแบบและก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย	
ให้กลมกลืนกับระบบนิเวศ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย

44



	 ดอยอนิทนนท์	นบัว่าเป็นสถานทีท่ี่มคีวามส�าคญัทัง้ทางด้าน
ภูมิศาสตร์	ประวัติศาสตร์	วิทยาศาสตร์	และนิเวศวิทยา	นอกจาก
เป็นพ้ืนทีท่ีส่งูทีส่ดุของประเทศแล้ว	ยังเป็นพ้ืนทีป่่าต้นน�า้ทีม่คีวาม
หลากหลายทางชีวภาพสูง		มีศักยภาพที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราว
ของธรรมชาตแิละถ่ายทอดคณุค่าความเป็นผนืป่าต้นน�า้ทีส่งูท่ีสดุ
ของประเทศ	การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอย	จึงเป็น
ความร่วมมือที่ส�าคัญระหว่างกรมอุทยานฯ	 และมูลนิธิไทยรักษ์
ป่า	 ที่จะใช้การสื่อความหมายธรรมชาติ	 ช่วยเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในความส�าคัญและคุณค่าของระบบนิเวศป่าเมฆ	 
ซึ่งมีความส�าคัญเป็นล�าดับต้นๆ	ของประเทศ	
	 นอกจากนี้ 	 เส ้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้ ยังถือเป็น 
สิง่พ้ืนฐานทีจ่�าเป็นส�าหรบัแหล่งท่องเท่ียวเชงินเิวศ	ในการเพ่ิมพูน
ความรู ้และกระตุ ้นให้เกิดความตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 ควรค่า 
แก่การรกัษาและส่งเสรมิให้ผูม้าเย่ียมเยือน	มคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในคุณค่าของผืนป่าส�าคัญแห่งนี้	 เพ่ือร่วมกันดูแลรักษ์ป่าต้นน�้า
ต่อไป	

ปรับปรุงอาคารนิทรรศการยอดดอย

ป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ

นิทรรศการยอดดอย
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จะมองไปทางไหนก็เห็นคนหันมาออกก�าลังกายกันอย่างคึกคัก	 แต่เวลาว่างของทุกคน 
ไม่เหมือนกัน	จะดีกว่าไหมถ้าได้รู้ว่า	 เช้า	 -	กลางวัน	 -	 เย็น	ช่วงเวลาไหนควรออกก�าลัง
อย่างไร	เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายของเรา

เช้า-กลางวัน-เย็น
Health

เช้า
เป็นช่วงที่ร่างกายก�าลังฟื ้นตัวจากการพักผ่อนในเวลา 

กลางคืน	 และสามารถท�าเป็นกิจวัตรประจ�าวันได้	 ซึ่งการออก 
ก�าลังกายในช่วงเช้า	จะช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญของร่างกาย 
ให้มปีระสทิธิภาพมากข้ึน	ท�าให้ร่างกายสามารถเผาผลาญแคลอรี่
ได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปได้ทั้งวัน	อีกทั้งช่วยกระตุ้นระบบการท�างาน
ของหัวใจ	 ท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจเพ่ิมขึ้น	 และยังท�าให้
ร่างกายกระปรี้กระเปร่า	 ตื่นตัวพร้อมส�าหรับการเริ่มต้นวันใหม	่
แถมยังช่วยให้ร่างกายหลัง่ฮอร์โมนเอน็ดอร์ฟิน	ซึง่เป็นสารท่ีท�าให้
ร่างกายรูส้กึสดช่ืนน่ันเอง	นอกจากน้ีอากาศทีบ่รสิทุธ์ิและแสงแดด
ในตอนเช้ายังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยเช่นกัน

ข้อควรปฏิบัติในการออกก�าลังกายตอนเช้า
ควรรับประทานอาหารก่อนออกก�าลังกายอย่างน้อย	 

2	-	3	ชัว่โมง	เพ่ือให้ร่างกายมพีลงังานเพียงพอต่อการออกก�าลงักาย	 
และควรอบอุ่นร่างกายอย่างน้อย	 10	 -	 15	นาที	 เพ่ือให้ร่างกาย
อบอุน่มากพอ	ทีส่�าคญัไม่ควรจะรบีรบัประทานอาหารหรอืดืม่น�า้
ทนัทหีลงัจากออกก�าลงักาย	เพราะอาจจะท�าให้เกิดอาการหายใจ
ไม่ทัน	 หรือจุกได้	 นอกจากนี้ยังควรพักผ่อนให้เพียงพออีกด้วย	 
การออกก�าลงักายทีแ่นะน�าในตอนเช้า	จะเป็นการออกก�าลงักาย 
ท่ีเน้นในเรื่องของการท�า	 Cardio	 และการ	 Burn	 Fat	 หรือ	 
Burn	Calorie	ยกตัวอย่างเช่น	วิ่ง	ปั่นจักรยาน	ว่ายน�้า

ออกก�าลังกายช่วงไหนดี?
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กลางวัน-บ่าย
เป็นช่วงเวลาท่ีร่างกายท�างานอย่างเต็มที่	 และอุณหภูม ิ

ในร่างกายจะเป็นปกต	ิการท�างานของระบบต่างๆ	ในร่างกายฟ้ืนตัว
จากการพักผ่อนเรยีบร้อยแล้ว	ซึง่การออกก�าลงักายในช่วงเวลาน้ี 
ร่างกายของเราจะมีระดับฮอร์โมนและการไหลเวียนท่ีสูงกว่าใน
ช่วงเช้า	 ท�าให้สามารถออกก�าลังกายได้มากขึ้น	 ช่วยลดความ
อยากอาหารในมื้อกลางวันและมื้อเย็นได้	นอกจากนี้	ยังไม่ท�าให้
กินจุบจิบอีกด้วย	แถมยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า
มากขึน้	หลงัจากการท�างานในช่วงเช้า	ลดอาการง่วงเหงาหาวนอน 
ในช่วงบ่ายได้ดี	 จากการศึกษา	 พบว่าระบบการหายใจ	 
ในช่วงบ่ายจะท�างานได้ดีกว่าในช่วงอื่นๆ	ของวันด้วย

ข้อควรปฏิบัติในการออกก�าลงักายตอนกลางวนัถึงบ่าย
หากต้องการจะออกก�าลังกายในช่วงนี้	 ควรจะจัดสรร 

เวลาให้ดี	 และมีเวลาการออกก�าลังกายอย่างน้อย	1	 -	 2	ชั่วโมง	 
เผื่อการอบอุ่นร่างกาย	และควรควบคุมการรับประทานอาหาร
หลังจากออกก�าลังกายให้ดี	เพื่อไม่ให้รับประทานเยอะจนเกินไป	 
การออกก�าลังกายท่ีแนะน�าส�าหรับช่วงเวลาน้ีคือการออก
ก�าลังกายในลักษณะท่ีเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแบบ 
ใช้แรงต้าน	เช่น	Weight	Training

เย็น-ค�่า
เป็นช่วงเวลายอดนิยมของคนท�างาน	 เนื่องจากเป็น 

ช่วงเวลาหลังจากการท�างาน	 โดยทั่วไปแล้วคนเราจะมีอุณหภูมิ
และฮอร์โมนในร่างกายสูงที่สุดในช่วง	 18.00	 น.	 เป็นต้นไป	 
ท�าให้สามารถออกก�าลงักายได้อย่างเตม็ประสทิธิภาพ	และความ
เสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บน้อย	 เน่ืองจากอุณหภูมิในร่างกาย

เป็นปกติ	 แถมยังช่วยผ่อนคลายความเครียด	 และลดอาการ 
เมื่อยล้าจากการท�างาน	 เพราะการออกก�าลังกายในช่วงเย็น 
จะช่วยกระตุ้นการท�างานของร่างกาย	 จึงจะท�าให้รู ้สึกสดชื่น 
มากขึ้นหลังจากออกก�าลังกาย	ที่ส�าคัญยังช่วยลดความอยาก
อาหารในมื้อเย็นได้	ท�าให้ไม่รับประทานมากจนเกินไป

ข้อควรปฏิบัติในการออกก�าลังกายตอนเย็นถึงค�่า
ในขณะออกก�าลังกายและหลังจากออกก�าลังกาย 

ควรดื่มน�้าอุณหภูมิห้อง	 เพ่ือปรับอุณหภูมิในร่างกายเป็นปกต	ิ
เพราะถ้าหากดื่มน�้าเย็นอุณหภูมิร่างกายจะปรับลดเร็วจนเกินไป	
ท�าให้ร่างกายท�างานหนัก	และเสียเหงื่อมาก	อาจท�าให้เป็นไข้ได้	 
และไม่ควรรับประทานอาหารก่อนออกก�าลังกาย	แต่ถ้าหากกลัว
หมดแรงก็ควรรับประทานเป็นผลไม้แทน	นอกจากน้ี	 หลังจาก
ออกก�าลังกาย	ควรเว้นระยะอย่างน้อย	4	-	6	ชั่วโมง	ก่อนเข้านอน	 
เพื่อให้ร่างกายปรับสมดุล	จะท�าให้หลับได้สนิทมากขึ้น	ส่งผลให้
ตืน่ขึน้มาในวนัรุง่ขึน้อย่างสดชืน่	การออกก�าลงักายในช่วงเวลา
น้ีท�าได้ค่อนข้างหลากหลาย	ขึน้อยู่กับว่างานในวนัน้ันๆ	เป็น
อย่างไร	 มีความเครียดหรือล้าจากการท�างานไหม	ถ้าไม่มี	
สามารถท่ีจะเล่น	Weight	Training	และ	Cardio	เพือ่	Burn	Calorie	 
ได้ด้วย	 แต่ถ้ามีความล้ามาแล้ว	 แนะน�าให้เป็นกิจกรรม 
เบาๆ	หรือเน้นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	เช่น	โยคะ

อย่างไรก็ตาม	 ไม่ว่าคุณจะเลือกออกก�าลังกายเวลาไหน	 
หรือแบบใด	 ก็ขอให ้มีความสุข กับการออกก� า ลั งกาย	 
โดยสร้างวินัยให้ตนเองในการออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ	 
เพื่อจะท�าให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป	
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	 ถ้าชีวิตวุ่นวาย	การเป็นอยู่ของมนุษย์สับสน	หาระเบียบไม่ได้	 โอกาสในการด�าเนินชีวิตก็จะหายไป	 เช่น	 ในที่ประชุม	 
ถ้าไม่มีระเบียบ	 โต๊ะเก้าอี้ก็วางเกะกะทั่วไป	คนก็เดินกันไปเดินกันมา	 ใครพูด	ก็ฟังกันไม่รู้เรื่อง	สับสน	แม้แต่เมื่ออยู่ในบ้าน
ของเรา	ถ้าสิ่งของตั้งวางไม่เป็นระเบียบ	กระจัดกระจายอยู่ตรงโน้นตรงนี้	แม้แต่จะเดินก็ยาก	เดินไปก็เตะโน่น	ชนนี่	กว่าจะ
ถึงประตูก็เสียเวลาตั้งหลายนาที	 แต่พอเราจัดของให้เป็นระเบียบ	ตกลงกันว่าตรงนี้เป็นทางเดิน	ก็เว้นไว้เป็นช่องว่าง	 เรา
เดินพรวดเดียวก็ถึงประตู	ท�าให้สะดวกรวดเร็ว

ทำ�ไมจึงต้องจัดระเบียบ 
ทำ�ไมจึงต้องมีวินัย
ที่มา	:	ธรรมะกับการท�างาน	รวมธรรมะโดย	สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์	(ป.	อ.	ปยุตฺโต)

	 กิจการต ่ างๆ 	 ต ้ องมี ระ เบียบ	 
หรือต้องอาศัยวินัยมาจัดสรรโอกาส 
ทั้งนั้น	 ที่เห็นได้ง่ายๆ	 เช่น	 เมื่อแพทย์จะ
ผ่าตัด	 ศัลยแพทย์จะต้องการวินัยมาก	 
จะต้องจัดระเบียบเครื่องมือที่ใช ้ตาม
ล�าดบัการท�างานอย่างเคร่งครดั	ต้องตกลง
กันไว้ก่อนว่า	 ขั้นตอนใดจะใช้เครื่องมือ
ไหน	และส่งเครื่องมือให้ถูกต้อง	คนนี้ยืน
ตรงนี้	จังหวะนี้	 	ถึงเวลาไหนส่งเครื่องมือ 
อันไหน	 เพราะอยู่ในช่วงของความเป็น
ความตาย	พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือ	 
ต ้องพร ้อมและต ้องจัดให ้ ถูกล�าดับ 
ทุกอย่าง	ผิดนิดไม่ได้	 เพราะงานน้ันต้อง
เป็นไปตามเวลาทีจ่�ากดั	ฉะน้ัน	ในกิจการท่ี 
ยิ่งมีความส�าคัญ	มีความซับซ้อน	มีความ
เป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้อง	วินัยจะยิ่ง
ต้องมี	ความเคร่งครัดแม่นย�ามากยิ่งขึ้น
	 ในสังคมวงกว้างออกไป	ถ้าชีวติคน
ไม่ปลอดภัย	สงัคมไม่มคีวามเป็นระเบยีบ	
มีโจร	มีขโมย	มีการท�าร้ายกัน	 เราจะไป
ไหนเวลาไหน	 ก็ไม่สะดวก	 เพราะกลัว
ว่าถ้าไปเวลาน้ี	 หรือผ่านสถานที่จุดนั้น
แล้ว	 อาจจะถูกท�าร้ายได้	 เมื่อคนไม่กล้า 
เดินทาง	มีความหวาดระแวง	กิจการงาน 
ของสังคมและการด�าเนินชีวิตของบุคคล	 
ก็หมดความคล่องตัว	ท�าให้ขดัข้องไปหมด

	 โดยนัยนี้ 	 วินัยจึงช ่วยจัดท�าให ้
เกิดระบบระเบียบในชีวิตและสังคมขึ้น	 
ท�าให้เกิดความคล่องตัว	 จะท�าอะไรต่อ
อะไรก็ได้ผล	 ฉะนั้น	 การจัดวางวินัยจะ
ต้องค�านงึถงึความมุง่หมายน้ีอยู่เสมอ	เช่น	
ต้องตรวจสอบว่าการจัดวางวินัยของเรา
มีความมุ่งหมายชัดเจนหรือไม่ที่จะช่วย
ให้ชีวิตและกิจการงานเป็นไปได้ด้วยด	ี 
เกิดมีโอกาส	และท�าให้มั่นใจว่า	 เมื่อเรา

จัดระบบระเบียบเรียบร้อยดีแล้ว	 โอกาส
ในการพัฒนาชวิีตจะเกิดขึน้	ความเป็นอยู่ 
และกิจการต่างๆ	 จะเป็นไปด้วยความ
คล่องตัว	 น�าไปสู่จุดหมายท่ีดีงามตามที่
ต้องการ
	 ในการพัฒนามนุษย ์ระยะยาว	 
ถ้าไม่มีวินัยเป็นพ้ืนฐาน	 ก็จะท�าให้เกิด 
ความขัดข ้องวุ ่นวายสับสน	 ฉะนั้น	 
เราจึงจัดวางวินัย	 เพ่ือความมุ ่งหมาย 
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ระยะยาวในการพัฒนามนุษย์ด้วย	และ
ด้วยเหตุน้ี	 วินัยจึงเป็นเรื่องส�าคัญใน
สงัคมประชาธิปไตย	เพราะประชาธิปไตย
ต้องการโอกาสเหล่าน้ี	 ในการท่ีจะให้
มนุษย์มาสื่อมาแสดงออก	 เพ่ือน�าเอา
ศักยภาพของตัวเองออกมาร่วมในการ
สร้างสรรค์สังคมอย่างได้ผล

	 สรุปว่า	 วินัยมีความหมายเชิงบวก	
คือ	เป็นการจดัสรรโอกาสให้ชวิีตและสงัคม 
ด�าเนินไปโดยสะดวก	 คล่องตัว	 ได้ผล	 
อย่างมีประสิทธิภาพ	และเป็นโอกาสแก่ 
การพัฒนามนุษย์ด้วย
	 ความส�าคัญของวินัย	 อยู ่ที่การ 
ฝึกคนให้มีศีล	 ศีลนั้นมีความส�าคัญมาก	

เมื่อคนตั้งอยู่ในวินัยอย่างที่เรียกกันว่า
เป็นคนมีวินัยแล้ว	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เป็นองค์ประกอบส�าคญัอย่างหน่ึงในสิง่ท่ี 
เรยีกว่า	แสงเงนิแสงทองของชวิีตทีด่งีาม	 
ซึ่งมี	 7	 ประการด้วยกัน	 ความมีวินัย
หรือศีลน้ีเป็นรุ่งอรุณของการศึกษา	หรือ 
แสงเงินแสงทองนั้นอย่างหนึ่ง
	 พระพุทธเจ้าตรสัว่า	เมือ่พระอาทติย์
จะอุทัย	 ย่อมมีแสงเงินแสงทองข้ึนมา
ก่อนฉันใด	ชีวิตที่ดีงามจะเกิดข้ึน	 โดยมี
ความถึงพร้อมด้วยศีลหรือความมีวินัยน้ี 
เป็นสิง่บ่งบอกเบือ้งแรกด้วยฉนัน้ัน	ถ้าคน
ตั้งอยู่ในวินัยมีศีลแล้ว	 ก็มั่นใจได้ว่าชีวิต
ที่ดีงามจะเกิดขึ้น	 เท่ากับว่าพระพุทธเจ้า
ตรสัให้ค�ารบัรองไว้ว่า	ศลีหรอืความมวีนิยั
เป็นรุ่งอรุณของการศึกษา	เป็นสัญญาณ
ว่ามนุษย ์จะมีการพัฒนาและมีชีวิต 
ที่ดีงามต่อไป	
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16	ธันวาคม	–	15	มกราคม	
(ราศีธนู)
คุณเจอปัญหา	 เจอเรื่องเครียดและดูอึดอัด	
กดดัน	แต่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้ว	และยังเป็นคนที่
อดทน	มีมุมมองดีๆ	มีพลังงานด้านบวกออกมา	
ถ้าใจเย็นๆ	ค่อยๆ	มองปัญหา	จะรู้ว่าในความ 
มืดมิดนั้นยังมีแสงสว่างอยู่	คนรอบข้างก็พร้อม
ที่จะเป็นท่ีพ่ึงพิงให้ได้เช่นกัน	 การเงินได้รับ 
โชคลาภจากผูใ้หญ่เพศหญิงทีม่บีคุลกิน่าเคารพ	 
ดูภูมิฐาน	ดูมีเมตตา	 เขาจะมาช่วยเหลือเรื่อง
การเงนิของคณุ	การงานไม่มอีะไรทีด่นู่าเป็นห่วง
เลย	ทกุอย่างทีไ่ด้รบัมาน้ันแม้จะไม่ใช่งานทีง่่าย	
แต่ก็รูแ้นวทางท่ีจะรบัมอื	จดัการกับภาระงานที ่
ได้รับมาท�าให้งานออกมาได้ดมีาก	จนอาจจะดี 
เกินกว่าทีคุ่ณหวังไว้เสยีอกี	ควรท�าบญุให้กับวัด
ที่ได้ผ่านระหว่างการเดินทาง

13	กุมภาพันธ์	–	13	มีนาคม	
(ราศีกุมภ์)
คณุรูส้กึว่าชวิีตในช่วงนีช่้างดวุู่นวายไปหมด	จงึ
เป็นช่วงท่ีคุณเริ่มหาเวลาออกมาอยู่กับตัวเอง	
เริม่ลดการพบปะสงัสรรค์กับเพ่ือนฝงู	หากิจกรรม 
สงบๆ	หรือเริ่มหาหนังสือมาอ่าน	ทบทวนชีวิต 
ทีผ่่านมาของตวัเอง	สถานการณ์ทางการเงนิใน
ช่วงน้ีอยู่ในสภาพคงตวั		เรือ่งของงานในดเูหมอืน
จะมีเรื่องให้ต้องปวดหัว	 ได้รับงานเก่าๆ	ที่เคย
ท�าไปแล้ว	หรอืเป็นงานทีถู่กตกีลบัให้มาแก้ใหม่	
แม้จะรูส้กึหงดุหงดิใจ	 ไม่มไีฟในการท�างานช่วง
แรกๆ	แต่เมือ่ท�าใจยอมรบัมนั	และพยายามท�า
ตามความสามารถของตวัเอง	ท�าให้งานเหล่าน้ัน
ออกมาดีทเีดยีว	ควรท�าบุญไหว้พระ	เข้าวัดท่ีคุณ
เจอระหว่างการเดินทาง	จะแวะเข้าไปวัดเดียว
หรอืหลายๆ	วัดก็ได้	จะช่วยส่งเสรมิดวงชะตาคณุ

13	เมษายน	–	13	พฤษภาคม	
(ราศีเมษ)
คุณจะพบปะสงัสรรค์กับเพ่ือนฝงูอยู่บ่อยครัง้ใน
ช่วงนี	้อาจจะเป็นเพราะมเีรือ่งดีๆ 	เข้ามาให้ต้อง
ออกไปฉลองอยู่บ่อยครั้ง	 โดยเฉพาะเรื่องของ
งาน	ช่วงนี้อาจจะได้รับงานใหญ่เข้ามา	 งานท่ี
ดูมีเกียรติ	หรือไม่ในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะได้โบนัส	
หรอืได้เลือ่นต�าแหน่ง	การเงนิในเดอืนนีม้โีอกาส
ได้รับเงินก้อนใหญ่ท่ีได้มาจากการท�างานหนัก
มาตลอด	ซึ่งคุณควรจะต้องแบ่งเก็บเงินก้อนน้ี
ไว้สักหน่อย	 เพราะช่วงน้ีดูเหมือนจะมีเรื่องให้
เสียเงินเยอะเช่นกัน	การงานได้รับภาระงานที่ดู
หนัก	และท้าทายขึ้น	แม้จะดูเป็นอุปสรรคบ้าง
ในตอนแรก	แต่ก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดี	
ควรท�าบุญ	หรือช่วยเหลือสนับสนุนแม่ชี	 หรือ
ไปท�าบุญร่วมกับผู้ใหญ่เพศหญิงท่ีมีลักษณะ
จัดการเก่ง	คล่องแคล่ว	ว่องไว

16	มกราคม	–	12	กุมภาพันธ์	
(ราศีมังกร)
รู ้สึกว่าไม่ว่าช่วงนี้จะคิด	 วางแผน	 หรือลงมือท�า
อะไร	 ผลออกมาไม่เหมือนที่คิดไว้เลย	 ส่วนใหญ่
ออกมาดูช้าและไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนที่ได้
วางแผนไว้	การเงินได้มาจากความขยัน	รับผิดชอบ	 
และอดทนต่อการงานที่ได้รับมอบหมาย	 และยัง 
มีโอกาสได้รับโชคลาภจากผู้ใหญ่เพศชายท่ีดูมี 
ความนุ่มนวล	ดภููมฐิาน	และมเีมตตาเข้ามาหยิบย่ืน 
โชคลาภ	หรอืผลประโยชน์ให้ด้วย	การงาน	ได้รบังาน
ที่ท้าทาย	เป็นงานที่จะพิสูจน์ความสามารถ	ซึ่งคุณ
อาจรู้สึกว่าท�าออกมาได้ไม่ดีนัก	 แต่งานกลับออก
มาดีกว่าที่คิด	 ช่วงน้ีมีโอกาสได้รับข่าวดีเก่ียวกับ
งานที่ท�าอยู่ด้วย	ถ้าเป็นพนักงานบริษัท	และก�าลัง
รอเรื่องของการได้รับโบนัส	 หรือการเลื่อนต�าแหน่ง	
มีโอกาสมากที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้น	ท�าบุญกับวัดที่
ตั้งใจว่าจะเดินทางไปท�าบุญ
 

14	มีนาคม	–	12	เมษายน	
(ราศีมีน)
คุณมีความสุข	 ความพอใจกับสถานการณ์ใน
ตอนนี้	 รู้สึกว่ามีเวลาที่จะไปใช้ชีวิตกับเพ่ือนฝูง	
พ่ีน้อง	คนรัก	หรือครอบครัวมากขึ้น	 การเงินก็
ไม่มีอะไรติดขัด	 เงินท่ีได้รับมาจากงานท่ีได้รับ
ความชื่นชมจากผู้คนรอบข้าง	การงานจะได้รับ 
การช่วยเหลอื	การสนับสนนุจากผูใ้หญ่เพศหญิง
ที่คุณอาจจะรู้สึกเกร็งๆ	 อึดอัด	 ท�างานกับเธอ
อย่างไม่สบายใจนกั	เพราะเธอมบีคุลกิท่ีดถืูอตวั	
แต่แม้จะดเูป็นเรือ่งยากในช่วงแรก	สกัพักหนึง่ก็
สามารถปรับตัวได้	รวมทั้งยังท�าผลงานออกมา
ได้ดีอีกด้วย	ควรออกไปท�าบุญให้แก่เด็กเล็กๆ	 
เช่น	 สถานรับเลี้ยงเด็กก�าพร้า	 หรือบริจาค 
ทุนการศึกษาให้แก่เด็ก	

14	พฤษภาคม	–	13	มิถุนายน	
(ราศีพฤษภ)
ช ่ ว งนี้ มี เ รื่ อ งที่ คุณต ้ อ งท� า ง าน ร ่ วม กับ 
เพ่ือนร่วมงานมากขึน้	ซึง่ทกุอย่างก็ดลูงตวั	แม้จะ 
มบ้ีางในช่วงแรกๆ	ทีด่เูหมอืนจะจดัการกันอย่าง
ไม่ค่อยราบรื่นนัก	แต่เมื่อใช้เวลาร่วมกันสักพัก
หนึง่ก็ท�าให้งานออกมาราบรืน่สมบูรณ์แบบเลย
ทีเดียว	การเงินมีเงินเข้ามาพอดีใช้	 ระมัดระวัง
การใช้จ่ายของตัวเองด้วย	การงานคุณรูสึ้กเบ่ือๆ	
กับงานที่ท�าอยู่	 เหมือนมีอะไรหลายๆ	 อย่าง 
เข้ามาท�าให้หงุดหงิด	 ไม่สบายใจอยู่บ่อยๆ	 
โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนร่วมงาน	หรือเจ้านาย
ช่วงนี้ต้องอดทนถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้จะดีขึ้นแล้ว	
ควรท�าบุญ	ท�าทานให้กับวัด	สถานสงเคราะห	์
มูลนิธิ	 หรือองค์กรการกุศลโดยการให้อุปกรณ์
ที่ท�าจากไม้	เช่น	ไม้กวาด	ไม้ก่อสร้าง	
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14	มิถุนายน	–	14	กรกฎาคม	
(ราศีเมถุน)
คุณรู้สึกว่าในเดือนน้ีเริ่มมีเงินเข้ามาหมุนเวียน
ใช้จ ่ายได้ง ่ายขึ้น	 ซึ่งท้ังหมดมาจากความ
พยายาม	ขยัน	อดทนท�างานหาเงินของคุณเอง	
การเงินในช่วงน้ีนอกจากจะได้รับเงิน	 โชคลาภ	
ผลประโยชน์	จากผูใ้หญ่เพศหญิง	ไม่กังวลเรือ่ง
การเงนิเท่าไร	แต่เรือ่งการงานน่ีสิ	การงานช่วงนี้
จะมีเรื่องปวดหัวให้ต้องมาจัดการเพิ่มเติม	งาน 
ที่ต ้องจัดการน้ีอาจไม่ใช่งานของคุณเพียง 
คนเดียว	 แต่ยังต้องจัดการประสานงานของ
เพ่ือนร่วมงานหรือทีมงานคุณด้วย	 เพราะ 
ดูเหมือนพวกเขายังไม่ช�านาญกับงานที่ท�าอยู่นัก	 
จึงต้องรบกวนคุณให้ช่วยเหลือ	ปรับแก้	หรือให้
ค�าแนะน�าเพ่ิมเติมกับพวกเขา	ควรท�าบุญโดย
การเข้าไปช่วยเหลือบริจาคทุนทรัพย์	 หรือให ้
ทนุการศกึษาแก่เด็กทีเ่ก่งและมคีวามรบัผดิชอบ	

17	สิงหาคม	–	16	กันยายน	
(ราศีสิงห์)
คุณจะเจอกับปัญหาบางอย่างท่ีอยู่ๆ	 ก็เข้ามา
ให้คุณไม่ทันตั้งตัว	 ท�าให้วิตกกังวล	 อึดอัด	 ถึง
แม้จะเป็นปัญหาใหญ่แค่ไหน	 ก็อยากให้คุณ
ลองค่อยๆ	พิจารณากับปัญหาท่ีเกิดขึน้	ใจเย็นๆ	 
ลองปรึกษาคนรอบตัวท่ีรู ้สึกว่าไว้ใจเขาได้	 
การเงินคุณมีภาระที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายมาก
เป็นพิเศษ	 	 ปกติคุณเป็นคนเก่งและมีความ 
รับผิดชอบอยู่แล้ว	 	 	 	 	 ไม่ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไร
เข้ามาเพิ่มก็สามารถรับผิดชอบได้	 ควรเก็บเงิน
ส่วนหนึ่งไว้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่จะเกิดข้ึนใน
ช่วงนี้เผื่อไว้ก่อน	การงานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง	 
รับผิดชอบต่องานได้ดีแล้ว	 ควรไปท�าบุญท่ีวัด
ที่มีชื่อเสียง	หรือวัดที่ดูสวยงาม	เจริญรุ่งเรือง	

17	ตุลาคม	–	15	พฤศจิกายน	
(ราศีตุลย์)
คณุดสูดใส	กระตอืรอืร้น	คล่องแคล่ว	มากกว่าเดมิ	 
รู ้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็ก	 กล้าคิด	 กล้า
ตัดสินใจ	 กล้าลงมือท�าบางสิ่งบางอย่าง	 การ
เงนิท่ีได้มานัน้มาจากความขยันและความทุม่เท
กระตือรือร้นของคุณ	ช่วงนี้รู้สึกกระตือรือร้นกับ
เรือ่งเก่ียวกับการเงนิมากขึน้เป็นพิเศษ	เช่น	อาจ
จะอยากน�าเงินท่ีมีไปลงทุนเพ่ือให้ได้ดอกผล 
ทางการเงิน เ พ่ิมพูนมากย่ิง ข้ึน	 หรือการ 
น�าเงินส่วนหนึ่งไปเล่นหุ้น	เป็นต้น	การงานที่ได้
รบัมอบหมายมาส่วนใหญ่เป็นงานทีรู่ส้กึคุ้นเคย	 
ถนัดกับงานเหล่านั้นอยู ่แล ้ว	 และยังเป ็น 
ที่ปรึกษาเรื่องงานท่ีดีให้กับเพ่ือนร ่วมงาน	 
ลกูน้องอกีด้วย	ควรไปท�าบุญร่วมกับเพ่ือนท่ีดูเก่ง	
มคีวามคิดสร้างสรรค์	หรอืท�าบญุด้วยการบรจิาค
ทรพัย์สนิให้แก่เดก็ทีอ่ายุประมาณ	10	ปีขึน้ไป

15	กรกฎาคม	–	16	สิงหาคม	
(ราศีกรกฎ)
คุณมีความมุ ่งมั่น	 ความกระตือรือร ้นอย ่าง 
เต็มเปี ่ยม	 เป็นช่วงท่ีใส่พลังทั้งหมดให้ตัวเอง		
พร้อมทุ่มเทให้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่กลัวเหน่ือย	
และไม่หวั่นกับอุปสรรค	 กลับรู้สึกว่าปัญหาหรือ
อุปสรรคท่ีเข้ามาหาเป็นเรื่องสนุก	 สร้างความ
ท้าทายด้วยซ�า้ไป		ช่วงนีจ้ะมภีาระค่าใช้จ่ายทีอ่ยู่ๆ	
ก็มาเรียกเก็บพร้อมกันพอดี	มีโอกาสท่ีจะชักหน้า 
ไม่ถึงหลังเลยทีเดียว	 	 ถ้าได้รับเงินมาแล้วควรรีบ
เก็บเงินส่วนหน่ึงไว้กับตัวก่อนดีกว่า	 แต่คุณได ้
รับงานใหม่เปน็งานทีรู่้สึก	ไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไร	
คุณกลบัทุม่เท	กระตอืรอืร้นและรูส้กึตืน่เต้นกับงาน	
น�าพลังบวกในร่างกายส่งให้กับงานอย่างเต็มที่	
ควรท�าบุญโดยการเข้าไปช่วยเหลือโดยตรง	หรือ
การเข้าไปให้ก�าลังใจให้แก่คนท่ีถูกข่มเหงรังแก	
หรือคนที่ก�าลังมีปัญหาชีวิต
 

17	กันยายน	-16	ตุลาคม	
(ราศีกันย์)
คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีบางอย่างในเร็วๆ	 นี้	 
โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวกับโชคลาภ	 เงินทอง	 
ถ้าเป็นพนักงานบริษัท	 ก็มีโอกาสที่หัวหน้า
จะเพ่ิมโบนัสหรืออาจจะเลื่อนต�าแหน่งให้	 
การเงินใช้จ่ายไปกับงานเลี้ยง	 งานสังสรรค์	
พบปะเพ่ือนฝูง	 หรือพาครอบครัวไปกินเลี้ยง	
หรือไปเที่ยวบ่อยในช่วงนี้	 ควรจะระมัดระวัง
เรื่องการใช้จ่ายให้มากข้ึนการงานหากเป็นเพศ
หญิงจะเป็นที่ชื่นชมของเจ้านาย	ลูกน้อง	หรือ 
เพ่ือนร่วมงานหลายๆ	คน	ถ้าหากคุณเป็นเพศ
ชายจะมผู้ีหญิงท่ีดมูลีกัษณะเป็นผูน้�า	จดัการเก่ง	 
เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน	 ควร
ท�าบุญ	บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่วัด	หรือองค์กร
การกุศลที่ก�าลังก่อสร้างอยู่	

16	พฤศจิกายน	–	15	ธันวาคม	
(ราศีพิจิก)
คุณมคีวามรูส้กึว่าได้ผ่านปัญหาหรอืเรือ่งหนกัๆ	
ไปแล้ว	 ท�าให้มีความสบายใจโล่งใจมากขึ้น
เป็นพิเศษ	 และยังได้ออกไปพบปะสังสรรค์	 
กินเลี้ยง	 ไปเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิม	การเงินเป็น
ที่น่าพึงพอใจ	 ไม่รู้สึกว่ามันน้อยเกินไป	 รู้สึกว่า
มันก�าลังพอดี	 เพียงพอส�าหรับคุณ	 คุณยังรู้สึก
อยากน�าเงินหรือของไปบริจาค	ท�าบุญท�าทาน	
การงานท่ีได้รบัมอบหมายเป็นงานทีรู่ส้กึว่ายาก	 
ไม่ค่อยชอบหรือไม่ค่อยพอใจมันมากนัก	แต่
ก็ยังเพ่ิมพลังงานด้านบวกให้กับงานที่ได้รับ	 
แม้งานจะออกมาช้าบ้าง	หรือไม่ได้ดั่งใจบ้าง	
แต่งานก็ออกมาได้ดีมากทีเดียว	ควรท�าบญุเพ่ือ
ส่งเสรมิดวงชะตาโดยการบรจิาคทนุทรพัย์	หรอื
สิง่ของทีเ่ก่ียวกับอปุกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรยีน
เล็กๆ	หรือให้กับเด็กๆโดยตรง	
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