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	 ในปัจจุบันนี้ทุกคนให้ความส�าคัญกับนวัตกรรม	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก็เล็งเห็นถึง 
ความส�าคัญของนวัตกรรมเช่นกัน	 โดยเชื่อว่าองค์กรจ�าเป็นต้องมีนวัตกรรม	 
และจะต้องสร้างนวัตกรรมให้กลายเป็นวิถีการด�าเนินงานขององค์กร	 องค์กรนั้น 
จึงจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน	
	 น่ีจึงเป็นท่ีมาให้เอ็กโก	 กรุ๊ป	 จัดโครงการประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร 
ขึ้นมา	ในชื่อว่า	“EGCO	Group	Innovation	Team	Challenge	2018”	เพื่อส่งเสริม
ให้พนักงานใช้ประสบการณ์	ความรู	้และความคดิสร้างสรรค์ของตนในการออกแบบ
แนวคิดเชิงนวัตกรรมหรือผลงานนวัตกรรม	และน�าเอาแนวคิดเชิงนวัตกรรมและ 
ผลงานนวัตกรรมนั้นๆ	 ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท�างานให้ดีขึ้น
อย่างสม�่าเสมอ	จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	ส่วนใครจะเป็นผู้คว้ารางวัล	
หรือเรื่องราวของนวัตกรรมแต่ละผลงานจะเป็นอย่างไร	 ติดตามได้ในคอลัมน์	 
Talk	Tell	Told
	 ในส่วนของฝุ่น	PM	2.5	นั้น	คอลัมน์	Life	Around	the	World	เรามีนวัตกรรม 
แห่งอนาคตท่ีจะช่วยให้บ้านกรองฝุ่นได้	 มาฝากกัน	 นอกจากน้ี	 คุณยังสามารถ 
จัดอันดับเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟภายในบ้าน	กับคอลัมน์	Go	Green	รวมถึงตรวจสอบ 
สุขภาพของตนเองกับอาการเวียนหัวเมื่อลุกยืน	 จากคอลัมน์	 Health	 และ 
อีกหลากหลายคอลัมน์ที่จะมาท�าให้	Life	ของคุณมีความสุขมากขึ้น	

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต
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	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าขนอม	 จ�ากัด	 ในกลุ ่มเอ็กโก	 โดย 
นายสืบศักดิ์	 ชูฤทธิ์	 กรรมการผู้จัดการ	 รับรางวัลอุตสาหกรรม
ดีเด่น	 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ	 ประจ�าปี	 2561	 
(The	Prime	Minister’s	Industry	Award	2018)	ซึ่งจัดขึ้นโดย
กระทรวงอุตสาหกรรม	 ในฐานะสถานประกอบการที่มีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ	 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามท่ีก�าหนดทุกด้าน	และเป็นตัวอย่างท่ีด ี
ให้กับสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอื่นๆ	อีกทั้งยังสะท้อน
ถึงความสามารถและบทบาทขององค์กรในการมีส่วนร่วม	 
ขับเคลือ่นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างย่ังยืน	จากพลเอก	 
ประยุทธ์		จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตร	ีเมือ่วนัท่ี	20	ธันวาคม	2561	
ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น - การบริหารงานคุณภาพ

News Update

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม กฟผ. 
รวมน�้าใจ ช่วยวาตภัยใต้จากพายุปาบึก  

	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 และ
บริษัทในกลุ ่ม	 รวมน�้าใจช่วยเหลือผู ้ประสบวาตภัย
จากพายุปาบึก	 มอบเงินสนับสนุนภาครัฐ	 จ�านวน	
10,000,000	บาท	โดยนายดนุชา	สิมะเสถียร	รองกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่	 สายงานบัญชีและการเงิน	 เป็นผู ้แทน 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 หน่ึงในบริษัทในกลุ่ม	 กฟผ.	 ร่วมบริจาคเงิน	
จ�านวน	3,000,000	บาท	 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและ
เยียวยาผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อนปาบึก	 ในงาน	
“รวมน�้าใจไทย	ช่วยวาตภัยใต้”	 ผ่านส�านักนายกรัฐมนตรี	
โดยมีพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 เป็น
ประธานรับมอบเงิน	เมื่อวันที่	7	มกราคม	2562	ณ	ห้องส่ง	
5	อาคารปฏิบัติการ	บริษัท	อสมท.	จ�ากัด	(มหาชน)



5

เอ็กโก กรุ๊ป เปิด บจ. อีแอนด์อี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส  
ให้บริการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโครงการโรงไฟฟ้าน�้าเทิน 1 สปป.ลาว

	 นายจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 
เอ็กโก	กรุ๊ป	 	 และคณะผู้บริหาร	 ร่วมท�าพิธีเปิดบริษัท	 อีแอนด์อี	 
เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง	 
บริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(ESCO)	ในกลุ่ม 
เอก็โก	กับ	EDL-GEN	Operation	and	Maintenance	Service	Sole	 
Company	 Limited	 (EDL-GEN	 O&M)	 เ พ่ือให ้บริการ 
เดนิเคร่ืองและบ�ารุงรักษา	โครงการโรงไฟฟ้าน�า้เทนิ	1	ใน	สปป.ลาว	 
ซึง่อยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	และมกี�าหนดเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ใน
ปี	 2565	 รวมทั้งให้บริการงานด้านอื่นๆ	แก่โรงไฟฟ้าและโรงงาน
อุตสาหกรรมอื่นๆ	ใน	สปป.ลาว	
	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	 เรือเอกชัชวรรณ	สาครสินธุ์	 
อุปทูตรักษาการ	 สถานเอกอัครราชทูตไทย	 ณ	 เวียงจันทน์	 
ท่าน	ป.อ.ดาววง	พอนแก้ว	หัวหน้าห้องการกระทรวง	 กระทรวง
พลงังานและบ่อแร่	 สปป.ลาว	 และ	ท่านนางรัตนา	ประทุมวัน	 
ผู้อ�านวยการใหญ่	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าลาว	 (มหาชน)	 ร่วมพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการ	 	 เมื่อวันที่	11	มกราคม	2562	ณ	โรงแรมลาว
พลาซ่า	เวียงจันทน์	สปป.ลาว
	 ส�าหรับ	บริษัท	อีแอนด์อี	เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	
จดทะเบียนเมื่อวันที่		15	พฤศจิกายน	2561	ด้วยทุนจดทะเบียน	
1,000,000	USD	ซึง่ทางเอสโก	ถือหุน้	40%	และ	EDL-GEN	O&M	
ถือหุ้น	60%



	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 เปิดประสบการณ์พนักงานทุกระดับ	พาไปใช้
ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติ	ในโครงการ	“เด็กดอย”	ประจ�าปี	2562	เพื่อ
ปลกูจติส�านึกรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะ
ป่าต้นน�้า	พร้อมส่งเสริมค่านิยมการท�างานเป็นทีม	 (Teamwork)	
ซึ่งเป็นหนึ่งใน	Core	 Values	 ของเอ็กโก	 ตลอดจนสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารของเอ็กโก	และบริษัท
ในเครือ	 ผ่านการท�ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
การด�ารงชีวิตอยู่ในป่า	 เป็นเวลา	5	วัน	4	คืน	ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ	วันที่	 
27	กุมภาพันธ์	 -	 3	มีนาคม	2562	ณ	หน่วยพิทักษ์ฯ	ดอยผาตั้ง	
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	จ.เชียงใหม่
	 ส�าหรับโครงการเด็กดอยในปีนี้	 มีผู้บริหารและพนักงาน 
เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	67	คน	ทั้งพนักงานจากส�านักงานใหญ่	
และบรษิทัในเครอื	อาท	ิโรงไฟฟ้าขนอม	บรษิทั	เอก็โก	เอน็จเินียริง่	 
แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (ESCO)	 โรงไฟฟ้าเอ็กโกโคเจนเนอเรชั่น	 
โรงไฟฟ้าลพบุรี	โซลาร์	ร้อยเอ็ด	กรีน	โรงไฟฟ้าน�้าเทิน	2	สปป.ลาว	
โรงไฟฟ้า	เคซอน	ประเทศฟิลิปปินส์	และเหมืองถ่านหิน	มานัมบัง	 
เมารา	อีนิม	ประเทศอินโดนีเซีย	

เอ็กโก กรุ๊ป สร้างทีมเวิร์คพนักงาน 
ในโครงการ “เด็กดอย” คณะต้อนรับเด็กดอย	

ณ	สถานีรถไฟเชียงใหม่

การท�ากิจกรรมกลุ่ม
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	 เหล่าเด็กดอย	 เริ่มต้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ	 ไปยัง
เชียงใหม่	 ด้วยรถไฟจากหัวล�าโพง	 การเดินทางที่ท�าให้ทุกคนได้
ท�าความรูจ้กัเพ่ือนใหม่และรูจ้กักันมากขึน้	ด้วยการใช้เวลาร่วมกัน 
ในหน่ึงคนืบนรถไฟ	หลงัจากนัน้มุง่หน้าสูด่อยอนิทนนท์	สถานทีท่�า
กิจกรรมหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าศึกษาธรรมชาติในเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ	 ก่ิวแม่ปาน	 เพ่ือเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าต้นน�้า
ภาคเหนือและความสัมพันธ์ของส่ิงมีวิตต่างๆ	 ในป่า	 การเรียนรู้ 
การสื่อความหมายทางธรรมชาติ	และการใช้ชีวิตให้เป็นหนึ่งเดียว
กับส่ิงแวดล้อม	 โดยการค้างแรมในป่าและการท�าอาหารร่วมกัน	 
รวมท้ังการเรียนรู้การท�างานเป็นทีม	และการปรับตัวอยู่ร่วมกับ 
ผู้อื่น	ผ่านกิจกรรมต่างๆ	ตลอด	4	คืน	5	วันในค่าย
	 โครงการเด็กดอย	 นับเป ็นหน่ึงในกิจกรรมที่ตอกย�้า 
วิสยัทศัน์ของเอก็โก	กรุป๊	ในการมุง่มัน่เป็นบรษิทัไทยชัน้น�าท่ีด�าเนนิ
ธุรกิจไฟฟ้าอย่างย่ังยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 
โดยค�านงึถึงสิง่แวดล้อมและการพัฒนาสงัคม	ด้วยการเริม่ต้นปลกู 
จิตส�านึกให้พนักงานตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม	เพ่ือการอนุรกัษ์และหวงแหนธรรมชาต	ิอกีท้ังการ
สร้างทีมเวิร์คผ่านกิจกรรมในค่าย	 ยังเป็นผลลัพธ์ท่ีสามารถน�ามา
ปรับใช้ได้จริงในการท�างานร่วมกันต่อไปได้อีกด้วย	

กิจกรรมรอบกองไฟ

เดินป่าศึกษาธรรมชาติ	ณ	กิ่วแม่ปาน

ก่อนอ�าลาค่าย

เรียนรู้ระบบนิเวศในป่า

ปรุงอาหารสไตล์เด็กดอย
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ
ในงาน	 “องค์กรลดโลกร้อน	 ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและ
เสื้อผ้าเบอร์	 5”	 ซึ่งจัดข้ึนโดยความร่วมมือระหว่าง	 การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ	 
และองค์การบริหารจดัการก๊าซเรอืนกระจก	เพ่ือส่งเสรมิให้หน่วยงาน 
ต่างๆ	รวมทั้ง	เอ็กโก	กรุ๊ป	ซึ่งใช้เสื้อผ้าเบอร์	5	เป็นชุดเครื่องแบบ 
พนักงานและชุดท�ากิจกรรมของพนักงานในองค์กร	 โดยม ี
นายธงชยั	โชตขิจรเกียรต	ิผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	–	บรหิาร
องค์กร	 เป็นผู ้แทนรับมอบ	 เมื่อวันที่	 14	 กุมภาพันธ์	 2562	 
ณ	โรงแรมเซ็นทรา	บาย	เซ็นทารา	ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์	
	 เสื้อผ้าเบอร์	5	เป็นเสื้อผ้าที่มีคุณสมบัติช่วยลดความร้อน	
ดูดซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดี	 มีเนื้อผ้าที่แข็งแรง	 คงทน 
ต่อการซักและแสงแดด	 อีกท้ังยังปลอดภัย	 เพราะผลิตด้วย 

เอ็กโก กรุ๊ป รับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ 
องค์กรส่งเสริมการใช้เสื้อผ้าเบอร์ 5
“ประหยัดไฟ ใส่สบาย ไม่ต้องรีด”

	 เอก็โก	กรุป๊	จดังานโครงการพบปะผูบ้รหิารและงานแถลงข่าว 
สื่อมวลชน	ครั้งท่ี	 1/2562	ณ	 โรงแรม	 โซฟิเทล	กรุงเทพ	สุขุมวิท	 
เมื่อวันท่ี	 28	 กุมภาพันธ์	 2562	 เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงาน
ทางการเงินของกลุ่มเอ็กโก	 ประจ�าปี	 2561	 ความคืบหน้าและ 
การลงทนุในโครงการต่างๆ	และทิศทางการด�าเนนิธุรกจิของบรษิทั	
โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนสอบถามค�าถาม 
เกี่ยวกับบริษัทในแง่มุมต่างๆ

โครงการพบปะผู้บริหาร
และงานแถลงข่าวสื่อมวลชน

สารเคมแีละสย้ีอมผ้าทีป่ราศจากสารก่อมะเรง็และโลหะหนกั	
นอกจากนี้ยังผ่านการทดสอบมาตรฐาน	Cool	Mode	และ
มาตรฐานความเรียบอีกด้วย	 เส้ือผ้าเบอร์	 5	 จึงเป็นทางใหม ่
ในการช่วยลดโลกร้อน	ประหยัดไฟ	ใส่สบาย	ไม่ต้องรีด	
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สรุปผลการด�าเนินงานปี 2561 ของเอ็กโก กรุ๊ป

	 ผลการด�าเนินงานของปี	 2561	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มีรายได้รวมท้ังส้ิน	
39,756	 ล้านบาท	 และมีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน	 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า	จ�านวน
ทั้งสิ้น	 23,372	ล้านบาท	มาจากการด�าเนินงานรวม	9,195	ล้านบาท
และก�าไรจากการขายเงินลงทุน	14,177	ล้านบาท
	 ดังน้ันก�าไรจากผลการด�าเนินงาน	 เมื่อรวมก�าไรจากการขาย 
เงินลงทุนแล้ว	เพิ่มขึ้น	14,104	ล้านบาท	หรือมากกว่า	100%	เมื่อเทียบ
กับปี	2560

Financial Highlight
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	 ป ี 	 2561	 นับเป ็นอีกป ีของความท ้าทาย	 
การเตบิโตของอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศยงัคงมี
จ�ากัด	 ในขณะที่พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าในประเทศมี 
การเปลี่ยนแปลง	 โดยผู้ใช้ไฟฟ้าหันมาผลิตไฟฟ้า
ใช้เองและมีผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กนอกระบบมากขึ้น	 
รวมทั้งปริมาณไฟฟ้าส�ารองมีมาก	 และภาครัฐ
ประกาศชะลอการรบัซือ้ไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีน	 
เป็นปัจจัยที่มีส่วนให้บริษัทไฟฟ้าต้องปรับตัวและ
พร้อมเสมอส�าหรับทุกสถานการณ์	 ซึ่งเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ตระหนักถึงสถานการณ์และได้เตรียมความพร้อม	
เพ่ือขับเคล่ือนองค์กรท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่
จะเกิดข้ึน	โดยรายละเอยีดของการด�าเนนิงานทัง้หมด
ในปี	2561	และก้าวต่อไปของเอ็กโก	กรุ๊ป	ในปี	2562	
เป็นอย่างไร	นายจกัษ์กรชิ พิบลูย์ไพโรจน์ กรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่	 ได้ให้ข้อมูลกับ	 Life	Magazine	 
ด้วยตนเอง

  การด�าเนินงานและผลประกอบการ ปี 2561 ท่ีผ่านมา 
เป็นอย่างไร
	 จากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร	ปี	 2561	 ถือว่าเป็น
อีกปีหน่ึงที่เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน	 
ในด้านการขยายธุรกิจนั้น	เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้เข้าลงทุนสัดส่วนร้อยละ	
49	 ในบริษัท	พาจู	 เอ็นเนอร์ยี่	 เซอร์วิส	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเจ้าของและ
ด�าเนนิธุรกิจโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วมพาจ	ูขนาดก�าลงัการผลติ	
1,823	เมกะวัตต์	จงัหวดัคย็องกี	ประเทศเกาหลใีต้	การลงทนุครัง้น้ี 
เอก็โก	กรุป๊	ได้ร่วมเป็นพันธมติรกับบรษิทั	เอสเค	อแีอนด์เอส	จ�ากัด	
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจแอลเอ็นจี	ดังนั้น	นอกจากจะเป็นการ
ขยายตลาดเข้าสู่พ้ืนที่ใหม่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว	 ยังเป็น
โอกาสน�าไปสู่ความร่วมมือในการท�าธุรกิจแอลเอ็นจี	ซึ่งเป็นธุรกิจ
ท่ีมีศักยภาพ	 ท้ังในประเทศและประเทศอ่ืนๆ	 ในเอเชียแปซิฟิก 
ในอนาคตด้วย	 โดยการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 
เมื่อวันที่	15	มกราคม	2562

เอ็กโก กรุ๊ป 
เติบโตแข็งแกร่ง 

ทั้งธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
รุกลงทุนในเอเชียแปซิฟิก 

10
EGCO Group Focus



นายจักษ์กรชิ พบูิลย์ไพโรจน์
กรรมการผู้จดัการใหญ่
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	 ไม่เพียงการด�าเนินงานท่ีเห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น	 ตัวเลข 
ผลประกอบการเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ขององค์กร	 โดยนายจักษ์กริชเล่าว่า	 “ผลประกอบการปี	 2561	 
ดีกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 มีสินทรัพย์รวม	 206,428	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้นจากปี	2560	จ�านวน	6,096	ล้านบาท	มีก�าไรสุทธิ	21,073	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	9,255	ล้านบาท	หรือคิดเป็น
ร้อยละ	78	หากพิจารณาเฉพาะก�าไรจากการด�าเนินงาน	บริษัทฯ	 
มีก�าไรจากการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 23,372	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้น
จ�านวน	14,104	ล้านบาท	หรือร้อยละ	152	ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน
หลักมาจากก�าไรจากการขายสินทรัพย์	 3	 แห่ง	 จ�านวน	 14,177	
ล้านบาท	ได้แก่	ขายหุ้นทีถ่อือยู่ทัง้หมดใน	บมจ.จดัการและพัฒนา
ทรพัยากรน�า้ภาคตะวันออก	บจ.จเีดค	และ	บจ.มาซนิลอค	พาวเวอร์	 
พาร์ทเนอร์	 และ	มีก�าไรจากการด�าเนินงานปกติ	 จ�านวน	 9,195	
ล้านบาท	ลดลง	73	ล้านบาท	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2562	 ให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของปี	 2561	 ในอัตราหุ้นละ	 
3.50	บาท	ซึ่งหากได้รับการอนุมัติ	 เท่ากับบริษัทฯ	จ่ายเงินปันผล
ตลอดปี	2561	ในอัตราหุ้นละ	9.50	บาท”
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“ผลประกอบการปี 2561 ดกีว่า

เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ มีสินทรพัย์รวม 

206,428 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2560 จ�านวน 6,096 ล้านบาท 

มีก�าไรสุทธ ิ21,073 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จากปีก่อน จ�านวน 9,255 ล้านบาท 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 78”



  เอ็กโก กรุ๊ป ก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ ปี 2562 
อย่างไร 
	 ส�าหรบัทศิทางการด�าเนินธุรกิจปี	2562	เอก็โก	กรุป๊	ให้ความ
ส�าคญักับการสร้างความเตบิโตอย่างย่ังยืนให้กับองค์กรและสร้าง
ผลตอบแทนทีด่อีย่างต่อเน่ืองให้แก่ผูถื้อหุ้น	โดยการแสวงหาโอกาส
การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ	ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้
เชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 และแสวงหา
โอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เก่ียวเน่ืองกับธุรกิจหลัก	 ในขณะ
เดียวกัน	 ก็ให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่เดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุด	 และการบริหาร
จัดการโครงการทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามก�าหนดและ
ภายใต้งบประมาณที่วางไว้
	 “เอ็กโก	กรุ๊ป	 เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าในประเทศไทย
มีโอกาสเติบโตค่อนข้างจ�ากัด	บริษัทฯ	 จึงมุ่งขยายการลงทุนใน
ต่างประเทศเป็นหลัก	 โดยจะต่อยอดธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
ท่ีมีฐานอยู่แล้ว	 ได้แก่	 สปป.ลาว	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 และ
ขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 เช่น	
เกาหลีใต้	 รวมท้ังแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เก่ียว
เนื่องกับธุรกิจหลัก	 เช่น	 ธุรกิจแอลเอ็นจี	 โดยร่วมมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจที่เข้มแข็งอย่าง	บริษัท	เอสเค	อีแอนด์เอส	จ�ากัด	อย่างไร
ก็ตาม	ส�าหรับโอกาสการลงทุนในประเทศไทย	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีความ
พร้อมส�าหรับการลงทุนตามนโยบายของภาครัฐและแผนพัฒนา
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 ฉบับใหม่	 (PDP	 2018)	
โดยเฉพาะการลงทุนในโครงการ	 IPP	บริษัทฯ	มีความพร้อมท่ีจะ 
เข้าแข่งขันประมูลในทุกพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นภาคตะวันตก	ภาคใต	้
หรือภาคตะวันออก”	นายจักษ์กริชกล่าว

  ในปี 2562 เอ็กโก กรุ๊ป มีการวางแผนเรื่องเงินลงทุน
อย่างไร
	 ในปี	 2562	 บริษัทฯ	 เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ	 30,000	
ล้านบาท	ส�าหรับ	3	โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	และการซื้อหุ้น
โรงไฟฟ้าพาจู	 ประเทศเกาหลีใต้	 ซึ่งได้โอนหุ้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว	
เมื่อวันท่ี	 15	มกราคม	 2562	 โดยโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง	 
3	โครงการ	รวมก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วน
การถือหุน้	544	เมกะวัตต์	ได้แก่	โรงไฟฟ้า	“ไซยะบรุ”ี	160	เมกะวัตต์	 
ใน	 สปป.ลาว	 โรงไฟฟ้า	 “ซานบัวนาเวนทูรา”	 223	 เมกะวัตต์	 
ในฟิลปิปินส์	ซึง่ท้ังสองโครงการจะก่อสร้างแล้วเสรจ็และเดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์	ในปี	2562	และโรงไฟฟ้า	“น�้าเทิน	1”	161	เมกะวัตต์	
ใน	สปป.ลาว	ซึง่จะก่อสร้างแล้วเสรจ็และเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์	ใน
ปี	2565	ทั้งนี้	งบลงทุนดังกล่าวไม่นับรวมโครงการใหม่ที่จะเข้าไป
ลงทุนและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	 2	 โครงการ	 ได้แก	่ 
โรงไฟฟ้า	“กวางจ”ิ	ประเทศเวียดนาม	และโรงไฟฟ้า	“สตาร์	เอน็เนอร์ย่ี	 
ส่วนขยาย”	ประเทศอินโดนีเซีย	
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“การซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพาจู 

ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้โอนหุ้นเสร็จ

สมบูรณ์แล้ว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 

2562 โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง 3 โครงการ รวมก�าลังการ

ผลิตตามสัญญาซื้อขายและ

ตามสัดส่วนการถือหุ้น 544 เมกะวัตต์”



  นอกจากการด�าเนินงานทางธรุกิจ เอ็กโก กรุป๊ 
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร
นอกจากการลงทุนเพ่ือสร้างความเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ผู ้ถือหุ ้น	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังบริหารจัดการองค์กร 
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	และรับผิดชอบต่อ 
สังคมส่วนรวม	ควบคู่กับการด�าเนินธุรกิจเสมอ	 โดยใน
การด�าเนินงานเพือ่ชมุชนน้ัน	บรษิทัฯ	มส่ีวนร่วมพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในทุก
พ้ืนท่ีที่ด�าเนินกิจการ	ด้านสังคม	 ได้ส่งเสริมการเรียน
รู ้พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเยาวชนผ่านโครงการ 
โรงไฟฟ้าพ่ี	 โรงเรียนน้อง	 และโครงการศูนย์เรียนรู  ้
โรงไฟฟ้าขนอม	ด้านสิ่งแวดล้อม	 ได้ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ผืนป่า	 ต้นน�้าส�าคัญของประเทศ	 ผ่านการท�างาน 
ของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่
เอ็กโกก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงานอย่างต่อเน่ือง	
ตั้งแต่ปี	2550
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ณ	28	กุมภาพันธ์	2562	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้า 
ทั้งในและต่างประเทศท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้ว	 จ�านวน	 27	 แห่ง	 คิดเป็นก�าลังการผลิต
ตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ้น	
5,154	เมกะวัตต์	ใน	6	ประเทศ	ได้แก่	ไทย	สปป.
ลาว	 ฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 ออสเตรเลีย	 และ
เกาหลใีต้	มโีครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	
3	 โครงการ	 คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญา 
ซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ ้นประมาณ	 
544	 เมกะวัตต์	 โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ	
ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท	
ทั้งก๊าซธรรมชาติ	 ถ่านหิน	 ชีวมวล	พลังงานน�้า	
พลังงานแสงอาทิตย์	พลังงานลม	และพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ

	 “ส�าหรับการเตรียมความพร ้อมภายในองค ์กร	 
เพ่ือให้บรษิทัเตบิโตอย่างต่อเน่ืองท่ามกลางการเปลีย่นแปลง	
ปี	 2561	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จัดให้มีโครงการ	 “EGCO	Group	 
Innovation	Team	Challenge”	ซึง่เป็นการประกวดความคดิ
และผลงานเชิงนวัตกรรม	 โดยผลักดันให้พนักงานใช้ความรู	้
ความสามารถ	และความคิดสร้างสรรค์	ในการสร้างแนวคิด
หรือผลงานนวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนองค์กรให้เติบโตอย่าง
ย่ังยืน	อกีท้ังมกีารจดัอบรม	เพ่ือพัฒนาทักษะทีส่�าคญัส�าหรบั
พนักงานและผู้บริหาร	 เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับการ
ท�างานและการบรหิารงานในอนาคตทีจ่ะมกีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว”	นายจักษ์กริช	กล่าวทิ้งท้าย	

ภาพกิจกรรมภายใต้โครงการ
โรงไฟฟ้าพี่	โรงเรียนน้อง
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	 หลังจากเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ประกาศเข้าลงทุนและได้ลงนามสัญญาซื้อขายหุ ้น	 
ในสัดส่วนร้อยละ	 49	 ในบริษัท	พาจู	 เอ็นเนอร์ยี่	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (พาจู	 อีเอส)	 
ในประเทศเกาหลีใต้ไปแล้ว	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2561

เอ็กโก กรุ๊ป ปิดดีลซื้อหุ้น
โรงไฟฟ้าพาจู ในเกาหลีใต้ 
อย่างเป็นทางการ

	 คุณจักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	เอ็กโก	กรุ๊ป	เปิดเผยว่า	เอ็กโก	กรุ๊ป	
ประสบความส�าเรจ็ในการซือ้หุ้น	ในสดัส่วนร้อยละ	49	ในบรษิทั	พาจ	ูเอน็เนอร์ยี	่เซอร์วิส	จ�ากัด	 
(พาจู	 อีเอส)	 ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพาจู	 อีเอส	 ในประเทศเกาหลีใต	้ 
โดยการซ้ือขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว	 เมื่อวันท่ี	 15	มกราคม	 2562	ที่ผ่านมา	 
ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขาย	ประมาณ	900	พันล้านวอน	(ประมาณ	26,000	ล้านบาท)	
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	 โรงไฟฟ้าพาจู	 อีเอส	ตั้งอยู่ที่เมืองพาจู	 จังหวัดคย็องกี	ประเทศ
เกาหลีใต้	 มีก�าลังการผลิตรวม	 1,823	 เมกะวัตต์	 (ประกอบด้วย	 
2	หน่วยผลิต	ก�าลังการผลิตหน่วยละ	911.50	เมกะวัตต์)	เริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์	 ปี	 2560	 โดยใช้แอลเอ็นจีน�าเข้าเป็น 
เชือ้เพลงิ	และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	Korea	Electric	Power	Corporation	
ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีใต้	 โดยซื้อขายผ่านตลาดกลาง 
ซื้อขายไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้	(Korea	Power	Exchange)

	 การซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพาจู	อีเอส	นับเป็นก้าวส�าคัญของเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ในการขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ิกอย่างต ่อเน่ือง	 
เพราะตลาดพลังงานในประเทศเกาหลีใต้เป็นตลาดที่มีศักยภาพและ 
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 รวมทั้งเกาหลีใต้ 
เป็นประเทศที่ให้ความส�าคัญและส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงแอลเอ็นจ	ี
และพลังงานหมุนเวียน	นอกจากนี้	 ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการน�าไปสู ่
ความร่วมมือกับบริษัท	 เอสเค	อีแอนด์เอส	จ�ากัด	 ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ในธุรกิจแอลเอ็นจีครบวงจร	 เพ่ือลงทุนและพัฒนาธุรกิจแอลเอ็นจ ี
ร่วมกัน	ทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
ตลอดจนร่วมกันแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน	
ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ	ทั้งในประเทศเกาหลีใต้และในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิกอีกด้วย	
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Money Talk
ที่มา	:		เรียนรู้แบบฉบับเงินทองต้องวางแผน	กับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
www.set.or.th/financialplaning

การปลูกเงิน	 เปรียบเสมือนการปลูกต้นไม้	 หากเรารู้เทคนิค
การปลูก	 ย่อมได้ผลผลิตตรงตามเป้าหมาย	 วันนี้เราม ี

เคลด็ลบัแสนง่าย	เพ่ือผลผลติทีง่อกเงยด้วย	3	ขัน้ตอนดงันี้	
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	 1.	ปรับหน้าดินด้วย	10	สูตรปุ๋ยรวยเงินออม
 การปรับหน ้าดินให ้ มี คุณภาพดีด ้วยการใส ่ปุ ๋ย 
ก็เปรียบเหมือนการปรับพื้นฐานสร้างนิสัยการออมให้ด ี
ก่อนการเริ่มปลูกเงิน เพื่อให้ต้นไม้เงินออมของเรางอกงาม
ได้อย่างเต็มที่ ถ้าพร้อมแล้วมาดู 10 สูตรปุ๋ยกันได้เลย...

	 1.	ปุย๋พลงัช้าง	ปุ๋ยเร่งการเจรญิเตบิโตด้วยการเก็บเหรยีญทุก
เหรยีญทีไ่ด้เงนิทอนมา	โดยจะไม่มกีารน�าเหรยีญมาใช้โดยเดด็ขาด	 
จากนั้นน�าเรียนที่ได้มาหยอดกระปุกช้างจอมพลังให้หมด		
	 2.	 ปุ๋ยเร่งใบ	 ปุ๋ยเร่งพลังงานการเก็บแบงค์	 โดยทุกครั้ง 
ที่ได้แบงค์	 50	 ให้หยอดกระปุก	หรือถ้าเจอแบงค์เลขสวยๆ	หรือ
แบงค์ใบใหม่เอี่ยมก็ให้หยอดกระปุกเอาไว้เสมอ
	 3.	ปุ๋ยกระตุ้น	ปุ๋ยสูตรกระตุ้น	เป็นการแข่งขันด้านการออม 
กับตัวเอง	 เมื่อทุกครั้งท่ีออกก�าลังกายได้ตามเป้าหมายก็เพ่ือให ้
หยอดกระปกุ	20	บาท	แต่วันไหนออกก�าลงักายไม่ครบตามทีต่ัง้ใจ
เอาไว้	ต้องหยอดกระปุก	50	บาท	นอกจากจะสร้างวินัยการออม
แล้วยังได้สุขภาพที่ดีอีกด้วย
	 4.	 ปุ ๋ยชดเชย	 ปุ๋ยเร่งยอดเงินออม	 โดยทุกครั้งที่ใช้เงิน 
เกินเป ้าหมายที่ได ้วางไว ้ในแต่ละวันแล้ว	 เมื่อกลับบ้าน 
ให้หยอดกระปุกด้วยจ�านวนเงินเท่ากับที่ใช ้เกินเป้าหมาย 
ในวันน้ันๆ	 เช่น	 วันน้ีตั้งใจใช้เงิน	 100	 บาท	 แต่จ่ายไปจริงๆ	 
160	บาท	ถึงบ้านให้หยอดกระปุกทันที	60	บาท

ปลูกเงินได้ดั่งใจ

คู่มือปลูกเงินให้งอกเงย
ด้วย 3 เคล็ดลับมหัศจรรย์

	 5.	 ปุ๋ยดั้งเดิม	ปุ๋ยออริจินอลสูตรเก่า	 โดยการน�าของเก่า
ภายในบ้านที่เหลือใช้และไม่จ�าเป็นไปขายหรือน�ามาใช้ใหม่	
เช่น	 ขวดน�้าท่ีใช้แล้วสามารถน�าไปขายให้บริษัทรีไซเคิล	 หรือ 
จะเป็นเส้ือผ้าท่ีเราไม่ใส่แล้ว	 สามารถน�ามาขายเพ่ือสร้างรายได้ 
ได้อีกทางหนึ่ง	ซึ่งเงินที่ได้มาทั้งหมดควรน�าไปหยอดกระปุก
	 6.	 ปุ ๋ยสุดเจ๋ง	 ปุ๋ยสุดเจ๋ง	 เป็นการแบ่งเงินที่จะใช้จ่าย 
เป็นรายวัน	ด้วยการน�ายอดเงินที่จะใช้จ่ายทั้งหมดในเดือนนั้นๆ	 
มาหารแล้วน�าเงินแยกใส่ซอง	เช่น	ใช้จ่ายวันละ	200	บาท	ก็แยก
ซองใส่ซองละ	200	บาท	แล้วในแต่ละวันให้หยิบไปใช้วันละซอง	
ถ้าวันไหนใช้ไม่หมดให้น�ามาหยอดกระปุก
	 7.	 ปุ๋ยปราบศัตรู	 ปุ๋ยปราบศัตรูที่จะคอยมากัดกินพืชผล	 
โดยจะก�าจดัค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นในแต่ละวันทิง้ไป	เช่น	ค่าอาหาร	
อาจจะเปลี่ยนวิธีโดยการท�าอาหารมารับประทานเอง	 เพ่ือลด 
ค่าใช้จ่าย	งดกินของหวานกาแฟ	เพราะนอกจากจะไม่มปีระโยชน์
แล้วยังท�าให้เปลืองเงินอีกด้วย	 หรือแม้กระท่ังค่าเดินทาง	 
อาจลดค่าเดินทางท่ีไม่จ�าเป็น	 หากระยะทางไม่ไกลมาก	 เช่น	
เปล่ียนจากน่ังรถแท็กซี่	 นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง	มาเป็นการเดิน
ออกก�าลังกายแทน
	 8.	 ปุ ๋ยเสริมพัฒนาการ	 สูตรปุ ๋ยเด็ก	 ค่อยๆ	 รดน�้าไป 
วันละนดิวันละหน่อย	เป็นการเก็บเงนิทีละเลก็ทีละน้อย	แล้วค่อยๆ	 
เพิ่มขึ้นในทุกสัปดาห์	เช่น	เริ่มต้นเก็บเงิน	50	บาท	ในสัปดาห์แรก	 
ในสัปดาห์ที่ 	 2	 เพ่ิมเป็น	 100	 บาท	 และเพ่ิมขึ้นอีกเรื่อยๆ	 
ในสัปดาห์ถัดๆ	ไป
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	 9.	 ปุ๋ยทะลุเป้า	 ปุ๋ยที่จะต้องกระจายการรดน�้าเป็นแปลงๆ	
เป็นการกระจายเงินออมไปเก็บตามหมวดหมู่	 เป้าหมายท่ีเรา
ต้องการ	 เช่น	 ค่าท่องเที่ยว	ค่ารักษาพยาบาล	ค่าโทรศัพท์ใหม	่ 
บ้าน	รถยนต์	แต่งงาน	ธุรกิจ	ลงทุน	เป็นต้น
	 10.	 ปุ๋ย	 21	สูตรที่ว่านี้จะต้องท�าการรดน�้าติดกัน	21	 วัน	
เพราะจากผลการวิจัย	พบว่า	 การที่เราท�าอะไรซ�้ากันเป็นเวลา
นานตดิกัน	21	วัน	จะท�าให้เคยชนิและจดัท�าสิง่น้ันจนตดิเป็นนสิยั	 
โดยเร่ิมจากการออมทีละเลก็ทีละน้อย	ไม่จ�ากัดจ�านวน	ตดิกันนาน	
21	วัน	แล้วคุณจะเริ่มชินและมีนิสัยรักการออมในที่สุด

	 ถ้าคุณใส่ปุ๋ยตาม	 10	 สูตรน้ี	 รับรองว่าผลิตผลท่ีได ้
จะเติบโตตามท่ีคุณต้องการ	 และเงินล้านจะอยู่ไม่ไกล 
เกินเอื้อม	แน่นอน!!

	 2.	หว่านเพาะเงินออม
 เม่ือปรับหน้าดินหรือพื้นฐานการออมแล้ว  
มาถึงขั้นตอนการหว่านเพาะเมล็ดให้เติบโตด้วยการ
บ�ารงุจากปุย๋สตูรต่างๆ ถ้าปลกูแค่แปลงเดยีวย่อมเสีย่ง 
ท่ีจะโดนศัตรูพืชเล่นงานจนดอกผลเสียหายหมด  
แต่ถ้าแบ่งเมล็ดไปปลูกหลาย  ๆแปลง โอกาสรอด 
จากศัตรูพืชย่อมมีเพิ่มสูงขึ้น
 
	 วิธีน้ีเปรียบเสมือนการ	 “ลงทุน”	 ด้วยการน�าเงิน
ไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลายเป็นการ	
“กระจายความเสี่ยง”	 ส่วนจะแบ่งเงินลงทุนอะไรก็ขึ้นกับ
ระดับความเส่ียงท่ีรับได้และผลตอบแทนท่ีต้องการเพ่ือ 
ให้บรรลุเป้าหมายของตัวเอง

	 1.	กระจายไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า	
เช่น	 เงินฝากประจ�า	 พันธบัตรรัฐบาล	 ถึงแม้ว่าจะสร้าง 
ผลตอบแทนต�่า	 แต่เงินออมของคุณจะมีความมั่นคงสูง
เพราะมีความเสี่ยงต�่านั่นเอง
	 2.	กระจายไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง	
เช่น	 กองทุนรวม	 หุ้น	 ถึงแม้ว่าจะมีความเส่ียงสูง	 แต่ก็มี
โอกาสสร้างผลตอบแทนสูงตามไปด้วย	 และย่ิงลงทุน 
ในระยะยาวก็จะช่วยลดความผันผวนไปได้เยอะ

	 3.เก็บเกี่ยวดอกผล
	 หลังจากหว่านเพาะเมล็ดเงินออมจนโตเต็มที่แล้ว	 
มาถึงขั้นตอนเก็บเก่ียวดอกผลโดยต้องวางแผนเก็บเก่ียว
ผลตอบแทนให้เติบโตย่ังยืนตามเป้าหมายในระยะยาว	
ด้วยการไม่เร่งเก็บเก่ียวถอนรากถอนโคน	 จนไม่เหลือ 
เมลด็เงนิออมไว้ต่อยอดในอนาคต	แต่ให้วางแผนการเงนิใส่
ปุ๋ยสูตรต่างๆ	 ให้ได้ต่อเน่ืองเพ่ือ	 ให้เงินออมเติบโตมากพอ	 
จนสามารถเก็บเก่ียวเฉพาะดอกผลมาใช้หลังวัยเกษียณ
อย่างสบาย

 ที่ส�าคัญ ต้องหลีกเลี่ยง “หนี้สิน” เปรียบเสมือน
ศตัรทูางการเงนิท่ีคอยกัดกินเมลด็เงนิออมไม่ให้เตบิโต 
เช่น ซื้อของฟุ่มเฟือย ใช้เงินเกินตัวจนหน้ีท่วมหัว  

หยุดการสร้างภาระหน้ีโดยการหันมาวางแผนสร้างหนี้  
ด้วยการหว่านเพาะเมล็ดเงินออม ในสินทรัพย์ 

ท่ีพอเหมาะกับตวัเอง เช่น บ้าน ท่ีดนิ เป็นต้น 



Talk tell told

“EGCO  Group 
Innovation 

Team Challenge”

สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้วยนวัตกรรม

	 “นวัตกรรมส�าคัญต่อการเติบโต
อย่างยัง่ยนืขององค์กร	บรษิทัจะไปต่อได้	 
ก็ด้วยการไม่หยดุทีจ่ะพัฒนาและส่งเสรมิ
ให้พนกังานเกิดการฝึกคดิและท�าสิง่ใหม่ๆ	
ที่เป็นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง”
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 เมื่อปีที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร 
ภายใต้ชื่อ “EGCO Group Innovation Team Challenge 2018” เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานใช้ประสบการณ์ ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ของตนในการออกแบบ
แนวคิดเชิงนวัตกรรมหรือผลงานนวัตกรรม และน�าเอาแนวคิดเชิงนวัตกรรมและ
ผลงานนวัตกรรมน้ันๆ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการท�างานให้ 
ดขีึน้อย่างสม�า่เสมอ จนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์กร ซึง่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
	 นายจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 กล่าวถึงที่มา
ของโครงการประกวดนวัตกรรมฯ	 ว่า	 “โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือให้พนักงานได้สัมผัสและ 
มีประสบการณ์ตรงในเรื่องนวัตกรรม	 โดยจะมีท่ีปรึกษามาช่วยให้ค�าแนะน�า	 เพ่ือให้เกิด
กระบวนการที่เรียกว่า	“การแบ่งปันและการเรียนรู้”	 (Sharing	and	Learning	Process)	 
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้น�าความรู ้และประสบการณ์ของตนเองมาแบ่งปันกัน	 
ซึง่จะท�าให้เกิดการเรยีนรูแ้ละพัฒนาไปสูส่ิง่ใหม่ๆ	หรอืความคดิใหม่ๆ	ทีส่ามารถน�าไปปรบั
ใช้ในการท�างานและการด�าเนินงานของบริษัทได้”	
	 การประกวดฯ	 แบ่งออกเป็น	 2	 ประเภท	 ได้แก่	 ประเภท	 “แนวคิดสร้างสรรค์  
(Creative Idea)” หมายถึง แนวคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่มีการน�าไปใช้ในทางปฏิบัติ 
แต่ต้องมีความเป็นไปได้ในการน�าไปปฏิบัติได้จริง และสามารถสร้างผลลัพธ์เชิง
บวกหรอืประโยชน์กับองค์กร และประเภท	“ผลงานนวตักรรม (Innovation)” หมายถงึ  
ผลงานนวัตกรรมที่ได้น�าไปปฏิบัติจริงในองค์กรแล้ว และสร้างผลลัพธ์เชิงบวก 
หรือประโยชน์กับองค์กร 
	 “การประกวดนีเ้ป็นเพียงแค่จดุเริม่ต้น	เป้าหมายท่ีส�าคญักว่าน้ันคอื	การให้นวตักรรม
เข้าไปอยู่ในกระบวนการท�างานปกติ	 จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	จึงมุ่งส่งเสริม
ให้พนักงานมาช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาเก่ียวกับงานท่ีตนเองรับผิดชอบอยู่และต้องการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น	โดยผู้บริหารจะเข้า
มามีส่วนร่วมสนับสนุน	ผลักดัน	และช่วย
กระตุ้น	 โดยการตั้งค�าถามเพื่อให้พนักงาน
ช่วยกันคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ	ใน
การแก้ไขปัญหาน้ัน	 ผมถือเป็นนโยบายที่
ส�าคัญ	เพราะการท�างานย่อมมีปัญหาเป็น
ธรรมดา	การคดิแก้ไขปัญหา	การหาวิธีการ
หรอืสิง่ใหม่ๆ	เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและน�า
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่ายิ่งขึ้นเรื่อยๆ	ก็เพื่อประโยชน์
ทีจ่ะเกิดขึน้ทัง้ส�าหรบัการท�างานของตนเอง	
การบรรลเุป้าหมายของทีม	ความส�าเรจ็ของ
บรษิทั	ไปจนถึงประโยชน์ต่อสงัคมโดยรวม”	
นายจักษ์กริช	กล่าวเสริม
	 โครงการประกวดนวัตกรรมภายใน
องค์กร	 “EGCO	 Group	 Innovation	
Team	Challenge”	เป็นโครงการระยะยาว	 
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โดยในปีแรกของโครงการฯ	บริษัทได้สนับสนุนตั้งแต่ขั้นตอนของการอบรม	เพื่อให้ความรู้ 
พ้ืนฐานเชิงทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม	การแนะน�าเครื่องมือและเทคนิค	 เพ่ือ 
น�าไปพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรม	จนน�าไปสูก่ารลงมอืสร้างต้นแบบและทดสอบการใช้งาน 
รวมถึงมกีารให้ค�าแนะน�าโดยทีป่รกึษา	เพ่ือให้แนวคดิและผลงานนวัตกรรมพร้อมส�าหรบั
การประกวด	และน�าไปใช้งานได้จริง
	 ในปีน้ีมีทีมที่ส่ง	 “แนวคิดสร้างสรรค์”	 และ	 “ผลงานนวัตกรรม”	 เข้าร่วมการ 
ประกวดฯ	 รวมทั้งสิ้น	 28	ทีม	และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย	16	ทีม	 (ประเภทละ	 
8	 ทีม)	 และท้ัง	 16	 ทีม	 ได้น�าเสนอผลงานครั้งสุดท้ายให้แก่คณะกรรมการตัดสินและ
พนักงาน	ในกิจกรรม	“Innovation Showtime” 
	 ส�าหรับผลการประกวด	 ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	 Innovation	 ได้แก่	 
ทีม	 Efficiency	 Team	 กับผลงาน	 “การตรวจสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์
โดย Program Excel”	และทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท	Creative	Idea	ได้แก่	ทีม	
BMS	 (New	Gen)	 กับผลงาน	 “อุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีอับอากาศ  
ขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนย้ายได้”
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ทีม Efficiency Team กับผลงาน 
“การตรวจสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์
โดย Program Excel”

 1. นายสมบูรณ์ มีสมบัติ 
	 	 ผู้จัดการส่วนประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า	หัวหน้าทีม
 2. นายธนพงศ์ แพทย์พิทักษ์ 
	 	 วิศวกรส่วนประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า
 3. นายสมบูรณ์ ศิริไพบูลย์ 
	 	 เจ้าหน้าที่ประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าอาวุโส
 4. นายแสงเพชร เทศพันธุ์ 
	 	 พนักงานประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าอาวุโส

 Q : แรงบันดาลใจในการส่งผลงานน้ีเข้าประกวดคือ
อะไร
 A :	จรงิๆ	แล้วจดุเริม่ต้นของผลงานนวตักรรมน้ี	เกิดขึน้เมือ่	4	
ปีทีแ่ล้ว	ตัง้แต่เร่ิมต้ังหน่วยงานประสทิธิภาพโรงไฟฟ้าขึน้มา	ทีมงาน
จงึมคีวามคดิทีจ่ะพัฒนาเครือ่งมอืทีจ่ะช่วยตรวจสอบประสทิธิภาพ
ของโรงไฟฟ้าให้แม่นย�าย่ิงขึ้น	 จึงได้ศึกษาค้นคว้าตามมาตรฐาน
ต่างๆ	ทีเ่ก่ียวกับการค�านวณประสทิธิภาพของโรงไฟฟ้าทุกประเภท
ในกลุ ่มเอ็กโก	 และท�าส�าเร็จครบทั้งระบบโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนร่วม	เมื่อปลายปี	2561

 Q : ช่วยเล่าหลักการท�างานของ “การตรวจสอบ
สมรรถนะโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์โดย Program Excel” และ 
ผลงานนวัตกรรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างไร
 A : แนวคดิหลกัๆ	มาจากการน�า	Microsoft	Excel	มาช่วยใน
การค�านวณตาม	Standard	Test	Code	โดยน�ามาใช้เป็นโปรแกรม
ตรวจสอบและบ่งชี้การสูญเสียกับเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก	
เปรยีบเทยีบกบัเชือ้เพลงิในเวลา	1	ชัว่โมง	และเปรยีบเทียบกับเวลา
ใน	1	ปี	เพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุน	
	 โปรแกรมนี้สามารถช่วยตรวจสอบสมรรถนะโรงไฟฟ้า	 โดย
ตรวจวัดได้อย่างถกูต้อง	แม่นย�าทกุๆ	สปัดาห์	และสามารถแนะน�า
โรงไฟฟ้าให้ลดการสูญเสีย	 (Loss)	 ต่างๆ	 ของกระบวนการผลิต
ไฟฟ้าอย่างทันท่วงที	โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องเดินทางไปที่	site

 Q : สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประกวด EGCO Group 
Innovation Team Challenge 
 A : เป็นกิจกรรมที่ดีที่ท�าให้พนักงานตื่นตัว	คิดหาวิธีการท�า
งานใหม่ๆ	 ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 และท�าให้เกิด
แนวคิดการแก้ปัญหาในการท�างาน	และน�ามาพัฒนาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	โดย	“เริ่มจากสิ่งใกล้ตัว	หาสาเหตุและผลลัพธ์มา
ประกอบ	แล้วพัฒนาให้ส�าเร็จ”	ครับ

2 3 1 4
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ทีม BMS (New Gen)
กับผลงาน “อุปกรณ์ติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่
อับอากาศ ขณะปฏิบัติงานแบบเคลื่อนย้ายได้”

 1. นายอรรถสิทธิ์ ถนอมจิต 
	 	 วิศวกร
 2. นายฐาปนพงศ์ อุตบุรี 
	 	 วิศวกร
 3. นายโกวินทร์ คงสืบเสาะ 
	 	 หัวหน้างาน	สังกัดส่วนบ�ารุงรักษาหม้อน�้า	
	 	 ฝ่ายธุรกิจบ�ารุงรักษา
 4. นายชัยมงคล ค�าโคตรสูง 
	 	 หัวหน้างาน	สังกัดส่วนบ�ารุงรักษาหม้อน�้า	
	 	 ฝ่ายธุรกิจบ�ารุงรักษาบริษัท	เอ็กโก	เอ็นจิเนียริ่ง	
	 	 แอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด	(เอสโก)	ในกลุ่มเอ็กโก

 Q : แรงบันดาลใจในการส่งแนวคิดสร้างสรรค์น้ีเข้า
ประกวดคืออะไร
 A :	 การเข้าร่วมกิจกรรมครั้งน้ีเกิดจากหลายปัจจัย	 ท้ังจาก
ประสบการณ์ท�างานทีผ่่านมาของพวกเรา	และแรงผลกัดนัภายใน
ตนเองทีต้่องการเข้าร่วมกิจกรรมทีส่่งเสรมิการพัฒนาศกัยภาพของ
ตนเองอยู่เสมอ	ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสส�าคัญที่พวกเราในทีมจะได้
น�าเอาไอเดียและความตั้งใจที่จะพัฒนากระบวนการท�างานด้าน
ความปลอดภัย	มาท�าให้เป็นรูปธรรม

 Q : ช่วยเล่าหลักการท�างานของ “อุปกรณ์ติดตาม
คุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีอับอากาศ ขณะปฏิบัติงานแบบ
เคลื่อนย้ายได้”
 A :	 หลักการท�างานของอุปกรณ์น้ี	 มีองค์ประกอบส�าคัญ
อยู่	 3	ส่วน	คือ	 เครื่องมือวัดคุณภาพอากาศ	 (Multi-Gas	Detec-
tors)	 ระบบควบคุมและแปลงสัญญาณ	และ	 จอแสดงคุณภาพ
อากาศท่ีตรวจวัด	 ซึ่งจอแสดงผลจะถูกติดตั้งไว้ท่ีบริเวณทาง
เข้าพ้ืนท่ีท�างาน	 (Access	Door)	 ที่เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์วัด
คุณภาพอากาศภายใน	ที่วางไว้ในบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อน�า
ส่งข้อมูลที่ได้	 แปลงสัญญาณ	แล้วแสดงผลภายนอก	 เพ่ือให้ผู้
เฝ้าระวัง	ผู้ช่วยเหลือ	และผู้ปฏิบัติงานภายนอก	ได้รับทราบข้อมูล

1 2

3 4
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ภายในอยู่ตลอดเวลา	ข้อมูลดังกล่าวนั้น	ประกอบไปด้วย	1)	อุณหภูมิอากาศ	2)	ปริมาณ
ออกซิเจน	3)	ก๊าซ	 ไอ	ละออง	สารติดไฟ	4)	คาร์บอนมอนอกไซด์	5)	 ไฮโดรเจนซัลไฟด์	 
เมื่อใดที่ตรวจพบว่าค่าใดใกล้เคียงหรือต�่ากว่าค่ามาตรฐานอุปกรณ์ก็จะส่งสัญญาณไฟ 
และเสียงเตือนผู้ที่อยู่ภายนอกทราบทันที	 และเพ่ือแจ้งเตือนให้ผู ้ที่อยู่ภายในหยุด 
ปฏิบัติงาน	หรือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถวางแผนเข้าช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานท่ีอยู่
ภายในได้ทันท่วงที	

 Q : สิ่งท่ีได้รับจากการเข้าร่วมประกวด EGCO Group Innovation Team  
Challenge 
 A :	กิจกรรมนีเ้ป็นเหมอืนก้าวแรกท่ีส�าคญัอย่างย่ิงในการพัฒนาพนกังานทกุระดบั	
สร้างโอกาสและเปิดประตูบานใหญ่	ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงตั้งแต่การจัดการอบรม	
เพ่ือสร้างความเข้าใจในเรือ่งนวตักรรมอย่างเป็นระบบ	การจดัการประกวดให้ทุกภาคส่วน
ได้เข้าร่วม	และการส่งเสริมให้สามารถน�าไปใช้และต่อยอดในอนาคต	แต่เหนือสิ่งอื่นใด	
คือ	ประโยชน์ที่ได้รับต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเอง	ทั้งทางด้านกระบวนการคิด	กระบวนการ 
รับรู้	 และกระบวนการตอบสนองอย่างเป็นระบบ	 เพราะสามารถประยุกต์ใช้ท้ังในเรื่อง 
ส่วนตัว	ส่วนร่วม	และองค์กร	ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด	

 โครงการประกวด “EGCO Group Innovation Team Challenge” ท�าให้พนักงาน
คุ้นเคยกับกระบวนการคิดและลงมือสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งนอกจากจะพัฒนา
และต่อยอดสูก่ระบวนการท�างานให้ดขีึน้ และมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลมาก
ขึ้น ยังเพิ่มโอกาสในการเกิดธุรกิจใหม่ขององค์กรด้วย อย่างไรก็ตาม การประกวด
เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น เป้าหมายที่ส�าคัญกว่านั้นคือ  การให้นวัตกรรมเข้าไปอยู่
ในกระบวนการท�างานปกติ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไป 
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มาจนถึงตอนนี้	ทุกคนคงทราบดีว่าหลายพื้นที่ในประเทศไทยก�าลังเผชิญมลพิษทางอากาศ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	PM	2.5	แม้จะเกิดขึ้นเป็นประจ�าในช่วงฤดูหนาวที่ความชื้นต�่าและ
อากาศปิด	แต่ก็ต้องยอมรับว่าเจ้าฝุ่นจิ๋วนี้ก�าลังสร้างปัญหามากขึ้นๆ	อย่างเห็นได้ชัด

นวัตกรรมรับมือ
ปัญหาใหญ่จากฝุ่นจิ๋ว
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 คุณภาพอากาศท่ีไม่ดเีช่นน้ี ใช่ว่าเกิดขึน้กับประเทศไทยเพยีงประเทศเดยีว หลายประเทศท่ัวโลกกเ็คยประสบ ยกตวัอย่าง 
5 ประเทศ จากข้อมูลของกรีนพีซ ไทยแลนด์ ที่รวบรวมวิธีจัดการมลพิษทางอากาศอันเกิดจากนโยบายที่จริงจังของภาครัฐ
และความร่วมมือจากประชาชน

1. อินเดีย
วกิฤตคิณุภาพอากาศของอนิเดยี	มฝีุน่ละอองขนาดเลก็เกนิค่ามาตรฐานถงึ	2	เท่า	รฐับาล
จึงออกนโยบาย	“ห้ามรถยนต์”	เครื่องยนต์ขนาดใหญ่	รถ	SUV	แรงม้ามากกว่า	2000	ซีซี	 
และรถแทก็ซีเ่ครือ่งยนต์ดเีซลหลายพันคนัหยุดว่ิง	มกี�าหนดการว่ิงวันคีห่รอืวันคู่	เพ่ือกระตุน้
การใช้รถสาธารณะให้มากขึ้น

3. เยอรมนี
ลดการใช้รถ	 คือแนวคิดหลักของเมืองไฟรบวร์ค	 เพราะมีทางปั่นจักรยานรวมระยะทาง 
กว่า	 500	 กิโลเมตร	มีรถรางและมีระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและราคาถูก	 
ทัง้น้ีในย่านชานเมอืงบางแห่งยังห้ามไม่ให้ประชาชนจอดรถยนต์ใกล้ๆ	บ้าน	ดงันัน้เจ้าของ 
รถต้องเสียเงินเช่าพื้นที่จอดรถกว่า	18,000	ยูโร	หรือ	ประมาณ	660,162	บาท

2. ฝรั่งเศส
ประธานาธิบดีฝรั่งเศสแนะประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากข้ึน	 โดยไม่อนุญาต
ให้รถยนต์ส่วนตัว	วิ่งในย่านกลางเมืองช่วงสุดสัปดาห์	ปิดถนนย่านฌ็องเซลิเซ่	1	ครั้งต่อ
เดือน	ทั้งยังสนับสนุนการใช้จักรยาน	โดยท�าโครงการยืมจักรยาน	หรือ	ธนาคารจักรยาน	
และมีแนวคิดจะเก็บภาษีน�้ามันในอัตราสูง

4. เกาหลีใต้
รัฐบาลสั่งปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินในเกาหลีใต้	 8	 แห่งชั่วคราว	 เพ่ือลดมลพิษทางอากาศ	 
หลงัจากท่ีก่อนหน้านัน้ได้สัง่ปิดโรงไฟฟ้าถ่านหนิชัว่คราวเป็นเวลา	4	เดอืนในช่วงฤดใูบไม้
ผล	ิและยังมแีผนจะปิดโรงไฟฟ้าถ่านหนิโรงเก่าถาวรภายในเดอืนพฤษภาคมปี	พ.ศ.2563	
แม้ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเหล่านี้จะผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศถึงร้อยละ	40

5. เดนมาร์ก
รัฐบาลก�าหนดแนวคิดการใช้	 “จักรยาน”	 เทียบกับรถยนต์	 โดยการขี่จักรยาน	 1	 ไมล์	 
ให้มลูค่ากับชมุชนประมาณ	0.42	ดอลล่าสหรฐั	ในขณะการขบัรถยนต์เป็นระยะทาง	1	ไมล์
ให้มูลค่ากับชุมชนประมาณ	0.20	ดอลล่าสหรัฐ	จึงท�าให้หลายเมืองทยอยหยุดใช้รถยนต์
มากกว่า	10	ปีแล้ว	มุ่งสู่การเป็นเมือง	Carbon	Neutral	(เมืองที่ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์)	
ภายในปี	พ.ศ.2568
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 นวัตกรรมรับมือฝุ่นจิ๋ว
	 ปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	ส่งผลให้
นักออกแบบเริ่มน�านวัตกรรมที่ช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศ	 มา
เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบอาคาร	เช่น	Breathe	Brick	อีกหนึ่ง
นวัตกรรมท่ีจะช่วยก�าจัดฝุ่นละอองในอากาศ	ก่อนจะปล่อยเข้าสู่
อาคาร	ซึ่งนอกจากจะท�าให้อากาศภายในอาคารบริสุทธ์ิแล้ว	 ยัง
ท�าให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีตามไปด้วย

 Breathe Brick ได้แรงบนัดาลใจมาจากหลกัการท�างานของ
เครื่องดูดฝุ่น	คิดค้นขึ้นโดย	คาร์เมน	ทรูเดล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะสถาปัตยกรรม	Poly	San	Luis	Obispo	และเป็นผูก่้อตัง้บรษิทั	
Both	Landscape	and	Architecture	ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นส่วน
หน่ึงของระบบระบายอากาศของอาคาร	ด้วยการใช้อฐิทีท่�ามาจาก
คอนกรีตพรุนซีแพค	(Porous	Concrete)	มาก่อเป็นผนังด้านหน้า
อาคารหนา	2	ชั้น	เพิ่มความสมบูรณ์แบบด้วยฉนวนกันความร้อน
ชั้นใน	จุดเด่น	คือ	ส่วนกลางด้านในของอิฐได้ติดตั้งระบบไซโคลน
ดักฝุ่น	 ที่มีการแยกอนุภาคฝุ่นละอองออกจากอากาศ	 ไปไว้ใน 
ถังพักที่ฐานของผนัง
	 โดยอากาศและฝุ่นที่ไหลเข้าสู่ไซโคลนจะถูกท�าให้เกิดการ
หมุนวนเหมือนกับการหมุนของพายุไซโคลน	ซึ่งแบ่งการหมุนวน
ออกเป็น	2	ชั้น	คือ	ชั้นนอก	เป็นการหมุนวนของอากาศที่มีทิศทาง
ม้วนลงด้านล่างตามผนงัไซโคลน	ซึง่จะพัดพาเอาฝุน่หยาบออกมา
ด้วย	ส่วนการหมนุวนชัน้ใน	เป็นการหมนุวนท่ีเกิดขึน้ท่ีด้านล่างของ
ไซโคลนโดยมีทิศทางม้วนขึ้นด้านบนตามแนวศูนย์กลางไซโคลน	
ซึ่งจะพัดพาฝุ่นละเอียดออกจากไซโคลนไปพร้อมกับอากาศได้
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Breathe Brick ออกแบบมาเพ่ือใช้เป็นส่วนหน่ึงของ

ระบบระบายอากาศของอาคาร ด้วยการใช้อิฐท่ีท�า

มาจากคอนกรตีพรนุซแีพค (Porous Concrete) 

มาก่อเป็นผนังด้านหน้าอาคารหนา 2 ช้ัน
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ประเทศท่ีมีการขยายตวั

ของอุตสาหกรรมอย่าง

รวดเรว็ มักจะก่อให้

เกดิปัญหาทาง

สิง่แวดล้อมตามมา 

เน่ืองจากกฏระเบียบ

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อม

ไม่ค่อยเข้มงวดนัก
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	 ส่วนประกอบส�าคัญสองส่วน	 ได้แก่	 คอนกรีตอิฐ	 และ 
คอปเปลอร์พลาสติก	 (ข ้อต่อที่ผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล)	 
ท้ังสองมีส่วนช่วยในการจัดเรียงอิฐและเปิดทางให้อากาศจาก
ภายนอกเข้าสู่รูโหว่ในตัวอิฐ	ตัวอิฐคอนกรีตเองจะมีลักษณะเป็น
เหลี่ยมมุม	 เมื่อเรียงตัวกันจะเกิดช่องว่างซึ่งท�าให้อากาศผ่านเข้า
ในระบบได้โดยตรง	และยังมีช่องว่างอีกส่วนส�าหรับใส่โครงสร้าง
ที่เป็นเหล็กด้วย
	 Breathe	Brick	สามารถท�างานได้ดีกับทั้งระบบกลไกและ
ระบบระบายอากาศ	ซึ่งจะคอยส่งอากาศท่ีผ่านการกรองแล้วไป
ยัง	Wall	 Plenum	 ซึ่งถือว่าอากาศบริสุทธ์ิแล้ว	 ในการทดสอบ 
พบว่า	ระบบสามารถกรองอนุภาคเล็กๆ	ได้	30%	เช่น	มลพิษทาง
อากาศ	และกรองอนุภาคขนาดใหญ่	 เช่น	 ฝุ่น	 ได้ถึง	 100%	ซึ่ง 
นกัออกแบบหวังทีจ่ะให้อฐิยุคใหม่นีเ้ป็นนวัตกรรมทีช่่วยลดระดับ
มลพิษในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว	 ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัว
ของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว	 และมักก่อให้เกิดปัญหาทางส่ิง
แวดล้อมตามมา	 เน่ืองจากกฏระเบียบเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมไม่
ค่อยเข้มงวดนัก
	 ในขณะท่ีอฐิดดูซบัฝุน่ยังไม่ผลติมาให้เราได้ใช้งานอย่างเป็น
ทางการ	การหาแนวทางในการป้องกันตัวเองจากฝุ่น	รวมถึงการ
ช่วยลดการเกิดฝุ่นพิษก็เป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฎิบัต ิ

 ร่วมกันป้องกันและไม่ก่อมลพิษทางอากาศ
	 •	สวมหน้ากากกันฝุ่นละอองทุกครั้งที่ออกจากบ้าน
	 •	หากไม่มีหน้ากาก	N95	สามารถใช้หน้ากากอนามัยธรรมดา	ซ้อนด้วยกระดาษ
ทิชชู		2	ชั้น	ทดแทนได้
	 •	หลกีเลีย่งถนนทีม่กีารจราจรคบัคัง่	หากต้องรอข้ามถนน	ควรถอยให้ห่างจากถนน
จนกว่าสัญญาณไฟให้ข้ามจะปรากฏ
	 •	 เช็กสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในมาตรฐานที่กรมขนส่งฯ	 ก�าหนด	 โดยเฉพาะรถ
เครื่องยนต์ดีเซล	หากพบควันด�า	ไม่ควรน�าออกมาขับขี่
	 •	งดการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิด
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แม้จะผ่านการใช้งานจนคุ้นเคยกันมานาน	 แต่รู้ไหมว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในบ้านที่เราใช้อยู่เป็นประจ�า	ชนิดใดกินไฟมากที่สุด?	 แล้วเราจะมี
วิธีใช้งานอย่างให้คุ้มค่า	เพื่อที่ค่าไฟจะไม่มาท�าร้ายจิตใจมากไปกว่านี้
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ใช้อย่างไรให้ประหยัด
อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้ากินไฟ

อันดับ 4 เตารีดไฟฟ้า
ใช้ก�าลังไฟฟ้า 700 - 2,000 วัตต์ 
วิธีใช้ให้ประหยัด :	 ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสม 
กับเนือ้ผ้าทีร่ดี	และการรดีผ้าในแต่ละครัง้จะต้องมจี�านวนผ้า 
ที่ต้องการรีดมากพอ	อย่างน้อย	7-10	ตัว	หากรีดครั้งละ
ตัวสองตัวจะท�าให้เปลืองไฟมาก	แถมยังเสียเวลาอีกด้วย

อันดับ 3 เครื่องซักผ้า 
ใช้ก�าลังไฟ 3,000 วัตต์
วิธี ใช ้ให ้ประหยัด : 	 ส�าหรับวิธีการซักผ ้า 
ที่ประหยัดพลังงานและได้ประสิทธิภาพอย่าง 
คุ้มค่า	 เพ่ือการประหยัดน�้าประหยัดไฟควรซักผ้า 
ในปรมิาณท่ีพอดกัีบความจขุองเครือ่ง	อกีอย่างหนึง่ 
คือการเลือกเครื่องซักผ้าในปัจจุบันจะมีความ 
ทนัสมยัเพ่ิมมากข้ึน	โดยเฉพาะเครือ่งซกัผ้าฝาหน้า
จะช่วยประหยัดไฟได้สูงสุดถึง	58%



33

อันดับ 1 เครื่องท�าน�้าอุ่น
ใช้ก�าลังไฟฟ้า 2,500 - 12,000 วัตต์
วิธีใช้ให้ประหยัด :	 ส�าหรับการใช้งานเครื่องท�าน�้าอุ่นอย่างถูกวิธี
และประหยัดไฟมีประเด็นหลักที่หลายคนละเลยและคิดว่าคงไม่เป็น
อะไร	คือ	 ไม่ควรเปิดเครื่องท�าน�้าอุ่นทิ้งไว้ตลอดเวลา	 เมื่ออาบน�้าเสร็จ 
ควรปิดปุ่มการใช้งานทันที	 เพราะน่ีคือสาเหตุที่ท�าให้เครื่องท�าน�้าอุ่น 
เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าติดอันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟเยอะที่สุด

อันดับ 2 เครื่องปรับอากาศ 
ใช้ก�าลังไฟฟ้า 1,200 - 3,300 วัตต์ 
วธิใีช้ให้ประหยัด :	เครือ่งปรบัอากาศหรอืแอร์ 
ที่เราเรียกกันติดปากเชื่อว่า	 50%	ของคนไทย
ต้องเปิดแอร์นอน	 เปิดแอร์ท�างานกันทุกวัน	 
ซึ่งเรามีวิธีในการประหยัดไฟการใช้งานได้	โดย	
เลอืกแอร์ให้เหมาะกับการใช้งาน	ขนาดของห้อง	 
การติดต้ังท่ีเหมาะสม	 ระยะห่างจากฝ้าเพดาน
ประมาณ	20	 เซนติเมตร	 เพ่ือเลี่ยงความร้อน
จากหลังคาในห้อง	 และการเปิดแอร์ทุกครั้ง 
ต้องมัน่ใจว่าคณุปิดหน้าต่างประตสูนิท	ท่ีส�าคญั 
ควรตรวจสอบสภาพการใช ้งานด ้วยการ 
ล้างตะแกรงจบัฝุน่เดอืนละ	1	ครัง้	และตรวจเชก็
สภาพการใช้งานปีละ	1-2	ครั้ง

 นอกจากน้ี อีกหน่ึงวิธีในการช่วยประหยัด
ค่าไฟที่ง่ายและได้ผลดี คือ การถอดปลั๊กอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ใช้งานออก ซึ่งจะช่วยลด 
การใช้ไฟฟ้าได้ 0.002 กิโลวตัต์/ชัว่โมง ลองคิดง่ายๆ  
หากเราร ่วมมือกันถอดปลั๊ ก อุปกรณ ์ไฟฟ ้า 
ท่ีไม่จ�าเป็น 1 อุปกรณ์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 
จ�านวน 4.53 ล้านเครื่อง หรือประมาณร้อยละ 20 
ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในประเทศ จะช่วยลด Peak  
ได้ประมาณ 9.25 เมกะวัตต์ หรือลดการใช้ไฟฟ้า
ได้ 0.01 ล้านหน่วย/วัน 

เรียบเรียงจาก	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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	 ความคิดสร้างสรรค์อาจเริม่ต้นจากปัญหาทีเ่กิดข้ึนในชวีติประจ�าวนั	ประกอบกับความรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ัง่สมมา
จากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	ดังเช่น	ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	หนึ่งในกิจกรรมด้าน	Heart	
ภายใต้โครงการ	 “โรงไฟฟ้าพ่ี โรงเรียนน้อง”	 ของเอ็กโก	กรุ๊ป	ที่จัดข้ึนเพ่ือปลูกจิตส�านึกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง	การฝึกกระบวนการคิดและการลงมือ
ปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน	โดยน�าความรู้ทางทฤษฎีเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง	ซึ่ง
ค่ายเยาวชนฯ	ได้จัดมาต่อเนื่องถึง	2	รุ่นแล้ว	(ปี	2560-2561)

ผลลัพธ์จากค่ายเยาวชนสู่โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

“เปล่ียนเขม่าควันให้กลายเป็นปุ๋ยหมัก”
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	 ภายหลงัเสร็จสิน้ค่ายเยาวชนฯ	รุน่ที	่2	เอก็โก	กรุป๊	ก็ได้จดัการ
ประกวด	“โครงการสร้างสรรค์การอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม
ในโรงเรียน”	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนน�าความรู้ที่ได้จาก
การเข้าร่วมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 รุ่นท่ี	 1	
และรุ่นที่	2	มาสร้างสรรค์แนวคิดหรือผลงานการแก้ไขปัญหาด้าน
พลงังานและสิง่แวดล้อมภายในโรงเรยีน	เริม่ต้นจากการให้เยาวชน
เห็นถึงปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น	 โดยร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหา	พร้อมแนวทางการแก้ไข	ที่เน้นการมีส่วนร่วมของ
นกัเรยีน	คร	ูและชมุชน	โดยสามารถน�าไปพัฒนาและขยายผลเป็น
โครงการที่ยั่งยืนในโรงเรียนต่อไป	
	 ภายใต้โครงการฯ	นี้	มีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก	ร่วมส่งผลงานโครงการอนรุกัษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนเข้าประกวด	จ�านวน	9	โรงเรยีน	
โดยมคีรเูป็นทีป่รกึษาในการจดัท�าโครงการ	หลงัจากการพิจารณา
ของคณะกรรมการ	 โรงเรียนบ้านบุฉนวน	ต.ซับใหญ่	 อ.ซับใหญ่	
จ.ชัยภูมิ	ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โรงไฟฟ้าชัยภูมิ	วินฟาร์ม	ในกลุ่มเอ็กโก	
ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 กับโครงการ	 “ไร้ควันพิษ	จิตแจ่มใส	 ใส่ใจ
ชุมชน”	ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากปัญหาเขม่าควันจากการเผา
ขยะใบไม้ในโรงเรียน	 โดยมีคุณครูหทัยกาญจน์	 ปองดี	 ครูสาระ
วิชาภาษาต่างประเทศและครแูนะแนว	เป็นทีป่รกึษาโครงการ	และ
มีเยาวชน	5	คน	ที่ผ่านการอบรมจากค่ายเยาวชนฯ	ทั้ง	2	รุ่น	เป็น
คณะท�างาน	ซึ่งครูหทัยกาญจน์	 ได้เป็นตัวแทนของเยาวชนท้ัง	 5	
มาเล่าให้ฟังถึงที่มาของการพัฒนาโครงการนี้ในโรงเรียน
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 Q : ที่มาของการรวมกลุ่มเพื่อจัดท�าโครงการ 
 A :	เริม่ต้นจากค่ายเยาวชนอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	
ที่ทางเอ็กโก	 กรุ๊ป	 จัดขึ้นค่ะ	 นักเรียนท่ีเคยเข้าอบรมค่ายอนุรักษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม	ทัง้รุน่ที	่1	และ	รุน่ท่ี	2	ได้มาประชมุร่วมกับ
ครูที่ปรึกษา	และสรุปร่วมกันว่าจะเป็นผู้น�าในการรณรงค์โครงการ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	 ภายใต้การดูแล
แนะน�าจากครทูีป่รกึษาทีเ่คยผ่านการอบรมทีค่่ายฯ	แล้วเช่นกันค่ะ	
 
 Q : ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอะไรใน
โรงเรยีนบ้านบฉุนวนท่ีเป็นสาเหตใุห้เกิดการพฒันาโครงการ
ขึ้น
 A: น้องวรรณิก	และน้องสุภัทรา	นักเรียนแกนน�า	 ตัวแทน
โรงเรียนบ้านบุฉนวน	ร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์	3	ปัญหาส�าคัญ
ของโรงเรียน	และเลือก	 1	ปัญหาที่ต้องการการจัดการมากท่ีสุด	 
โดยได้ข้อสรุปว่า
	 โรงเรียนบ้านบุฉนวนเป็นสังคมเล็กๆ	 ในชุมชน	 เรามีปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกจัดการอย่างไม่ถูกวิธี	 จนก่อให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ	มีผลต่อระบบการหายใจของนักเรียนและบุคลากร 
ในโรงเรียน	 มลพิษเกิดจากควันของการเผาขยะอินทรีย์	 ที่ม ี
ก๊าซพิษชนิดต่างๆ	ในแต่ละปี	มกีารเผาขยะอนิทรย์ีเป็นจ�านวนมาก	 
โดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้าในโรงเรียนค่ะ	 นี่จึงเป็นสาเหตุท่ีมาของ
การเริ่มต้นโครงการของเรา		

ครูหทัยกาญจน์ ปองดี 
ครูที่ปรึกษาโครงการ

บ่อส�าหรับหมักปุ๋ย
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 Q : หลักการคิดสร้างสรรค์โครงการ “ไร้ควันพิษ  
จิตแจ่มใส ใส่ใจชุมชน” เป็นอย่างไร 
 A : จากข้อมูลเบื้องต้นที่นักเรียนวิเคราะห์และคัดเลือกเรื่อง
มลพิษที่เกิดจากการเผาขยะอินทรีย์เป็นประเด็นหลักมาคุยกับ
คุณครู	เป็นตัวตั้งต้น	และเห็นร่วมกันในการหาแนวทางที่จะแก้ไข
ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืน	ตรงนี้	เป็นหลักส�าคัญของการคิดโครงการ	
และเป็นท่ีมาของการเชื่อมโยงให้โครงการน้ีน�าไปสู่การปฏิบัติจริง
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนด้วย
	 ทางโรงเรียนบ้านบุฉนวน	 ได้เริ่มต้นกิจกรรมน้ีมาระยะ
หนึ่งแล้วในปี	 2560	 และประสบความส�าเร็จในระดับที่ดี	 บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้	 คือ	 สามารถลดควันพิษได้	 100%	 ไม่มี
การเผาขยะอินทรีย์ในโรงเรียนตลอดระยะเวลาท่ีท�าโครงการ	 แต่
ทางคณะท�างานยังเห็นความส�าคัญและคิดจะพัฒนาต่อยอด 
การท�ากิจกรรมให้หลากหลายและได้ผลดีกว่าเดิม	 แต่ยังคงไว้ซึ่ง 
หลักการและวัตถุประสงค์เดิม	คือ	การไม่เผาขยะอินทรีย์	 เพื่อลด 
ควนัพิษภายในโรงเรยีน	เป็นการอนุรกัษ์สิง่แวดล้อมโดยตรง	เราเลย
เลือกวิธีการจัดการกับใบไม้และขยะอินทรีย์อื่นๆ	ด้วยการท�าปุ๋ย
หมักจ�าหน่าย	และน�ามาใช้ในการเพาะปลูกพืชผักต่างๆ	ในแปลง
เกษตร	และการปลูกไม้ดอกไม้ประดับภายในโรงเรียนค่ะ	เป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยหมักได้เป็นอย่างดี	 และท่ีส�าคัญท�าให้
คุณภาพดินไม่เสื่อมด้วยค่ะ	

“มลพิษเกิดจากควันของการเผา
ขยะอินทรีย์ ที่มีก๊าซพิษชนิดต่างๆ 
ในแต่ละปีมีการเผาขยะอินทรีย์เป็นจ�านวนมาก 
โดยเฉพาะต้นไม้ใบหญ้าในโรงเรียน”

ขั้นตอนการหมักปุ๋ย
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 Q : สิ่งที่ได้รับการจากเข้าร่วมการประกวดโครงการ
สร้างสรรค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 A : นอกจากจะได้เสริมความรู้	 ความเข้าใจแล้ว	นักเรียน
และครูยังได้ฝึกกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์แบบบูรณาการบน
สภาพปัญหาจรงิ	และส�าคญัทีส่ดุคอื	การน�าความรูไ้ปพัฒนาและ
ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันไม่ให้เกิดมลพิษจากการเผาขยะ
อินทรีย์ในโรงเรยีน	นอกจากนัน้	ยังเกิดผลพลอยได้ต่างๆ	มากมาย	
เช่น	นกัเรยีนเกิดองค์ความรูจ้ากการท�าปุย๋หมกัอย่างถูกต้องตาม
ขั้นตอน	และสามารถน�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 เป็นการ
ขยายความรูอ้อกสูช่มุชนผ่านนกัเรยีนทีร่่วมกิจกรรม	เพ่ือให้ชมุชน
เห็นว่าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่อง
ยากหรอืไกลตวั	เราทุกคนสามารถท�าได้ในบรบิทของตน	ขอเพียง
ท�าอย่างจริงจังและตั้งใจค่ะ	
	 “การได้มีโอกาสเข้าค่ายอบรมต่างๆ	ทั้งครูและนักเรียน 
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	 ความรู้ใหม่ท่ีได้รับมา	 ช่วยจุดประกาย 
ความคิด	 ท�าให้เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลง	 จากที่ไม่มี
ความรู้หรอืไม่เคยมองว่าเรือ่งนัน้	ส�าคัญเกิดเป็นความรูม้าพัฒนา 
ต่อยอดมากมาย	รวมท้ังมมุมองทีไ่ม่เคยมองด้วย”	ครหูทยักาญจน์ 
กล่าวทิ้งท้าย

“การได้มีโอกาสเข้าค่ายอบรมต่างๆ 
ทั้งครูและนักเรียน

พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า 
ความรู้ใหม่ที่ ได้รับมา 

ช่วยจุดประกายความคิด 
ท�าให้เกิดความรู้สึก
อยากเปลี่ยนแปลง”

แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านบุฉนวน
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 เม่ือการเรียนรู ้ไม ่ได ้จ�ากัดเพียงแค่ในต�าราหรือ
ห้องเรียน ความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอด น�ามาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อเยาวชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการ
สร้างสรรค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
นับเป็นจุดเริ่มต้นหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
โรงเรียนและชุมชนในการเป็นผู้อนุรักษ์พลังงานและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนร่วมกัน 
ต่อไป 

ต้นไม้ที่รดด้วยปุ๋ยหมัก



thai rak pa

กลไกการสร้างคุณค่าในป่าต้นน�้า 
จากผืนป่าสู่กาแฟ 
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 ด้วยความเช่ือทีว่่า ภมูปัิญญาท้องถิน่ จะเป็นกลไกส�าคัญทีช่่วยส่งเสรมิความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าต้นน�้า ให้มีการพึ่งพา
และใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที ่
เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2550 เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์และฟื ้นฟูส่ิงแวดล้อมและผืนป่าต้นน�้าล�าธารที่ส�าคัญของประเทศให้ 
เกิดความยั่งยืน จึงได้ส่งเสริมการท�าการเกษตรแบบผสมผสานและส่งเสริมอาชีพ 
เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริม ลดการพ่ึงพาและใช้ประโยชน์จากป่าเพียงด้านเดียว 
ภายใต้แนวคิด “คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญที่ช่วยป้องกันการบุกรุก 
ผืนป่าและท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
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	 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 เริ่มเข้ามาศึกษาและท�าความเข้าใจ
วิถีชีวิตของชุมชนบ้านโป่งสะแยน	 หมู ่บ ้านเล็กๆ	 ของชาว 
ปกาเกอะญอ	ที่อยู่บนหุบเขาในเขตป่าสงวนแม่แจ่ม	ล้อมรอบ
ไปด้วยป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์	 มีล�าห้วยหลายสาย	มีน�้าไหล
ตลอดท้ังปี	เป็นหมูบ้่านในพ้ืนทีต้่นน�า้ทีไ่หลสูลุ่ม่น�า้แม่แจ่ม	ซึง่เป็น	 
1	ใน	6	แม่น�า้สาขาของแม่น�า้ปิง	แม่น�า้สายส�าคญัของประเทศไทย	
ตั้งอยู่ต�าบลแม่นาจร	อ�าเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	
	 ชาวปกาเกอะญอมีวิถีชีวิต	ขนบธรรมเนียม	ประเพณี	และ
วัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับธรรมชาต	ิดงัความเชือ่ของปกาเกอะญอ
ที่ว่า	 “ออที	 เกอะตอที	 ได้กินจากน�้าต้องรักษาน�้า	 ออก่อ	 เกอะ
ตอก่อ	 ได้กินจากป่าต้องรักษาป่า”	 ซึ่งสื่อถึงการใช้ประโยชน์ใด
จากธรรมชาติ	 ก็ควรรักษาสิ่งน้ัน	ด้วยวิถีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติ	“ป่า”	จึงไม่ใช่แค่ชีวิต	แต่ป่า	คือ	ทั้งชีวิต	ก็ว่าได้	เพราะ
ความผูกพันและค�าบอกเล่าของบรรพบุรุษ	ที่ว่าทุกสรรพสิ่งนั้น	มี
สิ่งศักดิ์สิทธ์ิเป็นเจ้าของดูแลรักษาและธรรมชาติเป็นแหล่งท่ีน�า
ความอดุมสมบรูณ์มาให้	ดงันัน้	รากฐานส�าคญัในการด�าเนนิชวีติ
ของชาวปกาเกอะญอยังคงอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพธรรมชาต	ิ
โดยเฉพาะในฐานะคนต้นน�้า	

ชุมชนบ้านโป่งสะแยน

	วิถีชีวิตชุมชนชาวโป่งสะแยน



 “ถ้าท�าอะไรไม่ด ีคนท่ีอยู่ท้ายน�า้ก็ต้องได้รบัผลน้ันด้วย 

รบักนัเป็นทอดๆ อย่างเราอยู่ตรงน้ี คนท่ีอยู่เหนือเรา ถ้าท�าอะไรไม่ดี 

เราเองก็จะได้รบัผลน้ันโดยไม่สามารถหลกีเล่ียงได้ 

ถ้าเราท�าไม่ด ีคนอยู่ท้ายน�า้กไ็ด้รบัผลกระทบแล้ว ไม่ต้องมองไปไกล” 

พะตีชิ่คา คงคาอุไร ผูอ้าวุโสของหมู่บ้าน บอกเล่าด้วยภาษาปกาเกอะญอ 
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	 จากการส�ารวจพ้ืนที่และวิถีชีวิตชุมชน	มูลนิธิไทยรักษ์ป่า
พบว่า	 ชุมชนส่วนหนึ่งปลูกกาแฟขายเป็นรายได้เสริม	 โดยเก็บ
ผลกาแฟจากต้นขายในกิโลกรัมละ	 15	บาท	มีรายได้ประมาณ	
28,000	บาทต่อปี	 ในขณะที่เกษตรกรที่มีการแปรรูปกาแฟอย่าง
มคีณุภาพ	มรีายได้จากผลผลติกาแฟแปรรปูมากกว่ากิโลกรมัละ
ประมาณ	10	เท่า	จึงน�ามาสู่	“การส่งเสริมปลูกกาแฟใต้ป่า	และ
พัฒนาการแปรรูป”	 เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กาแฟ	ให้ชุมชนมี
รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยยัง
คงไว้ซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติ	

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า	ศึกษาและ
ท�าความเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน

การเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ เมล็ดกาแฟโป่งสะแยน
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 “ไทยรักษ์ป่าได้เข้าไปช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับกาแฟบ้าน 
โป่งสะแยน ด้วยการสร้างความรูค้วามเข้าใจ และน�าผูเ้ชีย่วชาญไป 
ให้ความรู้กับชุมชน เพ่ือให้ชุมชนยังคงเห็นคุณค่าของการปลูก
กาแฟแบบเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปกาแฟแบบประณีต มี
คณุภาพทุกขัน้ตอน ตัง้แต่การปลกูภายใต้ร่มไม้ใหญ่ การดแูลต้น
กาแฟโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลงและปุย๋เคม ีการเก็บเก่ียวผลกาแฟใน
ช่วงท่ีเหมาะสม และการแปรรูปผลผลิต เพ่ือให้ได้เมล็ดกาแฟท่ี
มีคุณภาพส่งไปยังผู้บริโภค”	คุณมานนีย์	พาทยาชีวะ	เลขาธิการ
มูลนิธิไทยรักษ์ป่ากล่าว
	 นอกจากการให้ความรู้ในพ้ืนท่ี	 มูลนิธิไทยรักษ์ป่ายังได้
น�าตัวแทนชุมชนปกาเกอะญอบ้านโป่งสะแยน	 ไปศึกษาดูงาน
ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนท่ีดอยสะเก็ด	 จังหวัดเชียงใหม่	 เพ่ือให้
ชุมชนเห็นประโยชน์ของการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร	 รวมทั้งการจัดหาคู่ค้าและช่องทางการจัดจ�าหน่าย	 เช่น	
ร้านกาแฟในเมืองเชียงใหม่ที่ให้คุณค่ากับการดูแลส่ิงแวดล้อม	
เพ่ือจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในมูลค่าที่สูงข้ึน	 โดยหลังจากที ่
มูลนิธิฯ	 ได้เข้าไปช่วยพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับกาแฟ 
บ้านโป่งสะแยน	พบว่า	 ชุมชนมีรายได้จากการขายเมล็ดกาแฟ
เพิ่มขึ้นเป็น	88,000	บาท	ดังนั้น	ภารกิจของมูลนิธิฯ	จึงไม่ใช่แค่
การส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีรายได้เท่าน้ัน	หากแต่ยังตอบโจทย์
การพัฒนาตามแนวคิดที่ว่า	“คนอยู่ได้	ป่าอยู่ได้”	อีกด้วย	
	 การน�ากาแฟมาเป็นเครือ่งมอืในการสร้างอาชพีให้แก่ชมุชน	
จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้	 ย่ิงไปกว่านั้น	
การดืม่กาแฟจะไม่ใช่การดืม่เพ่ือรสชาตทิีด่เีพียงอย่างเดยีว	แต่ยัง
เป็นการดื่มที่ช่วยสนับสนุนคนดูแลป่าด้วย	ซึ่งเรื่องราวของกาแฟ
บ้านโป่งสะแยนนี	้	อาจกลายเป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะเชือ่มโยงคนต้นน�า้	
และคนปลายน�้า	ให้เห็นคุณค่าและตระหนักในการร่วมรักษาผืน
ป่าต้นน�้าร่วมกัน		

กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟ

เมล็ดกาแฟที่ฝ่านการคัด
และการปอกเปลือก

ขั้นตอนการตากเมล็ดกาแฟ



เวลาเปลี่ยนท่าจากนอนหรือนั่งเป็นลุกยืน	คุณเคยเวียนหัวหรือเปล่า?

อาการนี้อาจเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วินาที	หรือสองสามนาที	หรือมากกว่านั้น!!

ทางการแพทย์เรียกอาการเวียนหัวเมื่อลุกยืนว่า	ความดันโลหิตต�่าจากการเปลี่ยนท่า	เป็นความดันโลหิตต�่า
ในรูปแบบหนึ่ง	อาการที่พบมีตั้งแต่	เวียนหัว	ปวดหัว	คลื่นไส้	อาเจียน	การมองเห็นลดลง	ซึ่งหากมีอาการ
ความดันโลหิตต�่าหรือตกเป็นเวลานาน	หรือกระทั่งเป็นลม	อาจเป็นสัญญาณของปัญหาต่างๆ	ที่ร้ายแรงได้	

ดังนั้น	ควรไปพบหมอหากรู้สึกปวดศีรษะบ่อยๆ	เมื่อยืนขึ้น	และมีอาการนานผิดปกติ

Health

ปกติหรือเป็นสัญญาณบอกอะไร?
เวียนหัวเมื่อลุกยืน 
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8 วิธีจัดการความดันโลหิตต�่าจากการเปลี่ยนท่า
1.	รบัประทานอาหารครัง้ละน้อยๆ	โดยแพทย์แนะน�าให้รบั

ประทานอาหารท่ีมคีาร์โบไฮเดรตต�า่	ครัง้ละน้อยๆ	เพ่ือให้ร่างกาย
ดูดซึมได้ดีกว่า

2.	ดื่มน�้าให้มากขึ้น	และลดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	
เพราะจะท�าให้ความดันโลหิตต�่าเมื่อลุกยืนมีอาการแย่ลง

3.	 ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ	บีบนวดกล้ามเนื้อน่องก่อน 
ลุกขึ้นนั่ง	และก่อนลุกจากเตียงนอนให้นั่งที่ปลายเตียงชั่วครู่

4.	 หลีกเล่ียงการก้มตัว	 หากคุณท�าบางสิ่งหล่นลงบนพ้ืน	 
ให้นั่งยองๆ	เพื่อลดความเสี่ยง

5.	 สวมถุงน่องรัดหรือผ้าพันหน้าท้อง	 มีประโยชน์ในการ 
ช่วยลดอาการต่างๆ	ของความดันโลหิตต�่าเมื่อลุกยืนได้

6.	 ลุกข้ึนช้าๆ	 ควรเปล่ียนท่าอย่างช้าๆ	 หายใจเข้าลึกๆ	 
สองสามนาที	แล้วค่อยลุกขึ้น	

7.	เพ่ิมหมอนในการนอน	การนอนโดยศรีษะยกขึน้เลก็น้อย	
สามารถช่วยต้านผลกระทบของแรงโน้มถ่วงได้

8.	 เคลื่อนไหวขาในขณะยืน	หากมีอาการขณะยืน	 ให้ไขว้
ต้นขาในรูปแบบกรรไกรและบีบขา	หรือยกขาข้างหนึ่งพาดเก้าอี	้
แล้วดันตัวมาข้างหน้าให้มากที่สุด	 การเคล่ือนไหวเหล่านี้ท�าให้
เลือดไหลเวียนจากขาไปยังหัวใจได้	

เรียบเรียงจาก	http://haamor.com

สาเหตุต่างๆ ท่ีท�าให้เกิดภาวะความดันโลหิตต�า่จาก
การเปลี่ยนท่า

•	ภาวะเกี่ยวกับหัวใจ
•	ความผิดปกติเกี่ยวกับการย่อยอาหาร
•	ปัญหาเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ
•	ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท

ใครเสี่ยงที่จะเกิดอาการนี้?
•	 ผู ้ที่มีอายุมากกว่า	 65	 ปี	ความสามารถของเซลล์ 

ชนิดพิเศษใกล้หลอดเลือดหัวใจและคอ	 ท่ีช่วยจัดการความ 
ดันเลือดจะท�างานได้ช้าลง	เมื่อเวลาผ่านไป

•	 ผู้ท่ีใช้ยาบางชนิด	 เช่น	 ยาที่ใช้รักษาความดันโลหิตสูง 
หรือโรคหัวใจ	โรคพาร์กินสัน	 ยารักษาภาวะซึมเศร้าบางชนิด	 
ยาระงับอาการทางจิตบางชนิด	และยาคลายกล้ามเนื้อ

•	โรคบางชนดิ	ภาวะเก่ียวกับหวัใจบางประการ	เช่น	ปัญหา
เก่ียวกับลิ้นหัวใจ	 หัวใจวาย	หัวใจล้มเหลว	หรือความผิดปกต ิ
เกี่ยวกับระบบประสาทบางชนิด	เช่น	โรคพาร์กินสัน

•	 การสัมผัสกับความร้อน	การอยู ่ในสิ่งแวดล้อมท่ีมี
อุณหภูมิสูงและความชื้นต�่า	 ท�าให้มีเหงื่อออก	 และอาจท�าให้ 
เกิดภาวะขาดน�้า	น�ามาสู่ความดันโลหิตต�่าได้

•	การนอนตดิเตยีง	หากต้องนอนพักบนเตียงเป็นเวลานาน
เนื่องจากเจ็บป่วย	อาจอ่อนเพลียได้	ความดันโลหิตต�่าเมื่อลุกยืน
อาจเกิดขึ้นเมื่อเราพยายามยืนขึ้น

•	 ผู ้ ท่ีตั้งครรภ์	 ความดันโลหิตมีโอกาสลดลงหลังจาก 
คลอดบตุร	แต่ความดนัโลหิตโดยรวมมกักลบัคนืสูร่ะดบัเดมิก่อน
ตั้งครรภ์	จึงไม่จ�าเป็นต้องกังวล

•	เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์	เป็นสิง่ไม่ดต่ีอหลอดเลอืด	เน่ืองจาก
เพิ่มความเสี่ยงในการเกิด	ความดันโลหิตต�่าเมื่อลุกยืน
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บางคน พูดอย่างไรกไ็ม่เอา 

ต้องพูดให้เห็นงานเป็นเรือ่งท้าทาย 

ถ้าให้งานน้ันเป็นสิง่ท้าทาย

ความสามารถ คนแบบน้ีจะสู้ 

เอาไม่ถอย จนท�าได้ส�าเรจ็ 

คนอย่างน้ีเรยีกว่าเป็นคนแบบวิรยิะ

4646
Happy Life

	 ถ้าเราพัฒนาคนถูกต้องอย่างที่ว่าเมื่อข้างต้น	มนุษย์
ไม่แปลกแยกจากความจรงิของธรรมชาต	ิตัง้แต่ขัน้พ้ืนฐาน	
ทุกอย่างก็สอดคล้องไปกันได้หมด	 ไม่มีอะไรเสียหาย	 เมื่อ
เราวางฐานได้ดีแล้ว	 เราก็ใช้หลักการต่างๆ	 ในการท�างาน	
บนพื้นฐานที่ถูกต้องนั้น	 เมื่อพื้นฐานถูกต้องแล้ว	 เราจะเอา
ธรรมะอะไรมาใช้ตอนน้ีก็เดินหน้าไปด้วยดี	 เช่น	 เอาหลัก 
อิทธิบาทมาใช้
	 แทบทกุท่านรูจ้กั	“อทิธิบาท	คอื	หลกัแห่งความส�าเรจ็”	หลาย
ท่านท่องขึ้นใจเลย	อิทธิบาทมี	4	ข้อ	คือ	ฉันทะ	วิริยะ	จิตตะ	วิมังสา
อิทธิบาท	แปลว่า	ทางแห่งความส�าเร็จ
 1. ฉันทะ	แปลว่า	ความรัก	ความพอใจ	จะท�าอะไรก็ท�าด้วย
ความรัก	ความพอใจ	จะรักพอใจได้อย่างไร?	โดยทั่วไปก็ต้องชอบ
หรอืเหน็ประโยชน์	เห็นคณุค่าของงานน้ัน	จงึจะรกัจะพอใจงานนัน้	
แต่ถ้าจะตอบให้ตรงที่สุดและง่ายๆ	สั้นๆ	ก็คือ	ถ้าคนไม่แปลกแยก
จากธรรมชาต	ิถ้าเขาต้องการผลตามกฎธรรมชาตแิท้จรงิ	เขาจะรกั
งานทันที	นี่คือฉันทะ	ซึ่งตั้งอยู่บนฐานที่ว่ามาเมื่อกี้	เช่น	คนท�าสวน
รักงานท�าสวน	 เพราะเขาต้องการให้ต้นไม้เจริญงอกงาม	ถ้าหมอ
อยากให้คนไข้หายป่วยหรืออยากให้เขามีสุขภาพดี	 หมอก็รักงาน
รักษาคนไข้ทันที
	 ถ้าพูดกันให้ถึงแก่น	 ฉันทะไม่ใช่แค่รักงานเท่านั้น	 เพราะ
ฉันทะ	แปลว่า	 อยากท�าให้มันดี	 เพราะฉะน้ันจึงมีความหมายว่า
เมื่อจะท�าอะไรก็จะต้องท�าให้มันดีท่ีสุด	 ให้มันเรียบร้อยสมบูรณ์	 
ซึ่งเมื่อต้องการผลตามกฎธรรมชาติจริงๆ	ก็จะสร้างฉันทะนี้ได้

เปลี่ยน “อยากได้” 
เป็น “อยากท�า”

ที่มา	:			ธรรมะกับการท�างาน	
พระธรรมปิฎก	(ป.อ.	ปยุตฺโต)

คือจุดเริ่มที่จะน�ำสู่ควำมส�ำเร็จ



4747

 2. วิริยะ	แปลว่า	 ความเพียร	และความเพียรก็แปลว่า	 
ความแกล้วกล้า	 วิริยะ	 มาจาก	 วีระ	 นั่นเอง	 แปลว่า	 ความ 
เป็นผูแ้กล้วกล้า	หมายความว่า	ใจสู	้เจองานแล้วไม่ถอย	แล้วท�า 
อย่างไรจะเจองานไม่ถอย	 ก็ต้องมีจิตส�านึกในการฝึกตน	 
พอเจองานบอกว่า	ย่ิงยากย่ิงได้มาก	เจอปัญหาก็เป็นเวทพัีฒนา
ปัญญา	 อย่างท่ีว่ามาแล้ว	 จะไปถอยอะไรล่ะ	 มีแต่เดินหน้า	 
ดังนั้น	วิริยะก็มาสิ
 จะมาพูดกันให้มีฉันทะ วิริยะ พูดแทบตายก็ไม่ค่อยมีกัน 
แต่ถ้าไปสร้างท่ีฐานละก็ได้เลย คือจุดจิตส�านึกในการฝึกตน 
แล้ววิริยะก็มา เรียกว่า ใจสู้ มองเห็นงานเป็นสิ่งท้าทาย
	 คนเรามีลักษณะนิสัยต่างกัน	 บางคนมี	 ฉันทะ	 พอใจ	 
รักงาน	บางทีก็มาง่ายๆ	 เพียงพูดให้เห็นประโยชน์ของงานว่า 
ดีอย่างไร	 ก็เกิดความพอใจ	 รัก	 แต่บางคน	 พูดอย่างไรก็ไม่
เอา	 ต้องพูดให้เห็นงานเป็นเรื่องท้าทาย	 ถ้าให้งานนั้นเป็น 
สิ่งท้าทายความสามารถ	คนแบบนี้จะสู้	 เอาไม่ถอย	จนท�าได้
ส�าเร็จ	 คนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนแบบวิริยะ	 ต้องใช้วิธีท�าให ้
รู้สึกว่า	 งานน้ันเป็นสิ่งท้าทาย	 เป็นอันว่า	 วิริยะ	 แปลว่า	 ใจสู	้ 
เมื่อท�าจะไม่ถอย

 3. จิตตะ แปลว่า	ใจจดจ่อ	ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่อุทิศ
ตัวต่องาน	เนื่องจากเห็นความส�าคัญของมัน	เมื่อคนเห็นความ
ส�าคัญของอะไร	เช่น	ความส�าคญัของความมัน่คงปลอดภยัของ
ชีวิต	เขาจะเอาจริงเอาจังขึ้นมาทันที
	 สาระของอทิธิบาทนัน้อยู่ทีไ่หน	จงึท�าให้เกิดความส�าเรจ็	ก็
คอื	จติแน่วแน่เกิดสมาธิข้ึนมานัน่เอง	ในข้อท่ี	1	เมือ่เราพอใจหรอื
ชอบงานอะไร	ในเวลาท�างานนั้นใจเราจะแน่วแน่เป็นสมาธิ	ใน
ข้อที่	2	เวลาใจสู้จะเอากับงานอะไร	เห็นงานอะไรท้าทาย	ใจเรา 
ก็จะแน่วแน่อยู่กับสิ่งนั้น	คือ	มีสมาธิ	ทีนี้ในข้อที่	3	เราท�าให้เห็น
ความส�าคญัของเรือ่งนัน้	หรอืงานนัน้	เช่น	ท�าให้เห็นว่าถ้าไม่ท�า
มนัจะมผีลคกุคามต่อความมัน่คงปลอดภัยของเรา	ยกตวัอย่าง
ง่ายๆ	คนทีกู้่ระเบดิจะมใีจแน่วแน่	จดจ่อเลยทีเดยีว	เพราะอะไร	
เพราะว่ามันคุกคามต่อความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต	มีความ
ส�าคญัต่อชวิีตของเขา	เขาจงึต้องเอาใจใส่มากจนถึงขัน้ใจจดจ่อ
เลยทเีดยีว	ฉะนัน้วธีิสร้างจติตะก็คอื	ท�าให้เหน็ความส�าคญัของ
งานนั้นต่อชีวิต	ต่อสังคม	ต่อประเทศชาติ	ต่อโลก	อย่างกับจะ 
กู้ระเบิดเลย	 พอจะกู้ระเบิดเท่าน้ันแหละไม่มีหรอกท่ีใจจะ
ฟุ้งซ่านไปไหน	ใจจะแน่วแน่อยู่กับงานกู้ระเบิดแน่นอน

 4. วิมังสา	แปลว่า	ทดลอง	หรือทดสอบ	คนบางคนอยาก
รู้อยากเห็น	 ชอบทดลอง	ชอบคิดสืบสวนว่า	 ท�าอย่างนี้จะเป็น
อย่างไร	 ท�าอย่างนั้นจะเกิดผลอย่างไร	 อย่างน้ีต้องใช้วิมังสา	
คือ	ท�าการพิสูจน์ทดลอง	คอยตรวจตราหาทางแก้ไขปรับปรุง
อยู่เสมอ	 ซึ่งต้องใช้ปัญญา	 เมื่อเอามาใช้ในการท�างานท่ัวไป	 
ก็พูดง่ายๆ	ต่อกันกับข้อ	1-2-3	ว่างานที่จะท�าให้ส�าเร็จนั้น	ต้อง
	 1.	รักงาน
	 2.	สู้งาน
	 3.	ใส่ใจงาน
	 4.	ท�างานด้วยปัญญา
 
	 ที่ว่าท�างานด้วยปัญญา	หมายความว่า	จะเอาแค่	รักงาน	 
สู้งาน	 ใส่ใจงาน	แต่ไม่ท�างานด้วยปัญญา	 ก็ไม่แน่	 อาจจะไม่
ส�าเร็จ	 หรืออาจจะเสียไปเลย	 เหมือนสุครีพเสียทีกุมภกัณฑ	์
เพราะฉะนั้นจะต้องท�างานด้วยปัญญาด้วย

 น่ีคือ หลักอิทธิบาท 4 ข้อ แต่ผู้บริหารจะต้องรู้
ตระหนักว่า คนแต่ละคนมีลักษณะนิสัยไม่เหมือนกัน 
บางคนต้องปลอบด้วยฉันทะ บางคนต้องปลุกหรือยุ
ด้วยวิริยะ บางคนต้องขู่หรือรุกด้วยจิตตะ บางคนต้อง
แหย่ด้วยวิมังสา แต่ถ้าได้พร้อมท้ัง 4 ข้อ ก็จะเดินรุด
หน้าเตม็ท่ี อิทธบิาท 4 นีเ้ข้ามารบัช่วงต่อ หรอืเดนิหน้า
ขึน้ไปจากฐานท่ีต้องสร้างมาก่อนอย่างท่ีว่าเมือ่ก้ี ขอพดู
ทบทวนอิทธบิาท 4 หรอืสตูรแห่งความส�าเรจ็น้ีใหม่ ให้
ได้ความหมายลึกลงไปถึงหลักมากยิ่งขึ้นว่า
 1. อยากท�าให้มันดี (ที่สุด) = ฉันทะ
 2. มีอะไรท�าต้องให้ส�าเร็จ = วิริยะ
 3. ท�างานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ = จิตตะ
 4. ใช้ปัญญาจัดการน�างานสู่จุดหมาย = วิมังสา

 



16 ธันวาคม – 15 มกราคม 
(ราศีธนู)
คุณได้รับการยอมรับ	ประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ 
ตัวเองได้เริ่มต้นเอาไว้	มีความส�าเร็จซึ่งอาจไม่ได้ 
ย่ิงใหญ่ส�าหรบัคนอืน่	แต่เป็นความส�าเรจ็ท่ีส�าคญั
กับคุณ	ควรเก็บความรู้สึกดีๆ	 เช่นนี้ไว้	 เพราะจะ
เป็นฐานในการก้าวไปข้างหน้าต่อไป	 การเงิน 
มีเรื่องท่ีจะต้องใช้จ่ายเงินค่อนข้างมาก	 แต่ก็ 
ไม่น่าเป็นกังวลเนือ่งจากคณุจดัการกับการเงินได้
ดี	 การท�างานมีความก้าวหน้าได้รับการยอมรับ 
จากองค์กร	ได้รบัการยอมรบัจากครอบครวั	เป็นช่วง 
ที่ค่อนข้างเน้ือหอมในการท�างาน	มีโอกาสใหม่ๆ	
เข้ามาตลอด	 ทั้งเพ่ือนร่วมงานและเจ้านาย 
ต่างมองเหน็ศกัยภาพท่ีมอียู่ในตวัคุณ	ควรท�าบญุ
ในด้านอุปกรณ์อ�านวยความสะดวก	 เช่น	 โต๊ะ 
เก้าอีกั้บองค์กรหรอืสาธารณะทัว่ไป	เช่น	ทีท่�างาน
หรือสาธารณะทั้งหลาย

13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 
(ราศีกุมภ์)
มี ทิศทางใหม ่ๆ	 ที่ รอให ้คุณเข ้าไปเก็บเ ก่ียว 
ความส�าเรจ็	ท�าให้มองเห็นโอกาส	เห็นความส�าเรจ็	แม้ว่า
ทกุอย่างจะดหู่างไกลและไม่ชดัเจนเท่าไร	 ก็ไม่ควร 
ปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆ	 การท่ีมองเห็นโอกาสก่อน 
ย่ิงท�าให้มีเวลาส�าหรับการเตรียมตัว	 ได้เริ่มต้น
เร็วก็ย่ิงได้เปรียบ	 ไม่ควรลังเลหรือปล่อยโอกาส
ให้หลุดมือไป	 การเงินเป็นเรื่องที่คาดเดาไม่ได้	 
ไม่สามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างท่ีควรจะเป็น	 
หากมีเงินเข้ามามากก็จะมีเหตุท่ีท�าให้ต้องใช  ้
จ่ายไปจนเกือบหมด	ทีม่าของเงนิเป็นแหล่งทีไ่ม่ได้ 
คาดคิดมาก่อน	 การท�างานช่วงนี้ค ่อนข ้างมี 
ปัญหาท่ีต้องจดัการ	อปุสรรคหลายอย่างเข้ามาจน 
ไม่สามารถจะรับมือกับปัญหาได้อีกแล้ว	 คุณ
ควรรักษาก�าลังใจของตัวเองไว้	 ปัญหาเหล่าน้ัน 
เมื่อเข้ามาอีกไม่นานก็คลี่คลายไปได้	 ควรท�าบุญ 
ไหว้พระในวัดสร้างใหม่	หรอืวัดทียั่งไม่เคยไป	หรอื 
วัดที่มีกิจกรรมอนุเคราะห์อุปการะเด็กก�าพร้า

13 เมษายน – 13 พฤษภาคม 
(ราศีเมษ)
คุณค่อนข้างเหน่ือยกับอปุสรรคทีเ่ข้ามา	อยากจะ 
ยอมแพ้	 มองไปทางไหนก็ติดขัดไปทุกอย่าง	 
แต่อุปสรรคนี้ไม่ได้อยู่กับคุณไปตลอด	 รอสักพัก 
จะมีวิธีการจัดการกับมันเอง	 การเงินมีเ ร่ือง 
ต้องตัดสินใจ	ที่ต้องใช้จ่ายกับเรื่องใหญ่ๆ	ในชีวิต	
แม้จะเป็นเร่ืองยากแต่ก็สามารถผ่านไปได	้ 
การท�างานใช้จนิตนาการและความคดิสร้างสรรค์
ของตัวเองให้เต็มที่	ความคิดดีๆ	ที่คุณมีจะท�าให้
งานน่าสนใจมากข้ึน	 และไม่มีใครสามารถ 
เลียนแบบได้	 ในที่สุดคุณก็จะได้รับการยอมรับ 
จากงานดังกล่าว	 ควรท�าบุญกับพระกรรมฐาน 
และสนับสนุนส ่ ง เสริมบุตรหลานในด ้าน 
การศึกษา	

16 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 
(ราศีมังกร)
คุณค่อนข้างให ้ความส�าคัญกับบุคลิกภาพ 
อย่างมาก	รวมไปถึงการแต่งกายทีดู่ดี	ท�าให้ช่วงนี้ 
คุณมักจะพิถีพิถันในเรื่องความสวยความงาม	 
มกีารใช้จ่ายเงนิไปกับเส้ือผ้าเครือ่งแต่งกาย	ดแูล
สุขภาพ	และความงามท้ังหลายมากเป็นพิเศษ	 
ในเรื่องเงินจะต้องน�าเงินเก่าๆ	 ออกมาใช้	 เป็น
เงินที่เก็บเอาไว้รวมทั้งการได้รับเงินจากงาน 
ท่ีคุณเคยได้ท�าเอาไว้	 การท�างานไม่ค่อยมีความ
ลงตัวสักเท่าไหร่	 รู ้ สึกว่าส่ิงท่ีจะต้องท�าให้ดี
น้ัน	 ต้องใช้ทรัพยากรมากกว่าที่มีอยู่	 จึงท�าให ้
ไม ่ค ่อยมีความมั่นใจท่ีจะท�างานสักเท ่าไร	 
ควรท�าบุญกับวัดที่มีความคิดสร้างสรรค์	 หรือ 
การจัดตกแต่งวัดให้มีความแตกต่างจากวัด 
ทัว่ๆ	ไป	รวมถึงวัดทีส่ร้างพุทธรปู	หรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ
ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษก็ได้เช่นกัน
 

14 มีนาคม – 12 เมษายน 
(ราศีมีน)
ควรมีเวลาที่อยู่กับตัวเอง	คลี่คลายความซับซ้อน 
ของชี วิต	 ไปท�าบุญปฏิบั ติธรรมมีความสุข 
ความสบายใจแบบง่ายๆ	 การเงินได้รับรายได้ 
จากมิตรภาพที่ดี	 การมีเครือข่ายท่ีดีจะส่งเสริม 
การเงิน	 นอกจากน้ีหากต้องร่วมหุ ้นลงทุนกับ 
คนใกล้ชดิกส็ามารถท�าได้ด้วยเช่นกนั	งานในช่วงนี้ 
หากเก่ียวข้องกับความรกั	จะท�าได้ด	ีหากมคีนท่ีรกั
เข้ามามส่ีวนเก่ียวข้อง	หรอืให้ค�าแนะน�า	จะท�าให้
งานก้าวหน้าไปได้ด	ี	มกีารสงัสรรค์ในช่วงกลางคืน	 
หรือรับประทานอาหารในยามค�า่คนืมากเป็นพิเศษ	 
ควรท�าบุญกับคนเท้าพิการ	ด้วยอุปกรณ์การเดิน	
เช่น	 ไม้เท้า	 รถเข็น	 หรือท�าบุญบริจาครองเท้า 
กับเด็กนักเรียนเยาวชนทั่วไป	

14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 
(ราศีพฤษภ)
คุณมีความมั่นใจในตัวเอง	มีความสุขกับความ
ราบรื่นเรียบง่ายของชีวิต	 เวลาของคุณในแต  ่
ละวันไม่ได้เดินช้าเกินไปหรือเดินเร็วเกินไป	 
ไม่ต้องดิ้นรนค้นหาอะไรให้เหน็ดเหนื่อย	การเงิน
ได้รับเงินจากการท�างานในช่วงเวลากลางคืน	 
อาจขนงานกลับมาท�าที่บ ้าน	 รับงานพิเศษ 
นอกเวลา	 รวมท้ังการเสี่ยงโชค	 ซื้อหุ ้น	 ซื้อ 
สลากกินแบ่ง	การท�างานท่ีเก่ียวข้องกับเรือ่งเก่าๆ	
จะส่งเสรมิคณุ	อาจเป็นการรือ้เอาโครงการเก่ามา
ปัดฝุ่นมาต่อยอดให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน	 
ซึ่งเป็นงานที่มีความรู ้และเข้าใจเป็นอย่างดี 
อยู่แล้ว	ควรเดนิทางท่องเทีย่วแวะท�าบญุไหว้พระ
ตามสถานที่ต่างๆ	
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14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 
(ราศีเมถุน)
คุณมีการวางตัวได้ดี	ระมัดระวังในการเข้าสังคม	
สนใจเรือ่งความสวยความงาม	สนใจการแต่งกาย
ทีเ่ข้ากับสถานการณ์ท่ีต้องเข้าร่วม	จะไม่ปล่อยให้
ตัวเองโทรม	หรือไม่โดดเด่นเมื่อต้องอยู่ในสังคม	 
สิ่งที่ท�าน้ันส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับมาก 
เป็นพิเศษ	โอกาสทางการเงนิมทีศิทางใหม่ๆ	หรอื 
ผลประโยชน์ท่ีน่าสนใจเข้ามา	แต่คุณกลับเห็น
แต่ปัญหาเห็นแต่ความเสี่ยงจึงท�าให้ไม่อยาก
ตัดสินใจกับโอกาสไหนสักอย่าง	 การท�างาน 
จะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่	 จากเจ้านายที่ม ี
ความเนี๊ยบ	 งานของคุณจะมีความมั่นคงมาก 
จนหลายครั้งก็ต ้องถามตัวเองว ่าถึงเวลาท่ี 
จะเปลี่ยนหรือเดินหน้าไปให้ไกลมากขึ้นได้ 
หรือยัง	 การท�าบุญควรเน ้นการปล่อยปลา	 
หรือสัตว์น�้าประเภทที่อยู่ในรู	โพรง	หรือโคลนเช่น	
ปลาไหล	หอยขม	หอยโข่ง	เป็นต้น

17 สิงหาคม – 16 กันยายน 
(ราศีสิงห์)
คุณมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่กับช่วงกลางคืน	 
จะนอนดึกหรือมีเหตุผลที่ต ้องต่ืนแต่เช ้ามืด	 
ช่วงเวลากลางคืนจะท�าให้รู ้สึกสบายใจ	 เป็น
อสิระ	มคีวามคิดดีๆ 	แต่ต้องระวงัเรือ่งสขุภาพด้วย 
เช ่นกัน	 การเงินในช ่วงนี้มักมีป ัญหาหรือมี 
รายจ่ายที่เข้ามาอย่างกระทันหัน	 ต้องอาศัย 
ไหวพริบในการหมุนเงินมากทีเดียว	 โอกาส
ของความก้าวหน้านั้นดูจะอยู่ห่างไกลอยู่บ้าง	 
แต่การเตรียมการที่ดีและความพยายามอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย	 เป็นวิธีการท่ีดีในการรับมือ
กับความส�าเร็จ	 คุณควรคิดวางแผนและเร่ิมต้น
ท�าได้แล้ว	การท�าบญุควรท�าบุญด้วยน�า้	เช่น	เป็น 
เจ้าภาพบริจาคน�้าดื่มในกิจกรรมต่างๆ	และหาก
กระท�าโดยไม่ประสงค์ออกนามจะยิ่งส่งผลดี

17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 
(ราศีตุลย์)
คุณมีโอกาสจะได้รับโชคลาภโดยที่ไม่ทันได้
รู้ตัว	 สิ่งดีดีที่ไม่ได้คาดหวังเอาไว้อยู่ๆ	 ก็เข้ามา 
อย่างง่ายดาย	อยู่เหนอืการควบคมุของคณุไปทกุอย่าง	 
แต่สิ่งท่ีคาดหวังหรือวางแผนเอาไว้ก็อาจมีเหตุท่ี
ต้องเลือ่นออกไปก่อน	ดงันัน้จงึไม่ควรคาดการณ์
อะไรเอาไว้ก่อน	ท�าใจให้สบายๆ	จะดท่ีีสดุ	การเงิน 
ได้รับผลประโยชน์ท่ีค่อนข้างน่าพึงพอใจจาก 
เจ้านาย	จากผู้ใหญ่	 จากผู้มีอ�านาจ	นอกจากน้ี 
คณุยังบรหิารจดัการการเงนิได้เป็นอย่างด	ีตดัสนิใจ 
เด็ดขาด	ไม่ลังเลอะไร	การท�างาน	คุณเป็นนักคิด 
นักปฏิบัติในงาน	 เมื่อเห็นอะไรก็สามารถพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้	 และเข้าไปจัดการทันที	 ควร
ท�าบุญเก่ียวกับคนป่วย	คนเจบ็	คนตาย	เช่น	ไปร่วม 
ท�าบุญในงานศพ	 ท�าบุญบริจาคซื้อโลงศพกับ
มูลนิธิต่างๆ	 รวมทั้งท�าบุญให้กับโรงพยาบาล
ต่างๆ	

15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 
(ราศีกรกฎ)
มกีารเปลีย่นแปลงเข้ามาในชวิีตของคณุ	เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งเสริมไปในทางที่ดี	 การเงิน 
ใช้จ่ายเงนิไปกับความสวยความงาม	ความบนัเทิง	 
งานศิลปะ	 การท�างานในช่วงน้ีจะได้รับการ 
ส่งเสริมจากเพ่ือนฝูง	 นอกจากน้ีในองค์กรมักมี
กิจกรรมพบปะสังสรรค์	 มีการนัดหมายเพื่อสร้าง
ความสนิทสนมร่วมกันอยู่บ่อยๆ	ซึ่งคุณจะได้รับ 
การยอมรับ	 มีการพัฒนามิตรภาพระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงานด้วยกัน	ควรร่วมท�าบุญกับลูกน้อง
บริวารในองค์กร	 เช่น	 ลูกน้องบริวารจะท�าบุญ 
ท�ากุศลก็ใส่ซองร่วมด้วย	หรอืคุณเองคิดจะท�าบุญ 
ก็ชวนลูกน้องร่วมท�าบุญด้วยก็ได้เช่นกัน
 

17 กันยายน – 16 ตุลาคม 
(ราศีกันย์)
คุณจะเข้าไปเก่ียวข้องกับองค์กรเก่าท่ีเคยสังกัด	
และจะได้รับการยอมรับ	 ได้รับการต้อนรับ 
เป็นอย่างดี	สร้างความส�าเร็จให้กับตัวเองโดยใช้ 
เรื่องราวท่ีผ่านมาแล้ว	 การเงินมีการใช้จ่ายไป
อย่างรวดเร็ว	 จะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการ 
ซือ้คอร์สเพ่ือสขุภาพและความงามต่างๆ	ซึง่ท�าให้
คณุดดู	ีและได้รบัการยอมรบัมากขึน้	บคุลกิภาพทีด่ี 
มีส่วนส่งเสริมการเงินเช่นกัน	 การท�างานควร
ท�าด้วยความสนุกสนาน	 ไม่จ�าเป็นต้องเดินตาม 
เส้นท่ีเขาขีดเอาไว้เพียงอย่างเดียว	 สามารถใส ่
ความคิดสร้างสรรค์	 ใส่ตัวตนของตัวเองลง
ไปในงานได้ด้วย	 ย่ิงได้ใช้ความคิดของตัวเอง	 
งานจะย่ิงมีคุณค่า	 ควรท�าบุญกับบุคคลยากไร้	
หรือวณิพกทั่วไป

16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 
(ราศีพิจิก)
คุณต้องการพักผ่อนใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้เต็มที่	 
อาจเป็นเพราะเหนด็เหนือ่ยกับปัญหาบางอย่างมาแล้ว 
จนท�าให้อยากจะหยุดพักยาวๆ	 ต้องระมัดระวัง
ปัญหาด้านสุขภาพท่ีอาจเป็นเหตุให้คุณต้องหยุด
พักผ่อน	การเงินจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจาก 
หัวหน้า	 เขาเห็นความรับผิดชอบเห็นความเป็นผู้ใหญ ่
ในตัวคุณ	และมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีทีใ่หญ่มากขึน้	 
แต่ก็จะได้รบัผลตอบแทนมากขึน้เช่นกัน	การใช้เงนิมกีาร 
วางแผนและใช้จ่ายตามความจ�าเป็น	 ได้เป็นอย่าง
ดี	การท�างานมกีารเริม่ต้นท�าสิง่ใหม่	การสร้างสรรค์
หรือเริ่มโปรเจกต์จะท�าให้คุณประสบความส�าเร็จ
ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี	 ควรท�าบุญกับคนที่มีปัญหา 
ทางด้านการฟังเสยีง	เช่น	สมาคมหรอืมลูนธิิทีเ่ก่ียวกับ 
บุคคลพิการทางหู	 หรือหากไม่สะดวกจะท�าบุญ 
ด้วยการบรจิาคเงนิ	ซือ้เครือ่งเสยีงให้กับวัดหรอืชมรม
องค์กรต่างๆ	ก็ได้เช่นกัน	
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april

june

เมษายน
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 may

พฤษภาคม
• โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” 

 : พิธีมอบทุนอาชีวศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศ

 ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้า ส�าหรับนักเรียนทุน รุ่น 3 

• โครงการพบปะผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562

มิถุนายน
• โครงการน�าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม

 โรงไฟฟ้าขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

caLendar-Life
ปฏิทินกิจกรรมเอ็กโก 
เมษายน – มิถุนายน พ.ศ. 2562
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Q: ขั้นตอนการขอตรวจสอบวิธีการรับเงินปันผล
A:	การขอตรวจสอบว่าเงินปันผลที่จะได้รับ	เป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี	
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับ	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	สมาชิกสามารถตรวจสอบได้เอง
	 	 จากระบบ	เมนูเอกสารส่งออก

Q: จะติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD 
ได้อย่างไร?
A:	ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	
TSD	ได้ตามที่อยู่ดังนี้
 • การตดิต่อด้วยตนเอง หรอืไปรษณย์ี :	93	ถนนรชัดาภิเษก	แขวงดนิแดง	
	 	 เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
 • อีเมล์ :	TSDCallCenter@set.or.th
 • โทรศัพท์ :	(66	2)	009	9999

Q: หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้าสามารถสมัครผ่านช่องทางใดได้บ้าง?
A:	ผูถื้อหลกัทรพัย์สามารถย่ืนใบสมคัรได้ท่ีบธูนักลงทนุสมัพันธ์ในงานประชมุสามญั 
ผู ้ถือหุ ้นประจ�าปี	 หรือลงทะเบียนท่ีเว็บไซต์	 http://investor-th.egco.com/ 
home.html	หลงัจากนัน้บรษิทัจะด�าเนินการสุม่รายชือ่	และประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธ์ิ
ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
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www.egco . com

หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
222 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 
ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998 5150, 5151, 5152, 5153
โทรสาร (66) 2998-5999
E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐E




