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	 องค์กรความโปร่งใสสากล	ได้ให้ความหมายของ	“คอร์รัปชั่น”	(Corruption)	
หมายถึง	การใช้อ�านาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัว	หรือ	การทุจริต
โดยใช้หรอือาศยัต�าแหน่งหน้าที	่อ�านาจและอทิธพิลทีต่นมอียู	่เพือ่ประโยชน์แก่ตนเอง
และหรือผู้อื่น	
	 ในส่วนของเอ็กโก	กรุ๊ป	นั้นเรามุ่งมั่น	ป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในทุก
รปูแบบ	 โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 และยึดหลัก
ธรรมาภิบาล	มาอย่างต่อเน่ือง	 ซึ่ง	 Life	 ฉบับนี้	 เราได้ถ่ายทอดมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นในกลุ่มเอ็กโก	ภายใต้แนวคิด	“คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�า
ธุรกรรมทัง้กบัภาครฐัและภาคเอกชน”	ทัง้การปฏบิตั	ิวธิตีรวจสอบ	จนถงึการประเมนิผล
อย่างรายละเอียด	ในคอลัมน์	Talk	Tell	Told	
	 นอกจากนี้	ยังมีคอลัมน์ดีๆ	ให้ได้อัพเดทกันเช่นเคย	ทั้งความเป็นมาของ
ศูนย์เรียนรู ้โรงไฟฟ้าขนอม	เรื่องราวเทคโนโลยี	Internet	of	Things	เคล็ดลับ
การประหยัดพลังงานใกล้ตัว	กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	ไปจนถึงความส�าคัญของ
วันอาสาฬหบูชา	ซึ่งอัดแน่นอยู่ใน	Life	ฉบับนี	้รีบพลิกอ่านกันได้เลย	

เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน...เพื่อชีวิต

(สลิล	ติระวัฒน์)
บรรณาธิการ
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เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2562
ผูบ้ริหารและพนกังานเอก็โก	กรุป๊	ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรบัผูถ้อืหุน้	ในงานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ�าปี 2562 (AGM 2019)
ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเช่ือมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	สามารถติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารและ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัทฯ

ส�าหรับในปีนี้	 มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม
แบ่งเป็น ผูถ้อืหุน้ทีม่าด้วยตนเอง 572 ราย
และมอบฉนัทะ 1,461 ราย	ซึง่บรรยากาศ
ภายในงานเป็นไปอย่างเรยีบร้อยและราบรืน่
โดยผูถ้อืหุน้ได้ให้ความสนใจลงชือ่เยีย่มชม
โรงไฟฟ้าขนอม	 จ.นครศรีธรรมราช	 เป็น
จ�านวนมาก	 อีกทั้งยังเข้าชมบูธนิทรรศการ	
และสอบถามข้อมูลต่างๆ	ในหลากหลาย
แง่มมุ	อาทิ	 ข้อมลูองค์กร	แผนทีก่ารลงทนุ	
การมส่ีวนร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม	และ
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีซึง่งานนีไ้ด้จดัขึน้
เมือ่วนัที	่18	เมษายน	2562	ณ	ห้องวภิาวดี
บอลรูม	โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท
เซน็ทรลัพลาซา	ลาดพร้าว
 

News Update
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ประจ�าปี 2561
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก	โดย	นายสืบศักด์ิ ชูฤทธิ์ 
กรรมการผูจ้ดัการ	รบัรางวัลการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ	(Thailand	Quality	Class:	
TQC)	ประจ�าปี	2561	จาก	ดร.พส ุโลหารชนุ ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม	ใน
พธิมีอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	ครั้งที่	17	ในฐานะองค์กรไทยชั้นน�าที่มีความ
เป็นเลศิในการบรหิารจัดการองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตทิัง้	7	หมวด
ได้แก่	การน�าองค์กร	การวางแผนเชงิกลยทุธ์	การมุง่เน้นลกูค้า	การวดัวเิคราะห์	
จดัการความรู	้การมุง่เน้นบุคลากร	การมุง่เน้น	การปฏบัิติ	และผลลัพธ์	เพ่ือพฒันา
ขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิให้ทดัเทยีมระดบัมาตรฐานสากล 	พิธี
มอบรางวลัดงักล่าว	จดัขึน้โดยสถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต	ิสถาบนัเครอืข่ายของ
กระทรวงอุตสาหกรรม	ณ	หอประชุมใหญ่	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2562
 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นรางวัลระดับโลก 	เนื่องจากมีพ้ืนฐานทาง
ด้านเทคนคิ	และกระบวนการตดัสนิรางวลัเช่นเดยีวกบัรางวลัคณุภาพแห่งชาติ
ของประเทศสหรฐัอเมรกิา	หรอื	The	Malcolm	Baldrige	National	Quality	Award
(MBNQA)	ซ่ึงเป็นต้นแบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติทีป่ระเทศต่างๆ	กว่า	90	ประเทศ
ทั่วโลกน�าไปประยุกต์ใช้	ซึ่งเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินี้	 สามารถน�าไป
ปรับใช้เป็นบรรทัดฐานส�าหรับการประเมินตนเองขององค์กรได้ 	ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรภาครฐั	หรอืภาคเอกชน	ส�าหรบัองค์กรทีน่�าเกณฑ์ไปใช้พฒันาการบรหิาร
จดัการองค์กร	และสมคัรขอรบัรางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิจะได้รบัข้อมลูป้อนกลบั
จากผูต้รวจประเมนิรางวลัคณุภาพแห่งชาต	ิเพือ่น�ามาใช้ปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
ขององค์กรให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป
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โครงการพบปะผู้บริหาร

ESCO ร่วมลงนาม NED
เดินหน้าให้บริการ O&M 
โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์
และวังเพลิงโซลาร์ ต่อเนื่อง

เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดงานโครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	2/2562	
เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ ่มเอ็กโก	
ประจ�าไตรมาสท่ี	1	ปี	2562	ความคืบหน้าในการลงทุน
โครงการต่างๆ	และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	โดย
เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์สอบถามค�าถามเกี่ยวกับบริษัท
ในแง่มมุต่างๆ	เมือ่วันที	่22	พฤษภาคม	2562	ณ	โรงแรม	อสีตนิ	
แกรนด์	สาทร	กรุงเทพฯ

บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (ESCO) 
โดยนายสาธิต ถนอมกุล กรรมการผู้จัดการ	 ร่วมลงนาม
สัญญากับ	บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด	โดย	
นายณัฐิเดช จิตครองธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เพื่อให้บริการงานเดินเครื่องและบ�ารุงรักษา	(O&M)	โรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทติย์	จ�านวน	2	แห่ง	ได้แก่	โรงไฟฟ้าลพบรุโีซลาร์
และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร	์อ.โคกส�าโรง	จ.ลพบุร	ีขนาดก�าลัง
ผลิตรวม	 63	 เมกะวัตต์	 เป็นเวลา	 2	ปี	 โดยมี	นายจักษ์กริช 
พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	
เมื่อวันที่	20	มีนาคม	2562	ณ	อาคารเอ็กโก
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NED คว้ารางวัลชมเชย “องค์กรโปร่งใส”
ในฐานะต้นแบบองค์กรที่บริหารตามหลักธรรมาภิบาล
บริษัท  พัฒนาพลังงานธรรมชาติ  จ�ากัด (NED) ในกลุ ่มเอ็กโก โดย
นางสาวอสิรยิาภรณ์ ชนะสงคราม ผู้จัดการฝ่ายการเงนิและธรุการ	เป็นผูแ้ทน	เข้ารบั
รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่  8 	 (NACC	 Integrity	 Awards)	 จาก	
พล.ต.อ.วชัรพล ประสารราชกจิ ประธานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาต	ิ (ป.ป.ช.)	 เมื่อวันที่	 29	มีนาคม	2562	ณ	ส�านักงานป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตแห่งชาต	ิจ.นนทบุรี
 การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส	จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญก�าลังใจและยกย่องเชิดชู
หน่วยงานภาครัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	และภาคเอกชนให้เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในสังคม	
พร้อมท้ังยกระดับภาพลักษณ์ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน
ในเวทีสากล	ตลอดจนปลุกกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วย																	
หลักธรรมาภิบาล(Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) 
มีจรรยาบรรณทางการค้า (Code of Conduct) และรับผิดชอบสังคมส่วนรวม 
(Corporate Social Responsibility : CSR) เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา
การทุจริตคอร์รัปชั่นของประเทศต่อไป
 

เอ็กโก กรุ๊ป เปิดโรงไฟฟ้าคลองหลวง
น�านิสิตนักศึกษาวิศวกรรมเรียนรู้พลังงานไฟฟ้า
เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดโครงการ	“เปิดโรงไฟฟ้า EGCO เพื่อการเรียนรู้ รุ่น 5”	เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตและนักศึกษา	ด้านวิศวกรรม
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	ได้เรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังงานผ่านการสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน	โดยมีโรงไฟฟ้า
ในกลุ่มเอ็กโกเป็นแหล่งเรียนรู้

ตลอดการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าคลองหลวง	 มีวิศวกรจากโรงไฟฟ้าเป็นวิทยากรให้ความรู ้และร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กับนิสิตและนักศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ชั้นปีที่	3-4	จ�านวน	27	คน	จากมหาวิทยาลัยต่างๆ	อาทิ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร	ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	มหาวทิยาลยัรงัสติ
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น	เมื่อวันที่	4	เมษายน	2562	ณ	โรงไฟฟ้าคลองหลวง	จ.	ปทุมธานี
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เอ็กโก กรุ๊ป ตดิอนัดบั 100 หลกัทรพัย์
ท่ีมีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื (ESG 100) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5
บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ ได้รบัการคดัเลอืกให้เข้าอยู่
ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ในกลุ่มทรัพยากร ประจ�าปี 2562 
ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5	ในฐานะบรษัิทจดทะเบียนทีม่กีารด�าเนนิงานโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม	
สงัคม	และธรรมาภบิาล	(Environmental,	Social	and	Governance	-	ESG)	ซึง่ประเมนิ
จากข้อมลูด้านความย่ังยนืของหลกัทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
จ�านวน	771	บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพื่อการลงทุน	โดยสถาบันไทยพัฒน์	มูลนิธิบูรณะ
ชนบทแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประเมนิในปีนี	้สถาบนัไทยพฒัน์ได้พจิารณาข้อมลูทัง้การด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม	
สงัคม	และธรรมาภิบาล	และผลประกอบการของบรษิทัควบคูไ่ปพร้อมกนั	โดยใช้เรตติง้
โมเดลท่ีพัฒนาขึ้นจากแนวทางตามมาตรฐานการประเมินความย่ังยืนของ	GISR	
(Global	Initiative	for	Sustainability	Ratings)	และการประเมนิได้อ้างองิจากเอกสาร
รายงานทีบ่รษิทัเผยแพร่ไว้ต่อสาธารณะในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	
รวมท้ังในรายงานประจ�าปี	รายงานความยัง่ยนื	และข้อมลูผลการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วเนือ่ง
กับการพัฒนาความยั่งยืนของหน่วยงานที่ออกหลักทรัพย์/กองทุน	จากแหล่งข้อมูล	
6	แหล่ง	รวมจ�านวนกว่า	14,278	จุดข้อมูล

การได้รับการประเมินให้อยู่ใน	ESG	100	สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก	กรุ๊ป	ตระหนักและ
ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	โดยค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม	สังคม	และบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล	ควบคู่ไปกับ
การสร้างผลตอบแทนที่ดีทางเศรษฐกิจเพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน	ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุน	นอกจากนี้	ยังเป็นข้อมูลให้แก่
ผู ้ลงทุนที่สนใจลงทุนระยะยาวในรูปแบบของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมควบคู่ไปด้วย
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เอก็โก กรุป๊ ตดิอนัดบั 100 หลักทรพัย์
ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยัง่ยนื (ESG 100) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่5

100 อนัดบัหลกัทรพัย์
 ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน (ESG 100)
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ในฐานะผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย	ทีด่�าเนนิธรุกจิไฟฟ้ามากว่า	25	ปี	ด้วยวสิยัทศัน์ในการเป็น
บริษทัไทยช้ันน�าทีด่�าเนินธรุกจิไฟฟ้าอย่างยัง่ยนืในประเทศไทยและภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	ด้วยความใส่ใจท่ีจะธ�ารง
ไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม	เอก็โก กรุป๊	ตระหนกัดถีงึความรบัผดิชอบตามวสิยัทศัน์และความเชือ่ว่า	
“ต้นทางด…ีจะก่อก�าเนดิผลลพัธ์ปลายทางทีด่”ี	จึงมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิไฟฟ้าอนัเป็นธรุกจิต้นทางให้มปีระสทิธภิาพ
และยั่งยืน	โดยให้ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูลและเป็นประโยชน์	พร้อมทั้งมีส่วนร่วมดูแล
และพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่องในทุกที่ที่เข้าไปด�าเนินกิจการ

ปัจจุบันเอ็กโก	กรุ๊ป	ด�าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	3	ด้านหลัก	ได้แก่	1) การส่งเสริม
และพฒันา “คณุภาพชวีติชมุชน” ในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า	ได้แก่	การสนบัสนนุการจ้างงานในท้องถิน่	การพฒันา
เด็กและเยาวชน	การพฒันาทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชพี	การเสรมิสร้างสขุอนามยัทีด่ใีห้กบัชมุชน	
การพฒันาสาธารณปูโภค	การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	เพือ่คณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของคนในชมุชน	
2) การส่งเสริมการเรียนรู้การอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมส�าหรบั “เยาวชน”	ซึง่เป็นวยัต้นทางทีจ่ะเตบิโต
ไปเป็นก�าลังส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต 	3) การอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่าต้นน�้าส�าคัญของประเทศ 
ผ่านการท�างานของมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า	ซึง่เป็นองค์กรสาธารณกศุลทีเ่อก็โก	กรุป๊	ก่อตัง้และสนบัสนนุการด�าเนนิงาน
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป	ี2550

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
กับบทบาทแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า

ส่งเสริมและพัฒนา
“คุณภาพชีวิตชุมชน”
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

“ป่าต้นน�า้”

ส่งเสริมการเรียนรู้
การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมใน

“เยาวชน”

10
EGCO Group Focus



11

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
กับบทบาทแหล่งเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตไฟฟ้า

11
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NED

โซลาร์โก

เอสพีพี ทู แก่งคอย กัลฟ์ โคเจน หนองแค โคเจน

นครสวรรค์
เพชรบูรณ์
ชัยนาท

ลพบุรี

สระบุรี

ปทุมธานี

ราชบุรี

ยะลา

นครศรีธรรมราช

สุพรรณบุรี/นครปฐม
GreeNEDucation

จีพีเอส 

คลองหลวง

บ้านโป่ง

ขนอม

ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ยะลากรีน

ส�าหรบัการส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านพลงังานและสิง่แวดล้อมส�าหรบั
เยาวชน	ภารกจิท่ีส�าคญัอย่างหนึง่ของ	เอก็โก	กรุป๊	ในฐานะผูเ้ชีย่วชาญ
ในธรุกจิไฟฟ้า	กค็อื	การใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โก 
เป็นแหล่งเรยีนรูด้้านกระบวนการผลติไฟฟ้า	เพือ่เผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกบักระบวนการผลติไฟฟ้าทีถ่กูต้อง	โดยเปิดโอกาส
ให้เยาวชน	ชุมชน	และหน่วยงานต่างๆ	ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า	
ในกลุ่มเอ็กโกในสถานที่จริง	นอกจากน้ัน	ยังมีศูนย์เรียนรู้ภายใน
โรงไฟฟ้าในรูปแบบทีห่ลากหลาย	เช่น	ศูนย์เรยีนรู ้GreeNEDucation 
ณ	โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์	จังหวัดลพบุรี	เปิดด�าเนินการในปี	2554	
เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน	โดยเฉพาะพลังงาน
แสงอาทิตย์	ศูนย์เรียนรู ้เคียงสะเก็ด	ณ	โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	
จังหวัดระยอง	เปิดด�าเนินการในปี	2549	และ	Visitor Center 
ณ	โรงไฟฟ้าน�้าเทิน	2	ที่	สปป.	ลาว	เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานน�้า

ล่าสุด	ในโอกาสครบรอบ	25	ปี	ของการก่อต้ังบริษัท	เมื่อปี	2560	
เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้พัฒนา	“ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”	ซึ่งตั้งอยู่ใน
โรงไฟฟ้าขนอม	ในกลุม่เอก็โก	อ.ขนอม	จ.นครศรธีรรมราช	เพือ่เป็น
แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนด้านพลังงานไฟฟ้าและกระบวนการ
ผลติไฟฟ้า	ตลอดจนสะท้อนการอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูของโรงไฟฟ้า	
ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเยาวชน	
ชมุชน	และประชาชนทัว่ไป	ซ่ึงเปิดด�าเนนิการในเดือนมถินุายน	2562

พลังงานแสงอาทิตย์

ก๊าซธรรมชาติ

พลังงานลม

ชีวมวล

ถ่านหิน

12
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ยะลา

สปป.ลาว
ไทย

เอสพีพี ไฟว์

เทพพนา
วินด์ฟาร์ม

สมุทรปราการ
โคเจน

ร้อยเอ็ด กรีน

ชัยภูมิ
วินด์ฟาร์ม

ร้อยเอ็ด

ศรีษะเกษ

ชัยภูมิ

ระยอง

สมุทรปราการ

เอสพีพี ทรี

เอ็กโก โคเจน บีแอลซีพี

Visitor Center

ศูนย์เรียนรู้เคียงสะเก็ด

เอสพีพี โฟว์

น�า้เทิน 2

โรงไฟฟ้าหลากหลายเชื้อเพลิงและศูนย์การเรียนรู้ในกลุ่มเอ็กโก

13
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ปี 2559 ปี 2562ปี 2560-2561

ศึกษาความเป็นไปได้
และพัฒนาโครงการ

เปิดให้บริการ
อย่างเป็นทางการ

รวบรวมข้อมลู พฒันาเนือ้หา
ออกแบบและปรับปรุง
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 1

จากโรงไฟฟ้าเรือลอยน�้าสู่ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”

Timeline การพัฒนาศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

ศูนย์เรียนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม	ได้พฒันาขึน้จากการปรบัปรงุโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่1	ซึง่เป็นโรงไฟฟ้าแบบพเิศษทีก่่อสร้างบนเรอืขนาดใหญ่	
หรือทีเ่รยีกว่า	“โรงไฟฟ้าเรอืลอยน�า้” ซึง่เป็นแห่งแรกและมเีพยีงแห่งเดยีวในประเทศไทย	โดยเป็นโรงไฟฟ้าทีป่ระกอบส�าเรจ็รปูจากประเทศ
ญีปุ่น่	ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและน�ามาตดิตัง้เสรจ็ภายใน	2	ปี	ท�าหน้าทีผ่ลติไฟฟ้า	เพือ่ตอบสนองต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้	
ตั้งแต่ปี	2524	ซึ่งเป็นช่วงที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน	และหมดอายุสัญญาและหยุดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
ในปี	2554	โรงไฟฟ้าแห่งนี้จึงเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่มีความส�าคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของธุรกิจไฟฟ้าของประเทศไทย

14
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จากโรงไฟฟ้าเรือลอยน�้าสู่ “ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” เปิดประสบการณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม

1.พลังงานและการผลิตไฟฟ้า 2.การรักษาสิ่งแวดล้อม 3.การอยูร่่วมกับชมุชนอย่างเก้ือกูล
• ก�าเนิดไฟฟ้า
• เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขนอม
				-	การมาถึงของโรงไฟฟ้าเรือ

						(โรงไฟฟ้าขนอมหน่วยที่	1)
				-	วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโรงไฟฟ้า			
						ขนอมหน่วยที่	1	-	หน่วยที่	4

• ไฟฟ้าในประเทศไทย
• กระบวนการผลิตไฟฟ้า
				-	โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	1
				-	โรงไฟฟ้าหลากหลายประเภท

ภายในศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม	จะมีนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ	ครอบคลุม	3	ด้านหลัก	ได้แก่

• การจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้า
• ทรพัยากรธรรมชาตทิีส่�าคญัในท้องถิน่

• ประวตัศิาสตร์ชมุชนขนอม  
   และภูมปัิญญาท้องถิน่
• วถิชีวีติ ขนบธรรมเนยีม วฒันธรรม
   และประเพณขีองชาวขนอม
• แหล่งเรยีนรู ้/ แหล่งท่องเทีย่ว 
   ทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติ

ผูเ้ข้าชมภายในศนูย์เรยีนรูจ้ะได้เปิดประสบการณ์ของตนเอง ด้วยประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของ
โลกพลังงานและไฟฟ้าไปด้วยกัน

เตรียมตัวออกเดินทางและสัมผัสภายในศูนย์เรียนรู ้ โรงไฟฟ้าขนอมไปพร้อมๆ กันใน Life ฉบับต่อไป
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เอ็กโกรับมอบประกาศนียบัตร
การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (CAC) ครั้งที่ 1

เอ็กโกด�ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยมี

ระบบบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ เป็นธรรม โปร่งใส 

ปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและปรับปรุงหลักการและแนว
ปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการ	เพ่ือส่งเสรมิให้การก�ากบัดแูล
กลุม่เอก็โกมคีวามเข้มแขง็ขึน้	รวมทัง้จดักจิกรรมส่งเสรมิความรู้
ความเข้าใจในหลักการก�ากับดูแลกิจการแก่คณะกรรมการ	
พนักงาน	และคู่ค้า	มาอย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	ยังส่งเสริมให้
บริษัทในกลุ่มเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(Thailand’s	Private	Sector
Collective	Action	Coalition	Against	Corruption:	CAC)	
โดยในปี	2561	บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด	ได้รับการรับรอง
เป็นสมาชิก	CAC	เมื่อวันที่	17	พฤษภาคม	2561	และเอ็กโก
ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิก CAC ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
4 กุมภาพันธ์ 2562

sustainable growth
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ทั้งนี้	 เอ็กโกได้รับการรับรองเป็นสมาชิก
องค์กรแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต	(CAC)	ครั้งแรกเมื่อ
ปี	 2558	เพื่อประกาศเจตนารมณ์	วาง
นโยบาย	และแนวปฏิบัติ	เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในองค์กร	โดย
การรับรองของ	CAC	มีอายุ	3	ปี	นับจาก
วันที่คณะกรรมการมีมติให้การรับรอง
ซึ่งเอ็กโกได้ยื่นแบบประเมินตนเองใหม่
ในปี	2561	เพื่อขอต่ออายุการรับรอง	โดย	
นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่  เอ็กโก กรุ ๊ป	ได้เข้ารับ
ประกาศนยีบตัรสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	
(CAC) 	ในฐานะสมาชิกที่ได้รับการต่ออายุ

ใบรับรอง	ครั้งที่	1	ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพฯ
 
ในปี	2562	แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตมีจุดมุ่งหมาย	
คอื	การสร้าง Supply Chain ทีป่ราศจาก
การคอร์รปัชัน่	ด้วยการส่งเสริมให้สมาชกิ
ท�าหน้าที่เป็น	Change	Agent	หรือผู้น�าใน
การสร้างค่านิยมการต่อต้านคอร์รัปชั่นกับ
คูค้่าทกุราย	โดยเฉพาะคูค้่าทีท่�าธรุกจิขนาด
กลางและขนาดเล็ก	(SME)	และสนับสนุน
ให้คู ่ค้าเหล่านี้เข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏบิตัฯิ	เพ่ือให้ธรุกจิในประเทศไทยโปร่งใส
ปราศจากคอร์รัปชั่นโดยสมบูรณ์
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1,976
หนวย : ลานบาท

2,915
หนวย : ลานบาท

+939 ลานบาท

สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 1
ปี2562 ของเอ็กโก กรุ๊ป

										ผลการด�าเนนิงานไตรมาสที	่1	ปี	2562	เอก็โก	กรุป๊	มรีายได้
รวมทั้งสิ้น	10,434	ล้านบาท	และมีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้รอการตดับญัช	ีก�าไรจากการขายเงนิลงทนุ	
และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า	จ�านวนทั้งสิ้น	2,915	ล้านบาท
										ดังน้ัน	ก�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้
รอการตัดบัญชี	ก�าไรจากการขายเงินลงทุน	และการรับรู้รายได้
แบบสญัญาเช่า	เพิม่ขึน้	939	ล้านบาท	หรอืมากกว่า	47%	เมือ่เทยีบ
กับป	ี2561

Financial Highlight
18
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Q: ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างจากบริการ e-Dividend?

Q : ถ้าผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะขอหนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์
     จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

A	:	•	ได้รับเงินปันผล/ดอกเบี้ย	ณ	วันถึงก�าหนด	โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
				 	•	ไม่ต้องกังวลในเรื่องเช็คส่งถึงมือล่าช้า	หรือการสูญหายระหว่างการจัดส่ง
				 	•	หากมีการย้ายทีอ่ยูโ่ดยยงัไม่ได้ด�าเนนิการแจ้งขอแก้ไขกบันายทะเบยีน	ผูถ้อืหลกัทรพัย์
								กจ็ะยงัได้รับเงนิปันผล/ดอกเบีย้โดยผ่านทางบญัชธีนาคาร	ซึง่ไม่ต้องยุง่ยากหรอืเสยีเวลา		
								ในการรอไปรษณีย์ตีคืนและการจัดส่งให้ใหม่
				 	•	ไม่เสียเวลาไปธนาคารเพื่อน�าเช็คไปขึ้นเงิน
				 	•	ผู้ถือหลักทรัพย์ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถประหยัดค่าธรรมเนียมธนาคาร	โดยจากเดิมที่
								จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการน�าเช็คไปขึ้นเงินข้ามจังหวัด	และจะได้รับเงินปันผลหรือ								
								ดอกเบ้ียทันทีในวันที่มีการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบ้ีย	ซึ่งหากเป็นเช็คต้องใช้เวลาในการ
								ขึ้นเงินประมาณ	5-7	วัน
				 	•	ผูถ้อืหลกัทรพัย์ยงัคงได้รบัหนงัสอืแจ้งการน�าเงนิปันผล/	ดอกเบีย้เข้าบญัช	ีพร้อมหนงัสอื
								รับรองการหักภาษ	ีณ	ที่จ่ายเป็นหลักฐานทางไปรษณีย์

A	:	1.	ผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดใน	แบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย์	ในช่อง	
								 	หนังสอืรบัรองการถอืครองหลกัทรพัย์	โดยระบวุนัทีท่ีต้่องการให้รบัรองยอดหุน้	ลงนาม									
								 	โดยผู้ถือหุ้น	หรือ	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	แล้วแต่กรณี
				 	2.	แนบเอกสารประกอบ	ที่ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ	พร้อมช�าระค่าธรรมเนียม
								 	การขอพิมพ์เอกสาร	(รายการเอกสารประกอบ	และวธิกีารช�าระค่าธรรมเนยีมฯ	โปรดอ่าน
				 					ด้านหลังของ	แบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย์)
				 	3.	พมิพ์แบบค�าขอพมิพ์เอกสารส�าหรบัผูถ้อืหลกัทรพัย์	จากนัน้ผูถ้อืหุน้สามารถแจ้งความ
				 					ประสงค์และยื่นเอกสารข้างต้นไปยัง	TSD	ด้วยตนเอง	หรือทางไปรษณีย์
				 	ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว	จะใช้ระยะเวลา	3	วันท�าการ	หลงัจาก	TSD	ได้รบัเอกสารครบถ้วน

A	:	ผูถ้อืหุน้สามารถตดิต่อศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	หรอื	TSD	ได้ตามทีอ่ยูด่งันี้
				 	•	การติดต่อด้วยตนเองและไปรษณีย์ :	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง									
								กรุงเทพฯ	10400
				 	•	อีเมล	:	TSDCallCenter@set.or.th
				 	•	โทรศัพท์ :		(66	2)	009	9999
 

Q : จะตดิต่อศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั หรอื TSD ได้อย่างไร?
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Provident Fund มีดีมากกว่าที่คิด

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ Provident 
Fund หรือที่เรียกสั้นๆ ว่ำ PVD นั้น
หลำยคนอำจจะไม่ค่อยนึกถึงหรือ
ให้ควำมส�ำคัญกับส่ิงนี้สักเท่ำไหร่ 
ท้ังๆ ที ่Provident Fund นัน้ มคีวำม
ส�ำคัญและมปีระโยชน์กบัเรำอย่ำงมำก 
แต่กว่ำทีเ่รำจะเหน็ถงึประโยชน์กอ็ำจ
จะเป็นตอนที่เรำอยู่ในช่วงท้ำยของ
ชีวิตกำรท�ำงำนแล้ว จะดีกว่ำไหม 
ถ้ำเรำหันมำให้ควำมส�ำคญัและบรหิำร
จัดกำรให้เงินใน Provident Fund   
ของเรำเริ่มท�ำงำนตั้งแต่วันนี้ 

• เรื่องรำวเกี่ยวกับ Provident Fund  
จากทีไ่ด้ท�างานบรษิทัมา	10	กว่าปี	ทางบรษิทัได้มกีารหกัเงนิเดอืน
ส่วนหนึ่งเข้าไปเก็บสะสมไว้ใน	Provident	Fund	มาตลอดและ
เป็นการสะสมเงนิในลกัษณะขัน้บนัได	(ทยอยเพิม่อตัราสะสมตาม
อายุงาน)	ซึง่กส็ะสมไป	โดยไม่เคยสนใจว่ากองทนุเอาเงนิไปลงทนุ
อะไร	จะได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่	จนกระทั่งได้ยินเพื่อนๆ	บ่นว่า	
“ท�าไมปีนี้ได้ก�าไรน้อยลง”	จึงถามว่า	ท�าไมแต่ละปีถึงได้ก�าไรมาก
น้อยแตกต่างกัน	และได้ค�าตอบว่า	การท่ีเราหักเงินไปเก็บสะสม
ทุกเดือนใน	Provident	Fund	นั้น	สามารถน�าไปลงทุนในนโยบาย
การลงทุนแบบอ่ืนๆ	นอกจากตราสารหนี้ได้ด้วย	เช่น	ตราสารทุน	
เหมอืนกบัคนทีเ่ลอืกนโยบายการลงทนุในตราสารทนุ	แล้วกองทนุ
ท�าก�าไรให้	โดยบางปีก�าไรสูงถึง	10%	ด้วยกัน	ในขณะบางคน
เพิ่งมาทราบภายหลังว่าลงทุนในตราสารหนี้นั้น	ได้ก�าไรเฉลี่ยแล้ว
แค่ปีละประมาณ	2%-3%	เท่านั้นเอง	ท�าให้จ�านวนเงินสะสมของ
แต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมาก	นี่จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ท�าให้
เห็นว่าการสะสมเงินใน	Provident	Fund	นั้น	เราสามารถบริหาร
ให้เงินเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน	และเป็นประโยชน์อย่างย่ิงกับเงินสะสม
ในช่วงบั้นปลายชีวิตของเรา

แล้วคุณทราบหรือไม่ว่า	ในระหว่างทางที่เราเก็บเงินสะสมเข้าไป
ทุกเดือนๆ	นั้น	เงินของเราไม่ได้ถูกเก็บไว้เฉยๆ	เพราะเงินส่วนนี้จะ
ถกูน�าไปลงทนุตามนโยบายการลงทนุทีเ่ราได้เลอืกไว้	โดยมีผูจ้ดัการ
กองทุนซึ่งเป็นมืออาชีพเป็นผู้บริหารจัดการเงินลงทุนให้เรา	ซึ่งใน
ปัจจุบันหลายบริษัทได้เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้เลือกรูปแบบหรือ
นโยบายการลงทนุทีเ่รยีกว่า	“Employee’s	Choice”	ท�าให้สามารถ
เลอืกแผนการลงทนุได้ว่าจะให้มสีดัส่วนของสนิทรพัย์ลงทนุเท่าไหร่
บ้าง	โดยหลักๆ	แล้วจะมีการลงทุนทั้งหมด	3	รูปแบบด้วยกัน	คือ	
เน้นลงทุนในตราสารทุน	เน้นลงทุนในตราสารหนี้	และลงทุนผสม
ระหว่างตราสารทนุและตราสารหนี	้แต่จากสถติทิีผ่่านมาการลงทนุ
ในตราสารทุนมักจะให้ผลตอบแทนในกรณีที่ถือหน่วยลงทุน
ระยะยาวได้สูงสุด	แต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้สูงเช่นกัน

20
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Provident Fund มีดีมากกว่าที่คิด ในส่วนของความเสี่ยงน้ัน	ควรพิจารณาระดับความเสี่ยงที่รับได้
ในการลงทุนของแต่ละคน	และเลอืกนโยบายการลงทนุให้เหมาะสม	
นอกจากน้ี	เรื่องของอายุก็มีส่วนส�าคัญในการจัดสรรการลงทุน
เช่นกัน	เช่น	ถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อย	โดยปกติอาจจะเลือก
ลงทุนในนโยบายการลงทุนที่มีสัดส่วนปริมาณการลงทุนใน
ตราสารหนี้เยอะกว่าตราสารทุน	แต่ถ้าเราเลือกลงทุนตอนที่อายุ
ยังน้อย	เราก็สามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้	เนื่องจากเรายังมี
เวลาในการท�างานอีกนาน	จึงท�าให้สามารถรับความเสี่ยงในการ
ลงทุนได้	และถ้าเราอายุมากข้ึน	เราอาจจะต้องกลับมาทบทวน
นโยบายการลงทุน	หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนอีกครั้ง	
เพื่อลดความเสี่ยงของเงินสะสมที่เราเก็บมาตลอดชีวิตการท�างาน

ส�าหรับอาวุธลับที่ท�าให้เงินสะสมใน	Provident	Fund	มีโอกาสถึง
เป้าหมายสูงขึ้นน้ัน	การเลือกสะสมต่อเดือนให้เหมาะสม	โดยเรา
สามารถสะสมได้ตั้งแต่	2%-15%	ของเงินเดือนขึ้นกับนายจ้าง	
เมื่อพิจารณาจากรายรับรายจ่ายแล้ว	แนะน�าให้สะสมเงินใน	
Provident	Fund	ให้มากที่สุดเท่าที่เราจ่ายไหว	เพราะจะเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราสะสมเงินได้มากและมีเงินเก็บเพียงพอไว้ใช้
ในวัยเกษียณ	

• ประโยชน์ของ Provident Fund มีอะไรบำ้ง
				-	สร้างวินัยการเก็บเงินอย่างสม�่าเสมอแบบกึ่งบังคับนิดๆ	เพ่ือ
ไว้ใช้ในยามเกษียณ	
				-	เงินเก็บของเราได้รับการบริหารจัดการโดยมืออาชีพ
				-	ใช้เป็นค่าลดหย่อนทางภาษีได้

• ในส่วนของสิทธิประโยชน์ทำงภำษีของ Provident 
Fund นั้น มีดังนี้
			1.	เงินสะสมที่เราจ่ายไปทุกเดือนสามารถน�ามาหักลดหย่อน
ภาษีได้ตามที่จ่ายจริง	แต่ไม่เกิน	15%	ของเงินเดือน	และสูงสุด
ไม่เกิน	500,000	บาท	
			2.	เงนิทีเ่ราได้รบัจากกองทนุ	ส่วนทีเ่ป็นเงนิสะสมจะได้รบัยกเว้น
ภาษ	ีแต่ส�าหรบัเงนิสมทบ	ผลประโยชน์เงนิสะสม	และผลประโยชน์
เงนิสมทบนัน้	จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษกีต่็อเมือ่ออกจากงาน
เมื่อมีอายุครบ	55	ปีบริบูรณ์	และอายุงาน	5	ปีขึ้นไป
			•	กรณีออกจากงานก่อนอายุ	55	ปี	จะเลือกขอคงเงิน	หรือผล
ประโยชน์นั้นไว้ทั้งจ�านวนในกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ	(ขึ้นอยู่กับ
นายจ้าง)	หรือโอนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพส�าหรับ	PVD	
เพื่อรออายุครบ	55	ปีบริบูรณ์
			•	นอกจากเงินสะสมของเราแล้ว	นายจ้างเองก็จ่ายเงินสมทบ
ร่วมด้วยในทุกเดือนเช่นกัน	ซึ่งถือเป็นสวัสดิการที่นายจ้างมอบให้
แก่ลูกจ้าง	ส่วนนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบให้ลูกจ้างเท่าไร	ขึ้นอยู่
กับนโยบายของบริษัท	เงินในส่วนนี้จึงเป็นเงินเก็บที่ในบางครั้งเรา
อาจจะลืมไปว่าสามารถกลายมาเป็นเงินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งที่จะ
เอาไว้ใช้ในอนาคตได้

จะเห็นได้ว่า	เงินในกองทุนส�ารองเล้ียงชีพนั้นเป็นเงินก้อนหนึ่งที่
เราไม่ควรละเลยที่จะกลับมาทบทวนการลงทุนในทุกๆ	ปี	รวมถึง
ทกุช่วงอายขุองเราทีเ่ปลีย่นแปลงไปทกุๆ	ปีด้วย	เพือ่ไม่ให้เสยีโอกาส	
เสมือนกับเรามีการปรับเปล่ียนพอร์ตการลงทุนของเราเวลาที่
น�าเงินไปลงทุนในช่องทางอื่นๆ	และยังเป็นตัวช่วยในการเก็บเงิน
สม�่าเสมอได้เป็นอย่างดี	เพราะฉะนั้น	ถ้าเราไม่ลืมที่จะบริหารเงิน
ทุกๆ	ส่วนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็จะท�าให้เป้าหมายการเก็บเงิน
เพื่อเอาไว้ใช้ตอนเกษียณของเราประสบความส�าเร็จได้
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เอก็โก กรุป๊ มุง่มัน่ป้องกันและต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบ
ท้ังทำงตรงและทำงอ ้อม โดยมีจุดยืนในกำรด�ำ เนินธุรกิจ
ด้วยควำมเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยดึหลกัธรรมาภบิาล 
ในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรบรษิทัมำอย่ำงต่อเนือ่ง ด้วยควำมเช่ือม่ัน

ว่ำกำรด�ำเนินธุรกิจตำมแนวคิดนี้จะช่วยเพ่ิมขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน และสร้ำงคุณค่ำระยะยำวให้แก่ผู้ถือหุ้น

อันน�ำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ในกลุ่มเอ็กโก
“คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในการท�าธุรกรรมทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน”

Talk tell told
22
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คณะ
กรรมการ
บร�ษัท

ฝาย
ตรวจสอบ

ภายใน

คณะทำงาน
การตอตาน
คอรรัปชั่น

ผูบร�หาร

พนักงานในกลุมเอ็กโก

ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย และ

สอดคล้องกับระเบียบต่างๆ
ของบริษัท หรือกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติตามนโยบาย

การต่อต้านคอร์รัปชั่นและ
ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง

เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
ด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น
รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าว

ประเมินความเสี่ยง
ก�าหนดมาตรการป้องกัน
และน�าเสนอการปรับปรุง
แนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ
พร้อมทั้งสื่อสารแก่พนักงาน
ในกลุ่มบริษัท

ยึดมั่นนโยบายและแนวปฎิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น

พัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นรูปธรรม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญในการพัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชั่นให้เป็นรูปธรรม และเห็นชอบให้พนักงาน
และหน่วยงานทกุระดบัของบรษิทั มส่ีวนร่วมสนบัสนนุการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ดงันี้
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มาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่น
ของเอ็กโก กรุ๊ป

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ส่งเสริมกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นในองค์กร และมุ่งขยำย

นโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทในกลุ่ม หุ้นส่วนทำงธุรกิจ ที่ปรึกษำ ตัวแทนในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ และคู่ค้ำในห่วงโซ่อุปทำน เพื่อไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

โดยมีมาตรการที่ส�าคัญ ดังนี้ 

1.ด�าเนินการระดับนโยบาย
ก�าหนดให้ความซื่อสัตย์ โปร่งใส (Ethics & Integrity)
เป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กร	หรือ	Core	Value	และยึดมั่น
ในวัฒนธรรมองค์กรว่า	“คอร์รปัชัน่เป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได้
ในการท�าธุรกรรมทั้งกับภาครัฐ และภาคเอกชน” 
นอกจากน้ียังจัดท�านโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นและคู่มือ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น	เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับ
พนักงานในกลุ่มเอ็กโก
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2.เข้าร่วมเครือข่าย
ต่อต้านคอร์รัปชั่นต่างๆ

3.ขยายนโยบายและมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นไปสู่คู่ค้า

เพื่อแสดงจุดยืนในการประกอบธุรกิจโดยปราศจากการคอร์รัปชั่น	
เอ็กโกได้เข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นต่างๆ	เช่น	องค์กร
แนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (CAC) 
หุ้นส่วนต้านทุจริตเพ่ือประเทศไทย (Partnership Against 
Corruption for Thailand - PACT)	และ	เครือข่ายอนาคตไทย
นอกจากนี้	เอ็กโกยังสนับสนุนให้บริษัทย่อย	ได้แก่	บริษัท	เอ็กโก	
เอน็จเินยีริง่	แอนด์	เซอร์วสิ	จ�ากดั	และ	บรษิทั	ผลติไฟฟ้าขนอม	จ�ากดั	
เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายดังกล่าว	ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ผ่านการ
รับรองการเป็นสมาชิก	CAC	เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

เอ็กโกจัดท�าจรรยาบรรณคู่ค ้าและจัดกิจกรรมคู ่ค ้าสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารวิธีการด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก	ให้แก่คู ่ค้าในห่วงโซ่
อปุทาน	และชักชวนให้คูค้่าหนัมาร่วมส่งเสรมิการต่อต้านคอร์รปัชัน่
มากขึน้
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4.จดักิจกรรมเพือ่สือ่สาร ปลกูฝัง 
และกระตุ้นจิตส�านึก
จดักจิกรรม	CG	Talk	Show	และ	CG	Day	เพือ่สือ่สารให้พนกังาน
ในกลุ่มเอ็กโกตระหนักถึงนโยบายและหลักปฏิบัติด้านการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี	ซึ่งให้ความส�าคัญในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชั่น
เป็นหลัก
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5.ติดตาม ทบทวน และประเมินผล
เข้าร่วมการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการ	ตามหลักเกณฑ์
การประเมินทั้งระดับประเทศและระดับอาเซียน	เช่น	เกณฑ	์
Corporate	Governance	Reporting	ของ	IOD	และ	ASEAN	
CG	Scorecard	ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ประเมินด้านการต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน	ทั้งนี้	เอ็กโกได้รับคะแนนมากกว่า	90	คะแนน	ในทุก
การประเมิน	และอยู่ระหว่างด�าเนินการเพื่อเข้าร่วมการประเมิน
ระดับสากล	เช่น	Dow	Jones	Sustainability	Index	อีกด้วย	

นอกจากนี้	เอ็กโกยังมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ข้อมลูการกระท�าผดิหรอืการละเมดิจรรยาบรรณให้แก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ	และให้คณะท�างานต่อต้านคอร์รัปชั่นประเมิน
ผลความเสี่ยง	และจัดท�าแผนควบคุมความเสี่ยงนั้นๆ	อีกด้วย

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
กำรกระท�ำที่เขำ้ข่ำยคอร์รัปชั่น

1

เอ็กโกได้จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระท�าที่เข้าข่ายคอร์รัปช่ัน	ขัดต่อจริยธรรม	และละเมิดจรรยาบรรณของบริษัท
ซึ่งผู้แจ้งเบาะแสสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวจะถูกเก็บเป็นความลับ	โดยสามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	ผ่าน	2	ช่องทาง	ดังนี้

ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบำะแส คณะใดคณะหนึ่ง โดยระบุหน้ำซองถึงผู้รับเบำะแส 

คณะใดคณะหนึ่ง และตำมด้วยที่อยู่

ทางไปรษณีย์2

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
auditcommittee@egco.com

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
อาคารเอ็กโก เลขที่ 222
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง 
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Internet of Things

จากทีเ่ราเคยใช้คอมพวิเตอร์เพยีงแค่รบั-ส่งอเีมล ก้าวมาสูโ่ลกของสมาร์ทโฟน
ที่พาเราท่องไปได้ทุกที่ในชั่วอึดใจแค่ปลายนิ้วสัมผัส ทั้งหมดนั้นมี อินเทอร์เน็ต 
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อน ซึ่งในอนาคตอันใกล้เราจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยี
ใหม่ที่เรียกว่า Internet of Things

เมื่อทุกส่ิงคืออินเตอร์เน็ต

LIFE 
AROUND 
THE 
WORLD
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Internet of Things หรือ IoT มีควำมหมำยตรงตัว
คอื อนิเทอร์เนต็ส�ำหรบัทกุสิง่	เป็นยคุทีอ่ปุกรณ์เครือ่งใช้ไฟฟ้า
แทบทกุอย่างเชือ่มต่อกนัหมดด้วยเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็	กลายเป็น
Smart	Device	อย่างสมบรูณ์แบบ	ซึง่แตกต่างจากในอดตีทีอ่ปุกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์	เป็นเพยีงสือ่กลางในการส่งและแสดงข้อมลูเท่านัน้
เพราะมนุษย์สามารถพูดคุย	ส่ังการอุปกรณ์ต่างๆ	ผ่านเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ได้	ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งจกัรในโรงงาน	รถยนต์	เครือ่งใช้
ภายในบ้าน	และอืน่ๆ	อกีมากมาย	จนเกดิเป็นบรรดา	Smart	ต่างๆ
ได้แก่	Smart	Device,	Smart	Grid,	Smart	Home,	Smart	Network,	
Smart	Intelligent	Transportation	ที่เข้ามาช่วยท�าให้การใช้ชีวิต
ของคนเราเปลีย่นไปในทศิทางทีด่ขีึน้	สะดวกข้ึน	และปลอดภัยยิง่ขึน้	
ยกตัวอย่างเช่น	เทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะ	(Smart	Home)	คือ	บ้าน
ทีเ่ตม็ไปด้วยข้าวของเครือ่งใช้ทีม่รีะบบการควบคมุด้วยสมาร์ทโฟน
แทบ็เลต็	ผ่านเครือข่ายการเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็	โดยสามารถควบคุม
ทั้งจากระยะใกล้และระยะไกล	ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ
เจ้าของบ้านยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี	อีกทั้งยังช่วยในการประหยัด
พลังงานและเรื่องของความปลอดภัยได้ด้วยวิธีที่ง่ายสุดๆ

SMART

HOME
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IoT
“ เทคโนโลยี Internet of Things มีประโยชน์ในหลำยด้ำน

ทั้งเรื่องกำรเก็บข้อมูลที่แม่นย�ำและเป็นปัจจุบัน

ช่วยลดต้นทุน แถมยังช่วยเพิ่มผลผลิต

ของพนักงำนหรือผู้ใช้งำนได้ ”

แม้ว่าแนวโน้มของ	IoT	มีแต่จะเพิ่มคุณประโยชน์ตามที่กล่าวมา	
แต่กม็าพร้อมกบัความเสีย่ง	เพราะความท้าทายในการรกัษาความ
ปลอดภัยของเครือข่ายใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น	จะผลักดันให้ผู้เชี่ยวชาญ
มีการรับมือทางด้านความปลอดภัยมากขึ้น	ในทางตรงกันข้าม
แฮกเกอร์หรือผู้ไม่หวังดีก็จะพยายามหนักขึ้นเพื่อที่จะเข้าควบคุม	
โจมตีเครือข่าย	หรือเรียกค่าไถ่ในช่องโหว่ที่	IoT	มีอยู ่ 	ฉะนั้น
ผู ้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทาง	IoT	จึงจ�าเป็นต้องพัฒนา
มาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยไอทีควบคู่กันไป	เพื่อให้
ธุรกิจและการใช้งาน	IoT	สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ย่ิงเกิดการเชื่อมต่อมากขึ้นเท่าไร	ก็ก่อให้เกิดสภาวะที่ส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมที่จะส่งผลให้มีโอกาสเติบโตทางเศรษฐกิจ
มากขึน้	ภาคธรุกจิและองค์กรจะตามการเปลีย่นแปลงนีไ้ด้ดกีต่็อเมือ่
มรีะบบรองรบัทีเ่หมาะสม	มปีระสทิธภิาพ	ยิง่ถ้าประเทศไทยม	ี5G	
เข้ามาใช้ร่วมด้วย	ทกุอย่างคงเชือ่มต่อรวดเรว็พอๆ	กบัการใช้จติสัง่
เลยทเีดยีว	และสดุท้ายน�าไปสูป่ระโยชน์ทีผู่บ้รโิภคและเจ้าของธรุกจิ
จะได้รับทั้งสองฝ่าย	จากข้อมูลที่ขับเคล่ือนด้วย	IoT	ช่วยให้ธุรกิจ
สามารถท�าการตลาดให้ผลติภณัฑ์ของตนกบัลกูค้าทีค่าดหวงัได้ดี
ยิง่ขึน้	เพราะการเชือ่มต่อของ	Internet	of	Things	ถอืเป็นตวัก�าหนด
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในอนาคตได้	Internet	of	Things	
จะส่งผลต่อการค้าและการด�าเนินชีวิตทั่วโลก	และจะกลายเป็น
สิ่งที่ท�าให้เทคโนโลยีพัฒนาไปในปีต่อๆ	ไป

เตรียมตัวอย่างไรสู่โลก
Internet of Things
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ลองจนิตนาการว่าเราก�าลงัอยูใ่นโลกทีส่ามารถ

เสกทกุสิง่ทกุอย่างให้ท�างานได้เอง ซึง่ปัจจบุนันี้

จินตนาการเหล่านั้นได้เริ่มกลายเป็นจริงแล้ว

Internet	of	Things	สามารถท�าให้เครือ่งใช้ไฟฟ้าในบ้านท�างานได้เอง
เพียงแค่เราสัมผัสปลายนิ้ว	เช่น
•	การสั่งให้ปิด	-	เปิดไฟ	ในขณะที่เราไม่อยู่บ้าน
•	การสัง่ปรบัอณุภมูเิครือ่งปรบัอากาศ	เช่น	เมือ่ตัววดัอณุหภมูภิายใน
ห้องแจ้งว่าตอนนี้อุณหภูมิภายในห้องร้อนเกินไป	สามารถสั่งให้
เครือ่งปรบัอากาศเปิดทนัทภีายใต้อณุหภมูทิีต้่องการ	หรอืสามารถ
สัง่ให้เครือ่งปรบัอากาศท�างานรอไว้ในขณะระหว่างทางการกลบับ้าน
เพื่อที่ห้องจะได้เย็นคอยต้อนรับการกลับมาได้พอดี
•	แจ้งเตือนเมื่อมีผู้มาหา
•	แจ้งเตือนระบบน�้าหรือระบบไฟ
•	แจ้งเตือนอันตรายต่าง	ๆ	เมื่อลืมปิดแก๊ส	หรือน�้าล้นจากอ่าง
ล้างจาน	
•	ตู้เย็นที่คอยเตือนว่าอาหารที่เหลือในตู้ใกล้หมดแล้ว
ต่อไปน้ีถ้าเราต้องออกไปธรุะข้างนอก	ไปต่างจงัหวดัหรอืต่างประเทศ
กค็งไม่ต้องกงัวลว่าจะลมืปิดนัน่เปิดนีอ่กีแล้ว	เพราะทกุสิง่สัง่การได้
บนมือถือ	ตลอด	24	ชม.
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SMART HOME

SMART DEVICE

ในปี 1999

1999	Kevin	Ashton	แห่งมหาวิทยาลัย	MIT	ถูกเชิญให้ไปบรรยายเรื่องเทคโนโลยี	RFID
รูปแบบใหม่	แก่บริษัทยักษ์ใหญ่	P&G	เขาได้น�าเสนอโครงการที่ชื่อว่า	Auto-ID	Center	
ซึ่งต่อยอดมาจากเทคโนโลยี	RFID	ที่ในขณะนั้นถือเป็นมาตรฐานโลกส�าหรับการจับ
สัญญาณเซ็นเซอร์ต่างๆ	โดยการบรรยายครั้งนั้น	Kevin	ได้ใช้ค�าว่า	Internet	of	Things
เป็นครัง้แรก	เขากล่าวว่าอุปกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ใดๆ	กต็ามทีส่ามารถสือ่สารกนัได้แบบเดยีว
กับระบบอินเตอร์เน็ตถือเป็น	“internet-like”	โดยค�าว่า	“Things”	คือค�าใช้แทนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	เหล่านั้น

ก�าเนิด Internet of Things
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SMART GRID

SMART NETWORK

SMART INTELLIGENT TRANSPORTATION

ต่อมำยุคหลังปี 2000

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถูกผลิตออกมา	และจัดจ�าหน่ายทั่วโลก
จงึเริม่มกีารใช้ค�าว่า	Smart	ซึง่ในทีน่ีค้อื	Smart	Device,	Smart	Grid,
Smart	Home,	Smart	Network,	Smart	Intelligent	Transportation
ล้วนถูกฝัง	RFID	Sensors	เสมือนกับการเติม	ID	และสมอง	ท�าให้
สามารถเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตได้ 	ซึ่งการเชื่อมต่อเหล่านั้น
จึงกลายมาเป็นแนวคิดที่ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นก็ย่อมสามารถส่ือสาร
กันได้ด้วยเช่นกัน	โดยอาศัยตัว	Sensor	ในการส่ือสารถึงกัน	นั่น
แปลว่า	นอกจาก	Smart	Device	ต่างๆ	จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ได้แล้ว	ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ตัวอื่นได้ด้วย
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เรยีกว่ำเป็นอวยัวะที ่33 กค็งจะไม่ผดิ ส�ำหรบัสมำร์ทโฟนหรอื
มือถือของคนยุคนี้ เพรำะนอกจำกจะใช้โซเชียลมีเดียกันเป็น
กิจวัตร หลำยคนยังใช้มือถือในกำรท�ำงำน ซื้อหุ้น ดูหนัง และ
ประโยชน์อื่นๆ อีกหลำยด้ำน จึงไม่แปลกท่ีทุกคนจะมีมือถือ
พกติดตัวไว้ตลอดเวลำ วันนี้เรำจึงน�ำเทคนิคกำรประหยัด
แบตเตอรี่ เพื่อช่วยให้คุณใช้งำนมือถือได้นำนขึ้นมำฝำกกัน..

Go Green
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รู้จักฟเีจอร์ประหยัดพลังงาน
มอืถอืเกอืบทกุแบรนด์จะมฟีีเจอร์	(Feature)
ประหยดัพลงังาน	เช่น	Ultra	Power	Saving	
Mode	ของ	Samsung	หรอื	Extreme	Power	
Saving	Mode	ของ	HTC	หรอื	Low	Power	
Mode	ของ	iPhone	ซึง่ทัง้หมดมคีวามสามารถ
ช่วยลดการท�างานของตัวเครื่อง	หรือลด
ความสว่างเหมือนๆ	กัน	เราแค่ต้องรู้จัก
มอืถอืตวัเองก่อนว่ามฟีีเจอร์อะไรช่วยในการ
ประหยดัพลังงาน

ใช้ธีมมืดๆ ส�าหรับจอ
เช่นเดยีวกบัการเลอืกภาพพืน้หลงั	Theme	ที่
มือถือแต่ละรุ่นมีให้เลือกใช้	เพื่อความสวย
งาม	หากเราเลอืกใช้	Theme	แบบมดืๆ	หรือสี
เข้มๆ	กจ็ะช่วยประหยดัพลงังานได้

อปัเดตแอพพลเิคชัน่ลา่สดุตลอดเวลา
แอพพลิเคชั่นนั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กิน
พลงังานแบตเตอรี	่แต่นกัพฒันามกัจะแก้ไข
บั๊กและเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
อยู่ตลอด	ซึ่งบางแอพพลิเคชั่นก็จะรวมถึง
การใช้พลังงานแบตเตอรี่ด้วย	เราจึงควรตั้ง	
Auto	Update	ไว้เสมอ	เพื่อใช้งานมือถือได้
เต็มประสิทธิภาพ

ตดิตัง้แอพพลเิคชัน่ชว่ยประหยดัแบตเตอรี่
ทุกวันนี้มีแอพพลิเคชั่นช่วยประหยัดแบต
ออกมามากมาย	ทั้งฟรีและเสียเงิน	แต่การ
จะเลือกใช้ก็ควรศึกษาหรือดูรีวิวให้ถ่ีถ้วน
เพือ่ให้แน่ใจว่าใช้แล้วปลอดภยัต่อตวัเครือ่ง	
และบัญชีผู้ใช้ของเรา

ปิดฟเีจอร์ทีไ่ม่ได้ใช้
ไม่ต่างกับการปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน	มือถือก็
เหมอืนกนั	ฟีเจอร์ต่างๆ	หากไม่ใช่กค็วรจะปิด	
ทัง้	Bluetooth	NFC	และ	WiFi	ทีเ่รามกัจะเปิด
ทิง้ไว้	เครือ่งกจ็ะหาสญัญาณอยูต่ลอดเวลา	
เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อแบตเตอรี่
จ�านวนมากเหมือนกัน

ใช้โหมดเครือ่งบินแม้ไม่ได้บิน
โหมดเครื่องบินมีประโยชน์	แม้ว่าเราจะอยู่
บนพื้นดิน	เพราะโหมดเครื่องบินจะช่วยปิด
การรบัสญัญาณโทรศพัท์	รวมทัง้	WiFi	และ	
Bluetooth	เวลาคณุเข้าโรงหนงั	หรอือยากพกั
ผ่อนช่วงสัน้ๆ	กเ็ปิดโหมดเครือ่งบนิ	เพือ่ช่วย
ประหยัดแบตได้อีกทางหนึ่ง

ปิดการซงิคอ์ตัโนมตักิบับญัชทีีไ่มต่อ้งการ
ถ้าใช้แอพพลเิคชัน่ของ	Google	เยอะๆ	นัน้	
Google	จะมีการซิงค์อัตโนมัติให้แต่ละ
แอพพลเิคชัน่โดยเราไม่รู	้ดงันัน้	ถ้าเรามบีญัชี
ทีเ่ราไม่ค่อยได้ใช้ให้เราปิดการซงิค์อตัโนมตัิ

ปรับความสว่างหน้าจอแบบ Manual
คนส่วนใหญ่มกัต้ังค่าความสว่างหน้าจอแบบ
อตัโนมติั	ซึง่บ่อยครัง้ทีห่น้าจอจะถกูปรบัแสง
ให้สว่างกว่าที่ควร	จึงท�าให้แบตถูกใช้งาน
มากขึน้	ทางทีดี่ทีส่ดุกค็วรทีจ่ะปรบัแสงสว่าง
หน้าจอเอง	เพือ่ประสทิธภิาพในการใช้งาน
แบตเตอรี่

ตัง้เวลาพักหน้าจอให้เร็วขึน้
รูไ้หมว่า	Screen	หรอืหน้าจอ	มผีลต่อการใช้
แบตเตอรี่มากที่สุด	ยิ่งเปิดหน้าจอค้างไว้
แบตเตอรีก่ห็ายไปมากเท่านัน้	วธิแีก้กง่็ายๆ	
เราแค่ไปตั้งค่าเวลาพักหน้าจอให้ไวขึ้น	ซึ่ง
ปกติคนส่วนใหญ่จะต้ังไว้ที	่1-2	นาท	ีเรากต็ัง้
ให้เหลือแค่	15	–	30	วินาที	รับรองว่าช่วย
ประหยัดแบตได้เยอะ

ใช้พ้ืนหลังสีด�าหรือสีเข้ม
เมื่อพูดถึงความสว่างและเวลาพักหน้าจอ
แล้ว	ในความสว่างนั้นยังมีรายละเอียดอีก
เล็กน้อย	นั่นคือการเลือก	Wallpaper	หรือ
ภาพพื้นหลัง	หากเราเลือกใช้ภาพที่มีสีเข้ม	
หรอืพืน้หลงัสดี�า	กจ็ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้น
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เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้ามอบ 25 ทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3
ส่งเสริมเยาวชนรอบโรงไฟฟา้ สู่การเรียนสายอาชีพ

การศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญในการสร้างความรู้ 
พัฒนาความคิด และต่อยอดไปสู่การประกอบอาชีพ
ของเยาวชน ซ่ึงการให้โอกาสทางการศกึษาเป็นหนทางหนึง่ทีจ่ะ
ช่วยสร้างอนาคตให้แก่เยาวชนอย่างยัง่ยนื	บรษิทั ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั 
(มหาชน)	หรือ เอ็กโก กรุ๊ป	เล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนรอบโรงไฟฟ้า	จึงเดินหน้ามอบ	
“ทุนอาชีวศึกษา” รุ ่นที่ 3 	อย่างต่อเนื่อง	ภายใต้โครงการ
“โรงไฟฟ้าพี ่โรงเรยีนน้อง”	เพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรยีน
รอบโรงไฟฟ้าท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ศึกษาต่อในสาย
อาชีวศึกษา	ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า

พิธีมอบทุนอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3

CSR for all
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“เอก็โก	กรุป๊	มุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื	โดยให้ความส�าคญั
กับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเก้ือกูลและเป็นประโยชน์ 	พร้อมทั้งมีส่วนร่วมดูแล
และพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็อย่างต่อเนือ่งในทกุทีท่ีเ่ข้าไปด�าเนนิกจิการ	โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การมส่ีวนร่วมพฒันา	“เยาวชน”	วยัต้นทาง	ซึง่เป็นก�าลงัส�าคญัต่อการพฒันา
ประเทศในอนาคต	การมอบทนุการศกึษานีจ้ะช่วยเพิม่โอกาสทางการศกึษาให้กบั
เยาวชนได้เรยีนต่อในสายอาชวีศกึษา	 ซึง่ส่งเสรมิให้เยาวชนได้เรยีนรูท้ัง้ภาคทฤษฎี
และภาคปฏบิตั	ิสามารถน�ามาใช้ประกอบอาชพีได้จรงิ	นอกจากนี	้สายอาชวีศกึษา
ยงัเป็นสายทีม่คีวามต้องการและมคีวามส�าคญัต่อการวางรากฐานของการพฒันา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศด้วย” นายจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป	เล่าถึงที่มาของการมอบทุนอาชีวศึกษา
อย่างต่อเนื่อง				

“ทนุนีเ้ป็นทนุการศกึษาแบบต่อเนือ่ง	5	ปี	ต้ังแต่ระดับ	ปวช.	จนถงึ	ปวส.	ใน	6	สาขาวชิา
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไฟฟ้า	ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต	ได้แก	่
สาขาช่างยนต์	สาขาช่างกลโรงงาน	สาขาช่างไฟฟ้าก�าลงั	สาขาช่างอเิลก็ทรอนกิส์
สาขาวชิาช่างซ่อมบ�ารงุ	และสาขาวิชาแมคคาทรอนกิส์		ปีละ	25	ทนุ	มลูค่าทนุละ	
320,000	บาทต่อคน	โดยไม่มภีาระผกูพนักบับรษิทั	จากการด�าเนนิโครงการจนถงึ
ปัจจบุนั	เอก็โก	กรุป๊	ได้มอบทนุการศกึษาแล้วทัง้สิน้	75	ทนุ	นอกจากนี	้ในช่วง	5	ปี
ระหว่างรบัทนุ	นกัเรยีนทนุยงัสามารถร่วมท�ากจิกรรมจติอาสากบัโรงไฟฟ้าในพืน้ที่
ชุมชนของตนเองด้วย”	นายภาสกร ศศะนาวิน ประธานคณะท�างานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน กล่าวถึงรายละเอียดของการมอบทุนอาชีวศึกษา	
รุ่นที่	3	เพิ่มเติม

ในปี	2562	มนีกัเรียนท่ีผ่านการคดัเลอืกเป็นนกัเรยีนทนุอาชวีศกึษา	รุน่ที	่3	จ�านวน	25	คน	จากพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้าในภมูภิาคต่างๆ	12	แห่ง	
นอกจากเยาวชนทั้ง	25	คน	ได้เดินทางมารับมอบทุนอาชีวศึกษาจากคณะกรรมการและผู้บริหารเอ็กโก	กรุ๊ป	ด้วยตนเองแล้ว	นักเรียน
ทุนเอ็กโก	กรุ๊ป	ยังเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและไปทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้	กฟผ.	และโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	ได้แก่	โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก	จ.นครปฐม	และโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	โดยมีพี่วิศวกรจากโรงไฟฟ้าทั้ง	2	แห่ง	มาถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกบักระบวนการผลติไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าทีใ่ช้พลงังานหมนุเวยีนอย่างพลงังานแสงอาทติย์	และโรงไฟฟ้าท่ีใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ	
ตลอดจนบอกเล่าประสบการณ์การท�างานในโรงไฟฟ้าแก่น้องๆ	ซึ่งความรู้ด้านพลังงานทั้งหมดนี้สามารถน�าไปปรับใช้เป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษาได้อีกด้วย

กิจกรรมปฐมนิเทศ ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ฟังบรรยายกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากวิศวกรเอ็กโก
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นอกจากนี้	ยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ส�าคัญ	คือ การแบ่งปันประสบการณ์จากพ่ี...สู ่น้อง	โดยมีตัวแทน
นักเรียนทุนอาชีวศึกษารุ่นท่ี	1	และรุ่นที่	2	รวมทั้งพี่ๆ	จากเอ็กโก	กรุ๊ป	มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้
ในสายอาชีวะ	การปรับตัวเมื่อก้าวสู่รั้ววิทยาลัย	รวมถึงการแลกเปล่ียนแนวความคิด	เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้แก่รุ่นน้องก่อนเข้าสู่การเรียนในสายอาชีวศึกษาอย่างเต็มตัว

ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์

นักเรียนทุน รุ่นที่ 3 
ท�ากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสวนาแบ่งปันประสบการณ์จากพี่สู่น้อง

ชมห้องควบคุมโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

ดูการท�างานของระบบเก็บไฟฟ้าที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์

พิธีผูกข้อมือต้อนรับนักเรียนทุน
สู่ครอบครัวเอ็กโก
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พิธีผูกข้อมือต้อนรับนักเรียนทุน
สู่ครอบครัวเอ็กโก

นางสาวสาทินัน จันใด รร.วัดโกสินารายณ์ โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
“ปัจจบุนัอาเป็นคนส่งเสยีค่าเล่าเรยีนให้หน	ูและหนกูช่็วยอาท�างานบ้านและขายของด้วย	หนภูมูใิจมาก
และตื่นเต้นมากที่รู้ว่าได้รับทุน	หนูจะเรียนต่อจนจบ	ปวส.	และหางานท�า	พอมีเงินก็อยากจะเรียนต่อ
ปรญิญาตรค่ีะ	อยากเรยีนต่อสาขาอเิลก็ทรอนกิส์	เพราะเป็นสาขาทีม่คีวามส�าคญั	เนือ่งจากเทคโนโลยี
พฒันาอยูต่ลอดเวลา	และจะได้น�าความรูน้ีไ้ปช่วยพฒันาประเทศต่อไปด้วยค่ะ	หนจูะรกัษาทนุการศกึษา
นี้ให้ดีที่สุดค่ะ	ให้ถึง	5	ปี	แล้วก็จะท�างานเพื่อท�าตามความหวังที่ตั้งเป้าหมายให้ดีที่สุด”

ด.ญ. แพร ไม้จันทร์ดี รร.เทพรัตน์ โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าจีพีเอส ดงคอน จ.ชัยนาท
“หนูอยู่กับแม่เลี้ยงค่ะ	แม่เสียชีวิต	ส่วนพ่อไปท�างานต่างจังหวัด	พ่อเป็นคนส่งเสียค่าเล่าเรียนค่ะ
หนก็ูช่วยงานบ้านเป็นหลกั	รูส้กึดใีจมากเลยค่ะ	ทีบ้่านกด็ใีจมาก	ทนุนีจ้ะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้
หนอูยากจะท�างานไปด้วย	เรยีนไปด้วย	เพราะจะได้ส่งเสยีน้องเรยีนต่อ	หนเูลอืกเรยีนสาขาไฟฟ้าก�าลงั	
เพราะคิดว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ส�าคัญต่อคนทั้งประเทศ	ถ้าไม่มีไฟฟ้าก็จะอยู่ล�าบาก”

ด.ช. ณฐัวชัต์ โมเทียน รร.บ้านซบัไม้แดง โรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้าจพีเีอส บงึสามพนั จ.เพชรบรูณ์
“ที่บ้านผมมีกัน	7	คนครับ	พ่อแม่ไปท�างานขายของอยู่ต่างจังหวัด	ผมอยู่กับตายาย	ช่วงปิดเทอม
ผมก็จะไปช่วยพ่อแม่ท�างานขายของที่	จ.ปทุมธานี	ตอนที่รู ้ข่าวว่าได้ทุนก็ดีใจครับ	บอกพ่อแม่
เขาก็บอกว่าดีใจ	ตอนนี้ผมเป็นความหวังของเขา	ผมเลือกเรียนสาขาช่างยนต์	เพราะผมชอบทางนี	้
ก่อนที่พ่อจะไปเป็นพ่อค้า	เขาก็เป็นช่างยนต์มาก่อนครับ	ผมก็เลยอยากเป็นเหมือนพ่อ”

การให้ทนุการศกึษา	ไม่ใช่แค่เพยีงการให้โอกาสทางการศึกษาเท่านัน้	หากแต่ยงัเป็นการให้	“อนาคต”	แก่เยาวชน	ได้ออกแบบเส้นทางชวีติ
ของตนเอง	บนพื้นฐานของความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได้รับจากการศึกษา	อีกทั้งยังเป็นการร่วมสร้าง	“ทรัพยากรบุคคล”	
ที่มีคุณภาพให้กับประเทศด้วย	

นายเจษฎาภรณ์ เสลามาตย์ รร.เทศบาลวดัป่าเรไร โรงเรยีนรอบโรงไฟฟ้าร้อยเอด็ กรนี จ.ร้อยเอด็
“ปัจจุบันแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว	ตอนปิดเทอมผมจะไปท�างานพาร์ทไทม์ 	เป็นเด็กเสิร์ฟ	
เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระแม่	พอรูว่้าได้ทนุจากเอก็โก	กรุป๊	ผมดใีจมากเลยครบั	เพราะช่วยแบ่งเบาภาระ
ของแม่ได้มาก	ช่วยเปลีย่นชวีติ	ท�าให้เรามกี�าลงัใจทีจ่ะสร้างอนาคตของเราต่อไป	ผมตัง้ใจว่าจะเรยีนต่อ
ให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ผมอยากเรียนจบปริญญาตรีครับ”

นายคฑาวุธ สุทธิโต รร.บ้านมณีโชติสามัคคี โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู จ.สระบุรี
“ผมทราบข่าวเรื่องทุนอาชีวศึกษามาจากค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของโครงการ															
โรงไฟฟ้าพี่	โรงเรียนน้อง	ที่ผมได้มาเข้าร่วมเมื่อปี	2560	ผมรู้ตั้งแต่ตอนนั้น	จึงตั้งใจเรียนเพ่ือให้ได้
เกรดเฉลี่ยมากกว่า	3.00	และจะได้ขอทุนเมื่อเรียนจบ	ม.3	ผมตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าอยากเรียนต่อสาย
อาชวีศกึษา	เพราะเรยีนจบไปมงีานรองรบั		มอีาชพีทีม่ัน่คงและสจุรติครบั	โดยเฉพาะสาขาไฟฟ้าก�าลงั
ที่เป็นสาขาที่ทางโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศก�าลังต้องการด้วยครับ”	

รู้จักตัวแทนนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 3 จากโรงเรียนรอบโรงไฟฟา้
ในกลุ่มเอ็กโก กับโอกาสที่ได้รับมอบทุน
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ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า พาเยาวชน ม.ปลาย

thai rak pa
40

“Check in ป่า สืบหาคาร์บอน”

เดินหน้าปลกูจติส�านกึรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมให้เยาวชนมา
อย่างต่อเน่ืองกว่า	20	ปี	ด้วยการสร้างประสบการณ์ตรงในห้องเรยีน
ธรรมชาติ	และส่งเสริมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน�้าบนดอย
อินทนนท์	ท่ีสามารถน�ามาปรบัใช้ได้ในชวีติประจ�าวนั	กบั	“ค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า”	ซ่ึงเกิดจากการผนึกก�าลังกันของบริษัท
ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน)	หรอื	เอก็โก กรุป๊ มลูนธิไิทยรกัษ์ป่า 
องค์กรสาธารณกศุลทีก่่อตัง้และสนบัสนนุการด�าเนนิงานโดยเอก็โก	
กรุป๊	เพือ่อนรัุกษ์และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาต	ิโดยเฉพาะป่าต้นน�า้ที่
ส�าคัญของประเทศ	และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	โดยในปีนี้
ได้จดัขึน้เป็นรุน่ที	่53	ภายใต้แนวคดิ	“Check in ป่า สบืหาคาร์บอน”

“ด้วยความเชือ่ทีว่่า	“ต้นทางดจีะก่อก�าเนดิผลลพัธ์ปลายทางทีด่”ี 
ดังนั้น	 การปลูกจิตส�านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	เราจึงเริ่มที่	“เยาวชน”	เป็นหลัก	เพราะเยาวชนเป็น
วัยต้นทางแห่งการเรียนรู้	และจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ	เรา
มุง่เน้นการอนรุกัษ์ผนืป่า	โดยเฉพาะป่าต้นน�า้	เพราะเป็นต้นก�าเนดิ

ของน�้า	เป็นต้นก�าเนิดของพลังงาน	และเป็นศูนย์รวมของความ
หลากหลายทางชีวภาพ	ที่ส�าคัญต่อทุกชีวิต	ซึ่งเยาวชนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะเรียนรู้และ
ศึกษาระบบนิเวศป่าต้นน�้า	ผ่านกระบวนการส่ือความหมายใน
ห้องเรียนธรรมชาติที่สามารถน�ามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน”	
นายธงชัย  โชติขจรเกียรติ ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
– บริหารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป และกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า
กล่าวถงึวตัถปุระสงค์หลักของการจัดค่ายเยาวชนฯ

“ในแต่ละปีเราจะร่วมกนัดงึประเดน็ทีน่่าสนใจขึน้มา	โดยพยายาม
เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ	กลับมาที่เยาวชน	เพ่ือให้น้องๆ	เข้าใจว่า
ป่าต้นน�้าเก่ียวข้องกับตัวเขาอย่างไร	น้องๆ	ไม่จ�าเป็นต้องมาอยู่
ที่ดอยอินทนนท์	ไม่จ�าเป็นต้องโตไปเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า	แต่
สามารถเกบ็เกีย่วความรูแ้ละประสบการณ์เหล่านี	้น�าไปปรบัเปลีย่น
วิถีชีวิต	เพื่อดูแลรักษาธรรมชาติไปด้วยกัน	ปีนี้เราดึงประเด็นเรื่อง
คาร์บอนไดออกไซด์ขึน้มา	เพือ่ให้เยาวชนรูว่้าตนเองกเ็ป็นส่วนหนึง่
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เดินศึกษาธรรมชาติป่าเต็งรัง

  วัดเส้นรอบวงของต้นไม้ แหล่งกักเก็บคาร์บอน   วัดความสูงของต้นไม้ เพื่อค�านวณหาปริมาณคาร์บอน

ของการปล่อยคาร์บอนฯ	และต้นไม้นีแ่หละ
ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนฯ	เหล่านั้นไว้
ดงันัน้	การอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	
ไม่ใช่แค่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง	หาก
แต่เป็นหน้าทีข่องทกุคน”	นางสาวมานนย์ี 
พาทยาชีวะ ผู้จัดการส่วนมูลนิธิ เอ็กโก 
กรุ๊ป และเลขาธิการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 
กล่าวถึงทีม่าของแนวคดิการจดัค่ายเยาวชนฯ
ในปีนี้

เมือ่ได้ความรูเ้ป็นคูม่อืชัน้ดแีล้ว	เหล่าเยาวชน
จงึตบเท้าเดนิเข้าป่า	เรียนรูร้ะบบนเิวศป่า
เต็งรัง	ตลอดจนเข้าไปสัมผัสป่าต้นน�้าที่มี
ความอุดมสมบูรณ์	และเป็นแหล่งกักเก็บ
น�้าและคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส�าคัญตาม
ธรรมชาติ	เช่น	เส้นทางธรรมชาติที่มีต้นไม้
ขนาดใหญ่กว่า	6	คนโอบ	เส้นทางศึกษา
ธรรมชาตกิิว่แม่ปาน	เป็นต้น	โดยตลอดการ
เดนิป่า	เยาวชนได้ตรวจวดัคาร์บอนฯ	โดย
ใช้วิธีวัดเส้นรอบวงและความสูงของต้นไม	้
แล้วจงึน�ามาค�านวณหาปรมิาณการกกัเกบ็
คาร์บอนฯ	ของต้นไม้	เพื่อเปรียบเทียบการ
กกัเกบ็คาร์บอนฯ	ของป่าแต่ละประเภท	และ
ชี้ให้เห็นถึงความส�าคัญและประโยชน์ของ
ป่าที่หลากหลายและแตกต่างกันไปตาม
ระบบนิเวศ

เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน
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“การเข้าค่ายครัง้นีเ้หมอืนการเข้าห้องเรยีน
ที่เรียกว่า เป็นห้องเรียนธรรมชาติครับ ช่วย
เปิดโลกกว้าง  สร้างประสบการณ์ให้เรา
สามารถน�าไปใช้ ในชีวิตจริงได้ สอนให้เรารู้
ว่าท�าไมสิ่งน้ีถึงเป็นอย่างน้ี มันเกิดขึ้นมาได้
อย่างไร และจินตนาการต่อได้ว่าอนาคต
มนัจะเป็นอย่างไร ช่วยท�าให้เราตระหนกั และ
ฉุกคิดก่อนที่จะท�า ให้นึกถึงผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและโลกของเราให้มาก  ๆครับ”
นายภานุวัฒน์ บุญสมประสงค์
รร.นาคประสิทธิ์ เผยความรู้สึกที่ได้รับ
จากค่าย

เช่นเดียวกับนางสาวปิยมน พิชัยยุทธ์ 
รร.มหาวชริาวธุ สงขลา	เล่าถงึสิง่ทีไ่ด้รบัว่า
“ค่ายนีเ้ป็นค่ายทีช่่วยปลกูจติส�านกึเรือ่งของ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ซึ่งเป็น
เรือ่งทีใ่กล้ตัวเรามาก  ๆแต่เรากลบัมองไม่เหน็
ถึงความส�าคัญ โดยเฉพาะเรื่องป่าต้นน�้า 
และเรื่องการปล่อยคาร์บอนฯ  ที่เราไม่เคย
ได้รู ้มาก่อนเลยว่า เราก็เป็นส่วนหนึ่งของ
การปล่อยคาร์บอนฯ นอกจากนี้ ค่ายนี้ยัง
สอนให้เราเห็นถงึความส�าคญัของธรรมชาติ
รอบตัวเรามากย่ิงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้
สัตว์ป่า แม่น�้าหรือแม้กระทั่งพื้นดินที่เรา
เหยียบ ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่เรา
ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน”
“ การได้เดินป่าเต็งรังและป่าดิบเขา ท�าให้
หนูรู ้เลยว่า ค่ายนี้ไม่ใช่เล่นๆ ล�าบากกว่า
ค่ายลูกเสือเป็นพันเท่า ป่าเต็งรังร้อนมาก 
ป่าดิบเขาก็หนาวมากเช่นกัน หนูไม่เคย
นอนเปลกลางป่า ไม่เคยเข้าห้องน�า้กลางป่า
ไม่เคยท�ากับข้าวกินเองทุกมื้อ ทุกอย่างคือ
ประสบการณ์ท่ีใหม่มากจริงๆ แต่สิ่งที่ได้รับ
กลบัมามนัท�าให้ความเหนือ่ยล้าหายไปหมด 
ดีใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของค่ายนี้ สัญญาว่า
หนูจะรดน�้าและดูแลต้นจิตส�านึกที่พ่ีๆ ปลูก
ไว้ในใจหนูให้ดีที่สุดค่ะ” นางสาวศุภาพิชญ์  
มณีธนู รร.โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ กล่าว
ปิดท้ายความประทับใจที่มีต่อค่าย
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เวลา	7	วัน	6	คืน	กับการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิดกับธรรมชาติ	อาจยังไม่สามารถเป็น
บทพสิจูน์การลงมอืท�าเพือ่สิง่แวดล้อมในทนัท	ีแต่การซึมซบัความรูใ้นห้องเรยีนสเีขยีว
การต้องก้าวผ่านความไม่คุ้นชิน	และข้อจ�ากัดของตัวเอง	และการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน	ภายใต้สภาพแวดล้อมใหม่ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	รุ่นที่	53	นี	้
เพียงพอให้เมล็ดพันธุ์แห่งทัศนคติและจิตส�านึกรักษ์ป่าที่ปลูกฝังในใจของเยาวชน	
ได้ผลบิาน	รอคอย	ทีจ่ะเตบิโตเป็นต้นกล้าและต้นไม้ทีแ่ขง็แรง	เพ่ือร่วมเป็นอกีหลาย
ก�าลังในการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรและรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
ป่าต้นน�า้ต่อไป

เรียนรู้การใช้ชีวิตชาวค่าย

นักสืบสายน�้า

เรียนรู้ระบบนิเวศป่าเต็งรัง

เดินเข้าป่า สัมผัสป่าต้นน�้า
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02:40

เรื่องเล็กแต่ปัญหา ใหญ่ 
การนอนไม่หลับ หลับยาก  หรือใช้เวลานานกว่าจะหลับ 
รวมทั้งอาการหลับๆ ตื่นๆ กระวนกระวาย ต้องลุกข้ึนมา
เดินบ่อยๆ จนไม่สามารถนอนต่อได้ หรือตื่นนอนเร็วมาก
ถึงแม้จะเข้านอนดึก ถ้าใครมีอาการเหล่านี้แสดงว่าก�าลังมี 
”ปัญหานอนไม่หลับ” อาการนอนไม่หลับเกิดได้จากหลาย
ปัจจยั ตัง้แต่ปัจจยัทางร่างกาย จติใจ สิง่แวดล้อม และอปุนสิยั
การนอน (Sleep Hygiene)

ปัจจัยทางร่างกาย		เช่น	อาการเจบ็ปวด	มไีข้	มภีาวะหยดุหายใจ
ขณะหลับ	(Sleep	Apnea)	โรคกรดไหลย้อน	หรือบางคนมีระบบ
ประสาทที่ตื่นตัวมากกว่าปกติ	ท�าให้หลับยาก

ปัจจัยทางจิตใจ		เช่น	ความเครียด	ความวิตกกังวล	โรคซึมเศร้า	
โรคไบโพลาร์

ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม 	เช่น	มเีสยีงรบกวน	ห้องนอนสว่างเกนิไป

อุปนิสัยการนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะ		เช่น	กินอาหารที่ย่อยยาก
ออกก�าลังกาย	เล่นเกม	หรืออ่านหนังสือ	ในช่วงเวลาใกล้เข้านอน	
ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารกระตุ้นคาเฟอีน

ปัญหาการนอนไม่หลบัหรอืนอนไม่เพยีงพอ	ส่งผลเสยีต่อทัง้ร่างกาย
และจิตใจ 	ท�าให้ความจ�าแย่ลง 	อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย	
ร่างกายตอบสนองได้ช้าลง	ระบบในร่างกายเสียสมดุลการท�างาน	
อาจท�าให้เห็นภาพหลอน	เกิดภาวะความดันโลหิตสูง	น�าไปสู่โรค
เบาหวานหรอืโรคอ้วนได้	นอกจากนัน้	คนทีอ่ดนอนจะมคีวามเสีย่ง
ต่อการเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากกว่าคนที่ได้นอนปกติถึง	4.5	เท่า

หากอาการนอนไม่หลบัรบกวนจติใจ	จนมผีลกระทบต่ออารมณ์และ
ประสทิธภิาพในการท�างาน	ควรปรกึษาแพทย์	เพือ่วนิจิฉยัด้วยการ
สอบถามประวตัคิวามเจบ็ป่วย	อปุนสิยัการนอน	ปัญหาทีท่�าให้เกดิ
ความกังวลใจ	ร่วมกับการตรวจร่างกายอย่างละเอียด	เพ่ือค้นหา
สาเหตขุองอาการนอนไม่หลบั	โดยการรกัษาขึน้อยูก่บัสาเหตอุาการ
นอนไม่หลับของผู้ป่วยแต่ละบุคคล	หากเกิดจากอุปนิสัยการนอน	
แพทย์จะให้ค�าแนะน�าอปุนสิยัการนอนทีถ่กูต้อง	แต่ถ้าเกดิจากโรค
ทางจิตใจหรือระบบประสาท 	เช่น	 โรคซึมเศร้า	โรคไบโพลาร	์
โรคประสาทตื่นตัวผิดปกติ	แพทย์อาจแนะน�าให้ใช้ยาร่วมด้วย

Health

“นอนไม่หลับ”
44
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เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

														นอนหลับเมื่อรู ้สึกง่วง	หากเข้า
นอนแล้ว	แต่ไม่สามารถนอนหลับภายใน
20-30	นาท	ีให้ลกุจากทีน่อนเพือ่ท�ากจิกรรม
ที่ผ่อนคลาย	เช่น	การฟังเพลง

																	ออกก�าลังกายอย่างสม�า่เสมอ
แต่หลีกเลี่ยงการออกก�าลังกายหนักช่วง
ก่อนนอน

																	จัดห้องให้มีบรรยากาศเอื้อต่อ
การนอน	เช่น	เงียบ	มืด	มีอุณหภูมิที่เหมาะสม

																	หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่
กระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวหลังมื้อเที่ยง	เช่น
กาแฟหรือชา

																	ฝึกผ่อนคลายจิตใจ	เช่น	การฝึก
หายใจ	การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

																	หลีกเลี่ยงการคิดเรื่องเครียดและ
ท�ากิจกรรมที่ท�าให้รู้สึกตื่นตัว	เช่น	เล่นเกม
ดูทีวี

																	หลีกเลี่ยงการงีบหลับในช่วง
กลางวันหรือหากงีบหลับในช่วงเวลากลางวัน
ควรน้อยกว่า	1	ชั่วโมง	และไม่ควรงีบหลัง
จากบ่าย	3	โมงไปแล้ว

																	เข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลา
ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ตาม

5.

6.

2.

1.

7.

8.

4.

3.

ฝึกการนอนหลับ
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 วันอาสาฬหบูชา
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘

วันขึ้น ๑๕ ค�่ำ เดือน ๘ นับเป็นวันที่ส�ำคัญในประวัติศำสตร์
แห่งพระพุทธศำสนำ คือ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
ธรรมเทศนำหรือหลักธรรมท่ีทรงตรัสรู ้ เป ็นครั้งแรก
แก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทำยวัน ต�ำบลอิสิปตนะ เมือง
พำรำณสี ในชมพูทวีปสมัยโบรำณ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ใน
ประเทศอินเดีย ด้วยพระพุทธองค์ทรงเปรียบดังผู้ทรงเป็น
ธรรมรำชำ ก็ทรงบันลือธรรมเภรียังล้อแห่งธรรมให้หมุน
รดุหน้ำ เริม่ต้นแผ่ขยำยอำณำจกัรแห่งธรรม น�ำควำมร่มเยน็
และควำมสงบสุขมำให้แก่หมู่ประชำ

ดังนั้นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า	
“ธมัมจกักปัปวตัตนสูตร”	แปลว่า	พระสูตรแห่งการหมนุวงล้อธรรม
หรอืพระสตูรแห่งการแผ่ขยายธรรมจกัร	กล่าวคอื	ดนิแดนแห่งธรรม	
เมื่อ	๒๕๐๐	กว่าปีมาแล้วน้ัน	ชมพูทวีปในสมัยโบราณก�าลังย่าง
เข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเฟื่องฟูทุกด้านและ
มคีนหลายประเภท	ทัง้ชนผูม้ัง่คัง่ร�า่รวย	นกับวชทีพ่ฒันาความเชือ่
และข้อปฏบัิตทิางศาสนา	เพือ่ให้ผูร้�า่รวยได้ประกอบพธิกีรรมแก่ตน

เตม็ที	่ผู้เบือ่หน่ายชวีติทีว่นเวยีนในอ�านาจและโภคสมบตัทิีอ่อกบวช	
หรือบางพวกก็แสวงหาค�าตอบที่เป็นทางรอดพ้นด้วยการคิด
ปรัชญาต่าง	ๆ	เก่ียวกับเรื่องที่เหลือวิสัยและไม่อาจพิสูจน์ได้บ้าง	
พระพุทธเจ้าจึงทรงอุบัติในสภาพเช่นนี้	และด�าเนินชีพเช่นนี้ด้วย
แต่เมื่อทรงพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นขาดแก่นสาร	ไม่เป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ตนเองและผู้อ่ืน	จึงทรงคิดหาวิธีแก้ไข
ด้วยการทดลองต่าง	ๆ	โดยละทิ้งราชสมบัติ	และอิสริยศแล้ว
ออกผนวช	บ�าเพ็ญตนนานถึง	๖	ปี	ก็ไม่อาจพบทางแก้ได้	ต่อมา
จงึได้ทางค้นพบ	มชัฌมิาปฏปิทา	หรอืทางสายกลาง	เมือ่ทรงปฏบิตัิ
ตามมรรคานี้ก็ได้ค้นพบสัจธรรมที่น�าคุณค่าแท้จริงมาสู ่ชีวิต	
อันเรียกว่า	อริยสัจ	๔	ประการ	ในวันเพ็ญเดือน	๖	ก่อนพุทธศก	
๔๔	ปี	ทีเ่รยีกว่า	การตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า	จากนัน้ทรงงานประกาศ
ศาสนา	โดยทรงด�าริหาทางที่ได้ผลดีและรวดเร็ว	คือ	เริ่มสอนแก่ผู้
มีพื้นฐานภูมิปัญญาดีที่รู้แจ้งค�าสอนได้อย่างรวดเร็วและสามารถ
น�าไปชี้แจงอธิบายให้ผู้อื่นเข้ามาได้อย่างกว้างขวาง	จึงมุ่งไปพบ
นักบวช	๕	รูป	หรือเบญจวัคคีย์	และได้แสดงธรรมเทศนาเป็น
ครั้งแรกในวันเพ็ญ	เดือน	๘

ก.

ข.

Happy Life
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ใจความส�าคญัของปฐมเทศนา	ในการแสดงแสดงปฐมเทศนา
ครัง้แรกของพระพทุธเจ้าทรงแสดงหลกัธรรมส�าคญั	๒	ประการคอื

ก.

ข.

            มัชฌิมำปฏิปทำหรือทำงสำยกลำง	เป็นข้อปฏิบัติที่
เป็นกลาง	ๆ 	ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได	้
มิใช่การด�าเนินชีวิตที่เอียงสุด	๒	อย่าง	หรืออย่างหนึ่งอย่างใด	คือ
		๑.	การหมกหมุน่ในความสขุทางกาย	มวัเมาในรปู	รส	กลิน่	เสียง	
รวมความเรียกว่า	เป็นการหลงเพลิดเพลินหมกหมุ่นในกามสุข	
หรือ	กามสุขัลลิกานุโยค	
		๒.	การสร้างความล�าบากแก่ตน	ด�าเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย	เช่น	
บ�าเพ็ญตบะการทรมานตน	คอยพึ่งอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์	เป็นต้น
การด�าเนนิชีวิตแบบทีก่่อความทกุข์ให้ตนเหนือ่ยแรงกาย	แรงสมอง	
แรงความคดิ	รวมเรยีกว่า	อตัตกลิมถานโุยค	ดงันัน้เพือ่ละเว้นห่าง
จากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้	ต้องใช้ทางสายกลาง	ซึ่งเป็นการ
ด�าเนนิชวีติด้วยปัญญา	โดยมหีลกัปฏบัิติเป็นองค์ประกอบ	๘	ประการ	
เรียกว่า	อริยอัฏฐังคิกมัคค์	หรือ	มรรคมีองค์	๘	ได้แก่
		๑.	สัมมาทิฏฐิ	เห็นชอบ	คือ	รู้เข้าใจถูกต้อง	เห็นตามที่เป็นจริง
		๒.	สัมมาสังกัปปะ	ด�าริชอบ	คือ	คิดสุจริตตั้งใจท�าสิ่งที่ดีงาม
		๓.	สัมมาวาจา	เจรจาชอบ	คือ	กล่าวค�าสุจริต
		๔.	สัมมากัมมันตะ	กระท�าชอบ	คือ	ท�าการที่สุจริต
		๕.	สมัมาอาชวีะ	อาชพีชอบ	คอื	ประกอบสมัมาชพีหรอือาชีพทีส่จุรติ
		๖.	สัมมาวายามะ	พยายามชอบ	คือ	เพียรละชั่วบ�าเพ็ญดี
		๗.	สมัมาสต	ิระลกึชอบ	คอื	ท�าการด้วยจติส�านกึเสมอ	ไม่เผลอพลาด
		๘.	สมัมาสมาธ	ิตัง้จติมัน่ชอบ	คือ	คุมจิตให้แน่วแน่มัน่คงไม่ฟุง้ซ่าน

            อริยสัจ ๔ แปลว่ำ ควำมจริงอันประเสริฐของอริยะ
ซึ่งคือ	บุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส	ได้แก่
		๑.	ทุกข์	ได้แก่	ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์	บุคคลต้อง
ก�าหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไร	ต้องยอมรับรู้
กล้าสู้หน้าปัญหา	กล้าเผชิญความจริง	ต้องเข้าใจในสภาวะโลก
ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง	มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น	ไม่ยึดติด
		๒.	สมุทัย	ได้แก่	เหตุเกิดแห่งทุกข์	หรือสาเหตุของปัญหา	ตัวการ
ส�าคญัของทุกข์	คอื	ตณัหาหรอืเส้นเชอืกแห่งความอยากซึง่สมัพนัธ์
กับปัจจัยอื่น	ๆ
		๓.	นิโรธ	ได้แก่	ความดับทุกข์	เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ	อยู่อย่างรู้เท่า
ทันโลกและชีวิต	ด�าเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
		๔.	มรรค	ได้แก่	กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา	อันได้แก่	มรรคมี
องค	์๘	ประการดังกล่าวข้างต้น

ผลจำกกำรแสดงปฐมเทศนำ
เมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแล้ว	ปรากฏว่าโกณฑัญญะผู้เป็น
หวัหน้าเบญจวคัคย์ีได้เกดิเข้าใจธรรม	เรยีกว่า	เกดิดวงตาแห่งธรรม
หรือธรรมจักษุ	บรรลุเป็นโสดาบัน	จึงทูลขอบรรพชาและถือเป็น
พระภกิษสุาวก	รปูแรกในพระพทุธศาสนา	มชีือ่ว่า	อญัญาโกณฑญัญะ

ควำมหมำยของอำสำฬหบูชำ
“อาสาฬหบชูา”	(อา-สาน-หะ-บ-ูชา/อา-สาน-ละ-หะ-บ-ูชา)	ประกอบ
ด้วยค�า	๒	ค�า	คอื	อาสาฬห	(เดอืน	๘	ทางจนัทรคต)ิ	กบับชูา	(การบชูา)	
เมือ่รวมกนัจงึแปลว่า	การบชูาในเดอืน	๘	หรอืการบชูาเพือ่ระลกึถงึ
เหตกุารณ์ส�าคญัในเดอืน	๘	หรอืเรยีกให้เตม็ว่า	อาสาฬหบรูณมบีชูา	
โดยสรปุ	วนัอาสาฬหบชูา	แปลว่า	การบชูาในวนัเพญ็	เดอืน	๘	หรือ
การบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญในวันเพ็ญ	เดือน	๘	คือ	
		๑.	เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา	
		๒.	เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเริ่มประกาศพระศาสนา	
		๓.	เป็นวันที่เกิดอริยสงฆ์ครั้งแรกคือการที่ท่านโกณฑัญญะรู้แจ้ง
เหน็ธรรม	เป็นพระโสดาบัน	จดัเป็นอรยิบคุคลท่านแรกในอรยิสงฆ์	
		๔.	เป็นวันที่เกิดพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา	คือ	การที่
ท่านโกณฑัญญะขอบรรพชาและได้บวชเป็นพระภิกษุ	หลังจาก
ฟังปฐมเทศนาและบรรลุธรรมแล้ว	
		๕.	เป็นวนัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงได้ปฐมสาวกคอื	การทีท่่านโกณฑญัญะ
นั้น	ได้บรรลุธรรม	และบวชเป็นพระภิกษุ	จึงเป็นสาวกรูปแรกของ
พระพุทธเจ้า	เมื่อเปรียบกับวันส�าคัญอ่ืน	ๆ	ในพระพุทธศาสนา	
บางทีเรียกวันอาสาฬหบูชานี้ว่า	วันพระสงฆ์	(คือวันที่เริ่มเกิดมี
พระสงฆ์)	พธิกีรรมทีก่ระท�าในวนันี	้โดยทัว่ไป	คือ	ท�าบญุ	ตกับาตร	
รกัษาศลี	เวยีนเทยีน	ฟังพระธรรมเทศนา	(ธัมมจกักปัปวตัตนสตูร)	
และสวดมนต์

ดังนั้นในวันนี้จึงถือว่า	พุทธศาสนิกชนควรได้รับประโยชน์	ท่ีเป็น
สาระส�าคญัจากอาสาฬหบชูา	กล่าวคอื	ควรทบทวนระลกึเตอืนใจ
ส�ารวจตนว่า	ชีวิตเราได้เจริญงอกงามขึ้นด้วยความเป็นอยู่อย่าง
ผู้รู ้เท่าทันโลกและชีวิตนี้บ้างแล้วเพียงใด	เรายังด�าเนินชีวิตอยู่
อย่างลุม่หลงมวัเมา	หรอืมจีติใจอสิระ	ปลอดโปร่ง	ผ่องใสบ้างแล้ว
เพียงใด

ที่มา	:		www.dhammathai.org
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ปฏิทินกิจกรรมเอ็กโก
กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.2562

•	กิจกรรม	“EGCO	Ranger		On-Tour”	
			ภายใต้โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรียนน้อง”
•	กจิกรรมพเิศษสปัดาห์พลงังาน	ศนูย์เรยีนรูโ้รงไฟฟ้าขนอม

•	Thailand	Focus	2019 •	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	3/2562

•	โครงการน�าผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม				
			จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 กรกฎาคม 2562 

 กันยายน 2562  สิงหาคม 2562 

48
Calendar



49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 

นางจันทร์เพ็ญ	วลัยเสถียร

นายเตวิช	เสวตไอยาราม

นางศจีนา	วรสิทธานุกูล

น.ส.จินตนา	บุญปริตร

นางวาณ	ีมั่นธรรม

น.ส.อธิษฐาน	พูลศิลป์ศักดิ์กุล

นายจือเช็ก	แซ่เตียว

นายเดช	ผิวอ่อน

นางสาวอรอุมา	กามุณี

นายยิน	เชียงสอน

นายพงศ์ภวัต	อนุจารี

นายวิบูลย์ศักดิ	์อุสาหะนันท์

นายอนุ	ว่องสารกิจ

นายจักรพันธ์	สุดธนาพันธ์

นายสุพจน์	ตันรัตนากร

 

นางเย็นจิต	คุรุภากรณ์

นายสุชาติ	ไตรสุวรรณ

นายนคร	ณ	นคร

น.ส.ฉวีวรรณ	เชยโอนะนันทน์

นายสรจักร	จันทรเบญจกุล

น.ส.ดารา	อนงค์พรยศกุล

น.ส.ศิริลักษณ์	ธนทิตย์

นายอรรถพล	สระวาสี

น.ส.กุสุมา	โกสลาทิพย์

นางกัลยา	เกิดสินธุ์

นางพรพรรณ	ศรีพฤกษมาศ

น.ส.รพีพรรณ	ศุภรัตนเมธา

ว่าที่ร้อยตรี	ประสิทธิ์	 จิยะพานิชกุล

น.ส.เพ็ญนภา	ผดุงเกียรติวงศ์

นายกิตติยศ	อาภาเกียรติวงศ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 ท่าน

รับกระเป๋า Travel Kit จ�านวน 30 รางวัล
จากกิจกรรมการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นวารสาร Life

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
(ราศีกรกฎ)
คณุต้องเหน่ือยจดัการกับสถานการณ์เก่าๆ	ท่ีเข้ามา
ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถจัดการให้หายไป
ได้	ท�าให้ก�าลงัใจหมดไปกบัสิง่เหล่านี	้ ต้องวางแผน
หาวิธีจัดการกับปัญหาอย่างยั่งยืนไปเลย	การเงิน
มีความไม่โปร ่งใส	 ต้องจัดการกับการเงินให้
ชัดเจน	ไม่มีการวางแผนการเงินให้ดี	หวังรายได้
จากแหล่งรายได้ทีไ่ม่ได้เข้ามาทกุเดอืน	การใช้จ่าย
ไม่สมดุลกับรายรับ	ช่วงนี้มีโอกาสได้โชคลาภจาก
เรือ่งลีล้บั	การท�างานก้าวหน้า	ได้รบัการยอมรบัจาก
หวัหน้า	เจ้านาย	รวมทัง้เพือ่นร่วมงาน	คณุมวีฒุภิาวะ
มีความสามารถในงานที่ท�า	บริหารจัดการงานได้
เป็นอย่างดี	รู้ว่าควรจะท�าอะไรก่อนหลัง	จัดล�าดับ
ความส�าคัญของงานและจัดความสามารถของคน
ให้ตรงกับงานได้ด้วย	ผู ้ใหญ่จะให้ความเช่ือถือ
ไว้วางใจคณุ	ควรท�าบญุบชูาพระแม่ธรณ	ีจะส่งเสรมิ
ความส�าเรจ็เกีย่วกบัครอบครวั

16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
(ราศีมังกร)
คณุได้รบัการสนบัสนนุส่งเสรมิจากครอบครวั	ได้รบั
การยอมรับจากที่ท�างานหรือองค์กรของคุณด้วย
เช่นเดียวกัน	มีโอกาสได้ผลประโยชน์ที่น่ายินดี
การเงินมีการใช้จ่ายไปกับเพื่อนฝูง	การนัดปาร์ตี้
สังสรรค์	หรือซื้อของขวัญของฝากให้กับเพื่อนๆ
หากมปัีญหาด้านการเงนิ	สามารถขอความช่วยเหลอื
จากเพื่อนได้	การท�างานต้องใช้ความสามารถและ
ความทุ ่มเทอย่างมาก	คุณมีทั้งสองอย่างอยู ่ใน
ตัวเอง	ท�าให้จัดการกับสถานการณ์การงานใน
ช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี	ความเก่งกาจในการท�างาน
ท�าให้เป็นที่ยอมรับในหมู่เพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดี
ควรท�าบุญเกีี่ยวกับพญานาค	ส่งเสริมด้านลูกน้อง
บริวาร

13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
(ราศีกุมภ์)
คุณมีภารกิจหลายอย่างที่ต้องจัดการ	สิ่งที่เข้ามา
ช่วงน้ีเป็นท้ังโอกาสท่ีดีและความรบัผดิชอบท่ีหนักอ้ึง
ของคณุ	โอกาสทีเ่ข้ามาล้วนแล้วแต่ส�าคญั	และถ้า
ไม่อยากให้โอกาสน้ันหายไปต้องจัดล�าดับความ
ส�าคัญของภาระหน้าท่ีตัวเองให้ดี	ค่อยๆ	 จัดการ
ไปทลีะอย่าง	จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆ	ไปได้	การเงนิ
ต้องระวังข้อมูลข่าวสารที่เข้ามาอาจจะไม่ได้เป็น
ความจริงทั้งหมด	ท�าให้คุณตัดสินใจผิดพลาด
เสียผลประโยชน์ได้	ควรหาข้อมูลด้วยตนเอง
และค่อยๆ	ตัดสินใจไปทีละเรื่องมากกว่า	การงาน
มีปัญหาค่อนข้างหนัก	ต้องแก้ปัญหาหลายๆ	อย่าง
พร้อมกัน	อุปสรรคที่เกิดขึ้นท�าให้หดหู่และเกือบจะ
ยอมจ�านน	คุณต้องอดทน	ควรท�าบุญเกี่ยวกับ
การแพทย์	การรกัษาพยาบาล	ผูป่้วยหรอืผูเ้สยีชวีติ
เช่น	ท�าบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์	ท�าบุญโลงศพ	

14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
(ราศีเมถุน)
ช่วงนี้สิ่งที่ทุ ่มเทท�าไปมักไม่ได้รับความเข้าใจ
จากคนอ่ืน	แต่แม้จะเหน่ือยมากแค่ไหน	คุณก็ยัง
อดทน	เพือ่ต้องการพสิจูน์ศกัยภาพของตวัเองว่าเรา
สามารถท�าได้โดยไม่จ�าเป็นต้องให้ใครมาหยิบยื่น
ความช่วยเหลือ	การเงินจะได้รับการส่งเสริมจาก
ผู้ใหญ่	หากมีปัญหาหรือมีความติดขัดในเรื่องเงิน
สามารถขอความช่วยเหลือได้	เพราะคุณมีความ
รับผิดชอบ	มีความน่าเชื่อถือที่ท�าให้ผู้ใหญ่เชื่อถือ
ในตัวคุณ	เรื่องงานคุณต้องการอิสระในการบริหาร
จดัการ	ต้องการอสิระในการคดิท�าตามแบบทีต่วัเอง
ต้องการ	จะเด่นในเร่ืองงานพิเศษ	งานอสิระ	การรบังาน
ด้วยตัวเอง	 หากท�างานประจ�าอยู่	อาจน�างานไป
ท�านอกสถานที่	หรือหามุมมองใหม่ๆ	ใส่ความคิด
สร้างสรรค์	ความท้าทาย	และความเป็นตวัของตวัเอง
ลงไปในงาน	จะท�าให้สนุกกับงาน	ควรท�าบุญด้วย
การเซ่นไหว้	บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ	์เจ้าที่	เจ้าทาง		

16 ธันวาคม - 15 มกราคม
(ราศีธนู)
คณุสนใจงานศลิปะและปรชัญา	มคีวามคดิสร้างสรรค์
มองในมมุทีค่นอืน่มองไม่เห็น	ใช้เวลาอยูก่บัเรือ่งราว
ดังกล่าวท�าให้คุณมีความสุข	 คนอื่นๆ	ก็ให้การ
ยอมรับในความคิดของคุณ	การเงินเป็นสิ่งท่ีไม่
สามารถคาดเดาได้	หากวางแผนการเงนิโดยคาดหวงั
ผลก�าไรหรือผลตอบแทนจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง
มากเกินไปก็จะเกิดความผิดหวัง	แต่อาจได้รับเงิน
ทีไ่ด้จากงานเก่าหรอืได้รบัโชคลาภจากการเสีย่งโชค	
การท�างานจะมีการสร้างมิตรภาพ	 สร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณกับเพ่ือนร่วมงานจนอาจ
พัฒนาเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานได้	ควรท�าบุญ
หรอืบชูาเจ้าท่ีเจ้าทางจะส่งเสรมิคณุในด้านการเงนิ

17 สิงหาคม - 16 กันยายน
(ราศีสิงห์)
คุณมพีลงัในด้านบวกทีพ่ร้อมจะเริม่ต้นท�าสิง่ใหม่ๆ
สิงที่คุณได้เริ่มต้นท�าเอาไว้นั้น	เร่ิมชัดเจนมากขึ้น
การทุม่เททีผ่่านมาไม่เสยีเปล่า	ความส�าเรจ็ทีเ่กดิขึน้
อาจไม่ใช่ความส�าเร็จขั้นสูงสุด	 แต่ก็คุ ้มค่ากับ
การทุ่มเท	สามารถไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้
แน่นอน	การเงนิได้รบัการสนบัสนนุจากผูใ้หญ่	และ
เจ้านาย	มเีครดิตในด้านการเงนิ	ไม่ว่าจะติดต่อเจรจา
กบัใครกไ็ด้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดี	การท�างานต้อง
ใช้เวลากับการวางแผนกระบวนการท�างาน	ศึกษา
เรยีนรูง้านให้มากทีส่ดุ	เพือ่จะได้ท�างานอย่างสมบรูณ์
มากที่สุด	อาจท�าให้งานล่าช้าบ้าง	แต่จะท�าให้คุณ
ไปได้ไกลและเร็วมากกว่าในระยะยาว	ควรบูชา
พระแก้วมรกต	จะส่งเสริมความมั่นคง
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14 มีนาคม - 12 เมษายน
(ราศีมีน)
จะมเีรือ่งท่ีเกดิโดยท่ีคณุไม่ได้ตัง้ตวัมาก่อน	เป็นปัญหา
ที่ถือว่าหนักในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้า	ดังนั้น
ควรตัง้สต	ิมองหาแผนสองส�าหรบัทกุ 	ๆเรือ่งเอาไว้ก่อน
จะช่วยให้ผ่านปัญหาไปได้โดยไม่ต้องบาดเจบ็มากนัก
การเงนิมอีปุสรรคทีย่งัจดัการแก้ไขไม่ได้	สร้างความ
ท้อแท้ให้มากทเีดยีว	ต้องอดทนไปสกัพกั	อกีไม่นาน
ก็จะคลี่คลายไปในทางท่ีดี	การท�างานมีโอกาสที่ดี
เข้ามาเนื่องจากความสามารถของคุณ	เป็นช่วงที่
ค่อนข้างเน้ือหอม	ได้รบัการยอมรบั	ได้รบัการเสนอ
งานทีท้่าทายความสามารถ	และสร้างผลตอบแทน
ทีน่่าสนใจ	คณุต้องตดัสนิใจให้รอบคอบ	อย่าตัดสนิใจ
จากเพยีงแค่ข้อเสนอใหม่ทีไ่ด้รบัเทยีบกบัสถานการณ์
ที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างเดียว	ต้องมองในระยะยาว
และคดิค�านวณจากข้อมลูรอบด้านด้วย	ควรท�าบญุกบั
วัดในต่างประเทศจะส่งเสรมิด้านโชคลาภความส�าเรจ็	

13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
(ราศีเมษ)
ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องคิดค�านวณอะไรให้ถูกต้อง
รอบคอบ	โดยเฉพาะในเรื่องข้อตกลง	สัญญาท่ีมี
ผลผูกพันกับคุณในระยะยาว	 การเงินไม่ได้ส่งผล
อะไรกับคุณ	เนื่องจากคุณไม่ได้สนใจอยากจะใช้
จ่ายเงิน	จึงไม่รู้สึกว่ามีความจ�าเป็นจะต้องใช้เงิน
อะไรมากมาย	ซึ่งถ้าหากต้องการจะเก็บออมเงิน
ก็สามารถท�าได้อย่างง่ายดาย	การท�างานยังอยู่กับ
เรื่องเดิมๆ	โครงการเดิม	ๆ	อันที่จริงช่วงนี้เหมาะ
ส�าหรับการพักผ่อนของคุณ	เพราะความต้ังใจที่
จะเริ่มท�าอะไรมักจะไม่ได้ผล	มีข้อจ�ากัด	วางแผน
ในระยะแรกไปก่อน	ต้องระวังปัญหาสุขภาพ
หรืออุบัติเหตุที่เข้ามาเป็นปัจจัยให้คุณต้องหยุด
ท�างาน	ควรท�าบญุร่วมกบัหวัหน้า	เจ้านายทีท่�างาน
หรือผู้ใหญ่	จะช่วยส่งเสริมด้านความส�าเร็จและ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
(ราศีพฤษภ)
ช่วงนีเ้ป็นช่วงเวลาทีคุ่ณยงัอยากหยดุพกัผ่อน	อยาก
ใช้เวลาในการดูแลตัวเองมากกว่าโหมให้กับงาน
หรือภารกิจใดๆ	เมื่อเริ่มต้นคิดอยากจะท�าอะไร
ก็ตามอย่างจริงจัง	มักจะมีข้อจ�ากัดหลายอย่าง
ท�าให้ความต้ังใจดีในการท�างานนัน้ไม่ได้ผล	การเงนิ
จะประสบความส�าเร็จได้ง่ายด้วยการร่วมลงทุน
กับหุ ้นส่วน	 และยังใช้จ ่ายเงินไปกับการสร้าง
มิตรภาพ	สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี	 ซ่ึงจะย้อนกลับ
มาส่งเสริมการเงินของคุณอีกที	การท�างานเป็นไป
อย่างไม่ค่อยมีระบบระเบียบ	เพราะคุณเบื่อหน่าย
ทีต้่องท�าอะไรตามแผนการ	อยากท�างานตามความ
ต้องการของตัวเอง	รวมท้ังหมายถึงการออกจาก
งานประจ�ามาเป็นฟรีแลนซ์	ท�ากิจการของตัวเอง
หรืออาจรับงานพิเศษมากขึ้น	ควรท�าบุญด้วย
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	ถวายหลอดไฟ	เครื่องใช้
ไฟฟ้าทั่วไปให้วัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
(ราศีตุลย์)
คณุมแีนวทางเป็นของตัวเองและพอใจกบัโอกาสที่
เข้ามา	นอกจากนีย้งัชอบท�าบญุ	ท�าอะไรกน็กึถงึผูอ้ืน่
เมื่อเห็นคนรอบข้างมีความสุขก็มีความสุขไปด้วย	
การเงินจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ท่ีอยู่ใน
องค์กรเดียวกัน	โดยเมื่อได้รับการสนับสนุนมาก็
ไม่ท�าให้เสยีเปล่า	เพราะมวีธิกีารจัดการกบัการเงนิ
ที่ดีจนมีเครดิตน่าเชื่อถือ	หากต้องการร่วมหุ ้น
ลงทุนกบัใครกส็ามารถท�าได้	การงานมคีวามมัน่คง	
ท�างานอย่างมีเป้าหมายชัดเจน	มีการเรียนรู้	ฝึกฝน
ความสามารถในการท�างาน	ใช้โอกาสท�างาน
ที่ท้าทายความสามารถเพื่อความส�าเร็จ	และความ
มั่นคงในงาน	ถือว่ามีแนวทางท่ีดี	ควรท�าบุญ
ตามโอกาสที่ท�าหรือบูชาพระแก้วมรกต	หากเป็น
ฉลองพระองค์ปู่ฤดูร้อนจะยิ่งส่งเสริมคุณในด้าน
ผลประโยชน์การเงิน

16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
(ราศีพิจิก)
ช ่วงนี้ คุณทุ ่มเทให ้กับภารกิจของตัวเองมาก
กระตือรือร้น	รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้
เป็นอย่างด	ีทัง้ยงัสามารถควบคมุจดัการสถานการณ์	
ดูแลให้คนอื่นท�าตามหน้าที่และความถนัดของเขา
ได้ดีอีกด้วย	การเงินเป็นไปในทางที่ดี	คุณฉลาด
มองเหน็ทศิทางทีจ่ะสร้างผลประโยชน์	สร้างรายได้
รู้ว่าควรท�าอย่างไรเพ่ือจะคงความได้เปรียบของ
ตัวเองไว้	สามารถน�าหน้าคู่แข่งขันทางธุรกิจ	หรือ
หากร่วมหุ ้นกับใครก็ไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
การงานมีโอกาสดี	มองเห็นความก้าวหน้า	ทิศทาง
ความส�าเร็จนั้นค่อนข้างจะไกล	หลายอย่างยังดู
ไม่ชัดเจน	แต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สามารถทุ ่มเท
ให้กลายเป็นจริงได ้	แค่ต ้องเชื่อมั่นในตัวเอง
ควรท�าบุญโดยการบูชาพญานาคจะส่งเสริมด้าน
ผลประโยชน์การเงิน

17 กันยายน - 16 ตุลาคม
(ราศีกันย์)
คณุรูสึ้กขาดความมัน่คง	ท�าอะไรกด็ไูม่เข้าทีเ่ข้าทาง
ไปทั้งหมด	แม้จะมีความรู้ความสามารถอยู่กับตัว
ก็ตาม	แต่ก็ยังขาดบางอย่างที่รู้สึกมีไม่พอส�าหรับ
การแข่งขันหรือการท�าภารกิจนี้ 	การเงินมักมี
ปัญหาเก่าๆ	สร้างความไม่สบายใจ	ท�าให้หมดไฟ
ทีจ่ะคดิสร้างสรรค์	มุ่งมัน่ในทิศทางใหม่ๆ	ซ่ึงควรหา
วิธีจัดการกับปัญหาน้ัน	คุณทุ ่มเทตัวเองอย่าง
เต็มที่ในการท�างาน	กระตือรือร้น	 ใส่ใจงานในทุก
รายละเอียด	และพร้อมแก้ไขในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
ทนัท	ีหากท�างานกบัเจ้านายผู้หญงิ	หรอืมกีารตดิต่อ
ร่วมงานกับผู้หญิงเก่ง	จะส่งเสริมให้งานของคุณ
ส�าเร็จโดยเร็ว	ควรท�าบุญหรือบูชาพระพุทธชินราช	
จะส่งเสริมความมั่งคงของตนเอง




