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	 ปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ‘พลังงาน’	 เป็นส่ิงจ�าเป็นของมนุษย์	 ท้ังในโลกปัจจุบัน
และอนาคต	 ย่ิงโลกพัฒนาไปมากเท่าไหร่	 การน�าพลังงานมาใช้ย่ิงต้องอาศัย
เทคโนโลยีในการผลิตมากย่ิงขึ้นเท่าน้ัน	 รวมไปถึงการมองหาแหล่งพลังงานที่
จะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย

	 แหล่งพลังงานที่มีความส�าคัญในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือ	‘พลังงานทดแทน’	
ไม่ว่าจะเป็นพลงังานลม	พลงังานน�า้	พลงังานแสงอาทติย์	พลงังานความร้อนใต้
พิภพ	หรือพลังงานชีวมวล	ล้วนแต่เป็นพลังงานท่ีเกิดจากการน�าเอาทรัพยากร
ทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 ส�าหรับประเทศไทย	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ทรงเป็นผู้น�าแนวคิดด้านพลังงานทดแทน	 พระองค์ทรงให้วิสัยทัศน์เก่ียวกับ
พลังงานทดแทนไว้ตั้งแต่ในยุคที่พลังงานดั้งเดิมยังหาได้ง่ายดาย	และมีอยู่
มากมายมหาศาล

	 ในส่วนของ	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 นั้น	 แม้เราจะด�าเนินธุรกิจด้านพลังงานหลาก
หลายประเภท	แต่ก็ให้ความส�าคัญในเรื่องของพลังงานทดแทน	ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยเรามุ่งเน้นการลงทุนในโรงไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนด้วย	อาทิ	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	โรงไฟฟ้าพลังงานลม	โรงไฟฟ้า
พลังงานน�้า	ฯลฯ	เพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากทุกประเภทอย่างสมดุล

	 Life	 ฉบับท่ี	 25	 เราจึงขอน�าเสนอเรื่องราวของพลังงานทดแทนในหลาก
หลายด้าน	เพ่ือทกุท่านจะได้เลง็เหน็ถึงความส�าคญัในการใช้ทรพัยากรธรรมชาติ
อย่างมปีระสทิธิภาพ	สร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	พร้อมกนัน้ี
ยังมอีกีหลากหลายคอลมัน์ท่ีน่าสนใจทีม่คีวามเก่ียวข้องในด้านพลงังานทดแทน
เช่นเดียวกัน

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
กรรมการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ปรึกษา
คุณจณิน วัฒนปฤดา 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร
คุณศิริรัชต วงศ์ปิยะ
ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
คุณพินท์ุสุดา เปี่ยมปิติ
ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม
คุณนวพร วิทนาลัย
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
คุณจันทิมา รักษ์พงษ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 
คุณสลิล ติระวัฒน์
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา

บรรณาธิการบริหาร
คุณปิยะ เจตะสานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

บรรณาธิการ
คุณลลิตา สาธร
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณรุจิรดา กองรส
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์
คุณธันย์ฤทัย มกรพันธ์ 
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

เจ้าของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
222 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 
ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง 
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5147, 5149 & 5019
โทรสาร (66) 2998-5999
E-mail: ir@egco.com

3



เอ็กโก กรุ๊ป เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า 
SPP “คลองหลวง” จ.ปทุมธานี

	 คุณชนินทร์	 เชาวน์นิรัติศัย	กรรมการ	 รักษาการกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เปิดเผยว่า	 “โรงไฟฟ้าคลองหลวง	 
ในกลุ่มเอ็กโก	 ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ ้นร้อยละ	 100	 เริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว	เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	
ที่ผ ่านมา	 ซึ่งโรงไฟฟ้านี้จะช ่วยเพ่ิมรายได้ให ้แก ่บริษัทฯ	 
อย่างต่อเนื่อง	 โดยเริ่มรับ
รู ้รายได้ในไตรมาส	 3	 ของ
ปี	 2560	 เป็นต้นไป	และยัง
ช่วยส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ด้วย
ระบบพลังความร ้อนร ่วม	 
(Cogeneration)	 ตลอดจน
เสริมสร ้างความมั่นคงให้
กับระบบไฟฟ้าของประเทศ 
อีกด้วย”
	 โรงไฟฟ้าคลองหลวง	
ต้ั งอ ยู ่ที่ ต� าบลคลองหน่ึง	

อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
ร่วม	 (Cogeneration)	 ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	 มีก�าลัง
การผลิตติดตั้งรวม	121	เมกะวัตต์	ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ	
(Gas	Turbine)	ขนาดก�าลงัการผลติ	47	เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครือ่ง	
และเครื่องกังหันไอน�้า	(Steam	Turbine)	ขนาดก�าลังการผลิต	27	

เมกะวัตต์	จ�านวน	1	เครื่อง	มี
สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (Small	
Power	 Producer	 -	 SPP)	
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	
90	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	
25	ปี	ในขณะทีก่�าลงัการผลติ
ไฟฟ้าส่วนท่ีเหลอืจะจ�าหน่าย
ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
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โครงการ
พบปะผู้บริหาร

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้จัดงานโครงการ
พบปะผู้บริหารครั้งที่	3/2560	ณ	โรงแรม 
ดิโอกุระ	 เพรสทีจ	กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	24	
สิงหาคม	 2560	 ท่ีผ่านมา	 เพ่ือรายงาน
และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทาง
ธุรกิจและการเงินของกลุ ่มเอ็กโกใน
ไตรมาสท่ี	 2	ปี	 2560	พร้อมท้ังรายงาน
ความคืบหน้าโครงการต่างๆ	และทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต	
โดยเป ิดโอกาสให ้นักวิเคราะห ์และ 
นักลงทุนได้ซักถามข้อมูลของบริษัท 
ในประเด็นต่างๆ	
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	 พล.อ.อนันตพร	 กาญจนรัตน์	 รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน	 และคณะผู้บริหาร
ระดับสูงจาก	 กระทรวงพลังงานเย่ียมชม 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรี	 โซลาร์	 
ในกลุ ่มเอ็กโก	 เน่ืองในโอกาสลงพ้ืนท่ีตรวจ
เย่ียมโครงการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัย
แล้ง	ณ	จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี	
โดย	พล.อ.อนันตพร	 และคณะฯ	 ได้เย่ียมชม
การผลติไฟฟ้าภายในห้องควบคุมของโรงไฟฟ้า
ลพบุรี	 โซลาร์	 และเข้าชมนิทรรศการเก่ียวกับ
พลังงานทดแทน	ณ	GreeNEDucation	หรือ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนครบวงจร	
โดยมีคุณณัฐิเดช	 จิตครองธรรม	 ประธาน 
เจ ้าหน ้า ท่ีบริหาร	 บริษัทพัฒนาพลังงาน
ธรรมชาติ	 จ�ากัด	 และคณะฯ	 ให้การต้อนรับ	
เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
เยี่ยมชมลพบุรี โซลาร์
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดกิจกรรม	Site	Visit	น�าคณะผู้ถือหุ้น	
จ�านวน	140	ท่าน	 เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ลพบุรี	โซลาร์	เมื่อวันที่	7-8	มิถุนายน	ที่ผ่านมา	โดยคณะ
ผู้ถือหุ้นได้เข้าชมนิทรรศการเก่ียวกับพลังงานทดแทน	
ณ	GreeNEDucation	หรือ	 ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนครบวงจร	และนั่งรถเข้าชมบริเวณโรงไฟฟ้าลพบุรี	
โซลาร์	 โดยผู้ถือหุ้นให้ความสนใจสอบถามค�าถามต่างๆ	 
กับวิทยากรอย่างหลากหลาย

เอ็กโก กรุ๊ป น�าคณะผู้ถือหุ้น
เยี่ยมชมลพบุรี โซลาร์



	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 โดย	คุณปิยะ	 เจตะสานนท์	
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและ
การเงิน	 เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัลในงาน	
The	 Asset	 Triple	 A	 Asian	 Infrastructure	 
Awards	2017	ซึ่งจัดโดย	The	Asset	นิตยสาร
การเงินชั้นน�าของเอเชีย	 โดยเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ได้รับรางวัล	 Power	 Deal	 of	 The	 Year	 
จากดีลของบริษัท	 บ้านโป่ง	 ยูทิลิตี้ 	 จ�ากัด	 
พิ ธีมอบรางวัลดั งกล ่ าวจัดขึ้ นที่ โ รงแรม	 
Four	 Season	Hotel	 Hong	Kong	 เมื่อวันที	่ 
28	มิถุนายน	ที่ผ่านมา
	 การประกวด	 The	 Asset	 Triple	 A	
Awards	 โดยนิตยสาร	 The	 Asset	 นี้ด�าเนิน 
มาเป็นระยะเวลากว่า	 20	 ปี	 ซึ่งจะคัดเลือก 

	 บริษัท	 เอ็กโก	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	
เซอร์วิส	จ�ากัด	หรือ	เอสโก	ในกลุ่มเอ็กโก	
โดยคุณวิชญะ	ประเสริฐลาภ	 กรรมการ
ผู้จัดการ	 เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับรางวัล	
“Partnership	 Supplier	 Award”	 จาก
คุณประพันธ์		 ลิขิตวัชรปกรณ์	 กรรมการ 
ผูจ้ดัการ	บรษิทั	บแีอลซพีี	พาวเวอร์	จ�ากัด	
ในงาน	 “BLCP	Suppliers	Day	2017	 :	 
บีแอลซีพีและคู่ค้าสัมพันธ์”	 เมื่อวันที่	 30	
มิถุนายน	 ท่ีผ่านมา	ณ	 โรงแรมคลาสสิค	
คามิโอ	จังหวัดระยอง	

	 รางวัล	 “Partnership	 Supplier	
Award”	เป็นรางวัลสงูสดุท่ีมอบให้แก่คูค้่า
ทีม่ผีลงานและมาตรฐานดเีย่ียมตดิต่อกัน	
3	ปีซ้อน	โดยเอสโก	ให้บริการบ�ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่ส�าคัญของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	

ได้แก่	งานบ�ารงุรกัษากังหนัไอน�า้	หม้อน�า้	
ระบบโม่บดถ่านหิน	อุปกรณ์เครื่องมือวัด	
และระบบตรวจจับความสั่นสะเทือนของ
เครื่องกังหันไอน�้า

บริษั ท ในภูมิภาค เอ เชี ยที่ มี 
ผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ	 โดย
มีคณะบรรณาธิการบริหาร
ของนิตยสาร	 The	 Asset	 ที่ม ี
ประสบการณ ์ เป ็น ผู ้ ตั ดสิน
รางวัล	ผ่านขั้นตอนการคัดเลือก
ทีเ่ข้มข้น	เพ่ือให้ได้ผูท้ีม่ผีลงานท่ี 
โดดเด่นที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัล

7

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัลจากนิตยสาร The Asset

เอสโกได้รับรางวัล 
“Partnership 
Supplier Award” 
จากบีแอลซีพี
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คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย 
กรรมการ รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่

	 ในมุมมองส่วนตัวของท่าน	 ท่านคิดว่าพลังงาน
ทดแทนมีบทบาทส�าคัญต่อการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันของ
ประเทศไทยและทั่วโลกอย่างไร?	
	 ผมมองว่าปัจจุบันธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและ

ท่ัวโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมาก	 ด้วยทุก
ประเทศล้วนตื่นตัวกับปัญหาภาวะโลกร้อน	ตลอดจนผลกระทบ
ต่างๆ	ทีเ่กิดจากการใช้เชือ้เพลงิประเภทฟอสซลิ	จงึท�าให้พลงังาน
ทดแทนเป็นเรื่องหนึ่งที่เข้ามีบทบาทส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลง
น้ี	 เนื่องจากเป็นพลังงานสะอาดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	และ
ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 อันเป็นตัวการ
ส�าคญัทีก่่อให้เกดิภาวะโลกร้อน	โดยแต่ละประเทศต่างมนีโยบาย
สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป	
เช่น	 ในประเทศไทยเองท่ีภาครัฐได้มีนโยบายให้เพ่ิมสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้า	จากพลังงานทดแทนให้เป็น	40%	ของการผลิตไฟฟ้า
ทั้งประเทศ	
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้า	ตระหนักดีว่า	พอร์ตการ
ลงทุนของเรามสีดัส่วนโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิจากฟอสซลิอยู่มาก
ถึงประมาณ	80%	ดังนั้น	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความมั่นใจ
ว่า	 เรามีความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อนด้วยเช่นกัน	 ท�าให้
เรามีเป้าหมายที่จะเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนให้ถึง	30%	ของพอร์ตการลงทุน	ภายในปี	2569	ส�าหรับ
การลงทนุหรอืพัฒนาโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน	ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ที่มุ ่งด�ำเนินธุรกิจ
ไฟฟ้ำอย่ำงยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก
ด้วยควำมใส่ใจที่จะธ�ำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ
สงัคม	กำรสนบัสนนุนโยบำยภำครฐัด้วยกำรกระจำยกำร
ใช้เชือ้เพลงิ	เพ่ือมส่ีวนร่วมเสรมิสร้ำงควำมมัน่คงทำงด้ำน
พลังงำน	นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ให้ควำมส�ำคัญ
	 โดยนอกจำกกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเช้ือเพลิงฟอสซิล
เพ่ือควำมมเีสถยีรภำพของระบบไฟฟ้ำแล้ว	ยงัมกีำรลงทนุ
ใน	“โรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทน”	ทีม่ศัีกยภำพ	ทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนือ่งตลอด	25	ปีทีผ่่ำนมำ	ซึง่กำร
ลงทุนด้ำนพลังงำนทดแทนในอนำคตของเอ็กโก	กรุ๊ป	จะมี
ทศิทำงต่อไปอย่ำงไร	คุณชนนิทร์	เชำวน์นริตัศัิย	กรรมกำร	
รกัษำกำร	กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่	ได้ให้แนวทำงทีน่่ำสนใจ
ไว้ดังนี้

ในอนาคต
เอ็กโก กรุ๊ป
กับพลังงานทดแทน
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	 ปัจจุบันเอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทนประเภทใดบ้าง	และ
คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่เท่าไร?
	 ปัจจุบันเอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโรงไฟฟ้าที่

เป็นพลังงานทดแทนอยู่ท้ังหมด	 18	แห่ง	
ทั้งในและต่างประเทศ	 โดยครอบคลุม 
เชือ้เพลงิทุกประเภท	ทัง้โรงไฟฟ้าพลงังาน
น�้า	 พลังงานลม	 พลังงานความร้อนใต้
พิภพ	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงาน
จากการเผาไหม้ชีวมวลและขยะ	 รวม
ไปถึงระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า	 
(Battery	 Energy	 Storage:	 BES)	 
หากคิดรวมก�าลังการผลิตตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและสัดส ่วนการถือหุ ้น
ทั้งหมดแล้ว	เราจะมีสัดส่วนการลงทุนใน 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอยู่ท่ี	 878.92	
MWe	(ณ	สิ้นเดือนสิงหาคม	2560)	ซึ่งคิด
เป็นสดัส่วน	20.20%	ของพอร์ตการลงทนุ
ทั้งหมดของเรา	
	 โดยสัดส่วนเชื้อ เพลิงพลังงาน
ทดแทน	3	ประเภทแรกทีเ่รามอียู่มากท่ีสดุ	
ได้แก่	 โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	 ซึ่งปัจจุบัน 
มีอยู่	 1	 แห่ง	 คือ	 “โรงไฟฟ้าน�้าเทิน	 2”	 
ตั้งอยู่ในประเทศลาว	 มีก�าลังการผลิต
ตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและสดัส่วนการ 
ถือหุ้นอยู่ท่ี	 374.50	MWe	หรือคิดเป็น
สัดส่วน	 8.61%	ของพอร์ตการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของเอก็โก	กรุป๊	

โรงไฟฟ้าน�้าเทิน	2

	 ถัดมาคือ	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	
ปัจจุบันเรามีอยู่ท้ังหมด	 3	 แห่ง	 ได้แก่	 
โรงไฟฟ้าเทพพนา	 วินด์ฟาร์ม	 และโรง
ไฟฟ้าชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 ตั้งอยู่ในจังหวัด	
ชยัภูม	ิและโรงไฟฟ้า	โบโค	รอ็ค	วินด์ฟาร์ม	
ต้ังอยู่ในประเทศออสเตรเลีย	 ซึ่งมีก�าลัง
การผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
สัดส่วนการถือหุ้นรวมอยู่ที่	191.21	MWe	
หรือคิดเป็นสัดส่วน	 4.39%	 ของพอร์ต
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนที่เราไปลงทุน

	 ในล�าดับที่ 	 3	 จะเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	 ซึ่งเรามีอยู่
ทั้งหมด	 3	 แห่ง	 ในประเทศอินโดนีเซีย	
ได ้แก ่ 	 โรงไฟฟ้าสตาร ์ 	 เอนเนอร ์ยี่ ,	 
โรงไฟฟ้าซาลกั	และโรงไฟฟ้าดาราจทั	โดย
มกี�าลงัการผลติตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้า
และสดัส่วนการถอืหุ้นอยู่ที	่173.24	MWe	
หรอืคดิเป็นสดัส่วนอยู่ที	่3.98%	ของพอร์ต
การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

โรงไฟฟ้าโบโค	ร็อค	วินด์ฟาร์ม
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	 ในอนาคตอันใกล้	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเป็นพลังงานทดแทน
ประเภทใดบ้างที่จะเข้ามาเพิ่มในพอร์ตการลงทุน?
	 นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนท่ีเดินเครือ่งเชงิพาณิชย์ท่ีได้กล่าว

ไปแล้ว	ในปัจจุบัน	เอ็กโก	กรุ๊ป	ยังมีอีกหนึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าที่อยู่ในระหว่าง
การก่อสร้าง	ตั้งอยู่ในประเทศลาว	คือ	 “โครงการไซยะบุรี”	 ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟ	29	ปี
กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(EGAT)	และทางการไฟฟ้าลาว	(EDL)	โดย
เรามีก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและสัดส่วนการถือหุ้นในโครงการดังกล่าว	 
อยู่ที่	160	MWe	และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามก�าหนดในไตรมาส 
ที่	4	ของปี	2562
	 รวมท้ังปัจจุบัน	 เรามีความคืบหน้าของโครงการพลังงานทดแทนที่อยู่ในระหว่าง
การพัฒนาอีก	3	โครงการ	โดย	2	โครงการแรก	เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	ตั้งอยู่
ในประเทศลาว	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้า	“ปากแบง”	ซึง่ปัจจบุนัได้ผ่านกระบวนการรบัฟัง
ความคดิเห็นจากคณะกรรมาธิการแม่น�า้โขง	(MRC)	เป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว	และอยู่ระหว่าง
การเตรียมข้อมูล	เพื่อเริ่มเจรจาอัตราค่าไฟฟ้า	(Tariff	MOU)	กับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(EGAT)	ส่วนอกีโครงการหนึง่	คอื	โครงการโรงไฟฟ้า	“น�า้เทนิ	1”	ปัจจบุนั
ได้ผ่านการพิจารณาจากอัยการสูงสุดแล้ว	 อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือลงนามใน
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (EGAT)	 และเจรจา

สัญญาเงินกู้กับกลุ ่มธนาคารพาณิชย	์
ส�าหรับอีก	 1	 โครงการ	ตั้งอยู่ในประเทศ
อนิโดนเีซยี	คอื	โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพ	 “สตาร์	 เอนเนอร์ย่ี	 
ส่วนขยาย	 (หน่วยท่ี	 3	 และ	 4)”	 ซึ่ง
ปัจจบุนัอยู่ในระหว่างการเจาะส�ารวจไอน�า้ 
เพ่ิมเติม	 เพ่ือยืนยันปริมาณไอน�้าส�าหรับ
โรงไฟฟ้า	หน่วยที่	 3	และเจรจาอัตราค่า
ไฟฟ้ากับทางการไฟฟ้าอนิโดนีเซยี	(PLN)	
	 นอกจากนี้	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังคงมี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนอ่ืนๆ	
ที่มีศักยภาพ	ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้อกีหลายโครงการ	เพ่ือเข้า
มาช่วยเสริมพอร์ตพลังงานทดแทนให้มี
สัดส่วนเพิ่มมากขึ้น	
 

ระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า

โรงไฟฟ้าเอสพีที	ทู

โรงไฟฟ้าจีเดค
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	 เนื่องด้วยในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งเสริม 
การใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจังมากขึ้น	เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้มี 
การวางแผนกลยุทธ์ท่ีจะสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทนไว้
อย่างไรบ้าง?	
	 จะเห็นได้ว่าในปัจจุบัน	 การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน

ทดแทนของประเทศไทยมกีารแข่งขนัทีส่งูมาก	ดงันัน้	เอก็โก	กรุป๊	
จึงมีกลยุทธ์การด�าเนินงานใน	2	ด้าน	เพื่อให้สอดรับกับแนวทาง
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของประเทศ	ดังนี้
 กลยุทธ์แรก	คือ	 แสวงหาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน	 ท้ังในรูปแบบท่ีเป็น	Greenfield	 และพัฒนา
โครงการใหม่ในพ้ืนท่ีโรงไฟฟ้าท่ีเรามีอยู่แล้ว	 โดยเราจะเข้าไป
ด�าเนนิการเองทัง้หมด	หรืออาจร่วมกบัพันธมิตร	เพือ่เข้าไปลงทุน
ในโครงการนั้นๆ
 กลยุทธ์ท่ี	 2	 คือ	 เราจะพิจารณาเข้าซื้อสินทรัพย์ท่ีเป็นโรง
ไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว	 เพ่ือเข้า
มาช่วยเพ่ิมสดัส่วนการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนของเรา
ได้ทันที
	 ส�าหรับโครงการท่ีเราไปลงทุน	 เราจะมีการ
พิจารณาทัง้ในแง่ของความเหมาะสม	และคุณภาพ
ของโครงการอย่างรอบคอบว่า	ทุกโครงการเป็นไป
ตามเงื่อนไขการพิจารณาโครงการลงทุนของเรา	
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าอัตราผลตอบแทนจากทุกๆ	
โครงการเหล่านั้นจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม
	 อีกท้ัง	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ยังมีกลยุทธ์การด�าเนิน
ธุรกิจท่ีจะพัฒนาก�าลังการผลิตในโครงการ
พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเ วียนให ้
เป็น	 30%	 ของพอร์ตการลงทุน	ภายในปี	 2569	 
ดังท่ีกล่าวไปแล้วข้างต้น	 ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ีเรา
มองว่า	 มีความท้าทายเป็นอย่างมาก	 เพราะทุก
เมกะวัตต์ท่ีเราเพ่ิมการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า 
ประเภทอื่นๆ	 ท่ีใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล	นั่นหมาย
ถึงเราต้องหาโครงการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนเข้ามาเพ่ิมในพอร์ตการลงทุนของเรา
ด้วยเช่นกัน	 เราจึงได้ก�าหนดเป้าหมายน้ีเป็นหน่ึง 
ใน	KPIs	ขององค์กร	 เพื่อให้กลยุทธ์ดังกล่าว	ได้มี 
การน�าไปด�าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	 และ
สอดคล้องตามนโยบายการส่งเสรมิการใช้พลงังาน
ทดแทนของทางภาครัฐอีกด้วย

เอ็กโก กรุป๊ ยังมีกลยุทธ์

การด�าเนินธรุกจิท่ีจะพัฒนา

ก�าลังการผลติในโครงการ

พลงังานทดแทนหรอืพลงังาน

หมุนเวียนให้เป็น 30% ของพอร์ต

การลงทุน ภายในปี 2569
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	 นอกเหนือจากการเพิม่พอร์ตการ
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนแล้ว	 ท ่านมีความเห็นว ่า	 
เอ็กโก	กรุป๊	จะสามารถเข้าไปมีบทบาท
ต่อความม่ันคงของพลงังานได้อย่างไร
อีกบ้าง?
	 เ ป ็ นที่ ท ร าบ กันดี อ ยู ่ แ ล ้ ว ว ่ า	

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน	 ส่วนหน่ึงขึ้นอยู่กับฤดูกาลเป็น
หลกั	ดังน้ัน	เอก็โก	กรุป๊	จงึยังคงมนีโยบาย
ที่จะสร้างหรือลงทุนในโรงไฟฟ้าประเภท
ที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล	 เช่น	 จากก๊าซ
ธรรมชาติ	 หรือจากถ่านหินอยู่	 เนื่องจาก
โรงไฟฟ้าประเภทเหล่านีม้คีวามเสถียรสงู
ในการผลิตไฟฟ้า	นอกจากนีเ้รายังเลง็เหน็
ว่า	Energy	Storage	System	หรือระบบ
กักเก็บพลังงาน	จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยเสริมระบบ
ไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพมากขึ้น	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาน�า	Energy	Storage	
System	มาใช้ควบคู่กับพลังงานทดแทน	
ในปัจจุบันเทคโนโลยีท่ีนิยมน�ามาใช้ใน
การกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายประเภท	 
ขึ้นอยู ่ กับความเหมาะสมและความ

ต้องการของผู้ใช้	 โดยระบบนี้จะใช้เป็นก�าลังส�ารองระบบผลิตไฟฟ้าในยามจ�าเป็น	และ
เสริมความเสถียรของระบบไฟฟ้าในยามที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง	 จึงเป็นท่ีมาให้ 
เอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้เริ่มสนใจไปลงทุนในโครงการระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า	ตั้งอยู่ใน
บริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินมาซินลอคของเรา	 ในประเทศฟิลิปปินส์	 ซึ่งเป็นระบบ 
แบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า	 (Battery	 Energy	 Storage:	BES)	ประเภทลิเธียมไอออน	 
จดุเด่นของแบตเตอรีช่นิดนี	้คอื	มคีวามหนาแน่นของพลงังานสงู	จงึสะสมพลงังานได้มาก	 
อีกท้ังปลอดภัย	 และมีอายุการใช้งานที่นานกว่าแบตเตอรี่ประเภทอ่ืน	ปัจจุบันระบบ
แบตเตอรี่ของเราสามารถจ่ายไฟได้แล้ว	 และในอนาคตเราจะยังคงมีการมองหาโอกาส
ที่จะเข้าไปลงทุนในโครงการประเภทน้ีเพ่ิมมากขึ้น	 เพ่ือให้เราได้เข้าไปมีบทบาทส�าคัญ 
ต่อความมั่นคงด้านพลังงานของทั้งในประเทศ	และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากยิ่งขึ้น

โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4

โรงไฟฟ้ามาซินลอค	หน่วยที่	1-2
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ธรุกจิของเรา

มีความแขง็แกร่งเป็นอย่างมาก 

ซึง่เกดิมาจากความร่วมมือ

ร่วมใจของชาวเอ็กโก กรุป๊ 

เรามีเจตนารมย์ร่วมกนัท่ีจะ

พัฒนาธรุกจิอย่างไม่หยุดย้ัง
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	 ฝากถงึผู้ถอืหุ้น	ก่อนอ�าลาต�าแหน่งกรรมการ	รกัษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่	
	 ส�าหรับผมแล้ว	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่มีพัฒนาการอย่าง 

ต่อเน่ืองมากว่า	25	ปี	ทกุย่างก้าวแห่งความส�าเรจ็ตลอดช่วงเวลาทีผ่่านมา	ทัง้ในด้านของ
พอร์ตการลงทุน	ตัวเลขผลประกอบการ	และราคาหุ้นที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ย่อมสะท้อน
ให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่า	ธุรกิจของเรามคีวามแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก	ซึง่เกิดมาจากความ
ร่วมมอืร่วมใจของชาวเอก็โก	กรุป๊	เรามเีจตนารมย์ร่วมกันทีจ่ะพัฒนาธุรกิจอย่างไม่หยุดย้ัง	 
ดังนั้น	 ในโอกาสที่ผมจะเกษียณอายุ	 ผมจึงเชื่อมั่นว่า	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 จะยังคงมุ่งมั่นและ 
ทุ่มเทในการด�าเนินธุรกิจ	 ด้วยส�านึกใส่ใจในส่ิงแวดล้อม	 ชุมชน	 และสังคม	ภายใต ้
หลกัธรรมาภิบาล	เพ่ือให้ธุรกิจของเราสามารถเตบิโตได้อย่างย่ังยืน	และรกัษาผลตอบแทน
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านตลอดไป...	 

	 กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจในเรื่อง
พลังงานทดแทนของเอ็กโก	กรุ๊ป	จะมี
ส่วนส�าคัญต่อการสร้างผลตอบแทน 
ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างไร?
	 เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทย

และบางประเทศยังคงมีแนวโน้มความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
รวมถึงมีหลายๆ	ปัญหาที่ต้องเผชิญหน้า	
เช่น	 ต้นทุนพลังงานท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น	
การต้องพ่ึงพาการน�าเข้าพลังงานมาก
ขึน้	หรือปริมาณการปล่อยมลพิษท่ีเพ่ิมขึน้	
เป็นต้น	ดงันัน้	การพ่ึงพาพลงังานประเภท
ที่ใช้แล้วหมดไป	อย่างเช่น	ก๊าซธรรมชาติ	
หรอืถ่านหนิ	เพียงอย่างเดียว	อาจยังไม่ใช่
ค�าตอบที่ดีที่สุดของวิกฤตินี้	
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 เราในฐานะบริษัท 
ผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชน	จงึเลง็เหน็ว่า	พลงังาน
ทดแทนเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง	ส�าหรับ
วิกฤติพลังงานของโลกในปัจจุบัน	 เพราะ
พลังงานทดแทนเป็นพลังงานสะอาด	
หรือเป็นพลังงานท่ีสามารถน�ากลับมา
ใช้ใหม่ได้	 อีกท้ังยังช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม	 โดยสิ่งแวดล้อมในที่นี้เรา
หมายรวมถึงทั้งมนุษย์	 สิ่งมีชีวิต	 ชุมชน	
และสังคม	 การที่เราหันมาเน้นลงทุนใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมาก 
ย่ิงขึ้น	 จึงท�าให้โรงไฟฟ้าของเราสามารถ 
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างกลมกลืน	 และ
เป็นไปตามทิศทางของพลังงานของโลก	 
อันจะส่งผลดีต่อภาพรวมในการด�าเนิน
ธุรกิจของเราในระยะยาว	 ตลอดจน
สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและ
ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราได้ตลอดไป
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	 ตลอดระยะเวลำ	3	เดือน	ในปีนี้	 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้ด�ำเนินธุรกิจโดยมี 
เป้ำหมำยในกำรสร้ำงควำมเจริญ
เติบโตอย่ำงต่อเนื่อง	 โดยเหตุกำรณ์
ส�ำคัญในช่วงเดือนเมษำยนถึงเดือน
มิถุนำยนที่ผ่ำนมำสรุปได้	ดังนี้

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี้	
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	 
คือ	 โครงการเอสเค	 โคเจน	และโครงการทีพี	 โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละโครงการ	 125	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา	อ�าเภอบ้านโป่ง	
จังหวัดราชบุรี	 แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 90	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะ
เวลา	25	ปี	และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน	40	เมกะวัตต์	และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน	100	
ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม	 เป็นระยะเวลา	 20	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ
ร้อยละ	98.53	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	 98.31)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2560

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2560
สรุปเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง
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	 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
	 เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2560	โรงไฟฟ้าคลองหลวง	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	ตั้งอยู่ที่ต�าบล
คลองหนึง่	อ�าเภอคลองหลวง	จงัหวัดปทุมธาน	ีซึง่เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม	 
(Cogeneration)	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท	 SPP	 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
	 ดังนั้น	วันที่	31	กรกฎาคม	2560	เอ็กโก	กรุ๊ป	จึงมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว	จ�านวน	27	แห่ง	
คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4,351.75	เมกะวัตต์	

บริษัท รายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้า
มาซินลอค	หน่วยที่	3	ของ	
บริษัท	มาซินลอค	พาวเวอร์	
พาร์ทเนอร์	(เอ็มพีพีซีแอล)

(เอก็โก	กรุป๊	ถือหุน้ทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ	49	เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิทีใ่ช้เทคโนโลยี	supercritical	
ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้	335	เมกะวัตต์	ซึง่จะตัง้อยู่ในบรเิวณเดยีวกับโรงไฟฟ้ามาซนิลอคหน่วยที่	 
1-2	 ขนาด	 630	 (2x315)	 เมกะวัตต์ในปัจจุบัน	 ที่จังหวัดแซมบาเลส	บนเกาะลูซอน	สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์	 ซึ่งได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าและเริ่มการก่อสร้างในวันท่ี	3	มีนาคม	2559	และม ี
การทยอยลงนามในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวม	 134	 เมกะวัตต์	 และ 
ได้ยืน่ต่อคณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังานของฟิลปิปินส์เพ่ือพิจารณาอนุมตัแิล้ว	โดยมเีป้าหมาย
การท�าสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ	85	ของก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวมก่อนก�าหนดวัน
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	43.94	(แผนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	43.91)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่	2	ปี	2562	

โครงการเอสบีพีแอล	ของ	
บริษัท	ซาน	บัวนาเวนทูรา	
พาวเวอร์	จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49)	เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	supercritical	ขนาด
ก�าลงัการผลติตดิตัง้จ�านวน	500	เมกะวตัต์	ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเมาบนั	จงัหวดัเคซอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทาง	Manila	Electric	Company	 (MERALCO)	จ�านวน	455	 เมกะวัตต์	
เป็นระยะเวลา	20	ปี	ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก	5	ปี	โดยด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ	48.06	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	37.50)	คาดว่าจะเริ่มต้น 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่	4	ของปี	2562

โครงการไซยะบุรี	ของบริษัท	
ไซยะบุรี	เพาเวอร์จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบฝายน�้าล้น	(Run-of-River)	
ในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	1,220	เมกะวัตต์	 
ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 80.92	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที ่
ร้อยละ78.82)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่	4	ของปี	2562
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Power Generation

Others

2,296

3,068

Q2/2016

Q2/2017
Unit : Million Baht

MD&A
772 MB or 34%

(12)

22

2,308
3,046

สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 2
ปี 2560 ของเอ็กโก กรุ๊ป
	 สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่	 2	 ปี	 2560	 ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีก�าไรก่อนผลกระทบ 
จากอัตราแลกเปลี่ยน	(FX)	และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	และ 
ผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า	จ�านวน	3,068	ล้านบาท	มาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า	
3,046	ล้านบาท	และธุรกิจอื่น	22	ล้านบาท
	 ดังนั้น	ก�าไรจากผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่	2	ของปี	2560	เมื่อเทียบกับปี	2559	
เพิ่มขึ้น	772	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	34%	โดยก�าไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	738	ล้านบาท	
และเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอื่น	34	ล้านบาท

Financial Highlight
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จะตดิต่อศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
หรือ	TSD	ได้อย่างไร?

	 ผู ้ถือหุ ้นสามารถติดต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย	์
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้ตามที่อยู่ดังนี้
	 •	การติดต่อด้วยตนเองและไปรษณีย์:	 93	 ถนน
รัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
	 •	อีเมล์:	TSDCallCenter@set.or.th
	 •	 โทรศัพท์:	0	2009	9000

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะสมัคร	e-Dividend	
สามารถสมัครผ่านได้ทางช่องทางไหนบ้าง

1.	 ติดต่อด้วยตนเองที่	TSD	Counter	Service	ชั้น	1	อาคาร	B	
	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.	 สมัครผ่านตู้	ATM	ของธนาคาร	ไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	
	 และตู้	ATM	ของธนาคาร	กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ผ่านบัวหลวงไอแบงก์กิ้ง
3.	 ส่งแบบฟอร์มและเอกสารไปยัง	TSD	ทางไปรษณีย์	ตามที่อยู่ต่อไปนี้
	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
	 ส่วนบริการผู้ลงทุน
	 เลขที่	93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

กรณีท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีเคยสมัครรับเงินปันผล	 
(e-Dividend)	 ปิด	 หรือไม่	 Active	 แล้วจะได้รับเงินปันผล
อย่างไร

	 ทาง	TSD	จะมีการออกเงินปันผลเป็นเช็ค	และน�าส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแทน	หลังจากที่	TSD	ได้รับแจ้ง
จากธนาคารว่า	 ไม่สามารถโอนเงินปันผลเข้าทางบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผู้ถือหุ้นได้	เนื่องจากบัญชีนั้นปิดหรือไม่	Active	แล้ว	
ขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ	1	สัปดาห์	นับจากวันที่จ่าย
เงินปันผล
	 หากผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารเพ่ือรับ
เงินปันผล	สามารถท�าได้โดยตดิต่อขอแก้ไขที	่TSD	โดยใช้เอกสาร
ดังนี้
	 1.	 ใบสมัครบริการจ่ายเงินปันผล/ดอกเบี้ยสิทธิอื่นๆ	ที่เป็น
ตัวเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	
	 2.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือใบต่างด้าวหรือ
หนังสือเดินทาง
	 3.	ส�าเนาสมุดบัญชี	 /	Bank	Statement	ที่ปรากฏชื่อและ
เลขที่บัญชีของผู้ถือหุ้นเท่านั้น
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	 หากจะว่ากันไป...	 “การเป็นหน้ี” 
ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือเป็น
เรื่องเสียหายไปซะทั้งหมด	 และหน้ีก็ไม่
ได้มีแต่แง่มุมในด้านลบเท่าน้ัน	หากแต่
แง่บวกของหน้ีก็ยังมีเช่นกัน	 ถ้าเรารู้จัก
เป็นหน้ีให้ถูกวิธี	 หน้ีก็อาจจะกลายเป็น 
เครื่องมือสร้างความมั่งคั่งร�่ารวยให้กับ
เราได้
	 หน้ีในโลกนี้จึงมีท้ัง	 “หน้ีดี”	 และ	
“ห น้ี ไม ่ ดี ” 	 ซึ่ ง กุญแจส�าคัญในการ
แยกหนี้ดีและหนี้ไม่ดีออกจากกันก็คือ	
“วัตถุประสงค์ของการก่อหน้ี”	 และ	
“ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการก่อหน้ี”	 ของ
บุคคลนั้น

ที่มา	:	เว็บไซต์เงินทองต้อง
วางแผน	โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

22
Money Talk

	 “ชีวิตที่ปลอดหนี้”	 เป็นส่ิงที่ทุกคนปรำรถนำ	 แต่ใน
โลกแห่งควำมเป็นจริง	กำรประคับประคองตัวไม่ให้เป็นหนี้
ในยุคนี้แสนจะล�ำบำกยำกเย็น	 ไม่ว่ำจะเดินไปทำงไหนล้วน
เจอแต่หนทำงสร้ำงหนีแ้บบง่ำยๆ	ได้รอบด้ำน	เพรำะเดีย๋วนี	้
ใครๆ	ก็พำกันกู้ซือ้บ้ำน	ผ่อนรถ	กดเงนิสด	กู้เงนิด่วน	หรอื 
รูดบัตรเครดิตกันทั้งนั้น	

วางแผนหนี้สิน



	 รายรับ-รายจ่าย
	 ค�าตอบง่ายๆ	 หมั่นท่องจ�าไว้ว่า...	 สิ่งที่จะเรียกว่าเป็น	 
“หนี้ดี”	ได้นั้น	จะต้องท�าให้เรามั่งคั่งขึ้นคือ	มีรายได้หรือทรัพย์สิน
เพ่ิมขึ้น	 และท่ีส�าคัญต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่องในการด�ารง
ชีวิตประจ�าวัน
	 หากตกเรื่องความมั่งค่ังหรือสภาพคล่องข้อใดข้อหนึ่งไป 
จะถือว่าหนี้นั้นเป็น	“หนี้ไม่ดี”	ทันที	ตัวอย่างเช่น	นายเอกกู้เงินซื้อ
บ้านเพื่ออยู่อาศัย	1	หลัง	แม้จะต้องจ่ายค่าผ่อนบ้านเป็นประจ�า
ทกุเดอืน	แต่ก็มคีวามมัง่คัง่เพ่ิมข้ึนจากการค่อยๆ	สะสมความเป็น
เจ้าของ	(เงินต้นท่ีไปหักหนีอ้อกทกุเดอืน)	รวมไปถึงมลูค่าบ้านและ
ทีด่นิทีส่งูขึน้ตามกาลเวลา	อย่างน้ีถือว่าการซือ้บ้านสามารถสร้าง
ความมั่งคั่งให้กับนายเอกได้	 ค�าถามต่อมาจึงอยู่ที่ว่า...	 จ�านวน
เงินผ่อนรายเดือน	ท�าให้มีปัญหาสภาพคล่องหรือเปล่า?	 	 ถ้าซื้อ
บ้านแล้วไม่มีปัญหาสภาพคล่อง	 ก็จะว่าถือว่าบ้านหลังนี้เป็น 
หนี้ดี	แต่ถ้าส่งบ้านแล้วท�าให้เงินไม่พอใช้	ก็ถือเป็นหนี้ไม่ดี	
	 สดุท้ายเป็นตัวอย่างสดุคลาสสคิ	นัน่คอื	การกู้เงินซือ้รถยนต์	
หากพิจารณาจากเกณฑ์ความมัง่คัง่จะพบว่า...	การซือ้รถยนต์น้ัน
จดัเป็นหนีไ้ม่ดทัีนที	เพราะภายหลงัจากเราถอยรถออกจากโชว์รมู
หรือเต้นท์	มูลค่ารถยนต์มีแต่จะเสื่อมลงเรื่อยๆ	
	 แต่ส�าหรับกรณีของรถยนต์น้ัน	อาจต้องพิจารณาให้ลึกซึ้ง
ขึน้อกีนดิ	เพราะหากการซือ้รถท�าให้ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางของ
เราลดลง	(ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช�าระ	ค่าน�า้มนั	และค่าดแูลรกัษา	
น้อยกว่าค่าเดนิทางท่ีต้องจ่ายอยู่จากเดมิ)	หรอืการมรีถยนต์ท�าให้
เราสามารถรบังานพิเศษท่ีสร้างรายได้ให้มากขึน้ได้	เพียงพอทีจ่ะ
จดัการกับค่าใช้จ่าย	และท�าให้มเีงนิเหลอืออมมากขึน้	อย่างนี	้การ
ซื้อรถยนต์ก็สามารถสร้างความมั่งคั่งให้เราได้เช่นกัน	

	 จะเห็นว่าแนวคิดเรื่อง	 “หน้ีดี”	 และ	 
“หนี้ไม่ดี”	 ค่อนข้างต้องอาศัยการไตร่ตรอง
ที่ลึกซึ้งมากกว่าที่จะใช้เกณฑ์ใดๆ	 ตัดสิน
ตายตัว	 เพราะท ้ายที่ สุดแล ้ว	 คงไม ่มี 
ค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดส�าหรับปัญหาทางการ
เงิน	 มีเพียงค�าตอบท่ีเฉพาะเจาะจงส�าหรับ
แต ่ละบุคคลเท ่า น้ัน	 ส�าคัญที่สุด ก็คือ	 
เราต้องสามารถพินิจพิเคราะห์โจทย์ปัญหา
ทางการเงินของเราได้เอง	 และแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ	นั่นต่างหากคือหนทาง
ที่จะท�าให้เราอยู่รอดปลอดภัยจากปัญหา
ทางการเงินได้	
	 ทางที่ดี...	 ถ้ายังไม่เป็นหน้ี	 ก็อย่า
พยายามสร้างหน้ี	แต่เมือ่หลวมตวัเป็นหนีไ้ป
แล้ว	 ก็พยายามควบคุมหน้ีทุกประเภทอย่า
ให้เกิน	50%	ของรายได้	อย่าลืมว่าในแต่ละ
เดอืนคณุยังต้องกินต้องใช้	หากสร้างหน้ีกอง
พะเนนิเอาไว้	แล้วคณุจะเอาเงนิทีไ่หนใช้จ่าย
เพื่อด�ารงชีวิต	
	 โดยสรุป	 “การมีหน้ี”	 ไม่ใช่ปัญหา
หรืออุปสรรคท่ีท�าให้คนเราไม่ร�่ารวย	 เพราะ
ในโลกน้ีมีท้ังหนี้ที่สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	 
ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสุขภาพทางการเงิน	
(หนี้ดี)	และหนี้ที่ไม่สร้างสรรค์	แถมบั่นทอน
สุขภาพทางการเงิน	 (หนี้ไม่ดี)	แต่ปัญหาอยู่
ที่ว่า...	 เราเลือกสร้างหนี้ประเภทไหนให้กับ
ชีวิตของเราต่างหาก	
 
	 หั่นรายจ่าย
	 มาถึงตรงน้ี...	 ลองส�ารวจตัวเองดูสัก
นิดว่าตอนนี้คุณมีหนี้อยู ่หรือไม่?	 “ถ้ามี”	 
จัดเป็นหน้ีประเภทใดมากกว่ากัน	 ระหว่าง
หนี้ดีกับหนี้ไม่ดี	ถ้าค�าตอบ	คือ	ไม่มีหนี้หรือ
มแีต่หนีด้	ีก็ต้องขอแสดงความยินดด้ีวย	และ
ท�านายได้เลยว่าคุณมีสิทธ์ิท่ีจะมั่งคั่งได้ใน
อนาคต	แต่ถ้าคุณมีหนี้และเป็นหนี้ไม่ดีด้วย
ละก็	บอกไว้เลยว่า	“ความม่ังคัง่”	กับชวิีตของ
คุณยังคงเป็นเพียงเส้นขนาน 

สิ่งที่จะเรียกว่าเป็น “หนี้ดี” 

ได้นั้น จะต้องท�าให้เรามั่งคั่งขึ้น 

และต้องไม่กระทบต่อสภาพคล่อง

ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน
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โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
ของ เอ็กโก กรุ๊ป

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของพลังงำนทดแทนที่ได้เข้ำมำมีบทบำทส�ำหรับทิศทำงพลังงำนของโลก 
ในอนำคต	ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทดแทนตำมแนวทำงของหลำยๆ	ภำคส่วน	จึงเป็นที่มำของกลยุทธ์กำร
ด�ำเนินธุรกิจที่เรำจะพัฒนำก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำในโครงกำรพลังงำนทดแทนให้เป็นร้อยละ	30	 ของพอร์ตกำรลงทุน	
ภำยในปี	2569	โดยปัจจปัุนมโีรงไฟฟ้ำพลงังำนทดแทนทัง้ในประเทศ	และต่ำงประเทศอยูจ่�ำนวนทัง้สิน้	11	โรง	คิดเป็นก�ำลงั
กำรผลิตตำมสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำและสัดส่วนกำรถือหุ้นอยู่ที่	878.92	เมกะวัตต์	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	20.20	ของ
จ�ำนวนโรงไฟฟ้ำทั้งหมดในพอร์ตกำรลงทุนของเอ็กโก	กรุ๊ป	ซึ่งสำมำรถจ�ำแนกตำมประเภทของพลังงำนทดแทนได้ดังนี้

	 1.	พลังงานน�้า
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	 คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	 8.61	 ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุดใน 
โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานทดแทนท้ังหมดท่ีเรามีอยู	่ 
อันได้แก่

	 โรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	น�้าเทิน	2	เพาเวอร์	(เอ็นทีพีซี)	
	 เอก็โก	กรุป๊	ถือหุน้ในโครงการน�า้เทิน	2	เพาเวอร์	ในสดัส่วน
ร้อยละ	 35	 มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น	 1,068.80	
เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 948	 เมกะวัตต	์
และจ�าหน่ายไฟฟ้าบางส่วนให้แก่	 Electricité	 du	 Laos	 (EDL)	 
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว	 25	 ปี	 นับจากวันเริ่ม 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

	 2.	พลังงานลม
	 ในด้านของโรงไฟฟ้าพลงังานลมน้ัน	เอ็กโก	กรุป๊	ถอืหุ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.39	ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ท้ังหมด	 รองลงมาจากโรงไฟฟ้าพลังงานน�้า	 อันประกอบ 
ไปด้วย

โรงไฟฟ้าน�้าเทิน	2

โรงไฟฟ้าพลังงานลมเทพพนา	วินด์ฟาร์ม

	 โรงไฟฟ้าพลังงานลมเทพพนา	วินด์ฟาร์ม
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นในโครงการเทพพนา	 วินด์ฟาร์ม	 
ในสัดส่วนร้อยละ	90	ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลม
ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง	7.5	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ	และ
เป็นคูส่ญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท	Non-Firm	ส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้า
รายเล็ก	 (VSPP)	 กับ	กฟภ.	 โดยสัญญาสามารถต่ออายุได้คราว
ละ	5	ปี	มีอัตราค่าไฟฟ้าที่อ้างอิงจากราคาขายส่งของ	กฟผ.	และ
ในช่วงระยะเวลา	10	ปีแรก	หลังจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว	จะได้รับเงินส่วนเพิ่ม	3.50	บาทต่อหน่วย
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	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	สตาร์	เอนเนอร์ยี่	
	 (เอสอีจี)
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ้นทางอ้อม	 เอสอีจี	 ในสัดส่วนร้อยละ	 
20	 โดยเอสอีจีเป็นผู ้ถือหุ ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพในสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้รวม	227	 
เมกะวัตต์	ประกอบด้วย	2	หน่วย	 ได้แก่	 หน่วยที่	 1	 ขนาด	110	
เมกะวัตต์	และหน่วยที่	2	ขนาด	117	เมกะวัตต์	โดยขายไฟฟ้าให้
กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย	ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
 
	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	ซาลัก	และดาราจัท
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นทางอ้อมของโครงการซาลัก	 และ 
ดาราจทั	ในสดัส่วนร้อยละ	20.07	โดยโครงการซาลกั	และดาราจทั	
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพในสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย	 มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งไอน�้ารวมทั้งส้ิน	 235	 
เมกะวัตต์	 (เทียบเท่า)	 และก�าลังการผลิตไฟฟ้ารวมท้ังสิ้น	 402	
เมกะวัตต์	 โดยขายไฟฟ้าและไอน�้าให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย	
ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้าระยะยาว

	 3.	พลังงานความร้อนใต้ภิภพ
	 ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเภท
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ	 3.98	 ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ทั้งหมด	ประกอบด้วย

ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม

สตาร์	เอนเนอร์ยี่

โรงไฟฟ้าพลังงานลม	โบโค	ร็อค	วินด์ฟาร์ม

	 โรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในโครงการชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	ในสัดส่วน
ร้อยละ	 90	 เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมที่มีขนาด
ก�าลังผลิตติดตั้ง	 80	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในอ�าเภอซับใหญ่	 จังหวัด
ชัยภูมิ	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	ประเภท	Non-Firm	 ระยะเวลา	 
5	ปี	ซึ่งสัญญาสามารถต่ออายุได้คราวละ	5	ปี

	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	โบโค	ร็อค	วินด์ฟาร์ม
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ้นทางอ้อมใน	 โบโค	 ร็อค	 ในสัดส่วน 
ร้อยละ	100		โดยโบโค	ร็อค	เป็นผู้ถือหุ้นในโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในประเทศออสเตรเลีย	 มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวมท้ังสิ้น	 
113	 เมกะวัตต์	 โดยท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ	บริษัท	 
เอเนอร์ยี่	ออสเตรเลีย	จ�ากัด
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	 4.พลังงานแสงอาทิตย์
	 ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
น้ัน	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
2.65	 ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท้ังหมด	 
อันประกอบไปด้วย

	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ลพบุรี	โซลาร์
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในบริษัท	พัฒนาพลังงาน
ธรรมชาติ	จ�ากัด	ในสัดส่วนร้อยละ	66.67	โดยทาง
เอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์
ลพบรุ	ีโซลาร์	ซึง่ตัง้อยู่ในจงัหวัดลพบรุ	ีมขีนาดก�าลงั
ผลิตติดตั้ง	 55	 เมกะวัตต์	 จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้
ให้โรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟให้แก่	 กฟผ.	ภายใต้สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (เอสพีพี)	
ประเภท	Non-Firm	ระยะเวลา	5	ปี	ซึ่งสามารถต่อ
อายุสญัญาได้คราวละ	5	ปี	มอีตัราค่าไฟฟ้าทีอ้่างองิ
จากราคาขายส่งของ	กฟผ.	และในช่วงระยะเวลา	
10	 ปีแรก	 หลังจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้ว	 จะได้รับเงินส่วนเพ่ิม	 8	 บาทต่อ 
กิโลวัตต์ชั่วโมง	(หน่วย)

	 โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์	วังเพลงิ	โซลาร์
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในบริษัท	พัฒนาพลังงาน
ธรรมชาติ	 จ�ากัด	 ในสัดส่วนร้อยละ	 66.67	 โดย 
เอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์
วังเพลิง	โซลาร์	ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี	ขนาดก�าลัง
การผลิตติดตั้ง	 8	 เมกะวัตต์	 จ�าหน่ายไฟฟ้าที่ผลิต
ได้ให้แก่	 กฟภ.	 ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจาก 
ผู ้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก	 (VSPP)	 ประเภท	 
Non-Firm	ระยะเวลา	5	ปี	ซึง่สามารถต่ออายุสญัญา
ได้คราวละ	5	ปี	 และมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับ	
โรงไฟฟ้าลพบุรี	โซลาร์

	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ทู	
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในโครงการ	 เอสพีพี-ทู	
ในสัดส่วนร้อยละ	100	ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	8	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่
ในจังหวัดสระบุรี	 และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท	Non-Firm	ส�าหรบัผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มาก
กับ	กฟภ.	 โดยสัญญาสามารถต่ออายุได้คราวละ	
5	ปี	มีอัตราค่าไฟฟ้าที่อ้างอิงจากราคาขายส่งของ	
กฟผ.	และในช่วงระยะเวลา	10	ปีแรกหลังจากได้
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว	 จะได้รับ
เงินส่วนเพิ่ม	8	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	(หน่วย)

	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ทรี	
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในโครงการ	 เอสพีพี	 ทรี	
ในสัดส่วนร้อยละ	100	ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	 8	 เมกะวัตต์	 ตั้ง
อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ	และเป็นคู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าประเภท	Non-Firm	ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็กมากกับ	 กฟภ.	 โดยสัญญาสามารถต่ออายุ
ได้คราวละ	 5	 ปี	 ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เอสพีพี	 ทู	 โดย
โครงการนี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์
แบบหมุนตามดวงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	
ลพบุรี	โซลาร์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	
เอสพีพี	ไฟว์

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	จีพีเอส

โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์	
ลพบุรี	โซลาร์



	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ทรี	

	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ทู		 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	โฟว์
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	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	โฟร ์
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ถือหุ้นในโครงการ	 เอสพีพี	 โฟร	์
ในสัดส่วนร้อยละ	100	ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	 6	 เมกะวัตต์	 ตั้ง
อยู่ในจังหวัดศรีสะเกษ	และเป็นคู่สัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าประเภท	Non-Firm	ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็กมากกับ	กฟภ.	 โดยสัญญาสามารถต่ออายุได้
คราวละ	 5	ปี	 ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ทู	โดยโครงการ
นี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุน
ตามดวงอาทิตย์

	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ไฟว์
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในโครงการ	 เอสพีพี	 ไฟว์	
ในสัดส่วนร้อยละ	100	ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	8	เมกะวัตต์	ตั้งอยู่
ในจังหวัดร้อยเอ็ด	และเป็นคู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท	Non-Firm	 ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
มาก	(VSPP)	กับ	กฟภ.	โดยสญัญาสามารถต่ออายุ
ได้คราวละ	5	ปี	ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าเช่นเดียวกับโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เอสพีพี	ทู	โดยโครงการ
นี้มีการติดตั้งระบบปรับแผงโซลาร์เซลล์แบบหมุน
ตามดวงอาทิตย์

	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาขีด,	
	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาสัง,	
	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงคอน	และ
	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน	
	 (จีพีเอส)
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ร่วมลงทุนในโครงการ	 จีพีเอส	
ในสัดส่วนร้อยละ	60	ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า
ประเภท	Non-Firm	 ส�าหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก
มาก	(VSPP)	กับ	กฟภ.	จ�านวน	4	ฉบับ	ประกอบไป
ด้วย	1).	โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตาขดี	จงัหวัด
นครสวรรค์	 2).	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย  ์
ตาสัง	 จังหวัดนครสวรรค์	 3).	 โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ดงคอน	จังหวัดชัยนาท	4).	 โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน	จังหวัดเพชรบูรณ	์
โดยแต่ละโครงการมีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง

โครงการละ	6.5	เมกะวัตต์	รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น	26	เมกะวัตต์	โดยสัญญา
สามารถต่ออายุได้คราวละ	5	ปี	มีอัตราค่าไฟฟ้าท่ีอ้างอิงจากราคาขายส่งของ	
กฟผ.	 และในช่วงระยะเวลา	 10	ปีแรกหลังจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
เรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินส่วนเพิ่ม	8	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	(หน่วย)

	 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ไทรเขียว,	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไทรใหญ่	 1,	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ	 2,	 โรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทติย์ไทรเพชร	1,	โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ไทรเพชร	2	และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ไทรเพชร	3	(โซลาร์	โก)
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ร่วมลงทุนทางอ้อมใน	บริษัท	 โซลาร์	 โก	 จ�ากัด	 ในสัดส่วน
ร้อยละ	49	ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม	และสพุรรณบรุ	ีภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท	Non-Firm	ส�าหรบั
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็มากกับ	กฟภ.	จ�านวน	6	ฉบบั	ประกอบไปด้วย	1).	โรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ไทรเขียว	2).	 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ่	 1	 
3).	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรใหญ่	2	4).	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ไทรเพชร	1	5).	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไทรเพชร	2	6).	โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ไทรเพชร	 3	 โดยแต่ละโครงการมีขนาดก�าลังการผลิตโครงการละ	
9.5	 เมกะวัตต์	 รวมก�าลังการผลิตทั้งสิ้น	57	 เมกะวัตต์	 โดยสัญญาสามารถต่อ
อายุได้คราวละ	5	ปี	มีอัตราค่าไฟฟ้าที่อ้างอิงจากราคาขายส่งของ	กฟผ.	และ
ในช่วงระยะเวลา	10	ปีแรกหลังจากได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
จะได้รับเงินส่วนเพิ่ม	8	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	(หน่วย)



โรงไฟฟ้าชีวมวล	
กัลฟ์	ยะลา	กรีน

BESS	Building Battery	core

Transformer
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	 7.	พลังงานขยะ
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในโรงไฟฟ้า
พลงังานขยะคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ	
0.07	 ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ทั้งหมด	ได้แก่

	 5.	พลงังานชวีมวล
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้น
ในโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชี ว ม ว ล คิ ด เ ป ็ น

อัตราส่วนร้อยละ	0.37	ของโรงไฟฟ้า
พลงังานทดแทนท้ังหมด	ประกอบด้วย

	 โรงไฟฟ้าชีวมวล	ร้อยเอ็ด	กรีน
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นทางอ้อมใน
โครงการ	 ร้อยเอ็ด	 กรีน	 ในสัดส่วนร้อย
ละ	 70.30	 โดยโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด	 กรีน	
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	 (SPP)	
ประเภทพลังงานหมุนเวียน	 ต้ังอยู ่ใน
จังหวัดร้อยเอ็ด	 ขนาดก�าลังการผลิต 
ติดตั้ง	 9.9	 เมกะวัตต์	 ใช้แกลบเป็นเชื้อ
เพลงิหลกั	และจ�าหน่ายไฟฟ้าให้แก่	กฟผ.	 
ภายใต้สัญญาซื้อขายระยะยาว	21	ปี

	 6.	ระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า
	 นอกเหนือจากโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนแล้ว	
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ยังถือหุ้นในระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า	
ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเสถียรของระบบไฟฟ้า	
โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 0.11	 ของโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนทั้งหมด	
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท	มาซินลอค	พาวเวอร์	
พาร์ทเนอร์	 จ�ากัด	 (เอ็มพีพีซีแอล)	 ในสัดส่วนร้อยละ	 49	 โดย
ระบบแบตเตอรี่เก็บส�ารองไฟฟ้า	 ตั้งอยู่ในโครงการโรงไฟฟ้า 
เอ็มพีพีซีแอล	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ขนาดก�าลังติดตั้ง	 10	 
เมกะวัตต์	เพื่อช่วยระบบไฟฟ้าให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น

	 โรงไฟฟ้าชีวมวล	กัลฟ์	ยะลา	กรีน
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นทางอ้อมใน
โครงการ	 จีวายจี	 ในสัดส่วนร้อยละ	 50	
โดยโรงไฟฟ้าจีวายจีเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าราย
เล็กประเภทพลังงานหมุนเวียน	ตั้งอยู่ใน
จังหวัดยะลา	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	
23	 เมกะวัตต์	 ใช้เศษไม้ยางพารา	 เป็น
เชื้อเพลิงหลักและจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้ทั้งหมดให้แก่	กฟผ.	ภายใต้สัญญาซื้อ
ขายระยะยาว	25	ปี

	 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ	จีเดค
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นในโครงการ	 
จเีดค	ในสดัส่วนร้อยละ	50	โดยร่วมลงทนุ
ในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนหาดใหญ	่
ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก	ประเภท	
Non-Firm	 ตั้งอยู ่ในอ�าเภอหาดใหญ่	
จังหวัดสงขลา	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	
6.7	เมกะวัตต์	ใช้ขยะชุมชนเป็นเชื้อเพลิง
หลกั	และจ�าหน่ายไฟฟ้าท่ีผลติได้ทัง้หมด
ให้แก่	กฟภ.	 โดยสัญญาสามารถต่ออายุ
ได้คราวละ	5	ปี	ซึ่งมีอัตราค่าไฟฟ้าอ้างอิง
จากราคาส่งของ	กฟผ.	และในช่วงระยะ
เวลา	7	ปีแรกหลงัจากได้เริม่เดินเครือ่งเชงิ
พาณิชย์เรียบร้อยแล้ว	 จะได้รับเงินส่วน
เพิ่ม	3.50	บาทต่อหน่วย 



Calendar-life
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป 

สิงหาคม-ธันวาคม 2560

august-
december

OctOber

august

สิงหาคม – ธันวาคม
•	กิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภค
เพื่อสุขภาวะเยาวชน

เดือนสิงหาคม 2560
•	โครงการพบปะผู้บริหารครั้งที่	3/2560

เดือนตุลาคม 2560
•	กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

•	โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	
รุ่นที่	50	โดยโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก	
ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	และอุทยาน
แห่งชาติ	เขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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life 
around 
the 
world

ไม่ใช่เรื่องของอนาคต
	 หลำยสบิปีก่อน	ยำนยนต์ไฟฟ้ำ	(Electric	Vehicle	หรอื	EV)	เปรยีบเสมอืน
เรือ่งเล่ำในจินตนำกำร	ถงึรถยนต์ทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดล้อม	ไม่มกีำรปล่อยไอเสยี
ที่เป็นมลภำวะต่ำงๆ	สู่ชั้นบรรยำกำศ	ไร้มลพิษทำงเสียง	และที่ส�ำคัญ	คือ	ไม่ต้อง
ใช้น�้ำมันที่ขุดจำกใต้พื้นดิน	ซึ่งมีรำคำแพงกว่ำ	และมีแต่จะหมดลงไปทุกวัน

ยานยนต์ ไฟฟ้า...
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	 แต่ในวันน้ี	 ข ้อมูลจากองค์การ
พลังงานนานาชาติ 	 ( Internat ional	 
Energy	 Agency:	 IEA)	 ระบุว่าหลาย
ประเทศในโลกมีการส่งเสริมยานยนต์
ไฟฟ้าอย่างจริงจัง	ท�าให้ยอดขายรถยนต์
ไฟฟ้าท่ัวโลกในปี	ค.ศ.	 2015	มีมากกว่า	
1.2	ล้านคัน	และประมาณการกันว่าในปี	
ค.ศ.	 2020	ทั่วโลกจะมีรถยนต์ไฟฟ้าถึง	
20	ล้านคนั!	โดยประเทศจนี	สหรฐัอเมรกิา	
และญ่ีปุ ่นจะเป็นประเทศที่มีการใช้สูง
ที่สุดในโลก

	 ประเทศต่างๆ	 ให้ความส�าคัญและ
มีการสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดย
มีท้ังการวิจัยและพัฒนาการเตรียมความ
พร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน	 และการ
สนับสนุนเพ่ือให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
มากขึน้	โดยข้อมลูระบวุ่า	ประเทศนอร์เวย์
มีสัดส่วนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากที่สุด
ในโลก	ส่วนสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่
มีจ�านวนยานยนต์ไฟฟ้ามากท่ีสุดในโลก	
ณ	ปัจจุบัน
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	 มารู้จัก	EV	ให้มากขึ้น
	 รถยนต์ไฟฟ้า	 คือชื่อที่ เรียกที่รู ้
กันของ	 EV	 ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น	 4	
ประเภท	

	 1.	รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด	(Hybrid	
Electric	 Vehicle:	 HEV)	 เป็นรถยนต์ที่
ประกอบด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน	
เป็นต้นก�าลังในการขับเคลื่อนหลัก	 ซึ่ง
ใช้เชื้อเพลิงท่ีบรรจุในรถยนต์และท�างาน
ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมก�าลังของ
รถยนต์ให้เคลื่อนที่	 ซึ่งท�าให้เครื่องยนต์มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น	 สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ต�่ากว่ารถยนต์ปกติ	 โดยพลังงานไฟฟ้าที่
ใช้ในมอเตอร์ได้กลับคืนมาจากพลังงาน
ที่ต้องสูญเสียจากการเบรกและถูกน�ามา
ประจุไว้ในแบตเตอรี่

	 2.	 รถยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด	
(Plug-in	 Hybrid	 Electric	 Vehicle:	
PHEV)	เป็นรถยนต์ไฟฟ้าท่ีพัฒนาต่อยอด 
มาจากรถยนต์ไฮบริด	 โดยสามารถประจุ
พลังงานไฟฟ้าได้จากแหล่งพลังงาน
ภายนอก	(Plug-in)	ท�าให้รถยนต์สามารถ
ใช้พลังงานพร้อมกันจาก	 2	 แหล่ง	 จึง
สามารถว่ิงในระยะทางที่เพ่ิมขึ้นด้วย
พลังงานไฟฟ้าโดยตรง

	 3.	 รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่	 
(Battery	 Electric	 Vehicle:	 BEV)	 เป็น
รถยนต์ไฟฟ้าที่มีเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นต้นก�าลังให้ยานยนต์เคล่ือนที่	 และ
ใช้พลงังานไฟฟ้าทีอ่ยู่ในแบตเตอรีเ่ท่านัน้	
ไม่มีเครื่องยนต์อื่นในตัวรถยนต์	 ดังน้ัน
ระยะทางการว่ิงของรถยนต์จึงขึ้นอยู ่
กับการออกแบบขนาดและชนิดของ
แบตเตอรี่	รวมทั้งน�้าหนักบรรทุก

	 4.	 รถยนต์ไฟฟ้าแบบเชื้อเพลิง	
(Fuel	 Cell	 Electric	 Vehicle:	 FCEV)	
เป็นรถยนต์ไฟฟ้าทีใ่ช้เซลล์เชือ้เพลงิ	(Fuel	
Cell)	ในการผลติพลงังานไฟฟ้าได้โดยตรง	
โดยใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน	ทั้งนี้เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนสามารถผลิตได้จากการแยก
น�้าด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือจากเชื้อเพลิง
ฟอสซลิโดยตรง	ในปัจจบุนัต้นทุนการผลติ
ไฮโดรเจนและการสร้างสถานีไฮโดรเจน
ยังสูงมาก
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	 ส�าหรับความนิยมในรถยนต์ไฟฟ้า
ของไทยในปัจจุบันนั้นยังคงเป ็นแค ่
รถยนต์ประเภทไฮบริด	 (HEV)	 ซึ่งยังมี
ข้อจ�ากัดหลายอย่างและยังต้องพ่ึงพิง
น�้ามันอยู่	 แต่อนาคตของอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้าน้ัน	 จะต้องเป็นรถที่ชาร์จ
ไฟฟ้าจากภายนอกได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของรถยนต์ประเภทรถยนต์ไฟฟ้าปลัก๊อนิ
ไฮบริด	 (PHEV)	 และรถยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่	 (BEV)	ที่ต่างประเทศเริ่มนิยม
ใช้อย่างแพร่หลาย	 โดยเฉพาะรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ใช้ต้นก�าลังจาก
แบตเตอรี่อย่างเดียวน้ัน	 ถูกมองว่าเป็น
อนาคตส�าหรบัการประหยัดเชือ้เพลงิและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน

อนาคตของ

อุตสาหกรรม

รถยนต์ไฟฟ้านั้น 

จะต้องเป็นรถที่

ชาร์จไฟฟ้าจาก

ภายนอกได้ซึ่งเป็น

คุณสมบัติของ

รถยนต์ประเภท

รถยนต์ไฟฟ้า

ปลั๊กอินไฮบริด

33



	 นอกจากนี้	 รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่	 (BEV)	ยังมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่สูง 
กว่า	และการปล่อยมลพิษท่ีต�า่กว่ารถยนต์ท่ัวไป	ปัจจบุนัเทคโนโลยีของรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล
แบบไฟฟ้าแบตเตอรี่น้ี	 มีระยะทางในการว่ิงต่อการประจุไฟฟ้าหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ	100-
200	กิโลเมตร	อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนอยู่ที่ประมาณ	5-10	ปี	และมี
ต้นทุนจากการประจุไฟฟ้าอยู่ที่	0.5-1.0	บาทต่อกิโลเมตร	ขณะที่รถยนต์ทั่วไปมีต้นทุนการใช้
เชื้อเพลิงอยู่ที่	2-3	บาทต่อกิโลเมตร
	 ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	เมือ่เปรยีบเทียบราคาของรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ทัว่ไปขนาด
กลางที่มีขนาดใกล้เคียงกัน	พบว่าราคาของรถยนต์ท่ีใช้เครื่องยนต์ธรรมดาอยู่ท่ีประมาณ	
500,000	บาท	 ในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาอยู่ท่ีประมาณ	875,000	บาท	 	แต่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาเองกม็ีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า	คือผู้ที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะมีสิทธิลด
หย่อนภาษบุีคคลธรรมดาเป็นเงนิประมาณ	7,500	ดอลลาร์สหรฐั	(ประมาณ	225,000	บาท)	ซึง่
เท่ากับว่าซือ้รถยนต์ไฟฟ้าในราคา	650,000	บาท	อย่างไรก็ด	ีจะเห็นได้ว่าในปัจจบุนัราคาของ
รถยนต์ไฟฟ้ายังสูงกว่ารถยนต์ทั่วไปอยู่	เนื่องจากราคาของแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนของ
รถยนต์ไฟฟ้ายังสงูอยู่	คอืประมาณ	500-800	ดอลลาร์สหรฐัต่อกิโลวัตต์-ชัว่โมง	ท�าให้มต้ีนทนุ
ราคาแบตเตอรี่ต่อการใช้งานตลอด	5	ปีอยู่ที่ประมาณ	1.0-2.5	บาทต่อกิโลเมตร
	 ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนอย่างต่อเนื่อง	 
โดยคาดการณ์ว่าราคาของแบตเตอรี่จะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ	300	 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง	 ในปี	 ค.ศ.	 2018	 จากการประเมินไว้ในรายงาน	Global	 EV	Outlook	 
ของ	International	Energy	Agency	เมื่อปี	ค.ศ.	2013	ซึ่งจะท�าให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าและค่า
ใช้จ่ายในการใช้งานมีแนวโน้มลดลงในอนาคต	 ส�าหรับเทคโนโลยีของการประจุไฟฟ้าหรือ
ชาร์จไฟนัน้	ก็ได้มกีารพัฒนาให้สามารถประจไุฟฟ้าได้ภายในบ้านพักอาศยัใช้เวลาประมาณ	
4-8	 ชั่วโมง	 ขึ้นอยู่กับขนาดของแบตเตอรี่และพลังงานที่ประจุอยู่ในแบตเตอรี่ในขณะนั้น	 
ซึ่งในอนาคตหากมีการพัฒนาให้มีการประจุไฟฟ้าแบบเร็วในท่ีสาธารณะหรือสถานี
ประจุไฟฟ้าในระยะเวลาภายใน	15-30	นาที	ก็เชื่อว่าจะมีการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายขึ้น
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	 ส�าหรับประเทศพัฒนาแล้ว	 อย่าง
สหรัฐอเมริกาที่กล ่าวไปในขั้นต ้นว ่า	 
มีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า	
คอื	ผูท่ี้ซือ้รถยนต์ไฟฟ้าจะมสีทิธิลดหย่อน
ภาษีบุคคลธรรมดาเป็นเงินประมาณ	
7,500	 ดอลลาร์สหรัฐ	 ในอังกฤษ	มีการ
ก�าหนดพ้ืนที่เฉพาะ	 “Low	 Emission	
Zone”	 ซึ่งมีการจ�ากัดการใช้งานยาน
ยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	 ในส่วนญ่ีปุ่น
โครงการใน	Toyota	City	มีการทดลองใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกันส�าหรับ
การเดินทางและการขนส่งทั้งหมด	มีการ
ค�านวณการใช้พลังงานและแบตเตอรี่

	 Charging	Station	สถานีในฝัน
	 ข้อจ�ากัดท่ีส�าคัญของรถยนต์ไฟฟ้า	
คือ	 สถานีประจุพลังงานไฟฟ้า	 หรือท่ี
ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นเอง	ที่ยังมีอยู่น้อย
มาก	 เทียบไม่ได้เลยกับสถานีบริการ
น�้ามันหรือก๊าซต่างๆ	 โดยข้อมูลจากการ
ไฟฟ้านครหลวง	 (กฟน.)	 ระบุว่าปัจจุบัน	
กฟน.	มีสถานีชาร์จไฟฟ้าส�าหรับรถยนต์
ไฟฟ้าเพียง	 10	 สถานีเท่านั้น	 โดยอยู่ใน
ส�านักงานเขตของการไฟฟ้านครหลวง	
ได้แก่	การไฟฟ้านครหลวง	ส�านกังานใหญ่	
เพลินจิต,	 การไฟฟ้านครหลวง	 เขตวัด
เลยีบ,	เขตสามเสน,	เขตบางขนุเทยีน,	เขต
ลาดกระบัง,	 เขตบางเขน,	 เขตบางใหญ่,	
เขตราษฎร์บรูณะ,	เขตสมทุรปราการ	และ
ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์บางพูด 
ส่วนสถานีชาร์จที่ใช ้ตามบ้านที่ เริ่มมี
จ�าหน่ายในประเทศไทยในขณะนีก็้พบว่า
ยังคงมีราคาที่สูงอยู่	เช่น	สถานีชาร์จชนิด
เล็ก	10	แอมป์	ใช้ส�าหรับชาร์จข้ามคืน	ใช้
เวลาชาร์จประมาณ	8	ชม.	ก็มรีาคาเริม่ต้น
ที่ประมาณ	59,000	บาท	ขนาดกลาง	32	
แอมป์	ใช้เวลาในการชาร์จ	1-2	ชม.	ราคา
เริ่มต้น	79,000	บาท	เป็นต้น



	 ส่วนในจีนนั้นได้เน้นการให้ความรู้ประชาชนในช่วงแรกมีการสร้างพ้ืนท่ีสาธิต 
ยานยนต์ไฟฟ้า	 (EV	Demonstration	 Zone)	 ในเมืองเซี่ยงไฮ้	 เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เข้ากับวิถีชีวิตของประชาชน	และมีมาตรการช่วยเหลือ
ทางการเงินให้กับผู้ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า	ประเทศอินเดียมีแผนการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า
ระดับชาติถึงปี	 ค.ศ.	 2020	 (Indian	National	 Electric	Mobility	Mission	Plan	2020)	
ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน	อินโดนีเซียมีแผนวิจัยพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ	 โดย
ตั้งเป้าจ�าหน่ายในปี	ค.ศ.2018	ประมาณ	10,000	คัน	ประเทศฟิลิปปินส์รัฐบาลสนับสนุน
ให้มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าส�าหรับรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กชนิดสามล้อ	โดยให้การ
สนับสนุนทางการเงินและภาษี	 ส่วนประเทศมาเลเซียก็มีการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า 
ภายใต้หลักการ	Green	Automotive	Lifecycle	Concept	ด้วยเช่นกัน
	 ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล	ไม่ว่าจะเป็นแนวโน้มผู้บริโภค	การสนับสนุนของภาครัฐ	รวมถึง
องค์กรส�าคัญต่างๆ	ทั่วโลก	เราเชื่อว่ายานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	จะเป็นหนึ่งในการปฏิวัติโลก
ครัง้ใหญ่	เมือ่ทุกคนมองไปยังจดุเดยีวกันถึงมลภาวะทีเ่พ่ิมมากขึน้	สวนทางกับทรพัยากร
พลงังานน�า้มนัทีล่ดลง	รถยนต์ไฟฟ้าจงึเป็นค�าตอบทีด่ต่ีอมวลมนษุยชาตใินภายภาคหน้า
อย่างแน่นอน 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับเชื้อเพลิง
น้อยกว่าการใช้น�้ามัน

ผู้ใช้สามารถประหยัด
ค่าซ่อมบ�ารุงที่เกิดขึ้นได้
มากกว่าการใช้ยานยนต์

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV
ดีอย่างไร



ตัดใจจากสิ่งของ...
พร้อม Upcycling 
กันดีกว่า

เรียบเรียงจาก	www.greenpeace.org

	 ธรรมชำติของมนุษย์ชอบเป็นผู้ครอบครอง	อัตรำกำรใช้ทรัพยำกรของ
เรำจงึเพ่ิมข้ึนทกุวนัๆ	ถงึเวลำทีเ่รำจะ	“ตดัใจ”	จำกสิง่ของรอบตวับ้ำง	เพ่ือรกัษำ
ทรพัยำกรเอำไว้	และถ้ำจะให้ดก็ีมำช่วยกัน	“สร้ำงมลูค่ำ”	จำกของเหลือใช้ทีม่อียู่	
เพื่อลดปริมำณกำรซื้อของใหม่เข้ำมำ

	 วิธีที่ดีที่สุดในการ	“ตัดใจ”	คือหยุดซื้อสิ่งของใหม่ๆ	แต่การท�าแบบนั้นได้ก็ดู
ยากเกินไป	ในเมือ่เราไม่สามารถท่ีจะหลกีหนีวฒันธรรมการใช้จ่ายจากการใช้ชวีติ
ในเมืองได้	ดังนั้น	ลองตั้งค�าถามสามข้อนี้กับตัวเองเมื่อคุณต้องซื้อสิ่งของใหม่
	 1.	 สิ่งของที่เราก�าลังจะซื้อนั้น	 ใช้ทรัพยากรอะไรบ้างเพ่ือสร้าง	 ผลิต	 หรือท�า 
บรรจุภัณฑ์	ไปจนถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่เรา?
	 2.	 คุ้มค่าไหม	 เราจะใช้ประโยชน์และได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากทรัพยากร
เหล่านั้นได้ดีหรือไม่?
	 3.	มวิีธีอืน่หรอืไม่?	เรามข้ีาวของทีค่ล้ายกันแบบนีอ้ยู่ทีบ้่านหรอืไม่?	สามารถขอยืม
จากคนที่รู้จักได้หรือเปล่า?	มีตัวเลือกอื่นที่ใช้ทรัพยากรจากสิ่งแวดล้อมในปริมาณน้อย 
หรือไม่?	หรือจะซื้อมือสองแทน?	และเราสามารถน�าสิ่งของที่มีอยู่มาท�าเป็นสิ่งของใหม่
ได้หรือไม่?
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	 Upcycling	ต่างกับ	
	 Recycle	อย่างไร?

	 การรีไซเคิล	 คือการน�าสิ่งที่ เรา
ไม่สามารถที่จะใช้ซ�้าได้แล้ว	 ซึ่งอาจจะ 
ฉีกขาด	แตกหัก	 กลับไปเข้ากระบวนการ
แปรรูปให้เป็นวัตถุดิบ	 โดยอาจจะใช้วิธี
หลอมเพ่ือน�ากลับมาผลิตของขึ้นมาใหม่	
ส่วน	Upcycling	 เป็นการเพ่ิมมูลค่าและ
สร้างความต้องการให้แก่วัสดุที่มีมูลค่า
ต�่า	แต่ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้	มาสร้าง
เป็นสิ่งของใหม่ๆ	 เช่น	 การเอาแผ่นโฟม
มาท�าตราปั๊ม,การเอาแผ่นพลาสติกกัน
กระแทกมาท�าเป็นเครื่องประดับ,	 ไฟราว
ประดับจากลูกขนไก่,กระถางต้นไม้จาก
ขวดน�้าพลาสติก,	 การท�า	 Snow	Globe	
จากขวดเก่าหรือการน�าเอากระป๋องนม
มาประดับตกแต่งให้สวยงามด้วยผ้าแล้ว
น�ามาใช้เป็นที่ใส่ปากกาเก๋ๆ	 ซึ่งของที่น�า
มาดัดแปลงแล้วอาจจะมีความสวยงาม
จนไม่รู้เลยว่าของเดิมนั้นคืออะไร	เป็นการ
เพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งท่ีก�าลังจะกลายเป็น
ขยะน่ันเอง	 ว่าแล้วก็ลองค้นตู้เก็บของด	ู
มีสิ่งของอะไรท่ีเก็บไว้ไม่ใช้งาน	 ใส่ไอเดีย
สร้างสรรค์ลงไป	 คุณอาจจะได้ของใหม ่
น่าใช้เพิ่มขึ้นมาโดยไม่ต้องซื้อก็ได้นะ

	 ซึ่ งการสร ้างมูลค ่าให ้ เศษวัสดุ	 
(Upcycling)	 อาจเป็นค�าตอบส�าหรับ
ค�าถามสุดท้าย
	 เว็บไซต์	Wisegeek	ได้ให้นิยามของ	
Upcycling	ไว้ว่า	“การต่อต้านวัฒนธรรม
การจับจ่ายใช้สอย และกระตุ้นผู้บริโภค
ให้คิดถึงวิธีการและนวัตกรรมในการใช้
สิง่ต่างๆ แทนการซ้ือสนิค้าใหม่ๆ นอกจาก
นียั้งเป็นประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมโดยการ
ส่งเสริมให้น�ากลับมาใช้ซ�้าเมื่อสิ่งของ
เหล่าน้ันถูกทิ้ง”	 ยกตัวอย่าง	 FREITAG	 
ถือเป็นผู้น�านวัตกรรม	 Upcycling	 จน
กลายเป็นที่ยอมรับในระดับโลก	 กระเป๋า
สุดเท่ที่จะไม่มีลายซ�้ากันสักใบ	 เนื่องจาก
ใช้	 “ผ้าใบคลุมหลังรถบรรทุก”	มาเป็น
วัสดุในการผลิต	 
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	 ด้วยควำมเช่ือที่ว่ำ	 “ต้นทำงดี	 จะก่อให้เกิดผลลัพธ์
ปลำยทำงที่ดี”	ท�ำให้ตลอดระยะเวลำ	25	ปีที่ผ่ำนมำ	 เอ็ก
โก	กรุ๊ป	ด�ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน	
ใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน	 ร่วมดูแลรักษำสิ่ง
แวดล้อมให้ยั่งยืน	 และร่วมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
และสังคม

csr for all

25 ปี เอ็กโก กรุ๊ป สร้างสรรค์ 3 โครงการ 

เพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

	 ในปี	2560	ซึ่งครบรอบ	25	ปี	การก่อตั้ง	เอ็กโก	กรุ๊ป	ยังคง
สานต่อการด�าเนินงานเพ่ือชุมชน	 สังคม	และสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ต่อเนื่อง	โดยริเริ่ม	3	โครงการพิเศษ	ประกอบด้วย
	 1.	 การส่งเสริมและพัฒนา	 “คุณภาพชีวิตชุมชน”	 
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้ร ่วมมือกับชุมชน	 หน่วยงานภาครัฐ	 
ทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ	 ด�าเนินโครงการเพ่ือ
ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนหลายรูปแบบ	 เพ่ือแสดงความมุ่ง
มั่นของบริษัทในการมีส่วนร่วมดูแลและพัฒนาชุมชนอย่างต่อ

เนื่องในทุกท่ีที่เข้าไปด�าเนินกิจการ	 ซึ่งในปีพิเศษน้ี	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	
ได้ริเริ่มโครงการ	 “โรงไฟฟ้าพี่	 โรงเรียนน้อง”	 ที่มุ่งเน้นการใช้
ศกัยภาพหลกัขององค์กร	ทัง้สถานทีข่องโรงไฟฟ้า	และทรพัยากร
บุคคลท่ีมีความรู ้	 ความเชี่ยวชาญในการผลิตไฟฟ้า	 พัฒนา
เยาวชนซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชน	 
ผ่านกิจกรรม	3H	ประกอบด้วย
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	 Head:	 การพัฒนาทักษะ	 ความรู้	 
ความสามารถ	 ผ ่านการมอบ	 “ทุน
อาชีวศึกษา”	 ให้แก่เยาวชนที่ผ่านการ
คัดเลือกจากโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าใน
กลุ่มเอ็กโก	ปีละ	 25	 ทุน	 เป็นเวลา	 5	ปี	
ระหว่างปี	2560-2564	เพ่ือศกึษาในระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชพี	(ปวช.)	จนจบการ
ศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชัน้สงู	(ปวส.)	พร้อมน�าเยาวชนทศันศกึษา 
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

	 Heal th: 	 การส ่งเสริมสุขภาวะ
เยาวชนเพ่ือการเรียนรู้ที่ดี	 ผ่านกิจกรรม
พัฒนาสาธารณูปโภค	 ในโรงเรียนรอบ 
โรงไฟฟ้า	

	 Heart:	 การปลูกจิตส�านึกและปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน	

	 2.การส่งเสริมการเรียนรู ้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน	
“เยาวชน”	
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ให้ความส�าคัญกับเยาวชนท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศ	 โดย
สนับสนนุและจดักิจกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละปลกูจติสาธารณะ	โดยเสรมิสร้าง
ความรู้	ความเข้าใจ	ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียนมาโดยตลอด	เช่น	โครงการค่าย
เยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	 และโครงการพลังงานเพ่ือชีวิต	 ลดโลกร้อน	ด้วยวิถี 
พอเพียง	 ในปี	 2560	 นี้	 บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ	 “ศูนย์การเรียนรู้	 
โรงไฟฟ้าขนอม”	โดยปรับโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	1	ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่
ก่อสร้างบนเรอืขนาดใหญ่เพียงแห่งเดยีวในประเทศไทย	แต่ปลดระวางการท�างาน
ตามอายุสญัญาของโรงไฟฟ้าแล้ว	ให้เป็นศนูย์การเรยีนรูด้้านพลงังานไฟฟ้าส�าหรบั
เยาวชนและชุมชนใกล้เคียง	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2561	
 

	 3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	“ป่าต้นน�้า”	
	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงานของมูลนิธิไทยรักษ์ป่าเพ่ือ
อนรุกัษ์ดแูลป่าต้นน�า้ทีส่�าคญัของประเทศให้เกิดความย่ังยืน	ตัง้แต่ปี	2545	โดยเริม่
ด�าเนินงานในพ้ืนที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่	 ปัจจุบันได้ขยายพ้ืนท่ีการด�าเนิน
งานสู่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัด
ชัยภูมิ	โดยปีนี้	มูลนิธิฯ	ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่ง
ชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	เพื่อร่วมด�าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์	 ระหว่างปี	 2560-2564	พร้อมส่งมอบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 3	
เส้นทาง	ได้แก่	เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกพรหมโลก	น�้าตกกะโรม	และน�้าตก
อ้ายเขียว	ซึ่งเป็นป่าต้นน�้าเขาหลวง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าต้นน�้าในภาคใต้	ให้เยาวชน	นักท่องเที่ยว	และประชาชนทั่วไป	รับรู้
ถึงความส�าคัญ	ตระหนักในคุณค่าของป่าต้นน�้า	และร่วมรักษาไว้ให้ยั่งยืน
	 25	ปี	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่	 กับการผลิต
ไฟฟ้าเพือ่สงัคมไทย	ควบคูไ่ปกับการใส่ใจดแูลชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อก้าวเดินต่อไปอย่างยั่งยืนร่วมกัน	 
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เอ็กโก กรุ๊ป โดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ส่งมอบ 
“3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เขาหลวง”

	 หลงัจำก	Life	Magazine	ฉบบัทีแ่ล้วได้เล่ำถงึค่ำยเยำวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ	หนึ่งในโครงกำรที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ร่วมกับมูลนิธิ
ไทยรักษ์ป่ำ	 จัดข้ึน	 เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อมให้กับเยำวชน	ฉบับนี้เรำขออัพเดทหนึ่งในโครงกำร
เนื่องในโอกำสครบรอบ	25	ปี	 เอ็กโก	กรุ๊ป	นั่นก็คือโครงกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร	 “ป่ำต้นน�้ำ”	 	 ที่ช่วยปลูกจิตส�ำนึกในกำร
ร่วมรักษำทรัพยำกรธรรมชำติป่ำต้นน�้ำ	ผ่ำนงำนพัฒนำเส้น
ทำงศึกษำธรรมชำติ	 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่ำต้นน�้ำ
ส�ำหรับเยำวชน	ประชำชน	และนักท่องเที่ยว	
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เป ็นหนึ่ งในพันธกิจขององค ์กร
ตั้งแต่เริ่มด�าเนินกิจการ	และก่อตั้ง 
มูลนิธิไทยรักษ์ป่าในปี	 2545	 ด้วย
เจตนารมณ ์ ท่ีจะสนับสนุนการ
อนุรกัษ์สิง่แวดล้อมและผนืป่าต้นน�า้
ล�าธารท่ีส�าคัญของประเทศให้เกิด
ความยั่งยืน
	 มู ล นิ ธิ ไ ทย รั กษ ์ ป ่ า เ ริ่ ม
ด�าเนินงานในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์	 ซึ่งเป็นป่าต้นน�้า
ส�าคัญของประเทศ	 และร่วมมือ
กับกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืช	 พัฒนาและสนับสนุน
โครงการในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์	 ตั้งแต่
ปี	2551	เป็นต้นมา	และในโอกาสที่ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ครบรอบ	 25	 ปีของ
การก่อตั้งบริษัท	 จึงสานต่อการ

ด�าเนินงานดังกล่าวด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ปี	2560	–	2564	 
ภายใต้กรอบการด�าเนินงานหลัก	5	 ข้อ	 ได้แก่	 1)	 การสื่อความหมายธรรมชาต	ิ 
2)	 การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า	 3)	 การสนับสนุนงาน
ส�ารวจ	วิจัย	และส่งเสริมบุคลากร	เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ	4)	การสร้างเครือข่ายชุมชนและเยาวชน	 เพ่ือการมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 และ	5)	 การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้า	 ร่วมกับ
กรมอทุยานแห่งชาตฯิ	และชุมชนในพืน้ที	่เพือ่การมส่ีวนรว่มรักษาปา่ของประเทศ

	 ส่งมอบ	3	เส้นทางศึกษาธรรมชาติ	อช.เขาหลวง
	 ส�าหรับการพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ	 ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ
ป่าต้นน�้า	 เพ่ือให้เยาวชน	ประชาชน	และนักท่องเที่ยว	 เกิดความรู้	 ความเข้าใจ	 
แรงบันดาลใจท่ีจะต่อยอดการเรียนรู้เก่ียวกับธรรมชาติ	 ตระหนักในคุณค่าของ
ป่าต้นน�้า	และร่วมรักษาไว้ให้ยั่งยืนนั้น	มูลนิธิฯ	เริ่มจากการพัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตก่ิิวแม่ปาน	อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์	เส้นทางศกึษาธรรมชาตนิ�า้ตก
มณฑาธาร	 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	และได้ขยายสู่พ้ืนท่ีภาคใต้	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 โดยร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง	 พัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาตนิ�า้ตกพรหมโลก	น�า้ตกกะโรม	และน�า้ตกอ้ายเขยีว	ซึง่เป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชงินเิวศท่ีได้รบัความนิยม	และนกัท่องเทีย่วสามารถเข้าถึงได้ง่าย	โดยการปรบัปรงุ
เส้นทางเดนิให้มคีวามปลอดภัย	จดัท�าป้ายสือ่ความหมายธรรมชาตติลอดเส้นทาง	
และก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	พร้อมจัดท�าแผ่นพับ	เพื่อเผยแพร่พืช
พรรณไม้ทีส่�าคญัและระบบนเิวศในเส้นทางทัง้	3	แห่ง	ซึง่การพัฒนาเส้นทางศกึษา
ธรรมชาติทั้งหมดนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี	2559

	 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 องค์กรสาธารณกุศล
ซึง่ก่อตัง้และสนับสนุนการด�าเนินงานโดยบรษิทั	
ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือ	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	
เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและป่า
ต้นน�้าที่ส�าคัญของประเทศให้เกิดความย่ังยืน	
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรม
อุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	เพื่อร่วม
ด�าเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์	ระหว่างปี	2560	–	2564	พร้อม 
ส่งมอบเส้นทางศกึษาธรรมชาติ	3	เส้นทาง	ได้แก่	 
เส้นทางศกึษาธรรมชาตนิ�้าตกพรหมโลก	น�้าตก
กะโรม	และน�้าตกอ้ายเขียว	เพื่อเป็นแหล่งเรียน
รู้ระบบนเิวศป่าต้นน�า้ภาคใต้	ในโอกาสครบรอบ	
25	ปี	ของการก่อตั้งเอ็กโก	กรุ๊ป

	 คุณชนินทร์	 เชาวน์นิรัติศัย	กรรมการ	
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	เอ็กโก	กรุป๊	 
และประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า  
เล ่าว ่า	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่	 ตระหนักถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ได้ก�าหนดให้การเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม	 ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	 

คุณชนินทร์	เชาวน์นิรัติศัย
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	 “ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในพ้ืนท่ีภาคใต้	 ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้	มูลนิธิฯ	จะร่วมกับอุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง	พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกกรุงชิง	ระยะทาง
ประมาณ	4	 กิโลเมตร	พร้อมทั้งการพัฒนาเครือข่ายชุมชนและ
เยาวชน	เพ่ือร่วมอนุรกัษ์ผนืป่าเขาหลวง	รวมทัง้มแีผนทีจ่ะด�าเนนิ
งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ที่จังหวัดชัยภูมิ	 เพ่ิมเติมจาก
การด�าเนนิงานอย่างต่อเน่ืองในพ้ืนทีภ่าคเหนอื	เพ่ือให้ครอบคลมุ
พ้ืนทีป่่าต้นน�า้ทีส่�าคญัในแต่ละภมูภิาคของประเทศ”	คณุชนนิทร์	 
กล่าวเสริม

 คุณธัญญา	 เนติธรรมกุล	 อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ	
สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 กล่าวว่า	 กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	
และพันธ์ุพืช	ให้ความส�าคญักับการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน	อุทยานแห่งชาติเขาหลวงนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นเิวศท่ีส�าคญัของภาคใต้	เน่ืองจากมนี�า้ตกสวยงามรอบเขาหลวง
ถึง	 15	แห่ง	การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกพรหมโลก	 
น�้าตกกะโรม	 และน�้าตกอ้ายเขียว	 เป็นความร่วมมือที่ส�าคัญ
ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ	และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 ที่จะเป็น
เคร่ืองมือในการศึกษา	 เพ่ิมพูน
ความรู้	 และกระตุ้นให้เกิดความ
ตระหนักถึงคุณค ่าและความ
ส�าคัญของผืนป่าเขาหลวง	ซึ่งเป็น
ป่าต้นน�า้ทีส่งูท่ีสดุของภาคใต้	และ
เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธารท่ีส�าคัญ
ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและ
สุราษฎร์ธานี
	 “อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
มีศักยภาพสูงท่ีจะช่วยบอกเล่า
เรื่องราวของธรรมชาติ	 ถ่ายทอด
คุณค่าความเป็นผืนป่าต้นน�้าที่
มีความส�าคัญอย่างย่ิง	 และคอย 
หล่อเลี้ยงจังหวัดในภาคใต้	 ผม
หวังว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติท้ัง	
3	 เส้นทางนี้	 จะสามารถอ�านวย
ประโยชน ์ให ้ กับนักท ่องเ ท่ียว
ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
เส้นทาง”	คุณธัญญากล่าวเสริม

	 ส่วนที่	1
	 น�้าตกพรหมโลก	 เป็นน�้าตก	 1	 ใน	
5	แห่งของเขาหลวง	 เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่เข้าถึงได้ง่าย	 ได้รับความนิยม
จากชาวนครฯ	 ประชาชนท่ัวไป	 รวมถึง 
นักท ่อง เ ท่ียวต ่างชาติ ท่ีมาพักผ ่อน 
หย่อนใจ	 เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตก
พรหมโลก	 เป็นทางเดินหินผสมปูนเลียบ
น�า้ตก	มรีะยะทางไป-กลบั	สัน้ๆ	ประมาณ	
600	 เมตร	บางช่วงเป็นขั้นบันไดให้เดิน
ไต่ข้ึนไปตามระดับของเขา	บางช่วงเป็น
ลานหิน	ซึ่งมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 ได้ร่วมกับ
อทุยานแห่งชาตเิขาหลวง	ปรบัและพัฒนา 
เส ้นทางให ้มีความปลอดภัยมากข้ึน	
พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล	 จัดท�าป้ายส่ือ 
ความหมายธรรมชาติ	แผ่นพับ	บอกเล่า 
ถึงความส�าคัญของอุทยานแห่งชาต ิ
เขาหลวง	 ระบบนิเวศของป่าต้นน�้า	และ
พืชพรรณไม้โดดเด่นในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติแห่งน้ี	และยังสร้างอาคารศูนย์
บริการนักท่องเที่ยว	เพื่อเป็นจุดให้บริการ
ข้อมูลเก่ียวกับอุทยานฯ	 และเส้นทางฯ	
รวมถึงเป็นอาคารอเนกประสงค์ด้วย



45

	 ส่วนที่	3
	 ความสวยงามของธรรมชาติ	 และ
พืชพรรณที่โดดเด่นระหว่างทาง	เช่น	เฟิน
ต้น	หรือ	มหาสด�า	เฟินดึกด�าบรรพ์ตั้งแต่
ยุคไดโนเสาร์กว่า	180	ล้านปีก่อน	ท่ีพัฒนา
จากพืชที่อาศัยอยู ่ในน�้ามาอยู ่บนบก	 
ยังคงเติบโตและด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน
	 เตยป่า	 พืชที่เติบโตได้ตามแผ่นหิน
ที่มีน�้าไหลผ่านเพียงเล็กน้อย	 มีหนาม
แหลมคม	 ช่วยป้องกันภัยจากสัตว์ใหญ	่
ผลคล้ายสบัปะรด	ใบแก่น�ามาจกัสานเป็น
เครื่องใช้

	 ส่วนที่	2
	 เส ้นทางประวัติศาสตร ์ 	 ที่ครั้ งหนึ่ งพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 และสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	เสด็จประพาสเมื่อปี	2502	
โดยก่อนเสด็จพระราชด�าเนินกลับ	 ทรงลงพระปรมาภิไธยย่อ	
“ภ.ป.ร.”	และพระนามาภิไธยย่อ	“ส.ก.”	บริเวณหน้าผาน�้าตก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติได้ที่	อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

โทรศัพท์	:	0	7530	0494	โทรสาร	:	0	7530	0494
อีเมล	:	Khao_luang@hotmail.com

•	จุดเรียนรู้ก่อนเข้าเส้นทาง	(Trail	Head)	
บอกเล่าเรื่องราวเบื้องต้นของเขาหลวง	
ป่าต้นน�้าสูงที่สุดและส�าคัญ	
เป็นเสมือนหลังคาและอ่างเก็บน�้าของ
ภาคใต้	ที่ให้น�้าหล่อเลี้ยงผู้คน	2	จังหวัด	
คือ	นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี



Health
46

พลังงานทดแทนจาก กราโนล่า
	 ฮิตกันมำพักใหญ่	ส�ำหรับ	 “กรำโนล่ำ”	หรือที่ชอบ
เรียกกันข�ำๆ	ว่ำ	อำหำรนก	ซึ่งหลำยคนยังมีข้อสงสัยว่ำ
กรำโนล่ำมีประโยชน์ยังไง?	 กินแล้วดีจริงมั้ย?	ลดควำม
อ้วนได้จริงหรือ?	เรำมีข้อมูลดีๆ	มำบอก

Tips	:	ทานกราโนล่า 
คู่กั บนมสด	 ห รือ 
โยเกิร์ตไขมัน	 0%,	
ก ร า โ น ล ่ า มี ค ่ า
เท ่ากับโจ ๊ก	 ทาน
ทดแทนกันได้
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	 กราโนล่า	คืออะไร
	 กราโนล่า	(Granola)	ประกอบไปด้วยธัญพืชที่ไม่ขัดสี	
เช่น	ข้าวโอ๊ต,	ถั่วต่างๆ,	เม็ดมะม่วงหิมพานต์	โดยผสมน�้าผึ้ง
หรือไซรัปเล็กน้อย	แล้วน�าไปอบกรอบ	นอกจากนี้ยังมีการ
ผสมผลไม้อบแห้ง	เช่น	ลูกเกด	กล้วยอบแห้ง	เพื่อเพิ่มรสชาติ
อกีด้วย	กราโนล่านยิมกินเป็นอาหารเช้า	โดยจะเตมินมลงไป
เหมือนทานซีเรียล	หรือจะทานกับโยเกิร์ตและผลไม้สดๆ	 ก็
อร่อยเหมอืนกัน	กราโนล่าเป็นอาหารทีม่พีลงังานและคณุค่า
ทางอาหารสูง	มีไฟเบอร์สูง	ท�าให้กินแล้วอยู่ท้องนาน
	 แต่กราโนล่านั้นมีแคลอรี่สูงมาก	 (แต่ก็มีสารอาหารท่ี
เป็นประโยชน์มากเช่นกัน)	การทานเยอะเกินไป	นอกจากไม่
ท�าให้ผอมแล้ว	 ยังจะท�าให้อ้วนได้อีกด้วย	ดังนั้น	 กราโนล่า
จะช่วยควบคุมน�้าหนักได้ก็ต่อเมื่อกินแค่พอดี	 โดยกราโนล่า	
1/3	ถ้วย	อาจให้พลังงานสูงถึง	160-200	กิโลแคลอรี่	 ซึ่งยัง
ไม่รวมนม	โยเกิร์ตหรืออาหารอื่นๆ	ที่เรามักจะทานพร้อมกับ
กราโนล่าด้วย	 และต้องระวังเรื่องน�้าตาลที่มากับผลไม้อบ
แห้งหรือไซรัปที่ใส่มาด้วย	รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ	ที่ใส่เพื่อ 
เพ่ิมรสชาติ	 เช่น	 ช็อคโกแลต	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 หากจะทาน 
กราโนล่า	 เราควรเลือกแบบท่ีมีน�้าตาลน้อย	 ไม่ใส่ผลไม ้
อบแห้งมากเกินไป	เพราะถึงแม้จะช่วยเพ่ิมความอร่อยแต่
ก็ไม่ดีต่อสุขภาพเลย	ถ้าทานกับนมหรือโยเกิร์ตก็ควรเลือก
แบบที่ไขมันต�่า	น�้าตาลน้อย	เช่น	นมสดจืด	กรีกโยเกิร์ต	หรือ 
โยเกิร์ตรสธรรมชาติดีกว่า	 ท่ีส�าคัญควรทานในปริมาณที่
เหมาะสมไม่มากเกินไป	ถ้าทานเป็นของทานเล่น	ก็อย่าทาน
เพลินจนเกินไป	ไม่งั้นจะอ้วนเอาได้ง่ายๆ

 ลดอ้วนด้วยกราโนล่า
	 กราโนล่าไม่ได้มีสารเคมีใดๆ	 เหมือนยาลดความอ้วน	
แต่มีวิตามิน	 ไฟเบอร์	 และมีคุณค่าทางอาหารอื่นๆ	ที่กินไป
แล้วร่างกายได้รับพลังงานดีๆ	ท�าให้ได้สุขภาพที่ดี	 และอาจ
จะได้รูปร่างดีเป็นผลพลอยได้	 ซึ่งถ้าอยากจะผอมลง	 ก็ต้อง
มาค�านวณพลังงานหรือแคลอรี่ท่ีเราใช้ในแต่ละวัน	และกิน
ให้น้อยกว่าแคลลอรี่ที่เราใช้ไปในระดับที่พอดี	 (กินคู่สลัด/ 
นม/โยเกิร์ต	 หรือคู่ผักผลไม้สดเป็นมื้อเช้าและเย็น)	 ซึ่งเรา
สามารถน�าไปปรับให้เข้ากับชีวิตประจ�าวันได้
	 จ�าไว้ว่าการลดน�้าหนักที่ดีและได้ผล	 ไม่ใช่	 “การอด
อาหาร”	แต่คอืการลดปริมาณไขมนัสะสมในร่างกาย	โดยมวีธีิ
การหลกัๆ	อยู่	2	วิธี	คอื	ควบคมุอาหารและการออกก�าลงักาย	

เทคนิคการกินกราโนล่า
กินเพิ่มน�้าหนัก เช้า	:	แซนด์วิชแฮมชีส	
หรือโจ๊ก	หรือแพนเค้ก	สาย	:	กราโนล่า	
เที่ยง	:	ข้าวราดแกง	หรือ	ราดหน้า	หรือ	
พาสต้า	บ่าย	:	กราโนล่า	เย็น	:	เย็นตาโฟ	
หรือข้าวผัด	หรือผัดมักกะโรนี
กินคุมน�้าหนัก เช้า	:	โจ๊ก	หรือ	สลัดไข่	
หรือกราโนล่า	เที่ยง	:	ข้าวผัด	หรือสลัด
อกไก่	หรือส้มต�าไก่ย่าง	บ่าย	:	กราโนล่า	
หรือแอปเปิ้ลเขียว	หรือมะละกอ	เย็น	:	
ก๋วยเตี๋ยวน�้าใส	หรือลาบวุ้นเส้น	หรือ	
ซุปมักกะโรนี
กินลดน�้าหนัก เช้า	:	กราโนล่า	เที่ยง	: 
ก๋วยเตี๋ยวน�้าใส	หรือสลัดอกไก่	หรือ	โจ๊ก	
บ่าย	:	แอปเปิ้ลเขียว	หรือมะละกอ	หรือ	
ฝรั่ง	เย็น	:	โจ๊ก	หรือกราโนล่า

การควบคมุอาหารจะช่วยให้เราได้รบัพลงังานและสารอาหาร
อย่างพอเหมาะ	 และการออกก�าลังกายจะช่วยให้ร่างกาย 
แขง็แรง	เสรมิสร้างกล้ามเนือ้	ช่วยเพ่ิมการเผาพลาญพลงังาน	
ดังนั้น	 เพ่ือรูปร่างและสุขภาพที่ดี	 จึงควรท�าควบคู่กันไปจะ
ขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้	

	 เกี่ยวกับกราโนล่า
	 ให้พลงังานสงู	เหมาะกับการทานเป็นอาหารเช้าเพราะ
ร่างกายต้องการพลังงานไปใช้ระหว่างท�างานหรือเรียน	 
โดยกราโนล่า	 1/3	 ถ้วย	 อาจให้พลังงานสูงถึง	 160-200	 
กิโลแคลอรี่
	 ช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้น	 กราโนล่าประกอบด้วยธัญพืช
ไม่ขัดสีหลากหลายชนิด	 มีใยอาหารสูงจะช่วยให้ระบบ 
ขับถ่ายท�างานได้ดี	ไม่ท้องผูก
	 ได้รับสารอาหารหลากหลาย	กราโนล่าประกอบด้วย
อาหารหลากหลายชนิด	ทัง้ข้าวโอ๊ต,	เกลด็ข้าวสาล,ี	ถ่ัวต่างๆ,	
เม็ดมะม่วงหิมพานต์	 ก็ท�าให้มีสารอาหารทั้งคาร์โบไฮเดรต,	
ไขมัน	(ไขมันจากถั่วเป็นไขมันดี),	วิตามิน	และแร่ธาตุต่างๆ 
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คืนสู่ธรรมชาติ
ที่มา	:	พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ไม่อาจแยก
จากกันได้	 แม้ว่าชีวิตในเมืองจะเคลือบคลุมความจริงข้อน้ีเกือบ 
ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์สังเคราะห์	ไม่ว่าที่อยู่อาศัย	เครื่อง
นุ่งห่ม	 ยารักษาโรค	และกระทั่งอาหาร	 ซึ่งเราแทบไม่รู้เลยว่ามี
ธรรมชาติเป็นแหล่งที่มาได้อย่างไร	แม้แต่วิถีชีวิตเราก็ถูกก�าหนด
โดยจังหวะของนาฬิกาและเครื่องจักร	 ย่ิงกว่าเป็นไปตามจังหวะ
ของธรรมชาติ	ความสัมพันธ์ของเราทั้งหลายก็เป็นไปตามหัวโขน	
ตามต�าแหน่งหน้าท่ี	 ชาติชั้นวรรณะ	มิใช่สายสัมพันธ์ฉันเพ่ือน
มนษุย์เผ่าพันธ์ุเดยีวกัน	สรรพชวีติในธรรมชาตทิีเ่ป็นมติรร่วมโลก	
ก็ถูกบงัคบัขับไสให้มาสนองความต้องการของพวกเรา	แต่ท้ังหมด
นีก็้ไม่อาจตัดขาดจากธรรมชาตไิด้	หากใจเราไม่กระด้างจนเกินไป	
เราย่อมยินกระแสเสยีงจากภายใน	ร้องเรยีกให้เราคนืสูธ่รรมชาติ
	 คราใดทีอ่ยู่เบือ้งหน้าทะเล	ละหานห้วย	และเวิง้ฟ้า	ลองปิด
วิทยุ	 วางหนังสือ	และว่างเว้นจากการพูดคุยดื่มกินสักพัก	 เพียง
น้อมใจสู่ธรรมชาติสักชั่วเวลาหน่ึง	 เมื่อตะกอนอารมณ์ความคิด
ที่เคยฟุ้งซ่าน	 สร้างความขุ่นมัวแก่จิตใจได้นอนสงบนิ่ง	ณ	ก้น
บึ้งของหัวใจทีละน้อยๆ	 เราจะได้ประจักษ์กับความสงบ	 ร�างับ	 
ซึง่มรีสบนัดาลใจย่ิงกว่าอารมณ์ท่ีเร้าจติกระตุน้ใจเสยีอกี	ในภาวะ 
เช่นนี้	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	สัมผัสที่เคยปลุกใจให้ตื่นเต้น	จะกลับมี
พลังดึงดูดใจเราน้อยลง	ขณะท่ีสิ่งท่ีซึ่งเคยดูจืดชืด	กลับมีเสน่ห์
อย่างเรียบๆ	แต่ล�้าลึกยิ่งนัก	ถึงตรงนี้เราจะเริ่มประจักษ์แก่ใจว่า	
อะไรคือสิ่งที่ชีวิตของเราต้องการจริงๆ	อะไรที่เป็นเพียงของชั่วครู่
ชั่วยามท่ีมาแล้วก็ผ่านไป	และอะไรเล่าที่ควรค่าแก่การเป็นหลัก
พิงอิงอาศัยของจิตใจเรา

	 ชีวิตในเมืองที่ยุ่งเหยิง	 สับสน	บ่อยครั้งท�ำให้เรำนึกถึงป่ำเขำล�ำเนำธำรอัน
รืน่รมย์	ควำมพลกิเปลีย่นผนัแปรอย่ำงรวดเรว็ของสิง่รอบตวัจนปรบัใจแทบไม่ทนั	
ท�ำให้เรำนกึถงึควำมสงบ	เคลือ่นคล้อยอย่ำงช้ำๆ	ของธรรมชำต	ิยิง่ชีวติในกรงุแห้ง
แล้งมำกเท่ำไร	ธรรมชำติก็ยิ่งมีแรงดึงดูดใจมำกเท่ำนั้น
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	 นักท่องเที่ยวที่มีปัญญา	ย่อมอาศัยธรรม
เป็นปัจจยั	น้อมน�าไปสูภ่าวะอนัประณีต	ย่ิงกว่า
เป็นเพียงฉากหลังของสันทนาการ	การละเล่น	
หรอืความบนัเทงิจากเครือ่งยนต์กลไก	ธรรมชาติ
แห่งป่าเขาท้องทะเลน้ีเอง	จะน้อมน�าให้เราได้
เข้าถึงธรรมชาตภิายในตวัเรา	ธรรมชาตทิีร่อการ
ค้นพบของเราอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน	และการค้นพบ
ตามล�าดบัขัน้นีเ้อง	จะน้อมน�าให้เราได้ประจกัษ์
ว่า	 ธรรมชาติภายในน้ี	 ทรงคุณวิเศษย่ิงกว่า
ธรรมชาติภายนอกที่เราแลเห็น	ความสุข	สงบ	
ร�างับ	จากภาวะจิตภายใน	ดื่มด�่า	ฉ�่าชื่นยิ่งกว่า
ความสุขจากป่าเขาท้องทะเลเสียอีก	เป็นความ
ประณีตลกึซึง้	ซึง่ในทีส่ดุแล้วเราสามารถประสบ	
สัมผัส	ได้ทุกขณะ	ในที่ทุกสถาน	โดยไม่จ�าเป็น
ต้องเดินทางหลีกเร้นไปที่ไกลๆ
	 เราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ	 ชีวิตอัน
ผาสุกย่อมมีได้ด้วยการธ�ารงความสัมพันธ์เป็น
หนึง่เดียวกับธรรมชาต	ิการกลบัสูธ่รรมชาต	ิเป็น
ส่ิงจ�าเป็นส�าหรับคุณภาพชีวิต	 แต่นี้ไม่จ�าเป็น
ต้องหมายความว่าจะต้องไปสู่สถานหลีกเร้น	
การคืนสู่ธรรมชาติที่แท้	 และมีความหมายย่ิง
กว่าน้ันคอื	การกลบัสูธ่รรมชาตภิายในตวัเราเอง	
กลับไปเพ่ือการค้นหาและรู้ซึ้งถึงตัวเรา	 เข้าใจ
ตนตามท่ีเป็นจริง	และรู้จักธรรมชาติของจิตใจ
เรา	 อะไรที่ท�าจิตเราให้เหนื่อยอ่อน	 ย่ังใจให้
แจ่มใส	ทกุข์สขุภายในเกิดข้ึนมาได้อย่างไร	และ
ท�าไมเราจึงหัวปักหัวป�าไปกับมันได้อย่างไม่รู้
เนื้อรู้ตัว	 ฯลฯ	การหมั่นพินิจตนและการฝึกฝน
ใจอย่างต่อเนือ่ง	จะน�าเราเข้าสูธ่รรมชาตขิองตวั
เราลึกซึ้งข้ึนเรื่อยๆ	และยังความผาสุกสงบแก่
จิตใจ	 เป็นความแจ่มกระจ่างในขณะท่ีผู้คนพา
กันหลับไหล	 เป็นความสงบในท่ามกลางเมือง
กรุงอันจอแจแออัดน้ี	 มิใช่ภาวะที่เกิดจากการ
ปลีกตัว	 และหมกมุ่นกับตัวชั่วนาตาปี	 แต่เป็น
ภาวะท่ีจะเอื้อให้การเก้ือกูลผู้อื่นเป็นไปอย่างมี
พลัง	แน่วแน่	และมั่นคง
	 การคืนสู่ธรรมชาติโดยนัยนี้	มิต้องเริ่มต้น
ที่ภูหลวง	ตะรุเตา	หรือเขาใหญ่	แต่สามารถเริ่ม
ต้นที่จิตใจของเรา	ตรงนี้	และเดี๋ยวนี้ได้ทันที	
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16	ธันวาคม	–	15	มกราคม	
(ราศีธนู)
คุณสามารถใช้ชวิีตแบบสบายๆ	กับความ
ส�าเร็จท่ีคุณได้สร้างเอาไว้	 มักได้เงินจาก
การเล่นหุ้น	 ซื้อสลากกินแบ่ง	 ปล่อยเงิน
กู้	 เก็บค่าเช่า	 และต้องไม่ลืมดูแลรักษา
สุขภาพด้วย	 อย่านอนดึก	 นอนน้อยจน
เกินไป	คุณพอใจกับงานของตัวเอง	สนุก
ที่ได้ท�างาน	และมักหาแรงบันดาลใจดี	ๆ	 
เพ่ือสร ้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้น	 คุณมี
อารมณ์อ่อนไหวง่าย	 หากงานผิดพลาด
หรือมปัีญหาก็จะเสยีอกเสยีใจได้ง่าย	ควร
ท�าบญุ	ช่วยเหลอืคนอืน่	หรอืเป็นส่วนหนึง่
ของโครงการการกุศลต่างๆ	ก็เป็นโอกาสที่
ดีส�าหรับคุณ

13	กุมภาพันธ์	–	13	มีนาคม	
(ราศีกุมภ์)
คุณต ้องการปรับเปลี่ยนวิถีชี วิตของ 
ตัวเอง	อยากจัดสรรอะไรๆ	ให้มันมีความ
ลงตัวมากขึ้น	 เพราะเห็นหนทางที่จะ
พัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้	 แต่
ตอนนี้ยังไม่ได้จริงจังกับการน�าความคิด
น้ัน	 การเงินไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว	้
ตั้งใจเอาไว้	 การงานได้รับการส่งเสริม
จากหัวหน้า	 เจ้านาย	 หรือผู ้ใหญ่เพศ
ชาย	 เขาจะท�าดีกับคุณ	 เป็นมิตรและ
พร้อมจะสนับสนุนคุณในทุกๆ	 เรื่อง	ควร
ท�าบุญกับเด็กที่ขยันท�างาน	หากคุณเห็น
เด็กๆ	มีความต้ังใจในการท�างาน	 ก็ควร
ส่งเสริมเขา		

13	เมษายน	–	13	พฤษภาคม	
(ราศีเมษ)
คุณต้องใช้ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า	หูตาต้องว่องไว	ตัดสินใจด้วย
ความเด็ดขาด	 เพราะจะมีสถานการณ์ 
เกิดขึ้น	 แม้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แต่ก็
ต้องรีบคิด	 เพ่ือท�าให้ถูกต้อง	 การเงินมี
ความราบรืน่	หากมโีอกาสหารายได้พิเศษ
จากการท�างานศิลปะจะส่งเสริมการเงิน 
เพิ่มขึ้น	การงานมีความก้าวหน้า	สนุกไป
กับการเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ	แม้ต้องท�างานหนกั	
แค่เหน่ือยกาย	 แต่จิตใจมีความสุขท่ีได้
ท�างาน	ควรท�าบุญกับผู้เสียชีวิต	 ท�าบุญ
งานศพ	ไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานหรอืช่วย
เรื่องการเงิน	จะลดอิทธิพลร้ายๆ	ที่เกิดขึ้น
กับคุณได้

16	มกราคม	–	12	กุมภาพันธ์	
(ราศีมังกร)
คณุมคีวามสามารถในการท�างาน	มคีวาม
กระตือรือร้นอยู่ในตัวอย่างเต็มเปี่ยม	เมื่อ
มีโอกาสอะไรเข้ามาในขณะที่ยังมีไฟอยู	่
ต้องรีบรับเอาโอกาสน้ันเอาไว้	 การเงินมี
ความลงตัวเป็นอย่างดี	แต่ยังมีบางอย่าง
ในการเงินท่ีต้องทุ ่มเท	 ใช้ความอดทน	
หากไม่รอคอยและพยายามมากพอก็ไม่
สามารถจะประสบความส�าเร็จได้	 การ
งานมีความราบรื่น	ได้รับการส่งเสริมจาก
เจ้านาย	จากผู้ใหญ่ที่เห็นคุณค่าของคุณ	
หากน�าเสนออะไรจะได้รับการตอบรับท่ี
ดี	ควรท�าบุญให้มากๆ	จะส่งเสริมให้ชีวิต
ราบรื่น	ประสบความส�าเร็จได้ง่าย	โดยไม่
ต้องเหนื่อยมาก	

14	มีนาคม	–	12	เมษายน	
(ราศีมีน)
มีปัญหาสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามความคิด
ของคุณ	 ซึ่งปัญหาน้ีไม่ได้เป็นเรื่องยาก
ล�าบากมากมายสามารถท่ีจะแก้ไขได้
หรือเลือกท่ีจะมองข้ามข้อบกพร่องนี้ไป
ได้	 คุณจัดการกับการเงินได้เป็นอย่างดี	
ความขยันขันแข็งและตั้งใจท�างานท�าให้
การเงินมีความมั่นคง	การท�างานมีความ
ก้าวหน้า	 อยากจะเปล่ียนแปลงงานให้
ดีย่ิงข้ึนอยู่เสมอ	 แต่ต้องพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบ	 ไม่ควรตัดสินใจไป
โดยที่ยังไม่มั่นใจ	ควรท�าบุญโดยการส่ง
เสรมิงานฝีมอื	หรอืสิง่ทีต้่องใช้ความอดทน
พยายามมากๆ	หรอืท�าบญุกับโครงการใน
ระยะยาวก็ได้

14	พฤษภาคม	–	13	มิถุนายน	
(ราศีพฤษภ)
คุณมีความกระตือรือร ้นในการท�าสิ่ง
ต่างๆ	 ด้วยความมุ่งมั่นและคล่องแคล่ว
ว่องไว	มั่นใจในตัวเองอย่างมาก	มีพลัง
ชีวิตอย่างเต็มเปี่ยม	 ไม่ว่าจะท�ากิจกรรม
อะไรก็จะประสบความส�าเรจ็อย่างรวดเรว็	
มีวิธีบริหารเงินที่ดี	 คุณใจเย็น	 ใส่ใจกับ
รายละเอียด	 การท�างานจะต้องมีสติอยู่
ตลอดเวลา	เพราะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น
ได้อย่างรวดเร็ว	 อาจเป็นแค่ปัญหาเล็กๆ	 
ก็จะมผีลทีต่ามมามากมาย	ควรท�าบญุกับ
วัดวาอารามท่ีมีความสวยงามมีชื่อเสียง
ในด้านศลิปะ	ได้ท�าบญุแล้ว	ก็ยังได้ชืน่ชม
ผลงานศิลป์อีกด้วย

Horoscope
ดวงประจ�าเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2560
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14	มิถุนายน	–	14	กรกฎาคม	
(ราศีเมถุน)
คุณมีจิตใจใฝ่เรียนรู ้	 สนใจศึกษาค้นหา
ข้อมลูต่างๆ	ตลอดเวลา	ท�าความเข้าใจเพ่ือ
น�าไปสู่การพัฒนาตัวเอง	 หากต้องการจะ
เรียนรู้อะไร	สามารถที่จะท�าได้อย่างเต็มที	่ 
การเงินมักมีปัญหาหรือต้องจัดการอย่าง
กะทนัหัน	แต่กส็ามารถควบคุมได้เป็นอย่าง
ดี	 คุณไม่ได้เตรียมเงินส�าหรับการใช้จ่ายนี้
เอาไว้ก่อน	ท�าให้ต้องตัดสินใจว่าจะจัดการ
เช่นไรด	ีการงานจะได้ท�างานท่ีมคีวามถนดั
สร้างผลงานของตัวเองได้	 เป็นผลงานที่ 
ภาคภูมิใจ	ควรท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิเพศ
หญิงทีม่คีวามสวยงาม	หรอืท�าบญุด้วยการ
ถวายเครื่องแต่งกายแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์

17	สิงหาคม	–	16	กันยายน	
(ราศีสิงห์)
คุณมีความเป็นผู้ใหญ่	 และพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์ต่างๆ	 เชื่อมั่นใน
ความสามารถของตัวเอง	การเงินมีความ
ราบรื่น	 เพราะจัดการได้อย่างรวดเร็ว	
ปัญหาใหญ่ก็กลายเป็นปัญหาเลก็ๆ	อย่าง
ไม่น่าเชือ่	ด้านงานได้รบัผลประโยชน์	จาก
ที่ท�างานอย่างล้นหลาม	เนื่องจากผลงาน
ที่ออกมานั้น	 เป็นผลงานที่ต้องใช้ความ
สามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของคุณ
อย่างมาก	จึงสร้างความภูมิใจและสร้าง
การยอมรับให้กับคุณได้อย่างมากทีเดียว	
ควรท�าบุญเก่ียวกับน�้า	 เช่น	 ท�าบุญด้วย
น�้า	บริจาคน�้า

17	ตุลาคม	–	15	พฤศจิกายน	
(ราศีตุลย์)
คุณมีความสุขและพอใจในวิถีชีวิตของ 
ตัวเอง	 ส่ิงที่เป็นอยู่สร้างความพึงพอใจ
โดยไม่ต้องคิดหนักกับทุกๆ	 เรื่องเหมือน
อย่างแต่ก่อน	มคีวามลงตวัในชวิีต	มคีวาม
สุขกับสิ่งที่เรียบง่าย	 การเงินจัดการได้
อย่างประสบความส�าเร็จ	 แม้จะต้องเจอ
กับข้อจ�ากัดต่างๆ	ที่มีอยู่อย่างมาก	งานก็
มีข้อจ�ากัดเช่นกัน	มีปัญหาในด้านระบบ
ระเบียบข้อตกลงต่างๆ	 อยู่ค่อนข้างมาก	
ปัญหานี้ท�าให้รู้สึกเบื่อหน่าย	 ไม่สบายใจ	
อยากจัดการให้มันเรียบร้อย	ควรท�าบุญ
โดยช่วยเหลือผู ้ประสบภัย	 ผู ้มีปัญหา	 
มีความเดือดร้อนหนักๆ

15	กรกฎาคม	–	16	สิงหาคม	
(ราศีกรกฎ)
คณุได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดกัีบความ
ส�าเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้ผลงาน
ของคุณ	นอกจากได้รับการยอมรับแล้ว
ยังได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอีกต่าง
หาก	 การเงินคุณมีอ�านาจ	 และมีความ
สามารถในการจัดการ	 น�าไปในทิศทาง
ท่ีดี	 เรื่องที่ยากกลายเป็นเรื่องง่าย	 ไม่มี
ปัญหาท่ีน่าวิตกกังวลแต่อย่างใด	 เรื่อง
งานได้รบัการส่งเสรมิจากผูใ้หญ่เพศหญิง
ที่มีอ�านาจ	คนลักษณะดังกล่าวจะเข้าอก
เข้าใจและส่งเสริมคุณในการท�างาน	ควร
ท�าบญุเก่ียวกับสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิท่ีมคีวามลีล้บั
เช่น	พระราหู	เป็นต้น	

17	กันยายน	-16	ตุลาคม	
(ราศีกันย์)
เป็นช่วงท่ีคุณใส่ใจการศึกษา	 ให้ความ
ส�าคัญและเห็นคุณค่าของความรู ้ 	 จึง
อยากหาความรูเ้พ่ิมเตมิ	หรอืเรยีนรูใ้นบาง
สิ่งบางอย่างที่มีความสนใจ	และใช้เวลา
ไม่มากนัก	 เงินมักใช้จ่ายหมดไปกับการ
แต่งกาย	 กับการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตัวเองให้ดูดีตลอดเวลา	การงานประสบ
ปัญหาได้ง่ายเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนอย่าง
กะทันหัน	ต้องแก้ไขสถานการณ์ด้วยสติ
และความรอบคอบอยู่ตลอดเวลา	 ควร
ท�าบุญร่วมกับครอบครัว	 หรือท�าบุญให้
กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว		

16	พศจิกายน	–	15	ธันวาคม	
(ราศีพิจิก)
คณุเชือ่มัน่ในแนวทางและวธีิการของคณุ	
ไมเ่ปลี่ยนแปลงอะไรตามสภาพแวดลอ้ม	
ไม่ยอมท�าตามคนอืน่หากไม่ได้มคีวามคดิ 
และความเชื่ออย่างนั้น	 ท�าให้ดูขวาง
โลกบ้างบางครั้ง	 การเงินแม้จะติดขัด
บ้างในบางเรื่อง	 แต่ก็แก้ไขสถานการณ์
จนสามารถผ่านพ้นไปด้วยดี	 งานของ
คุณต้องใช้ความระมัดระวังและมีสติใน
การท�างานให้มากๆ	 อย่ามองในแง่ร้าย	
แล้วท�าให้ตัวเองรู้สึกแย่	 ควรท�าบุญกับ
ศาสนา	วัดวาอาราม	พระ	หรอืการบรจิาค 
หนังสือ	 การเป็นครูอาสาสมัคร	 ท�าบุญ
เกี่ยวข้องกับการศึกษา
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