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	 ตลอดปี	2560	ทีผ่่านมา	นบัเป็นอกีหนึง่ปีแห่งความท้าทายของเอก็โก	กรุป๊
ในการด�าเนินธุรกิจให้บรรลุผลส�าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และใน
เดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 เรายังได้มีโอกาสต้อนรับคุณจักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน	์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านใหม่ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ
ติดตามและท�าความรู้จักกับคุณจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 ผ่านทางคอลัมน	์ 
EGCO	Group	Focus	นอกจากนี้	คอลัมน	์Talk	Tell	Told	เรายังมีเรื่องราวของ	
“โรงไฟฟ้าคลองหลวง”	โรงไฟฟ้า	SPP	ซึ่งได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว
เม่ือเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา	มาตดิตามกนัว่าทีม่าทีไ่ปของโรงไฟฟ้าคลองหลวง
นัน้เป็นอย่างไร	ในส่วนของคอลมัน์	Life	Around	the	World,	Go	Green,	Health	
และอีกหลายคอลัมน์	 เรายังคงน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง	 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้อัพเดทเรื่องราวครบทุกไลฟ์สไตล์

	 สุดท้ายนี้	 Life	 ขอเป็นตัวแทน	EGCO	Group	กล่าวสวัสดีปีใหม่	 2561	 
ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยัส่งความปรารถนาดนีีใ้ห้แก่ผูถ้อืหุน้	และครอบครวั	
ให้มีความสุขเนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นส่ิงใหม่ๆ	 มีสุขภาพที่แข็งแรงและจิตใจ 
ที่เข้มแข็ง	ตลอดปีและตลอดไป

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
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ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณรุจิรดา กองรส
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์
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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
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	 บริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	หรือ	NED	ในกลุ่มเอ็กโก	
โดยคณุณฐัเิดช	จติครองธรรม	ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร	รบัรางวลั
และเกยีรตบิตัร	CSR-DIW	Award	2017	โครงการส่งเสรมิโรงงาน
อตุสาหกรรมให้มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและชมุชนอย่างยัง่ยนื	
โดยมคีณุมงคล	พฤกษ์วัฒนา	อธิบดกีรมโรงงานอตุสาหกรรม	เป็น
ผู้มอบรางวัล	ณ	ห้องมัฆวานรังสรรค์	สโมสรกองทัพบก	
	 โครงการดงักล่าวจดัขึน้โดยกรมโรงงานอตุสาหกรรมเพือ่ส่ง
เสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด�าเนินกิจการตามมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างย่ังยืน	 โดย
เริ่มด�าเนินการมาตั้งแต่ปี	2551

NED รับรางวัล CSR-DIW Award
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	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดยคุณจณิน	 วัฒนปฤดา	
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร	 เป็นผู้แทนองค์กร	
เข้ารับโล่เกียรติยศ	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน	 สาขาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม	เนือ่งในวนัเยาวชนแห่งชาต	ิประจ�า
ปี	 2560	 โดยมีพลเอกบัณฑิตย์	 มลายอริศูนย์	
ผู้แทนพระองค์	 ประธานในงาน	 เป็นผู้มอบโล่
เกียรติยศ	 ส�าหรับงานดังกล่าว	 จัดโดยกรม
กิจการเด็กและเยาวชน	กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์	 ณ	 ห้องรอยัล	 
จูบิลี	 บอลรูม	 อาคารชาเลนเจอร์	 อิมแพ็ค	
เมืองทองธานี	 จังหวัดนนทบุรี	 เมื่อวันที่	 20	
กันยายน	2560	ปีผ่านมา
	 โล่เกียรติยศ	 ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็ก
และเยาวชน	 เป็นโล่เชิดชูเด็กเยาวชน	บุคคล	
และองค์กรทีท่�างานด้านการพฒันาสงัคมดเีด่น	

เอ็กโก กรุ๊ป รับโล่เกียรติยศ ผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน	 สร้างแรงจูงใจแก่ผู้ท�าคุณงามความดี	 
มีความสามารถเป็นแบบอย่าง	 และน�ามาเผยแพร่ต่อสาธารณชน	 
เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้เกิดการส่งเสริมเยาวชน
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	 โรงไฟฟ้าขนอม	ในกลุ่มเอ็กโก	โดย
คุณโกศล	 ศิริวาลย์	 ผู้ช่วยผู ้จัดการโรง
ไฟฟ้าขนอม	 เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าขนอม	
รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดี
เด่นด้านความปลอดภัยประจ�าปี	 2560	
โดยมีพลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก
รัฐมนตรี	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
ในงาน	Thailand	Labour	Management	
Excellence	Award	2017	ซึ่งจัดโดยกรม
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	กระทรวง
แรงงาน	ณ	ห้องแกรนด	์ไดมอนด์บอลรูม	
อิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	

โรงไฟฟ้าขนอมรับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น
ด้านความปลอดภัยประจ�าปี 2560

	 ร า ง วั ล ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	 หรือ	 
Thai land	 Labour	 management	 
Excellence	 Award	 มอบให้กับสถาน
ประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการ
ด้านแรงงานยอดเยี่ยม	คือ	มีการบริหาร
จดัการด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิาร
แรงงานทีด่	ีมกีารบรหิารจดัการด้านความ
ปลอดภัยที่ดี	 ตลอดจนมีการประกาศ 
ใช้มาตรฐานแรงงานไทย	 (มรท.8001-
2553)	และธ�ารงรักษาไว้อย่างต่อเนื่อง



เอ็กโก กรุ๊ป ขยายธุรกิจใน สปป.ลาว ต่อเนื่อง ลงนามสัญญา
ผู้ถือหุ้นและซื้อขายไฟฟ้าโครงการ “น�า้เทิน 1”

	 เ อ็กโก	 กรุ ๊ป	 เดินหน ้าร ่วมทุน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 “น�้าเทิน	 1”	
ใน	สปป.ลาว	 โดยโครงการประสบความ
ส�าเร็จในการลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
และรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	
	 คณุชนินทร์	เชาวน์นรัิตศิยั	กรรมการ	
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	
กรุ๊ป	 เปิดเผยว่า	 “เอ็กโก	 กรุ๊ป	 บรรลุข้อ
ตกลงในการร่วมทุนเพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน�้า	“น�้าเทิน	1”	ซึ่งตั้งอยู่บน
ล�าน�้ากะดิ่ง	 แขวงบอลิค�าไซ	 สปป.ลาว	
โดยได้ลงนามสัญญาระหว่างผู ้ถือหุ ้น
ของบริษัท	น�้าเทิน	1	เพาเวอร์	จ�ากัด	เมื่อ
วันที	่4	กันยายน	2560	ซึ่งเอ็กโก	กรุ๊ป	มี
สัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	 25	 ในขณะที่	
บริษัท	พอนสัก	กรุ๊ป	จ�ากัด	(Phonesack	
Group	Co.,	 Ltd.)	 และบริษัท	 อีดีแอล	 
เจเนอเรชั่น	 จ�ากัด	 (EDL-Generation	
Public	Company)	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ	60	และร้อยละ	15	ตามล�าดับ”	

จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น
เป็น	 1,040	 เมกะวัตต์	 หรือร้อยละ	 23	
ของก�าลังการผลิตทั้งหมด	นอกจากนั้น	
จะเป็นส่วนหน่ึงในการเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย	
และช่วยตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
ที่เพิ่มขึ้นใน	สปป.ลาว	ด้วย”	คุณชนินทร์ 
กล่าวสรุป

	 นอกจากนั้น	เมื่อวันที่	23	กันยายน	
2560	บริษัท	น�้าเทิน	1	เพาเวอร์	จ�ากัด	ได้
ลงนามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	
514.3	เมกะวตัต์	และกบัรฐัวสิาหกจิไฟฟ้า
ลาว	จ�านวน	130	เมกะวัตต์	ซึ่งสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าทั้ง	2	ฉบับ	มีอายุสัญญา	27	ปี	
นบัจากวนัเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์	ในปี	
2565
	 “การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
น�า้ใน	สปป.ลาว	ครัง้นี	้เป็นไปตามกลยุทธ์
การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่มีฐาน
อยู่แล้ว	และสอดคล้องกับเป้าหมายของ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ที่จะเพ่ิมสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้
ได้ร้อยละ	30	ภายในปี	 2569	 โดยท�าให้
ปัจจบุนัเอก็โก	กรุป๊	มกี�าลงัการผลติไฟฟ้า
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จะช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพลังความร้อนร่วม	 
(Cogeneration)	 ตลอดจนช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าของประเทศ 
อีกด้วย”
	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	ตั้งอยู่ที่ต�าบลท่าผา	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	เป็นโรง
ไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ	จ�านวน	2	หน่วย	มกี�าลงัผลติ
ติดตั้งรวม	256	เมกะวัตต์	ซึ่งแต่ละหน่วยมีก�าลังผลิตติดตั้ง	128	เมกะวัตต์	ประกอบ
ด้วยเครื่องกังหันก๊าซ	ก�าลังผลิต	44	เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครื่อง	และเครื่องกังหันไอ
น�้า	 ก�าลังผลิต	 40	 เมกะวัตต์	 จ�านวน	1	 เครื่อง	 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก	 (Small	Power	Producer	 -	 SPP)	 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย	จ�านวนรวม	180	เมกะวตัต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	ในขณะทีก่�าลงัการผลติ
ไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอืและไอน�า้จากกระบวนการผลติจะจ�าหน่ายให้แก่ลกูค้าอตุสาหกรรม

เอ็กโก กรุ๊ป เดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า SPP 
“บ้านโป่ง” จ.ราชบุรี ขยายพอร์ตไฟฟ้าในประเทศ

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล
หุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 3 จากงาน 
SET Sustainability 

Awards 2017

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โดยคุณวาสนา	 วงศ์พรหมเมฆ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	 –	 
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่	 เป็นผู้แทนองค์กร	 เข้ารับรางวัล	Thailand	Sustainability	
Investment	 (THSI)	หรือการผ่านเกณฑ์การประเมินให้เป็น	 “หุ้นยั่งยืน”	ต่อเน่ืองเป็นปี
ที	่3	ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	โดยมีคุณเกศรา	มัญชุศรี	กรรมการและ 
ผู้จัดการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นผู้มอบรางวัล	ในงาน	SET	Sustainability	 
Awards	 2017	 เมื่อวันที่	 8	 พฤศจิกายน	 2560	ที่ผ่านมา	ณ	อาคารตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย	
	 ส�าหรับการประกาศผล	 Thailand	 Sustainability	 Investment	 (THSI)	 หรือ	 
“รายช่ือหุ้นยัง่ยนื”	นี	้สะท้อนว่าเอก็โก	กรุป๊	เป็นหนึง่ในบรษิทัจดทะเบยีนทีเ่หน็ความส�าคญั
ของการด�าเนนิธรุกจิอย่างสมดลุระหว่างผลประกอบการทางการเงนิ	และความรบัผดิชอบ 

ต่อผู ้มีส ่วนได้เสีย	 ตลอดจนการดูแล
สังคมและส่ิงแวดล้อม	 รวมถึงสามารถ
น�าประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และ
บรรษัทภิบาล	หรือ	ESG	(Environment,	
Social,	Governance)	 ไปใช้เป็นกลไก
ในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 โดยมีบริษัทที่ผ่านเกณฑ์
การประเมนิด้านความยัง่ยนืและได้รบัคดั
เลือกให้อยู่ใน	“รายชื่อหุ้นยั่งยืน”	ทั้งหมด	
65	บริษัท

	 คุณจักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน์	 เปิด
เผยว่า	“โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	ในกลุ่มเอ็กโก	 
ซึ่งบริษัทฯ	 ถือหุ ้นร้อยละ	 100	 ได้เริ่ม
เดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบแล้ว	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2560	 
ที่ผ่านมา	 ซ่ึงโรงไฟฟ้าน้ีจะช่วยเพิ่มราย
ได้ให้แก่เอ็กโก	กรุ๊ป	 อย่างต่อเนื่อง	 โดย
จะรับรู ้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส	 4	 ของปี	
2560	เป็นต้นไป	ทั้งนี้	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง
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	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้จัดงานโครงการ
พบปะผู้บริหารครั้งที	่4/2560	ณ	โรงแรม 
ดิโอกุระ	 เพรสทีจ	กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่	29	
พฤศจิกายน	2560	ที่ผ่านมา	เพื่อรายงาน
และวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานทางธรุกจิ
และการเงนิของกลุม่เอก็โกในไตรมาสที่	3	
ปี	 2560	พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้า
โครงการต่างๆ	 และทิศทางการด�าเนิน
ธรุกิจของบรษิทัในอนาคต	โดยเปิดโอกาส
ให้นักวิเคราะห์และนักลงทุนได้ซักถาม
ข้อมูลของบริษัทในประเด็นต่างๆ	

โครงการพบปะผู้บริหาร

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โดย	 คุณจักษ์กริช	 
พิบูลไพโรจน์	 กรรมการผู ้จัดการใหญ	่
พร ้อมด ้วย	 คุณป ิยะ	 เจตะสานนท	์ 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 สายงาน
บัญชีและการเงิน	 น�าคณะนักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุน	 เยี่ยมชม	ความคืบ
หน้าในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้าไซยะบุรี	 ณ	 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ในระหว่าง
วนัที	่30	พฤศจกิายน	ถงึ	2	ธนัวาคม	2560	

เอ็กโก กรุ๊ป น�านักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน 
เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�า้ไซยะบุรี

ที่ผ่านมา	 โดยการเย่ียมชมในครั้งนี้ประกอบด้วย	 การบรรยาย
ข้อมูลต่างๆ	 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าไซยะบุรี	 อาทิ	
ประวัติความเป็นมา	 รายละเอียดของโครงการ	แผนการก่อสร้าง	
และอัพเดตความก้าวหน้าในการก่อสร้าง	พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนได้ซักถามประเด็นต่างๆ	จากผู้
ดแูลโครงการโดยตรง	ตลอดจนการเย่ียมชมพืน้ทีโ่ดยรอบของการ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�า้ไซยะบุร	ี
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ร่วมออกบูธในงาน	SET	in	the	City	
2017	 มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี	 ซึ่งจัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายใต้แนวคิด	“จุด
ประกายความคิดการลงทุน	พลิกอนาคตคุณสู่ความ
ส�าเร็จ”	ณ	รอยัล	พารากอน	ฮอลล์	ชั้น	5	เมื่อวันที่	16	–	
19	พฤศจิกายน	2560	ที่ผ่านมา	ณ	ศูนย์การค้าสยาม
พารากอน	 โดยในครั้งนี้บูธของเอ็กโกได้ให้ข้อมูลทาง
ธุรกิจ	ผลการด�าเนินงานที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง	ความ
ส�าเร็จในป	ี2560	ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ	ข้อมูลโรง
ไฟฟ้า	และความรับผิดชอบต่อสังคม	นอกจากนี้	 ยังมี
กิจกรรมให้ผู้ชมบูธได้ร่วมสนุก	 เพื่อท�าความรู้จักและ
เข้าใจการด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก	 กรุ๊ป	มากยิ่งขึ้น	 ซ่ึง
ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี

SET in the City 
2017 
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คณุจกัษ์กรชิ พบิลูย์ไพโรจน์
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เอก็โก กรุป๊

สานต่อภารกิจ 
เพื่อความเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืน
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	 คุณจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญญ า ต รี	
สาขาวิศวกรรมเครื่ องกลจากคณะ
วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์ 	 จุ ฬ า ล ง ก รณ ์
มหาวิทยาลัย	หลังเรียนจบ	ได้เข้าท�างาน
ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	 โดยรับผิดชอบด้านปฏิบัติการ	
และด้านการบ�ารุงรักษา	 รวมทั้งมีโอกาส
ท�างานหมุนเวียนในหลากหลายต�าแหน่ง
หน้าที่	 กระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งในสายงานบริหาร	 โดยเริ่มจาก
การเป็นผูช่้วยผูว่้าการ	การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	ดแูลงานด้านธรุกจิบ�ารงุ
รักษา	ให้กับโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	และโรง
ไฟฟ้าของภาคเอกชน	 ต�าแหน่งล่าสุด	
คือ	 รองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ	 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 ซึ่งนอกจาก
งานด้านการบ�ารุงรักษาที่ดูแลอยู ่เดิม
แล้ว	ยังดูแลบริษัทในเครือ	กฟผ.	5	แห่ง	
ได้แก่	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	
(EGCO)	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	ราชบุรีโฮลดิ้ง	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 (RATCH)	บริษัท	กฟผ.	
อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด	(EGATi)	บริษัท	
อีแกทไดมอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (EDS)	
และบริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น	 จ�ากัด	
(DCAP)

 มุมมองต่อเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก่อนเข้า
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
	 การพบกันครั้งแรกนี้	 คุณจักษ์กริช 
ได ้บอกเล ่ าความประทับใจที่ มีต ่ อ 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ว่า	 “ในช่วงที่ผมยังด�ารง
ต�าแหน่งเป็นรองผู้ว่าการพัฒนาธุรกิจ	
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 
ผมมีโอกาสได้ดูแลบริษัทในเครือของ	
กฟผ.	อย่างใกล้ชิด	และเหน็ว่าเอก็โก	กรุป๊	
นั้น	มีความโดดเด่นเรื่องศักยภาพในการ
เติบโตในเกณฑ์ที่ดีมาก	 ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทนุ	รายได้	และผลประกอบการ	รวมถงึ
มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง”

	 เมื่อวันที	่1	ตุลาคม	2560	ที่ผ่านมา	
นับเป็นอีกหนึ่งวันส�าคัญส�าหรับ	 ‘เอ็กโก	
กรุ๊ป’	 เมื่อคุณจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ 
ได้เข้ารบัต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)	ซึ่งใน
โอกาสน้ี	กองบรรณาธกิารของนติยสาร	
Life	 ได้รับเกียรติร่วมพูดคุย	 เพื่อเป็น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านในการท�าความ
รู้จักกับคุณจักษ์กริชให้มากขึ้น
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	 ความรู้สึกเมื่อท�าหน้าที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ของเอ็กโก	กรุ๊ป
	 หลังเข้าสัมผัสเอ็กโก	กรุ๊ป	ในบทบาทของ	President	ต้นทุนความประทับใจที่มีอยู่
เดิม	ได้รบัการตอกย�า้	โดยคณุจกัษ์กรชิเล่าว่า	“ผมรูส้กึดใีจและภมูใิจทีผู่บ้รหิาร	กฟผ.	และ
คณะกรรมการบรษิทั	เอก็โก	ให้ความไว้วางใจในตวัผม	และมอบหมายให้ผมได้มาดแูลที่
นี่	ซึ่งผมเองก็ชื่นชมเอ็กโก	กรุ๊ป	อยู่ก่อนแล้ว	ผมคิดว่าเอ็กโก	กรุ๊ป	มีการด�าเนินธุรกิจที่มี
ประสิทธิภาพ	และนับตั้งแต่วันแรกที่ผมได้เข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นอย่างชัดเจน	คือ	ศักยภาพและความสามารถของบุคลากรใน 
เอ็กโก	กรุ๊ป	เป็นองค์ประกอบส�าคัญ	และเป็นจุดเด่นที่ท�าให้วันนี้	 เอ็กโก	กรุ๊ป	สามารถ
เจริญเติบโตได้อย่างมั่นคง	 ในการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้	 สามารถสร้างมูลค่าให้แก่ 
ผู้ถือหุ้น	ควบคู่ไปกับการใส่ใจในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและร่วมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและสังคม”		

	 สานต่อภารกิจส�าคัญ	เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
	 การเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมา	 เป็นผลงานเชิงประจักษ์	 
ที่ท�าให้คุณจักษ์กริชเชื่อมั่นใน	เอ็กโก	กรุ๊ป	อย่างไรก็ตาม	เอ็กโก	กรุ๊ป	ภายใต้การน�าของ
คุณจักษ์กริชในวันนี้	คุณจักษ์กริชย�้าว่ายังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป	
	 “แม้ว่าวันนี้	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 จะเติบโตในระดับหนึ่งแล้ว	ผมยังเชื่อมั่นว่าเอ็กโก	กรุ๊ป	
เป็นกลุ่มธุรกิจที่จะมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต	 มีความยั่งยืน	 และ 
มีผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจแก่ผู้ลงทุน	 และเพ่ือให้บริษัทมีการพัฒนาต่อไปมาก 
ยิ่งขึ้น	สิ่งส�าคัญส�าหรับผมนับจากนี	้คือ	การสานต่อภารกิจส�าคัญในด้านต่างๆ	ของ 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาโอกาสการลงทุน	ทั้งในประเทศไทย	และแถบ
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกการก�ากบัดแูลโรงไฟฟ้าในกลุม่เอก็โกให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	
และการบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและ 
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ภายใต้แผนงบประมาณที่วางไว้”
	 “นอกจากน้ัน	 จะมุ ่งเน้นพัฒนา
บุคลากรในองค์กร	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	
การสร้างบคุลากรทีส่ามารถท�างานในต่าง
ประเทศได้ทันกับการขยายตัวของธุรกิจ	
รวมถึงมุ่งเน้นการท�างานเป็นทีม	 เพื่อ
ให้บรรลถุงึเป้าหมายทีบ่รษิทัวางไว้	ควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เพื่อให้สามารถ
แข่งขนักบัคูแ่ข่งได้	ซึง่ทัง้	Teamwork	และ	
Innovation	 เป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมของ
เอ็กโก	กรุ๊ป”	
	 คุณจักษ์กริชย�้าว่าการบริหารธุรกิจ
พร้อมกับการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากร	และผลักดันสิ่งใหม่ๆ	ให้เกิดขึ้น
ในองค์กร	ในทีส่ดุ	สิง่เหล่านีก้จ็ะกลายเป็น
ประโยชน์กลับคืนสู่ผู้ถือหุ้นต่อไป	
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ส่ิงหน่ึงท่ีผมมองเหน็

อย่างชัดเจน คอื ศกัยภาพ

และความสามารถของ

บุคลากรในเอก็โก กรุป๊
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พบกับบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ผลประกอบการ	ปี	2560	และ
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจในปี	
2561	กับคุณจักษ์กริช	พิบูลย์
ไพโรจน์	อีกครั้งได้ใน	Life	
Magazine	ฉบับต่อไป

	 กล่าวอวยพรผู ้ถือหุ ้นเนื่องใน
โอกาสวันขึ้นปีใหม่	
	 เป็นโอกาสดีย่ิงที่กองบรรณาธิการ
ได้พบกับคุณจักษ์กริชในช่วงนี้	 ซึ่งเป็น 
ช่วงแห่งการทบทวนเวลาที่ผ่านมา	และ
เฉลิมฉลองเพ่ือก้าวสู่ปีใหม่	 ในโอกาสนี	้
คุณจักษ์กริชได้ฝากค�าอวยพรปีใหม่แด ่
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	
	 “ในโอกาสที่วันป ีใหม ่ได ้ เวียน
กลับมาอีกครั้ง	 ในนามของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 
ผมขอเป็นตัวแทนร่วมอวยพรวันปีใหม่ 
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายในสากลโลก	ได้โปรดดลบันดาล
ให้ผู้ถือหุ ้นทุกท่านประสบแต่ความสุข
ความเจริญในชีวิต	 มีสุขภาพร่างกายที่
สมบรูณ์แขง็แรง	และโชคดรี�า่รวยเงนิทอง
ตลอดปีและตลอดไป”		
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	 ตลอดระยะเวลา	9	เดือน	ในปีนี้	 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้ด�าเนินธุรกิจโดยมี 
เป้าหมายในการสร้างความเจริญ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง	 โดยเหตุการณ์
ส�าคัญในช่วงเดือนกรกฎาคมถึง
เดอืนกนัยายน		ทีผ่่านมาสรปุได้	ดังนี้	

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560)

บริษัท รายละเอียด

โครงการมาซินลอค	
หน่วยที่	3	ของ	บริษัท	
มาซินลอค	พาวเวอร	์
พาร์ทเนอร์	(เอ็มพีพีซีแอล)

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ทางอ้อมในสดัส่วนร้อยละ	49)เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินทีใ่ช้เทคโนโลย	ีsupercritical	
ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	335	เมกะวัตต์	ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ามาซินลอคหน่วย
ที	่1-2	ขนาด	630	(2x315)	เมกะวัตต์ในปัจจุบัน	ที่จังหวัดแซมบาเลส	บนเกาะลูซอน	สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์	 ซึ่งได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าและเริ่มการก่อสร้างในวันที่	 3	มีนาคม	2559	และมี
การทยอยลงนามในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวม	134	 เมกะวัตต์	 และได้
ยื่นต่อคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานของฟิลิปปินส์เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว	โดยมีเป้าหมาย
การท�าสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ	85	ของก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวมก่อนก�าหนดวัน
เดินเครื่องเชิงพาณิชย	์ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	61.17	(แผนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	54.31)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่	2		ปี	2562	

กรกฎาคม-กันยายน 2560
สรุปเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง

sustainable growth



	 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
	 เมื่อวันที่	 1	 ตุลาคม	2560	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	หน่วยที่	 1	 และ	 2	 ของเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ตัง้อยูท่ีต่�าบลท่าผา	อ�าเภอบ้านโป่ง	จงัหวดัราชบรุ	ีซึง่เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลงัความร้อนร่วม	
(Cogeneration)	แต่ละหน่วยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท	SPP	กับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	
เป็นระยะเวลา	25	ปี	ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว
	 ดังน้ัน	ณ	 วันที่	 31	 ตุลาคม	 2560	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 จึงมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องเชิงพานิชย์แล้ว	 จ�านวน	 
28	แห่ง	คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4,573.81	เมกะวัตต์	

บริษัท รายละเอียด

โครงการเอสบีพีแอล	ของ	
บริษัท	ซาน	บัวนาเวนทูรา	
พาวเวอร์	จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49)	เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลย	ีsupercritical	ขนาด
ก�าลงัการผลติตดิตัง้จ�านวน	500	เมกะวตัต์	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเมาบนั	จงัหวดัเคซอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับทาง	Manila	Electric	Company	 (MERALCO)	จ�านวน	455	 เมกะวัตต์	
เป็นระยะเวลา	20	ปี	ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก	5	ปี	โดย	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ	61.24	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	62.11)	คาดว่าจะเริ่มต้น 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที	่4	ของป	ี2562

โครงการไซยะบุร	ีของ	
บริษัท	ไซยะบุร	ีเพาเวอร	์
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�า้แบบฝายน�้าล้น	(Run-of-River)	
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	กฟผ.	จ�านวน	1,220	เมกะวตัต์	 
และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจลาว	จ�านวน	60	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	29	ปี	ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ	84.45	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนดไว้ทีร้่อยละ	84.30)	 
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที	่4	ของป	ี2562

โครงการน�า้เทิน	1	
ของ	บริษัท	น�้าเทิน	1	
เพาเวอร์	จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	25)	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่	(Reservoir)	
ในสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	กฟผ.	จ�านวน	514.3	เมกะวตัต์	 
และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจลาว	จ�านวน	130	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	27	ปี	ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 22	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	 24)	 
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที	่2	ของปี	2565
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Power Generation

Others

Unit : Million Baht

50

43 2,967

2,738

2,781

3,017

MD&A

+ 236 MB or 8%

Q3/2016

Q3/2017

สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3
ปี 2560 ของเอ็กโก กรุ๊ป
	 มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	 (FX)	และภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชี	 และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า	 จ�านวน	3,017	ล้านบาท	
มาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้า	2,967	ล้านบาท	และธุรกิจอื่น	50	ล้านบาท
	 ดังนั้น	ก�าไรจากผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่	3	ของปี	2560	เมื่อเทียบกับป	ี
2559	เพิ่มขึ้น	236	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	8%	โดยก�าไรจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น	
229	ล้านบาท	และเพิ่มขึ้นจากธุรกิจอื่น	7	ล้านบาท

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

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

หากต้องการขอหนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์	 เพื่อน�าไป
ใช้ยื่นต่อหน่วยงานต่าง	ๆ	เช่น	ปปช.	ต้องท�าอย่างไร?

	 ส�าหรับขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอหนังสือ
รับรองการถือหลักทรัพย	์มีดังนี้
	 1.		 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดใน	 “แบบค�าขอพิมพ์
เอกสารส�าหรับผูถ้อืหลกัทรพัย์”	ในช่อง	หนังสอืรบัรองการถอืครอง
หลักทรัพย์	 โดยระบุวันที่ที่ต้องการให้รับรองเอกสาร	ลงนามโดย 
ผู้ถือหุ้น	หรือ	กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	แล้วแต่กรณี
	 2.	 แนบเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส�าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ	พร้อมช�าระค่าธรรมเนียมการขอพิมพ์เอกสาร	 (รายการ
เอกสารประกอบ	และวิธีการช�าระค่าธรรมเนียมฯ	โปรดอ่านด้าน
หลังของ	แบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย์)
	 3.	 พิมพ์แบบค�าขอพิมพ์เอกสารส�าหรับผู้ถือหลักทรัพย	์ 
จากนัน้	ผูถ้อืหุน้สามารถแจ้งความประสงค์และยืน่เอกสารข้างต้น
ไปยัง	TSD	ด้วยตนเอง	หรือทางไปรษณีย์

	 ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว	จะใช้ระยะเวลา	3	วนัท�าการ	หลัง
จาก	TSD	ได้รับเอกสารครบถ้วน

หากต้องการโอนหุ้นที่ฝากไว้ที่	บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ	
เข้าบัญชีผู้ลงทุนที่เปิดไว้กับ	Broker	ต้องท�าอย่างไร?

	 ผู้ถือหุ้นต้องติดต่อบริษัทหลักทรัพย์	(Broker)	ซึ่งผู้ลงทุนต้องมีบัญชีเปิดกับ	Broker	
นัน้	ๆ 	เรยีบร้อยแล้วและขอให้	Broker	ด�าเนนิการรบัโอนหุน้ของผูถ้อืหุน้จากบญัชบีรษิทั
ผู้ออกหลักทรัพย์	(Issuer	Account)	ไปยังบัญชีที่ผู้ลงทุนเปิดไว้กับ	Broker	โดย	Broker	
จะส่งเอกสารประกอบการโอนหุน้ให้	TSD	เพือ่ด�าเนนิการยนืยนัการโอนหุน้	หากเอกสาร
ครบถ้วนตามข้อบังคับ	 TSD	แล้ว	 เจ้าหน้าท่ีจะยืนยันการโอนหุ้นไปยังบัญชี	 Broker	
ภายในวันที่ได้รับเอกสารจาก	Broker	
	 เอกสารประกอบการโอนหุ้น	ประกอบด้วย
	 1.	แบบค�าขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์	บัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
	 2.	เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น	ตามข้อบังคับของ	TSD
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ที่มา	:	เว็บไซต์เงินทองต้อง
วางแผน	โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

วางแผนเที่ยว

ใหคุ้้ม
ทั้งเงินและเวลา

20
Money Talk

	 การท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หลายคน
ชื่นชอบ	 แต่ก็มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องมากมาย	ท�าให้ต้อง
วางแผนการเงินเพื่อไม่ให้งบประมาณบานปลาย	 ซ่ึง	 5	
ปัจจัยหลักท่ีต้องพิจารณาประกอบการประมาณการค่า
ใช้จ่าย	ได้แก่

	 1.	ก�าหนดสถานที่เที่ยว	ถ้าเที่ยวในประเทศจะไปจังหวัด
ไหน	หรือไปต่างประเทศ	จะไปประเทศไหน	ส่วนนี้เป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่องบประมาณมากที่สุด
 
	 2.	ไปอย่างไร	เที่ยวแบบไหน	คือ	ไปกับทัวร์หรือวางแผน
เที่ยวเอง	ไปแบบกินหรูอยู่สบายหรือเที่ยวแบบประหยัด	
 
	 3.	 เดินทางช่วงไหน	 เป็นช่วงยอดนิยม	 (High	Season)	
หรือไม่	เช่น	เป็นช่วงปิดเทอม	วันหยุดยาว	หรือฤดูกาลพิเศษ	ต้อง
เชค็ช่วงเวลาให้ด	ีเพราะมผีลต่อราคาค่าตัว๋เดนิทาง	ค่ารถเช่า	และ
ค่าที่พัก	รวมถึงการเตรียมเสื้อผ้าเป็นอย่างมาก
 
 4.	 เที่ยวนานแค่ไหน	ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อวัน	 ถ้า
ไปกับทัวร์ให้ม	ีPocket	Money	เผื่อช้อปปิ้งตามนิสัยชอบซื้อของ
แต่ละคน	เพิ่มจากค่าทัวร์ที่ต้องช�าระล่วงหน้า	ถ้าไปเที่ยวเอง	ให้
ประมาณการค่าที่พัก	ค่าเดินทาง	ค่าอาหาร	ค่าตั๋วเข้าชมสถานที่
ต่างๆ	และเผื่อส�ารองอีกอย่างน้อย	20	-	30%
 
 5.	 ไปกับใคร	 ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไร	

เช่น	หากเดินทางกับเด็กและผู้สูงอาย	ุอาจ
ต้องเตรียมหาจุดพักและห้องน�้าระหว่าง
ทาง	หากไปกับเพื่อนที่ชอบช้อปปิ้ง	ก็ควร
เผื่อเวลาการท�าภาษีคืนที่สนามบินด้วย	
อาจวางแผนซื้อน�้าหนักกระเป๋าเพิ่ม 

ล่วงหน้า	หากคาดว่าต้องโหลดของที่ช้อปปิ้ง
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	 หลังจากก�าหนดทั้ง	 5	 ปัจจัย
หลักแล้ว	 ก็สามารถประมาณการ
งบประมาณและระยะเวลาท่ีต้อง
ใช้เพื่อวางแผนการออมได้	 โดย
เรามีเทคนิคมาฝากเพิ่มเพื่อให้
ทริปของคุณอยู่ในงบประมาณที่
ก�าหนดไว	้คือ

 1.	 ท�างบประมาณ	 ก�าหนดจุดที่เที่ยวและจุดที่พักอย่าง
ละเอียด
	 กรณขีบัรถเทีย่วเอง	ให้ก�าหนดจุดทีพ่กัรถ	จอดรถ	และสถานที่ 
ที่จะเที่ยวไว้ล่วงหน้าอย่างละเอียด	 รวมถึงระยะเวลาเข้าชม 
ในแต่ละจุด	โดยเฉพาะสถานที่ที่ต้องขับรถทางไกล	เพื่อให้แน่ใจ
ว่าไม่พลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการจะไป
	 ในหลายประเทศ	ที่จอดรถหายากและมีราคาค่าเช่าที่จอด
สูงมาก	 จึงต้องเผื่องบประมาณด้านนี้ด้วย	 และควรท�าใบขับขี่

สากลก่อนเดินทางหากต้องการขับรถ
ในต่างประเทศ
	 ส�าหรับที่พัก	 ควรศึกษาวิธีการ
เดินทางและวางแผนค่าเดินทางไป 
ทีพ่กั	หากขบัรถ	ต้องเช็คว่าทีพ่กัมทีีจ่อด
รถให้หรือไม่

	 2.	หาข้อมูลของสถานที่เที่ยว 
	 ก่อนเดินทางควรหาข้อมูลรถเช่า	 ค่าโดยสาร	 ร้านอาหาร	
ที่พัก	 ท่ีพักรถ	 จากรีวิวต่างๆ	 ในโลกออนไลน์ไว้ล่วงหน้า	หลาย
ประสบการณ์ทีน่�ามาแชร์ในรวีวิ	จะช่วยให้เตรยีมตวัและวางแผน
ล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี
 
	 3.	จองตั๋วโดยสารและตั๋วเข้าชมล่วงหน้า 
	 ในกรณีที่สามารถก�าหนดเวลาเดินทางได้แน่นอน	ควรจอง
ตั๋วโดยสาร	ตั๋วเข้าชมสถานที่ล่วงหน้า	เพราะอาจได้ราคาถูกกว่า
การจองช่วงใกล้เดนิทาง	หรอืไปจองหน้าสถานทีท่่องเทีย่วโดยตรง
	 การจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านานๆ	 	นอกจากจะท�าให้ได้
ส่วนลดจ�านวนมากแล้ว	ยงัท�าให้แน่ใจว่าจะได้ตัว๋แน่นอน	อย่างไร
ก็ตาม	ถ้าวันเดินทางยังมีโอกาสเลื่อนได้	ควรจองตั๋วแบบเปลี่ยน
ได้	 (Flexi)	 เสมอ	แม้ว่าจะแพงกว่าต๋ัวแบบเปลี่ยนเวลาเดินทาง 
ไม่ได้ก็ตาม

 
	 เช็คไมล์สะสมจากสายการบิน	 ซ่ึงอาจน�ามาลดค่า
โดยสาร	อัพเกรดตัว๋เดนิทาง	หรอืซือ้น�า้หนกักระเป๋าเพิม่ได้
	 การจองตั๋วโดยสารทั้งรถไฟบนดิน	 ใต้ดิน	 หรือ
ระหว่างเมือง	 แบบเหมาจ่าย	 รายวัน	 สามวันหรือเป็น
สัปดาห์	 สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้มาก	 ในหลาย
ประเทศสามารถซือ้ตัว๋เดนิทางแบบเหมาทัง้ระบบโดยสาร
สาธารณะได้ในใบเดียวกัน
	 หรือมีการจ�าหน่ายคูปองแบบเหมาจ่ายในสถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งจะรวมตั๋วค่าเข้าสถานที่ดังกล่าวไว้
ด้วยกัน	ซึ่งอาจถูกกว่าที่เราไปซื้อถึงที่	 30	 -	 50%	หลาย
ครั้งหากจองล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์อาจได้ส่วนลดเพ่ิมอีก	
นอกจากนี้	 ในหลายประเทศยังเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์
หรือปราสาทฟรีในบางช่วงเวลาด้วย	ซึ่งสามารถหาข้อมูล
ได้จากเว็บไซต์ที่ท�าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของ 
ประเทศนั้นๆ
 
	 4.	การแลกเงิน	เตรียมวงเงินบัตรเครดิต
	 	ควรแลกเงินสกลุท้องถิน่ไว้ล่วงหน้าในประเทศไทย
เนื่องจากอัตราแลกเปล่ียนดีกว่า	 และเนื่องจากเงินบาท
ไม่ใช่สกลุเงนิหลกัท�าให้หลายประเทศไม่มใีห้แลกเงนิบาท	
นอกจากนี้	 ในหลายประเทศจะมีการเก็บค่าธรรมเนียม 
คา่แลกเงินเพิม่ขึ้นจากอตัราแลกเปลี่ยนทีป่ระกาศไว้ด้วย	
	 ส�าหรับบัตรเครดิต	 ควรโทรศัพท์ไปแจ้งเจ้าหน้าที่
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศและอาจขอวงเงินเพิ่มส�ารอง
ล่วงหน้าเผ่ือฉุกเฉิน	 อย่างไรก็ตาม	 การใช้บัตรเครดิตจะ
มีการคิดอัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกว่าปกติประมาณ	1	-	3%	
เพื่อส�ารองเผ่ือความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน	ดังนั้น	
ถ้าแลกเงินสดไปมากควรใช้เงินสดก่อน	 การขอภาษีคืน
ควรขอเป็นเงินสด	 เพื่อหลีกเลี่ยงการคิดอัตราแลกเปลี่ยน
เพิ่มเติมผ่านบัตรเครดิต	ท�าให้ได้เงินน้อยลง	
	 เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน	 การ
วางแผนซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้าไว้อุ่นใจกว่า	หาก
มีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น	 เช่น	 เจ็บป่วย	หรืออุบัติเหตุต่างๆ	
กระเป๋าเดินทางล่าช้า	เที่ยวบินดีเลย์	
	 หากมีการวางแผนการเงินก่อนเดินทางท่องเที่ยว 
ให้รัดกุม	นอกจากท�าให้งบไม่บานปลาย	 ไม่มีหนี้ติดตัว
กลบัมา	ยงัท�าให้การท่องเทีย่วมปีระสบการณ์น่าประทบัใจ 
มาแชร์ต่อให้เพื่อนๆ	ได้อีกด้วย	
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Talk tell told

	 โรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่น	 เป็นรูปแบบหนึ่งของโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติที่นับได้ว่า	 
มีประสิทธิภาพสูง	 ท้ังในกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า	 และพลังงานความร้อนในรูปแบบของไอน�้า	 อีกทั้งยังมี
ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าที่คุ้มค่า	เนื่องจากมีการน�าพลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	กลับมาใช้ซ�้า	เพื่อเป็น 
แหล่งพลังงานในการผลิตไอน�า้	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม	

ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าคลองหลวง



	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ตระหนักดีว่าประเทศต้องม ี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ดังนั้น	 การผลิต
พลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งานของทั้ง
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชน	 จึงเป็นส่ิงที่
เราให้ความส�าคัญ	อันเป็นที่มาของ	“โรงไฟฟ้า
คลองหลวง”	 หนึ่งโครงการโรงไฟฟ้าประเภท 
โคเจนเนอเรชัน่ทีเ่อก็โก	กรุป๊	ได้เข้าไปมส่ีวนช่วย
ในการตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาพ
รวมของประเทศ
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รูปภาพกระบวนการผลิตไฟฟ้าประเภท	
โคเจนเนอเรชั่นของโรงไฟฟ้าคลองหลวง
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	 โรงไฟฟ้าคลองหลวง	 เป็นหนึ่งในโครงการตามแผน
พัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	2555-2573	หรือ	 
PDP	2010	ฉบับปรับปรุงครัง้ที	่3	เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้า
ทีเ่พิม่ขึน้	และเสริมสร้างความมัน่คงให้กบัระบบไฟฟ้าของประเทศ	
ตามสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทีส่งูขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง	อกีทัง้เป็นการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ
ด้วยระบบผลติไฟฟ้าและความร้อนร่วม	(Cogeneration)	ภายใต้ 
การด�าเนินงานของบริษัท	 คลองหลวง	 ยูทิลิตี้	 จ�ากัด	 ในเครือ 
เอ็กโก	กรุ๊ป

 รายละเอียดโรงไฟฟ้า
 
	 โรงไฟฟ้าคลองหลวง	 ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอ
คลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 เป็นโรงไฟฟ้าประเภทพลังความ
ร้อนร่วม	 (Cogeneration)	 จ�านวน	 1	 ชุด	 ขนาดก�าลังการผลิต 
ติดตั้งรวม	(Gross	Output)	121	เมกะวัตต	์โดยใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงหลัก	ประกอบด้วย
  เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine)	 ขนาดก�าลังผลิต	 47	
เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครื่อง
  เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine)	 ขนาดก�าลังผลิต	
27	เมกะวัตต์	จ�านวน	1	เครื่อง

	 โดยกระบวนการผลิตไฟฟ้านั้น	 เกิดจากการท�างานร่วมกัน
ระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ	เครื่องกังหันไอน�้า	 และเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้า	 โดยใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงก๊าซ	 
ในเคร่ืองกังหันก๊าซเป็นแหล่งก�าเนิดพลังงาน	 ต่อเพลาเข้ากับ
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	และใช้ไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซเป็น
แหล่งก�าเนดิพลงังานในการผลติไอน�า้	เพือ่ขบัเคลือ่นเครือ่งกงัหนั
ไอน�้าที่ต่อเพลาเข้ากับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 เพ่ือผลิตไฟฟ้า	 หรือ 
ต้มน�้า	 เพื่อผลิตไอน�้าส�าหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรม	 ซ่ึงจะก่อ 
ให้เกิดการใช้เชือ้เพลงิอย่างประหยดั	และร่วมสร้างการมส่ีวนร่วม
ในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ
	 โดยเช้ือเพลิงหลักที่ใช้ในโรงไฟฟ้าคลองหลวง	 เป็นก๊าซ
ธรรมชาติที่มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย	 ซึ่งโรงไฟฟ้า
แห่งนี้	 มีปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ	 20	
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 โดยที่มีค่าความร้อนของก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ	990	บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต	

เสริมสร้างความมั่นคง

ให้กับระบบไฟฟ้าของ

ประเทศ ตามสถานการณ์

ความต้องการใช้ไฟฟ้า

ของประเทศที่สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการ

ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า

อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

ระบบผลิตไฟฟ้า

และความร้อนร่วม 

(Cogeneration)

25



	 ส�าหรับการใช้น�้าของโรงไฟฟ้ามีการใช้น�้าดิบ	 ซึ่งเป็นน�้า
ประปาอุตสาหกรรมจากการประปาส่วนภูมิภาค	ผลิตเป็นน�้าใช้
ในระบบผลิตไอน�้า	 รวมถึงใช้เป็นน�้าหล่อเย็น	และใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ	ของโรงไฟฟ้า
	 ส�าหรับการจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าคลองหลวงนั้น	 จะส่ง
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านสายส่งขนาด	 115	 กิโลโวลต์	 ไปยังสถานี
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านใหม่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	จากนั้นจึงจะ
ถูกส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงรังสิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	โอนจ่ายให้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่
คลองหลวงได้ใช้	ท�าให้ไม่ต้องส่งพลงังานไฟฟ้ามาจากพืน้ทีไ่กลๆ	
ช่วยลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี
	 ด้านการด�าเนินงานต่างๆ	 ของโรงไฟฟ้า	 เจ้าหน้าที่วิศวกร
ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินเครื่องและบ�ารุง
รักษาโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมมากว่า	 20	ปี	 เป็นผู้ดูแลหลัก	
จึงท�าให้มั่นใจได้ว่า	 โรงไฟฟ้าคลองหลวง	จะได้รับการดูแลและ
บ�ารุงรักษาที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี
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	 นอกจากการผลิตไฟฟ้า	 เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประชาชน	ที่เอ็กโก	กรุ๊ปให้ความส�าคัญแล้ว	 เรายังมี
การด�าเนินการเรื่องส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัยอย่างเต็มที่ทุก
ด้าน	ตามมาตรฐานสากล	เพือ่รกัษาคณุภาพชวีติและสิง่แวดล้อม
ทีด่ขีองชมุชน	และสังคมบรเิวณรอบโรงไฟฟ้า	อาท	ิมกีารตรวจวดั
คุณภาพน�้า	 และคุณภาพอากาศอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อให้มีความ
มั่นใจว่า	 ทุกกระบวนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าคลองหลวง	 
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 ตลอดจนตระหนักดีถึงการร่วมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	เช่น	ด้านสาธารณสุข	ด้านการศึกษา	
เป็นต้น

 ประโยชน์ที่ได้รับ
 	 ระดับประเทศ
	 เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	 สามารถรองรับ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า	 เพื่อการใช้ทรัพยากรก๊าชธรรมชาติ
จากแหล่งอ่าวไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยใช้ระบบการผลิต
พลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน	 (Cogeneration)	 ช่วยแบ่ง
เบาภาระทางด้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า

 	 ระดับท้องถิ่น
	 ส่งเสรมิการจ้างงานและอาชพี	ตลอดจนการกระจายรายได้
ในพื้นที่ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยใช้
ความร้อนเหลือใช้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	 วิถีชีวิตชุมชน	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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	 สรุประยะเวลาด�าเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าคลองหลวง	
	 25	 พฤศจิกายน	 2554	 ลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	
	 19	 มีนาคม	 2558	 ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 (Environment	 Impact	Assessment	 -	EIA)	จากส�านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 1	 เมษายน	 2558	 ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้ากับผู ้รับจ้าง	 
(EPC	Contractors)	 ได้แก่	 บริษัท	 ทีทีซีแอล	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 บริษัท	 มิตซูบิชิ	
คอร์ปเปอเรชั่น	จ�ากัด	และบริษัท	ทีทีซีแอล	มาเลเซีย	จ�ากัด	
	 1	 มิถุนายน	 2558	 เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง	 มีระยะเวลาก่อสร้างประมาณ	 
25	เดือน	
	 20	 กรกฎาคม	 2560	 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	
(Power	 Purchase	Agreement	 -	 PPA)	 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	90	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ป	ีและ	และจ่ายให้ไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะให้
แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม	
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march

march

เดือนมีนาคม 61
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	1/2561	
แถลงผลประกอบการ	ประจ�าไตรมาสที่	4/2560

เดือนมีนาคม 61
•	โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	
รุ่นที่	51	โดยเอ็กโก	กรุ๊ปร่วมกับอุทยานแห่ง
ชาติดอยอินทนนท์	และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

calendar-life

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป 
มกราคม - มีนาคม 2061

อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง

อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง
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life 
around 
the 
world

ไฟฟ้าจากมหาสุมทร
แหล่งพลังงานอนันต์ของโลกอนาคต

หลายสิบปีที่ผ่านมา	 ‘มหาสมุทร’	 เป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานขนาดใหญ่ที่มีการค้นคว้าทดลอง

เพ่ือให้เกิดการน�ามาใช้ได้จริงในอนาคตมากที่สุด	 โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรปที่เล็งเห็นว่า

พลังงานจากปิโตรเลียม	ถ่านหิน	ก๊าซธรรมชาติมีข้อจ�ากัด	ทั้งยังส่งผลต่อการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสูง	ดังนั้นพลังงานจากมหาสมุทร	(Blue	energy	หรือ	Ocean	Energy)	จึงเป็น

แหล่งพลังงานทดแทนที่น่าสนใจ

	 สหภาพยุโรปได้จัดตั้ง	Ocean	Energy	Forum	และได้ท�าแผนปฏิบัติ

การส�าหรับเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับพลังงานทดแทนที่มาจากแหล่งพลังงานนี	้

พลังงานน�้าทะเลหรือพลังงานสีน�้าเงินนี้มีหลายรูปแบบ	 ได้แก่	พลังงานจาก

คลื่น	พลังงานจากการข้ึนลงของน�้าทะเลและน�้ากร่อยในช่องแคบ	การขึ้น

ลงของระดับน�า้ทะเลในบริเวณอ่าว	การแปลงพลังงานจากความร้อนของน�้า

ทะเล	และพลังงานจากระดับต่างของความเค็มระหว่างน�้าจืดและน�้าทะเล	

ซึ่งมีการประเมินว่าหากพลังงานมหาสมุทรได้มีการน�ามาใช้อย่างจริงจัง	 จะ

สามารถช่วยยโุรปในการลดการน�าเข้าเชือ้เพลงิฟอสซลิได้ไม่น้อยกว่า	400	พนั

ล้านยูโรต่อปี	สหภาพยุโรปมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าจาก	Ocean	Energy	

ขนาด	1000	GW	ภายในปี	2050	ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า	

10%	ของปรมิาณการใช้ไฟฟ้าในยโุรป	เพือ่ส่งให้บ้านพกัอาศัยได้ไม่น้อยกว่า	

76	ล้านแห่ง	ซึง่นอกจากจะช่วยเสรมิความมัน่คงด้านพลงังานแล้ว	ยงัช่วยลด

ผลกระทบจากสิง่แวดล้อมจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิ	ลดผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน	และช่วยสร้างงานเป็นจ�านวนมากในยุโรปอีกด้วย
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ปัจจบุนัมกีารทดลองผลติไฟฟ้าจากพลังงานมหาสมุทร 3 วิธี ได้แก่

	 1.โรงไฟฟ้าจากอณุหภูมทิีแ่ตกต่างกันของน�า้ทะเล	ผวิหน้าของน�า้ทะเลจะสมัผสักบัแสงแดดโดยตรง	

ท�าให้มีอุณหภูมิสูง	 สูงกว่าน�้าทะเลที่อยู่ลึกลงไป	น�้าทะเลที่อยู่ผิวหน้าจะถูกดูดเข้าในชุดท�าให้กลายเป็นไอ 

ได้ไอน�า้ทีม่แีรงดันต�า่ไหลเข้าไปขบัดนัเครือ่งกงัหนัไอน�า้ซึง่เครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากจ็ะหมนุจ่ายพลงังานไฟฟ้าออกมา	 

ในประเทศสก็อตแลนด์ได้มีการใช้โรงไฟฟ้าประเภทนี้มาเป็นเวลา	15	 ปี	 ซึ่งที่ผ่านมา	 Pelamis	 6	 เครื่องได้ 

ถูกน�ามาใช้งานจริงกลางทะเลร่วม	 10,000	 ชั่วโมง	 โดยแต่ละเครื่องนั้นสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้	 750	 

กโิลวตัต์	(kW)	โดยผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบัศนูย์วจิยัพลงังานทางทะเลแห่งทวปียโุรป	(European	Marine	Energy	

Center:	EMEC)	บริเวณอ่าวทางตะวันตกของกลุ่มเกาะ	Orkney
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	 2.โรงไฟฟ้าจากคลื่นทะเล	ประสิทธิภาพของการผลิต

พลงังานไฟฟ้าจะข้ึนอยู่กับการกระท�าคลืน่ในทะเลซึง่ในปัจจบุนัมี

การออกแบบการใช้พลังงานจากคลื่นในหลายๆแบบ	ยกตัวอย่าง

เช่น	เครือ่ง	Oyster	เครือ่งจกัรพลงังานคลืน่ของบรษิทั	Aquamarine	 

Power	ใช้การออกแบบท่ีเรยีบง่าย	ในลกัษณะทีเ่ป็นป๊ัมน�า้พลงังาน

คลื่น	 โดยมีโครงสร้างคล้ายใบพายขนาดใหญ่	ตั้งในความลึกน�้า

ระดับ	10	–	15	เมตร	หรือราว	500	เมตรนอกชายฝั่ง	เมื่อใบพาย

เคลื่อนที่ด้วยแรงคลื่น	 ก็จะอัดแรงดันใส่น�้าให้ไหลไปตามท่อใต้

ทะเล	 เพื่อให้น�้าไปเข้าระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน�้า

ตามปกติ	 เป็นการออกแบบที่ย้ายความยุ่งยากจากกลางทะเล

ไปสู่ชายฝั่งท่ีง่ายต่อการบ�ารุงรักษามากกว่า	ปัจจุบัน	Oyster	 รุ่น	

800	 อยู่กลางทะเลมาแล้วราว	 2	 ปีครึ่ง	 ซึ่งนับว่ายาวนานที่สุด

ของเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าจากคลื่น	 โดยเลือกที่จะวางไว้ใน

บริเวณที่มีสภาพแวดล้อมค่อนข้างโหดร้ายและรุนแรงอย่าง

อ่าวในสก็อตแลนด์

แต่แรงโน้มถ่วงทีเ่กดิจากพระอาทติย์

และพระจนัทร์ยงัท�าให้เกดิปรากฎการณ์ 

น�า้ขึน้-น�า้ลงอกีด้วย ซึง่โดยปกติ

จะเกดิขึน้วันละสองครัง้
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 3.โรงไฟฟ้าจากน�้าขึ้นน�้าลงของน�้าทะเล	คลื่นไม่ใช่พลังงานเดียว

ในทะเล	 แต่แรงโน้มถ่วงที่เกิดจากพระอาทิตย์และพระจันทร์ยังท�าให้เกิด 

ปรากฏการณ์น�้าขึ้น-น�้าลงอีกด้วย	 ซึ่งโดยปกติจะเกิดขึ้นวันละสองครั้ง	 

การเคล่ือนไหวในแนวราบของทะเลนับว่าเป็นพลังงานที่สามารถคาดการณ์

และค�านวณได้ไม่ยาก	จึงกลายเป็นที่จับตามองของหลายบริษัท	เมื่อเดือน

กันยายนปีที่ผ่านมา	 บริษัท	MeyGen	 ได้รับอนุญาตให้ติดตั้งกังหันใต้น�้า	

บริเวณ	Pentland	 Firth	 หรือบริเวณที่ล�าคลองเชื่อมต่อกับทะเล	ประเทศ

สก็อตแลนด์	และจากการศึกษาล่าสุดโดยวิศวกรจากมหาวิทยาลัย	Oxford	 

และ	Edinburgh	พบว่า	หากน�ากงัหนัไปติดต้ังในบริเวณปากแม่น�า้ขนาดใหญ่	

จะท�าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้คิดเป็นร้อยละ	 43	 ของความต้องการ

ไฟฟ้าในสก็อตแลนด์	 หรือราว	 1.9	 กิกะวัตต์	 (GW)	 ซึ่งโครงการของบริษัท	

Meygen	จะเป็นโครงการไฟฟ้ากงัหนัน�้าโครงการแรกทีผ่ลติไฟฟ้าเพือ่การค้า
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	 ล่าสุด	 วิศวกรจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ที่โด่งดังด้านการ

คิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ	ให้แก่โลก	ได้เสนอแนวคิดการผลติไฟฟ้าจากพลงังาน

มหาสมุทร	 โดยใช้ประโยชน์จากสภาวะ	 “แรงโน้มถ่วงของโลก”	 หลักการ

ผลิตคล้ายกับการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อน	 เพียงแต่มหาสมุทรสามารถ

รองรับน�้าได้มากกว่าเขื่อนทั่วไป	 กังหันลมจะถูกติดตั้งกับทุ่นลอยน�้ากลาง

มหาสมุทร	และกังหันผลิตกระแสไฟฟ้าจะถูกติดตั้งภายในรูปทรงกลมที่น�า

ไปวางไว้ใต้ท้องสมุทร	 เมื่อต้องการที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าช่องบริเวณรูปทรง

กลมใต้มหาสมุทรจะถูกเปิดออก	และน�้าจะไหลเช้ามาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า	 

เมือ่ปรมิาณน�า้เตมิรปูทรงกลมกระแสไฟฟ้าทีถ่กูผลติจากกงัหนับนทุน่ลอยจะ

ท�าหน้าที่ไล่น�้าที่อยู่ภายในรูปทรงกลม

	 หลักการส�าคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากมหาสมุทรใช้ประโยชน์

จากสภาวะแรงโน้มถ่วงของโลก	 ให้จินตนาการเมื่อเปิดประตูเรือด�าน�้าใต้

มหาสมุทร	 น�้าปริมาณมหาศาลจะไหลเข้ามาในเรือด�าน�้าด้วยแรงอันทรง

พลงั	แรงผลกัของน�า้ทีไ่หลเข้ามาในช่องทีถ่กูเปิดออกนีคื้อแรงทีส่ามารถหมนุ

กงัหนัให้มคีวามเรว็เพยีงพอในการผลติกระแสไฟฟ้า	อย่างไรกด็ปีรมิาตรและ

ปรมิาณของรปูทรงกลมทีถ่กูวางไว้ใต้มหาสมทุร	ราวๆ	400	ถงึ	800	เมตร	จาก

ผวิน�า้จะเป็นตวัแปรส�าคญัในการก�าหนดปรมิาณกระแสไฟฟ้าทีส่ามารถผลติ

ได	้เมื่อปริมาณน�้าที่ถูกกักเก็บในรูปทรงกลมใต้มหาสมุทรแล้ว	กังหันจะหมุน

ย้อนกลบัทางไล่น�า้ทีก่กัเกบ็ออกจนหมดก่อนเริม่ต้นผลติกระแสไฟฟ้าในรอบ

ถัดไป
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ข้อดีของโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้าทะเล
 
	 1.	 โรงไฟฟ้าพลังงานน�้าทะเลมีความ
สามารถด�าเนินการผลิตไฟฟ้าได้ในเวลา
อันรวดเร็ว

	 2.	ชิ้นส่วนของของเครื่องกลพลังงาน
น�้าส่วนใหญ่	 จะมีความคงทน	มีอายุการ 
ใช้งานนานกว่าเครื่องจักรอย่างอื่น

	 3.	 สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้
จ�านวนมหาศาลเป็นพลังงานที่ไม่มีวัน
หมด/ไม่มีวันสิ้นสุด	 สะอาด	 เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

	 4.	 การผลิตพลังงานจากคลื่นมีความ
คุม้ทนุเมือ่สถานทีท่ีจ่ะตดิตัง้โครงสร้างดงั
กล่าวมีความเหมาะสม

	 โดยกลุม่นกัวจิยัจากสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส์	กล่าวว่า	“จากการค�านวณ

เบื้องต้นปริมาณกระแสไฟฟ้าที่สามารถผลิตต่อหนึ่งรูปทรงกลมผลิตกระแสไฟฟ้า 

ได้	 6	 MWh	 และงบประมาณการลงทุนต่อหนึ่งทรงกลมตกอยู่ที่ราวๆ	 12	 ล้าน	 

เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ	พวกเขาเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้กระแสไฟฟ้า 

ที่ผลิตได้จากพลังมหาสมุทรจะมีราคาเทียบเท่าราคามาตรฐานค่าไฟฟ้าทั่วไป 

ที่ยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรม”

	 จากข้อมูลทั้งหมด	มหาสมุทร	คือ	อภิมหาสมบัติพลังงานส�าหรับยุคทองแห่ง

นวตักรรมพลังงานสะอาดในศตวรรษที	่21	ทีส่ามารถน�ามาใช้เพือ่ผลติพลงังานได้อย่าง

ต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด	เราเองก็หวังว่าจะได้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานมหาสมุทรอย่าง

เต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้	

ข้อเสียของโรงไฟฟ้า
พลังงานน�้าทะเล
 
	 1.	 จ�านวนเงินที่จะน�ามาลงทุนต้อง
มากมายมหาศาล

	 2.	 ให้พลังงานที่ไม่สม�่าเสมอ	 ไม่
แน่นอน	 ขึ้นอยู่กับลักษณะของคลื่น	 และ
แรงลมที่พัดผ่านต้องอาศัยพื้นที่กว้างใหญ่
มาก

	 3.	 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากพลังงานคลื่น
ทะเลมีราคาสูง	 สถานที่ที่เหมาะสมในการ
ตดิตัง้โครงสร้างการผลติพลงังานหาได้ยาก
มาก	อีกทั้ง	เทคโนโลยีในการผลิตพลังงาน
คลื่นทะเลนั้นยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก

ข้อมูลจาก
http://www.engineering.com/ElectronicsDesign/ElectronicsDesignArticles/ArticleID/5680/
Does-This-Energy-Storage-System-Have-Potential.aspx
http://newenergyandfuel.com/http:/newenergyandfuel/com/2013/05/16/a-new-idea-using-
the-deep-ocean-pressure-to-store-energy/
https://www.youtube.com/watch?v=EzdQAnDJjfg

35



Go Green

เลือกใช้วัสดุภายในบ้าน

ช่วยประหยดั

พลงังาน
รับปีใหม่

นอกเหนือไปจากความสวยงาม	 และการอยู่อาศัยได้อย่าง

สะดวกสบายแล้ว	การออกแบบบ้านในทกุวนันีเ้ราควรค�านงึ

ถึงเรื่องของการ	 “ประหยัดพลังงาน”	 ไปพร้อมๆกันด้วย 

วันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยให้บ้านของคุณลดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น	ด้วยเทคนิคการเลือกใช้วัสดุต่างๆ	ภายใน

บ้าน	และการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า	โดยเฉพาะบ้านเก่าที่ไม่ได้

วางแผนการก่อสร้างในเรื่องของทิศทางลมและแดดตั้งแต่

แรกเริ่ม	การเลือกวัสดุต่างๆ	ก็มีความส�าคัญไม่แพ้กัน

	 เร่ิมจาก	 “ฉนวนกันความร้อน”	บนหลังคา	 ซึ่งถือเป็นปราการด่าน

แรกที่จะช่วยกันความร้อนจากหลังคาไม่ให้เข้าสู่ตัวบ้านโดยตรง	เป็นการลด

พลังงานไฟฟ้า	ท�าให้เครือ่งปรบัอากาศไม่ท�างานหนกัจนเกนิไป	ปัจจบัุนฉนวน

ใยแก้ว	มคีวามปลอดภัยจากแร่ใยหนิ	เนือ้ฉนวนมคีวามหนา	นอกจากจะช่วย

ลดปริมาณความร้อนท่ีเข้ามา	ยังช่วยกักเก็บความเย็นภายในบ้านได้อย่างดี

เยี่ยม	จึงช่วยประหยัดค่าไฟได้ถึง		47%

 “ฝ้าชายคา”	 อีกหนึ่งองค์ประกอบที่ไม่อาจมองข้าม	 เมื่อมีความร้อน

สะสมอยู่ในโถงหลังคา	 เราก็ควรหาทางระบายมันออกไป	 เพื่อลดอุณหภูมิ

ให้ได้มากที่สุด	ในปัจจุบันมีการผลิตฝ้าชายคาที่มีรูระบายอากาศ	ที่สามารถ

ช่วยระบายความร้อนได้เป็นอย่างดี	 อีกทั้งยังช่วยป้องกันแมลงเข้าสู่ตัวบ้าน

อีกด้วย
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ในส่วนของ	“ผนัง”	พื้นที่ขนาดใหญ่ที่จะต้องโดน

แดดทั้งวัน	 ดังน้ันจึงควรเลือกวัสดุที่ไม่อมความ

ร้อนอย่าง	 อิฐมวลเบา	 ซ่ึงมีคุณสมบัติช่วยกัน

ความร้อนได้เป็นอย่างดี	หรืออีกหนึ่งวิธีที่คนส่วน

ใหญ่นิยมใช้กัน	คือ	การก่อผนังสองชั้น	 โดยเว้น

ช่องตรงกลางไว้	 วิธีนี้จะช่วยให้ความร้อนเข้าไป

สะสมอยูต่รงช่องว่างระหว่างผนงั	ท�าให้ความร้อน

เข้าสู่ตัวบ้านได้น้อยลงนั่นเอง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกันความร้อนให้ผนัง	 เราจึงควรทาผนังด้วย	

“สีกันความร้อน”	 ซึ่งปัจจุบันมีสีที่สามารถสะท้อนความร้อนได้

มากกว่า	 95%	ลดอุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด	 12%	และช่วยประหยัด

ค่าไฟฟ้าได้กว่า	 38%	มีชนิดฟิมล์สีแบบกึ่งเงาและแบบด้าน	 เช็ด

ล้างง่าย	ทนต่อสภาพอากาศเมืองร้อนได้ดี	 มีสารป้องกันเชื้อรา

และตะไคร่น�า้อีกด้วย

นอกจากนี้	 การเลือกเครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในบ้าน	 ก็สามารถ
ช่วยในเรื่องของการประหยัด
พลั ง ง า น ไ ด ้ ม า ก เ ช ่ น กั น	
เน่ืองจากเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบ
ประหยัดไฟ	แต่ทั้งนี้ต้องดูกัน
ให้ดีสักนิด	 ถ้าจะให้ดีก็ควร
เลอืกเครือ่งใช้ไฟฟ้าทีม่าฉลาก
ประหยัดไฟเบอร์	 5	 เพ่ือให้
บ้านของคุณประหยัดการใช้
พลังงานมากขึ้น

บ้านสมยัใหม่มกัใช้	“กระจก”	บานใหญ่แทน

ผนัง	 เพื่อเปิดมุมมองโล่งโปร่งสบาย	แต่การ

เลือกกระจกต้องค�านึงถึงความร้อนที่จะเข้า

มาภายในบ้าน	อย่างกระจกสะท้อนแสงจะ

ช่วยให้แสงผ่านเข้ามาได้มาก	 แต่ก็จะกัน

ความร้อนให้ผ่านเข้าสู่ตัวบ้านได้น้อย	หรือ

กระจกเทมเปอร์	 สองชั้น	 ซึ่งตรงกลางจะมี

อากาศแทรกอยู่	ช่วยป้องกันความร้อน	และ

ป้องกันเสียงได้ดี
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CSR for all

พนักงานจิตอาสาเอ็กโก กรุ๊ป 
ผนึกพลังส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนในโครงการ 

“โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง”

	 เพราะเชื่อว่า	 “เยาวชน”	 เป็นวัยต้นทางท่ีจะเติบโตไปเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนที่ตนอาศัยอยู่	 และมีส่วนส�าคัญ

ในการพัฒนาประเทศ	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	จึงได้ริเริ่มโครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรียน

น้อง”	ในโอกาสครบรอบ	25	ป	ีของการก่อตั้งบริษัท	ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง	5	ปี	(ป	ี2560-2564)	โดยมุ่งหวังที่จะมี

ส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก
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	 “โครงการน้ีสะท้อนความมุ่งมั่นของเอ็กโก	 กรุ๊ป	

ในการมส่ีวนร่วมดแูลและพฒันาชมุชนอย่างต่อเนือ่งใน

ทุกที่ที่เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ	โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนา

เด็กและเยาวชน	ซึ่งเราเช่ือว่าเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโต

ไปเป็นก�าลังส�าคัญของชุมชนและสังคม	 โดยมุ่งเน้น

การใช้ศักยภาพหลักขององค์กรด้านการผลิตไฟฟ้า	ทั้ง

สถานทีข่องโรงไฟฟ้าและองค์ความรูท้ีเ่ราม	ีซึง่พนกังาน

ของเราจะเข้าร่วมเป็นจิตอาสา	เอ็กโก	กรุ๊ป	ผสานความ

ร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่น	 เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชน	

ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ครอบคลุม	 3	 ด้านหลัก	

ได้แก่	Health	ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน	Head	&	Hand	

สนบัสนนุการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะด้านพลงังานและ

สิ่งแวดล้อม	และ	Heart	ปลูกจิตส�านึกอนุรักษ์พลังงาน

และสิง่แวดล้อม”	คณุสาธติ	ถนอมกุล	ผูช่้วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่	บริหารโรงไฟฟ้า	เอ็กโก	กรุ๊ป	ในฐานะ

ประธานคณะท�างานส่งเสรมิการมีส่วนร่วมพัฒนาชมุชน

ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 เล่าถึงจุดเริ่มต้นของ

โครงการ

	 ล่าสุด	 อีกหนึ่งการด�าเนินงานภายใต้โครงการนี้	 พนักงานจิตอาสา 

เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก็ได้ผนึกพลังกันไปร่วมท�ากิจกรรมพัฒนาสาธารณูปโภคใน

โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า	 (Health)	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี	 ซึ่ง

จะเป็นพื้นฐานส�าคัญของการเรียนรู้ด้านต่างๆ	ต่อไป	 เช่น	การปรับปรุงและ

ทาสีห้องน�้าของโรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	 ซึ่ง

เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าคลองหลวงในกลุ่มเอ็กโก	 ให้สะอาด	

ปลอดภัย	 และถูกสุขลักษณะมากขึ้น	 และการปรับปรุงสนามเด็กเล่นของ

โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา	 อ.บ้านโป่ง	 จ.ราชบุรี	 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้า

บ้านโป่งในกลุ่มเอ็กโก	ให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
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	 ทั้งนี้	 ในปี	 2560	มีแผนพัฒนาสาธารณูปโภคแก่โรงเรียน
รอบโรงไฟฟ้าในภาคกลาง	รวมทั้งหมด	24	แห่ง	ซึ่งได้ด�าเนินการ
แล้วตัง้แต่เดอืนกนัยายนทีผ่่านมา	และมกี�าหนดแล้วเสรจ็ในเดอืน
ธันวาคมนี้	ส�าหรับปี	2561	จะด�าเนินการในพื้นที่ภาคตะวันออก	
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	และภาคใต้	ให้ครบ	46	โรงเรียน	ตาม
แผนงานที่ระบุไว้

	 การส่งมอบสิ่งเหล่านี	้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ	แต่ยัง
สร้างความสขุและความอิม่ใจแก่ผูใ้ห้ด้วย	และนีค่อืความรูส้กึของ
จิตอาสา	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ตลอดจนคุณครูและนักเรียนที่ได้รับมอบ
สาธารณูปโภคที่เป็นประโยชน์	

 นายจง เ อก 	 ฆ ้ อ งอ� า น วย ชั ย	
วิศวกร	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 ในกลุ่มเอ็กโก 
ซึ่งได้ไปร่วมการปรับปรุงสนามเด็กเล่น
ของโรงเรียนชุมชนวัดท่าผา	 อ.บ้านโป่ง	
จ.ราชบุรี	เผยความรู้สกึว่า “มคีวามสขุทีไ่ด้
มาร่วมปรับปรุงและพฒันาสาธารณปูโภค
ที่โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา ซึ่งอยู ่ใกล้ 
โรงไฟฟ้าของเรา การปรับปรุงสนามเด็ก
เล่นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน 
ท�าให้เดก็ๆ ได้ปีนป่ายและเล่นอย่างอสิระ 
เมื่อออกก�าลังกายมาก สุขภาพกายและ
สุขภาพใจก็จะแข็งแรง เติบโตได้สมวัย 
พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ ต่อไป”
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	 ในขณะที่	นางณัฐชานันท์	โชติรัตนานุกูล 
ผู ้ อ� านวยการ 	 รร .คลองหนึ่ งแก ้ วนิมิตร	
อ.คลองหลวง	 จ.ปทุมานี	 กล่าวว่า “รู้สึกดีใจ
ที่โรงเรียนได้รับการสนับสนุนปรับปรุงห้องน�้า 
จริงๆ ห้องน�้าเป็นปัญหาใหญ่ของโรงเรียน 
เพราะเราไม่มีพ้ืนที่เพียงพอ นักเรียนต้องเดิน
ออกไปเข้าข้างนอกที่มัสยิด ประโยชน์ตรง
นี้คือ สามารถมีบริเวณให้เด็กเข้าห้องน�้าใน
โรงเรยีนอย่างปลอดภยั อยากขอบคณุโรงไฟฟ้า
คลองหลวงที่เข้ามาสนับสนุนและเห็นความ
ส�าคัญของการพัฒนาสุขอนามัยของเยาวชน 
นักเรียนของเราจะได้มีห ้องน�้าใช้อย่างถูก
สขุลกัษณะ ในอนาคตกจ็ะมอบหมายเวรประจ�า
วนัให้ทัง้ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัดแูลรกัษาความ
สะอาด เพือ่ให้เหน็ความส�าคญัว่าเมือ่ได้รบัการ
สนับสนุนแล้วก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง 
คุ้มค่ามากที่สุด”

	 นอกจากนี้	 ด.ญ.นันท์สินี	 ดอมพรหมมะ	
ชั้น	ป.6	รร.ชุมชนวัดท่าผา	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี	
สะท้อนความรู้สึกที่ได้รับสนามเด็กเล่นใหม่ว่า	
“แต่ก่อนอุปกรณ์เครื่องเล่นเก่าและทรุดโทรม
มาก บางช้ินก็พัง ดีใจที่พี่ๆ โรงไฟฟ้ามาช่วย
ปรบัปรงุเครือ่งเล่นให้น้องๆ อนบุาล ช่วยให้น้อง
อนบุาลมสีขุภาพแขง็แรง หลงัจากนีพ้วกพี่ๆ  ชัน้ 
ป.4 กจ็ะแบ่งเวรมาช่วยดแูลท�าความสะอาด ถ้า
เห็นน้องๆ เล่นไม่ถูกวิธีก็จะช่วยตักเตือนและ
แนะน�าให้เล่นอย่างถูกวิธีด้วย”

“โรงไฟฟ้าพ่ี	 โรงเรียนน้อง”	 นับเป็น
อีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนการอยู ่
ร่วมกันอย่างเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัย
กันระหว่างโรงเรียน	 ชุมชน	และโรง
ไฟฟ้า	 โดยดึงพลังและศักยภาพ
ของบุคลากรมาร ่วมด้วยช่วยกัน
สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ	 ให้ชุมชน	
พร้อมทั้งยังตอกย�้าความมุ่งมั่นของ
เอ็กโก	กรุ๊ป	ที่จะมีส่วนร่วมดูแลและ
พัฒนาชุมชนในทุกที่ที่เข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
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แ ร ก พ บ
สิ่งแรกที่กิ่วแม่ปานทักทายเราคือความหนาว	ลมพัดโชยสลับเบาและแรง	

กระตุ้นร่างกายให้ตื่น	 เหมือนเป็นการบอกให้เราเตรียมตัว	 เตรียมความ

พร้อมส�าหรับการเดินทาง	คล้อยหลังไม่กี่นาที	 แสงแรกก็พากันลัดเลาะ

กลีบเมฆ	วาดเส้นแสงสวยงามครอบครองความมืดของกลางคืน	แล้วดวง

อาทิตย์ก็โผล่มาอวดโฉมให้เห็น

	 ทีน่ี	่ณ	เส้นทางศกึษาธรรมชาตกิิว่แม่ปาน	

บรเิวณกโิลเมตรที	่42	ถนนจอมทอง-ดอยอนิทนนท์	 

บนความสูงกว่า	 2,000	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	

ในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 ระยะทาง	3.2	

กิโลเมตร	 ลักษณะเป็นวงรอบ	 มีความลาดชัน

เป็นบางช่วง	 ระยะทางท่ีไม่ใกล้	 ไม่ไกลจนเกิน

ไปนี้	 เพียงพอให้เราค่อยๆ	 เดิน	 ค่อยๆ	 ซึมซับ

กับธรรมชาติได้อย่างไม่รีบร้อน	 เส้นทางศึกษา

ธรรมชาตแิห่งนี	้เรยีกได้ว่าเป็นเส้นทางทีส่วยทีส่ดุ

ในประเทศไทย	เป็นป่าต้นน�า้ทีม่รีะบบนเิวศป่าดบิ

เขาที่สมบูรณ	์มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง	

	 เส ้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่ วแม ่ปาน	 

ได้รับการพัฒนาโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 องค์กร

สาธารณกุศล	 ซ่ึงก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนิน

งานโดยบริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน) 

หรือ	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่ง

แวดล้อมและป่าต้นน�า้ให้เกิดความยั่งยืน	โดยได้

ปรับปรุงเส้นทางให้มีความปลอดภัย	จัดท�าป้าย

สื่อความหมายตลอดเส้นทาง	 ตลอดจนพัฒนา

อาคารนทิรรศการ	ทางเดนิเท้า	ระเบยีงชมทวิทศัน์

ที่สวยงาม	เพื่อแสดงให้เห็นถงึระบบนิเวศของป่า

ต้นน�า้อันทรงคุณค่า	 เสมือนเป็นทางที่ปูให้เราได้

เดินเข้าไปเรียนรู้คุณค่าและซึมซับความงดงาม

ของธรรมชาติอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

	 ในการเข้าชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

ก่ิวแม่ปานจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการน�าเดิน	 เพื่อ

ให้ความรู้	 ความเข้าใจในเร่ืองธรรมชาติ	 และ

ดูแลนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

อุทยานฯ	 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ	

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และมูลนิธิไทย

รักษ์ป่า	 จึงได้ร่วมกันจัดอบรมมัคคุเทศก์ท้อง

ถิ่น	 ซึ่งเป็นชาวเขาเผ่าม้งรวม	300	ชีวิต	ที่อาศัย

อยู่ในพื้นที่อุทยานฯ	 ที่มีความรักและหวงแหน

ป่าต้นน�้าแห่งนี้ด่ังบ้านของพวกเขา	 เพื่อให้เป็น

เหมือนสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวให้

มองเห็นคุณค่าและความส�าคัญของธรรมชาติ 

ในระหว่างการเดนิศกึษาเส้นทาง	โดยการอบรมจะ

ให้ความรู้เร่ืองวิชาการ	เช่น	ระบบนเิวศกิว่แม่ปาน 

และดอยอินทนนท์	พรรณไม้	และการเป็นนักสื่อ

ความหมายธรรมชาติทีดี่	ซึง่นอกจากจะช่วยแบ่ง

เบาภาระงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแล้ว	ยังช่วย

สร้างรายได้ให้กับชุมชน	และเป็นการท่องเที่ยว

เชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืน
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	 ป่าทีน่ีไ่ม่เหมอืนป่าทีเ่ราเหน็กนัปกตทิัว่ไป	ต้นไม้ใหญ่ถกูห่มคลมุ

ไปด้วยสเีขยีวของมอส	เฟิน	กล้วยไม้ป่า	รวมทัง้ฝอยลม	ซึง่เป็นไลเคน

ทีอ่ยูไ่ด้ในทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิเ์ท่านัน้	มองผ่านๆ	ดเูหมอืนต้นไม้มหีนวด

เคราและใส่เสื้อผ้า	ให้ความรู้สึกราวกับหลุดมาอยู่ในป่าโบราณ	ยอด

ไม้ดเูป็นก้อนๆ	กิง่ก้านคดงอ	ใบเลก็	ก้านยาว	ผวิเป็นมนั	การออกแบบ

ทีพ่เิศษของธรรมชาตเิช่นนี้	กเ็พือ่ให้ตวัเองอยูก่บัความหนาวเยน็	ทน

ฝนและลมแรงได้อย่างสบายๆ	 ไม่เพียงแต่การปรับตัวเพ่ือความอยู่

รอด	แต่พืชอิงอาศัยเล็กๆ	ที่เป็นหนวดเคราและเสื้อให้ต้นไม้นั้น	ยังท�า

ประโยชน์ให้กับผืนป่า	คอยดักจับความชุ่มชื้น		รวบรวมละอองเล็กๆ	

จากไอหมอก	แล้วค่อยๆ	บรรจงหยดลงสู่พื้นดิน

	 ทางท่ีเราเดนิเป็นเพียงทางแคบๆ	ให้เดินเรยีงหนึง่

เท่าน้ัน	และต้องเคร่งครัดกับตัวเองไม่ให้เดินออกนอก

เส้นทาง	เพราะพ้ืนทีท่กุๆ	ตารางนิว้	ล้วนมคุีณค่า	มคีวาม

หมาย	การสูญเสียแม้เพียงนิดเดียวอาจน�ามาซึ่งความ

เสียหายที่ยิ่งใหญ	่ระหว่างทางหากได้ลองสังเกตบนพื้น

ดิน	 เราจะเห็นลูกไม้เปลือกแข็งหลายชนิดตกเกลื่อนอยู	่

ผลเหล่านี้เป็นผลของไม้ก่อชนิดต่างๆ	ซึ่งเป็นไม้ยืนต้น

ในกลุ่มของไม้โอ๊ค	ต้นก่อถือเป็นไม้เด่นที่บอกว่าที่นี่เป็น

สังคมพชืแบบป่าดบิเขา	และหากมองผ่านไม้ก่อลงไปอกี

นดิ	เราจะเห็นซากใบไม้ทับถมกันค่อนข้างหนาแน่น	การ

ย่อยสลายของใบไม้ที่นี่เป็นไปอย่างช้าๆ	กลายเป็นวัสดุ

คล้ายฟองน�า้ที่คอยดูดซับและกักเก็บน�้าไว้	ท�าให้กิ่วแม่

ปานเปรียบเสมือนถังน�า้ขนาดใหญ่	เป็นป่าต้นน�้าที่คอย

ปลดปล่อยน�้าให้เราใช้ได้ตลอดทั้งปี	

	 เมื่อได้ใช้เวลาอยู่กับความน่าทึ่งของป่าไปสัก

ระยะหนึ่ง	ธรรมชาติก็สร้างความอัศจรรย์ให้แก่เรา	ทาง

เดินเบื้องหน้าทอดตัวสู่แสงสว่าง	ค่อยๆ	เดินไปตามแสง

นั้น	สิ่งที่เห็นคือทุ่งหญ้าโล่งกว้าง	ดอกไม้เล็กๆ	พยายาม

ชูตัวเองราวกับจะแข่งกันอวดความสวยงามกับดวง

อาทิตย์	 สีขาวของดอกมะแหลบป่าตัดกับสีครามของ

ท้องฟ้า	 กูดเกี๊ยะม้วนปลายใบสวยงามเหมือนถูกเสก

ออกมาจากเทพนิยาย	 	 ดอกสีขาวเล็กๆ	 เป็นช่อกระจุก

น่ารักอย่างหนาดดอย	ช่วยเติมแต่งทุ่งหญ้าให้ดูงดงาม

ยิง่ขึน้	และแสงแดดเวลานีก้ช่็วยขบัให้ทกุอย่างตรงหน้ามี

สีสันสดใส	พชืเหล่านีเ้ป็นพนัธุไ์ม้แถบยโุรป	อเมรกิา	และ

เทอืกเขาหมิาลยั	และเป็นทุง่หญ้ากึง่อัลไพน์ทีม่เีพยีงแค่

ไม่กีแ่ห่งในเมอืงไทย	มกัจะขึน้ปกคลมุบรเิวณสนัเขาและ

ยอดเขาที่สูงกว่า	 2,000	 เมตรจากระดับน�้าทะเล	 ด้วย

ลกัษณะพืน้ทีโ่ล่ง	ดนิค่อนข้างตืน้	บางช่วงมหีนิโผล่	และลมทีแ่ปรปรวน	ท�าให้

ไม้ใหญ่ของสังคมพืชป่าดิบเขาไม่สามารถเจริญเติบโตได้	จึงมีเพียงหญ้า	ไม้

พุ่ม	และพืชล้มลุกเท่านั้น	

	 ตรงจดุชมววิทีเ่ป็นระเบียงไม้	นบัได้ว่าเป็นจดุเชค็อินของกิว่แม่ปาน	ที่

ไม่ว่าใครก็จะต้องมาถ่ายรูปตรงนี้	แต่หากมองออกไปยังเบื้องล่าง	ถ้าสภาพ

อากาศเอ้ืออ�านวย	 เราจะมองเห็นอ�าเภอแม่แจ่ม	อยู่ไกลๆ	 เป็นเหมือนการ

เปิดมุมมองให้ตัวเองได้คิดและทบทวนกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้า	มองเห็น

ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับป่า	และเมื่อเดินต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง	 จะพบ

กบัทางเดนิแคบๆ	ลดัเลาะไปตามหน้าผา	ค่อนข้างลาดชนั	ตรงนีเ้องทีเ่ป็นทีม่า
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 เส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน มอบ

ความรู ้สึกที่หลากหลายให้เราได้ตลอดการ 

เดนิทาง  เป็นห้องเรยีนขนาดใหญ่ มผีนืดนิ สายน�า้ 

ก้อนหิน สายลม ต้นไม้ และสิ่งต่างๆ สารพัด

เรื่องราวให้เราได้เรียนรู้อย่างไม่มีที่ส้ินสุด เป็น

ของขวัญล�้าค่าท่ีธรรมชาติได้สร้างไว้ให้ ความ

สวยงามของที่นี่เป็นเสมือนตราประทับที่กดลง

ตรงกลางหวัใจของผูค้นทีผ่่านมาครัง้แล้วครัง้เล่า

อย่างนบัไม่ถ้วน ความรูส้กึประทบัใจนัน้เป็นเรือ่ง

ยิ่งใหญ่ อาจเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เราเกิดความ

รกัและหวงแหน จนน�าไปสูก่ารไม่ท�าลายและช่วย

กันดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เรารัก 

 กิ่ ว แ ม่ ป า น ท�าให้เรารู้สึกเช่นนั้น !   

ของชื่อ	กิ่วแม่ปาน	ค�าว่า	กิ่ว	หมายถึง	ลักษณะ

ภูมปิระเทศแบบสนัเขา	เป็นส่วนทีแ่คบทีส่ดุ	ส่วน

ค�าว่า	“แม่ปาน”	ก็หมายถึง	ล�าน�้าแม่ปาน	ล�าน�้า

ที่อยู่บริเวณฝั่งขวาของกิ่วแม่ปาน	 สายน�้าที่ไหล

ลงสู่อ�าเภอแม่แจ่ม	ก่อนจะไหลไปรวมกับแม่น�้า

สายอื่นๆ	 สู่ลุ ่มน�้าแม่ปิง	 ลุ่มน�้าสาขาหลักของ

เจ้าพระยา	สายน�า้ที่หล่อเลี้ยงคนไทยมาช้านาน

	 ระหว่างทางตามแนวหน้าผา	หากโชคดี	

เราจะมองเห็นกวางผา	 ส่ิงมีชีวิตที่สามารถโลด

แล่นไปตามแนวผาได้อย่างเชี่ยวชาญ	 อยู่ในที่

สูงๆ	ตามชะง่อนหินแคบๆ	ใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรี	

ไม่มเีสอืและหมาในมาคอยดกัล่า	ไม่มคีูแ่ข่งแย่ง

หากินอย่างกวาง	เก้ง	กระทิง	กวางผากินน�้าเพียง

เลก็น้อยจากพชื	ปรบัพรางสขีนให้กลมกลนืกบัหนิ

ผา	จงึไม่ง่ายเลยท่ีจะมองเห็นโดยไม่ต้องผ่านการ

รอคอย	การได้เห็นส่ิงมีชีวิตท่ามกลางธรรมชาติ	

ท่ามกลางบ้านของพวกเขา	นับว่าเป็นความโชค

ดี	 การอดทนรอท�าให้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นมี

คุณค่า	 เป็นความรู้สึกพิเศษที่อาจจะหาไม่ได้

กลางเมืองใหญ่	 ในขณะที่เราก�าลังมองหากวาง

ผา	เราจะได้เห็นหินใหญ่ๆ	สองแท่ง	ตั้งตระหง่าน

สวยงามอยู่แถวนั้นด้วย	นั่นคือ	ผาแง่มน้อย	เป็น

แท่งหินแกรนิตที่เกิดจากการหลอมเหลว	แทรก

ตัวอยู่กลางหินไนส	์เป็นความสวย	สง่างาม	และ

เป็นสัญลักษณ์ของกิ่วแม่ปาน

กวางผา

ผาแง่มน้อย

	ศึกษาเส้นทาง

	ตรวจสอบสัมภาระให้พร้อม

	ศึกษาข้อมูลจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

	เปิดใจฟังเสียงธรรมชาติ

	เดินช้าๆ	เพราะอากาศเบาบาง

	ใช้กระบอกน�า้แทนขวดพลาสตกิเพือ่ลดขยะ

	เก็บเกี่ยวความรู้และคุณค่าของกิ่วแม่ปาน

	จากป้ายสื่อความหมาย

	ท่องเที่ยวและเรียนรู้อย่างดูแล

	ไม่ควรส่งเสียงดัง

	หลีกเลี่ยงการเหยียบรากไม้

	ไม่เด็ดพืชพรรณ

	ไม่ออกนอกเส้นทางหรือบริเวณที่ก�าหนดไว	้

	ไม่ปีนจุดชมวิว

	ไม่ทิ้งขยะและเก็บขยะทุกชิ้นที่พบเห็น

Don’t

Do
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10 Checklist สุขภาพดี
มาดูสิว่าปีที่ผ่านมาคุณดูแลสุขภาพตัวเองดีพอหรือยัง!

	 ปีใหม่ท้ังที	 ทุกคนคง
ต้องการสิ่งดีๆ	 เข ้ามาใน
ชีวิต	 เราจึงอยากชวนทุก
คนมา	Checklist	สุขภาพดี	 
ให้ เป ็นของขวัญปีใหม่กัน 
ดีกว่า	 หรือใครจะตั้งไว้เป็น	 
A	Must	ในปีหน้าก็ไม่ว่ากัน

ทานอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ

ออกก�าลังกายสม�่าเสมอ

ควบคุมน�้าหนักตัวไม่ให้เกิน

หลีกเลี่ยงการดื่มเหล้า สูบบุหรี่

หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม

ตรวจสุขภาพประจ�าปี

พักผ่อนเต็มที่ด้วยการนอนหลับ

เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการและสังคม
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการหกล้ม
อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
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ขอขอบคุณข้อมูล
ผศ.นพ.วีรศักดิ	์เมืองไพศาล

ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม	
Faculty	of	Medicine	Siriraj	Hospital

	 4.	 หลี ก เ ลี่ ย ง กา รดื่ ม เ หล ้ า	 
สูบบุหรี่ 	 และการใช ้สารเสพติด	 
อันน�ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บทั้งต่อตนเอง
และครอบครัว

	 5.	 หลีกเ ล่ียงการใช ้ยาที่ ไม ่
เหมาะสม	ท�าให้ต้องรับการรักษาใน
โรงพยาบาลนานขึ้น	 เสียค่าใช้จ่าย
มากขึน้	และไม่ซือ้ยากนิเองโดยไม่พบ
แพทย์

	 6.	 ต ร ว จ สุ ข ภ าพป ร ะ จ� า ป ี	 
หลายคนมักเข้าใจผิดว่าถ้าแข็งแรงด ี
ก็ไม่จ�าเป็นต้องตรวจสุขภาพเพราะ 
ไม่น่าจะมีโรคอะไร	 แต่หารู้ไม่ว่าโรค
บางโรคอาจไม่แสดงอาการ	 ถ้าไม่
ตรวจจะไม่รู ้ 	 เช ่น	 ความดันโลหิต
สูง	 ไขมันในเลือดสูง	 โลหิตจาง	 หรือ 
โรคมะเร็งในระยะแรกๆ	ซึ่งหากตรวจ
พบจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที

	 7.	 พั ก ผ ่ อน เ ต็ มที่ ด ้ ว ยก า ร 
นอนหลับอย ่ างน ้อยวันละ	 7 -8	
ชั่วโมง	 ร่วมกับการพักผ่อนหย่อนใจ	 
คลายความเครียดด้วยการท่องเที่ยว	
หรือหางานอดิเรกท�า	เป็นต้น

	 8.	 เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ
และสังคม	 เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคต	ิ
มมุมอง	และสร้างความสมัพนัธ์ทีด่กีบั
ผู้คนรอบข้าง

	 9.	 ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตแุละ
การหกล้ม	เพราะอายุทีม่ากขึน้	โอกาส
ในการหกล้มก็มากขึ้นด้วย	 เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย	 เช่น	 
การมองเห็นลดลง	 การทรงตัวไม่ด	ี
ร่วมกับการที่อาจมีโรคต่างๆ	 เกิดร่วม
ด้วย	และเมือ่หกล้มมกัจะส่งผลรนุแรง
กว่าช่วงวัยรุ่น	หรือวัยเด็ก	การรักษาก็
ยากกว่า

	 10.	 อยู ่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์	
หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีมลพิษ	ฝึกหายใจ 
ลึกๆ	 เพื่อให้ออกซิเจนไปหล่อเล้ียงได้
ทั่วร่างกาย

	 ลองเช็คดูว่าปีที่ผ่านมาท�าได้
ครบทั้ง	10	ข้อหรือไม่	หากยังขาด
ข้อใดไป	ปีหน้าพยายามใหม่	 เพื่อ
สุขภาพทีด่ขีองเราต่อไปยนืยาว 

	 1.	 ทานอาหารสะอาด	 ที่ถูก
สุขลักษณะ	 ปลอดภัย	 ครบ	 5	 หมู ่	 
ตลอดจนหลีกเลี่ยงอาหารที่มันมากๆ	
เค็มจัด	หรือหวานจัด	ไม่ทานเนื้อสัตว์
ทีป่รงุไม่สกุ	ส่วนผกัผลไม้สดกต้็องล้าง
ให้สะอาดก่อนบริโภค	เช่นเดียวกับมือ
และภาชนะต้องดูแลให้สะอาดก่อน
ทานอาหารเพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้จาก
พยาธ	ิหลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง

	 2.	 ออกก�าลังกายสม�่า เสมอ	
เมื่ออายุมากขึ้นระบบการเผาผลาญ
ร่างกายยิ่งลดลง	 การออกก�าลังกาย
จะช่วยป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพ	ลด
อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ	
หลอดเลือดสมอง	 ความดันโลหิต	
เบาหวาน	 เพิ่มมวลกระดูก	ช่วยการ
ท�างานของระบบทางเดินอาหาร	
ท�าให้ร่างกายคล่องแคล่ว	 และช่วย
ให้สุขภาพจิตดี	

	 3.	 ควบคุมน�้าหนักตัวไม่ให้เกิน	
เนื่องจากโรคอ้วนน�ามาซึ่งโรคต่างๆ	
การควบคุมน�้าหนักตัวที่ส�าคัญคือ	 
ลดอาหารจ�าพวกแป้ง	ของหวานและ
ของมันจัด	 กินผักผลไม้ที่ไม่หวาน	 
ซึ่งน�้าหนักตัวของคนเรา	ควรมีค่าดัชนี
มวลกายอยู่ระหว่าง	 19-23	 กิโลกรัม
ต ่อตารางเมตร	 โดยค�านวณจาก	 
น�้าหนักตัว	(กิโลกรัม)	หารด้วยส่วนสูง	
(เมตร)	ยกก�าลังสอง
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ที่มา	:	สุขแท้ด้วยปัญญา	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 การส่งเสริมให้เขาได้ท�าความดีหรือบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม	จะช่วยเสรมิสร้างพลงัให้แก่คณุธรรมภายใน	จนสามารถ
เอาชนะความเห็นแก่ตัวได้	พลังดังกล่าวส่วนหนึ่งเกิดจากความ
ภูมใิจทีไ่ด้ท�าความด	ีเกดิความรูส้กึว่าชวีติตนนัน้มคีณุค่า	พลงัอกี
ส่วนหนึง่เกดิจากความสขุทีไ่ด้เหน็ผูท้ีท่กุข์ยากกลบัมามคีวามสขุ	
รอยย้ิมของเขาท�าให้เราอดยิม้ตามด้วยไม่ได้	หลายคนพบว่าความ
สุขดังกล่าวซาบซ้ึงตรึงใจ	ชนิดที่ความสุขทางวัตถุมิอาจเทียบได	้
ทัง้ความภาคภมูใิจและความสขุดงักล่าว	ท�าให้เราอยากท�าความ
ดีมากขึ้น
	 การท�าความดีหรือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ยังช่วยให ้
เราได้เห็นว่า	ยังมีผู้อื่นที่ทุกข์ยากล�าบากกว่าตนมาก	ในด้านหนึ่ง	
ความทุกข์ของเขาเหล่าน้ันท�าให้ความทุกข์ของเรากลายเป็น 
เรื่องเล็กน้อยไปถนัดใจ	หรืออาจท�าให้ได้คิดว่า	 เรายังโชคดีกว่า
คนอื่นอีกมาก	ขณะเดียวกันการเห็นคนทุกข์อยู่ต่อหน้า	สามารถ
ปลุกเร้าคุณธรรมภายในใจเราให้แสดงตัวออกมา	มิอาจนิ่งเฉย
ได้ต่อไป	 หลายคนได้พบว่าตนยังมีคุณงามความดีอยู ่ในตัว	 
มิใช่คนเห็นแก่ตัวอย่างที่เข้าใจ
	 การท�าความดีหรือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์อย ่าง
สม�่าเสมอท�าให้เกิด	 “จิตอาสา”	 คือจิตที่อยากท�าความดีเพื่อ 
ผูอ่ื้นอยูเ่สมอ	เป็นจิตทีม่อีตัตาเลก็ลง	จึงเปิดรบัความสขุได้มากขึน้	 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ	เป็นจิตที่มีความสุขได้ง่าย	โดยไม่จ�าเป็นต้อง
พึ่งวัตถุสิ่งเสพ

	 มนษุย์ทกุคนมคีณุธรรมอยูใ่นจติใจ	แต่ทีม่พีฤตกิรรม
เห็นแก่ตัว	 ก็เพราะคุณธรรมภายในไม่ได้รับการส่งเสริม	
ในขณะที่ความเห็นแก่ตัวถูกกระตุ้นไม่หยุดหย่อน	อย่างไร
ก็ตามในส่วนลึกของคนที่เห็นแก่ตัว	 ก็ยังมีคุณธรรมอยู	่ 
จงึมกัไม่สบายใจเมือ่เหน็คนทกุข์อยูต่่อหน้า	หรอืรูส้กึผดิหาก
ละเมิดเพิกเฉยเขาเหล่านั้น

การมีโอกาสบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์การมีโอกาสบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
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	 การท�าความดีหรือบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ใน 
ช่วงแรกๆ	ย่อมเป็นไปได้ยากหากต้องท�าคนเดียว	 เพราะ
ความรกัสบายหรอืความเหน็แก่ตวัมกัชกัน�าให้คลายความ
เพียร	 แต่หากร่วมกันท�างานกันเป็นกลุ่ม	 ก็จะเกิดก�าลัง
ใจหรือเกิดแรงผลักดันให้ต้องลงมือท�าพร้อมกับเพ่ือนๆ	 
ซ่ึงมักก่อให้เกิดบรรยากาศสนุกสนาน	 และไมตรีจิต
มิตรภาพที่ชักชวนให้อยากท�าไปด้วยกัน	แม้จะเป็นงานที่
เหนื่อยยาก	แต่กลับให้ความสุขทางใจแก่ผู้กระท�า
	 อานิสงส์อีกประการหนึ่งจากการร่วมกันท�างานเป็น 
กลุ่มก็คือ	 ได้สัมผัสกับความคิดเห็นและวิธีการท�างานที่ 
ต่างกนั		ซึง่นอกจากเป็นการขยายมมุมองและประสบการณ์
ให้กว้างขึ้นแล้ว	ยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความ
แตกต่าง	 และท�าให้ค�านึงถึงความคิดและความต้องการ 
ของผู้อ่ืนมากขึ้น	 แทนที่จะยึดติดกับความคิดและความ
ต้องการของตนเองอย่างเดียว	
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16	ธันวาคม	–	15	มกราคม	
(ราศีธนู)
มกราคมเป็นช่วงที่ต้องเหนื่อย	ต้องใช้พลังมาก
เป็นพิเศษ	ต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตลอด
เวลา	แต่ทั้งหมดก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างที่ตั้งใจ	 มักใช้จ่ายเงินไปกับ
การพบปะสังสรรค์	 ซื้อเครื่องใช้ที่เป็นงานท�า
มอื	ประเภทท่ีมชีิน้เดยีวในโลก	จนท�าให้กระเป๋า
สตางค์แบนได้	 การงานสร้างให้คุณเป็นคนเก่ง
และโดดเด่น	 งานท่ีได้รับมอบหมายผ่านพ้นไป
ได้ง่าย	ผลงานเป็นทีก่ล่าวขวญัได้รบัการยอมรบั
จากที่ท�างาน	 ควรท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ
บุคคลเพศหญิง	 โดยเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการท�างาน	หากเขาเชิญชวนให้คุณร่วมบุญ	
ก็ไม่ควรปฏิเสธ

13	กุมภาพันธ์	–	13	มีนาคม	
(ราศีกุมภ์)
เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้อยู่กับลูกน้องบริวาร	 
ลูกหลาน	หรือลูกศิษย์ลูกหามากเป็นพิเศษ	ซึ่ง
จะเป็นการส่งเสริมในทางที่ดี	 ว่าคุณให้ความ
ใส่ใจเขา	 เขาก็พร้อมที่จะให้ใจกับคุณ	พร้อม
ที่จะคอยสนับสนุนและท�าในสิ่งที่คุณต้องการ	
เรื่องเงินต้องใช้จ ่ายเงินไปกับการเดินทาง	
การติดต่อส่ือสาร	 ช่วงนี้จะมีการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับงาน	 กับภารกิจ	 การงานมีการ
วางแผนที่ดี	 คุณจะต้องใช้เวลาไปกับการท�า
ตามระบบมากขึ้นกว่าเดิม	แต่ก็เป็นการท�าเพื่อ
หวงัผลในระยะยาวด้วย	ยอมเหนือ่ยในวันนีเ้พือ่
จะได้สบายในวันข้างหน้า	ควรท�าบุญเกี่ยวกับ
บุคคลที่ประสบภัย	หรือมีปัญหาในชีวิต

13	เมษายน	–	13	พฤษภาคม	
(ราศีเมษ)
คุณมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถเข้ากับเพื่อน 
ทุกกลุ ่มได้อย่างไม่มีปัญหา	 และได้รับการ
ยอมรับที่ดี	 หากมีอะไรที่ช่วยได้คุณก็พร้อมจะ
ช่วย	 การตั้งใจท�าให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
จะท�าให้	 ได้รับความจริงใจได้ความรู ้สึกดีๆ	
กลับมาด้วยเช่นกัน	การเงินใช้จ่ายไปกับ	ความ
สะดวกสบาย	และหาก	 ต้องท�างานพิเศษหา
รายได้เสริมในควรเป็นงานค้นคว้าตรวจสอบ
ข้อมูล	คุณจะท�าได้ด	ีการงานมีปัญหาอุปสรรค
เข้ามาหลายๆ	 เรื่อง	 ยังมองไม่เห็นทางแก้
ปัญหา	 จนท�าให้คุณมองโลกในแง่ร้าย	 แต่ยัง
ไม่ควรยอมแพ้	ต้องให้เวลาในการจัดการปัญหา	 
ควรท�าบุญเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งการ
ท�าบุญในองค์กรต่างประเทศจะช่วยส่งเสริม
คุณได้

16	มกราคม	–	12	กุมภาพันธ์	
(ราศีมังกร)
มปัีญหาอปุสรรคทีส่ร้างความหนกัใจอย่างมาก	
แต่สถานการณ์ไม่ได้ย�่าแย่อย่างที่คิด	 เพียงแต ่
ต้องใจเย็นและมสีตมิากกว่านีจ้งึจะมองเหน็วธิี
การจัดการ	การเงินต้องใช้สติและความฉลาด
ในการบรหิารไม่ต้องกลวัว่าจะต้องตกเป็นเหยือ่
ของใคร	คุณรู้ว่าข้อมูลใดเป็นจริงหรือเป็นเพียง
โฆษณาชวนเชื่อ	จึงไม่หลงเชื่อใครง่ายๆ	ความ
รอบคอบมีส่วนในการเสริมสร้างทิศทางการ
เงินใหม่ๆ	การท�างานคุณเหมาะส�าหรับท�างาน 
เป็นกลุ่ม	 การระดมสมอง	 จะท�าให้คุณได้รับ
ความคิดที่หลากหลายและที่ส�าคัญมีคนที่
พร้อมจะฝ่าฟันอปุสรรคไปในเป้าหมายเดยีวกนั	
ควรท�าบุญด้วยเงินที่มาจากผลงานที่คุณท�าจะ 
ส่งเสริมได้ดี
 

14	มีนาคม	–	12	เมษายน	
(ราศีมีน)
เป็นโอกาสที่ดีส�าหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ	 แม้
ในทีสุ่ดจะยงัไม่ประสบความส�าเรจ็อย่างทีค่าด
หวงัเอาไว้	แต่กย็งัดท่ีีได้ลงมอืท�า	การเงนิใช้จ่าย
ไปกบัเพือ่นฝูง	การพบปะสังสรรค์การท่องเทีย่ว	
การเข้าสังคม	ใช้เงินไปเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและ
จะได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี	 การท�างาน
ควรใส่ใจกับบุคลิกภาพ	การวางตัว	 ส่ิงเหล่านี้
จะเป็นตัวช่วยที่ส�าคัญในการท�าให้การติดต่อ
งานมีความราบรื่น	ท�าให้คุณได้รับการยอมรับ
อย่างง่ายๆ	 ช่วงนี้คุณก็จะใส่ใจกับตัวเองมาก
เป็นพิเศษ	 ไปติดต่อประสานงานกับใครก็ราบ
รืน่	งานก้าวหน้าไปได้ด้วยดี	ควรท�าบญุให้มากๆ	
จะช่วยลดความวิตกกังวลและการมองโลกใน
แง่ร้ายให้กับคุณได้

14	พฤษภาคม	–	13	มิถุนายน	
(ราศีพฤษภ)
มีปัญหาที่สร้างความอึดอัด	ไม่สบายใจ	แม้จะ
รู้อยู่แก่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่ถูกต้อง	ท�าในสิ่งที่
ดี	แต่ก็ไม่สามารถอธิบายให้กับคนที่ออกค�าสั่ง	
หรือกดดันคุณอยู่ในตอนนี้ได	้ต้องฝืนใจ	ท�าใน
สิ่งที่ไม่อยากท�า	ฝืนท�าในสิ่งที่ไม่เห็นด้วย	 เป็น
ช่วงที่ต้องอดทน	 เรื่องเงินจะได้รับเงินจากการ
ท�างานล่วงเวลา	ได้จากการท�างานแบบรับจ้าง
ท�าในนามของคนอื่น	 การงานมีปัญหาบ้างพอ
ให้ได้ทดสอบความสามารถในการจัดการกับ
ปัญหา	 เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวไว้ก่อน	จึงต้องใช้ไหวพริบ
ปฏิญาณในการจัดการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่	 
ควรท�าบุญในลักษณะของการท�าบุญจ�านว
นมากๆ	การท�าบุญโดยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
จะส่งเสริมคุณได้มาก

Horoscope
ดวงประจ�าเดือน
มกราคม – เมษายน 2561
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14	มิถุนายน	–	14	กรกฎาคม	
(ราศีเมถุน)
คุณมีมิตรภาพท่ีดี	 มีภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม	
การเจอผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีเป็นการสร้าง
เครือข ่ายท่ีสามารถส ่งเสริมกันได ้ต ่อไป	 
การเงินถือว่าประสบความส�าเร็จไม่สร้างความ
หนักใจมากนัก	 จะได้รับผลประโยชน์จากงาน
ที่คุณสร้างเอาไว้	 ท�าให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ
รายรับรายจ่าย	 การท�างานมีความก้าวหน้า	 
มีการทดสอบความสามารถ	หรือสอบคัดเลือก
เพื่อเข้าท�างาน	 ต้องเจอสิ่งที่ท ้าทายความ
สามารถ	 ต้องเจอโจทย์ใหม่ๆ	 ท�าให้ได้เรียนรู้
อยู ่ตลอดเวลา	 ควรท�าบุญตามความศรัทธา	 
ท�าในสิง่ทีค่ดิว่าเป็นประโยชน์	ร่วมท�าบญุให้กบั
องค์กรหรือหน่วยงานที่มีแนวคิดมีอุดมการเช่น
เดียวกันกับคุณ

17	สิงหาคม	–	16	กันยายน	
(ราศีสิงห์)
เป็นช่วงที่คุณมีความอ่อนโยน	 ใจดีใจเย็นที่
พร้อมเข้าไปดแูลผูอ้ืน่อยูต่ลอดเวลา	นอกจากน้ี 
จะมภีารกจิทีเ่กีย่วข้องกบัคณุแม่	หรอืกบัผูใ้หญ่
เพศหญิง	 และหากมีปัญหาอะไร	 บุคคลดัง
กล่าวพร้อมจะส่งเสริมช่วยเหลือไปในทางที่ดี	 
หากมีโอกาสก็ควรไปเยี่ยมคุณแม่ของคุณหรือ
พาท่านไปท่องเที่ยว	 การเงินมีความคล่องตัว	
มีการวางแผน	ที่รอบคอบรัดกุม	 ท�าให้	 มีเงิน 
ใช้จ่าย	 มีเงินเก็บ	 การท�างานจะมีการแข่งขัน	
ต้องแสดงความสามารถ	ที่มีอยู่ในตัวเองออก
มาแสดงให้ทุกคนได้เห็น	 เม่ือมีโอกาส	 ใช้ให้ 
เต็มที่ 	 ท�าให ้ดีที่สุดแล ้วก็ไม ่มีอะไรที่ต ้อง 
เสียดายอีก	 ควรท�าบุญกับพระประจ�าวันเกิด
ของคุณ

17	ตุลาคม	–	15	พฤศจิกายน	
(ราศีตุลย์)
คุณมีความสามารถในการจัดการปัญหาที่
ใหญ่มาก	 รับมือได้เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย	
สนุกที่ได้	แก้ไขสิ่งต่างๆ	ให้ถูกต้อง	ปัญหาและ
สถานการณ์ที่เข้ามาเป็นเหมือนความท้าทาย
ต้องผ่านมันไปให้ได้	 การเงินใช้จ่ายเงินอย่าง
อิสระ	 ไม่สนใจว่าต้องน�าเงินไปลงทุนหรือไป
สร้างฐานความมั่นคงให้กับอนาคต	เป็นการใช้
เงินไปตามใจตัวเอง	การท�างานจะเกี่ยวข้องกับ
ผูใ้หญ่เพศหญงิ	จะท�างานหรอืการประสานงาน
ร่วมกนัได้ดี	หากมปัีญหามเีรือ่งทีตั่ดสนิใจไม่ได้	
กส็ามารถขอความช่วยเหลอืจากบคุคลลกัษณะ
ดังกล่าวได้	 จะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี	
ควรท�าบุญกับวัดถ�้า	หรือสถานที่ปฏิบัติธรรมที่
มีความสงบจัดส่งเสริมคุณได้ดี

15	กรกฎาคม	–	16	สิงหาคม	
(ราศีกรกฎ)
มีโอกาสเข้าไปที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวาร	กับ
บุคคลทีม่สีถานภาพทีต่�่ากว่า	เป็นคนทีค่ณุคอย
ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน	 แต่ก็ท�าให้คุณมี
ความสุข	 การเงินจะใช้จ่ายไปกับผู้ใหญ่เพศ
หญิง	 เช่น	 คุณแม่	 และในทางกลับกันหากมี
ปัญหาในเรื่องเงินก็สามารถขอความช่วยเหลือ
จากท่านได้	 การท�างานไม่ค่อยราบรื่น	 หรือ
ก้าวหน้าสักเท่าไหร่	 สิ่งที่	 ควรแก้ไขเป็นอันดับ
แรกคือระบบการท�างาน	ควรจัดการให้ชัดเจน
จัดล�าดับความส�าคัญของงานให้ดี	หากท�างาน
ร่วมกับเพื่อนร่วมงานควรแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน
จะได้ไม่ท�างานทับหน้าที่กัน	 ควรท�าบุญกับ
คนยากจน	คนที่ต้องเก็บเงิน	 จะส่งเสริมคุณได้
เป็นอย่างดี
 

17	กันยายน	-16	ตุลาคม	
(ราศีกันย์)
คุณได้แสดงความสามารถ	 ได้ใช้ความถนัดใน
การสร้างผลงานและประสบความส�าเร็จ	ท�าให้
ได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่จากบุคคลที่อยู ่
รอบข้าง	และยังเปิดทางให้ได้สร้าง	 รายได้อีก
ด้วย	การเงินหากมใีครยมืเงนิไปหรอืติดเงนิคุณ	 
มีโอกาสที่จะได้รับเงินคืน	 รวมทั้งเงินที่มา
จากการท�างานที่ผ่านมาด้วย	การท�างานมีตัว
เลือกให้เลือก	จึงต้องหาข้อมูล	และต้องใช้การ
พิจารณาเป็นอย่างดี	 ในตอนแรกอาจไม่ค่อย
แน่ใจในการตัดสินใจ	แต่ในที่สุดแล้วจะตัดสิน
ใจได้ดี	 ควรท�าบุญกับพระภิกษุสงฆ์	 รวมทั้ง
การท�าบุญกับสถานศึกษา	 เช่นการท�าบุญกับ
ห้องสมุด
  

16	พฤศจิกายน	–	15	ธันวาคม	
(ราศีพิจิก)
มีหลายอย่างที่ต้องจัดการแก้ไขให้ส�าเร็จ	หาก
ในอดีตได้ท�าเอาไว้ดีแล้วกส็บายใจได้เพราะจะ
ได้รบัผลตอบแทนทีดี่จากเรือ่งเคยท�าเอาไว้	ช่วง
น้ีจะได้รับเงินจากผลงานที่ได้ท�าเอาไว้และได้
รับการยอมรับเป็นอย่างดีแล้วยังสร้างผลก�าไร
ให้ไม่น้อยเลยทีเดียว	การท�างานมกีารเกีย่วข้อง
กับลูกน้องบริวาร	 เพ่ือนฝูง	ท�างานกับบุคคลที่
อายุน้อยกว่า	หรือสถานภาพที่ด้อยกว่าจะร่วม
กันได้ดี	 เพราะเขา	พร้อมจะส่งเสริมและเคียง
ข้างคุณ	หากคุณให้ความส�าคัญและมนี�า้ใจเขา
กพ็ร้อมทีจ่ะท�าอย่างเดียวกนักบัคุณ	ควรท�าบุญ
เกี่ยวกับไม้	เช่นการท�าบุญด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้	
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
222 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 
ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
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