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	 เมื่อก้าวเข้าสู่ปี	พ.ศ.	ใหม่	Life	จะมีบทสัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่	
เอ็กโก	กรุ๊ป	ถึงผลประกอบการและการด�าเนินงานในปีที่ผ่านมา	ซึ่งปี	2560	นั้น	 
เป็นอีกปีที่เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังคงเติบโตต่อเนื่อง	 สามารถท�าก�าไรได้กว่า	 1.1	 
หมืน่ล้านบาท	ความส�าเรจ็ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้เป็นอย่างไรนัน้	ตดิตามได้ในคอลมัน์	
EGCO	Group	Focus	กับบทสัมภาษณ์คุณจักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน	์กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
	 ส�าหรับอีกหนึ่งเหตุการณ์ส�าคัญ	 ในคอลัมน์	 Talk	 Tell	 Told	 คือการ 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ	 (COD)	 อย่างเป็นทางการของ 
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี	้จ�ากัด	ที่เอ็กโกถือหุ้น	100%	โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมแห่งใหม่ล่าสุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งอนาคตของเรา	 นอกจากนี้	 
เรายังน�าเรื่องราวที่น่าสนใจของจังหวัดราชบุรี	 มาให้คุณผู้อ่านได้ทราบถึง
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา	และความสวยงามทางภูมิศาสตร์	 ที่ท�าให้ราชบุรี
กลายเป็นหนึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวส�าคัญของประเทศ
	 ส�าหรับคอลัมน์ที่น่าสนใจอื่นๆ	 Life	ฉบับนี้ยังครบครันความหลากหลาย	
ทัง้เรือ่งราวอาชพีของชมุชนรอบโรงไฟฟ้าในประเทศและทีฟิ่ลปิปินส์	ในคอลมัน์	
CSR	for	all	เรียนรู้โมเดลหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า	กับคอลัมน	์thai	rak	pa	หรือ	Life	
Around	 the	World	กับเรื่องราวอาคารอนุรักษ์พลังงาน	ที่สามารถน�ามาปรับ
ใช้ในการออกแบบบ้านและส�านักงานได้	คอลัมน์	Go	Green	ที่น�าเสนอ	10	วิธี
ประหยดัน�า้แบบง่ายๆ	ทีอ่าจมองข้ามไป	หรอืในคอลมัน์	Health	กับเคลด็ลบัการ
ดูแลสุขภาพในวันที่อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละออง	จะท�าอย่างไรให้เราปลอดภัย 
ได้มากที่สุดค่ะ

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณจักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์
กรรมการผู้จัดการใหญ่

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

บรรณาธิการบริหาร
คุณดนุชา สิมะเสถียร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชีและการเงิน

บรรณาธิการ
คุณสลิล ติระวัฒน์
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณฌัชปภา พรประยุทธ
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

เจ้าของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
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ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 
เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก

	 บริษัท	 บ้านโป่ง	 ยูทิลิต้ี	 จ�ากัด	 ในกลุ่มเอ็กโก	 จัดพิธีเปิด 
โรงไฟฟ้าบ้านโป่งอย่างเป็นทางการ	 โดยมีคุณชยาวุธ	 จันทร	 
ผู ้ว ่าราชการจังหวัดราชบุรี	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วย	
รศ.ดร.	 โชติชัย	 เจริญงาม	 กรรมการ	 และประธานกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 คุณจักษ์กริช	
พิบูลย์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	กรุ๊ป	คุณชัยศักดิ	์ 
ยงบรรเจิด	ผู้อ�านวยการฝ่ายสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย		 คุณภานพ	 อังศุสิงห์	 ผู้บริหารสายงาน 
วาณชิธนกจิ	ธนาคารกสกิรไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	คณุชมิง	โทคุยามะ	 
ประธานและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	 บริษัท	 มิตซูบิช	ิ 
คอร์เปอเรช่ัน	 แมชชีนเนอรี่	 จ�ากัด	 และ	 คุณวิชาญ	 จิตร์ภักด	ี
กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จ�ากัด	ร่วม
เป็นสักขีพยานในพิธี	 เมื่อวันที่	8	กุมภาพันธ์	2561	ณ	โรงไฟฟ้า
บ้านโป่ง	อ.บ้านโป่ง	จ.ราชบุรี
	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 ในกลุ ่มเอ็กโก	 ต้ังอยู ่ที่ต�าบลท่าผา	
อ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 
(Cogeneration)	ทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ	จ�านวน	2	หน่วย	

มีก�าลังผลิตติดตั้งรวม	256	เมกะวัตต์	ซึ่งแต่ละหน่วยมีก�าลังผลิต
ติดตั้ง	 128	 เมกะวัตต์	ประกอบด้วยเครื่องกังหันก๊าซ	ก�าลังผลิต	
44	เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครื่อง	และเครื่องกังหันไอน�า้	ก�าลังผลิต	
40	เมกะวตัต์	จ�านวน	1	เครือ่ง	โดยมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าประเภท 
ผูผ้ลติไฟฟ้ารายเลก็	(Small	Power	Producer	-	SPP)	กบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวนรวม	180	เมกะวตัต์	เป็น
ระยะเวลา	25	ปี	 ในขณะที่ก�าลังการผลิตไฟฟ้าอีกส่วนหนึ่งและ
ไอน�า้จากกระบวนการผลิตจะจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม



	 คุณจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
เอ็กโก	กรุ๊ป	 เปิดเผยว่า	 “บริษัท	 ไฟฟ้า	น�้าเทิน	 1	 จ�ากัด	 ซึ่ง 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีสัดส่วนการถือหุ้น	 ร้อยละ	 25	 ได้ลงนามใน
สัญญาข้อตกลงทางการเงินเพื่อพัฒนาและก่อสร้างโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงัน�า้	“น�า้เทนิ	1”	ใน	สปป.ลาว	กบัธนาคารพาณชิย์
ในไทย	 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ	934.5	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ	หรือประมาณ	30,800	ล้านบาท”	
	 โครงการโรงไฟฟ้า	 “น�้าเทิน	 1”	 ตั้งอยู่บนล�าน�้ากะด่ิง	
แขวงบอลิค�าไซ	 สปป.ลาว	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	จ�านวน	514.3	เมกะวตัต์	และ
กับรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว	จ�านวน	130	 เมกะวัตต์	 ซึ่งสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าทั้ง	 2	ฉบับ	มีอายุสัญญา	27	ปี	นับจากวันเริ่ม 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี	2565

โครงการโรงไฟฟ้า “น�า้เทิน 1” สปป.ลาว 
ประสบความส�าเร็จจัดหาเงินกู้

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	เอ็กโก	กรุ๊ป	
ประสบความส�าเร็จในการขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอค	
ประเทศฟิลิปปินส์	 โอนหุ้นแล้วเสร็จ	 รับรู้รายได้ทันที	 850	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 นายจักษ์กริช	 พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	 เอ็กโก	กรุ๊ป	กล่าวว่า	 “บริษัท	 เจน	พลัส	บี.ว	ี จ�ากัด	 
ซึ่งเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นร้อยละ	 100	 ได้ขายหุ้นที่ถืออยู	่ 
โดยทางอ้อม	 ร้อยละ	 49	 ในบริษัท	 มาซินลอค	 พาว
เวอร์	 พาร์ทเนอร์	 จ�ากัด	 ให้แก่บริษัท	 เอสเอ็มซี	 โกลบอล	 
พาวเวอร์	 โฮลดิ้งส์	 คอร์ป	 จ�ากัด	 เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 เม่ือ 
วันที่	20	มีนาคม	2561	ซึ่งเป็นผลให้เอ็กโก	กรุ๊ป	รับรู้รายได้	
จ�านวน	850	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	โดยจะน�าไปลงทุนพัฒนา
โครงการใหม่ในอนาคตต่อไป”

เอ็กโก กรุ๊ป ขายหุ้นโรงไฟฟ้ามาซินลอคแล้วเสร็จ
รับรู้รายได้ 850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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News Update

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดงานพบปะผู้บริหารและงานแถลงข่าว
สือ่มวลชน	ครัง้ที	่1/2561	ณ	โรงแรมโซฟิเทล	กรงุเทพ	สุขมุวทิ	
เมื่อวันที่	 5	 มีนาคม	 2561	 เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงาน	 
ของกลุ่มเอ็กโก	ในรอบปี	2560	ความคืบหน้าและการลงทุน
ในโครงการต่างๆ	 และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 
ปี	 2561	 โดยเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และส่ือมวลชน
สอบถามค�าถามเกี่ยวกับบริษัทในแง่มุมต่างๆ

งานพบปะผู้บริหารและ
งานแถลงข่าวสื่อมวลชน

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
เอ็กโก	กรุ๊ป	ประสบความส�าเร็จในการขายหุ้น	 
บริษัท	 จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาค
ตะวันออก	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 (อีสท์	 วอเตอร์)	 
โดยโอนหุ ้นแล้วเสร็จและรับรู ้รายได้ทันที	
5,226	ล้านบาท
	 คุณจักษ์กริช	พิบูลย์ไพโรจน์	 กรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	เอก็โก	กรุป๊	กล่าวว่า	“เอก็โก	กรุป๊	 
ได้ขายหุ ้นที่ถืออยู ่ทั้งหมดร้อยละ	 18.72	 
ในอีสท	์วอเตอร์	ให้แก่บริษัท	มะนิลา	วอเตอร์	
จ�ากัด	 ประเทศฟิลิปปินส์	 เสร็จสมบูรณ์แล้ว	 
เมื่อวันที่	 14	 มีนาคม	 2561	 ซึ่งเป็นผลให้ 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 รับรู้รายได้ทันที	 จ�านวน	 5,226	 
ล้านบาท	 โดยจะน�าไปลงทุนขยายธุรกิจ 
ในอนาคต”

เอ็กโก กรุ๊ป ปิดดีลขายหุ้น “อีสท์ วอเตอร์” 
รับรู้รายได้ 5,226 ล้านบาท



เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 
ประเภท “Recognition” ประจ�าปี 2560

Recognition	 ซึ่งจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 
ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 และสถาบันไทยพัฒน์	 โดยมี	 ผศ.ดร.	
สมพร	 กมลศิริพิชัยพร	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี	 
คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 หนึ่งใน 
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลรายงานความย่ังยืน	 เป็นผู้มอบรางวัล	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	14	ธันวาคม	2560	ที่ผ่านมา	ณ	หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน	อินทรวิชัย	
ชั้น	7	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 ส�าหรับการประกวดรายงานความยั่งยืน	 ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	ปีน้ี
มีบริษัทจดทะเบียนส่งรายงานเข้ารับการพิจารณา	104	บริษัท	 โดยมีบริษัทที่ได้รับการ
พิจารณาให้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน	จ�านวน	42	บริษัท	รางวัลรายงานความยั่งยืน
สะท้อนให้เหน็ว่าบรษิทัต่างๆ	ได้ให้ความส�าคญักบัเรือ่งของ	ESG	(Environment,	Social	
and	Governance)	มากข้ึน	และรางวลันีม้ส่ีวนช่วยในการยกระดบัการเปิดเผยข้อมลูด้าน	
ESG	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากับตลาด
ทนุชัน้น�า	อนัจะน�าไปสูก่ารยอมรบัอย่างกว้างขวางทัง้ในภมูภิาคและในระดบัสากลต่อไป

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 โดย	คุณวาสนา	 วงศ์
พรหมเมฆ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
–	 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ผู้แทน 
องค ์กร	 เข ้ารับรางวัลรายงานความ
ย่ังยืน	 ประจ�าปี	 2560	 (Sustainability	 
Repor t 	 Award 	 2017) 	 ประ เภท	 

	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด	โดย
คุณอภิชาติ	 คุ้มฮิ้น	 ผู ้จัดการฝ่ายบัญชี	
IPP	 เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับโล่ประกาศ
เกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดี
เด่นระดับประเทศ	ประจ�าปี	 2560	 โดย
ได้ รับคะแนนสูงสุดจากการประกวด 
ธรรมาภบิาลธรุกจิดเีด่น	ซึง่จดัขึน้โดยกอง
ธรรมาภบิาลธรุกจิ	กรมพฒันาธรุกจิการค้า	 
โดยมคีณุกลุณ	ีอศิดศิยั	อธบิดกีรมพฒันา
ธุรกิจการค้า	 กระทรวงพาณิชย์	 เป็น 
ผู้มอบโล่	 ในงานวันคล้ายวันสถาปนา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 ครบรอบ	 95	ปี	 
ณ	 ศูนย์ฝ ึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
ชั้น	 6	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 เมื่อวัน
จันทร์ที่	15	มกราคม	2561	ที่ผ่านมา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ ประจ�าปี 2560 

	 รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น	 เป็นก�าลังใจส�าคัญในการ
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศให้เกดิธรุกจิสขีาว	ท�าให้เศรษฐกจิ
ไทยเข้มแข็ง	แข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน	ในปี	2560	มีธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัล	95	ราย	ปัจจุบันมีธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
ดีเด่นทั้งหมด	487	ราย	
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	 แม้ภาวะเศรษฐกจิโลกจะมคีวาม
ผันผวน	 แต่ด้วยความมุ่งม่ันจาก
ทุกหน่วยงาน	ปี	 2560	 เป็นอีกปีที่
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ประสบความส�าเร็จใน
การด�าเนินธุรกิจ	 ผลประกอบการ
เติบโตตามเป้าหมาย	บริหารจัดการ
โรงไฟฟ้าท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้วอย่างมีประสิทธิภาพ	 บริหาร
โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแผน	ตลอดจนมีการลงทุน
ในโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่ง 
รายละเอียดของการด�าเนินงาน
ทั้งหมดในปี	2560	และก้าวต่อไปของ
เอ็กโก	กรุ๊ป	 ในปีน้ีเป็นอย่างไร	คุณ
จักษ์กริช พิบูลย์ไพโรจน์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 ได้ให้ข้อมูลกับ	 Life	
Magazine	ด้วยตนเอง

เอ็กโก กรุ๊ป เติบโตต่อเนื่อง
ลุยลงทุนธุรกิจไฟฟ้า
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

	 การด�าเนินงานและผลประกอบการ	 ปี	 2560	 
ที่ผ่านมา	เป็นอย่างไร
	 “จากความร่วมมือของทุกคนในองค์กร	 ปี	 2560	
ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ประสบความส�าเร็จ	 
ในด้านการด�าเนินธุรกิจนั้น	 บริษัทสามารถบริหาร
โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ	 และเดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์ได้ตามก�าหนด	 ขยายการลงทุนใน
ธรุกจิไฟฟ้าโดยเฉพาะในต่างประเทศ	และขายสินทรพัย์	
เพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต	
	 เราก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จและเดินเครื่อง
เชงิพาณชิย์	จ�านวน	2	โครงการ	คอื	โรงไฟฟ้า	“คลองหลวง”	
จังหวัดปทุมธานี	 และโรงไฟฟ้า	 “บ้านโป่ง”	 จังหวัด
ราชบุรี	 ส�าหรับการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า  
ได้โอนหุน้	20.07%	ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พภิพ	 
“ซาลกั”	และ	“ดาราจทั”	ประเทศอนิโดนเีซยี	แล้วเสร็จ	และ
ลงทุนใหม่ในสัดส่วน	25%	ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 
“น�้าเทิน	1”	สปป.ลาว	นอกจากนั้น	ไดข้ายสินทรัพย์	คือ	
ขายหุ้นที่ถืออยู่โดยทางอ้อม	49%	ในบริษัท	มาซินลอค	
พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	จ�ากดั”	คณุจกัษ์กรชิเล่าความส�าเรจ็
ในปีที่ผ่านมา
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ส�ำหรบัผลประกอบกำร 

เรำท�ำได้ดกีว่ำเป้ำหมำย

ทีก่�ำหนดไว้ โดยมกี�ำไร

สทุธ ิ11,818 ล้ำนบำท

คณุจักษ์กรชิ พบูิลย์ไพโรจน์
กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เอก็โก กรุป๊
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	 ไม่เพียงการด�าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมเท่านั้น	 ตัวเลข
ผลประกอบการเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ยืนยันการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ขององค์กร	 โดยคุณจักษ์กริชเล่าว่า	 “ส�าหรับผลประกอบการ	 
เราท�าได้ดีกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	 โดยมีก�าไรสุทธิ	 11,818	 
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	จ�านวน	3,497	ล้านบาท	หรือ	42%	
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น	ปี	 2561	 ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง 
ของปี	 2560	 ในอัตราหุ้นละ	 3.50	 บาท	 หากได้รับการอนุมัต	ิ 
บริษัทฯ	จะจ่ายเงินปันผลตลอดปี	2560	หุ้นละ	7	บาท”

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ	ปี	 2561	
อย่างไร	
	 “ในปีนี	้เรายงัคงมเีป้าหมายทีจ่ะรกัษาอตัราผลตอบแทน 
ผูถ้อืหุน้ให้ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	10	โดยแน่นอนว่าจะบรหิารจดัการ 
โรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์แล้วให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ด้าน
การบรหิารจดัการโครงการ	ทีอ่ยูร่ะหว่างก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตาม
ก�าหนดนั้น	บริษัทได้เตรียมงบลงทุนไว้ประมาณ	12,000	ล้าน
บาท	ส�าหรบั	3	โครงการ	ได้แก่	โรงไฟฟ้า	“ไซยะบรุ”ี	และ	“น�า้เทนิ	1”	 
สปป.ลาว	และโรงไฟฟ้า	“ซานบัวนาเวนทูรา”	ประเทศฟิลิปปินส์	
ซึ่งจะก่อสร ้างแล้วเสร็จและทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย	์ 
ในปี	2562	และ	2565
	 นอกจากนั้น	 ยังคงแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่	 ทั้งการ
ซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 การพัฒนาโครงการ	
Greenfield	ในประเทศและในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	โดยปัจจุบนั	
มโีครงการทีอ่ยูร่ะหว่างการพฒันา	3	โครงการ	ได้แก่	โรงไฟฟ้า	
“ปากแบง”	 สปป.ลาว	 โรงไฟฟ้า	 “สตาร์	 เอนเนอร์ย่ี	 ส่วนขยาย	
(หน่วยที่	3	และ	4)”	ประเทศอินโดนีเซีย	และโรงไฟฟ้า	“กวางจิ”	
ประเทศเวียดนาม	ด้านการขยายการลงทุนในโครงการพลังงาน
หมุนเวียน	 เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานกลุ่มนี้	 
ให้เป็น	30%	ภายในปี	2569	และการหาโอกาสลงทุนในธรุกจิใหม่	
ก็เป็นสิ่งที่เรายังคงด�าเนินการ”

2562

2563

2564

2565

SBPL	(Coal)

XPCL	(Hydro)

NT1PC	(Hydro)

โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
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	 ในการขยายธุ ร กิจใหม่	 นั้ น	 
มุ่งเน้นในประเทศหรือต่างประเทศ	
และเน้นโรงไฟฟ้าประเภทใด
	 “บริษัทจะเน้นการต่อยอดธุรกิจ
ในต่างประเทศที่มีฐานอยู่แล้ว	 ได้แก	่
ฟิลิปปินส์	 ซึ่งเป็นตลาดหลัก	 รวมถึง	
สปป.ลาว	และอินโดนีเซีย	 นอกจากนั้น	
จะแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนไป
ยังประเทศอื่นๆ	 ในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	 โดยเฉพาะโครงการพลังงาน
หมนุเวยีน	เพือ่เพิม่สดัส่วนการผลติไฟฟ้า
จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้ได้	 30%	
ภายในปี	 2569	 ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้	 
ซึง่ปัจจบุนัเอก็โก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวียนที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
ทั้งในและต่างประเทศ	16	แห่ง	 คิดเป็น
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายและ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น	 876	 เมกะวัตต	์
หรือ	20.56%	ของก�าลังการผลิตทั้งหมด”
	 ด้านการลงทุนในประเทศ	เอ็กโก	
กรุ๊ป	มีความพร้อมส�าหรับการลงทุนตาม
นโยบายของภาครฐัและแผนพฒันาก�าลงั
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	(PDP)	ที่
ก�าลังจะมีการปรับปรุงใหม่	 โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก
และขนาดเล็กมาก	 (SPP	 และ	 VSPP)	
ประเภทพลงังานหมนุเวยีน	รวมทัง้บรษิทัฯ	
อยู่ระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของ
การต่อสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก	 (SPP)	และมีความพร้อมที่จะ
ขยายโครงการโรงไฟฟ้า	IPP	ในพืน้ทีเ่ดมิ”	
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	 นอกจากการด�าเนินงานทางธุรกิจ	เอ็กโก	กรุ๊ป	ด�าเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร
	 บริษัทท�าธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้ชุมชน	สังคมมีความเข้มแข็ง	และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้ยัง่ยนืมาอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เริม่ต้นด�าเนนิกจิการ	ซ่ึงในโอกาส
ครบรอบ	25	ปี	 เมื่อปีท่ีผ่านมา	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้ริเริ่มและด�าเนิน
โครงการพิเศษ	ได้แก่	 โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี่	 โรงเรียนน้อง”	และ
โครงการ	“ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม	จ.	นครศรีธรรมราช”	
	 ส�าหรับโครงการ “โรงไฟฟ้าพี่	โรงเรียนน้อง”	(ปี	2560	–	
2564)	บรษิทัฯ	มุง่หวงัทีจ่ะมส่ีวนร่วมพฒันาศกัยภาพของเยาวชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	ผ่านกิจกรรม	 3	 ด้านหลัก	
ได้แก่	 การส่งเสริมสุขภาวะเยาวชน	การส่งเสริมการเรียนรู้และ
พฒันาทักษะด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม	และการปลกูจติส�านกึ 
อนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	ในขณะทีโ่ครงการ	“ศนูย์เรยีนรู้ 
โรงไฟฟ้าขนอม	 จ.	 นครศรีธรรมราช”	 เป็นการปรับปรุง 
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 1	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ก่อสร้าง
บนเรือขนาดใหญ่	ประกอบส�าเร็จรูปจากประเทศญี่ปุ่นเพียงแห่ง
เดียวในประเทศไทย	ที่หมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว	ให้เป็น
ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม	เพือ่ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจด้าน
พลงังานและสิง่แวดล้อมส�าหรบัเยาวชน	และผู้ทีส่นใจ	ซ่ึงคาดว่า
จะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี	2561
	 “นอกจากบริษัทจะมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง	 ทั้ง
บุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ	 ความแข็งแกร่งทางการ
เงิน	 และความน่าเชื่อถือแล้ว	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังตระหนักดีว่า	
ความยั่งยืนของธุรกิจ	ต้องอยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้	 ควบคู ่
กับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง	จึงให้ความส�าคัญกับการส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมทั้งด้านธุรกิจและสังคม	 เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ไปพร้อมกัน	 เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน	 รวมทั้ง
สามารถสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู ้ถือหุ ้นในแต่ละปี”	 
คุณจักษ์กริช	กล่าวปิดท้าย	

	 ณ	28	กุมภาพันธ์	 2561	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 
มโีรงไฟฟ้าทัง้ในและต่างประเทศทีเ่ดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์แล้ว	 จ�านวน	 27	 แห่ง	 คิดเป็น
ปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายและ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น		4,260	เมกะวัตต์		ใน	
5	ประเทศ	ได้แก่	 ไทย	สปป.ลาว	ฟิลิปปินส	์
อินโดนีเซีย	และออสเตรเลีย	มีโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้าง	จ�านวน	3	โครงการ	คิดเป็น 
ปริมาณพลังไฟฟ ้าตามสัญญาซื้อขาย
และตามสัดส่วนการถือหุ้นประมาณ	 544	 
เมกะวัตต์	 โดยโรงไฟฟ้าและโครงการต่างๆ	
ผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิหลากหลายประเภท	
ทั้งก๊าซธรรมชาติ	 ถ่านหิน	 ชีวมวล	 ขยะ	
พลังงานน�้า	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงาน
ลม	และพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ศูนย์การเรียนรู	้
โรงไฟฟ้าขนอม
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โครงการไชยะบุรี

โครงการน�า้เทิน 1

โครงการ
มาซิลอค หน่วยที่ 3

โครงการ
เอสบีพีแอล

ตุลาคม – ธันวาคม 2560
สรุปเหตุการณ์ส�าคัญในช่วง

	 ในปี	พ.ศ.	2560	นี้	เอ็กโก	กรุ๊ป	
ได้ด�าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายใน
การสร้างความเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยเหตุการณ์ส�าคัญใน 
ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม	 
ที่ผ่านมา	สรุปได้ดังนี้

sustainable growth



ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

บริษัท รายละเอียด

โครงการมาซินลอคหน่วย
ที่	3	ของบริษัทมาซินลอค	
พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	
(เอ็มพีพีซีแอล)

(เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ถือหุ ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ	 49)	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	 
Supercritical	ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้	335	เมกะวตัต์	ตัง้อยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัโรงไฟฟ้ามาซนิลอค 
หน่วยที	่1-2	ขนาด	630	(2x315)	เมกะวตัต์	ทีจ่งัหวกัแซมบาเลส	บนเกาะลซูอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	
มกีารทยอยลงนามสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าซึง่	ณ	ปัจจบุนัมกี�าลงัไฟฟ้าตามสญัญารวม	134	เมกะวตัต์	 
และได้ย่ืนต่อคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานของฟิลิปปินส์เพ่ือพิจารณาอนุมัติแล้ว	 โดยมี 
เป้าหมายการท�าสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ	85	ของก�าลงัการผลติ	ก่อนก�าหนดวนัเดนิ
เครือ่งเชงิพาณชิย์	ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ร้อยละ	75.48	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้
ที่ร้อยละ	76.84)	คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางป	ี2562

โครงการ
เอสบีพีแอล	ของ	บริษัท
ซาน	บัวนาเวนทูรา	พาว
เวอร์	จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	49)	เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	Supercritical	ขนาด
ก�าลงัการผลติตดิตัง้	500	เมกะวตัต์	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเมาบนั	จงัหวดัเคซอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	มสีญัญา 
ซื้อขายไฟฟ้ากับ	Manila	Electric	Company	(MERALCO)	จ�านวน	455	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	
20	ปี	 ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก	 5	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	
75.81	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนดไว้ทีร้่อยละ	72.71)	คาดว่าจะเริม่ต้นเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์
ในไตรมาสที	่4	ปี	2562

โครงการไซยะบุรี	ของ	
บริษัทไซยะบุรี	เพาเวอร์	
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�า้แบบฝายน�้าล้น	(Run-of-River)	 
ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	กฟผ.	จ�านวน	1,220	เมกะวตัต์	
และ	Electricite	De	Laos	(EDL)	จ�านวน	60	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	29	ปี	ด�าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ	88.12	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	87.20)	คาดว่าจะ
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่	4	ป	ี2562

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

(เอก็โก	กรุป๊	ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	25)	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบอ่างเกบ็น�า้ขนาดใหญ่	(Reservoir)	 
ในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	กฟผ.	จ�านวน	514.3	เมกะวตัต์	 
และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับรัฐวิสาหกิจลาว	จ�านวน	130	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	27	ปี	ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสร็จ	ประมาณร้อยละ	 25	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	 30)	 
คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที	่2	ของปี	2562
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Unit : Million Baht

9,157

9,268

111 M
B

2016

2017

สรุปผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2560 ของเอ็กโก กรุ๊ป
	 มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	 (FX)	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
ขาดทุนจากการด้อยค่า	 และผลกระทบจากการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า	 จ�านวน	
9,268	ล้านบาท
	 ดังนั้น	 ก�าไรจากผลการด�าเนินงานของปี	 2560	 เมื่อเทียบกับปี	 2559	 เพิ่มขึ้น	 
111	ล้านบาท	หรือเพิ่มขึ้น	1%	

Financial Highlight
1616



เอ็กโก	กรุ๊ป	มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
สม�่าเสมอ	 โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเชื่อมโยงกับผลประกอบการ
ของบริษัท	ปัจจุบันเอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้ก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล
ในอัตรารอ้ยละ	40	ของก�าไรสุทธงิบการเงนิรวมหลงัหกัภาษเีงนิได้	หรอื	
ในจ�านวนทีท่ยอยเพิม่ขึน้อย่างสม�า่เสมอ	หากไม่มเีหตจุ�าเป็นอืน่ใด	เช่น	
การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ	 ในอนาคต	หรือการจ่าย
เงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระ
ส�าคัญโดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

หากต้องการติดต่อ	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	
หรือ	TSD	จะติดต่อผ่านช่องทางใดได้บ้าง

	 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้ตามที่อยู่ดังนี้
การติดต่อด้วยตนเอง	หรือไปรษณีย์	:	93	ถนนรัชดาภิเษก	
แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400
อีเมล์	:	TSDCallCenter@set.or.th
โทรศัพท์	:	02-0099000

กรณีที่มีการมอบอ�านาจให้คน
อื่นมาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปีแทน	 หรือมอบอ�านาจ

ให้ตัวแทนของบริษัท	 จะต้องส่งเอกสาร
การมอบฉันทะให้แก่บริษัทอย่างไร	 หรือ
สามารถน�าเอกสารมอบฉันทะไปแสดง	ณ	
ที่ประชุมได้เลย

	 สามารถให ้ ผู ้ รับมอบอ�านาจน�า
เอกสารมอบฉันทะไปแสดงท่ีประชุม
ได ้ เลย	 ทั้ งนี้ 	 เอกสารการมอบฉันทะ 
ประกอบด้วย
1.	 หนังสือมอบฉันทะ	 ที่ติดอากรแสตมป์
เรียบร้อยแล้ว
2.	 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ�านาจ	
พร้อมรบัรองส�าเนาถกูต้องโดยเจ้าของบตัร
3.	 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู ้รับมอบ
อ�านาจ	 พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องโดย
เจ้าของบัตร

	 ซึ่งการด�าเนินการดังกล่าว	 จะใช้ระยะ
เวลา	3	วันท�าการ	หลังจาก	TSD	ได้รับเอกสาร
ครบถ้วน

กรณไีม่ได้รบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ไม่ทราบว่าจะเข้าร่วมประชมุได้หรอืไม่	และ
จะต้องน�าเอกสารใดมาแสดง	(กรณีมาด้วยตนเอง)

	 กรณไีม่ได้รบัหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	(ซึง่อาจเกดิจากการสญูหายในระหว่างการจดัส่ง	
หรือไปรษณย์ีไม่สามารถน�าส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เนือ่งจากไม่มผีูร้บั)	ผูถ้อืหุน้สามารถเข้าร่วมประชมุได้	โดยต้อง
น�าหลักฐานแสดงตนไปแสดง	ณ	จุดลงทะเบียน	ณ	สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้	
	 •	ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา	ใช้เฉพาะบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอาย	ุ
	 •	ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล	ใช้เอกสาร	3	รายการ	ได้แก่
	 1.	หนังสือมอบอ�านาจ
	 2.	ส�าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน	1	ปี	เซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ�านาจลงนาม	พร้อมประทับตรา	(ถ้ามี)
	 3.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
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ที่มา	:	เว็บไซต์เงินทองต้อง
วางแผน	โดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ฉลาดช้อปให้มีเงินเหลือเก็บ
“เคยไหม	เหน็ป้าย	Sale	แล้วใจสัน่	อยากซือ้ขึน้มาทนัท	ีทัง้ๆ	ทีก่่อนหน้านีไ้ม่เคยสนใจยีห้่อนีเ้ลยด้วยซ�า้”
“เคยไหม	รู้อยู่แล้วว่า	ตังค์ก็ไม่ใช่จะมี	แต่ก็ยอมเป็นหนี้เพราะอยากได้”
“เคยไหม	รู้อยู่แล้วว่า	ซื้อไปก็ไม่ได้ใช	้แต่ก็ยังอยากซื้ออยู่ดี”

	 นิสัยที่แก ้ไม ่หายของเหล่าขาช้อปรุ ่นใหม่ก็คือ	 
การกวาดสายตา	 ไปเห็นป้าย	 Sale	แล้วสัญชาตญาณส่ัง
ให้เท้าเดินเข้าไปลอง	 เลือกซื้อสินค้านั้นทันที	 ท�าให้มีส่ิงที่
อยากได้เตม็ไปหมด	ยิง่ถ้า	เป็นการ	Sale	วนัสดุท้ายด้วยแล้ว	 
รับรองได้ว่าต้องเผลอใจใช้บัตรเครดิตรูดซื้อแบบผ่อนช�าระ
ไปแน่ๆ	ซึง่กไ็ม่รูจ้ะผ่อนไหวได้อย่างไร	สุดท้ายกลายเป็นหนี้
บัตรเครดิตท่วมหัวกันไป
	 เหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดกับเราแน่ๆ	 หากวางแผน
ช้อปปิ้งด้วย	“4	เคล็ดลับ	ฉลาดช้อปให้เงินเหลือเก็บ”	ดังนี้
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 1. ตั้งงบประมาณช้อปปิ้งใน
แต่ละเดือน
	 อยากซือ้ของกต้็องเกบ็เงนิซือ้	ไม่ใช่
ซื้อก่อน	ผ่อนทีหลัง	ต้องวางแผนดีๆ	โดย
ก�าหนดไว้เลยว่า	 ในแต่ละเดือนเรามี
รายรบัรายจ่ายเท่าไหร่	ควรจะออมเงนิใน 
แต่ละเดือนมากแค่ไหน	และสุดท้ายเงิน
ที่เหลือใช้จริงๆ	 ค่อยแยกออกมาเป็น 
เงินช้อปปิ้ง

	 การเป็นนักช้อปปิ้งที่ชาญฉลาดนั้น	ควรรู้จักการวางแผนการเงินที่ดี	 รู้จัก
แบ่งค่าใช้จ่ายกบัเงนิออมให้แยกออกจากกนั	และก�าหนดเงนิงบประมาณส�าหรบั
ช้อปป้ิงในแต่ละเดอืน	เพือ่น�าไปเลอืกซือ้ของและใช้จ่ายอย่างสมเหตสุมผล	รวม
ถงึหาข้อมลูโปรโมชัน่ดีๆ 	ทีจ่ะช่วยให้เราใช้จ่ายได้อย่างคุม้ค่ามากยิง่ขึน้	หากเรา
วางแผนทุกอย่างไว้อย่างดีแล้ว	แน่นอนว่าทุกคนสามารถเป็นนักช้อปปิ้งที่ยังมี
เงินออมได้อย่างสบายๆแน่นอน 

 3. เลือกซื้อของที่ต้องการ
มากที่สุด
	 การซือ้ของทกุอย่างทีอ่ยากได้	อาจ
ท�าให้เราเกิดปัญหาการเงินในอนาคตได	้
เพราะฉะนั้นแล้วกรณีที่เรามีของที่อยาก
ได้หลายอย่าง	ก็ควรค�านวณงบประมาณ
ว่าเพียงพอกับการซื้อหรือไม่	 ถ้าไม่เพียง
พอกเ็ลอืกสิง่ทีอ่ยากได้มากทีส่ดุก่อน	และ
เก็บเงินสะสมเอาไว	้ในเดือนต่อๆ	ไปเพื่อ
ซื้อสิ่งที่อยากได้เพิ่มเติม

 2. คิดก่อนซื้ออยู่เสมอ
	 ในการซือ้ของแต่ละครัง้ควรถามตวั
เองก่อนว่า	สิ่งที่จะซื้อมีความจ�าเป็นมาก 
มั้ย	 มีของเหล่าน้ีอยู่แล้วหรือไม่	 กรณีที่ 
เราตดัสนิใจซ้ือกค็วรเปรียบเทยีบคณุภาพ
ของสินค้าและราคาก่อนตัดสินใจซ้ือ	 
เพื่อให้เราสามารถใช้ของได้อย่างคุ้มค่า	
และยาวนาน

 4. เช็คโปรโมชั่นก่อนซื้อ
	 การซื้อของโดยไม่ได้เช็คข้อมูล
ประชาสัมพันธ์และสินค้าที่ร่วมรายการ
ลดราคาเลย	กอ็าจจะท�าให้เราเสยีโอกาส
ได้	ลองเชค็โปรโมชัน่จากบตัรเครดติต่างๆ	 
รวมถึงกิจกรรมของห้างสรรพสินค ้า	 
เผื่อเราจะได้รับส่วนลดที่น่าสนใจและ
ท�าให้ลดค่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้าทีอ่ยาก
ได้มากขึ้น
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ข้อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง

 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก	 เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	 
ปี	 2553-2573	หรือ	PDP	2010	ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี	 3	 เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึน	 และเสริมสร้าง 
ความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ	ตามสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 
อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม	(Cogeneration)
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	 โดยเมื่อปลายปี	2554	ได้ลงนามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห ่ง
ประเทศไทย	และลงนามขายไอน�้าและไฟฟ้า
ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม	 จากนั้นก็ได้เตรียม
การก่อสร้างในด้านต่างๆ	 โดยได้รับความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม	หรอื	EIA	จากส�านกันโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พัฒนา
โครงการ	และท�า	Project	Finance	จนกระทั่ง
เริ่มงานก่อสร้างได้ในปี	2558
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รูปแบบขบวนการผลิตไอน�้าและไฟฟ้าต่อหนึ่ง	(1)	หน่วยผลิต

	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 ต้ังอยู่ในต�าบลท่าผา	 อ�าเภอ
บ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความ
ร้อนร่วม	 (Cogeneration)	จ�านวน	2	ชุด	ขนาดก�าลังการ
ผลิตติดตั้งรวม	 (Gross	Output)	 128	 เมกะวัตต์ต่อชุด	 
ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก	ประกอบด้วย
	 •	 เครือ่งกงัหนัก๊าซ	(Gas	Turbine)	ขนาดก�าลงัผลติ	
44	เมกะวัตต์	จ�านวน	2	เครื่องต่อชุด
	 •	 เครื่องกังหันไอน�้า	 (Steam	 Turbine)	 ขนาด 
ก�าลังผลิต	40	เมกะวัตต์	จ�านวน	1	เครื่องต่อชุด
	 ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหัน
ก๊าซ	เครื่องกังหันไอน�้า	 และเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้า	 โดย
ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงก๊าซใน 
เครือ่งกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งก�าเนดิพลงังาน	ต่อเพลาเข้ากบั 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 และใช้ไอเสียที่ออกจากเครื่องกังหัน
ก๊าซเป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานในการผลิตไอน�้าเพื่อ 
ขบัเคลือ่นเครือ่งกงัหนัไอน�า้ทีต่่อเพลาเข้ากบัเครือ่งก�าเนดิ
ไฟฟ้า
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	 ก ๊าซธรรมชาติที่ใช ้ในโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	 
มาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมา	 
โดยมีปริมาณความต้องการใช้ก ๊าซธรรมชาติ
ประมาณ	44	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	ที่มีค่าความ
ร้อนของก๊าซธรรมชาติ	 ประมาณ	 1000	บีทียูต่อ
ลูกบาศก์ฟุต
	 ส�าหรับแหล่งน�้าดิบนั้น	 ใช้น�้าดิบจากแม่น�้า
แม่กลอง	เพื่อผลิตน�้าใช้ในระบบผลิตไอน�้า	รวมถึง 
ใช ้ เป ็นน�้ าหล ่อเย็นและกิจกรรมต ่างๆ	 ของ 
หน่วยผลิต
	 การจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าคลองหลวงนั้น	
ทางโรงไฟฟ้าจะส่งไฟฟ้าทีผ่ลติได้ผ่านสายส่งขนาด	
115	กิโลโวลต์	ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง	2	
และสถานีท่ามะกา	ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
	 กระบวนการท้ังหมดนี	้มีวศิวกรและเจ้าหน้าที่
ผูม้ปีระสบการณ์ด้านการเดนิเครือ่งจากเอก็โก	กรุป๊	
ท�าหน้าท่ีควบคมุและบรหิารจดัการ	เพือ่ให้การผลติ
ไฟฟ้าและไอน�้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัยสูงสุด

	 ประโยชน์ที่ได้รับ
 ระดับประเทศ
	 •	 เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	
สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียง
พอและมีเสถียรภาพ
	 •	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า	เพื่อการ
ใช้ทรัพยากรก๊าชธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด	
โดยใช้ระบบการผลติพลงังานความร้อนและไฟฟ้า
ร่วมกัน	(Cogeneration)
	 •	 ช่วยแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุนของ
รัฐในระบบการผลิตและระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า

	 ระดับท้องถิ่น
	 •	 ส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพ	ตลอดจน
การกระจายรายได้ในพื้นที่
	 •	 ส ่งเสริมให ้มีการใช ้พลังงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ	 โดยใช้ความร้อนส่วนท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิตน�าไปผลิตไฟฟ้าและไอน�า้เพิ่ม
	 •	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 วิถีชีวิต
ชุมชน	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	
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Special 
Feature

ราชบุรี มีดีอะไร...

	 รู้หรือไม่	 ราชบุรีเป็นจังหวัดที่มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก	 นับ
ต้ังแต่ปี	 2553	ราชบุรีมีผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด	 คิดเป็นมูลค่า	 120,200	 ล้านบาท	
มากเป็นอันดับ	17	ของประเทศ	 และมีรายได้ 
ต่อประชากร	 สูงถึง	 144,062	 บาท	 เป็น
อันดับที่	 13	 ของประเทศ	 มีการลงทุนทาง
อตุสาหกรรมถงึ	1,100	โครงการ	คดิเป็นเงนิ
ลงทุนมากกว่า	100,000	ล้านบาท
	 เพือ่ต้อนรบัโรงไฟฟ้าบ้านโป่งอย่างเป็น
ทางการ	Life	ฉบับนี้จึงอยากแนะน�าความน่า
สนใจอกีหลากหลายแง่มมุของจงัหวดัราชบรุี
ให้ผู้อ่านได้รับรู้	 รับรองว่าคุณจะต้องอยาก
มาเยือนราชบุรีสักครั้งแน่นอน

	 เมอืงราชบรุใีนอดตี	นบัว่าเป็นเมอืงหน้าด่านทีส่�าคญั	เพราะ
มอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศพม่าบรเิวณ	อ.สวนผึง้	และ	อ.บ้านคา	 
เป็นระยะทางยาวประมาณ	73	 กิโลเมตร	มีเทือกเขาตะนาวศรี	 
และแม ่น�้ าตะนาวศรีพาดผ ่านจากตอนเหนือไหลลงสู ่ 
ทะเลอันดามันทางด้านทิศใต้บริเวณเมืองมะริด	จากต�านานและ 
หลักฐานทางประวัติศาสตร์	 ท�าให้สันนิษฐานได้ว่า	 ราชบุรีเป็น 
หัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่งของแคว้นสุวรรณภูมิตั้งแต่
สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแพร่พุทธศาสนา
เข้ามาในดนิแดนแถบนี	้เม่ือราวปี	พ.ศ.	218	โดยแคว้นสุวรรณภมูิ
นี้มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่นครปฐมหรือที่สมัยนั้นเรียกกัน
ว่า	 “ทวารวดี”	 ราชบุรียังเป็นแหล่งพบปะของพ่อค้าวาณิชแต่
ครั้งโบราณ	ทั้งยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า	 ราชบุรีจึง
เป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์ที่สุดแห่งหนึ่ง	 
เพราะมีทั้งคนไทยพ้ืนถ่ิน	 ไทยเชื้อสายจีน ไทญวน มอญ เขมร  
ลาวเวียง กะเหรี่ยง ไทด�า	หรือชาวโซ่ง
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	 ดินแดนอันเป็นท่ีมาของโอ่งเคลือบลายมังกรและผ้าทอ
บ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันลือชื่อนี้	 ผู้ไม่ใช่ชาวบ้านพื้นถิ่นมักเข้าใจ
ว่าอตุสาหกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาและหตัถกรรมทอผ้าพืน้เมอืงเป็น
ผลงานท่ีสะท้อนความหลากหลายของราชบุรีที่ฝากร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 ซ่ึงความเป็นจริง	 ปัจจุบันราชบุรี
โดดเด่นท้ังด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร	 เช่น	มะพร้าว	
ชมพู่	 ฝรั่ง	 มะม่วง	และการปศุสัตว์ของประเทศ	 เป็นศูนย์กลาง
ด้านการปกครอง	เศรษฐกิจ	และการคมนาคมในภูมิภาค	รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางในด้านพลังงานของประเทศ	และเป็นจังหวัดที่มี
ปริมาณโอโซนมากที่สุดติดอันดับของโลก	

 5 ที่ห้ามพลาดในราชบุรี
	 เมื่อพูดถึงราชบุรี 	 หลายคนย ่อมนึกถึง 	 “ตลาดน�้ า
ด�าเนินสะดวก” 	 ตลาดเก ่าแก่ที่ เกิดขึ้นจากการขุดคลอง
ด�าเนินสะดวกตามพระราชด�าริของรัชกาลที่	 5	 ด้วยทรงเห็น
ว่าการคมนาคมในพืน้ทีไ่ม่มถีนนทีเ่ชือ่มกบัอ�าเภออืน่ๆ	โดยคลอง
นี้จะเชื่อมกับแม่น�้าท่าจีนและแม่น�้าแม่กลอง	 ใช้เวลาขุดคลอง
ประมาณ	2	ปี	 และนับจากอดีตมาถึงปัจจุบัน	คลองแห่งนี้ก็ได้
กลายเป็นแหล่งสญัจรค้าขาย	และเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีด่งัไกลไป
ทั่วโลก	นอกจากนี้	ยังมีอีกหลากหลายสถานที่ที่เราอยากแนะน�า
ให้คุณได้มาสัมผัสกันที่ราชบุรี	

	 •	เขาวัง	-	เขาแก่นจันทน์ 
	 เขาวัง	 เดิมชื่อว่า	 เขาวัดสัตตนาถ	 เป็นภูเขาลูกย่อมๆ	 
สูงประมาณ	 44	 เมตร	 อยู ่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวัน
ตกประมาณ	 2	 กิโลเมตร	 มีทางรถยนต์จากเชิงเขาถึงยอดเขา	 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 โปรดฯ	 ให้สร้าง 
พระราชวังบนเขานี้เหมือนอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช	
โปรดฯ	 ให้รับราชทูตฝรั่งเศสที่นารายณ์ราชนิเวศน์	 เมืองลพบุรี	
พระราชวงับนเขาวงันี	้พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 
เสด็จไปประทับครั้งเดียว	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2420	 เพ่ือออกรับราชทูต
โปรตุเกส	 หลังจากนั้น	 ไม่ได้เสด็จไปประทับอีกเลยจนตลอด
รัชกาล	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	 7	 โปรดเกล้าฯ	 อุทิศให้เป็น 
ธรณีสงฆ์	 ซึ่งผู้มีศรัทธาได้ซ่อมแซมบางส่วน	ดัดแปลงต�าหนัก
ต่างๆ	 เป็นโบสถ์และกุฏิสงฆ์	 ต่อมา	 ได้ยกขึ้นเป็นวัด	 เรียกว่า	 
“วัดเขาวัง”
	 ส่วนเขาแก่นจันทน์	 เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด	 มีถนน 
ตัดขึ้นไปถึงยอดเขา	 บนยอดเขามีวิหารประดิษฐานพระพุทธ 
นริโรคนัตรายชยัวฒัน์จตรุทศิ	เป็นหนึง่ในสีอ่งค์	ของพระสีม่มุเมอืง	 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรง 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึน้	แล้วพระราชทานไปประดษิฐาน	
ณ	เมอืงรอบนอกพระนคร	อนัได้แก่	ราชบรุ	ีล�าปาง	ปราจนีบรุ	ีและ
พัทลุง
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	 •	ถ�้าเขาบิน	-	ถ�้าจอมพล 
 “ถ�า้เขาบนิ”	ตัง้อยูบ่นรอยต่อของสองอ�าเภอคอื	อ�าเภอเมอืง	
และอ�าเภอจอมบึง	ถ�า้เขาบินตั้งอยู่ในเทือกเขาบิน	ซึ่งมีความสูง
ประมาณ	200	 เมตร	 เป็นถ�้าที่มีหินย้อยสวยงามมาก	 สามารถ
จินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่างๆ	หลายชนิด	 สุดปลายถ�้ามีหินย้อย
เป็นรูปนกตัวใหญ่ก�าลังกางปีกอันเป็นที่มาของชื่อถ�้าเขาบิน
 “ถ�้าจอมพล”	 อยู่ในบริเวณสวนรุกขชาติ	 เดิมถ�้าจอมพลมี 
ชือ่ว่าถ�า้มจุลนิทร์	มฝีงูลงิอาศยัอยูจ่�านวนมาก	ภายในถ�า้มหีนิงอก
หินย้อยสวยงาม	มีป้ายบอกชื่อไว้อย่างชัดเจน	 เช่น	 สร้อยระย้า	 
ผาวิจิตร	แส้จามรี	บรมอาสน์	ธาตุเนรมิต	มัสยาสถิตย์	ประสิทธิ์ 
เทวา	และเกศาสยาม	นอกจากนี้ภายในถ�้ายังเป็นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธไสยาสน์	 มีงานฉลองเป็นประจ�าทุกปีในหน้าแล้ง	
เมื่อปี	 พ.ศ.	 2483	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	
และสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถได้เสดจ็ประพาสถ�า้นี้	 
ทรงพอพระทัยหินงอกหินย้อยภายในถ�้ามาก	 โดยเฉพาะหินย้อย
ผาวิจิตรซ่ึงท�าให้ทรงจินตนาการว่าเหมือนกับได้จับริ้วไหม
อินทรธนูบนบ่าของจอมพล	 จึงทรงพระราชทานนามถ�้าเสียใหม่
เป็นถ�้าจอมพล

	 •	โป่งยุบ
	 ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเคย	 เกิดจากการยุบตัวของแผ่นดิน	ท�าให้ 
เกิดลักษณะหน้าผาสูงชัน	 มีลักษณะคล้ายกับแพะเมืองผ ี
ที่จังหวัดแพร	่หรือ	ฮ่อมจ๊อม	อ�าเภอนาน้อย	จังหวัดน่าน	โป่งยุบนี้ 
มีอาณาบริเวณกว้างกว่า	 10	 ไร่	 ซ่ึงแต่เดิมท้องที่นี้เคยเป็นไร่นา 
มาก่อน	 นับเป็นสถานที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง	 อากาศในช่วง 
ฤดูหนาวดีมากๆ	ไม่แพ้สวนผึ้งที่หลายคนชื่นชอบไปกัน
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	 •	ธารน�า้ร้อนบ่อคลึง	
	 เลยอ�าเภอสวนผึง้ไปประมาณ	15	กโิลเมตร	เป็นธารน�า้ร้อน	 
ท่ีมีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาตะนาวศรี	 ซ่ึงจะมีน�้าไหลตลอดป	ี
เป็นน�้าร้อนบริสุทธิ์	 ในบางวันน�้าร้อนจะมีอุณหภูมิอยู่ในระดับ
ประมาณ	136	องศาฟาเรนไฮต์	และบางวันก็ลดลงมา	ประมาณ	
120	 องศาฟาเรนไฮต์	 ธารน�้าร้อนบ่อคลึงนี้	 นับเป็นธารน�้าร้อน 
ที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ	มากที่สุด

	 •	ตลาดน�า้ด�าเนินสะดวก
	 หากมาราชบุรีแล้วไม่แวะมาตลาดน�า้ด�าเนินสะดวก	ถือว่า
มาไม่ถึง	ตลาดน�้าอายุกว่า	100	ปีเศษ	สร้างสีสันในล�าคลองด้วย
การซื้อขายบนเรือ	สืบเนื่องเช่นนี้มายาวนาน	ตลอดสองฝั่งคลอง
ด�าเนินสะดวกที่มีความยาว	 32	กิโลเมตรนี้	 มีคลองซอย	คลอง
เล็ก	คลองน้อย	แยกออกไปประมาณ	200	คลอง	เช่น	คลองสีห่มืน่	
คลองทองหลาง	คลองโพธ์ิหัก	 คลองขุนพิทักษ์	 คลองศรีราษฎร์	
คลองลัดราชบุรี	คลองฮกเกี้ยน	เราสามารถอิ่มอร่อย	หรือล่องเรือ
ชมวิถีชีวิตเก่าๆ	ได้ตลอดทั้งวัน

	 นอกจากสถานทีส่�าคญัๆ	ด้านประวตัศิาสตร์	และภูมศิาสตร์
อนัสวยงามแล้ว	ราชบรุยีงัได้ชือ่ว่าเป็นแหล่งผลติพลงังานทีส่�าคญั
แห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วย	ล่าสุดกับ	“โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง”	ที่เริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	2560	และมีพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา	
	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	ในกลุ่มเอ็กโก	เป็นโรงไฟฟ้าระบบโคเจน
เนอเรช่ัน	ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	มีก�าลังผลิตติดตั้งรวม	
256	 เมกะวัตต์	 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภทผู้ผลิตไฟฟ้า
รายเล็ก	 (SPP)	กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน
รวม	180	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	ส�าหรับก�าลังผลิตไฟฟ้า
ส่วนที่เหลือและไอน�้าจากกระบวนการผลิตจ�าหน่ายให้แก่ลูกค้า
อุตสาหกรรม	 ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่บริษัทตั้งแต่ปลายปี	 
ที่ผ่านมา	 โรงไฟฟ้าบ้านโป่งยังช่วยส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบพลังความร้อนร่วม	 ตลอดจน 
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย	
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march

may
june

เดือนเมษายน  61
•	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2561
•	การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของ
ปี	2560

เดือนพฤษภาคม 61
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	2/2561
•	โครงการ	“โรงไฟฟ้าพี	่โรงเรียนน้อง”:	พิธี
มอบทุนอาชีวศึกษาและกิจกรรมปฐมนิเทศ
ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้า	ส�าหรับนักเรียนทุน		รุ่น	2

เดือนมิถุนายน 61
•	โครงการเยี่ยมชม	โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง	จังหวัด
ราชบุรี		ส�าหรับผู้ถือหุ้น			

Calendar-liFe

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป 
เมษายน-มิถุนายน 2561
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liFe 
around 
the 
world

อาคารอนุรักษ์พลังงาน
สู่อนาคตที่ยั่งยืน
	 ในปี	 2561	กระทรวงพลังงาน
ได้ผลกัดนัการบงัคบัใช้กฎกระทรวง	
ก�าหนดให้อาคารที่จะก่อสร้างใหม่	
ขนาด	 2000	 ตร.ม.	 ข้ึนไป	 จะต้อง
ออกแบบก่อสร้างตามหลกัเกณฑ์และ
มาตรฐาน	“อาคารอนรุกัษ์พลงังาน”	
แสดงให ้ เ ห็นถึงความใส ่ ใจด ้าน
พลังงาน	มุ่งหน้าสู่การลดคาร์บอน
อย่างยัง่ยืน	ตามทีไ่ด้มีการลงนามกบั
หลายชาติท่ัวโลก...	เราจงึขอน�าเสนอ
การออกแบบอาคารอนุรกัษ์พลงังาน	
เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้รับรู้ถึง
ความส�าคัญ	 และสามารถน�าไปปรับ
ใช้ในการปรับปรุงอาคารส�านักงาน
หรือบ้านเรือนได้
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	 อาคารอนุรักษ์พลังงาน	ต้องใช้องค์ประกอบสภาพแวดล้อมด้าน
ภมูปิระเทศ	และภมูอิากาศเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการออกแบบเพือ่ท�าให้
อาคาร	‘สอดคล้องกับธรรมชาต’ิ	และ	‘ใช้ระบบธรรมชาต’ิ	มากทีส่ดุเพือ่
ใช้พลงังานเท่าทีจ่�าเป็น	โดยค�านงึถงึโปรแกรม	สถานท่ีตัง้	รปูทรง	พึง่พา
แหล่งพลงังานทีไ่ด้มาฟร	ีซึง่มาจากสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
อาคาร	และการผนวกการออกแบบงานระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 พลังงานและกระบวนการออกแบบอาคาร
 ถ้าจะท�าให้เป็นอาคารที่การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ	 ข้ันตอนพ้ืนฐานของการออกแบบที่ตระหนักถึงเรื่อง
พลังงาน	(Energy	Conscious	Design)	มีดังนี้
	 1.	 ลดภาระพลังงานที่ใช้ในอาคาร
	 2.	 เลือกใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน	(Renewable	Resources)	
	 3.	 ใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	(Nonrenewable	Resources)	
ตามที่จ�าเป็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 โดยพลังงานที่ใช้ในอาคารที่เราต้องให้ความส�าคัญ	คือ	พลังงาน
ที่ใช้ในระบบท�าความเย็น	(Cooling	Load)	และพลังงานที่ใช้ในระบบ
แสงสว่าง	 (Lighting	 Load)	การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานให้
มีภาระการท�าความเย็นและภาระการให้แสงสว่างน้อยที่สุดเท่าที่จะ
ท�าได้	 แต่ยังสอดคล้องกับการใช้งานและมีประสิทธิภาพสูง	 ผลลัพธ์ที่
ได้คือ	อาคารประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง
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นอกจำกจะลดกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำที่

ปริมำณกำรใช้ ส�ำหรบักำรส่องสว่ำง

แล้วยงัสำมำรถช่วยลดภำระกำรท�ำ

ควำมเยน็และปรมิำณกำรใช้สงูสดุ 

(Peak Load) ของระบบท�ำควำมเยน็อกีด้วย

 Cooling Load
	 การที่จะออกแบบลดภาระการท�าความเย็นให้กับอาคารนั้น	 
ผู้ออกแบบจะต้องใช้ยุทธวิธใีนการออกแบบที่จะลดความร้อนที่จะเกิด
ขึ้นในอาคาร	ซึ่งความร้อนนั้นมาจากแหล่งหลักๆ	ดังนี้
	 1.	การน�าความร้อนจากภายนอกผ่านผนัง	หลังคา	และกระจก
	 2.	ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านช่องทางเปิด
	 3.	ความร้อนจากการระบายอากาศ
	 4.	ความร้อนจากการรั่วซึมอากาศ
	 5.	ความร้อนจากแสงประดิษฐ์
	 6.	ความร้อนจากผู้ใช้อาคาร
	 7.	ความร้อนจากอุปกรณ์ในอาคาร

	 อาคารแต่ละประเภทการใช้งาน	ขนาดอาคาร	รูปทรงของอาคาร	
ต�าแหน่งทีต่ัง้	ภมูอิากาศ	เป็นต้น	ปัจจยัเหล่านีม้ผีลท�าให้ความร้อนทีเ่กดิ
ข้ึนในอาคารแต่ละอาคารแตกต่างกนัออกไป	ผูอ้อกแบบจะต้องมคีวาม
สามารถในการประเมนิผล	และการวเิคราะห์ว่าอาคารทีไ่ด้ออกแบบไป
นั้นความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคารมาจากแหล่งไหนที่เป็นผลกระทบหลัก
ต่อภาระการท�าความเยน็	และจะเลือกวธิกีารออกแบบใดบ้างทีส่ามารถ
ลดความร้อนเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 Lighting Load
	 การออกแบบลดภาระแสงสว่างในอาคารนั้น	มีข้อดีที่ส่งผลถึง
ภาระการท�าความเยน็ด้วย	หลกัการส�าคญัคอื	การน�าแสงธรรมชาตเิข้า
มาทดแทนแสงจากหลอดไฟฟ้า	และการออกแบบระบบแสงจากหลอด
ไฟฟ้าให้เหมาะสมแก่การใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
	 เนื่องจากแสงสว่างธรรมชาติภายนอกมีปริมาณมากเกินพอ
เกือบตลอดทั้งวัน	 การออกแบบอาคารที่มีการใช้งานในช่วงกลางวัน	
โดยการน�าแสงสว่างธรรมชาติมาใช้ส่องสว่างแก่พ้ืนที่ภายในอาคาร
ให้มากที่สุดจะเป็นแนวทางที่จะลดภาระการให้แสงสว่างลงได้อย่างมี
ประสทิธผิล	เม่ือพืน้ทีภ่ายในอาคารมแีสงสว่างธรรมชาตอิย่างเพยีงพอ	 
การใช้แสงประดิษฐ์ก็หมดความจ�าเป็น	 การที่ไม่เปิดใช้ระบบส่อง
สว่าง	 แสงประดิษฐ์นั้น	 นอกจากจะลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
ปริมาณการใช้	 ส�าหรับการส่องสว่างแล้วยังสามารถช่วยลดภาระ
การท�าความเย็นและปริมาณการใช้สูงสุด	 (Peak	 Load)	 ของระบบ
ท�าความเย็นอีกด้วย	 เนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ป ้อนเข้าไปสู ่ดวง
โคมนั้น	 นอกจากพลังงานไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นแสงสว่างแล้ว	
ยังเปลี่ยนมาเป็นความร้อนด้วย	 ดังนั้นถ้ามีการใช้แสงประดิษฐ์
เป็นจ�านวนมาก	 ความร้อนที่ออกมาจากดวงโคมก็จะเป็นภาระ
ต่อระบบปรับอากาศ	 เครื่องปรับอากาศก็ต ้องมีขนาดใหญ่ขึ้น	 
และท�างานมากขึ้น	 เพ่ือดึงความร้อนที่เกิดขึ้นในอาคาร	 ออกไปทิ้ง 
ข้างนอก	 เพื่อคงระดับสภาวะน่าสบายภายในอาคารนั้นไว้	 ท้ายสุด 
ความต้องการใช้พลงังานไฟฟ้าส�าหรบัแสงประดษิฐ์	และระบบท�าความ
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เคล็ดลับออกแบบบ้านให้เย็นด้วยธรรมชาติ
1.	หลกีเลีย่งการวางต�าแหน่ง	ช่วงเช้าและบ่าย	ด้าน
ยาวของอาคารให้หันหน้าเข้าหาทิศตะวันออก 
และทิศตะวันตก	 เนื่องจากจะมีแสงแดดร้อนจัด
ในช่วงเช้าและบ่าย
2.	ปลูกต้นไม้ยืนต้นอยู่ด้านทิศตะวันตก	 เพ่ือให้
ร่มเงาแก่อาคาร	 (อย่าปลูกต้นไม้ที่รากชอนเป็น
อันตรายต่อตัวอาคาร)
3.	 ท�าชายคาหลังคาให้ยาว	 ย่ืนกันสาดหรือท�า
ระเบียงห้องชั้นบนเพื่อบังแดดให้ชั้นล่าง	ท�าแผง
บังแดดให้ผนังด้านทิศตะวันตก
4.	ท�าบานหน้าต่างให้เปิดรับลมจากทิศตะวันตก
เฉียงใต้และทิศใต้	 เนื่องจากมีลมประจ�าพัดผ่าน
ถึง	9	เดือน	ใน	1	ปี
5.	ตดิตัง้ฉนวนกนัความร้อนใต้หลงัคา	หรอืใช้ผนงั	
2	 ชั้นที่มีช่องว่างอากาศ	และทาสีผนังภายนอก
ด้วยสีอ่อน	ใช้วัสดุผิวมันเพื่อสะท้อนความร้อน

ข้อมูลจาก	
www.2e-building.com
ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงาน

เย็นก็จะสูงขึ้นด้วย
	 แต่การที่จะบอกว่าอาคารนั้นประหยัดพลังงานจริง 
หรือไม่	 จะต้องมีการตรวจสอบประเมินผลการใช้พลังงานและ
เปรียบเทียบกับข้อก�าหนดหรือมาตรฐาน	 เพื่อให้แน่ใจว่าอาคาร
นั้นประหยัดพลังงานจริง	 การที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบอาคาร 
โดยแนวทางการออกแบบประหยัดพลังงานมาใช้แต่ปราศจาก
การตรวจสอบประเมินผลทางด้านพลังงาน	 ว่าอาคารนั้นๆ	 
มกีารใช้พลงังานมากน้อยแค่ไหน	หรอืมสีมรรถนะการใช้พลงังาน
ดีอย่างไร	 ก็คงจะเป็นการยากที่จะตอบได้ว่าอาคาร	 ที่ได้รับการ
ออกแบบนั้น	ประหยัดพลังงานจริง
	 ในสภาพการณ์ปัจจุบัน	 ที่ปัญหาพลังงานและปัญหา 
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ	และเป็นปัญหาหลัก 
ทีท่ัว่โลกต่างให้ความสนใจและร่วมมอืกนัแก้ปัญหานี	้ผูอ้อกแบบ
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อาคารก็มีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้โดยการออกแบบ
อาคารอย่างมีจิตส�านึกเรื่องพลังงาน	 และออกแบบอาคารให้
ใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	 ภาระหน้าที่ของ
ผู้ออกแบบคงจะต้องเพ่ิมขึ้น	 แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาจะท�าให้ 
ส่ิงแวดล้อมของโลกดีขึ้น	 ซ่ึงการออกแบบให้อาคารประหยัด
พลังงานจะต้องพิจารณาตั้งแต่วัสดุและขบวนการก่อสร้าง	 
การใช้งาน	 ตลอดจนอายุไขอาคารที่ส้ินสุดลง	 และต้องอาศัย
การท�างานเป็นทีมระหว่างเจ้าของอาคาร	สถาปนิก	และวิศวกร	 
โดยเฉพาะข้ันตอนระหว่างช่วงต้นการออกแบบ	 ซึ่งมีผลต่อ
ความเป็นไปได้ในการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าในขั้นตอนอื่นๆ	 
ในกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง	 ประเด็นของพลังงานจะ
ต้องเข้ามามีส่วนในขบวนการตัดสินใจ	การวิเคราะห์ตรวจสอบ
การใช้พลังงานทุกขั้นตอนของการออกแบบเป็นสิ่งจ�าเป็นเพื่อจะ
ได้แน่ใจว่าอาคารที่ได้ออกแบบไว้นั้นสัมฤทธิผลอย่างแท้จริง	

ภำระหน้ำท่ีของผู้ออกแบบ

คงจะต้องเพ่ิมขึน้ 

แต่ผลลัพธ์ทีไ่ด้กลบัมำ

จะท�ำให้สิง่แวดล้อม

ของโลกดขีึน้
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Go Green
36

10 วิธี
ประหยัดน�้ำ

ในครัว

แม้ทุกวันนี้ 
เ ร า จ ะ มี น�้ า

ประปาใช ้กันตาม
ปกติ	 แต่ใครจะรู้ว่าวัน

หน่ึงเราอาจต้องเผชิญกับ
ภาวะภัยแล้งแบบไม่ทันตั้งตัวก็

เป็นได้	 การใช้น�้าอย่างรู้คุณค่าหรือ
การประหยัดแม้เพียงเล็กน้อย	 เม่ือ
พร้อมใจกันท�าย่อมช่วยให้มีน�้าเหลือใช้
เพ่ิมข้ึนหลายเท่าทวีคูณ	มาดู	 10	 วิธี
ประหยัดน�้าในห้องครัวง่ายๆ	ที่ทุก
คนสามารถช่วยกนัลดการใช้

น�้าได้ด้วยตัวเอง
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	 1.	จัดเรียงจานให้เป็น
	 ตั้งก่อนล้าง
	 เทคนิคง่ายๆ	แค่น�าจาน-ชามมาวาง
ซ้อนกันใต้ก๊อกน�้า	 จากนั้นน�าจานมาขัด
ล้างทีละใบจากบนลงล่าง	 แล้ววางซ้อน
กันไว้อีกกองด้านข้าง	สุดท้ายเปิดน�า้ล้าง
จานทีละใบโดยให้น�้าไหลผ่านกองจาน-
ชามใบอื่นๆ	ใต้ก๊อกน�้าด้วย

	 2.	ละลายอาหารสดแช่แข็ง
	 ในไมโครเวฟ
	 หลายคนชอบละลายวัตถุดิบแช่
แข็งในกะละมังน�้าเปล่า	 เมื่อน�้าแข็ง
ละลายน�้าเหล่านั้นก็ถูกเททิ้งไปอย่าง
ไร้ประโยชน์	 ซ่ึงจะช่วยประหยัดน�้าได้
มากกว่าหากน�าวตัถดุบิแช่แขง็ไปละลาย
น�า้แข็งในไมโครเวฟแทนการแช่น�้า	

	 3.	ล้างผัก-ผลไม้ในกะละมัง
	 เตรียมผัก-ผลไม้ที่จะล้างครั้งละ
มากๆ	โดยรองน�้าใส่กะละมังหรืออ่างล้าง
จาน	แล้วน�าผัก-ผลไม้มาล้าง	 จะช่วยให้
ประหยัดน�้าได้มากกว่าการเปิดก๊อกน�้า
คาไว้แล้วค่อยๆ	ล้างผัก-ผลไม้ทีละอย่าง
สองอย่าง
 

	 4.	ใช้ก๊อกน�า้ต�า่แทนก๊อกน�้าสูง
	 เนื่องจากก๊อกทรงเตี้ยจะปล่อยน�้า
ออกมาประมาณ	1.5	แกลลอน	ต่อ	1	นาที	
ในขณะที่ทรงสูงจะปล่อยน�้าออกมาถึง	5	
แกลลอน	ต่อ	1	นาท	ีและจะให้ดต้ีองเลอืก
ก๊อกน�้าแบบประหยัดน�้า	 เพราะนอกจาก
จะช่วยลดปริมาณการใช้น�้าแล้ว	 ยังเพ่ิม
ออกซเิจนในน�า้ให้ท�าความสะอาดสิง่ของ
ได้ง่ายขึ้นอีกต่างหาก

	 5.	ลดปริมาณการใช้จานชาม
	 ต้นเหตขุองการใช้น�้าอย่างฟุม่เฟือย
กม็าจากการล้างจานเยอะๆ	นัน่เอง	ดงันัน้
เราจงึควรใช้จานให้น้อยลง	เช่น	ใส่อาหาร
แห้งในจานเดยีวกนั	หรอืใช้ช้อนตกัเครือ่ง
ปรุงแค่ช้อนเดียวจะได้ไม่ต้องล้างช้อน
เพิ่มอีกหลายๆ	คัน	

	 6.	อย่าปล่อยให้ห้องครัว
	 ร้อนเกินไป
	 อากาศที่ร้อนเกินไปก็จะท�าให้น�้า
ระเหยง่ายจนท�าให้ต้องเปิดน�า้ใช้มากกว่า
เดมิ	ฉะนัน้เราควรปลกูต้นไม้ไว้รอบๆ	ห้อง
ครัว	เช่น	ริมหน้าต่างที่มีอ่างล้างจานก็จะ
ช่วยลดและรักษาอณุหภมูใิห้คงทีป้่องกนั
น�้าระเหยได้
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	Savewateramerica,	Wikihow,	Gracelinks,	Greenprophet	และ	Houzz

	 7.	เช็กท่อน�้าไม่ให้มีจุดรั่วซึม
ควรตรวจสอบท่อน�า้	ก๊อกน�า้	อ่างน�้า	หรือ
แม้กระท่ังหม้อและกะละมังสม�่าเสมอ	
ว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่เพราะถ้ามีจะได้รีบ
แก้ไขซ่อมแซมโดยด่วน	ก่อนที่บิลค่าน�้า
จะท�าให้คุณหน้ามืด

	 8.	เปลี่ยนจากต้มเป็นนึ่ง
	 การต้มน�้าแต่ละครั้งใช้น�้าไปไม่
น้อย	 ฉะนั้นหลังจากนี้ลองพลิกแพลง
การท�าอาหารดูบ้าง	 เช่น	 เปลี่ยนจากการ 
ต ้มอาหารในน�้ า เป ็นการนึ่ งอาหาร 
ในหม้อหงุข้าวแทน	เพราะนอกจากจะช่วย
ประหยัดน�้าได้แล้ว	ยังช่วยประหยัดแก็ส
ได้อีกทางหนึ่งด้วย

	 9.	ปิดก๊อกน�้าให้สนิททุกครั้ง
	 ก่อนจะเดินออกจากห้องครัวควร
หันกลับมาดูที่อ ่างล ้างจานสักนิดว ่า	 
ปิดก๊อกน�้าสนิทดีแล้วหรือยัง	 เพราะไม่
อย่างนั้นเราจะสูญเสียทั้งเงินและน�้าใน
ปริมาณมหาศาลโดยไม่รู้ตัวเลย

	 10.	ใช้น�้าทุกครั้ง
	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 ก่อนจะเทน�้าทิ้งควรหยุดคิดสักนิด
ว่าน�้าที่ใช้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ด้าน
อื่นได้อีกหรือเปล่า	 เพราะน�้าจากการ
ท�าครัวบางอย่างสามารถน�ากลับมาใช้
ต่อได้อีก	 เช่น	 ใช้น�้าล้างผักรดน�้าต้นไม	้
เป็นต้น	 ไม่ว่าสภาพอากาศจะร้อนและ
แล้งขนาดไหนหากเราใส่ใจและช่วยกัน
คนละไม้คนละมือ	ปัญหาการขาดแคลน
น�้าก็จะลดลง	แถมยังท�าให้มีน�้าไว้ดื่มไว้
ใช้ไปอีกนานด้วย		
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CSR for all

	 เริ่มต้นที่อ�าเภอขนอม	จ.นครศรีธรรมราช	 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ
โรงไฟฟ้าขนอม	 ในกลุ่มเอ็กโก	 โรงไฟฟ้าขนอมกับชุมชนขนอม
อยู่ใกล้ชิดเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน	 เพราะเพียงแค่เดินพ้น
จากประตูโรงไฟฟ้า	ก็เป็นถนนที่มุ่งสู่บ้านเรือน	ตลาด	ร้านค้าของ
ชมุชนแล้ว	โรงไฟฟ้าขนอมยงัอยูต่ดิปากอ่าวขนอม	มทีางสญัจรที่
ชุมชนสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจริมหาด	หรือมาตกปลาได้	
	 ชุมชนขนอม	นอกจากประกอบอาชีพประมง	อีกส่วนหนึ่ง
ยังเป็นเกษตรกร	แม้จะท�าสวนผลไม	้สวนยางพารา	และปลูกผัก 
เป็นอาชีพเสริมด้วยแล้ว	 แต่รายได้ของชุมชนไม่เพียงพอกับ
สมาชกิในครวัเรอืน	ในปี	2558	โรงไฟฟ้าขนอม	จงึพฒันาโครงการ
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการสาธิตเกษตรอินทรีย์โรงไฟฟ้าขนอม  
ซึง่ต่อยอดมาจากโครงการชวีวถิเีพือ่การพฒันาอย่างยัง่	(ปี	2551)
	 ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้สนับสนุนการเผยแพร่ความรู้และพัฒนา
ศักยภาพแก่เกษตรกร	 กลุ่มผู ้สูงอายุ	 และผู ้สนใจทางด้าน
เกษตรกรรมในอ�าเภอขนอม	ให้สามารถมอีาชพีและมรีายได้เสรมิ
เพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ใีนระยะยาว	โดยการสนบัสนนุครอบคลมุการ
ด�าเนินงานหลัก	ทั้งพื้นที่สาธิตและโรงเรือนส�าหรับเพาะปลูกพืช
ผัก	โรงเพาะเห็ดสาธิต	การคิดค้น	พัฒนา	และผลิตเชื้อราป้องกัน
โรคพืชและเชื้อราก�าจัดศัตรูพืช	ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ในอ�าเภอขนอม	ครอบคลุมตั้งแต่การ 
ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่ม	 การจัดสรรพ้ืนที่ปลูก	การฝึกอบรม	
การคัดสรรพันธุ์	การรับรอง	GAP	(Good	Agriculture	Practic)	
การวางแผนจัดจ�าหน่าย	และการจัดหาแหล่งผู้รับซื้อ	ปัจจุบัน	 
มีชุมชนร่วมโครงการ	5	กลุ่ม	ประมาณ	55	ครัวเรือน

	 ด้วยตระหนักถึงความส�าคัญของการเป็นประโยชน์และการสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในทุกที่ที่
ด�าเนนิกจิการ	เอ็กโก	กรุป๊	จงึร่วมกบัชมุชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟ้า	ด�าเนนิงานด้านการพฒันาทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบอาชีพของชุมชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง	ซึ่ง	Life	Magazine	ฉบับนี้ขอพาทุกท่านไปลัดเลาะรอบรั้วโรงไฟฟ้า
ทั้งในและต่างประเทศในกลุ่มเอ็กโก	เพื่อติดตามการท�างานร่วมกัน
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	 ในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	ที่	 อ.โคกส�าโรง	 จ.ลพบุรี	 พื้นที่
ที่มีความเข้มของแสงอาทิตย์สูง	 เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ลพบุรี	 โซลาร์	 ที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ร่วมกับซีแอลพี	 ไทย
แลนด์	รีนิวเอเบิลส	์ลิมิเต็ด	ด�าเนินการ	ตั้งแต่การท�า	EIA	จนถึง
การก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 ก็พบว่าชุมชนประสบกับปัญหาสภาพดิน 
ทีเ่ป็นดนิเหนยีว	โครงสร้างดนิแน่นทบึ	เมือ่ขดุลงไปเพยีงไม่กีเ่มตร
จากผิวหน้าดิน	 ยังพบเป็นชั้นหิน	 อีกทั้งขาดแคลนน�้ากินน�้าใช	้ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคแก่การเพาะปลูกหรือท�าเกษตรกรรม	
	 หลังจากร่วมศึกษาข้อมูลกับชุมชนในพื้นที่กว่า	3	ปี	ลพบุร	ี
โซลาร์จงึได้จดัโครงการศนูย์การเรยีนรู	้NED-CSR	Center	เพ่ือ
สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน	 โดยเป็นพ้ืนที่สาธิตและทดลอง
เรยีนรูก้ารพึง่ตนเองด้านพลงังานทดแทนสูก่ารเกษตรในครวัเรอืน	 
เผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนและชุมชนในพ้ืนที่
ตั้งแต่ปี	 2557	 กระทั่งปีที่ผ่านมาได้ขยายผลจากพ้ืนที่ทดลอง	
โดยส่งต่อความรู้การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์กับ

	 ถดัจากภาคใต้สูภ่าคตะวนัออก	ในพืน้ทีท่่าเรอือตุสาหกรรม
มาบตาพุดระยะที่	2	จ.ระยอง	เป็นทั้งที่ตั้งของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	 
ที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 50	 ร่วมกับบริษัทในเครือ 
ของบรษิทั	บ้านป	ูจ�ากดั	(มหาชน)	และพืน้ทีท่�ากนิของกลุม่ประมง
เรือเล็กพื้นบ้าน	จากการส�ารวจความคิดเห็นและความคาดหวัง
ของชุมชน	 พบว่าชุมชนส่วนหนึ่งขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ส�าหรับการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน	
	 กลุ่มประมงท่ีประกอบอาชีพวางอวนปู	 ปกติต้องใช้เงินทุน 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ราคาสูงมาท�าอวน	หลังจากนั้นใช้เวลาอย่างน้อย	 
20	 วันจึงจะท�าแล้วเสร็จ	 ข้อจ�ากัดทางการเงินมีส่วนท�าให้ 
ซื้อและท�าอวนปูไม่ทันใช้งาน	 	 เสียโอกาสและรายได้	 โรงไฟฟ้า 
บแีอลซพีจีงึรเิริม่โครงการอวนปบูแีอลซพี	ีวสิาหกจิเพือ่สงัคม	
ภายใต้แผนแม่บทการพฒันาคณุภาพชวีติประมงเรอืเลก็พืน้บ้าน
อย่างยั่งยืน	 โดยพัฒนาอวนปูส�าเร็จรูปที่พร้อมใช้ได้ทันฤดูกาล	 
ให้สมาชิกสามารถซ้ืออวนปูในราคาทุน	 และผ่อนช�าระหรือกู้เงิน
จากกลุม่ออมทรพัย์ทีบ่แีอลซพีจีดัตัง้	เพ่ือให้ชมุชนมรีายได้มัน่คง
และประกอบอาชีพได้อย่างยัง่ยนื	ซ่ึงเบือ้งต้นมสีมาชกิกลุม่ประมง
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	79	คน	จาก	6	กลุ่มประมง
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กำรวำงแผนผลผลติ

พชืผกัสวนครวั ซึง่ช่วยให้

ชมุชนพึง่พำตนเองได้

ในเรือ่งต้นทนุกำรผลติ 

ลดรำยจ่ำย และเพิม่รำยได้

ในขณะเดยีวกนั 
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การเกษตรให้เกิดข้ึนจริงในชุมชนบ้านชอนม่วง	ทั้งการ
เลือกพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพอากาศและดิน	 การน�า
ระบบปั๊มน�้าจากโซลาร์เซลล์ไปใช้รดน�้าแปลงเกษตร	
และการวางแผนผลผลติพชืผกัสวนครวั	ซ่ึงช่วยให้ชมุชน
พึ่งพาตนเองได้ในเรื่องต้นทุนการผลิต	ลดรายจ่าย	และ
เพิ่มรายได้ในขณะเดียวกัน	 รวมถึงมีแผนที่จะสนับสนุน
ให้ชุมชนบ้านชอนม่วงเป็นครอบครัวต้นแบบด้าน
พลังงานทดแทนสู่เศรษฐกิจพอเพียง	ส�าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้และขยายผลสู่ชุมชนอื่นต่อไป
	 นอกจากการด� า เนินงานร ่ วมกับชุมชนใน
ประเทศไทยแล้ว	ทีโ่รงไฟฟ้าเคซอน	เกาะลซูอน	โรงไฟฟ้า 
แห่งแรกที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เข้าลงทุนในฟิลิปปินส์	 ชุมชน
รอบโรงไฟฟ้าประกอบอาชีพประมงและเกษตรกรรม	 
แต่ยังมรีายได้จ�ากดั	โรงไฟฟ้าเคซอนจงึร่วมกบัหน่วยงาน 
พัฒนาธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าทางสังคมฟิลิปปินส์	 
(Philippine	Business	 for	 Social	 Progress:	 PBSP)	
ด�าเนินโครงการพัฒนาทักษะและฝึกอาชีพให้กับ
ชมุชนเมอืงมาอูบัน	ตัง้แต่ปี	2547	และส่งเสรมิให้เกดิกลุม่ 
วิสากิจชุมชน	และด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	 จนถึงปัจจุบัน	 
โดยปี	2560	ได้พฒันาผลติภณัฑ์ท้องถิน่ของกลุม่แม่บ้าน	
พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์การเกษตร 
และเน้ือสัตว ์ของชุมชนในร้านสหกรณ์ชุมชนและ 
โรงอาหารของโรงไฟฟ้าเคซอน	 เพื่อให้ชุมชนมีแหล่ง
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสินค้าอย่าง 
ต่อเน่ือง	 รวมถึงริเริ่มส่งเสริมการท�าฟาร์มผึ้งน�าร่องของ
กลุ่ม	Buklurang	Magsasakang	Mauban	ด้วย
	 โครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนด้วย
การพัฒนาทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพทั้ง	 4	 โครงการน้ี	 เป็นส่วนหน่ึงของตัวอย่าง
ความร่วมมือที่โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกมุ่งมั่นร่วม
แก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน	 โดยเน้นส่ิง
ที่ชุมชนมีอยู่	 ส่งเสริมการเรียนรู้	 สนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่มเพื่อสร้างพลังร่วม	 และต่อยอดให้เกิด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม	 ท้ังหมดน้ีเพื่อให้ชุมชน
เข้มแขง็อย่างยัง่ยนืด้วยการพึง่พาตนเองได้ในระยะ
ยาว	
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สันดินแดง โมเดลหมู่บ้านไทยรักษ์ป่า 

 บ้านสันดินแดง 	 อ.จอมทอง	
จ.เชียงใหม่	ตั้งอยู่บนไหล่เขา	ใจกลาง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์	 ล้อม
รอบด้วยป่าไม้ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์	
ทัง้ป่าเบญจพรรณและป่าดบิชืน้	พืน้ที่
เป็นเขาสลับซับซ้อน	 มีความลาดชัน	
และสูงกว่าระดับน�้าทะเล	920	เมตร

“คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้”
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	 วิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอบ้านสันดินแดง	 
ใกล้ชิดและผูกพันกับป่ามานาน	ความรู้และภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน	น�้า	ป่า	 ไหลเวียนเป็นหนึ่งเดียว
กบัชวีติ	ผ่านธรรมเนยีมปฏบิตั	ิจารตี	ประเพณ	ีความเชือ่	
และพิธีกรรมต่างๆ	
 “ป่าเหมือนชีวิตของเรา ถ้าไม่มีป่า เราก็ไม่มี
ชีวิต ปกาเกอะญอเกิดมาผูกพันกับป่า ป่าก็อยู่กับปกา
เกอะญอ เมื่อเด็กเกิด ก็เอาสะดือไปติดกับต้นไม้ จะเป็น
วิญญาณของปกาเกอะญอ ตัดไม้ไม่ได้ เพราะวิญญาณ
ของปกาเกอะญออยูท่ีน่ัน่”	ตลู	ูศลิากลุชยั	ผู้น�าชมุชนบ้าน
สันดินแดงเล่าความส�าคัญของป่าต่อชีวิต
	 แต่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์	 การมีพ้ืนที่อยู่
ใจกลางหลังคาของประเทศอย่างอุทยานแห่งชาติดอย	
อินทนนท์	 ท�าให้บ้านสันดินแดงเผชิญสถานการณ์พื้นที่
ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติมานานตั้งแต่ปี	2541
	 ในปี	 2550	มูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 องค์กรสาธารณ
กุศลที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงาน
เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน�้าของประเทศ	 ได้ท�าหน้าที่
เชื่อมระหว่างชุมชนผู้อยู่อาศัยและท�ากินในผืนป่า	และ
อุทยานแห่งชาติผู้รักษาผืนป่าและกฎหมาย	 ผ่านการ
ด�าเนินโครงการ	“หมู่บ้านไทยรักษ์ป่า”	ภายใต้แนวคิด	 
“คนอยู่ได	้ป่าอยู่ได้”	โดยด�าเนินงาน	4	เรื่อง	ได้แก่	1)	
การจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน	2)	การจัดการที่ดินอย่าง
มีส่วนร่วม	3)	การส่งเสริมการท�าเกษตรแบบผสมผสาน	
และ	4)	การส่งเสริมอาชีพ
	 การจดัตัง้คณะกรรมการชมุชนนัน้	ประกอบด้วย 
ตัวแทนของชุมชน	 เจ ้าหน้าที่อุทยาน	 และมูลนิธิ 
ไทยรักษ์ป่า	 ร่วมกันก�าหนดกฎระเบียบในการใช้พ้ืนที	่
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	ทั้งดิน	น�้า	ป่า	โดยมี
แผนงาน	ข้อพงึปฏบิตั	ิข้อห้าม	และบทลงโทษกรณฝ่ีาฝืน
หรือไม่ท�าตามกฎเกณฑ์ของชุมชน	

ตูลู	ศิลากุลชัย
ผู้น�าชุมชนบ้านสันดินแดง
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	 ด้านการจัดการที่ดินอย่างมีส่วนร่วม	 ได้ส�ารวจและ
ก�าหนดแนวเขตพืน้ทีใ่นภาพรวมและพืน้ทีส่�าหรบัแต่ละครวัเรอืน	 
ช่วยให้ทุกฝ่ายเห็นขอบเขตพื้นที่ที่ชุมชนสันดินแดงมีสิทธิ์ 
ใช้ประโยชน์ชัดเจน	 โดยพื้นที่ทั้งหมดกว่า	 2.3	หมื่นไร่	 แบ่งการ
ใช้ประโยชน์เป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วย	1)	พื้นที่ท�ากินและที่อยู่
อาศยั	2)	พ้ืนทีป่่าอนรุกัษ์	และ	3)	พืน้ทีป่่าอนรุกัษ์เพือ่ใช้สอย	
ซึง่การท�าความเข้าใจและจดัสรรพืน้ทีร่่วมกนันี	้ช่วยให้ไม่เกดิการ
บุกรุกพื้นที่เพิ่ม	และเกิดความร่วมมือดูแลรักษาป่า
	 ตูลูย�้าความร่วมมือที่เกิดขึ้น	 ซ่ึงผสานกับวิถีชีวิตและ 
ความเชื่อของปกาเกอะญอที่มีมาแต่ช้านานว่า	 “ที่สันดินแดงได้
รวมกันเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน	 เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาร่วมด้วย	
ท�ากฎระเบียบออกมาเพื่อที่จะรักษาแหล่งน�้าและพื้นที่ท�ากิน	 
ป่าท่ีไหนอุดมสมบูรณ์ก็รักษาไว้	 ที่ไหนเป็นที่ท�ากินก็ท�ากิน	 
อนาคตของป่าและน�้าก็จะยั่งยืนขึ้น	 ถ้าสันดินแดงไม่รักษาป่า	
อนาคตจะอยู่ไม่ได	้เด็กอยู่ไม่ได้	คนปลายน�้าจะมีผลกระทบเยอะ	
คนบนดอยก็เช่นกัน”
	 นอกจากการจัดสรรพื้นที่แล้ว	 เพื่อให้คนอยู่คู ่กับป่าได้
อย่างยั่งยืน	ลดการพึ่งพาและใช้ประโยชน์จากป่าเพียงด้านเดียว	 
มูลนิธิฯ	 ได้ส่งเสริมการท�าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน	 และ
ส่งเสริมอาชีพ	 เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริม	 โดยพบว่ากลุ่ม 
แม่บ้านสนัดนิแดงมคีวามสามารถด้านการทอผ้าย้อมสธีรรมชาต	ิ
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ชุมชนต้องการอนุรักษ์ไว้	 ในขณะเดียวกัน
สามารถสร้างรายได้เสริมแก่ชุมชนได้	 โดยมูลนิธิฯ	 ส่งเสริมการ
ท�างาน	เช่น	ช่วยพัฒนากระบวนการย้อมสี	การทอ	การค�านวณ
ค่าใช้จ่าย	 และการหาตลาด	ปัจจุบันมีผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของ 
บ้านสันดินแดงมากขึ้น	

ถ้ำสนัดนิแดงไม่รกัษำป่ำ 

อนำคตจะอยูไ่ม่ได้ เดก็อยูไ่ม่ได้ 

คนปลำยน�ำ้จะมผีลกระทบเยอะ 

คนบนดอยกเ็ช่นกนั

พื้นที่ท�ากินและที่อยู่อาศัย

11%

27%

62%

พื้นที่ป่าอนุรักษ์
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อใช้สอย
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	 กระบวนการท�างานทั้งหมดนี้	ใช้เวลาต่อเนื่องมากว่า	10	ปี	
กระทั่งบ้านสันดินแดงมีแนวทางในการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	
และปี	 2560	ที่ผ่านมา	สันดินแดงได้รับการประกาศให้เป็นเขต
วฒันธรรมพเิศษ	และได้ร่วมกบัอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์	รับ
รางวลัระดบัดเีด่น	ประเภทรางวลัพฒันาการบรหิารราชการแบบมี
ส่วนร่วม	จากส�านกังานคณะกรรมการรกัษาระบบราชการ	(กพร.)	
ซึ่งสะท้อนถึงการเป็นหนึ่งในต้นแบบของความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนและภาครัฐโดยมีหน่วยงานเอกชนและภาคประชาชน 
อย่างมูลนิธิไทยรักษ์ป่ามีส่วนร่วมสนับสนุน
	 การท�างานของมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า	จงึเป็นการผลกัดนัให้
เกดิการรวมกลุม่	และมกีารก�ากบัดแูล	มกีลไกและกฎระเบยีบ
ทีช่มุชนจะควบคมุซึง่กนัและกนั	รวมถงึผสานการมส่ีวนร่วม
ของทกุภาคส่วน	ให้เหน็ปัญหาและหาทางออกร่วมกนั	ตลอด
จนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและความเป็นอยู่ให้กับ
ชมุชนคนต้นน�า้	เพราะเมือ่คนอยูไ่ด้	ป่ากจ็ะอยูไ่ด้	เป็นโมเดล
ของการพึ่งพาและรักษาทรัพยากรป่าต้นน�้าอย่างยั่งยืน	

45



Health
46

รับมือฝุ่นละอองที่เพิ่มขึ้น
เตรียมร่างกายให้พร้อม

	 ต ้องยอมรับว ่า	 ทุก
วันนี้ ภาวะฝุ ่ นละออง ใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มสูงข้ึน
เรื่อยๆ	 โดยเฉพาะในเมือง
ใหญ่อย่างกรงุเทพมหานคร	
แทบแยกไม ่ออกระหว ่าง
หมอก	ควัน	 และฝุ่น	 ซึ่งฝุ่น
ละอองขนาดเล็กสามารถ
ท�าลายสขุภาพปอด	รวมถงึ
ระบบทางเดินหายใจของเรา
ได้เลยทีเดียว

	 ฝุ่นละอองที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ	คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก	ที่มีขนาดไม่เกิน	
10	ไมครอน	ซึ่งสามารถเข้าไปในระบบทางเดินหายใจผ่านโพรงจมูกเข้าไปถึงถุงลม
ในปอด	ท�าให้เกดิการอกัเสบ	และการระคายเคอืงเรือ้รงั	และฝุ่นละอองจะมพีษิมาก
ขึน้	หากฝุน่ละอองนัน้เกดิจากการรวมตวัของก๊าซบางชนดิ	เช่น	ซลัเฟอร์ไดออกไซด์		
ออกไซด์ของไนโตรเจนเข้าไปในอนุภาคของฝุ่น	 โดยก่อให้เกิดการแพ้	และระคาย
เคอืงผวิหนงั	ทางเดนิหายใจ	และดวงตาได้	ผูท้ีเ่สีย่งได้รบัอนัตรายจากฝุน่ละอองใน
อากาศมากที่สุด	คือกลุ่มผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด	 โรคระบบทางเดินหายใจ	
เช่น	หอบหืด	โรคเยื่อบุตาอักเสบ	และโรคผิวหนัง	 เราจึงอยากแนะน�าวิธีป้องกันตัว
เองจากภาวะฝุ่นละออง	เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้
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	 1.	หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านโดยไม่
จ�าเป็น	โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่กล่าวไปข้างต้น
	 2.	ปิดประตหูน้าต่าง	เพือ่ป้องกนัฝุน่ละออง
เข้าบ้าน	หากปิดหน้าต่างไม่ได้	 ให้ใช้ผ้าชุบน�้า
บิดหมาดมาปิดแทนหน้าต่าง
	 3.	หากจ�าเป็นต้องเดินทางออกไปนอก
บ้าน	ให้ใช้ผ้าชุบน�้าบิดหมาดปิดจมูก	และปาก	
หรือสวมหน้ากากกรองฝุ่น
	 4.	หลกีเลีย่งการออกก�าลงักาย	หรอืท�างาน
หนักนอกบ้าน
 5.	ดืม่น�า้มากๆ	และงดสบูบหุรีใ่นช่วงทีพ่บ
ฝุ่นละอองในอากาศมาก
	 6.	ผู ้ป ่วยกลุ ่มเสี่ยง	 ผู ้สูงอายุ	 หญิงต้ัง
ครรภ์	 และเด็กเล็ก	ต้องดูแลรักษาสุขภาพเป็น
พิเศษ	และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศที่มี
ฝุ่นละออง
 7.	ไม่เผาขยะ	 โดยเฉพาะขยะท่ีมีสารพิษ	
เช่น	พลาสติก	ยางรถยนต์	รวมทั้งขยะทั่วไป
	 8.	ลดการใช้รถยนต์	 หรือใช้เท่าที่จ�าเป็น	
เพ่ือไม่ให้มลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ท�าให้
อากาศแย่ไปกว่าเดิม

ขอบคุณข้อมูลจาก	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข

	 ในกรณีที่ได้รับสารมลพิษในอากาศปริมาณมากเกินไปโดยไม่รู้ตัว
	 ควรรีบออกจากสถานที่ที่มีสารมลพิษในอากาศให้เร็วที่สุด	และไปยังสถานที่
ที่มีอากาศบริสุทธิ์แต่ไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไป	เพราะในความรีบนั้น	อาจท�าให้
ได้รับสารมลพิษในอากาศนั้นมากยิ่งขึ้นได้	ถ้าไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้	 ให้รีบเปิด
หน้าต่าง	หรือประตูด้านตรงข้ามกับทิศทางลม	แต่ปิดหน้าต่าง	หรือประตู	ด้านที่รับ
ลมเข้าตัวบ้าน	 เพ่ือให้มีอากาศหมุนเวียนเข้าออกได้สะดวก	 แต่หากเห็นว่าผู้ป่วย	
หายใจขัดหรือหยุดหายใจ	ต้องรีบผายปอด	แล้วรีบน�าส่งโรงพยาบาล
	 ดูอวัยวะที่สารมลพิษในอากาศเข้า	 เช่น	 หายใจเข้าคอ	สูดเข้าจมูก	สัมผัส
กับผิวหนัง	 หรือตา	 เพราะแต่ละช่องทางท่ีสัมผัสมลพิษ	 จะเป็นตัวก�าหนดการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	เช่น	ถ้าหายใจเข้าคอ	ก็ต้องกลั้วคอด้วยน�้าสะอาด	แล้วบ้วน
ท้ิง	อย่ากลนืลงไป	ถ้าสดูเข้าจมกู	ควรล้างจมกูด้วยน�้าเกลอื	ถ้าสมัผสักบัผวิหนงั	หรอื
ตาก็ต้องล้างออกด้วยน�้าสะอาด	หรือน�้าเกลือปลอดเชื้อ	เป็นต้น	จากนั้นหาอุปกรณ์
มาปิดตา	จมูก	และปากส่วนที่เสี่ยงเอาไว	้เช่นใช้ผ้าชุบน�้าหมาดๆ	ปิดจมูกและปาก	
ใส่แว่นตาส�าหรับว่ายน�้า	 หรือใช้หน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน	และพยายามหา
ทิศทางลม	หากรู้ทิศแล้วจะได้หลบ	ไม่ไปอยู่ใต้ลม	และควรรีบไปพบแพทย์ทันที

47



ที่มา	:	พุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต	โดย	พระไพศาล	วิสาโล

	 ปัญหาสังคมเวลานี้	 เป็นเพราะผู้คนขาดการพัฒนา
ทางด้านอารมณ	์ถ้าถามว่า	การพัฒนาทางด้านอารมณ์
ในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างไร	ก็ต้องตอบว่าอยู่ที่สติ	กับ
การท�าสมาธิ	ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญมาก	การท�าสมาธิ	ความ
จริงเราไม่จ�าเป็นต้องไปท�าในท่ีเงียบๆ	ก็ได้	 บางครั้งการ
ที่เรามีความสุขจากการได้ฟังเพลง	ก็ท�าให้มีสมาธิได้	 มี
สมาธิจากการอ่านต�าราก็ได้	 แต่สมาธิอย่างนี้ยังไม่เพียง
พอ	ยังไม่สามารถท�าให้ก�าลังใจเข้มแข็งมากขึ้น	 ในทาง
พุทธศาสนาจึงมีการสร้างสมาธิในหลายแบบ	 เคยมีคน
รวบรวมว่ามีถึง	 40	 แบบ	การเพ่งดูเทียน	การบริกรรม
พุทโธ	หรือการตามลมหายใจ	นี่ก็ท�าให้มีสมาธิได้	 การ
พิจารณาซากศพก็เป็นการเจริญสมาธิอันหนึ่ง	 มันม	ี40	
แบบ	อาจจะซบัซ้อนเกนิไป	แต่จากประสบการณ์เห็นว่าการ
พัฒนาทางด้านอารมณ์ที่คิดว่ามีประโยชน์มากที่สุด	 คือ	
การเจริญสติ	พระพุทธเจ้าจึงบอกว่า	สติเป็นเอกในทุก
สิ่งทุกอย่าง	สติเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในทุกอิริยาบถ	ไม่ใช่เฉพาะ
ชีวติปถุชุนเท่านัน้	แต่สามารถจะพฒันาไปถงึจดุสงูสดุแห่ง
อุดมคติของพุทธศาสนาได	้

การพัฒนาทางด้านอารมณ์
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 	 เวลาพูดค�าว่า	 “สติ”	 เรามักรู้สึกว่าไม่มีอะไรลึกซึ้ง	 รู้สึกว่าพวกเราแต่ละคน
ก็มีกัน	ถ้าไม่ใช่คนบ้า	ไม่ใช่คนวิกลจริต	หรือสติฟั่นเฟือน	เราก็ได้ชื่อว่ามีสติทั้งนั้น	
แต่บางครั้งสติที่เรามีมันไม่เพียงพอ	 ไม่ท�าให้เราสามารถที่จะพัฒนาอารมณ์ได้	 
สติไม่ได้เป็นแค่การรู้สึกตัวเท่านั้น	 แต่มันหมายถึงการที่จะไม่พลัดตกลงไปใน 
ความทุกข	์ในความสุข	ในความเศร้าหมอง	ความสิ้นหวังต่างๆ	สติมีความส�าคัญ
แบบนี้	บางครั้งเขาจึงเปรียบเทียบว่า	สติเหมือนกับนายทวารเฝ้าประตูเมือง	เมือง 
กค็อืจติใจนัน่เอง	นายทวารก็คอืสิง่ทีค่อยกนัไม่ให้ศตัรขูองจติใจ	กิเลส	ตณัหา	ราคะ	
เศร้าหมอง	ร้อนรุ่ม	ความสิ้นหวัง	เสื่อมศรัทธา	เข้าไปท�าลายจิตใจ	เพราะหากมัน
เข้าไปในเมือง	เข้าไปในจิตใจ	มันบั่นทอนมาก	ความเหงา	ความเซ็งเข้าไปท�าลาย
จิตใจได้มาก	แต่ถ้าเรามีสติหรือมีนายทวารที่มั่นคงคอยเฝ้าประตูเมือง	ก็สามารถ
กั้นไม่ให้ศัตรูของจิตใจเข้าไปก่อกวนได้

	 โดยทั่วไปในชีวิตประจ�าวันของคนเรานี้	 สติที่มีอยู่มักอ่อนมาก	 เพราะว่า
มีเหตุการณ์หลายๆ	อย่างที่ท�าให้เราต้องเกิดอารมณ์หงุดหงิด	 ดีใจ	 เศร้าเสียใจ 
ตลอดเวลา	 ตื่นเช้าขึ้นมาต้องอ่านหนังสือพิมพ์	 เกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้ว	 น่ังรถ	 
รถก็ติด	 เกิดอารมณ์ขึ้นมา	 ไปที่ท�างานก็ไม่สบอารมณ์เพ่ือนร่วมงาน	 กลับบ้าน
ดูโทรทัศน์	 ถ้าเป็นเรื่องเศร้าก็เศร้ากับมัน	 เรื่องสนุกสนานก็ชื่นชมยินดีกับมัน	
สนกุสนานกบัมนั	แล้วเราก็เหนือ่ยอ่อน	คนเมอืงนีเ่หนือ่ยเพราะเหตนุีม้าก	ดเูหมอืน
ว่ามีความสุข	แต่ยอมให้อารมณ์ต่างๆ	มันเข้ามามากเหลือเกิน	จิตใจจะต้องปรับ
ตัวอยู่ตลอดเวลา	 ไม่มีความสงบนิ่ง	 เพราะว่าเราถล�าเข้าไปอยู่ในอารมณ์พวกนี้
ตลอดเวลา	 เพราะฉะนั้น	ชีวิตในเมืองจึงมีปัญหามาก	และท�าให้จิตเราอ่อนยวบ
ลงไปเรื่อยๆ	 ถึงจุดหนึ่งบางทีเราหาทางออกไม่ได้	 จิตมันถล�าเข้าไปเรื่อย	 จึงท�า
อะไรประหลาดๆ	ออกมา	 เป็นพิษเป็นภัยออกมา	 เพราะฉะนั้นสติเป็นเรื่องส�าคัญ	
ทั้งๆ	 ที่บางครั้งมันอาจจะไม่ท�าให้เกิดความสงบลึกซ้ึงมาก	 แต่มันท�าให้รู ้ตัว 
ตลอดเวลา	เกิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้ตัว	
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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)
คุณมีพื้นฐานความส�าเร็จที่มั่นคง	 ทิศทางที่
พัฒนาก็ไม่ใช่เรื่องที่ห่างไกลอีกต่อไป	 เตรียม
พร้อมส�าหรับการก้าวไปข้างหน้า	 สามารถ
ต่อยอดความส�าเร็จที่ได้สร้างเอาไว้ให้กลาย
เป็นความส�าเร็จใหม่ๆ	 การเงินช่วงนี้	 ไม่ค่อย
ก้าวหน้า	 ทิศทางการเงินใหม่ๆ	 ยังไม่มีเข้ามา	
หรอืหากคณุท�างานไปแล้วกจ็ะอยูใ่นช่วงรอลุน้
ให้มีเงินเข้าบัญชี	มีโอกาสที่จะล่าช้าออกไปอีก	
แต่หากตัง้ใจจะเกบ็เงนิในลกัษณะของการฝาก
ประจ�า	หรอืลงทนุระยะยาวจะเป็นผลดีมากกว่า
การคาดหวังผลประโยชน์ในระยะสั้นๆ	 การ
ท�างานต้องใช้ความคิดใช้สติปัญญาและการ
วางแผนมาก	ไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก	
ควรท�าบุญโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อ่ืน
ด้านการเงิน	แต่ควรเป็นบุคคลทีเ่ชือ่ถอืมัน่ใจได้

13	เมษายน	–	13	พฤษภาคม	
(ราศีเมษ)
คุณเป็นคนส�าคัญขององค์กร	 จะได้รับการ
สนบัสนนุอย่างเตม็ที	่มีความสขุอยูก่บัครอบครวั
มีกิจกรรมที่ส�าคัญหรืองานส�าคัญที่ท�าให ้
สมาชกิได้กลบัมาพร้อมหน้าพร้อมตากนัอกีครัง้	
เรื่องเงินผลประโยชน์ที่คุณคาดหวังว่าจะได้รับ
มีเหตุท�าให้ต้องเลื่อนออกไป	 การงานมีความ
ก้าวหน้าเป็นอย่างดี	 โดยเฉพาะลูกน้องบริวาร	
มีทีมงานคอยเป็นไม้เป็นมือให้กับคุณ	 จะยิ่ง
ประสบความส�าเร็จได้ง่ายมากขึ้น	ควรดูแลทีม
งานให้ดี	 เมื่อคุณแสดงออกถึงความใส่ใจต่อ
เขา	 เขาก็พร้อมที่จะลุยงานเพื่อคุณอย่างเต็ม
ที่เช่นกัน	ควรท�าบุญช่วยงานแต่งงานหรืองาน
มงคลต่างๆ	

16	มกราคม	–	12	กุมภาพันธ์	
(ราศีมังกร)
ช่วงนี้คุณต้องการให้เป็นช่วงเวลาการพักผ่อน	
เพราะรู ้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้น
อะไรในตอนนี้	แล้วการตัดสินใจไม่เริ่มต้นอะไร
ทีจ่รงิจงัในตอนนี้กถ็ือว่าเปน็ตัวเลอืกที่ดี	เพราะ
จะอยากท�ามากแค่ไหนพอได้ลงมอืท�ากม็กัจะมี
เหตทุีท่�าให้เกดิความล่าช้า	สถานการณ์การเงิน
จะท�าให้รูส้กึแปลกใจได้เรือ่ยๆ	หากคณุไม่มเีงนิ
และมีรายจ่ายจ�าเป็นเข้ามาก็จะมีรายรับเข้า
มาพอดี	 แต่ช่วงไหนที่มีเงินเข้ามามากๆ	ก็จะมี
เหตุการณ์ที่จ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนที่เข้ามานั้น	
เช่น	ซ่อมรถ	ซ่อมที่อยู่อาศัย	การท�างานประสบ
ความส�าเร็จได้ดี	 อาจจะมีอุปสรรคเกิดข้ึนบ้าง
แต่ก็สามารถเอาชนะปัญหาได้ด้วยความมุ่ง
มัน่ในเป้าหมาย	ควรเดนิทางไปท�าบญุกบัวดัป่า	
สถานปฏิบัติธรรมวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง
 

14	มีนาคม	–	12	เมษายน	
(ราศีมีน)
คุณมองเห็นทิศทางแห่งความส�าเร็จมากมาย
ต่อหน้าคุณ	 แต่ไม่ควรคาดหวังหรือตกลงใจ
เชื่อถือในเส้นทางนั้นมากจนเกินไป	เพราะยังมี
ปัญหา	มส่ิีงทีค่ณุไม่รู	้ทกุอย่างมข้ีอมลูสองด้าน
ทั้งนั้น	 อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเมื่อได้รับข้อมูล
ด้านที่ดี	 การเงินยังคงล่าช้าอยู่	 ความส�าเร็จที่
รอคอยยังไม่มาถึง	 ต้องตัดสินใจวางแผนว่า
จะสานต่อที่ท�าอยู ่	 และรอคอยความส�าเร็จ 
ต่อไปหรือควรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่ๆ	 มีงาน 
เข้ามาตลอดเวลาแต่ต้องแข่งขัน	ท้าทายความ
สามารถของคุณพอสมควร	 ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ	 
แต่กไ็ม่ใช่เรือ่งทีค่ณุจะต้องยอมแพ้เช่นเดยีวกนั	
ควรท�าบุญโดยการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนด้าน
การเงิน

14	พฤษภาคม	–	13	มิถุนายน	
(ราศีพฤษภ)
คุณยังไม่อยากเริ่มต้นท�าอะไรเพราะรู้สึกว่าตัว
เองยงัไม่พร้อมทีจ่ะลงมอืจดัการกบัสถานการณ์
ทีอ่ยูต่รงหน้า	ต้องระมดัระวังความเจบ็ป่วยหรอื
อบุตัเิหต	ุการเงนิเริม่เข้าทีเ่ข้าทางมากขึน้	ความ
คาดหวังทีต่ัง้ไว้เริม่เป็นจรงิ	ความส�าเรจ็ในระยะ
แรกจึงท�าให้คุณมีก�าลังใจที่จะเดินหน้าพัฒนา
อนาคตต่อไป	ช่วงนีม้วิีธกีารท�างานทีไ่ม่ได้มกีาร
วางแผนเอาไว้ก่อน	หลายครั้งเป็นการตัดสินใจ
จากสญัชาตญาณส่วนตัว	แม้จะเป็นเร่ืองทีค่่อน
ข้างเสี่ยง	 แต่ก็สามารถจัดการด้วยวิธีการดัง
กล่าวได้โดยไม่มีอันตรายใดๆ	ควรท�าบุญกับผู้
บอกบุญในสายงานเดียวกัน	ไม่ว่าจะเป็น	กฐิน	
ผ้าป่า	งานบวช

Horoscope
ดวงประจ�าเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2561
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14	มิถุนายน	–	14	กรกฎาคม	
(ราศีเมถุน)
ช ่วงนี้จะอ ่อนไหวหวั่นไหวง ่ายเป ็นพิเศษ
เนื่องจากคุณมีจินตนาการ	 	 มีความคิดที่
ละเอียดลึกซึ้ง	 เมื่อคุณได้รับรู ้ข ่าวสารหรือ 
ข้อมูลใดๆ	มาก็จะน�าไปคิดต่อ	 ความอ่อนไหว
น้ีสามารถสร้างพลังบวกให้กับคุณได้	 การอ่าน
หนังสือดีๆ	 รับฟังข้อคิดท่ีดีจะสร้างพลังแรงใจ
ให้กับได้มากทีเดียว	 การเงินมีการใช้จ่ายเงิน
ไปกับคนที่คุณคุ้นเคย	อาจเป็นเพ่ือนเป็นญาติ
พี่น้อง	 การท�างานจะก่อให้เกิดมิตรภาพความ
สัมพันธ์ที่ดี	 การติดต่อประสานงานท�าให้คุณ
ได้เพื่อนใหม่รวมท้ังการท�างานเป็นทีม	 ท�างาน
ร่วมกบัเพือ่นจะสร้างผลลพัธ์ทีด่ใีห้งานมากกว่า
การท�างานคนเดียว	 ควรท�าบุญกับบุคคลที่มี
ปัญหาทางจิตใจ	ท�าบุญกับโรงพยาบาลเกี่ยว
กับโรคจิตเวช

17	สิงหาคม	–	16	กันยายน	
(ราศีสิงห์)
คุณคิดว่าสิ่งที่ก�าลังท�าจะสร้างผลงานสร้าง
ความส�าเรจ็ได้	จงึทุม่เทเวลาและความสามารถ
ของตัวเองไปกับภารกิจที่เข้ามา	จึงเป็นโอกาส
ในการแสดงศักยภาพที่มีอยู่ออกมาอย่างเต็ม
ที	่มกีารใช้จ่ายเงินไปกบัความรกัมากเป็นพเิศษ
ไม่ว่าจะเป็นการซือ้ของขวญัให้กบัคนรกั	และยงั
มกีารร่วมหุน้ลงทุนกบัคนรกั	หรอืให้ช่วยแนะน�า
วางแผนการเงินจะส่งเสรมิการเงินคุณได้ดี		การ
ท�างานยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องที่ตัวเองต้องเป็น
คนจดัการ	ต้องเป็นคนท่ีตดัสนิใจ	ยงัสร้างความ
หนกัใจให้กบัคณุอยู	่ต้องหาข้อมูลให้มาก	อย่าง
น้อยข้อมูลที่ดีก็ยังสามารถน�าทางให้กับคุณได	้
ควรท�าบุญเกี่ยวกับอาหาร	 สนับสนุนอาหาร
ให้กับหน่วยงานองค์กรต่างๆ	หรือแจกโรงทาน

17	ตุลาคม	–	15	พฤศจิกายน	
(ราศีตุลย์)
เป็นช่วงท่ีคุณจะวนกลับมาเจอกับเรื่องราว
สถานการณ์เก่า	 เจอกับเหตุการณ์ที่คุณได้
กระท�าเอาไว้ในอดีตได้ส่งผลถึงตัวของคุณ
ในปัจจุบันด้วย	 คุณพยายามจะสร้างความ
ก้าวหน้าทางการเงิน	 ต้องการจะเพิ่มผลก�าไร	
อยากเก็บเงินเพิ่มมากขึ้น	แต่ก็ยังมีความลังเล
ทีท่�าให้ไม่กล้าจดัการสกัท	ีแม้จะมหีลายโอกาส
เข้ามา	 แต่ก็ต่างมีข้อเสียมีความเสี่ยง	 คุณจะ
โดดเด่นในเรื่องการติดต่อประสานงาน	การใช้
ค�าพูดที่ท�าให้คนที่ร่วมงานด้วยเห็นดีเห็นงาม
และท�าตามอย่างที่คุณต้องการ	หากได้ท�างาน
กับผู ้หญิงเก่ง	 ยิ่งส่งเสริมให้งานของคุณมี
โอกาสประสบความส�าเร็จมากขึ้น	ควรท�าบุญ
เกี่ยวกับงานศิลปะ	องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิต
งานศิลปะ

15	กรกฎาคม	–	16	สิงหาคม	
(ราศีกรกฎ)
คุณมีความเข้าใจในเรื่องที่ตัวเองได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบ	เป็นเรื่องที่คุณถนัดอยู่แล้ว
จึงสามารถทุ่มเทได้อย่างเต็มที่	 ผลงานจะส่ง
เสรมิและผลกัดนัให้ไปในทศิทางทีด่ด้ีวย	ความ
มุ่งมั่นความทุ่มเทจะไม่เปล่าประโยชน์อย่าง
แน่นอน	การเงินมีความมั่นคงอย่างมาก	ได้รับ
รายได้จากงานท่ีมั่นคง	การใช้จ่ายเงินจะใช้ไป
กับครอบครวั	อาจเป็นการเดนิทางท่องเทีย่วหรอื
การซื้อของขวัญไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่	 การงาน
มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ	 เป็นคนกลางท่ีต้องคอย
ตดัสนิปัญหาระหว่างเพือ่นร่วมงาน	หรอืเป็นคน
ที่ต้องเลือกตัดสินใจเพื่อด�าเนินงานต่อไป	จึงมี
ภาระหนักที่ต้องไปคิดท�าการบ้านมาให้ดี	 ควร
ท�าบญุให้การสนบัสนนุส่งเสรมิช่วยเหลอืบคุคล
ทีก่�าลังจะประสบความส�าเรจ็	เช่นให้ค�าปรกึษา	

17	กันยายน	-16	ตุลาคม	
(ราศีกันย์)
จะอยู่ท่ามกลางทางเลือกที่ค่อนข้างจะเลือกได้
ยาก	ต้องตัดสินใจขณะที่ทั้งสองข้างมีน�้าหนัก
พอกัน	 การเงินมีความก้าวหน้า	 การได้ร่วม
ลงทุนกับเพื่อนฝูงกับคนที่เป็นมิตรจะส่งเสริม
การเงินได้ด	ีคณุมกัจะชอบใช้จ่ายเงนิไปกบัการ
เลี้ยงเพื่อนฝูงด้วย	หรือมีกิจกรรมการฉลองกับ
เพือ่นๆ	คุณท�างานด้วยความสขุและสนกุสนาน	
การท�างานกับเพ่ือนร่วมงานจะส่งเสริมคุณ	มี
มิตรภาพที่ดีกับคนที่คุณเข้าไปติดต่อประสาน
งานด้วย	 การออกงานสังคมกับเพื่อนร่วมงาน	
งานอบรม	งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ	จะท�าให้คุณ
ได้เป็นดาวเด่น	 ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่
คุณสังกัดเป็นอย่างด	ีควรท�าบุญที่ไม่ได้เตรียม
การเอาไว้ล่วงหน้าเช่น	หยอดตู้บริจาค
  

16	พฤศจิกายน	–	15	ธันวาคม	
(ราศีพิจิก)
คณุต้องการออกค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆ	ชอบ
ความท้าทาย	สนุกกับการได้ทดลองและทุ่มเท
อย่างเต็มทีแ่ม้จะประสบความส�าเรจ็หรอืพบกบั
ความล้มเหลวบ้าง	ท�าให้คุณเก่งและก้าวหน้า
มากขึ้นเรื่อยๆ	การเงินช่วงนี้คุณไม่ได้ต้องการ
ที่จะใช้จ่ายเงินมาก	 จึงสามารถบริหารเงินได้
อย่างสบาย	 ใช้จ่ายตามความจ�าเป็น	 มีเงิน
เหลอืส�าหรบัรายจ่ายเพือ่ความสขุ	การงานจะมี 
โอกาสใหม่ๆ	 เข้ามามากมาย	หากไม่วางแผน
การท�างานให้ดี	 ก็อาจท�าให้ต้องเสียงานทุก
อย่างไป	 ควรท�าบุญโดยการบริจาคหนังสือ	
หนังสือสวยงาม	 ด้านการออกแบบ	 ด้านงาน
ศิลปะ
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