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20 ปี แห่งการเดินทาง
ของพลังงานเพื่อชีวิต

>	 ตลอด	2	ทศวรรษบนเส้นทางธรุกิจผลติไฟฟ้าครบวงจร	เอก็โก	กรุป๊	ไม่เคยหยดุนิง่ทีจ่ะพัฒนาและแสวงหา

โอกาสใหม่		เพือ่สร้างและรกัษาการเตบิโตทางธรุกจิและผลก�าไรให้กบัผูถ้อืหุน้	รวมถงึเป็นส่วนหนึง่ในการเสรมิ

เสถยีรภาพของระบบไฟฟ้าให้กบัประเทศ	ควบคูไ่ปกบัการอยูร่่วมกบัชมุชน	สงัคม	และสิง่แวดล้อมอย่างกลมกลนื	

>	 จนถงึวนัน้ี	เอก็โก	กรุป๊	ยงัคงมุง่มัน่ในค�ามัน่สญัญา	และพร้อมทีจ่ะขยายการลงทนุเข้าสูธ่รุกจิใหม่	เช่น	ธรุกจิ
เชื้อเพลิง	รวมถึงขยายตลาดไปยังอาเซียนและภูมิภาคใกล้เคียง	เพื่อเพิ่มการเติบโตและความมั่นคงทางธุรกิจ	

>	 เราเชื่อมั่นว่า	 ด้วยรากฐานท่ีแข็งแกร่งและพลังสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	 จะท�าให้ก้าวปีที่	 20	 ของ 
เอก็โก	กรุป๊	และนบัจากนีต่้อไป	ยงัคงเตบิโตอย่างมคีณุภาพ	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื
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จิราภรณ์ รุ่งศรีทอง
บรรณาธิการ

editor’s talk

ปี 2012 โดยเฉพาะในช่วงสามเดือนต่อจากนี้ มีงานมหกรรมครั้งส�าคัญที่คน
ทั้งโลกตั้งตาคอยจัดขึ้นถึงสองงาน นั่นคือ ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 
2012 ช่วงต้นเดือนมิถุนายน และต่อด้วยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 
ครั้งที่ 30 ช่วงปลายเดือนกรกฏาคม ขอเป็นก�าลังใจนักกีฬาชาวไทย และ
เอาใจช่วยให้คว้าเหรียญทองโอลิมปิกกลับมาให้ได้มากที่สุด 
 นอกจากปี 2012 จะเป็นปีที่มหกรรมกีฬาทัั้งสองเวียนมาครบรอบจัดอีก
ครั้ง ปีนี้ยังเป็นปีที่ เอ็กโก กรุ๊ป ครบรอบ 20 ปีเต็มในเดือนพฤษภาคมที่ผ่าน
มาน้ีด้วย หากเทียบเป็นอายุคนก็อยู่ในวัยหนุ่มสาว วัยซึ่งมีไฟพร้อมพลัง 
ผลักดันตนเองก้าวไปสู่โลกกว้างเพื่ออนาคตที่ฝันใฝ่ ประสบการณ์ที่ผ่านมา
และสิ่งที่พบเจอในวนัข้างหน้าล้วนหล่อหลอมให้พวกเขาเติบโต และก�าหนด
ชะตาว่าจะเดินไปทางใดบนเส้นทางชีวิต
 Life เล่มนี้จึงพิเศษขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และทีม 
ผูบ้รหิารอกี 4 ท่านใน 4 สายงานทีส่�าคญั คอื สายงานพฒันาธรุกจิต่างประเทศ 
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ และ
สุดท้ายสายงานบัญชีและการเงิน เพราะเราเชื่อว่าวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหาร
เอ็กโก กรุ๊ป ชุดปัจจุบันจะแสดงให้เห็นก้าวต่อไปของเอ็กโก กรุ๊ป ได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะท�าให้ท่านวางใจในเส้นทางที่เราร่วมเดินกันมา และก้าวต่อไป
ข้างหน้าบนเส้นทางสายนี้  
 ส�าหรับการเดินทางบนเส้นทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรและผู้บริหาร
คงเป็นตัวก�าหนดอนาคตขององค์กรนั้นๆ หากทบทวนการเดินทางตลอด 
ระยะเวลา  20 ปีที่ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายและแนวทางอันชัดเจนใน
การด�าเนนิธรุกจิและขยายการเจรญิเตบิโต นบัเป็นจดุหมายทีเ่อก็โก กรุป๊ ยงั
คงรักษาไว้เพื่อน�าพาธุรกิจเดินหน้าสู่อนาคต ขณะเดียวกัน ก็ให้ความส�าคัญ
ในเรือ่งสิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม เพือ่รกัษาดลุยภาพทัง้ด้านเศรษฐกจิ  
สิง่แวดล้อมและสงัคมไปพร้อมๆ กนั มาร่วมเดนิทางกบัเอก็โก กรุป๊ กนันะคะ
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news update

CSR TV ลุยขนอม ศึกษาแนวคิด CSR
แบบอยู่ร่วมอย่างกลมกลืน 
ระหว่างโรงไฟฟ้า และชุมชน
เดือนเมษายนท่ีผ่านมา รายการ CSR TV ช่อง Spring News 
ลุยพื้นที่ โรงไฟฟ้าขนอม สัมภาษณ์คุณชาญกิจ เจียรพันธุ ์ 
กรรมการผู้จัดการโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ่มเอ็กโก พร้อมตัวแทน
พนักงานโรงไฟฟ้าขนอม ถึงแนวคิดการด�าเนินงานด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม การด�าเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานโดย
ค�านึงถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างโรงไฟฟ้าและชุมชนอย่างกลมกลืน 
พร้อมเยี่ยมชมการด�าเนินโครงการ “เพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติ”  
หน่ึงในโครงการทีโ่รงไฟฟ้าขนอม ศนูย์วจิยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง
นครศรีธรรมราช เทศบาลต�าบลท้องเนียน และกลุ่มประมงชายฝั่ง 
รักบ้านเกิด อ�าเภอขนอม ร่วมกันด�าเนินการมากว่า 5 ปี ตั้งแต่ปี 
2549 เพือ่เพิม่ประชากรปมู้าในทะเลขนอม และสร้างจติส�านกึให้กบั
ชมุชนและเยาวชนในการประกอบอาชพีอย่างเกือ้กลูต่อสิง่แวดล้อม 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี 
“ครบรอบ 37 ปีตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย”

ตัวแทนจากบริษัทจดทะเบียนเข ้า
ร่วมแสดงความยินดี “ครบรอบ 37 ปี
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย”  โดย
มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธาน
กรรมการและนายจรัมพร โชติกเสถียร 
กรรมการและผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบกระเช้า
จากคุณจิราภรณ์ รุ่งศรีทอง ผู้จัดการ
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นตัวแทน
บริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดงานประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 
2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม 
โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล
พลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในการจดังาน 
ครัง้นี ้เอ็กโก กรุ๊ป มผีูถ้อืหุน้ให้ความสนใจ
มาประชุมด้วยตนเองและที่ได้รับมอบ
ฉันทะเข้าร่วมงานประชุมสามัญในครั้ง
นี้เป็นจ�านวน 407,525,838 หุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 77.41 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย
แล้วทั้งหมด

งานประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ กันกุล พัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่ง

เอ็กโก กรุ๊ป ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น 
บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด จ�านวน 
4,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60  
ของจ�านวนหุ ้นจดทะเบียนช�าระแล ้ว
ทั้งหมด 7,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าการ 
ซือ้ขายประมาณ 630 ล้านบาท จากบรษิทั 
กนักลุเอน็จเินยีริง่ จ�ากดั (มหาชน) เพือ่ร่วม
กันพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์  
4 แห่ง ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้า 
ตาขีด โรงไฟฟ้าตาสัง จังหวัดนครสวรรค์ 
โรงไฟฟ้าดงคอน จังหวัดชัยนาท และ 
โรงไฟฟ้าคลองสี่ จังหวัดปทุมธานี 

เอ็กโก กรุ๊ป  จัดงานปฐมนเิทศผูป้กครองและเยาวชน 
ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38 
เพื่อชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม และให้ค�าแนะน�า
ในการเตรียมความพร้อมแก่เยาวชนที่ผ่านการ 
คดัเลอืกจ�านวน 80 คน จากกว่า 500 คน ทีส่่งผลงาน 
ภาพถ่ายในหัวข้อ “ดิน น�้า ลม ไฟ” มาเข้าร่วม
พิจารณาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนฯ รุ่นที่ 38  
ซ่ึงก�าหนดจัดระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2555  
ภายใต้แนวคิด “ไขความลับธรรมชาติ แก้สมการ  
4 ธาตุส�าคัญ ...ดิน น�้า ลม ไฟ” ณ อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เอ็กโก กรุ๊ป จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและเยาวชน 
ในโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 38
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ร้อยเอ็ดกรีน ส่งเสริมการศึกษา 
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ

โรงเรียนในพื้นที่

โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน น�าโดยคุณไชยยันต์  เหล่า
จุมพล  ผู้จัดการโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้าน
โนนแท่น ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ไทย เมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา

เอ็กโก กรุ๊ป ผนึก ยันฮี โซล่า เพาเวอร์  ทุ่มงบ 7 พันล้านบาท
ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 57 เมกะวัตต์

เอ็กโก กรุ๊ป ลงนามสัญญาความร่วมมือในการพัฒนาโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จ�านวน 6 โครงการ รวมก�าลังการผลิต  
57 เมกะวัตต์ ด้วยมูลค่าโครงการประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยมี นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ ๊ป ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายแพทย์สุพจน์  สัมฤทธิวณิชชา  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยันฮี โซล่า เพาเวอร์ จ�ากัด ทั้งนี้คาดว่าโครงการนี้จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 
100 ล้านหน่วย ช่วยประเทศลดการพึ่งพาการน�าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เทียบเท่าน�้ามันประมาณ 25 ล้านลิตร 
ต่อปี ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 50,000 ตันต่อปี 

news update
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โรงไฟฟ้าขนอมจัดกิจกรรมพาผู้สูงอายุทัศนศึกษา
โรงไฟฟ้าร้อยเอด็กรนี  โดยมคุีณไชยยนัต์  เหล่าจุมพล  
ผู้จัดการโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน น�าทีมต้อนรับ และ 
แบ่งปันความรู้เร่ืองการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน 
และข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าฯ พร้อมกันนี้ ตัวแทน 
พนักงานโรงไฟฟ้าขนอมยังได้พาผู้สูงอายุเยี่ยมชม
สถานที่ส�าคัญๆ ของจังหวัด  อาทิ  พระเจดีย์หิน 
วัดป่ากุง (วัดหลวงปู่ศรี มหาวิโร)  เจ้าพ่อหลักเมือง  
พระเจ้าใหญ่ (พระยนืวดับรูพาภริาม)  พระมหาเจดย์ี 
ชัยมงคล เป็นต้น อีกด้วย  โดยกิจกรรมนี้จัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 25 - 31 มีนาคม 2555

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดงาน โครงการพบปะผู้บริหาร 
ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เพ่ือรายงานและ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่ม
เอ็กโก ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 เดือน ปี 2555  
รายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจทั้งระยะส้ัน ระยะกลางและระยะ
ยาว โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ 
รวมถึงนักข่าวได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัท

โรงไฟฟ้าขนอมพาผู้สูงอายุทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าร้อยเอ็ดกรีน

 โครงการพบปะผู้บริหารและ 
งานแถลงข่าวสื่อมวลชน

news update
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ความต้องการใช้ไฟฟ้าโตตามจดีพีขีองประเทศ
“ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนาและมีแนวโน้มการใช้
ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้น จากสถิติการเติบโตของปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น 1.2-1.3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับ จีดีพี ของประเทศ เช่น หากจีดีพีปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะปรบัตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ 6.5 แม้ว่า ภาค
รฐัจะได้มกีารรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า ให้การ
ใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งมีเป้าหมายที่จะ
ท�าให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัดส่วนเดียวกับ
จดีพี ีแต่การรณรงค์ดงักล่าวยงัเป็นเรือ่งยากส�าหรบัภาครฐัและ
ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและโครงสร้างอุตสาหกรรม
อีกค่อนข้างมาก

ปัจจุบัน ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงสูงอยู่  ใน
เดอืนเมษายน 2555 ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อยู่
ที่ประมาณ  26,000 กว่าเมกะวัตต์ หากค�านวณจากจีดีพี เป็น
ฐานอยู่ที่ร้อยละ 5 ความต้องการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 
หรอืเพิม่ขึน้กว่าพนัเมกะวตัต์ ดงันัน้ ในมมุมองของผูบ้รหิารของ
เอ็กโก กรุ๊ป ประเมินว่า ประเทศไทยอาจจะต้องสร้างโรงไฟฟ้า
ใหม่ถึงปีละ 2 โรง เพื่อรองรับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น”
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กับวิสัยทัศน์ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3
เอ็กโก กรุ๊ป
20

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก กรุป๊ 
ถือเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย 
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2535 จนถึง 
วันนี้ เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้
ด�าเนินธุรกิจบนนโยบายและแนวทางอันชัดเจนในการ
ขยายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
เสมอมา และในทศวรรษที่ 3 นี้ เอ็กโก กรุ๊ป จะก้าว
ต่อไปอย่างไร ทีมผู้บริหารได้ให้มุมมองสะท้อนผ่าน
วิสัยทัศน์สู่อนาคตใน EGCO Group Focus 

ปี
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ทางเลือกเชือ้เพลิงอนาคต
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีแหล่งเชื้อ
เพลิงของตัวเองค ่อนข ้างจ�ากัด ก ๊าซ
ธรรมชาติที่มีอยู่ในอ่าวไทยก�าลังจะหมด
ไป ดังนั้น ในอนาคต ภาครัฐและภาค
เอกชนจะต้องน�าเข้าเช้ือเพลิงไม่ว ่าจะ
เป็นถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติเพื่อมาใช้
เป็นแหล่งพลังงาน  หรือแม้แต่จะต้องพึ่ง
พิงการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ แม้ว่าผู้
ประกอบการธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศ 
รวมทั้งเอ็กโก กรุ๊ป พยายามที่จะพัฒนา
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน แต่ต้องยอมรับ
ว่าพลังงานเหล่านี้ยังมีความไม่แน่นอนสูง 
เช่น พลังงานแสงแดดที่เพียงพอต่อการ
ผลิตไฟฟ้าจะมีช่วงระยะเวลาตั้งแต่เก้า
โมงเช้าจนถงึสีโ่มงเยน็เท่านัน้ หรอืพลงังาน
ลม ต้องอาศัยลมที่พัดแรงและต่อเนื่อง จึง
จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้นพลังงาน
ทดแทนเหล่านี้ จึงเป็นได้แค่เพียงพลังงาน
เสริม ยังไม่สามารถพึ่งพาให้เป็นพลังงาน
หลักได้ อีกประการหนึ่งก็คือ  การลงทุนใน

เราพร้อมจะแสวงหาโอกาสใน
การออกไปท�าธุรกิจด้านอื่นๆ 
ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัธรุกจิพลงังาน เช่น 
ธุรกิจเหมืองถ่านหิน หรือธุรกิจ
ด้านเชื้อเพลิงอื่นๆ หากธุรกิจ
เหล่านั้นเป็นธุรกิจที่จะสร้างมูลค่า
เพิ่มและผลตอบแทนกลับไปยัง
ผู้ถือหุ้นอย่างสูงสุด”

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเหล่า
นี้ยังคงต้องพึ่งพาเทคโนโลยีชั้นสูงและมี
ต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการผลิต
ไฟฟ้าจากถ่านหินหรือนิวเคลียร์”

รุกขยายการลงทุน แตกไลน์ธุรกิจสู่
ความส�าเรจ็
จากการประเมินและสรุปสถานการณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย รวม
ถงึการคาดการณ์แหล่งพลงังานในอนาคต 
จงึมแีนวโน้มทีเ่อก็โก กรุป๊ อาจต้องเพิม่การ
ลงทุนและเตรียมรับมือกับการแข่งขันทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
 “ในสมัยก่อนการผลิตไฟฟ้าต้องใช้เงิน

ลงทุนสูงมาก จึงท�าโดยภาครัฐมาตลอด 
แต่หลังจากภาคเอกชนเริ่มมีการเติบโต
และมคีวามพร้อมด้านการเงนิ ท�าให้เอกชน
หลายฝ่ายอยากเริม่เข้ามาด�าเนนิธรุกจิผลติ
ไฟฟ้าเนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้ผลตอบแทน
แน่นอนและความเส่ียงต�่าแม้ว่าจะต้องใช้
เงินลงทุนจะสูงในระยะแรก  ในระบบของ
ประเทศไทย การซือ้ขายไฟฟ้าระหว่างภาค
รัฐกับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะมีสัญญาว่า ผู้
ผลิตไฟฟ้าเอกชนจะได้รับผลตอบแทนใน
อัตราหนึ่ง หากสามารถท�าให้โรงไฟฟ้ามี
ความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้า ในสัญญา
จะเรียกว่า ผลตอบแทนตามความพร้อม
ของเครื่อง และผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนไม่ต้อง

สหัส ประทักษ์นุกูล   
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ดร.สกุล พจนารถ   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

คนต้องมีความรู้ 
ความสามารถ มีความ
เข้าใจในเรื่องธุรกิจและ
สามารถดูแลสินทรัพย์

จ�าพวกโรงไฟฟ้าและ
ธุรกิจอื่นของเราให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด

รับผิดชอบเรื่องค่าเช้ือเพลิง เนื่องจากภาค
รัฐจะเป็นผู ้รับภาระให้ ดังนั้น จึงมีภาค
เอกชนเสนอตัวขอเป็นผู้ประกอบการให้
รัฐบาลเลือกมากขึ้น ซ่ึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ท�าให้บรษิทัต้องพฒันาการด�าเนนิธรุกจิให้
ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้”
 “ณ เวลานี้  บริ ษัทมีสินทรัพย ์อยู ่
ประมาณ 7 หมื่นล้านบาท ส่วนผู้ถือหุ้น
ประมาณ 5 หมื่นกว่าล้านบาท และเป็น
ส่วนของเงินกู้ประมาณหมื่นกว่าล้านบาท 
ซึง่ค่อนข้างจะผดิปกตสิ�าหรบับรษิทัทีม่กีาร
ลงทุน เนื่องจากการลงทุนส่วนมากจะใช้
เงินกู้ ประมาณ 2 ส่วน ในขณะที่ใช้เงินของ
ส่วนผู้ถือหุ้นประมาณ  1 ส่วน แสดงว่าที่
ผ่านมาการลงทนุยงัไม่มากพอ ประกอบกบั
บรษิทัมรีายได้ค่าไฟฟ้าทีไ่ด้มาประจ�าทกุปี 
ท�าให้มรีายได้และก�าไรสะสมเพิม่ขึน้ ดงันัน้ 
ในอนาคตหากเรามีโครงการลงทุนใหม่ๆ 
เพ่ิมเติม ก็จะท�าให้เราสามารถใช้ส่วนของ

เงินกู้ได้มากขึ้น ซึ่งการลงทุนเหล่านั้นก็จะ
น�าผลก�าไรมาตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ 
ต่อไป”
 “แม้ว่าประเทศไทยยังมีความต้องการ
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าพันเมกะวัตต์ แต่ก็มี
เอกชนที่จะเข้ามาขอท�าธุรกิจผลิตไฟฟ้า
มากขึ้นตาม ท�าให้การแข่งขันในประเทศ
ค่อนข้างรนุแรง ดงันัน้เอก็โก กรุป๊ จงึต้องหา
ทางออกไปด�าเนินธุรกิจนอกประเทศด้วย 
เช่น ประเทศเพื่อนบ้าน หรือการเข้าไป
ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเพื่อจะ
ขายไฟฟ้าในประเทศนั้น ซึ่งการลงทุนใน
ลกัษณะนี ้เอ๊กโก กรุป๊ จะลงทนุในโครงการ
ที่มีสัญญาซื้อขายไฟที่แน่นอนเท่านั้น 
อย่างไรก็ดี เราพร้อมจะแสวงหาโอกาสใน
การออกไปท�าธุรกิจด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจพลังงาน เช่น ธุรกิจเหมืองถ่านหิน 
หรือธุรกิจด้านเช้ือเพลิงอ่ืนๆ   หากธุรกิจ
เหล่านัน้เป็นธรุกจิทีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่และ

ผลตอบแทนกลบัไปยงัผูถ้อืหุน้อย่างสงูสดุ”

บรหิารสนิทรพัย์เพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ในด้านสินทรัพย์นั้นคนทั่วไปอาจมองเห็น
แต่สิง่ก่อสร้างหรอืเครือ่งจกัร แต่เอก็โก กรุป๊ 
มองสินทรัพย์เป็นสองอย่าง สินทรัพย์
อย่างที่หนึ่งก็คือ “คน” ซึ่งจะต้องเป็น 
ผูด้แูลสนิทรพัย์ มคีวามสามารถทีจ่ะบรหิาร 
ส่วนสินทรัพย์ที่สองก็คือ โรงไฟฟ้า และ 
สินทรัพย์อื่นๆ ที่ท�ารายได้ให้บริษัท
 “ส�าหรับคนถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มี
ความส�าคัญส�าหรับบริษัท คนต้องมีความ
รูค้วามสามารถ มคีวามเข้าใจในเรือ่งธรุกจิ 
และสามารถดแูลสนิทรพัย์จ�าพวกโรงไฟฟ้า
และธรุกจิอืน่ของเราให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่คนเราต้องดูแลให้
อยู่ในสภาพดีและสามารถสร้างรายได้ให ้
เอ็กโก กรุ๊ปได้สูงสุด”

EGCOGroup focus
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อนาคตข้างหน้ายังมีโอกาส
ในการขยายการลงทุนอีกมาก 
และคิดว่าเราก็น่าจะได้ส่วนแบ่ง
ตลาดจากการลงทุน

วรวิทย์ โพธิสุข   
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

สนิทรพัย์กบัความพร้อม
แน่นอนว่าเมื่อคนบริหารจัดการได้ดี ทุก
อย่างก็จะราบรื่น แต่อนาคตแนวโน้มภัย
ธรรมชาตจิะรนุแรงขึน้เกนิก�าลงัทีม่นษุย์จะ
ควบคุม แต่กระนั้นเอ็กโก กรุ๊ปก็ยังเตรียม
รับมือกับเหตุสุดวิสัยนี้ไว้เช่นกัน
 “เราแบ่งการดแูลเป็นสองระดบั ระดบั
ที่หนึ่ง คือ การดูแลบริหารเพื่อให้ธุรกิจ
สามารถด�าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องไม่
ว่าจะเกิดปัญหาอุปสรรคหรือมีเหตุการณ์
ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ระดับท่ีสอง เมื่อ
มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นแล้ว เรามี
แผนการจัดการรองรับ ว่าจะแก้ไขอย่างไร 
ซึ่งมีทั้งในระดับบริษัทและบริษัทย่อย รวม
ถึงโรงไฟฟ้าท้ังหมดซ่ึงจะช่วยลดความเสีย
หายลงไปได้”

แผนกลยทุธ์ขยายธรุกจิรองรบัความ
ต้องการไฟฟ้า
เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
มีการเติบโตและขยายตัวอยู่ตลอดเวลา 

ขึ้นอยู ่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่แล ้วจะขึ้นอยู ่กับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจหรือจีดีพีของประเทศ  โดย
เฉลี่ยจะเติบโตประมาณร้อยละ 4-5 ต่อปี  
ส�าหรับการขยายตัวของธุรกิจผลิตไฟฟ้า
นั้นก็หมายความว่าผู้ประกอบการจะต้อง
ลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเพื่อผลิตไฟฟ้าให้
ได้มากขึ้น
 “การสร้างโรงไฟฟ้ากจ็ะต้องวางแผนไว้
ล่วงหน้า โรงไฟฟ้าใหม่หนึ่งโรงต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาและก่อสร้างไม่ต�่ากว่า 3 ปี 
ส�าหรับเอ็กโก กรุ๊ป ได้มีโครงการที่วางแผน
ไว้แล้ว ในช่วง 10 ปี นับจากปัจจุบัน  
โดยแผนระยะสั้น จะเป็นการพัฒนาและ
ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน เช่น 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เพ่ือให้
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะเพ่ิมก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 300 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2558 และระยะกลาง
จะเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าประเภทโคเจน
เนอเรชั่น รวมถึงการเจรจาต่ออายุสัญญา

โรงไฟฟ้าระยองและโรงไฟฟ้าขนอมซึ่งจะ
หมดอายุในปี 2557 และ 2559 ตามล�าดับ 
และถ้าไกลออกไปก่อนถึงปี 2020 เรามี
แผนระยะยาวทีจ่ะไปร่วมลงทนุในประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น โครงการไซยะบุรีเพื่อผลิต
และขายไฟฟ้ากลับมายังประเทศไทย”
 “เท ่ากับว ่าในระยะสั้น การลงทุน 
โรงไฟฟ้าใหม่ภายในประเทศมีค่อนข้าง
จ�ากัด แต่ถ้าเป็นช่วงหลังจาก 8 ปีไปแล้ว 
คาดว่าจะต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เกิดขึ้นซ่ึง
เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ประเภทไอพีพี  
ประมาณ 5 พันกว่าเมกะวัตต์  โคเจน 
เนอเรช่ันประมาณ 1 พันกว่าเมกะวัตต์  
แ ล ะ พ ลั ง ง า น ห มุ น เ วี ย น ป ร ะ ม า ณ  
1 พันเมกะวัตต์”  
 “โดยรวม จึงมองว่าอนาคตข้างหน้ายัง
มโีอกาสในการขยายการลงทนุอกีมาก และ
คิดว่าเราก็น่าจะได้ส่วนแบ่งตลาดจากการ
ลงทุนเหล่านั้นกลับคืนมา”
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ความแขง็แกร่งทางการเงนิ
“ฐานะทางการเงินของเอ็กโก กรุ๊ปมีความ
แข็งแกร่งมาก ตอนนี้เรามีเงินสดในมืออยู่
ประมาณเกือบหม่ืนล้านบาท สามารถจะ
เอาไปใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ได้ทันที 
ขึ้นอยู่กับว่าเรามีโครงการอะไรที่จะเข้ามา
ในตอนนี้บ้าง”
 ล�าพังการมีเงินสดอาจไม่ได้เป็นตัววัด
ประสิทธิภาพของความมั่นคงได้ทั้งหมด ที่
ส�าคญัคงต้องมองภาพรวมและการจดัการ
ทางการเงินว่าเป็นอย่างไรด้วย 
 “การจดัการทางการเงนิของเอก็โก กรุป๊ 
มีหลักอยู่ 4 เรื่อง เรื่องที่หนึ่ง สภาพคล่อง 
ต้องจัดการสภาพคล่องของเงินให้พร้อมที่
จะลงทุน และเพียงพอต่อการด�าเนินงาน
และการช�าระหนี้เงินกู้ เรื่องที่สอง การ
บริหารความเสี่ยง ความเส่ียงของอัตรา
แลกเปลี่ยน ความเส่ียงของอัตราดอกเบี้ย 
ต้องบริหารให้อยู ่ในความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั เรือ่งทีส่าม ต้นทนุ
ทางการเงิน ต้องบริหารต้นทุนทางการเงิน
ให้ต�่าเพื่อที่จะท�าให้สามารถแข่งขันกับคู่
แข่งได้ เรื่องที่สี่ จะต้องมีความสัมพันธ ์
ที่ดีกับเจ้าหนี้เงินกู้ ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของ
รัฐ และนักลงทุนประเภทต่างๆ เพ่ือที่จะ

แผนอนุรักษ์พลังงานกับแนวทาง
พฒันาธรุกจิ
แม้ว่ากระทรวงพลงังานได้ออกแผนอนรุกัษ์
พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) แต่ไม่
ได้หมายความว่าเป็นการจ�ากัดการลงทุน
ในด้านพลังงาน
 “จริงๆ แล ้วแผนอนุรักษ ์พลังงาน
เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพให้กบัระบบไฟฟ้า
ในประเทศไทย ลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ ซึง่จะส่งผลให้ในอนาคต ประเทศไทย
หรือสังคมไทยเป็นสังคมที่รณรงค์เรื่อง
การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ หรือสังคม
คาร์บอนต�่า (Low Carbon Society) ซ่ึง
จะท�าให้ประเทศไทยเราสามารถพฒันาไป
เทยีบเท่ากบัประเทศทีเ่จรญิแล้ว โดยมกีาร
ด�าเนินธุรกิจท่ีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม ส�าหรับเอ็กโก กรุ ๊ป เรามี
โครงการที่ร่วมลงทุนในด้านนี้ โดยเฉพาะ
พลังงานหมุนเวียนที่มีส่วนช่วยในการลด
ผลกระทบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ท�าให้เขาเหล่านั้นสนับสนุนโครงการต่างๆ 
ของเอก็โก กรุป๊ ไม่เฉพาะด้านการเงนิอย่าง
เดียว แต่รวมไปถึงด้านอ่ืนๆ ขององค์กร
ทั้งหมดด้วย”

กระจายแหล่งเงินทุนเพื่อลดความ
เสีย่ง
การหาแหล่งเงินทุนถือเป็นหัวใจส�าคัญ
เช่นกันส�าหรับการบริหารจัดการด้านการ
เงิน เพื่อที่จะน�าเงินมาใช้ในการลงทุนและ
ขยายธุรกิจต่อไป
 “ในเรื่องการเงินที่เป็นเงินบาทไม่มี
ปัญหา แต่ด้านเงนิตราต่างประเทศหากเรา
ต้องการลงทุนจะมีปัญหาเนื่องจากปัญหา
ทางด้านหนี้สินของสหรัฐอเมริกาและของ
ยุโรป มีผลกระทบต่อการจัดหาเงินและ
ต้นทุนทางการเงิน ท�าให้อาจจะหาเงินได้
ล�าบาก ดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ต้นทุนโครงการของเราเพ่ิมขึ้น เราจึงต้อง
พยายามกระจายทีม่าของแหล่งเงนิทนุ คอื
ไม่ได้กูจ้ากธนาคารเพยีงแหล่งเดยีว แต่หา
จากแหล่งเงินทุนอื่นๆ ด้วย เช่น ตลาดหุ้นกู้
ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ตลาดเงิน
ในยุโรป อเมริกา หรือเอเซีย เช่น ฮ่องกง 
สิงคโปร์ เป็นต้น”

ปิยะ เจตะสานนท์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบัญชีและการเงิน

EGCOGroup focus

การบริหารความเสี่ยง 
ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน 
ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย 
ต้องบริหารให้อยู่ในความเหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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 อย่างไรกด็ ีการลงทนุย่อมมคีวามเสีย่ง 
การประเมินโครงการว่าจะลงทุนหรือไม่
นั้น ใช้ปัจจัยหลักก็คือผลตอบแทนจาก
การลงทุน จะต้องไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ โดยอ้างอิง
จากผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นที่คาดหวังว่า
จะได้รับจากเอ็กโก กรุ๊ป

ข้อได้เปรยีบในต่างประเทศ
“เราแสวงหาโอกาสในการเข้าไปลงทุนใน
ประเทศที่ๆ มีจุดแข็งด้านการผลิตไฟฟ้า 
ประเทศที่เราให้ความส�าคัญ อาทิ เช่น  
อินโดนเิซยี เวยีดนาม แน่นอนว่าเรามองไป
ไกลกว่านั้นเพื่อการเติบโตของเอ็กโก กรุ๊ป 
และพัฒนาให้บริษัทเราประสบผลส�าเร็จ
ในระดับนานาชาติ”
 “เอ็กโก กรุ๊ป มีผลก�าไรที่แน่นอนเราจึง
มีเงินสดเหลือพอที่จะใช้ในการลงทุน เรา
มีพื้นฐานทางธุรกิจท่ีดีที่สามารถสร้างราย
ได้และก�าไรกลบัมาเพือ่ใช้เป็นเงนิลงทนุใน
โครงการต่างๆ ต่อไปได้   ประกอบกบัเรายงั
มีทีมงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญและ
ความเข้าใจในธุรกิจเป็นอย่างดี  มีท�างาน
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นข้อได้
เปรียบของเอ็กโก กรุ๊ป ดังนั้น เมื่อเราเห็น
โอกาสหรือช่องทางทางธรุกจิเราจงึสามารถ

ลงมือได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดการที่ดี 
ท�าให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง 

ผลดีเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน
“ผมคิดว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมี
ความส�าคญัต่อเอก็โก กรุป๊ เราเป็นนกัลงทนุ 
ชาวไทยที่พยายามขยายธุร กิจไปยัง 
ต่างประเทศ ปัจจุบัน เรามีโอกาสที่ดีที่
ได้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน
และไฟฟ้าในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ฟิลปิปินส์ ลาว หรอืประเทศทีเ่ราก�าลงัสนใจ 
ได้แก่ เวียดนาม อินโดนิเซีย ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะท�าให้ตลาดรวมกัน
เป็นกลุ่มก้อนขึ้น อาจจะมีการร่วมลงทุน
ระหว่างประเทศมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของแหล่งพลังงาน การขยายตัวของเมือง 
หรือแม้แต่ยุทธศาสตร์ในประเทศนั้นๆ  
ดังนั้นเราจึงมองไปข้างหน้า ผมคิดว่า 
เอ็กโก กรุ๊ป อยู่ในต�าแหน่งที่ดีและมีข้อ
ได้เปรียบจากการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

หากเปรยีบการท�าธรุกจิกบัความเสีย่ง เป็น
เส้น 2 เส้นบนหน้ากระดาษ การบริหาร
จัดการธุรกิจและความเสี่ยงก็คือความ
พยายามในการรักษาสมดุลให้เส้น 2 เส้น
วิ่งคู่ขนานกันไปได้อย่างดีที่สุดโดยไม่มา
บรรจบกัน วันนี้ ทีมผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป ได้
แสดงให้เห็นแล้วว่า ความสามารถในการ
ประเมินสถานการณ์ธุรกิจอย่างรอบด้าน 
การเตรียมความพร้อมทั้งทรัพยากรบุคคล 
แผนกลยุทธ์ ฐานะทางการเงิน และการ
มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งภายใน
ประเทศและภมูภิาคใกล้เคยีง โดยค�านงึถงึ
การดแูลและพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม 
เป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยรกัษาระยะห่างของเส้น
คู่ขนานนั้นให้เดินร่วมกันต่อไปได้อย่างไม่
ส้ินสุด และทั้งหมดนี้คือข้อพิสูจน์ถึงความ
ไม่หยุดนิ่งของเอ็กโก กรุ๊ป ที่ยังคงมุ่งมั่น
เป็นผู้สร้างสรรค์พลังงาน…เพ่ือชีวิต หรือ 
Energy for Life ต่อไป 

เมื่อเราเห็นโอกาสหรือช่องทาง
ทางธุรกิจเราจึงสามารถลงมือ
ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดการที่ดี 
ท�าให้บริษัทสามารถเติบโตได้
อย่างมั่นคง

จอห์น พาลุมโบ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
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financial highlight

สรุปผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด
กลุ ่มเอ็กโกได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
อาเซียนมากขึ้น ตลอดจนลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ หรือ
ที่มีอยู ่ ในธรรมชาติ  ได ้แก ่  พลังน�้ า  พลังงานแสงอาทิตย ์  และพลังงานลม เป ็นต ้น โดยมี
เป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู ้ถือหุ ้นโดยการบริหารจัดการโครงการ 
ที่มีอยู่ปัจจุบัน ตลอดจนการสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยู่ในระดับ
ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัทชั้นนาทางด้านพลังงาน และเสริม
สร้างความแขง็แกร่งของฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานให้กบักลุม่เอก็โกอย่างต่อเนือ่ง โดยมเีหตกุารณ์
ส�าคัญในรอบ 5 เดือนที่ผ่านมา ดังนี้

3 เดือน ปี 2555

1.1 การซื้อสินทรัพย์ของโครงการที่เดินเครื่องแล้ว 

วันที่ ที่ตั้งก�าลงัการผลติจัดตั้งบริษัท / ซื้อ /  
รับโอนกิจการ / การลงนาม

ประเภทโครงการ 
/ โรงไฟฟ้า

23 ม.ค. 2555

29 ก.พ. 2555

23 มี.ค. 2555

11 พ.ค. 2555

15 พ.ค. 2555

23 พ.ค. 2555

ซื้อหุ้นในบริษัท เอสพีพี โฟร์ จ�ากัด 
(เอสพีพี โฟร์) ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
จากบริษัท MEMC Singapore Pte Ltd.

ซื้อหุ้นในบริษัท เอสพีพี ทรี จ�ากัด 
(เอสพีพี ทรี)  ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 
จากบริษัท  MEMC Singapore Pte Ltd.

ซื้อหุ้นในบริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 
(จีพีเอส) ในสัดส่วนร้อยละ 60 จากบริษัท 
กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ลงนามในสัญญาเพื่อท�าการซื้อหุ ้นเพิ่ม
โดยทางอ้อมของบริษัท  Quezon Power  
(Philippines) จ�ากดั (ควิพีแอล)  ในสดัส่วน
ร้อยละ 45.875 และซื้อหุ ้นของบริษัท 
InterGen Management Service จ�ากัด 
(ไอเอ็มเอส) ในสัดส่วนร้อยละ 100

ลงนามเข้าร่วมทุนในโครงการโรงผลิต
เชื้อเพลิงไบโอดีเซลของบริษัท Absolute 
Power P จ�ากัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50

ซือ้หุน้ในบรษิทั เอสพพี ีท ูจ�ากดั (เอสพพี ีท)ู  
ในสัดส ่วนร ้อยละ 99.99 จากบริษัท  
MEMC Singapore Pte Ltd.

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์

โรงไฟฟ้าถ่านหิน  
และสายส่ง

โรงผลิตเชื้อเพลิง  
ไบโอดีเซล

พลังงานแสงอาทิตย์

6 เมกะวัตต์

8 เมกะวัตต์

6.5 * 4 สัญญา 
เท่ากับ

26 เมกะวัตต์

503 เมกะวัตต์

3 แสนลิตร /วัน
(1 แสนตัน / ปี)

8 เมกะวัตต์

พื้นที่รอยต่อระหว่าง
จังหวัดศรีสะเกษและ
จังหวัดอุบลราชธานี 

จังหวัดศรีสะเกษ

เฟสที ่1-2 จงัหวดันครสวรรค์
เฟสที่ 3 จังหวัดชัยนาท
เฟสที่ 4 จังหวัดเพชรบูรณ์ 

จังหวัดเคซอน สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ 

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 
บ้านค่าย จังหวัดระยอง

จังหวัดสระบุรี

สรุปผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด
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1.2 การพัฒนาโครงการใหม่ 

* ก�าไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวมต้นทุนทางการเงินของ เอ็กโกและบริษัทย่อย และส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้า

วันที่ ที่ตั้งก�าลงัการผลติจัดตั้งบริษัท / ซื้อ /  
รับโอนกิจการ / การลงนาม

ประเภทโครงการ 
/ โรงไฟฟ้า

18 ม.ค. 2555

27 ก.พ. 2555

ซื้อหุ้นในบริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ากัด 
(เทพพนา) ในสัดส่วนร้อยละ 90

ลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับ บริษัท 
ยันฮีโซล่า เพาเวอร์ จ�ากัด เพ่ือร่วมลงทุน
ในบริษัท ยันฮี เอ็กโก โฮลดิ้ง จ�ากัด (ยันฮี)  
ในสัดส่วนร้อยละ 49  ปัจจุบันยันฮีเป็น 
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท โซลาร์โก จ�ากัด 
(โซลาร ์โก) ซึ่งอยู ่ระหว่างการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์

พลังงานลม
ขนาดเล็กมาก

พลังงานแสงอาทิตย์ 
6 โครงการ

6 เมกะวัตต์

57  เมกะวัตต์

จังหวัดชัยภูมิ 

จังหวัดนครปฐมและ
จังหวัดสุพรรณบุรี 

ผลการด�าเนนิงานประจ�างวด 3 เดอืน ปี 2555 ของเอก็โก สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2555 มกี�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 
(FX) จ�านวน 1,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 274 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากส่วนแบ่งก�าไร จากกิจการ 
ร่วมค้าเพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท และก�าไรก่อน FX จากเอ็กโกและบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท  ส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้า
เพิ่มขึ้น 243 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากบริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ากัด จ�านวน 324 ล้านบาท และบริษัท น�้าเทิน 2 เพาเวอร์ 
จ�ากัด จ�านวน 90 ล้านบาท ในขณะที่ส่วนแบ่งก�าไรของบริษัท บีแอลซีพี จ�ากัด ลดลง จ�านวน 178 ล้านบาท 
 ในส่วนก�าไรก่อน FX จากเอก็โกและบรษิทัย่อยทีเ่พิม่ขึน้ 31 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�าไรทีเ่พิม่ขึน้ของโรงไฟฟ้าระยอง จ�านวน 
109 ล้านบาท บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด จ�านวน 39 ล้านบาท บริษัท ร้อยเอ็ด กรีน จ�ากัด จ�านวน 18 ล้านบาท 
ในขณะที่ก�าไรของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ลดลง 78 ล้านบาท และบริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ลดลง 34 ล้านบาท

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า)

 ก�าไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน * (ล้านบาท) 

 ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

 อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)

 อัตรากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท)

 อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)

 ราคาปิดต่อก�าไรต่อหุ้น – กระดานไทย (เท่า)

0.26

0.10

1,213

1,224

2.32

0.89

105.96

2.23

40.11

0.27

0.04

1,487

1,690

3.21

0.51

113.48

2.87

28.98

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 3 เดือน ปี 25553 เดือน ปี 2554
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จากจุดเริ่มต้น
สู่จุดหมายปลายทาง

บันทึกค่ายเยาวชน
เอ็กโกไทยรักษ์ป่า
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เ ย าวชนจ� านวนหนึ่ งส ่ ง
ภาพถ่ายเข้ามาพิจารณาใน
หัวข้อ ‘ดิน น�้า ลม ไฟ’ 
พร ้ อมค� าบรรยายสั้ นๆ
ภายใต้แนวคิด ‘ธรรมชาติ
สร ้างสรรค์พลังงาน.. .
เพื่อชีวิต’ หลังจากที่คณะ
กรรมการคัดเลือกให้เหลือ
ตั ว แ ท น เ ย า ว ชนจ า กทั่ ว 
ทุกภาคของประ เทศเกือบ 
ร ้อยชีวิต จุดนัดพบแรก
ของทุกคนคือสถานีรถไฟ
หัวล�าโพง เวลา 16.30 น. 
เพ่ือขึ้นรถไฟไปยังจุดหมาย
นั่นคือ ดอยอินทนนท์ 5 วัน
นับจากน้ีอาจจะเปลี่ยนชีวิต
พวกเขาและอาจเปลี่ยนโลก 
ใบเดิมของเราใบนี้ก็เป็นได้

ในที่สุดพวกเราทุกคนก็มาถึงสถานีรถไฟ
เชียงใหม่โดยสวัสดิภาพในตอนสายๆ จาก
นั้นจึงนั่งรถ GMC (แบบที่ทหารขับลุยน�้า
บรรทุกของมาช่วยเมื่อตอนน�้าท่วม) มุ่งไป
ยังที่ท�าการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
จากน้ันจึงนั่งรถปิคอัพไปยังหน่วยพิทักษ์ฯ 
ห้วยทรายเหลือง อันเป็นที่ต้ังค่ายพักแรม
ของพวกเรา 
 เม่ือแยกย้ายกันเข้าที่พักแล้วพี่เลี้ยง
ก็เรียกทุกคนมารวมเพื่อแบ่งกลุ ่มและ 
เร่ิมต้นการท�ากิจกรรม ‘โครงการค่าย 
เยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า’ ในทันที
 แสงแดดเร่ิมอ่อนลงแล้ว ความมืด
ก�าลังจะคืบคลานเข้ามาในอีกไม่กี่ช่ัวโมง
ข้างหน้าน้ี เสียงพี่เลี้ยงบอกให้ทุกกลุ ่ม

แยกย้ายกันไปประกอบอาหาร และใน
เย็นวันนี้คืออาหารมื้อแรก และทุกๆ มื้อ
ทุกคนจะต้องช่วยกันท�า โดยทุกกลุ่มจะ 
ได้เนื้อหมู เนื้อไก่และผักสด รวมไปถึง
เครือ่งปรงุรสต่างๆ มาในปรมิาณทีค่�านวณ
แล้วว่าสามารถประกอบอาหารได้จนถงึมือ้
สุดท้ายก่อนสิ้นสุดกิจกรรมโดยปราศจาก 
ตู้แช่เย็นเพราะฉะนั้นปัญหาแรกส�าหรับ
ตอนนีน้อกจากการท�าอาหารแล้วกค็อื การ
จะถนอมอาหารเหล่านี้อย่างไรให้อยู่ได้
โดยที่ไม่เน่าเสีย 
 เท่าที่สอบถามในแต่ละกลุ่มเยาวชน
ส่วนใหญ่ไม่เคยท�าอาหารอย่างจริงจังเลย 
ถึงจะมีก็ไม่กี่คนเท่านั้น  ดังนั้นหลายๆ คน
ก็ยังดูงงๆ กับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้า 
 ปกติเคยแต่ใช้เตาแก๊สประเดี๋ยวเดียว
ก็ปรุงอาหารได้แล้ว แต่ตอนนี้ต้องไปหา
ฟืนมาจุดกับเตาธรรมชาติ กว่าจะติดไฟ
ได้ส�าเร็จก็เล่นเอาเหงื่อตกเลยทีเดียว ส่วน
ข้าวปกตกิใ็ส่หม้อไฟฟ้าใส่น�า้รอสกัพกักส็กุ
กินได้เลย แต่ตอนนี้ต้องติดเตาหุงกับหม้อ

สนาม ชะตาของข้าวสวยนั้นจะดิบหรือว่า
ไหม้หรืออาจจะแฉะก็ยังไม่รู้เลย เพื่อนคน
ไหนพอเคยท�าอาหารมาบ้างก็คอยจัดแจง
ส่ังการให้เพื่อนในกลุ่มช่วยกันท�าโน่นท�านี่
ผิดบ้างถูกบ้างก็สนุกสนานกันไปอีกแบบ 
 และในที่สุดก็ท�าส�าเร็จดูจากหน้าตา
และสีสันของอาหารแต่ละกลุ่มแล้วก็แตก
ต่างกันไป บางจานก็น่ากินบางจานก็ดู
ขมุกขมัวแบบดูแล้วรู้เลยว่ากว่าจะมาเป็น
อาหารจานนี้ได้มีความทุลักทุเลเพียงใด 
และที่ส�าคัญคือ ‘ไข่เจียว’ อาหารจานหลัก
ยอดฮติซึง่ทกุกลุม่ต่างกต้็องท�ามา ประหนึง่
ว่าถ้าอาหารจานอื่นกลืนไม่ลง อย่างน้อย
ก็มีไข่เจียวซึ่งเป็นของตายที่ท�าง่ายที่สุดไว้
เป็นหลักประกัน แต่ความจริงแล้วน�้าปลา
นี่สิแน่นอนที่สุดว่าไหมครับ
 เป็นอนัว่าอาหารมือ้แรกของทกุคนกจ็บ
ลงด้วยความส�าเร็จอย่างคาดไม่ถึง เพราะ
ทุกคนต่างก็กินกันอย่างเอร็ดอร่อยและ
หมดไปอย่างรวดเร็วโดยมิได้สนใจรูปร่าง
หน้าตาของอาหารเลย ทุกกลุ่มต่างบอก
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เป็นเสียงเดียวกันว่า “อร่อย” ส่วนจะอร่อย
ด้วยฝีมอืคนปรงุหรอืเพราะความหวิของทกุ
คนกไ็ม่สามารถตดัสนิได้ทนัแล้วในตอนนัน้
 หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง
และกิจกรรมสดุท้ายเสรจ็ในเวลาประมาณ 3 
ทุม่กถ็งึเวลานอน ใครหลายๆ คนแอบคิดถงึ
ห้องนอนอนัแสนสขุสบายทีบ้่านของตวัเอง 
เตียงเนือ้นุม่ผ้าห่มแสนอุน่ เพลงเพราะๆ เปิด
กล่อมก่อนจะนอนจนกระทัง่หลบัไป 
 แต่ส�าหรับที่นี่ ทุกคนต้องนอนในเต้น
ท์ มีแค่เพียงเสียงกรนของเพื่อนข้างๆ และ
จั๊กจั่นเรไรที่ส่งเสียงร้องระงมดังก้องไปทั่ว 
เสมือนหนึ่งมีวงดนตรีวงใหญ่มาบรรเลง
เพลงกล่อมท่ีใครๆ ก็ควบคุมไม่ได้ เพราะ
นึกจะร้องก็ร้องนึกจะหยุดก็หยุดโดยพร้อม
เพรยีงกนั นีค่อืเสน่ห์ของธรรมชาตอิกีอย่าง
หนึ่งที่น้อยคนนักจะได้สัมผัส หลายๆ คน
บอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตนับได้ว่าเป็นสิ่ง
ที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งเลยทีเดียว
 05.00 น. เสียงนกหวีดของพี่เลี้ยง 
ส่งเสยีงปลกุทกุคนในค่าย หลายๆ คนแอบ
กระซิบบอกว่ายังไม่อยากตื่น แต่พอได้

สติก็มีแรงส่งจากพลังใจสลัดตัวลุกขึ้นมา
ในทันที 
 “เราเลือกที่จะมาที่นี่เพ่ืออะไร ต้องมี
ความพยายามและยากล�าบากแค่ไหน
กว่าจะมาถงึตรงนีไ้ด้ คนอืน่ท�าได้เรากต้็อง
ท�าได้”
 กิ จ ก ร ร ม ต ่ า ง ๆ  ม า ก ม า ย ถู ก คิ ด
สร้างสรรค์มาอย่างดีที่สุด เพ่ือให้น้องๆ 
เยาวชนทุกคนได้ร่วมกันท�าตั้งแต่เช้าตรู่
จนถงึค�่าของทุกๆ วัน อาทิ ดูนก เรียนรู้เรื่อง
พลังงานไฟฟ้า ภาวะเรือนกระจก กิจกรรม
ท�าแผนที่ดอยอินทนนท์ กิจกรรมแรลล่ีใน
เส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกา กิจกรรม
แรลลี่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่
ปาน แผนที่เสียง ศึกษาธรรมชาติน�้าตกแม่
ปานเพื่อไขความลับ 4 ธาตุท่ามกลางป่า
ใหญ่ กิจกรรมรอบกองไฟเชิงอนุรักษ์ และ
กิจกรรมโปสเตอร์เปลี่ยนโลก 
 ส� าหรับสิ่ งที่ พิ เศษที่ สุ ด ในแต ่ละ
กิจกรรมก็คือ เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้จาก
สถานที่จริง สัมผัสถึงส่ิงที่เกิดขึ้นด้วยโสต

ประสาททั้งหมดจริงๆ จากผืนป่าแห่งนี้ 
เสมือนอยู่ในห้องทดลองขนาดใหญ่ ทุก
คนที่อยู ่ร ่วมกันถูกหล่อหลอมให้ใจเป็น
หนึ่งเดียว มีความรักใคร่เห็นอกเห็นใจ
กัน สมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือเก้ือกูล
กันด้วยกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ ที่คิดและ
สร้างสรรค์มาอย่างดีที่สุด ซึ่งถ่ายทอดโดย
คณะของวิทยากรพี่ๆ ป่าไม้ และพี่ๆ ชาว
เอ็กโก กรุ๊ป ทุกคนที่ทุ่มเททั้งแรงกายและ
แรงใจเอาใจใส่น้องๆ เยาวชนทุกคน 
 เพราะสิ่งนี้ไม ่ใช ่หน้าที่  แต ่มันคือ 
จิตวิญญาณแห่งผู้ให้ที่ตระหนักดีว่า ผู้รับ
สมควรจะได้รับเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การ
รับรู้และสัมผัสซึมซับเข้าสู่จิตใจโดยตรง
และแม่นย�า ก่อเกิดคุณประโยชน์สูงสุดต่อ 
เยาวชนทุกคน เพ่ือพวกเขาจะได้น�าเอา 
ส่ิงดีงามต่างๆ ไปฝังรากฐานไว้ในจิตใจ 
เผ่ือแผ่คนใกล้ตัว ขยายวงกว้างสู่สังคม
ตั้งแต่ครอบครัวจนอาจถึงระดับประเทศ
หรือระดับโลกก็เป็นได้
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 ผมมีโอกาสได ้พูดคุยกับ ดร.สกุล 
พจนารถ ผู้บริหารระดับสูงของ เอ็กโก กรุ๊ป 
ในวนัทีท่่านเดนิทางมาเป็นเกยีรตเิพือ่มอบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ 
จึงถือโอกาสสอบถามถึงการให้ความ
ส�าคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และเพื่อท�าความรู้จักกับ 
เอ็กโก กรุ๊ปให้มากขึ้น
 “เน่ืองจากเราเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้า 
ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยตรงให้กับ 
ผู้บริโภค ซ่ึงคิดว่าธุรกิจที่เราท�าถึงแม้ว่า
มีการพัฒนาแต่ยังไงก็มีผลกระทบกับ 
สภาพแวดล้อมและสังคมด้วย จึงเป็นที่มา
ของแนวความคดิท่ีว่าเราจะต้องตอบแทนสู่
สงัคม และเป็นทีม่าของโครงการป่าต้นน�า้”
 “มันเป ็นเรื่องของสมดุลธรรมชาติ
เพราะถ้าเราจะเอาทรัพยากรธรรมชาติมา
ใช้มันก็จะต้องน�ามาใช้อย่างพอควรเพื่อ
ให้เกิดความยั่งยืน ในส่วนของนโยบายเรา
แบ่งโครงการเป็น 2 ส่วน”
 “ส่วนที ่1 ด�าเนนิการในส่วนของพืน้ที่ๆ  
เราเข้าไปด�าเนินธุรกิจ โดยการมุ่งเน้นใน

ส่วนของการสร้างเสริมอาชีพ สร้างความ
เป็นดอียูด่ใีห้เกดิขึน้ ซึง่กจ็ะก่อให้เกดิความ
เกื้อกูลกันระหว่างบริษัทกับชุมชน เช่นการ
สร้างปะการังเทียม ธนาคารปูม้า เป็นต้น”
 “และในส่วนที่ 2 คือส่วนที่เราท�าให้กับ
สังคมโดยรวมหรือในระดับประเทศ อย่าง
เช่นโครงการที่เราท�าที่ดอยอินทนนท์นี้ก็
คือ การอนุรักษ์ป่าต้นน�้าภายใต้แนวความ
คิดที่ว่า ‘ต้นทางดี ผลลัพท์ปลายทาง
ก็ดี’ และเราก็อยากชักชวนให้องค์กรทั้ง
ภาครฐัและเอกชนเข้ามามส่ีวนร่วม ในการ 
สร้างสรรค์โครงการดีๆ อย่างนี้ให้คงอยู่ 
ต ่อไปและขยายผลในวงกว้าง เพราะ
ประเทศเราจะมีบุคลากรที่ดีในอนาคต  
ก็ต้องมาจากเยาวชนที่ดี”
 “ผมก็หวังว่าองค์กรอื่นๆ จะมีแนวทาง
ในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นก�าลังของ
ชาติในอนาคตด้วย เพราะส่ิงนี้เป็นหน้าที่
ของคนทุกคน ถ้าเราอยากเห็นคนในสังคม
มีจิตส�านึกที่ดีทุกคนก็ควรจะช่วยกัน”
 ‘โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทย
รักษ์ป่า’ นี้ เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปี 2540 

จนถึงปัจจุบัน ด้วยแนวคิดของ เอ็กโก กรุ๊ป
ที่เข้ามาดูแลพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าต้นน�้าด้วย
การสร้างจิตส�านึก ประกอบกับแนวคิดที่
ว่า ‘ต้นทางดีย่อมก่อให้เกิดผลลัพท์ปลาย
ทางที่ดี’ ซึ่งเยาวชนเปรียบเหมือนต้นทาง
ของทุกส่ิงในสังคม ทรัพยากรน�้าก็เป็นส่ิง
ที่ส�าคัญต่อมนุษย์ทุกคน 
 เมื่อน�าเอาสองแนวคิดมารวมกัน จึง
มาสู ่การสร้างจิตส�านึกให้เยาวชนเห็น
คณุค่าของป่าต้นน�า้ โดยมขีัน้ตอนคดัเลอืก
จากเยาวชนที่มีความตั้งใจจริงมาเข้าร่วม
กิจกรรม ซึ่งจัดต่อเนื่องมากว่า 10 ปีแล้ว
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Csr for all

 กจิกรรมต่างๆ  ทีจ่ะท�าเยาวชนได้เข้าใจ
ตัวเองและสิ่งแวดล้อม โดยต้องช่วยเหลือ
ตวัเองทกุอย่าง ท�าในสิง่ท่ีบางอย่างกไ็ม่เคย
ท�ามาก่อน เช่น ต้องท�าอาหารกินเอง ต้อง
ตื่นแต่เช้า มีการผจญภัยเดินป่าเดินเขาวัน
ละหลายชั่วโมง ทั้งเหนื่อยและล้า
 กิ จกรรมที่ เป ็ นหั ว ใจส� าคัญก็คื อ 
กิจกรรมสร ้างความเข ้าใจสรรพสิ่งใน
ธรรมชาติ เช่น กิจกรรมนักสืบสายน�้า ที่
มอบหมายภารกิจให้เยาวชนค้นหาสิ่งมี
ชวีติซึง่เป็นตวัชีว้ดัความสมบรูณ์ของระบบ
นเิวศ เพือ่น�ามาประเมนิคณุภาพทรพัยากร
น�้าในบริเวณนั้น
 หรืออีกกิจกรรมหนึ่งชื่อว่า กิจกรรม
กวางน้อย ซึ่งท�าให้เยาวชนเห็นคุณค่าของ
ชีวิตสัตว์ป่า โดยให้เด็กๆ สมมุติตัวเอง 
เป ็นลูกกวางพลัดหลงจากพ่อแม่ต ้อง 
เอาตวัรอดในป่า โดยใช้ผ้าปิดตาแล้วให้เดนิ 
ไปจนถึงที่หมาย ซ่ึงจะต้องไต่เชือก ลุยน�้า  
ลุยป่า ข้ามโขดหินอุปสรรคนานาประการ 
เป็นการรับความรู้สึกของผู้ถูกล่า เพื่อให้
ตระหนกัถงึความส�าคญัในการเอือ้อาทรต่อ
เพื่อนร่วมโลกที่มันถูกมองข้ามไป

 ความสมัพนัธ์จะเกดิจากประสบการณ์
ร่วมหลายๆ ด้าน ทั้งความสุขความทุกข์ 
ความเหนื่อยล้า ตลอดกิจกรรม เยาวชนจะ
ได้เรียนรู้และมีความอดทน เพราะในชีวิต
จรงิย่อมต้องเผชญิกบัสิง่เหล่านี ้มนัจะหล่อ
หลอมให้เกดิมติรภาพ เยาวชนได้เรยีนรูก้าร
อยู่ร่วมกับธรรมชาติ การช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ คุณลักษณะเหล่านี้จะถูกถ่ายทอด
ไปสู่อนาคตด้วย
 ไม่เพียงเยาวชนเท่านั้นที่จะได้รับส่ิง
เหล่านี้ มันยังสะท้อนไปถึงผู้ปกครองด้วย 
เรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นจ�าเป็นต้องร่วมมือกัน
ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว หน่วยงาน
หรือองค์กรต่างๆ นี่คือความรับผิดชอบต่อ
สังคมของคนไทยทุกคน ในการที่จะท�าให้
สิ่งแวดล้อมหรือสังคมดีขึ้น
 จนกระทั่ งวันเวลาของการ ส้ินสุด
กิจกรรมก็มาถึง งานเล้ียงทุกที่ย่อมมีวัน
เลิกรา จากวันแรกที่บางคนอาจทนเหนื่อย
ทนล�าบากจนแทบจะถอดใจ แต่เมื่อถึง
ตอนนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าแทบจะไม่มี
ใครเลยอยากจะให้เกิดขึ้น 
 “เสียงแว่วแผ่วมาจากป่าพงไพร...” 

บทเพลงที่ขับร้องโดยคณะของวิทยากร
และพี่เลี้ยงเป็นการส่งท้ายก่อนจะปิด
กิจกรรม ซึ่งเพลงนี้พวกเราได้ฟังตั้งแต่วัน
แรกที่มาถึงแล้ว กีต้าร์ก็ตัวเดิม เพลงก็
เพลงเดิม คนร้องก็คนเดิม แต่ท�าไมวันนี้
เมื่อได้ฟังแล้วความรู้สึกจึงไม่เหมือนเดิม
เลย ท�าไมถึงได้ซาบซึ้งกินใจขนาดนี้  
 ดวงตาทุกดวงฉายแววส่องประกาย
ด้วยน�้าใสๆ ที่คลออยู่ภายในเบ้าตา บ้างก็
ไหลเอ่อหยดลงมาอาบแก้มด้วยความตื้น
ตัน ความประทับใจต่างๆ มากมายที่เรา
ได้อยู่ร่วมกันมา ณ ที่แห่งนี้ จากนี้ไปจะ
กลายเป็นเพียงภาพแห่งความทรงจ�าที่จะ
ฝังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนอย่างไม่มีวัน
ลืมเลือน...ตลอดไป
 มีความคิด เห็นมากมายที่ น ้ อ งๆ 
เยาวชนพูดออกมาจากใจของพวกเขาเอง 
ซึ่งผมฟังแล้วชื่นชมและประทับใจเป็น
อย่างยิ่งแล้วก็มั่นใจในกิจกรรมดีๆ อย่างนี้
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ว่าควรจะช่วยกนัสานต่อและท�าต่อไปอย่าง
ต่อเนือ่งนัน่กค็อื พวกเขาไม่เคยรูเ้ลยว่า ดนิ 
น�้า ลม ไฟ จะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
อย่างไรในผืนป่าต้นน�้าแห่งนี้ และมีความ
ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตเรามากขนาดไหน
มาก่อน 
 วันนี้ทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ต่างๆ ที่
วทิยากรทกุท่านมอบให้ ทัง้ในห้องบรรยาย
และการทีไ่ด้สมัผสักบัของจรงิในผนืป่าแห่ง
นี้ ความรักความสามัคคีที่ได้ท�าอะไรร่วม
กนั และทีส่�าคญัทีส่ดุต้นกล้าแห่งจติส�านกึ
ทีด่ไีด้งอกงามและเบ่งบานในจติใจของทกุ
คนจนเต็มเปี่ยมแล้ว 
 เราทุกคนพร้อมท่ีจะเป็นผู ้อนุรักษ์
ธรรมชาติ เราทุกคนมีความหวงแหนและ
ห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจัง
และจริงใจ เพราะจากการที่เราได้มาเรียน
รู้และสัมผัสถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเอง ท�าให้
สามารถรับรู้ได้อย่างซาบซ้ึงเลยว่า สิ่งทั้ง

หลายเหล่านี้มีคุณค่าและความส�าคัญ
มากมายขนาดไหน เราจะน�าสิ่งที่ได้จากที่
นี่ไปเปลี่ยนแปลงตนเองพร้อมทั้งบอกกับ
คนใกล้ตัวทุกคนให้ได้รับรู้และเข้าใจ 
 และในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อพวก
เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีโอกาสและก�าลัง
มากกว่านี้เราสัญญาว่า เราจะกลับมาช่วย
เหลอืและส่งเสรมิให้โครงการดีๆ  อย่างนีค้ง
อยู่ต่อไป และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
ให้มากยิ่งขึ้น
 กิจกรรมของโครงการค่ายเยาวชน 
เอ็กโกไทยรักษ์ป่ารุ ่นที่ 38 เสร็จสิ้นลง
แล้ว ผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้สึกดีๆ  
มากมาย รวมถึงความประทับใจต่างๆ ที่ 
เกิดขึ้น ณ ที่แห่งนี้จะฝังรากลึกลงในจิตใจ
ของเยาวชนทุกคนที่มีโอกาสได้เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการนี้ 
 เพราะเราทุกคนตระหนักดีแล้วว ่า
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ป่าไม้มีคุณประโยชน์มากมาย ใช่แค่เพียง

ให้สัตว์ป่าได้อยู่อาศัยซ่ึงอาจดูเป็นเรื่อง 
ไกลตวั แต่ความจรงิทีส่�าคญัมากอย่างหนึง่
ได้ประจักษ์แก่ใจเราทุกคนนั่นก็คือ ป่าไม้
คือแหล่งก�าเนิดแห่งต้นน�้าที่ไหลลงไปยัง
แม่น�้าสายส�าคัญ ที่คนทั้งประเทศได้อาศัย
พึง่พาจากสายน�า้นัน้ พวกเราได้ดืม่กนิและ
ใช้สอยกันถ้วนทั่วทุกคน มีคุณประโยชน์
มากมายต่อทุกชีวิต
 ถึ ง เวลาแล ้ วหรือ ยั งที่ เ ราควรจะ
ตอบแทนคุณแห่งป่าไม้บ้าง โดยการช่วย
กันดูแลรักษา หยุดการโค่นล้มท�าลาย 
ปลูกป่าเพ่ิมเติมเพ่ือทดแทนส่วนที่หมด
ไป และที่ส�าคัญเราต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและ 
คุ้มค่าที่สุด เพียงเท่านี้ป่าไม้แหล่งก�าเนิด
และสรรค์สร ้างคุณค่าอันอเนกอนันต์
นานัปการต่อทุกสรรพส่ิงก็จะอยู่คู่กับเรา
และลูกหลานสืบไปตราบนานเท่านาน 
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talk tell told

ไฟฟ้าเป็นรูปแบบพลังงานที่
ใช้ได้สะดวกรปูแบบหนึง่ เพราะ
สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงาน 
อื่นๆ ได้ง่าย เช่น แสงสว่าง 
เสยีง ความร้อน พลงังานกล  
เป็นต้น สะดวกต่อการใช้งาน
จึงเป็นรูปแบบที่นิยมใช ้กัน 
นอกจากนัน้ยงัเดนิทางได้เร็ว
ใกล้เคียงความเร็วแสง คือที่
ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้
เวลาเพยีง 1 ใน 3,000 วนิาที
เท่านัน้ ไฟฟ้าจงึส่งไปยงัทีอ่นั 
ห่างไกลได้ทันใจ เหมาะกับ 
การ เป ็นพลังงาน ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ แต่สิ่งที่ 
น่าสนใจก็คือเราได้พลังงาน 
ไฟฟ้าเหล ่านั้นมาอย่างไร  
แล ้ ว ในอนาคตการผลิต
ไฟฟ้าจะพลิกโฉมไปอย่างไร  
ใ น เ มื่ อ แ หล ่ งพ ลังง านที่ 
่ใช้มีอยู่อย่างจ�ากัด

จากยุคบุกเบิกสู่แหล่งพลังงานในอนาคต
ไฟฟ้าในวันข้างหน้า

ถ่านหิน

ก๊าซธรรมชาติ
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ถ่านหิน
เกิดจากการตกตะกอนสะสมของซากพืช
เป็นเวลาหลายล้านปี องค์ประกอบเป็น  
4 ธาตุที่ส�าคัญคือ คาร์บอน ไฮโดรเจน 
ไนโตเจนและออกซิเจน และจะแบ่งเป็น 5  
ล�าดับชั้นตามคุณสมบัติ ได้แก่ พีต ลิกไนต์  
ซับบิทูมินัส บิทูมินัส และ แอนทราไซต์  
ส�าหรับถ่านหินที่นิยมน�ามาใช้ในกระบวน 
การผลิตไฟฟ้าคือ ลิกไนต์และซับบิทูมินัส 
เนื่องจากคุณสมบัติที่เหมาะสม เผาไหม้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดไฟได้ง่ายและ
พบหาได้ง่าย ข้อเสยีคอืมอีงค์ประกอบเป็น 
คาร์บอนอยูม่าก จงึปล่อยก๊าซคาร์บอนได- 
ออกไซด์สู่บรรยากาศสูง

ก๊าซธรรมชาติ
เป ็นเ ช้ือเพลิง ท่ีมีก ๊าซมี เทนเป ็นส ่วน
ประกอบหลัก ประเทศไทยได้มีการส�ารวจ
พบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและน�า
ขึ้นมาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 เพื่อทดแทน
การใช้ถ่านหินและน�้ามันเตา การน�าก๊าซ
ธรรมชาติจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้จึงเป็น 
การพึ่งพาพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ
ของเรา เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด 
คุณภาพดีและราคาถูกกว่าเช้ือเพลิงชนิด
อืน่ๆ ท�าให้ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาตขิอง
ไทยสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

 แม้ว่าประเทศไทยจะมีก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าได้มากขึ้นแต่แนวโน้มความต้องการ
การใช้ไฟฟ้าก็เพิ่มมากขึ้นตาม เรายัง
ต้องน�าเข้าไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน
ประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการมา
เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว และแหล่งพลงังาน
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เป็นเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป 
ปัจจุบันจึงมีผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนเริ่มหัน
มาสนใจเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนหรือ
พลังงานทางเลือกอื่นๆ เพ่ือทดแทน และ 
ต่อไปนี้คือพลังงานทางเลือกที่จะสร้าง
ความยั่งยืนในการใช้พลังงานของเรา

ความร้อนใต้พิภพ
ความร้อนภายในโลกท�าให้น�้าใต้ดินมี
อุณหภูมิสูงข้ึน เกิดไอน�้าซึ่งจะน�าไปผลิต
ไฟฟ้า ส่วนน�้าจะถูกสูบขึ้นมาและส่งจ่าย
ไปตามบ้านเรือนเพ่ือให้ความร้อนแก่ตัว
อาคารในประเทศที่ต ้องเจอกับอากาศ
หนาว 

พลังงานแสงอาทิตย์
มีทั้งแบบใช้แสงโดยตรงจากการรวมศูนย์
ด้วยแผ่นกระจกเพ่ือใช้ต้มน�้าน�าไปผลิต
ไฟฟ้า หรือใช้แผ่นรับพลังงานแสงอาทิตย์
โดยจะมีเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์
ส�าหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้
เป็นพลังงานไฟฟ้า แสงแดดจะกระตุ้นให้
อเิลก็ตรอนเคลือ่นทีแ่ละท�าให้เกดิพลงังาน
ไฟฟ้าขึ้น 

ลม
พลังงานจากการเคลื่อนที่ของลม สามารถ
เปลี่ยนรูปเป ็นพลังงานไฟฟ้าได ้  โดย
อาศัยกังหันลมที่หมุนตามแรงลมเพ่ือไป
ขับเคลื่อนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า ปัจจุบัน
การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมเพื่อใช ้
ส�าหรับผลิตไฟฟ้าได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ส�าหรับในไทยพบว่าแนวฝั่งทะเล
อนัดามนัและบรเิวณรอบๆ ชายฝ่ังอ่าวไทย
มศีกัยภาพมากพอทีจ่ะตดิตัง้กงัหนัลมเพือ่
การผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว 

ความร้อนใต้พิภพ

พลังงานแสงอาทิตย์

เทคโนโลยีกังหันลม
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ชีวมวลต่างๆ
ขบวนการสังเคราะห์แสงของพืชท�าให้เกิด
การสะสมงานในรปูของชวีมวลซึง่สามารถ
น�ามาผลิตไฟฟ้าหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อ 
กิจกรรมอื่นๆ ได้อีก นอกจากนี้ยังสามารถ
ใช้พลังงานชีวมวลในรูปของก๊าซชีวภาพ
หรือก๊าซมีเทนด้วย

ขยะ
เป็นแหล่งพลังงานราคาถูก ช่วยลดปัญหา
การก�าจดัขยะแต่กม็ข้ีอจ�ากดั เช่น โรงไฟฟ้า 
ขยะมักได้รับการต่อต้านจากชุมชนที่อยู่ 
ใกล ้ เคียง เทคโนโลยีบางชนิดใช ้ เงิน 
ลงทุนสูง มีค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะให้
เหมาะสมก่อนน�าไปแปรรูปเป็นพลังงาน 
ต้องมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดการ
กับฝุ ่นควันและสารที่ เกิดขึ้นจากการ 
เผาขยะ อีกทั้งข้อจ�ากัดทางด้านการเป็น
เจ้าของขยะ

แหล่งพลังงานในอนาคต
ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง
เซลล์เชื้อเพลิง คืออุปกรณ์ที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานเคมีจากก๊าซไฮโดรเจน
และออกซิเจนในอากาศให้เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้โดยตรง โดยไม่ผ่านกระบวนการ 
เผาไหม้ มีศักยภาพสูงในการน�ามาใช้งาน 
อย่างจริงจัง และขณะนี้หน่วยงานต่างๆ  
ทั่วโลก ทั้งทางภาครัฐและเอกชนก�าลังให ้
ความสนใจ และร่วมลงทุนในการเตรียม 
พร้อมการผลิตเซลล์เชื้อเพลิง เข้าสู่ตลาด 
พลงังานไฟฟ้าเนือ่งจากเป็นพลงังานทดแทน 
ที่สะอาดและไม่มีมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม 
จึงนับได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเข้ามามี
บทบาทอย่างมากในอนาคต  

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน

พลังงานใหม่จากโลกใต้น�้า

สาหร่าย

talk tell told
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สาหร่าย
การสังเคราะห์แสงของสาหร่ายคือ เปลี่ยน
พลงังานแสงให้เป็นพลงังานเคมใีน ขณะที่
สาหร่ายก�าลงัสงัเคราะห์แสงนัน้ น�า้จะแตก
ตัวเป็นออกซิเจน โปรตอน และอิเล็กตรอน 
เมือ่แสงอาทิตย์ตกกระทบอเิลก็ตรอนจะถกู
กระตุ้นให้มีพลังงานเพิ่มขึ้น นักวิจัยที่มหา
วิทยาลัยสแตนฟอร์ดติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ

เก็บเป็นพลังงานไฟฟ้าแม้จะเป็นพลังงาน
เล็กน้อยแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของพลังงาน
มหาศาลได้เช่นกัน 

คลื่น
ประสิทธิภาพของการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จะขึ้นอยู ่กับการกระท�าคลื่นในทะเลซึ่ง

ในปัจจุบันมีการออกแบบการใช้พลังงาน
จากคล่ืนในหลายๆ แบบ ยกตัวอย่างเช่น 
ใช้น�้าทะเลที่ซัดเข้ามาที่ทางเข้าของเขื่อน 
ซึ่งท�าเป็นครีบติดตั้งอยู่รอบๆ เขื่อน และ
จะไหลลงในเขื่อนทางด้านล่างผ่านใบพัด
กังหันจนท�าให้กังหันหมุนแล้วไหลออกไป 
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่ต่อกับกังหันก็จะหมุน
จ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมา

ลมสุริยะ
นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตัน
ได้น�าเอาพลงังานทีไ่ด้จากแสงอาทติย์รวม
และพลังงานลมรวมเข้าด้วยกัน เป็นการ
เก็บเกี่ยวพลังงานรูปแบบใหม่ที่ เรียก
ว่า พลังงานลมสุริยะ ซึ่งท�างานโดยส่ง
ดาวเทียมติดอุปกรณ์คล้ายกังหันขึ้นไป
รับพลังงานแล้วเก็บไว้ในรูปไฟฟ้า โดยใช้
พลงังานแสงอาทติย์เป็นพลงังานขบัเคลือ่น
ดาวเทียม นักวิทยาศาสตร์คาดว่าหากใช้
แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์กว้าง 8,400 
กิโลเมตรจะได้พลังงานมากถึง 1 ล้านล้าน
กิ๊กกะวัตต์ 

ลมสุริยะ

คลื่น

แก้ไขข้อมูลในบทความ  
‘พลังงานแสงอาทิตย์ การเปลี่ยนแปลงแสงอาทิตย์
เป็นพลังงาน’ จากคอลัมน์ ‘talk tell told’  
ของ life ฉบับที่ 3

“วันที่มีเมฆน้อยยังผลิตพลังงานได้สูงขึ้นกว่าวันที่
ท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆ” แก้ไขเป็น  
“วันที่มีเมฆน้อยนั้นสามารถผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าได้ แต่ไม่สูงเท่าวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส ่
ปราศจากเมฆ”
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หากจะเอ่ยถึงประเด็นร้อนในเวลานี้ เรื่อง
ของพลังงานทดแทนและการอนุรักษ ์
พลังงานคงต้องติดอยู ่ ในอันดับต้นๆ 
ของการถกเถียงในสังคมอย่างแน่นอน 
และหากจะไขปัญหาเร่ืองดังกล่าว ก็คงจะ
ไม่มีใครให้ค�าตอบได้ดีเท่า กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน หรือ พพ. ซ่ึงถือ
เป็นองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว
โดยตรง Life ฉบับนี้ จึงได้รับเกียรติ
จาก ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี
กรม พพ. ซึ่งจะมาเป็นผู้ไขข้อข้องใจ 
ตอบข้อสงสัยให้กระจ่างชัด ในแบบฉบับ
มุมมองของ inside expert 

พลังงานทดแทนจ�าเป็นแค่ไหน ส�าหรับ
ประเทศเรา
ประเทศไทย ถือเป ็นประเทศที่น�าเข ้า
พลังงานสุทธิมาโดยตลอด ท�าให้สังคมไทย
มีความเสี่ยงมากหน่อย จากความผันผวน
ของราคาพลังงานตลาดโลก เพราะฉะนั้น
แนวคดิทีจ่ะหาอะไรมาทดแทนถงึเป็นความ
ส�าคญัล�าดบัต้นๆ พลงังานทดแทนจะส�าคญั
แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า การทดแทนที่ว่าจะ
มาทดแทนได้อย่างมีนัยยะส�าคัญหรือเปล่า 
ปัจจุบันที่มาทดแทนก็จะมาในรูปแบบของ

ไฟฟ้า น�้ามันเชื้อเพลิง และความร้อน ถาม
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพไหม แปลว่าถ้าจะ
ให้มาท�าจริงท�าได้หรือเปล่า ค�าตอบคือท�าได้ 
ศักยภาพเรามีอยู่มากพอสมควร เหลือเพียง
แค่ เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีหรือยัง ต้นทุนที่
ยอมรับได้ ถือว่าพลังงานทดแทนจ�าเป็นมาก
ส�าหรับประเทศไทย แต่ต้องท�าให้เกิดขึ้นได้
อย่างมีนัยยะส�าคัญด้วย

ถ้าหนึ่งชุมชน มีหนึ่งพลังงานทดแทน 
สถานะของพลังงานทั่วประเทศจะเป็น
อย่างไร
หากชุมชนใดผลิตเองใช้เองแล้วกระจายตัว
อยู่ก็จะต้องเปล่ียนความเชื่อ ซึ่งก็อาจส่งผล
ต่อพฤติกรรมเพราะระบบการวางแผนก็จะ
เปลีย่นไป รวมไปถงึเรือ่งโครงสร้างพืน้ฐานกบั
การลงทุนเพื่อรองรับกับระบบลักษณะนี้มันก็
จะเปลีย่นไปด้วย คอืปัจจบุนัระบบพลงังานใน
ประเทศไทยออกแบบเป็นระบบรวมศูนย์ อยู่
ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วส่งออกไป เช่น ถ้าเป็นใน
กรณีไฟฟ้า ก็จะรวมศูนย์เป็นโรงไฟฟ้าขนาด
ใหญ่กระจายตัวอยู่สัก 7-8 จุดในประเทศ ถ้า
เป็นโรงกล่ันน�้ามันเชื้อเพลิงจะมีการรวมตัว
กันสักสองสามแห่งในประเทศ แต่ในอนาคต
ถ้าเราคดิว่าจะน�าพลงังานทดแทนมาใช้อย่าง
แพร่หลายกจ็ะต้องเปลีย่นสิง่ต่างๆ ทีก่ล่าวไป

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร

พลังงานทดแทน 
จ�าเป็นมากส�าหรับ 

ประเทศไทย 
และต้องท�าให้ได้
อย่างมีนัยยะ 
ส�าคัญด้วย

พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน
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ทิศทางของพลังงานทดแทนตอนน้ีจะ
ไปสู่ทางใด
ทิศทางจะกระจายมากขึ้น ถามว่าเราจะ
เปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือคงไม่ได้ แต่
ต้องยอมรับว่า การมีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
หรือโรงกลั่นขนาดใหญ่เป็นตัวค�้าระบบ
ยังมีความจ�าเป็นอยู่ เพราะว่ามันท�าให้
เกิดความมั่นคง ในอนาคตการที่โรงไฟฟ้า
สามารถกระจายตัว มันจะช่วยเสริมท�าให้
คนไทยเข้าถึงพลังงานได้ง่ายขึ้น ผมว่า
ภายในเวลาสัก 5-10 ปีจากนี้ ประเทศไทย
น่าจะอยู ่ในยุคผสมผสาน ที่มีโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ตอนนี้โรงไฟฟ้า
ขนาดเลก็มมีากกว่า 400 โรง มทีัง้โรงทีเ่ป็น
พลังงานทดแทนและไม่ทดแทน รัฐบาล
ด�าเนินนโยบายนี้มาพักใหญ่ๆ แล้วที่ให้
เอกชนเข้ามาร่วมลงทุน ก็จะกระจายตัว
มากขึ้น แต่จะกระจายตัวชนิดว่าทุกบ้าน
เรือนผลิตเองได้ท�าเองได้คงจะยังไม่ถึง
ขนาดนั้น

การอนุรักษ์พลังงาน
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย 
จริงๆ แล้วเราท�ามานานมาก ทั้งมาตรการ
บังคับตามกฏหมาย มาตรการที่ใช้กลไก
ราคาสะท้อนต้นทุน และมาตรการส่งเสริม
โดยใช้เครื่องมือทางการเงิน ผู้ประกอบ
การค่อนข้างได้รับประโยชน์จากมาตรการ
เหล่านี้ 
 ที่ผ่านมา รัฐบาลจะยอมรับว่ายังไม่ทั่ว
ถึงดีนัก ก็คือการสนับสนุนภาคประชาชน 
คือมนุษย์เงินเดือน เจ้าของบ้าน อาจจะ
ยังไม่ทราบหรือว่ายังไม่ได้รับมาตรการ
เหล่านี้เพราะว่า ในภาคประชาชนรัฐบาล
เน้นให้ความรู้ความเข้าใจมากกว่า จะเน้น

งานประชาสัมพันธ์รณรงค์ และส่งเสริม
โครงการติดฉลาก เป็นต้น
 โดยต้องปลื้มใจว ่า แผนอนุรักษ์
พลังงานในภาพรวมท�าให้ประเทศไทย
เป็นประเทศชั้นน�าในเอเชีย เป็นที่หนึ่งใน
อาเซียนด้านการประหยัดพลังงาน เรา
เป็นประเทศเดียวในเอเชียที่มีแผนระยะ
ยาวเรือ่งอนรุกัษ์พลงังาน เรามเีป้าหมายที่
ค่อนข้างท้าทายในการลดการใช้พลงังาน 
มนัก�าลงัส่งสญัญาณว่าสงัคมไทยจะต้อง
ถึงยุคที่ลงทุนเพ่ิม ถ้าบอกว่าประหยัด
พลังงานคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องปิดไฟ
ปิดแอร์ แต่มันประหยัดพลังงานได้แค่ 
ร้อยละ 10 เป้าหมายปัจจุบันเราต้องการ 
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ร้อยละ 25 เพราะฉะนัน้สิง่ทีใ่ช้กนัมนัต้องมี
ประสิทธิภาพกว่านี้

ความเป็นไปได้ของพลงังานทดแทนใน
ประเทศไทย
ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงมาก โดย
เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มี
ศักยภาพจากพลงังานลม แสงแดด รวมไป
ถึงไฟฟ้าพลังงานน�้าจาก สปป.ลาว แถม
ยังมีก๊าซชีวภาพจากแป้งมัน ชีวมวลจาก
อ้อย โดยปัจจบุนัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ทั้งภาคใช้ไฟฟ้า ประมาณ 3,500 เมกะ

วัตต์ ในอนาคต 10 ปีข้างหน้าน่าจะอยู่ที่ 
5,000 เมกะวตัต์ แต่ด้วยศกัยภาพทีม่อียู ่จะ
ท�าให้ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ร้อยละ 99 
สามารถผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนได้
 ประเด็นส�าคัญก็คือ ป ัจจุบันต ้อง
ออกแบบระบบสายส่งและระบบจัดเก็บ
ไฟฟ้าใหม่ รองรบัพลงังานทดแทนทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เช่น จะต้องมี
สายส่งไฟฟ้าแรงสงู 500 กโิลโวลต์ 2 เส้น วิง่สู่ 
สปป.ลาว โดยมวีตัถปุระสงค์หลกั คอื รบัซือ้
ไฟฟ้าจากสปป.ลาว ทีจ่ะช่วยเสรมิให้ไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนเข้าสูร่ะบบได้มากขึน้

 อีกประการหนึ่งจะเปิดไฟฟ้าพลังงาน
น�้าแบบสูบกลับเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่
เพิ่มอีก 2 แห่ง ปัจจุบันที่เขื่อนจุฬาภรณ์มี
ขนาด 200 เมกะวัตต์ ที่เขื่อนล�าตะคองมี 
2 ตัวขนาด 500 เมกะวัตต์ จะสร้างเพิ่มอีก 
2 ตวัขนาด 500 เมกะวตัต์ทีเ่ขือ่นล�าตะคอง 
เพราะฉะนัน้ไฟฟ้าของภาคตะวนัออกเฉยีง
เหนือ ก็จะสามารถพัฒนาได้จากพลังงาน
ทดแทนได้เกือบทั้งหมด 
 ถ้าหากจะให้มีเสถียรภาพ ก็ต้องมีทั้ง
สายส่งและระบบสูบกลับครับ 
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อ ย า ก รู ้ ว ่ า ป ก ติ พ ว ก
เอกสารทางการเงินเขา
ต้องเก็บกันไว้นานแค่ไหน
เช่น เอกสารการลงทุน

ในกองทุนรวม ไปจนถึงพวกประกัน ที่
ต้องใช้ประกอบการยื่นขอคืนภาษี เรา
ได้ภาษีคืนแล้ว ทิ้งเลยได้ หรือควรเก็บ
ไว้อีก ถ้าต้องเก็บควรเก็บนานแค่ไหน

ไม่ใช่เร่ืองไกลตวัหรอืยบิย่อย
จนไม่น่าสนใจเลย ตรงกัน
ข้ามดิฉันว่าเป็นเรื่องใกล้ตัว

มากเลยทีเดียว
 เพราะพอพูดถึงค�าว่า ‘เอกสารทางการ
เงนิ’ ดฉินัว่าครอบคลมุไปในหลายเรือ่งเลย

money talk

ไม่ใช่แค่เอกสารยนืยนัการลงทนุในกองทนุ
รวม เอกสารยืนยันการช�าระเบี้ยประกัน 
แต่ยังรวมไปถึงหลักฐานการช�าระค่าบัตร
เครดิต ค่างวดบ้าน ค่างวดรถ หรือแม้แต่
หลักฐานการออมเงินกับสหกรณ์ ล้วนแต่
เป็นเอกสารทางการเงินที่จ�าเป็นต้องเก็บ
ไว้ทั้งสิ้น
 เรื่องของเอกสารการลงทุนที่น�าไป 
หักลดหย่อนภาษีนั้นยิ่งจ�าเป็นต้องเก็บ
ไว้ ปกติเอกสารทางการเงินทั่วไป จะเก็บ
ไว้ 2-3 ปี แต่ส�าหรับเอกสารที่ย่ืนให้กับ 
กรมสรรพากรเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ
การขอคนืภาษนีัน้ต้องเกบ็ไว้ประมาณ 5 ปี 

แม้จะได้รับการคืนภาษีแล้วก็ตาม
 กรณีลงทุนในกองทุนประหยัดภาษี  
ทั้งกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ใบเสร็จการ
ช�าระเบี้ยประกันแต่ละปี ถ้ามีหลายใบ
หลายบริษัท ต้องเก็บไว้ทุกใบ หลักฐาน
การบริจาคเงิน หลักฐานดอกเบี้ยเงินกู้จาก
ธนาคารเจ้าหนี้ที่ส่งให้ทุกปี ถ้าคุณกรอก
ลงไปเพ่ือขอคืนภาษีตอนย่ืนภาษีประจ�าปี  
ก็จ�าเป็นต้องเก็บเอกสารเอาไว้ด้วย
 บางกรณี เจ ้ าหน ้าที่ กรมสรรพากร
โทรศัพท์มาเพ่ือเรียกตรวจย้อนหลัง โดย
ให้ย่ืนเอกสารของปีนั้นปีนี้ เพราะพอตรวจ
ย้อนหลังแล้วสงสัย หรือพบว่าคุณกรอก

ต้องเก็บเอกสารทางการเงิน
ไว้นานแค่ไหน ที่มา: หนังสือ เพาะภูมิการเงิน 

โดย: กาญจนา หงษ์ทอง กรุงเทพธุรกิจ
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ตัวเลขบางอย่างผิดพลาด เขาก็มีโอกาส
จะขอเรียกดูเอกสาร กรณีไม่เก็บไว้จริงๆ  
ก็อาจจะต้องติดต่อไปยังบริษัทที่เราท�า
ธุรกรรมการเงินอยู่ด้วย เพื่อให้เขาค้นและ
จัดส่งให้
 ส�าหรับเอกสารทางการเงินทั่วๆ ไป 
เช่น ผ่อนค่างวดบ้าน ค่างวดรถตรวจสอบดู 
ยอดก่อน ว่าหักจากยอดที่เราช�าระไปแล้ว 
ยอดคงเหลือถูกต้องหรือไม่
 ส่วนเรือ่งของเอกสารต่างๆ เกีย่วกบับตัร
เครดติกต้็องดใูห้ละเอยีด ตัง้แต่สเตทเมนท์ 
ที่ผู ้ออกบัตรส่งมาให้แต่ละเดือน ว่าใช่
รายการท่ีคุณจ่ายไปจริงหรือไม่ ถ้ามีอะไร
แพลนเข้ามาเป็นส่วนเกินโดยที่เราไม่ได้
เป็นผู ้ใช้จ่าย ต้องรีบแจ้งภายใน 7 วัน 
เพราะถ้านิ่งเฉยจะถือว่าสิ่งที่ส่งมาถูกต้อง
ทุกประการ
 และเมื่อช�าระเงินค่าบัตรครบถ้วนแล้ว 
เก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการช�าระเงินเอา
ไว้ด้วย เผื่อมีความผิดพลาดบางประการ
เกิดขึ้น เป็นต้นว่า เราจ่ายไปแล้วแต่ก็เคย
มทีีบ่รษิทัผูอ้อกบตัรแจ้งมาว่า เราไม่ได้จ่าย
ตามก�าหนด แบบนี้ถ้าเก็บหลักฐานไว้ ก ็
หยิบขึ้นมาแสดง
 เพื่อนดิฉันคนหนึ่งเคยจ่ายเงินค่าบัตร
เครดิตผ่านร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแต่ไม่รู้
เกิดความผิดพลาดตรงไหน ท�าให้ทาง
บริษัทผู้ออกบัตรบอกว่าหล่อนไม่ได้ช�าระ
เงินงวดน้ัน บังเอิญหล่อนไม่ได้เก็บหลัก
ฐานไว้ คราวนี้วุ ่นให้ต้องไปหาหลักฐาน
ย้อนหลังจากร้านสะดวกซื้อ แต่ยังโชคดีที่
เขามีหลักฐานเก็บเอาไว้
 หลักฐานอีกอย่างหนึ่ง ที่บางคนบอก
ว่าไม่ควรจะเรียกว่าเอกสารการเงินนั่นคือ 
พวกใบเสร็จรับเงินตอนซื้อของ แต่อะไร
ก็ตามหากมันเกี่ยวข้องกับเงินๆ ทองๆ เรา
จะเรียกเป็นเอกสารการเงิน บางคนซื้อของ

เสรจ็แล้วขย�าทิง้ไป ดฉินัแนะว่า จ�าเป็นต้อง
เก็บเอาไว้ ยิ่งถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ เช่น  
ซื้อโน้ตบุ๊ค เครื่องซักผ้า ไอโฟน หรือแม้แต่
เสื้อผ้ารองเท้าที่ราคาแพง
 เพราะกรณเีกดิปัญหาตามมาภายหลงั  
เช่น สินค้ามีต�าหนิ ช�ารุด คุณจะได้น�า 
ใบเสร็จนี้ไปเพื่อขอเปลี่ยนสินค้าได้ สังเกต
ว่าพอซ้ือสินค้าเหล่านี้ เขาจะบอกว่าเก็บ 
ใบเสร็จไว้ด้วยนะคะ บางทีอาจจะเห็นว่า
เป็นเงินไม่เยอะเลยไม่เก็บเอาไว้ แต่พอ
อยากจะเปลี่ยนของขึ้นมา ไม่มีใบเสร็จ
ก็ยาก
 ยิ่งถ้าเป็นช้อปออนไลน์ ที่ไม่เห็นสินค้า
จริงมาก่อน เห็นแค่ผ่านจอ คลิกแล้วช้อป
เสรจ็ต้องพรนิท์หลกัฐานการช�าระเงนิอะไร
ไว้ให้เรียบร้อย เวลาต้องคืนสินค้าจะได ้
ไม่ล�าบาก
 ทัง้หมดทีว่่ามา ฟังดเูราอาจจ�าเป็นต้อง
ใส่ใจกับการจัดเก็บเอกสารทางการเงิน
ต่างๆ ให้มากขึ้น แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็น
อะไร หากล่องเหมาะๆ สักกล่องจัดเก็บ
เอาไว้อย่างเป็นระเบยีบ เวลาต้องการจะใช้ 
ขึ้นมาชีวิตจะได้ไม่ชุลมุน บางคนไม่เก็บ
ให้เป็นที่ทาง บทจะต้องใช้ขึ้นมา นั่งนึก 
นั่งค้นเป็นวันยังหาไม่เจอแล้วปีหนึ่งหยิบ
ขึ้นมารีวิวสักครั้งว ่าอันไหนสมควรโละ 
อันไหนสมควรเก็บ
 อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะ
หนึ่งในบทเรียนของการจัดการเงินทอง คือ
การจดัเอกสารการเงนิให้เป็นระบบระเบยีบ
นี่แหละค่ะ 

เอกสารทางการ
เงินทั่วไปจะเก็บ

ไว้ 2-3 ปี แต่
เอกสารที่จะยื่น

ให้สรรพากร
ต้องเก็บไว้ 5 ปี
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go green

can 
save 

กีฬาเป็นยาวิ เศษส�าหรับร่างกาย แต่
อุตสาหกรรมกีฬาอาจจะ เป ็นยาพิษ
ส�าหรับโลกได้ ปีๆ หนึ่งในอเมริกามีรองเท้ากว่า 
350 ล้านคู่ออกวางขายและสุดท้ายมันก็ถูกยัดลงถังขยะ
ไปโดยไม่เกิดประโยชน์ เช่นเดยีวกบั หมวก ถงุมอื ลกูบอล 
สนบัแข้ง และอปุกรณ์กีฬาอืน่ๆ ซึง่มกัจะผลติขึน้จากพวีซีี 
(Polyvinyl chloride) เป็นพลาสตกิทีใ่ช้กนัอย่างแพร่หลาย
แต่ไม่ได้รีไซเคิลง่ายๆ 
 ในฐานะผู้รักการกีฬา การออกก�าลงักายและอยากรกัษ์
โลกด้วย ก็พอจะช่วยบรรเทาพษิเหล่านีไ้ด้ด้วยตวัอย่างวธิี
ต่อไปนี้

เทนนิส
ควรเลือกซื้อลูกเทนนิสชนิดที่ไม่ได้อัดความดัน
ในกระป๋อง นอกจากจะมีอายุการใช้งานนาน
กว่าแล้ว ส่วนใหญ่จะใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท�าด้วย
กระดาษหรือถุงที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ ถ้าหาก
ต้องใช้ลูกเทนนิสเดือนละ 12 ลูกจะลดการใช้
พลาสตกิไปได้เกอืบ 1.5  กโิลกรมั แรก็เกตกเ็ช่น
กนัไม่ควรเลอืกใช้วสัดทุีน่�ากลบัมาใช้ใหม่ไม่ได้
เช่นพวกไนลอนหรือโพลีเอสเตอร์

จักรยาน
ถ้าเลือกซื้อจักรยานที่เป็นโครงเหล็กแทนที่จะเป็นอลูมิเนียม 
เราจะประหยัดให้โลกได้อย่างน้อย 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพราะ
โครงเหล็กนั้นสามารถผลิตจากวัสดุรีไซเคิลได้ แต่อะลูมิเนียม
ต้องผลิตจากธาตุใหม่ซึ่งใช้พลังงานในการถลุงมากกว่า แต่ถึง
อย่างไรเหลก็ทีไ่ม่ได้มาจากวสัดรุไีซเคลิกย็งัใช้พลงังานน้อยกว่า
อะลูมิเนียมอยู่ดี นอกจากนั้นยางจักรยานหรือยางในเก่าบวก
ความคิดสร้างสรรค์ สามารถน�ามาเป็นวัสดุเพื่อท�ากระเป๋าหรือ
รองเท้าปีนเขาได้อีก จักรยานคันเดียวจะท�าให้เราช่วยลดขยะ
ไปได้เกือบ 2 กิโลกรัมทีเดียว

Sport 
the world

กระเป๋า
ถ้าเลือกใช้กระเป๋าท่ีผลิตจากจากวัสดุ
รีไซเคิลแทนที่จะใช้พีวีซีซึ่งมีการรีไซเคิล
น้อย เนือ่งจากต้องใช้พลงังานมากและค่า
ใช้จ่ายสงู เราจะช่วยลดการใช้ทรพัยากรได้
เท่ากับขวดน�า้อดัลมขนาดสองลติรมากถงึ 
50 ขวดเลยทีเดียว 
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ถุงมือ
เพราะการผลติพวีีซีท�าให้เกดิมลพษิทัง้ในน�า้และอากาศ การ
ใช้ถงุมอืทีผ่ลติจากไวนิลหรอืพวีซีนีัน้ยิง่สนบัสนนุการท�าลาย
สิ่งแวดล้อม ถ้าผู้เล่นเบสบอลในอเมริกาเพียงร้อยละ 10 ใช้
ถุงมือคู่แรกเป็นวัสดุท่ีไม่ใช่ไวนิล เราจะลดการผลิตพีวีซีได้
มากกว่า 76,000 กิโลกรัม

ไม้กอล์ฟ
ความจริงที่น่าตลกก็คือมีคนที่เลิกเล่นกอล์ฟไป
มากพอๆ กับคนที่เริ่มหัดเล่นกอล์ฟ กรณีที่เป็น
นักกอล์ฟมือใหม่และวางแผนจะซื้อเหล็กตีชุด
ใหม่ ควรซื้อเหล็กตีเพียงครึ่งชุดเท่าที่จ�าเป็นก่อน 
และเมื่อวงสวิงดีขึ้นก็ค่อยเพิ่มเข้าไป เพราะหาก
พบว่าตนเองไม่เหมาะกับกอล์ฟจะได้เสียค่าใช้
จ่ายเพียงครึ่งเดียว และใช้ทรัพยากรไปเพียงครึ่ง
เดียว หลังจากนั้นอาจส่งต่อไปให้นักกอล์ฟมือ
ใหม่คนถัดไปก็ยังได้

อุปกรณ์ทั่วไป
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการกีฬาอื่นใดอีก ให้เลือกอุปกรณ์
ทีม่นี�า้หนกัเบา หรอืท�าจากเรซิน่เพราะจะทนทานกว่าไม้และ
เหลก็ เนือ่งจากจะช่วยรกัษาทรพัยากร ประหยดัพลงังานใน
การผลิต นอกจากนั้นการใช้อุปกรณ์มือสองก็เป็นอีกทาง
หนึง่ทีช่่วยโลกได้ อย่างตลาดอปุกรณ์กฬีามอืสองในอเมรกิา
มีมูลค่ามากเกือบพันล้านเหรียญฯ และหากน�าเงินเพียง  
ร้อยละ 5 ที่จะเสียไปกับอุปกรณ์ใหม่ๆ มันมากพอจะเอา
ไปซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ให้บ้านได้ถึง 12,000 หลัง

ขวดน�้า
ใช้ขวดทีเ่ตมิน�า้ได้แทนทีจ่ะซือ้น�า้ขวดใหม่ทกุครัง้ จะช่วยลด
การใช้ขวดลงได้มหาศาล สถิติของอเมริกาบอกว่าเพียงแค่
สองในสามของผู้ชมกีฬาในสนามเติมน�้าลงในขวดแทนที่
จะซื้อใหม่ จะประหยัดขวดน�้าพลาสติกได้เท่ากับจ�านวน
ประชากรอเมริกาทั้งประเทศเลยทีเดียว

เสื่อโยคะ
ใช้เสือ่ทีผ่ลติจากวสัดธุรรมชาต ิอาท ิยาง 
ป่าน หรือฝ้ายแทนพลาสติก ในอเมริกา 
หากผู้สนใจโยคะทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้
วัสดุธรรมชาติ จะลดจ�านวนเบาะได้
มหาศาล หากน�าเบาะเหล่านั้นมาวาง
ซ้อนกนัเป็นตัง้จะมคีวามสงูมากกว่ายอด
เขาเอเวอเรสต์ถึง 7 เท่า
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สายสัมพันธ์อัศจรรย์ธรรมชาติ
กิ่วแม่ปาน
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หลังจากที่นั่งโงกเงกแบบหลับๆ ตื่นๆ มา
ได้สักพักใหญ่ พวกเราก็มาถึงยังเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานด้วยความ
ปลอดภัย เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่ง
นี้ ได้รับการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดย
ความร่วมมือของอุทยานแห่งชาติดอย 
อนิทนนท์ เอก็โก กรุป๊ และมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า  
โดยมีมาตรฐานไม่ด้อยไปจากอุทยานฯ 
แห่งอื่นๆ การศึกษาธรรมชาติในเส้นทางนี้ 
มีมัคคุเทศน์ท้องถิ่นเป็นผู้น�าทาง พร้อมกับ
ป้ายสือ่ความหมายธรรมชาตเิกีย่วกบัระบบ
นิเวศป่าต้นน�้าเพื่อให้ความรู้กับผู้เยี่ยมชม
ตลอดเส้นทาง 
 เมื่อก้าวลงจากรถตู้แล้วทุกคนต่างก็
ประทับใจ บรรยากาศสุดแสนจะแตกต่าง
จากเมืองที่เราคุ้นชินเป็นอย่างมาก ลมพัด
เย็นสบายสัมผัสได้ถึงความสะอาดและ 
บริสุทธิ์ ช่างดีจริงๆ ที่ได้ยืนอยู่ตรงนี้

สายใยสายสัมพันธ์
 “บริเวณนี้เขาเรียกป่าดิบเขาหรือป่า
เมฆครับ” เสียงเจ้าหน้าที่บรรยายด้วยน�้า
เสยีงทีม่คีวามภาคภมูใิจและเป็นกนัเองแก่
พวกเรามาก
 “ป่าดิบเขาที่เราทุกคนยืนอยู ่นี่ เป็น
ป่าดิบเขาระดับสูงซึ่งมักพบได้ที่ความสูง
มากกว่า 2,000 เมตรจากระดบัน�า้ทะเล สิง่
ส�าคญัทีก่่อให้เกดิป่าดบิเขาประเภทนี ้กค็อื
สภาพภมูอิากาศทีห่นาวเยน็และมคีวามชืน้
สูงตลอดปี พื้นที่จะมีเมฆหมอกปกคลุม
เกือบตลอดเวลา บางคนจึงเรียกว่าป่าเมฆ 
ตามต้นไม้ต่างๆ จะมีพืชที่ชอบความชื้นจ�า
พวกมอส เฟิร์น ไลเคนส์และกล้วยไม้ป่าขึน้
อยู่มาก” 
 พวกเราเดินกันต่อไปตามเส้นทางที่จัด
ท�าไว้อย่างสะดวกและปลอดภัย เพียงไม่
นานกไ็ด้พบกบัน�า้ตกขนาดย่อม ด้วยสภาพ
อากาศที่เย็นสบาย เสียงน�้าตกที่ไหลซ่าน
กระเซ็นประกอบกับเสียงนกป่านานาชนิด

เพื่อนร่วมทริปคนหนึ่ง
ก็แจ้งโปรแกรมต่อไปกับ
พวกเราว่า ขณะนี้ก�าลังมุ่ง
หน้าไปยัง ‘เส้นทางศึกษา
ธรรมชาติกิ่วแม่ปาน’ ซ่ึง
อยู่ตรงบริเวณกิโลเมตรที่ 
42 ของถนนจอมทอง – 
ดอยอินทนนท์ที่ระดับความ
สูงประมาณ 2,000 เมตร
จากระดับน�้าทะเล 

ทีส่่งเสยีงร้องมไิด้ขาด นอกจากความสขุใจ
แล้วก็ยังไม่รู้สึกถึงความเหนื่อยเลยแม้แต่
นิดเดียว เจ้าหน้าที่บอกให้เราฟังต่อว่า
 “ผืนป่านี้คือส่วนส�าคัญในการซึมซับ
และปลดปล่อยน�้าสู่ล�าห้วย หากสังเกตให้
ดจีะพบว่าพืน้ป่ามซีากพชืปกคลมุค่อนข้าง
หนาแน่น เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาว
เย็น การสลายตัวของซากพืชจึงเป็นไป
อย่างช้าๆ ท�าให้ส่ิงปกคลุมหน้าดินเปรียบ
เสมือนฟองน�้าที่มีรูพรุน เกิดผลดีต่อการ
ดูดซับและเก็บกักน�้าไว้ในดิน นอกจากนั้น
บรรดามอส เฟิร์น ที่ขึ้นตามล�าต้นและก่ิง
ก้านของต้นไม้ ยังท�าหน้าที่ดูดซับความชุ่ม
ชืน้ทีม่ากบัเมฆหมอกและกลัน่ตวัเป็นหยด
น�า้ลงสูด่นิอกีด้วย น�า้ทีไ่หลสูด่นินีจ้ะค่อยๆ 
ไหลลงสู่ล�าห้วยล�าธารตลอดปี” 
 พวกเราทุกคนถึงกับอ้ึง เพราะคิดไม่
ถึงเลยว่าผืนป่าต้นน�้านั้นจะมีความส�าคัญ
มากมายขนาดนี้มาก่อน มันคือสายใย
สายสัมพันธ์ที่ธรรมชาติมีต่อกันและเชื่อม
โยงมาถึงมนุษย์อย่างพวกเรา โดยบางคน
อาจไม่รบัรูม้าก่อนเลยว่า สิง่เหล่านีม้คีวาม
ส�าคญัมากมายเพยีงใดในฐานะ ‘ป่าต้นน�า้’

สวรรค์บนดิน
จากตรงนี้ มองตรงไปข้างหน้าเราเห็นชาย
ป่าที่ดูสว่างขึ้น ทันทีที่ก้าวเท้าพ้นออกมา
จากชายคาแห่งร่มเงาของป่าดิบเขา แทบ
ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยว่า ส่ิงที่อยู่
เบื้องหน้าจะสวยงามน่าประทับใจขนาดนี้ 
 เราเดินอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเหลือง
ทองที่โบกพริ้ว ปลิวพัดไสวด้วยแรงลมเป็น
ระลอกคลืน่ ภาพทีเ่หน็เหมอืนเราเดนิอยูบ่น
ผ้าไหมสสีวย แสนอ่อนนุม่และอ่อนโยนเกนิ
จะบรรยาย สิ่งมหัศจรรย์บริเวณนี้ก็คือ ‘ทุ่ง
หญ้ากึ่งอัลไพน์’ นั่นเอง 
 พืน้ทีต่รงบรเิวณนีม้คีวามแตกต่างโดย
สิน้เชงิ กบัสงัคมพชืทีเ่ราได้เดนิผ่านมาแล้ว 
สงัคมพชืกึง่อลัไพน์นีจ้ะปกคลมุสนัเขาและ
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ยอดเขาบริเวณท่ีสูงกว่า 2,000 เมตรจาก
ระดับน�้าทะเล ลักษณะเป็นพื้นที่โล่ง ดิน
ค่อนข้างตื้น มีหินโผล่ มีหญ้าปกคลุมสลับ
กับไม้พุ่มและพืชล้มลุกที่พบในเขตอบอุ่น
เท่านั้น
 สันนิษฐานว่าการเกิดสังคมพืชเช่นนี้ 
เนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี และ
มีความแปรปรวนของแรงลมสูง จึงท�าให้
ไม้ใหญ่สังคมของพืชป่าดิบเขาระดับสูง
ไม่สามารถเจริญเติบโตได้ และเนื่องจาก
วันที่เรามาเป็นตอนต้นของฤดูร้อน ดังนั้น
ทุ่งหญ้าบริเวณน้ีจึงเป็นสีเหลืองทองสวย
อร่ามแทนที่จะเป็นสีเขียวสดอย่างในช่วง
ฤดูหนาว

อ้อมกอดแห่งขุนเขา
หลังจากชื่นชมความงดงามของทุ่งหญ้า
กันพอสมควรแล้ว พวกเราจึงเดินไต่ระดับ
สูงขึ้นจนถึงบริเวณยอดเนิน ทิวทัศน์เบ้ือง
หน้าท�าให้พวกเราต้องหยุดทุกอย่างไว้ที่
ตรงนี้อีกครั้ง
 บริ เวณนี้ก็คือกิ่ ว  ซ่ึง เป ็นชื่อ เรียก
ภูมิประเทศแบบสันเขาที่มีลักษณะเฉพาะ
ตัว โดยบนสันเขานั้นจะแคบและมีไหล่เขา
สองข้างลาดชันลงมาตามแนวสันเขา 
 ถัดออกไปมีแท่งหินตั้งตระหง่านอยู ่ 
ชาวบ้านเรยีกกนัว่า ‘แง่มน้อย’ หนิสองแท่ง
นี้เป็นหินแกรนิตที่เกิดจากหินหลอมเหลว
ใต้ผิวโลกดันตัวขึ้นมา ส่วนประกอบของ
หินที่อ่อนกว่าจะง่ายต่อการผุพังกัดกร่อน
ก็จะสลายตัวไป เหลือไว้เพียงส่วนที่คงทน
 ที่กิ่วน้ีเอง ทางอุทยานได้สร้างระเบียง
ไม้ลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลมยืน่ออกไปบนสนั
กิ่ว เพื่อให้ทุกคนได้ยืนรับลมชมวิวทิวทัศน์
ของแง่มน้อย และภูเขาต่างๆ ที่รายล้อม
อ้อมโอบพวกเราไว้ เมื่อยืนนิ่งแล้วเพ่งมอง
ออกไปสุดสายตา ราวกับชีวิตได้รับอิสระ
โดยไร้พันธนาการใดๆ ให้ความรู้สึกปลอด
โปร่งโล่งสบายเป็นที่สุด

ข้อมูลการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
อยู่ในเขตอ�าเภอจอมทอง 
สันป่าตอง และแม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ หากเดินทางจาก
เมืองเชียงใหม่ แนะน�าให้ใช้
เส้นทางสายเชียงใหม่-ฮอด 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
108) ผ่าน อ.หางดงและ
อ.สันป่าตอง ไปยัง อ.จอมทอง 
ก่อนถึง อ.จอมทองประมาณ 
2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามถนน
สายจอมทอง - อินทนนท์  
(ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1009) จะเริ่มเข้าเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ที่
กิโลเมตรที่ 8 (น�้าตกแม่กลาง) 
และตัดขึ้นสู่ยอดดอยอินทนนท์ 
เป็นระยะทางทั้งหมด 49.8 
กิโลเมตร
 
ส�าหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
กิ่วแม่ปาน ทางเข้าอยู่กิโลเมตร
ที่ 42 ทางด้านซ้ายมือ
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คืนสู่ธรรมชาติ
 เกือบถึงปลายทางแล้ว เดินลัดเลาะไปตามเส้นทาง  
ขึน้บ้าง ลงบ้าง เหลยีวมองดรูอบๆ ตวัสลบัไปมาทัง้ซ้ายและ
ขวา แล้วบอกตัวเองว่า จะน่าเสียดายเพียงใดหากวันนี้ไม่มี
โอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่แสนจะประทับใจ
สุดบรรยายนี้ 
 ส�าหรบัผนืป่าอนักว้างใหญ่แห่งนี ้คอืบ้านของสิง่ทีม่ชีวีติ
ที่มีความหลากหลาย ทั้งพืชและสัตว์ ทุกๆ อณูของผืนป่า
แห่งนี้ล้วนมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทั้งสิ้น ทุกสรรพส่ิงอยู่ร่วมกัน
ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างลงตัว 
 ผนืป่าแห่งนี ้คอืความอศัจรรย์แห่งธรรมชาต ิคณุประโยชน์
นานับประการได้ก่อก�าเนิดขึ้นจากที่นี่ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่
ผู้สร้างสรรค์ขึ้นมา แต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์
สรรพส่ิงทั้งหลายเหล่านี้ เพ่ือยังประโยชน์ต่างๆ ที่ผืนป่า 
แห่งนีม้ต่ีอพวกเราให้คงอยูต่่อไป ผนืป่าแห่งนีไ้ม่ได้ต้องการ
อะไรตอบแทนในฐานะผูใ้ห้ เพยีงพวกเราช่วยกนัดแูลรกัษา
ผืนป่าแห่งนี้ไว้และไม่ท�าลายก็พอ 
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เฮือนใจ๋ยอง
แอ่ว

“ขณะนี้เราพาทุกท่านมาถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัยแล้วค่ะ” เสียง
แอร์โฮสเตสสาวประกาศผ่านล�าโพงบนเครื่องบินเป็นสัญญาณว่าเราก�าลังถึงจุดหมายแล้ว  
เมื่อได้กระเป๋าสัมภาระเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกในคณะเราคนหนึ่งหันมาถามพวกเราในกลุ่มว่า
 “ไปกินอะไรกันดีมื้อนี้ หิวๆๆ”
 “มาเชียงใหม่ทั้งทีต้องหาอาหารเมืองกินกันดีกว่า” ผมตะโกนตอบไปก่อนใครด้วยสัญชาตญาณทันที ทั้ง
ที่ยังไม่ถึงเวลามื้อเที่ยงและผมก็ยังไม่หิวเลยสักนิด ทุกคนในกลุ่มก็รีบเสริมขึ้นมาทันที 
 “ดีเลยๆ เห็นด้วยๆ แต่ว่าจะไปร้านไหนดีล่ะ” แล้วทุกสายตาก็ปราดมองมาที่ผมประหนึ่งว่า ถ้าไม่ได ้
ค�าตอบฉันจะกินแกแทนแน่ๆ แต่ผมเตรียมหาข้อมูลมาแล้วว่าร้านไหนที่มหาชนส่วนใหญ่เขามารับประทาน
กันแล้วต้องยกนิ้วให้ 
 “ไปร้านเฮือนใจ๋ยองกันเลยพวกเราชาวคณะ”  
 การเดินทางแสนจะง่ายดาย พอเลีย้วขวาออกจากสนามบนิกต็รงอย่างเดยีว ใช้เส้นทางสายเชยีงใหม่-แม่ออน  

eat in
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ค�าแนะน�า
ซาวผักกาด : 
กคื็อผกักาดสดหัน่ปรงุรสกบัน�้าปลาทับทิม
ต้มสุก โรยด้วยกระเทียมเจียว และแคปหมู
ให้ความรู้สึกของอาหารเมืองโดยแท้เลย

แกงแคกบ : 
แคคือการน�าผกัหลายๆอย่างมารวมกนับ้าง
ก็ใส่เนื้อไก่ ปลาหรือเนื้อวัว แต่แม่ครัวเอก
ของท่ีน่ีแนะน�าว่าควรจะใส่เน้ือกบเพราะรส
ชาดจะกลมกล่อมที่สุด

แกงส้มตูนใส่ปลาช่อน : 
ตูนก็คือบอนสายบัวชนิดหนึ่งที่รับประทาน
ได้ ไม่คัน มีความกรอบในตัวเมื่อกัดลงไป
แต่ละค�า กอปรกับรสกลมกล่อมก�าลังดี
ของแกงส้มท�าให้ต้องตักซ�้าเป็นค�าท่ีสอง
เลยทีเดียว

ไก่เมืองนึ่งสมุนไพร : 
ไก่เนื้อนุ่มนึ่งรวมกับสมุนไพร เช่น ข่า ดีปลี 
ให้ความเผ็ดร้อนจัดจ้าน และหอมสมุนไพร
ถึงใจจริงๆ

น�้าพริกปลาจี่ : 
คล้ายน�้าพริกหนุ่มแต่ใส่เนื้อปลาย่างท�าให้
มีกลิ่นหอม ช่วยตัดรสเผ็ดได้ ไม ่เผ็ด
น�าเหมือนน�้าพริกหนุ ่ม ทานกับผักสด  
ฟักทองต้ม เข้ากันทีเดียว

ทางที่จะไปน�้าพุร้อนสันก�าแพง ระยะทาง
ประมาณ 14 กิโลเมตร ผ่านแยกดอกจั่น 
และแยกบ่อสร้าง เมือ่ถงึทางสามแยกทีจ่ะ
เข้าสันก�าแพงให้กลับรถ ร้านเฮือนใจ๋ยอง
จะอยู่ทางซ้ายมือ
 ทันทีที่ผมก้าวลงจากรถก็เห็นเรือนไม ้
โบราณสวยงามตามแบบฉบับล้านนา 
เมื่อเดินเข้ามาเพ่ือหาที่นั่งก็รู ้สึกได้ทันที
ถึงความสะอาด สะดวกสบาย และความ
สวยงามแบบล้านนาของสถานที่ มีชั้นบน
ในแบบขันโตกและใต้ถุนที่จัดเป็นโต๊ะนั่ง
ส�าหรับผู้ที่มากันน้อยคนหรือจะมาหลาย
คนก็รองรับได้สบายๆ ให้ความรู้สึกเหมือน
นั่งอยู่ที่บ้านตัวเอง จนลืมตัว นึกว่าเป็น 
ชาวล้านนาไปเสียแล้ว
 นอกจากนี้ยังมี เรือนเล็กอีกหลังที่ 
จัดเป็นมุมแกลอรี่แสดงงานศิลปะ และ 
ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณ พร้อมทั้ง
มุมกาแฟแบบสบายๆ
 ทนัททีีอ่าหารทีส่ัง่มาถงึโต๊ะ คณุพระช่วย!  
แต่ละรายการขอบอกว่าหน้าตาดมีาก กลิน่
ที่ลอยโชยมาแตะจมูกมันช่างย่ัวน�้าย่อย
อย่างแรง
 เมื่ออิ่มกันแล้วก็คลายความเผ็ดด้วย
ลอดช่องน�้ากะทิหอมหวานก�าลังดี ดับ
กระหายด้วยน�า้เสาวรสทีค่ัน้สด ชืน่ใจจรงิๆ
 ส ่วนเรื่องรสชาติต ้องยกนิ้วให ้เลย  
ที่บอกว่า ‘อร่อยเพราะหิว’ คงใช้กับที่นี ่
ไม่ได้ เพราะผมไม่หวิสกันดิ แต่ทกุเมนทูีอ่ยู่
บนโต๊ะตอนนี้ ผมฟาดเรียบหมดแล้ว!! 

เฮือนใจ๋ยอง 
เลขที่ 64 ม.4 ต.บวกค้าง 

อ.สันก�าแพง เชียงใหม่ 50130 
โทรศัพท์. 086-671 8710, 

086 -730 2673 เปิด 10.00 -16.00 น. 
หยุดวัน. พฤหัส-ศุกร์ 
(อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)
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ลองจินตนาการถึงชายหนุ่มวัย 24 
ปี เพิ่งจบการศึกษา มีความรู้ดี ความ
สามารถด ีฐานะทางครอบครวัด ีเรยีก
ว่าดีทุกประการ แต่เขากลับตัดสินใจ
หันหลังให้กับชีวิตซึ่งเป็นที่ใฝ่ฝันของ
คนส่วนใหญ่นี้ไป เดินทางเพียงล�าพัง
เข้าสู่ดินแดนอันไร้ร้างผู้คนในป่าลึก ใช้
ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพื่อตามหาสิ่งที่
เขาใฝ่ฝันถึง
 ค�าถามปรากฎขึน้ตามมาว่า คนวยัหนุม่
อย่างนี้ยังต้องการสิ่งใดอีกเล่านอกจาก 
ชวีติทีเ่พรียบพร้อมสมบูรณ์แบบ แต่ค�าตอบ 
ที่ได้กลับเป็นเหตุผลเดียวกัน ก็เพราะด้วย
วัยหนุ่มนี่เองจึงยังใฝ่หาต้องการบางสิ่งที่
นอกเหนอืไปจากสิง่ทีก่ระแสสงัคมหยบิยืน่ให้
 ‘into the wild’ ถ่ายทอดเหตุการณ์จริง

life motion

เข้าป่าหาชีวิต
ของชีวิต ‘คริสโตเฟอร์ แม็คแคนเดอเลส’  
ผู้ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างในชีวิตออกเดินทาง 
สู ่อลาสกาดินแดนอันเหน็บหนาว ทว่า 
ระหว่างการเดินทางเขาได้พบปะกับผู้คน
หลากหลาย ตั้งแต่ผู้พยายามใช้ชีวิตอยู่
นอกกรอบก�าหนดของสงัคมแต่กย็งัใช้ชวีติ
ตามครรลอง ไปจนถงึคนทีอ่ยูภ่ายใต้กรอบ
ชวีติแคบๆ ซึง่ก�าหนดกฎเกณฑ์ไว้เอง จนถงึ
ค่อนชีวิตก็ยังไม่หลุดจากกรอบเดิมๆ 
 ในขณะที่คริสโตเฟอร์เองตั้งตนไว ้
เหนือจากกรอบเหล่านั้น นั่นคืออิสระและ
เสรภีาพในชวีติเหนอืกฎเกณฑ์ใดๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเงินทอง ชนชั้น ฐานะทางสังคม จารีต 
ประเพณี ทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สมมุติ 
และก�าหนดขึ้นในการอยู่ร่วมกัน เขาเห็น 
เพียงมุมมืดของเมืองใหญ่ ซึ่งแม้มันจะหา 
ความสะดวกมากมายแต่ก็ยังมีผู ้คนอด 
อยากแร้นแค้น แต่พวกเขาก็ยังยินยอม 

into the wild

Into the wild
ผูก้�ำกบัฯ: ฌอน เพนน์
นกัแสดง: เอมลี เฮร์ิช, 
คริสเตน สเตวอร์ท,  
เมอร์ซี ่เกย์ ฮำร์เดน

อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์เหล่านั้นราวกับไม่มีทาง 
เลือกอื่นให้ชีวิต
 เขาปรารถนาจะหลดุพ้นไปจากพนัธนาการ 
เหล่านี้ โดยเชื่อว่าป่าลึกเท่านั้นเป็นดินแดน
แห่งความอิสระจากกฎเกณฑ์ของสังคม จะ
เหลือเพียงเขากับสัญชาตญาณการเอาชีวิต
รอดและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ แต่ละ 
ลมหายใจทีเ่ขาสดูเข้าไปจะเป่ียมด้วยเสรภีาพ
ก่อเกิดเป็นความสุข
 แต่แล้วส่ิงที่ค้นพบท่ามกลางป่าเขานั้น
กลับเปล่ียนความคิดของเขาไปอย่างส้ินเชิง 
เขาได้สัมผัสความสุขอย่างลึกซึ้ง รู ้แจ้งว่า
แท้จริงแล้วความสุขคือส่ิงใดและอยู่หนใด 
เขามองเหน็ตวัเองอย่างชดัเจนว่าอะไรพาเขา
สู่จุดนี้
 บางทีส่ิงที่คนวัยหนุ ่มก�าลังตามหานั้น
อาจเป็น ‘ตัวตน’ ของพวกเขาเองมากกว่า 
สิ่งอื่นใด 
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ทุกวันนี้แม้ผู้คนจะมีสมบัติมากมาย แต่
กไ็ม่ค่อยมคีวามสขุใช่หรอืไม่ เป็นเพราะ 
ไปจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่มี 
และจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้สิ่งเหล่านั้น
มาครอบครอง แต่ไม่นานความสุข
ก็จืดจาง กลับมีความทุกข์มาแทนที่ 
เพราะอยากได้ของที่ใหม่กว่า ดีกว่า
 คนเรามักให้ค่ากับส่ิงต่างๆ ต่อเมื่อส่ิง
นัน้ยงัไม่ได้เป็นของเรา และเมือ่สญูเสยีมนั
ไป ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นวัตถุข้าวของ หรือคน
ที่เรารัก หรือความรู้สึกดีๆ ในชีวิต
 ค�าถามแรกคือ ท�าไมเราต้องเอาความ
สุขไปผูกไว้กับสิ่งที่ยังไม่ได้มา และค�าถาม
ทีส่องคอื ท�าไมเราต้องรอให้สิง่เหล่านัน้มนั
สูญหายไปเสียก่อน เราจึงจะเห็นคุณค่า
ของมัน
 ท�าไมเราจึงไม่ยอมมีความสุขกับส่ิงที่
เรามอียู ่โดยไม่ต้องใส่ใจสิง่ทีเ่รายงัไม่ได้มา
 มผีูห้ญงิคนหนึง่โดนของหนกัฟาดทีห่วั 
บาดเจ็บสาหัสเข้าโรงพยาบาล บาดแผล
ภายนอกที่เกิดขึ้นหายในเวลาไม่นาน แต่
สิง่ทีเ่กดิขึน้ตามมาคอื เธอฟังอะไรไม่รูเ้รือ่ง 
คอืได้ยนิเสยีงแต่ไม่สามารถแยกแยะความ
หมายของเสียงต่างๆ ได้ ฟังเสียงคนพูดไม่ 
รู้เรื่อง ฟังเสียงเพลงก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน  
ต่อมาก็มีปัญหาการได้กล่ิน คือไม่ได้กล่ิน
อะไรเลย จากนั้นก็มีปัญหาการรับรส กิน
อะไรก็ไม่รู้สึก มันชาไปหมดเลย แถมยัง
พูดไม่ชัดเสียอีก ต่อมาก็มองอะไรไม่ได้
เลย มองเห็นแสงก็ไม่ได้ มันพร่าไปหมด  

ที่มา: หนังสือ สุขเหนือสุข พระไพศาล  วิสาโล

ความสุขที่ถูกมองข้าม
อยูบ้่านต้องปิดม่าน เพราะตาไวต่อแสงมาก 
และสุดท้ายคือประสาทสัมผัสที่ผิวหนัง  
โดนอะไรนิดเดียวก็ปวดมาก พูดง่ายๆ คือ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย มันวิปริตไปหมด ท�าให้
เธอไม่สามารถออกไปไหนได้ เพราะพดูกบั
ใครไม่รู้เรื่อง แสงก็จ้า ฟังเสียงก็สับสนไป
หมด ทุกข์มากเลย ไม่รู้จะอยู่อย่างไร เป็น
อยู่นานหลายเดือน
 แล้ววันหนึ่ง เธอก็ได้กล่ิน กล่ินแรกที ่
รับรู้ได้คือกล่ินอาหาร เธอบอกว่ามันเป็น 
กล่ินที่หอมที่สุดในชีวิต ต่อมาก็ฟังคนพูด 
รู ้เรื่อง แล้วเริ่มมองเห็นเหมือนคนปกติ  
เริม่พดูได้ ลิน้กเ็ริม่รบัรูร้สได้ ทกุอย่างค่อยๆ 
กลบัคนืมาเป็นปกตหิมด มนัเป็นความรูส้กึ
ที่วิเศษมากตอนนั้นเองที่เธอได้คิดว่าการ
ที่เราเพียงแค่มองเห็นได้ ฟังเสียง รู้เรื่อง  
สิน้รบัรสได้ แค่นีก้เ็ป็นโชคอนัประเสรฐิแล้ว 
แต่ก่อนเธอไม่เคยเหน็คณุค่าของสิง่เหล่านี้ 
แต่ก่อนใจคดิอยากจะได้โน่นได้นีม่ากมาย 
แต่พอมาพิการชั่วคราว ถึงได้รู้เลยว่าเพียง
แค่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใช้การได้ ก็นับว่า
เป็นโชคอย่างยิ่งแล้ว เธอพูดน่าคิดมากว่า 
“เรามักไม่ตระหนักว่าเราโชคดีขนาดไหน
จนกว่าจะมีเคราะห์กรรม” นี่เธอพูดจาก
ประสบการณ์ของเธอเองเลย
 เรามขีองดมีากมายอยูก่บัตวั แต่เราไม่
เคยเห็นคุณค่าเพราะอะไร ก็เพราะมันอยู่
กับตัวเรานานจนกระทั่งเป็นเรื่องธรรมดา 
แต่เมื่อใดที่สูญเสียมันไป เราถึงจะเห็น
คุณค่าของมัน 
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health

03.00 น. - 05.00 น.
ปอด : 
ควรตื่นนอนและและออกมาสูด
อากาศในช่วงเวลานี้ที่สุด เพราะจะ
ช่วยให้เลือดลมเดินดีสมองปลอด
โปร่ง แจ่มใสผิวพรรณ 

05.00 น. - 07.00 น.
ล�าไส้ใหญ่ :
ควรขับถ่ายให้เป็นนิสัยทุกวัน เพื่อ
ไม่ให้ร่างกายดูดซึมของเสียเข้าสู่
ร่างกายซึ่งเป็นที่มาของกลิ่นปาก 
กลิน่ตวั และนานวันเข้าจะท�าให้เกดิ
มะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้

07.00 น. - 09.00 น.
กระเพาะอาหาร :   
เป็นเวลาท่ีควรรับประทานอาหาร
เช ้าที่สุดเนื่องจากกระเพาะจะ
ท�างานได้ดี ไปกระตุ้นระบบไหล
เวียนโลหิตเพื่อเลี้ยงสมอง มิฉะนั้น
จะท�าให้การคิดตัดสินใจช้า และ
หน้าแก่ก่อนวัย

Biological CloCk
จะว่ากันจริงๆ โรคมันก็เกิดขึ้นเพราะความเป็นอยู่ของเราเอง ฉะนั้นเราควร
ให้ส�าคัญกับทุกๆ วัน ในชีวิตศาสตร์ตะวันออกอธิบายการใช้ชีวิตที่จะท�าให้
ร่างกายท�างานอย่างสอดคล้องและสมดุลกับพลังชี่ (Chi) หรือ ลมปราณ 
ในร่างกายที่ไหลไปตามอวัยวะต่างๆ ตามเวลา ดังนี้

09.00 น. - 11.00 น.
ม้าม :   
หน้าที่ของม้ามคือสร้างเม็ดเลือดขาว
และมีส่วนช่วยในการย่อยไขมัน ไม่
ควรนอนในเวลานีเ้พราะจะท�าให้สร้าง
เม็ดเลือดขาวได้น้อย จะท�าให้เกิด
อาการปวดหัว เหนื่อยง่าย เป็นโรค
เกี่ยวกับเลือดและโรคอ้วน 

11.00 น. - 13.00 น.
หัวใจ :  
เป็นช่วงที่ควรท�าให้จิตใจปลอดโปร่ง
หลีกเลี่ยงการใช้ความคิดที่ก่อให้เกิด
ความเครียด และมีผลต่อการเต้นของ
จังหวะหัวใจ จะท�าให้หัวใจไม่เส่ือม
ก่อนเวลาอันควร
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13.00 น. - 15.00 น.
ล�าไส้เล็ก : 
เป็นเวลาหลงัรบัประทานอาหารเทีย่ง 
ควรเลีย่งการรบัประทานใดๆ อกี เพือ่
ให้ล�าไส้เล็กได้ท�างานในการดูดซึม
สารอาหารได้อย่างเต็มที่ เพ่ือไม่ให้
ร่างกายต้องท�างานหนัก

15.00 น. - 17.00 น.
กระเพาะปัสสาวะ  : 
เป็นเวลาที่ไม่ควรอ้ันปัสสาวะมาก
ที่สุดเพราะจะท�าให ้ของเสียใน
ปัสสาวะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้
รวดเรว็กว่าและเสีย่งต่อโรคปัสสาวะ
อักเสบมากกว่าเวลาอื่นด้วย

17.00 น. - 19.00 น.
ไต :

ส�ารวจตัวเองว่าเกิดอาการง่วง
หงาวหาวนอนบ้างหรือไม่ ถ้า

ใช่แสดงว่าไตคณุเริม่มปัีญหา
แล้ว ท�าร่างกายจิตใจให้ตื่น

ตัวเข้าไว้

 

19.00 น. - 21.00 น.
เยื่อหุ้มหัวใจ  : 
เป็นช่วงที่ควรท�าให้ร่างกายจิตใจผ่อน
คลายสบายใจที่สุด เพื่อเตรียมตัวเข้า
สู ่การนอนและไม่ให้เยื่อหุ ้มหัวใจต้อง
ท�างานหนัก

21.00 น. - 23.00 น.
พลังงานรวม  : 
ควรปล่อยให้ร่างกายทกุส่วนได้ผ่อนคลาย
ที่สุดนั่นคือ การนอน ควรเข้านอนในช่วง
เวลานี้เพ่ือเป็นการฟื้นฟูระบบกล้ามเนื้อ
ทั่วทั้งร่างกาย

23.00 น. - 01.00 น.
ถุงน�้าดี : 
นอกจากเป็นอวัยวะที่หล่ังสารช่วยย่อย
อาหารแล้ว ยังเป็นที่ชดเชยน�้าเวลาที่ร่าง
การขาดน�้า ฉะนั้นก่อนนอนควรดื่มน�้า
เข้าไปเพือ่ไม่ให้ร่างกายขาดน�า้และไม่ให้
ถุงน�้าดีท�างานหนักเกินไป

01.00 น. - 03.00 น.
ตับ : 
ห้ามรับประทานอาหารในช่วงเวลานี้เด็ด
ขาด เพราะจะเป็นการขัดขวางการขจัด
สารพิษออกจากร่างกายของตับและจะ
ท�าให้สารตกค้างอยู่ในตับ น�าไปสู่มะเร็ง
ตับได้

  egcogroup 45



HOrOsCOpE

ราศีกุมภ์ 
13 ก.พ. - 15 มี.ค.

ยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้น
งานหรือหน้าที่ใหม่ๆ เรียนรู้ 
เก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดหาก
เป็นงานด้านบริหารที่ต ้อง
เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายจะ
ได้ผลด ีความรกัอาจสัน่คลอน
ถ้ามัวแต่หมกตัวอยู่กับงาน

ราศีเมษ 
13 เม.ย. - 14 พ.ค.

หากท�างานด้านศิลปะช่วงน้ี 
จะเป ็นช ่วงน�้ าขึ้ นสู งที่ สุด  
งานสร้างสรรค์จะท�าเงินให้
อย ่างไม่คาดคิด แถมดวง
ความรักจะสวีตหวานกันยิ่ง
ขึ้น ลักกี้ท้ังอินเกมส์และอิน
เลิฟจนน่าอิจฉา

ราศีมีน 
16 มี.ค. - 12 เม.ย.

แนวโน้มสดใสในด้านการงาน 
ความส�าเร็จอยู่แค่เอื้อม อยู่ที่
ว่าจะคว้าเอาไว้หรือไม่ ความ
คิดความอ่านมากขึ้น ดวง
ความรักช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่
หรือไม่เพิ่งคบกันควรควบคุม
อารมณ์ให้อยู่ คนโสดก็ให้ใจ
ร่มๆ ไว้ก่อน

ราศีธนู 
16 ธ.ค. - 14 ม.ค.

โอกาสทางการงานจะซ่อนอยู่
ในคนรอบๆ ตัวคุณ ไอเดีย
บรรเจดิจะช่วยให้ด้านการงาน
รุ่ง มีโอกาสได้แสดงฝีมือใน
สายงาน ดวงความรกัมเีกณฑ์
ได้พบรักครั้งใหม่ หรือรักซ้อน

ราศีมังกร 
15 ม.ค. - 12 ก.พ.

ในด้านการงานจะมีวิสัยทัศน์
ที่ชัดเจนขึ้น ถ้าเป็นเรื่องการ
เงินให้รื้อโครงการตัดสินใจ
ใหม่อีกครั้งแม้ผลจะออกมา
เหมือนเดิมแต่จะมีช่องทาง
ใหม่ให้เหน็ หลกีเลีย่งการต่อสู้
ในศาล ควรใช้อารมณ์ให้น้อย
ลงเพื่อคู่รักของคุณ

ราศีพฤษภ 
15 พ.ค. - 14 มิ.ย.

มีหลายสิ่งหลายอย่างให้คิด
ในเวลาเดียวกัน โครงการ
ค้าขายจะสบโอกาสดมีช่ีองทาง 
เจริญรุ ่งเรือง จะได้ใกล้ชิด 
กับคนรักยิ่งขึ้น ความสัมพันธ์ 
พฒันาไปอกีขัน้ คนโสดเตรยีม
สละโสด สุขภาพค่อยๆ ฟื้นตัว

ดวงประจ�ำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2555
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ราศีพิจิก 
16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

หากคณุก�าลงัมองหางานใหม่ 
โอกาสมีน้อยแต่ถ้าได้จะเป็น 
โอกาสที่ดีกว่า เป็นช่วงกอบ 
โกยเงิน หากมีหนี้สินให้รีบ
ตักตวงเข้าไว้เพราะนี่คือช่วง
ปลดหนี้ของคุณ ความรัก
ยังเปราะบางควรหมั่นดูแล 

ราศีสิงห์ 
17 ส.ค. - 16 ก.ย.

สิ่งที่มุ ่งหวังมาเป็นเวลานาน
แสนนานจะเข้ามาหาโดยไม่ 
ทันตั้งตัว ครอบครัวจะเอื้อต่อ 
การงานมากกว่าช่วงใดๆ ท่ี 
ผ่านมา คนโสดมีโอกาสปิ๊งปั๊ง 
ส่วนคนมีคู่ควรหมั่นดูแลเอา 
ใจใส่กันเพิ่มขึ้น ระวังหลุดมือ

ราศีเมถุน
15 มิ.ย. - 15 ก.ค.

ดวงการเงินมาเยือน ถึงไม่ได้
ขยับขยายธุรกิจแต่จะมีก�าไร
มากขึน้ หากจะเริม่ต้นธรุกิจใด
ให้เริม่ตดัสนิใจเดด็ขาดไปเลย 
ชีวิตรักมีทะเลาะกันบ้างแต่
จะผ่านไปได้ด้วยดี หาโอกาส 
ใกล้ชิดกันบ้าง

ราศีตุลย์ 
17 ต.ค. - 15 พ.ย.

ความรักกลับมาขุ่นมัวอีกครั้ง  
แต ่การท�างานกลับท�าให ้ 
โล่งใจมากขึ้น ถ้าแยกแยะได้ 
จะประคองตัวผ่านไปได้ ส่วน 
เรื่องเงินๆ ทองๆ จะมีก�าไร 
เล็กๆ น้อยๆ

ราศีกันย์ 
17 ก.ย. - 16 ต.ค.

มีโอกาสดีในสายงาน คนโสด
จะเจอเจอเนือ้คู ่จะได้ผลก�าไร
จากการซือ้ขายหรอืการลงทนุ
ระยะยาวจากช่วงต้นปี ไม่ว่า
รออะไรอยู่ให้ใส่เย็นๆ อดทน
รอแล้วจะเกิดผล

ราศีกรกฎ
16 ก.ค. - 16 ส.ค.

เตรียมรับความเปลี่ยนแปลง
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับ
คนรอบๆ ตัว ท่ีอยู่อาศัยและ
การงาน หากต้องตัดสินใจ
ให้ถามใจจะไปได้สวย ชีวิต
รักม่ันคงยิ่งขึ้น ความสุขแบบ
สงบท�าให้ติดใจ
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Qปัจจุบัน ภาครัฐได้รณรงค์และสนับสนุนภาคเอกชนให้
สร้างโรงไฟฟ้า เพื่อผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน 

เพื่อช่วยการลดการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด อยากทราบว่า ปัจจุบัน เอ็กโก  กรุ๊ป มีความ
สนใจและให้ความส�าคัญในการใช้พลังงานทดแทนมาเป็นเชื้อ
เพลิงในการผลิตไฟฟ้ามากน้อยพียงใด  และต้ังเป้าหมายใน
อนาคตว่าจะมีก�าลังการผลิตเท่าไหร่

A เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงการให้ความส�าคัญในเรื่องของ
การใช้เช้ือเพลิงที่มีอยู่อย่างจ�ากัดเพื่อน�ามาใช้ผลิตไฟฟ้า 

ซึ่งเอ็กโก กรุ๊ป มีแผนและเป้าหมายที่จะพัฒนาและลงทุนใน
โครงการพลงังานหมนุเวยีนหรอืพลงังานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านการผลติกระแสไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โรง
ไฟฟ้าพลงังานลม และการผลติเชือ้เพลงิจากพลงังานหมนุเวยีน 
ได้แก่ โครงการผลติเชือ้เพลงิไบโอดเีซล เป็นต้น  โดย เอก็โก กรุป๊ 
ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเพิ่มจ�านวนก�าลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนหรือพลังงานทดแทน จ�านวน 300 เมกะวัตต์ ให้ได้
ภายในปี 2558 นี้ 

FAQ

did you know

ท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถส่งค�าถามได้ที่ ir@egco.com 
บริษัทจะจัดส่งของที่ระลึกให้กับค�าถามที่ได้รับการดีพิมพ์)

หน้านี้มี
ค�ำตอบ

โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วม 
(Cogeneration Power Plant)
 เป็นโรงไฟฟ้าที่ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า 2 
ระบบร่วมกัน คือ โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สและโรง
ไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ โดยน�าความร้อนจากไอเสยี
ที่ออกจากเครื่องกังหันแก๊สซึ่งมีอุณหภูมิสูง
ถึงประมาณ 550 องศาเซลเซียส มาใช้แทน
เชื้อเพลิงในการต้มน�้าของโรงไฟฟ้ากังหันไอ
น�า้ ก�าลงัผลติทีไ่ด้จากโรงไฟฟ้ากงัหนัไอน�า้ จะ
เป็นครึ่งหนึ่งของก�าลังผลิตรวมของโรงไฟฟ้า
กังหันแก๊สที่เดินเครื่องอยู่
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calendar

calendar 
activities

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก 
(กรกฎาคม – กันยายน 2555)

สิงหาคม
โครงการพบปะนักลงุทน  
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

และผู้ถือหุ้น
(Analyst Briefing) 

ครั้งที่ 3/2555

11 กรกฎาคม 
โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า

ลพบุรี โซลาร์ จังหวัดลพบุรี

29-31 
สิงหาคม

พบนักลงทุนสถาบัน งาน  
“Thailand Focus 2012”

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com
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ชีวิตไม่ใช่การค้นหาตัวตนของเราเอง
แต่มันคือการสร้างตัวตนของเราเองขึ้นมาต่างหาก
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน)
222 หมู่ที่ 5 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5146-8 | โทรสาร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐Ewww.egco . com


