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พาวุธ ฉลาดแย้ม
บรรณาธิการ

editor’s talk

life ฉบบันี ้ได้หยบิประเดน็เรือ่ง ‘น�า้’ มาพดูถงึ เนือ่งจากน�า้เป็นสิง่จ�าเป็นต่อสิง่มชีวีติบนโลกสนี�า้เงนิใบนี ้ ร่างกาย
มนษุย์มนี�า้เป็นส่วนประกอบมากกว่า 70% และร่างกายของเราต้องการน�า้เฉลีย่วนัละ 2,500 ลกูบาศก์เซนตเิมตร 
เราจะเห็นว่านอกจากความส�าคัญของการเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายแล้ว ระบบต่างๆ และการ
ท�างานของเซลล์ก็จ�าเป็นต้องใช้น�้าในการขับเคลื่อนเช่นกัน 
 มนุษย์เราใช้น�้าในการด�ารงชีวิตและการประกอบธุรกิจ ใน 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ การใช้น�้าในการเกษตร  
ภาคอุตสาหกรรม และในครัวเรือน แม้น�้าจืดที่เหมาะแก่การอุปโภคและบริโภคจะคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 ของ
ปริมาณน�้าทั่วทั้งโลก แต่หากเรามีการจัดสรรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ เราก็จะมีน�้าเพียงพอส�าหรับการหล่อเลี้ยง
ประชากร 7,000 พันล้านคนบนโลกนี้ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้น มนุษย์ยังสามารถต่อยอดการใช้น�้าที่ได้กักเก็บ
ไว้เพื่อการอุปโภคบริโภค มาเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อีกด้วย 
 ดังนั้น ในฉนับนี้ ทีมงาน life จึงน�าเสนอการใช้ “น�้า” ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด โดยเริ่มตั้งแต่ ความจ�าเป็น
ของการจัดการน�้า การจัดการน�้าเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาของการจัดการน�้าที่อาจกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน 
เหมือนเป็นจังหวะพอเหมาะพอเจาะพอดี ในระหว่างที่เขียนบทความนี้ ก็มีข่าวว่ารัฐบาลจะทดลองปล่อยน�้า
ทดสอบระบบระบายน�้าในกรุงเทพฯ จ�านวน 2 ครั้ง ในวันที่ 5 กับวันที่ 7 กันยายน 2555  ไม่ทราบว่า ณ วันที่
ปิดเล่มไปแล้ว ผลของการทดสอบจะออกมาเป็นอย่างไร เพราะเท่าที่ทราบข่าวจากสื่อต่างๆ รัฐบาลชี้แจงว่า 
การทดสอบปล่อยน�้าแต่ละครั้ง จะมีปริมาณไม่มาก ไม่เท่ากับจ�านวนน�้าที่ท่วมเม่ือปีที่แล้วแน่นอน  พวกเรา 
ชาวบ้านตาด�าๆ  กห็วงัว่าคงจะเป็นเช่นนัน้ สิง่ทีก่ลวัอย่างเดยีว กค็อื การทีไ่ม่สามารถควบคมุปัจจยัอืน่ได้ อย่างเช่น  
ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ท่ีจะก่อให้เกิดปัญหา แต่ถึงอย่างไร รัฐบาลก็คงเตรียมหาทางแก้ไขปัญหา 
ไว้แล้ว  กลบัมากล่าวถงึการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการบรหิารจดัการน�า้ ผูม้หีน้าที่ต้่องรบัผดิชอบควรบรหิาร
จัดการอย่างจริงจังและเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนั้นจะต้องเป็นการด�าเนินการที ่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมด้วย
 ผ่านมาคร่ึงปีกว่าแล้ว เม่ือ life ฉบับน้ีถึงมือท่านผู้ถือหุ้น ท่านคงได้รับทราบรายงานผลการด�าเนินงาน 
คร่ึงปีแรก ปี 2555 น้ี รวมท้ังได้รับเงินปันผลระหว่างกาลไปเรียบร้อยแล้ว ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)  ซึ่งอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการด�าเนินงานครึ่งปีแรก ปี 2555 
ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดยังไม่ได้รับเงินปันผล หรือ
หากมข้ีอสงสยัประการใดสามารถตดิต่อสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่บรษิทั ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) หรอื TSD Call center: 0 2229 2888

อยู่ร่วมกับชุมชน
             และสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน
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news update

โครงการพบปะผู้บริหารและ
งานแถลงข่าวสื่อมวลชน
เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดงาน โครงการพบปะผู ้บริหาร
และงานแถลงข ่ าวสื่ อมวลชน ครั้ งที่  3  ณ  
โรงแรมเจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี  
21 สิงหาคม 2555 เพื่อรายงานและวิเคราะห์ 
ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มเอ็กโก ใน
รอบระยะเวลาบัญชี 6 เดือน  ปี 2555 รายงานความ 
คืบหน้าและการลงทุนในโครงการต่างๆ และทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให  ้
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวมถึงนักข่าวได้ซักถาม
ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ

เอ็กโก กรุ ๊ป จัดโครงการเย่ียมชมการ 
ด�าเนินงานบริษัทจดทะเบียน (Company 
Visit)  ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้พานักลงทุน 
ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกรายชือ่จากการรบัสมคัร
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 
เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2555 และรับสมัคร 
ผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษัท โดยผู ้ถือหุ้น 
ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์ ซึ่ง 
ต้ังอยู ่  ณ จังหวัดลพบุ รี  เ ม่ือวันท่ี 11 
กรกฎาคม 2555 กิจกรรมประกอบด้วย  
รบัฟังบรรยายสรปุข้อมลูและตอบข้อซกัถาม 
จากผู ้บริหารของโรงไฟฟ้าลพบุรี โซลาร์  
จากน้ันเข้าเยี่ยมชมบริเวณห้องปฏิบัติการ
และศูนย์การเรียนรู้ Green Education  
ของโรงไฟฟ้า

โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
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โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นระดับประเทศ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 13 ปีซ้อน

คณะผูบ้รหิารเอก็โก กรุป๊ น�าโดยคณุสหสั ประทกัษ์นกุลู กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ร่วมบนัทกึเทปเพือ่ถวายพระพร เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิ
พระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวนัที ่12 สงิหาคม 2555 ณ สถานโีทรทศัน์ 
ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. โดยเทปได้ออกอากาศเมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. 

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัล “สถานประกอบ
กจิการดเีด่นระดบัประเทศ ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั
และสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2555” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ย�้า
จดุยนืในการรกัษามาตรฐานด้านการจดัการความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของโรงไฟฟ้า
ขนอม เพือ่ความปลอดภัยในการท�างานของพนกังาน โดยมี 
นายมานะ วิทวัสกุล รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าขนอม 
เข้ารับรางวัลจากนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการ
ท�างานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ประจ�าปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน
กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

news update

เอ็กโก กรุ๊ป เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศต่อเนื่อง มุ่งเป้าขยาย
ธุรกิจพลังงานครบวงจร โดยได้เข้าร่วมทุนในโครงการเหมือง
ถ่านหิน “มานัมบัง เมาราอีนิม” (Manambang Muara Enim - 
“MME”) ในประเทศอินโดนีเซีย
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เอ็กโก กรุ๊ป การลงนามสัญญา 
ซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40 และร่วมเป็นพันธมิตรกับ บริษัท 

เอก็โก กรุป๊ ลงทนุเหมอืงถ่านหนิ
ในอินโดนีเซีย

news update

ผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พีที อลัม การ์ยา นูซันทารา (PT Alam Karya Nusantara) โดย
โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 197 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมูลค่า
โครงการคิดเป็นร้อยละ 5.98 ของสินทรัพย์รวมของเอ็กโก กรุ๊ป 
ส�าหรบัโครงการเหมอืงถ่านหนิ MME ซึง่เป็นเหมอืงถ่านหนิชนดิเปิด 
(open-pit coal mine) ตั้งอยู่ที่เมืองเมาราอีนิม จังหวัดสุมาตราใต้  
ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับสัมปทานจากรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
อินโดนีเซียเป็นระยะเวลา 28 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2553 
จนถึงเดือนมีนาคม 2581 มีพื้นที่โครงการ 1,587 เฮกตาร์ หรือ 
9,918 ไร่ 3 งาน โดยโครงการได้เริ่มด�าเนินการแล้วตั้งแต่เดือน
มีนาคม 2553
 บริษัท พีที อลัม การ์ยา นูซันทารา (PT Alam Karya  
Nusantara) เป็นบริษัทสัญชาติอินโดนีเซีย ด�าเนินธุรกิจการท�า
เหมืองถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย โดยเริ่มด�าเนินการจ�าหน่าย
ถ่านหนิให้กบัตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ตัง้แต่ปี 2553 เป็นต้นมา  
สถานท่ีตั้งของเหมืองถ่านหินแห่งน้ี ซึ่งอยู่ท่ีจังหวัดสุมาตราใต้  
นบัว่าเป็นจดุยทุธศาสตร์ทีด่ ีซึง่รองรบัตลาดถ่านหนิทีม่ศีกัยภาพใน
การเติบโตสูง เช่น จีน อินเดีย ประเทศในภูมิภาคเอเชียและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น

นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ได้เยี่ยมชม “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ เอ็กโก กรุ๊ป”  
ณ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “เอสพีพี ทู” จ.สระบุรี และ 
“ลพบุรี โซลาร์” จ.ลพบุรี พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
พลังงาน โดยมี นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมผู้บริหารระดับสูงและผู้น�าท้องถิ่นร่วมให้การ
ต้อนรับ เม่ือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มี

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท้ังท่ีเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์แล้ว
และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จ�านวน 16 แห่ง รวมก�าลัง
การผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น 94.5 เมกะวัตต์ และมีแผนที่จะ
ขยายธุรกิจพลังงานทดแทนภายในประเทศอย่างต่อเน่ือง ด้วย 
เป้าหมายท่ีจะเพิ่มก�าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น 
300 เมกะวัตต์ ภายในปี 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเข้าเยี่ยมชม 
   “โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของเอ็กโก กรุ๊ป”
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความส�าเร็จในการซ้ือขายหุ้นและโอนหุ้น 
โรงไฟฟ้าเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ อย่างเป็นทางการ จาก
อินเตอร์เจน กรุป๊ (InterGen Group) ในสดัส่วนร้อยละ 45.875 เมือ่
วันที่ 11 มิถุนายน 2555 เป็นผลให้ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีสัดส่วน
การถือหุ้นในโรงไฟฟ้าเคซอนทั้งหมดร้อยละ 98 และเป็นผู้บริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าเคซอน ตลอดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว
 โรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีขนาดก�าลัง 
การผลิตติดตั้ง 503 เมกะวัตต์ และสายส่งความยาว 31 กิโลเมตร 
ต้ังอยู ่ในเคซอน บนเกาะลูซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เริ่ม 
เดินเคร่ืองเชงิพาณชิย์ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2543 และขายไฟฟ้า
ให้แก่ Manila Electric Company (Meralco) ภายใต้สัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) 25 ปี

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์)
บริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหิน
เคซอน ขนาดก�าลังการผลติตดิตัง้ 503 เมกะวตัต์ และสายสง่ 230 
กิโลโวลท์ วงจรคูค่วามยาว 31 กโิลเมตร รวมถงึอปุกรณ์ทีเ่กีย่วข้อง 

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความส�าเร็จในการซื้อขายหุ้น
และโอนหุ้นโรงไฟฟ้าเคซอนอย่างเป็นทางการ

ค่ายเยาวชนเอ็กโก รุ่นที่ 10 (โรงไฟฟ้าระยอง)
โรงไฟฟ้าระยองและทีมงานชุมชนสัมพันธ์ เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับอุทยาน
แห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จัดโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโก  
รุ่นที่ 10” ภายใต้แนวคิด “เยาวชนในโรงไฟฟ้าเชิงนิเวศ”  ณ โรงไฟฟ้า
ระยอง โดยมีเยาวชนจากโรงเรียนวัดห้วยโป่ง โรงเรียนมาบตาพุด 
พันพิทยาคาร โรงเรียนนิคมวิทยา และเยาวชนรอบโครงการ SPP  
TJ Cogen (คลองหลวง ยูทีลิติ้) จังหวัดปทุมธานี จ�านวน 50 คน เข้าร่วม 
โครงการระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก น�าโดย นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ กรรมการ 
ผู้จัดการ โรงไฟฟ้าขนอม ร่วมมือกับภาคีภาครัฐ เอกชน ชุมชน และเยาวชน 
ในอ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช น�าคณะโดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์  
ผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช ร่วมกนัท�าพธิเีปิด “โครงการสร้างบ้านใหม่ 
ใต้ทะเล ปีท่ี 6” เพื่อร่วมฟื้นฟูและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติใต้ท้องทะเลขนอม ด้วยการวางตู้คอนเทนเนอร์ จ�านวน 28 ตู้  
ลงท้องทะเลขนอม เพื่อสร้างแนวปะการังเทียมให้เป็นบ้านใหม่ของสัตว์น�้า
ทางทะเล ตลอดจนเป็นการส่งเสริมแหล่งประมงบริเวณชายฝั่งให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในอนาคต 
โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้จัดขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ท่าเทียบเรือ  
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด จ.นครศรีธรรมราช

news update

ตัง้อยูใ่นเมอืงเคซอน บนเกาะลซูอน ซึง่มจี�านวนประชากรมากทีส่ดุ
และมรีะบบไฟฟ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศฟิลปิปินส์ โรงไฟฟ้าเคซอน 
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2543 โดย
ขายไฟฟ้าให้แก่ Manila Electric Company ภายใต้สัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (PPA) 25 ปี มีสถิติการเดินเครื่องและ
ความปลอดภัยที่ดีเย่ียม และยังได้รับรางวัลและการยกย่องใน
เรือ่งความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมจากหน่วยงานต่างๆ  
ในฟิลิปปินส์ เช่น กรมแรงงานและการจ้างงานของฟิลิปปินส์  
ศูนย์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย องค์กรความปลอดภัย
ในการท�างานของฟิลิปปินส์ และส�านักงานความปลอดภัย 
ในการท�างานโลก สาขาฟิลิปปินส์ โดยมีรางวัลที่ได้รับ อาทิ
 • รางวัลโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาดีเลิศ
  ในเอเซีย โดย Asian Power  ในปี 2549
 •  รางวัลบริษัทที่ดูแลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม 
  โดย Asian Power  ในปี  2550
 •  รางวัล  CSR  ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม 
  จากหอการค้าอเมริกา ในปี  2550

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก ร่วมมือกับชาวเมืองนครศรีธรรมราช 
พัฒนาแนวปะการังเทียมใต้ทะเลขนอม
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ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) 4 โครงการ รวม 1,884.6 เมกะวัตต์ 
ได้แก่ โรงไฟฟ้าเทิน-หินบูน โรงไฟฟ้าห้วยเฮาะ โรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 
และโรงไฟฟ้าน�้างึม 2 และโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ�านวน 
2 โครงการ ได้แก่ โครงการเทินหินบูน (ส่วนขยาย) และโครงการ
หงสาลิกไนต์ รวมทั้งมีโครงการที่มีศักยภาพอีกจ�านวนหนึ่งซึ่งอยู่
ระหว่างการเจรจารับซื้อไฟฟ้า รวมก�าลังการผลิตประมาณ 7,000 
เมกะวัตต์
 แน่นอนว่า เมื่อกล่าวถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า หรือการ
สร้างเขื่อนในที่ใดๆ ก็ตาม ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งแวดล้อม ไม่
ว่าจะเป็นทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรน�้า และวิถีชีวิตของคนหรือ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงอย่างเล่ียงไม่ได้ แต่เนื่องจากความ
จ�าเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านความต้องการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้น หรือ
ความจ�าเป็นด้านเศรษฐกิจ สิ่งที่ส�าคัญในการใช้ทรัพยากรเหล่านี ้
คือต้องคงสภาพแวดล้อมเดิมไว้ให้มากที่สุด และให้ส่งผลกระทบ 
ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงน้อยที่สุด หากเล่ียงไม่ได้ 
กต้็องมกีารชดเชยและดแูลความเป็นอยูข่องชมุชนใกล้เคยีงอย่าง 
ใกล้ชดิและดทีีส่ดุ จงึจะถอืได้ว่าเป็นการด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวาม 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
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โรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 คือ 1 ในธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัท 
ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เกิดจากรัฐบาล
ไทย-สปป.ลาว ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการพัฒนาไฟฟ้าใน สปป.ลาว 2 
ฉบับ เมื่อเดือนมิถุนายน 2536 และเดือนมิถุนายน 
2539 สรุปว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือพัฒนาไฟฟ้าใน  
สปป.ลาวเพื่อจ�าหน่ายให ้แก ่ ไทยจ�านวน 3,000  
เมกะวัตต์ ภายในปี 2549 ต่อมาเนื่องจาก สปป.ลาว 
มีศักยภาพที่จะพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าอีกหลาย
โครงการ และประเทศไทยมีความต้องการพลังงานเพิ่ม
มากขึ้น รัฐบาลไทยจึงได้ตกลงขยายการรับซื้อไฟฟ้า
จาก สปป.ลาว เพิ่มเป็น 7,000 เมกะวัตต์ภายในหรือ
หลังปี 2558  

 ในฐานะท่ี เอ็กโก กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าของไทยย่อมต้องหาหนทางในการ
ด�าเนินธุรกิจเพื่อผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้า เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
ไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นของประเทศไทย ทว่าก็มี 
นโยบายและแนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
ควบคูไ่ปกบัการรกัษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและ
การพัฒนาสังคม เพื่อสร้างดุลยภาพของ
การอยูร่่วมกนัอย่างยัง่ยนื หากมโีครงการที่
ตอบสนองได้ทั้งสองทางอย่างสมดุล
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเทิน 2  
ถือได้ว่าเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าท่ี
ใช้เงินลงทุนจากต่างประเทศมากที่สุดเท่า
ที่เคยมีมาใน สปป.ลาว และเป็นโครงการ
ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีประเทศไทยรับซื้อไฟฟ้า
จาก สปป.ลาว มีก�าลังผลิตติดตั้ง 1,087  
เมกะวัตต์ สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี 
ลักษณะการให้สัมปทานแบบ Build-
Operate-Transfer ปัจจุบัน ประกอบด้วย 
ผู้ถือหุ้น ได้แก่ Electricité de France 
(EDF) ร้อยละ 40 Lao Holding State 
Enterprise (LHSE) ร้อยละ 25 และบริษัท 
ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน) (เอก็โก) ร้อยละ  
35 เริม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบครบตามสญัญา
ซื้อขายไฟฟ้าของ กฟผ. จ�านวน 948  
เมกะวัตต์ เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2553  
โรงไฟฟ้าน้ีช่วยให้ประเทศไทยสามารถ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ เป็นสะอาดปราศจากความ
เสี่ยงในด้านราคาเชื้อเพลิง
 และยังมีผลอย่างมากต่อการสร้าง 
รายได้เข้า สปป.ลาว กล่าวคอื โครงการนีจ้ะ 
สร้างรายได้รวมจากการขายพลงังานไฟฟ้า
ปีละกว่าล้านบาท มีส่วนแก้ไขปัญหาการ
ขาดดลุการค้า สปป.ลาว ก�าลงัประสบปัญหา
อย่างมากในขณะน้ี นอกจากน้ันยังช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว  
ในระยะยาวอีกด้วย

การดแูลวถิขีองชาวบ้าน
 โครงการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู ่ของชาวบ้านจากท่ีราบสูงนากายซึ่ง
ได้รับผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า
พลังน�้าน�้าเทิน 2 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การเกษตรและกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
นอกภาคเกษตร อาทิ การท�าปศุสัตว์ การ
ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และการประมงใน
อ่างเก็บน�้า 
 นอกจากนี ้รฐับาล สปป.ลาว ยงัได้ออก
กฎหมายมาเพือ่ให้สทิธขิาดในการตกปลา
ในอ่างเกบ็น�า้แก่ชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อน 
 ส�าหรับชาวบ้านท่ีอาศัยอยู ่ในบ้าน 
ยมมะลาด ทกุคนทีต้่องเสยีทีด่นิให้แก่การ
สร้างเขือ่น ต่างได้รบัการชดเชยจากรฐับาล 
สปป.ลาว แล้ว ท้ังในรูปแบบของเงินสด
และทีด่นิ 

 ส่วนท่ีบ้านค�าเกิดซึ่งอยู่ปลายน�้าและ
จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของกระแสน�า้ ท�าให้จ�านวนปลาทีช่าวบ้าน 
จะสามารถจับได้อาจลดลง ผู ้ด�าเนิน
โครงการไฟฟ้าพลังน�้า น�้าเทิน 2 ณ ขณะ
นั้น เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเข้มงวด 
เพือ่ทีจ่ะได้ด�าเนนิมาตรการอย่างทนัท่วงที 
หากพบว่าชาวบ้านก�าลังขาดสารอาหาร
ประเภทโปรตีนอันเน่ืองมาจากการลดลง
ของปลาในแม่น�้า 
 ในขณะเดยีวกนั ชาวบ้านทีอ่าศยัอยูใ่น
บริเวณน้ีก็ก�าลังด�าเนินกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของ
ตนเอง ทัง้จากการขดุบ่อเลีย้งปลาและการ
ปลูกพืช

โรงไฟฟ้าพลังน�้า น�้าเทิน 2 : 
โรงไฟฟ้าต้นแบบของ สปป.ลาว

โรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเทิน 2 เป็นโครงการ
ลักษณะเปลี่ยนทางน�้าข้ามลุ ่มแม่น�้า 
โดยการผันกระแสน�้าจากแม่น�้าเทินบน
ที่ราบสูงนากายลงมายังแม่น�้าเซบั้งไฟ
บนที่ราบค�าม่วน ซึ่งเป็นที่ตั้งที่สมบูรณ์
แบบส�าหรบัการสร้างเขือ่นโรงไฟฟ้าพลงั
น�้าขนาดใหญ่ที่ได้มาตรฐานระดับโลก
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ฟ้ืนฟสูิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั
 รายงานประจ�าปีของธนาคารโลกและ
เอดีบ ีเมือ่ครัง้ท่ียงัอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ 
ก่อสร้างระบวุ่า ผูด้�าเนนิโครงการได้ขดุถาง 
และถอนรากไม้ในพื้นท่ีกว่าร้อยละ 86  
ของพื้นที่ที่น�ามาใช้เป็นอ่างเก็บน�้าทั้งหมด 
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อคุณภาพน�้าใน 
อ่างเก็บน�้าและปลายน�้า และอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่การล่องเรอืในอ่างเกบ็น�้า 
 เนือ่งจากอ่างเกบ็น�า้ใหม่มกัจะมปัีญหา
เรื่องคุณภาพน�้า ผู ้ด�าเนินโครงการจึง
มีมาตรการเพื่อเพิ่มคุณภาพของน�้าใน 
อ่างเก็บน�้า เพิ่มออกซิเจนในน�้าโดยปรับ 
รูปแบบของการสบูน�า้เข้าและการปล่อยน�า้ 
ออกจากเขื่อนหลังจากการกักน�้าในเขื่อน
ให ้ เต็มเป ็นครั้ งแรก ซึ่งทั้ งหมดนี้ เป ็น 
วิธีการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก
ว่าสามารถช่วยบรรเทาปัญหาคุณภาพน�้า
ในอ่างเก็บน�้าของเขื่อนได้
 ขณะเดยีวกนัการอนุรกัษ์ป่าและสตัว์ป่า 
พนัธุห์ายากในพืน้ทีป่่าสงวนนากาย-น�า้เทนิ 
ทัง้หมด 4,000 ตารางกโิลเมตรอยูใ่นเกณฑ์ดี  
ซึง่เป็นผลจากมาตรการป้องกนัการลกัลอบ
ตัดไม้ และการลักลอบน�าสัตว์ป่าไปขายที่
รัฐบาล สสป.ลาว ได้ด�าเนินมาตลอด

ช่วยบรรเทาความยากจน
 เมือ่การสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้น�า้เทนิ 2 
เสร็จสมบูรณ์ลงในเดือนธันวาคมปี 2553 
รัฐบาล สปป.ลาว จึงสามารถผลิตไฟฟ้า
และส่งมอบไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่
ประเทศไทยได้ตามข้อตกลง
 ประมาณการโดยรวมแล้ว โครงการ
นี้จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ สปป.ลาว 
สูงถึง 600 ล ้านเหรียญในระยะเวลา  
25 ปี โดยรฐับาล สปป.ลาว จะน�าเงนิรายได้ 

เหล่านี้ไปใช้กับโครงการเพ่ือพัฒนาชีวิต
ความเป็นอยู ่ของประชากรยากจนและ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศ สปป.ลาว เพ่ือให้
บังเกิดเป็นผลส�าเร็จ ธนาคารโลกได้จัดท�า
โครงการเพือ่พฒันาการบรหิารการเงนิของ
ภาครัฐ (public financial management)  
ให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา รัฐบาลของ  
สปป.ลาว เองก็ได้ด�าเนินการปฎิรูปการ
บริหารจัดการต่างๆ มากมาย รวมทั้งการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดสรร
และเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐในปี 
2550 อีกด้วย
 การตรวจสอบความคืบหน ้าของ
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล ้อมและชีวิต 
ความเป็นอยูข่องชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบ 
จากการสร ้างเขื่อน ไม ่ว ่าจะเป็นโดย
ธนาคารโลกเอง โดยสถาบันการเงินที่ให้
กู้แก่โครงการ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญที่เป็น 
กลาง (independent panel of experts) 
หรือส่ือมวลชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
ต่างๆ ท�าให้โครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ 
น�้าเทิน 2 เป็นโครงการที่ได้รับการตรวจ
สอบอย่างเข้มงวดที่สุดที่เคยมีมาก็ว่าได้ 
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโครงการนี้ก็เปิดเผยสู่
สาธารณชนทั่วไปให้เข้าถึงได้

อาณาเขตกว้างขวางและเป็นเขตอนุรักษ์
ท่ีธนาคารโลกขอให้ สปป.ลาว ปกปัก
รกัษาเป็นการแลกเปลีย่นกบัการสนบัสนนุ
ทางการเงนิของสถาบนั ทางการ สปป. ลาว 
จ�าเป็นท่ีจะต้องคอยสอดส่องดูแลพื้นท่ี
เหล่าน้ีต่อไปอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการ
บุกรุกจากภายนอก

บทสรปุ
 โครงการนีไ้ด้ช่วยให้ สปป.ลาว สามารถ
น�าเคร่ืองไม้เคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรแผ่นดิน เพื่อให้มี
ความโปร่งใสและรับผิดชอบต่อประชาชน

มากขึน้ นอกจากนีโ้ครงการดงักล่าวยงัช่วย
เสริมสร้างศักยภาพของทางการ สปป.ลาว
ในการบริหารโครงการสาธารณูปโภคพื้น
ฐานขนาดใหญ่ อันมีส่วนในการส่งเสริม
บรรยากาศการลงทุนในประเทศให้ดีขึ้น
 และธนาคารโลกยังมุ ่งม่ันท่ีจะคอย
ดูแลสอดส่องเพื่อสร้างความม่ันใจว่าการ
ด�าเนินโครงการน้ีจะเป็นไปตามแผนงาน
ที่ได้วางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาว
บ้านในพื้นท่ีให้มีรายได้อย่างสม�่าเสมอ 
รวมท้ังการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติใน
บริเวณโครงการเพื่อประโยชน์ของคนรุ่น 
ต่อไป 

ประโยชน์ต่อชมุชนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง 
 รายได้จากการส่งกระแสไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังน�้าน�้าเทิน 2 สู่ประเทศไทย
นั้น ได้ไปสู่ สปป.ลาว แล้ว และถูกน�าไป
ใช้ในกิจกรรมท่ีส่งเสริมการศึกษา การ
สาธารณสุข การพัฒนาถนนหนทาง การ
แจกจ่ายไฟฟ้าในชนบท การอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อม และยงัมส่ีวนช่วยการด�าเนนิการ 
ในโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาสงัคม
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตท่ีราบสูง 
นากาย น�้าเทิน เซบั้งไฟทางตอนใต้ของ
เขื่อน และสันปันน�้าน�้าเทิน 2 อีกด้วย
 ในรายงานความคืบหน้าโครงการท่ี
ธนาคารโลกและเอดีบีน�าออกเผยแพร่ 
ยังระบุด้วยว่า ชาวบ้านท่ีเคยอาศัยอยู ่
ในท่ีราบสูงนากายจ�านวน 6,200 คน 
ซึ่งต้องโยกย้ายถิ่นฐานออกจากบริเวณ
ที่ราบสูงดังกล่าวมีความพอใจอย่างยิ่งต่อ 
สภาพแวดล้อมท่ีพวกเขาอาศัยอยู ่ใน
ปัจจุบัน โดยเกือบร้อยละ 90 ของชาวบ้าน
เหล่าน้ีรายงานว่า ชีวิตความเป็นอยู่ของ
พวกเขานั้นดีกว่าก่อนมาก

อปุสรรคทีต้่องก้าวข้าม
 แม้ว ่าจะมีความส�าเร็จท่ีเห็นได้ชัด
จากโครงการน้ีก็ตาม แต่อุปสรรคต่างๆ 
ก็ใช่ว่าจะหมดไป องค์ประกอบส�าคัญ
ท่ีสุดท่ีจ�าเป ็นจะต้องพิจารณาคือการ
ท�าให้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการตกถึง
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
 ปัจจุบันน้ี แรงกดดันต่อทรัพยากร 
ธรรมชาติในบริเวณดังกล่าวน้ันดูเหมือน
จะสูงขึ้น อันเนื่องมาจากการขยายตัวของ
ประชากร และกลุ่มคนภายนอกเข้ามาหา
ผลประโยชน์จากป่าไม้ แหล่งแร่ธาตุ และ
การประมงในบริเวณโครงการ
 ทางการ สปป.ลาว ได้พยายามท่ีจะ
หาวิธีหยุดการท�าเหมืองแร่และการตัด
ไม้ในเขตอนุรักษ์บนที่ราบสูงนากาย ซึ่งมี

น�ำเงนิรำยได้เหล่ำนีไ้ปใช้
กบัโครงกำรเพือ่พฒันำชีวติ
ควำมเป็นอยูข่องประชำกรยำกจน
และสิง่แวดล้อมในประเทศ
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financial highlight

ตลอดระยะเวลา 8 เดอืนกว่าๆ ในปีนี ้กลุม่เอก็โก แสดงให้เหน็ถงึศกัยภาพในการเป็นบรษิทัชัน้น�า ใน
การด�าเนนิธรุกจิพลงังานทัง้ในประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีนอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารขยายการลงทนุ

ในธุรกิจไฟฟ้า ตลอดจนลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ หรือพลังงาน 
ที่มีอยู ่ในธรรมชาติ ดังที่จะเห็นได้จากการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามส่ือ

หนังสือพิมพ์ รวมถึง Life Newsletter ฉบับที่ผ่านมา โดยการลงทุนดังกล่าว ยังคงมีเป้าหมายในการบริหาร
จัดการ และสรรหาโครงการที่มีคุณภาพมีผลตอบแทนที่ดีในอนาคตและอยู่ในระดับความเส่ียงที่สามารถยอมรับได้ เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดในฐานะบริษัทชั้นน�าทางด้านพลังงาน และเสริมสร้าง
ความแขง็แกร่งของฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงานให้กบักลุม่เอก็โกอย่างต่อเนือ่ง เหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงเดอืน

มิถุนายนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้
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สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2555

 ผลการด�าเนนิงานไตรมาสที ่2 ปี 2555 ของเอก็โก สิน้สดุ ณ วนัที ่30 มถินุายน 2555 มกี�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 
(FX) จ�านวน 1,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 222 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ก�าไรก่อน FX จากธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 190 ล้านบาท และจากธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 32 ล้านบาท
  ก�าไรก่อน FX จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 190 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�าไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท เอ็นทีพีซี จ�ากัด 
จ�านวน 97 ล้านบาท บริษัท บีแอลซีพี จ�ากัด จ�านวน 94 ล้านบาท เคซอน จ�านวน 69 ล้านบาท โรงไฟฟ้าระยอง จ�านวน 28 ล้านบาท  
และบริษัทร้อยเอ็ด กรีน จ�ากัด จ�านวน 15 ล้านบาท ในขณะที่ก�าไรของบริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จ�ากัด ลดลง 104 ล้านบาท และ
บริษัทเอ็กโก โคเจเนอเรชั่น จ�ากัด ลดลง 73 ล้านบาท  ก�าไรก่อน FX จากธุรกิจอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 32 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจาก
ก�าไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท เอสโก แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จ�านวน  25 ล้านบาท
 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2555 นี้ มีเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้น ได้แก่ ก�าไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของส่วนได้เสียร้อยละ 52.125  
ในเคซอนที่เอ็กโกถือไว้ก่อนที่จะมีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 45.875 ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี จ�านวน 4,310  
ล้านบาท (ซึ่งเป็นก�าไรทางบัญชีเท่านั้น) เมื่อรวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน จ�านวน 23 ล้านบาท เป็นสาเหตุท�าให้ในไตรมาส 
2 ปี 2555 เอ็กโกมีก�าไรสุทธิ เท่ากับ 6,273 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 4,524 ล้านบาท
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เมือ่วนัที ่27 สงิหาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทั มมีตอินมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากการด�าเนนิงานครึง่ปีแรก ปี 2555 
ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท ในวันที่ 21 กันยายน 2555  โดยก�าหนดวันที่ 10 กันยายน 2555 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ
ปันผล (Record date) และก�าหนดวันที่ 11 กันยายน 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล  
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

0.12

0.85

1.78

ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 30

ผ่านการเสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 23

ไม่ผ่านการเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคล

เครดิตภาษีคืนได้

เครดิตภาษีคืนได้

ไม่ได้รับเครดิตในการค�านวณภาษีเงินปันผล

เงินปันผล จ�ำนวน (บำท) ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำจ่ำยจำกก�ำไรสทุธิ

รวม 2.75 บาทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค�านวณภาษีเงินปันผล
ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ดังนี้

วันที่ จัดตั้งบริษัท / ซื้อ /  
รับโอนกิจกำร / กำรลงนำม

ประเภทโครงกำร 
/ โรงไฟฟ้ำ ก�ำลงักำรผลติ ที่ตั้ง

18 มิ.ย. 2555
ซ้ือหุ้นในบรษิทั เอสพีพี ไฟว์  จ�ากดั (เอสพีพี ไฟว์ร์) ใน
สดัส่วนร้อยละ 99.99 จากบรษิทั SunEdison Energy  
Holding (Singapore) Pte Ltd.

พลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

16 ส.ค.  2555
เข้าร่วมทุนในโครงการเหมืองถ่านหิน Manambang   
Muara Enim (MME) ในสัดส่วนร้อยละ 40

เหมืองถ่านหิน
ปริมาณ

ถ่านหินส�ารอง
140 ล้านตัน

เมืองเมาราอีนิม 
จังหวัดสุมาตราใต้ 

สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน ไตรมำสที ่2 ปี 2554 ไตรมำสที ่2 ปี 2555

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.56

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 0.11 0.42

 ก�าไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน*
  (ล้านบาท) (ไม่รวมเหตุการณ์พิเศษ) 1,764 1,986

 ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) (ไม่รวมเหตุการณ์พิเศษ) 1,749 1,963

 อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.35 3.77

 อัตรากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท) 2.47 1.38

 อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 110.13 125.44

 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.75**

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

* ก�าไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวมต้นทุนทางการเงินของ เอ็กโกและบริษัทย่อย และส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้า
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ป่าต้นน�้า บริษัทผลิตไฟฟ้า 
คนบนดอย และคนในเมือง
เ กี่ ย ว ข ้ อ ง กั น อ ย ่ า ง ไ ร  
‘ โครงการหนึ่งป ่าต ้นน�้า 
หน่ึงต้นก�าเนิดพลังงาน’ 
ท�าให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มาเชื่อม
ร้อยกัน เมื่อคนบนที่สูงผู้มี
วิถีอยู ่กับป่ากับคนที่ราบผู ้
มีวิถีอยู่กับเมือง ทั้งสองได้
ร่วมกันท�าบางส่ิงซึ่งมีความ
หมายขึ้นในโครงการนี้

ย้อนกลับไปตั้งแต่การเริ่มโครงการหนึ่งป่า
ต้นน�้า คุณสกุล พจนารถ รองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์และบริหาร
สินทรัพย์กล่าวถึง หลักคิดของเอ็กโก กรุ๊ป 
ที่ริเริ่มโครงการ
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Csr for all

หนึ่งป่าต้นน�้า 
หนึ่งต้นก�าเนิดพลังงาน
โครงการแห่งความร่วมแรงร่วมใจ

 ต้นทำงของกำร
อนุรักษ์และดูแล
สิ่งแวดล้อมอยู่ที่
จิตส�ำนึกอยู่ที่คน 
ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่
เรำต้องท�ำคือกำร

ปลูกจิตส�ำนึก 
ให้เยำวชน

 “เอ็กโกเรามีความเชื่อมีปรัชญาของ 
ตัวเองอยู ่แล ้ว ต ้นทางดีจะก่อก�าเนิด
ผลลัพธ์ปลายทางที่ดีด้วย เราจึงตั้งค�าถาม
และหาค�าตอบ ต้นทางของการอนุรักษ์
และดแูลสิง่แวดล้อมอยูท่ีจ่ติส�านกึอยูท่ีค่น  
ดังน้ันสิ่งส�าคัญท่ีเราต้องท�าคือการปลูก 
จิตส�านึกให้เยาวชน ก็เริ่มท�าค่ายเยาวชน 
เอ็กโก กรุ๊ป ไทยรักษ์ป่า ให้เยาวชนได้เรียน
รู้การใช้ชีวิตท่ามกลางห้องเรียนธรรมชาติ
อย่างป่าต้นน�้า และเราก็เห็นคนกลุ่มหนึ่ง 
ท่ีเขาอาศัยอยู ่ ท่ี น่ันช่วยดูแลป่าต้นน�้า 
พวกเขาคือคนที่มีจิตส�านึกท่ีดี เราจะช่วย
สนับสนุนหรือส่งเสริมอะไรได้บ้างท่ีท�าให้
เขาเหล่านั้นอยู่ได้ และอยู่อย่างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีด้วย”
 สองวิถี สองหนทางมาก้าวร่วมกัน 
ท�าให้นึกถึงหนทางศักด์ิสิทธิ์ของนักรบ 
ชัมบาลาซึ่งกล่าวว่า “ก้าวแรกแห่งการ
ประจกัษ์แจ้งในความดงีาม พืน้ฐาน คอืการ 
เห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีอยู่”
 บริษัทผลิตไฟฟ้าอย่าง เอ็กโก กรุ๊ป  
เห็นคุณค่าในความรู้และศักยภาพเร่ือง
พลังงานไฟฟ้าท่ีองค์กรมี ขณะเดียวกันก็
เห็นความเชื่อมโยงของป่าและน�้า เม่ือมี
ป่าจึงมีน�้า และค้นพบคุณค่าของคน ของ
ชุมชน
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มีน�้า มีป่า มีชุมชน นี่คือ วัฏจักรการอยู่ 
ร ่วมกันอย ่างเกื้อกูล คนส ่วนใหญ่ที่ 
เอ็กโก กรุ๊ป เข้าไปท�างานด้วยเป็นชาวเขา
เผ่าปกากะญอ พวกเขามีค�าที่สืบทอดกัน
มาหลายชั่วอายุว่า ‘ออที กะตอที ออเป‚  
ยก กะตอเป‚ ยก ‘ แปลว่า ‘กินจากน�้า ต้อง
รกัษาน�า้ กนิจากป่า ต้องรกัษาป่า’ เขาแลเหน็ 
คุณค่าในสิ่งที่เขามีอยู่และพยายามปกปัก 
รักษาไว้จึงท�าให้เราคนเมืองได้มีน�้าใช้  
มีความสุขอยู่ทุกวัน ดังที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชด�ารัสไว้ว่า
 “การที่ จะมีต ้นน�้ าล� าธารไปชั่ ว 
กาลนานนั้น ส�าคัญอยู่ที่การรักษาป่า
และปลูกป่าบริเวณต้นน�้า”
 การด�าเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า  
ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับป่า หากแต่เมื่อ
มองลึกลงไป เราพบว่าทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยง
กัน ไม่ต่างจากค�าของชาวปกากะญอ เมื่อ
เราอยู่บนโลก ก็ต้องรักษ์โลก ดังนั้น การท�า

ธุรกิจอย่างยั่งยืนคือการเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ให้ความส�าคัญกับการดูแลสังคม
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนองพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในเรื่อง ‘การอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน�้า’ และ
สนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่อง ‘การ
พัฒนาพลังงานทดแทน’ เอ็กโก กรุ๊ป จึง
ร่วมมอืกบักรมพฒันาพลงังานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาด
เล็กมากระดับชุมชน โดยวางเป้าหมายท�า
โครงการน�าร่องในพื้นที่ป่าต้นน�้า 6 แห่ง
 “งานหลักของโครงการคือ การลงไป
พัฒนาระบบการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาด
เล็กให้คนในชุมชนได้มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งไฟฟ้า
ที่ผลิตได้นี้ได้มาจากพลังงานสะอาด ไม่
ท�าลายสิ่งแวดล้อม เพียงพอต่อการใช้งาน  
เราเหน็ความเชือ่มโยงว่า การทีเ่ราน�าไฟฟ้า 
ไปให้ชมุชนทีด่แูลรกัษาป่า เสมอืนเป็นการ
เอาสิ่งที่ เรามี คือความรู ้ เรื่องการผลิต
กระแสไฟ ไปขอบคุณคนและชุมชนที่ดูแล
รักษาป่าต้นน�้าให้เรา เมื่อเขามีไฟฟ้าใช้ 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น ลูกหลานไม่จากถ่ินไป 
เขาก็ยิ่งมีก�าลังในการดูแลป่าต้นน�้า”
 หากมองในภาพใหญ่ นี่คือการน�า
พลังงานมาเป็นกลไกช่วยในการอนุรักษ์
ดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวิธีคิดและการ
ท�างานทีท่�าให้เกดิความเข้าใจใหม่ แตกต่าง 
จากที่เคยเป็นมาซ่ึงมักมองว่าการได้มา 
ซึ่งพลังงานต ้องแลกด้วยการสูญเสีย 
สิ่งแวดล้อมบางส่วนไป 
 ใ น พิ ธี เ ป ิ ด โ ค ร ง ก า ร พื้ น ที่ แ ร ก ที ่
บ ้านสันดินแดง ซึ่ งได ้รับเกียรติจาก  
ดร.พรชยั รจุปิระภา ปลดักระทรวงพลงังาน
ในขณะนัั้น ท่านกล่าวไว้ว่า 
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 “โครงการหนึง่ป่าต้นน�า้ หนึง่ต้นก�าเนดิ
พลังงาน ถือเป ็นต ้นแบบการพัฒนา
ไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กในเชิงบูรณาการ 
ท่ีสมบูรณ์แบบ คือสามารถเช่ือมโยง 
ป่าไม้ ต้นน�้า ชุมชนและพลังงานให้อยู ่ 
ร่วมกนับนวงล้อแห่งการพฒันาเชงิอนรุกัษ์
และพอเพียงซึ่งเป็นต้นทางสู่ความยั่งยืน 
ขณะเดียวกันสามารถผสานความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนท้ัง
ด้านนโยบาย องค์ความรู้ และศักยภาพ
ของบคุลากรในการเสรมิสร้างชมุชนพึง่พา
ตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
 น่ันคือ ส่ิงท่ีเราเอ็กโก กรุ ๊ป ต้ังใจ
ยิ่งกับการท�างานในโครงการน้ี ซึ่งขณะ
น้ีเราด�าเนินการไปแล้วใน 3 พื้นท่ีคือ  
บ้านสันดินแดง บ้านห้วยวอก อ.จอมทอง 
ซึง่อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์  
และบ้านโป่งสะแยน อ.แม่แจ่ม ซึ่งอยู ่ 
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม และ
ก�าลังด�าเนินการอยู ่คือ บ้านห้วยหลวง  
บ้านฮากเกี๊ยะ เป็นพื้นที่ 4 ในเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์

กำรที่จะมีต้นน�้ำล�ำธำร
ไปชั่วกำลนำนนั้น ส�ำคัญอยู่ที่ 
กำรรักษำป่ำและปลูกป่ำ
บริเวณต้นน�้ำ



today green

 แนวคิดหลักในการด�าเนินโครงการ
ที่ทีมงานยึดมั่นคือ ต้องรบกวนธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เมื่อก่อสร้าง
ก็จะเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ การวาง
ท่อส่งน�้าหรือสายไฟก็ต้องคิดร่วมกันอย่าง
รอบคอบ ท�าอย่างไรที่จะไม่ต้องตัดต้นไม้
แม้แต่ต้นเดียว การออกแบบอาคารไฟฟ้า
พลงังานกต้็องกลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม 
รวมถึงทางระบายน�้าออกก็ต้องคิดว่า ท�า
อย่างไรจะให้น�า้นัน้สามารถคนืกลบัไปเป็น
ประโยชน์ในธรรมชาติได้อีก
 ขณะเดียวกัน มูลนิธิ ไทยรักษ ์ป ่า  
เอ็กโก กรุ๊ป สถาบันการศึกษาในท้องถิ่น  
อาทิ  มหาวิทยาลัย เ ชียงใหม ่  และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการ ต่างก็รับรู้และเข้าใจตรงกันว่า 
ภารกจิของโครงการหนึง่ป่าต้นน�้าฯ ไม่ได้มี
แค่การพฒันาหรอืสร้างระบบไฟฟ้าเท่านัน้ 

แต่ต้องช่วยกันสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้กับชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนพึ่งพา
ตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 นั่นคือ ต้องสร้างภูมิคุ ้มกัน มีความ
เข้าใจที่รู ้ทันการพัฒนาที่มาในนามของ
ความเจริญทางวัตถุ  เหมือนดังที่ พะตีตูลู  
ผู ้อาวุโสของบ้านสันดินแดง บอกกับ
เราและลูกหลานในชุมชนในวันที่มีการ
ประชมุเลอืกคณะกรรมการการใช้ไฟฟ้าใน 
ชุมชนว่า 
 “เมื่อเรามีไฟแล้วก็ต้องมีคนมาดูแล 
เพือ่จะดแูลยงัไงให้วถิชีวีติเหมอืนเดมิ ไม่ใช่
ว่า ไฟมาปุ๊บลืมพ้ืนที่ท�ากิน ถ้าแบบนี้ไม่
ต้องท�าดีกว่า อย่างนั้นมันจะล้มวัฒนธรรม
ต้ังแต่ปู่ย่าตายายไป ถ้าใครไม่ยอมฟังจะ
ตัดไฟเลย เราท�าจริงๆ”
 

หลังจากการสร ้างระบบไฟฟ ้าในแง ่
โครงสร้าง วสัด ุอปุกรณ์พร้อม สิง่ทีโ่ครงการฯ  
ต้องด�าเนินการต่อคือ เชื่อมประสานให้
ชุมชนมีการตกลงร่วมกันถึงกติกาการใช้
ไฟฟ้าต่างๆ นี่จึงเป็นการด�าเนินโครงการที่
ไม่ได้สร้างเพยีงวตัถแุต่สามารถสร้างความ
ยั่งยืนได้ เพราะชุมชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ 
เร่ิมต้นและยังมีความเป็นเจ้าของท่ีจะ
ก�าหนดข้อตกลงการดูแลรักษา การใช้
ประโยชน์ด้วยตนเอง
 ในภาพรวมมีการศึกษาค�านวณว่า 4 
ชุมชนหรือ 4 หย่อมบ้าน ที่กระจายอยู่รอบ
ผืนป่าต้นน�้าบนดอยอินทนนท์และหุบเขา
แม่แจ่มนั้น สามารถช่วยดูแลและอนุรักษ์
ผืนป่าต้นน�้าได้มากกว่าปีละ 33,000 ไร่ 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในประเทศไทยได้ปีละ 255 ตัน และใน
มิติเศรษฐกิจ การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า

Csr for all

ขนาดเล็กระดับชุมชนนี้ สามารถประหยัด 
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณปีละ 6 แสนบาท
 น่ันคือ ส่ิงท่ีโลกและประเทศชาติ
ได้รับในภาพรวม แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้นและมี 
ความหมายท่ีงดงามยิ่งในโครงการน้ีคือ
ผูค้น คนบนดอยได้รอยยิม้ ได้คณุภาพชวีติ
ที่ดีขึ้นเมื่อมีไฟฟ้าใช้ ลูกหลานมีโอกาสใน
การเรียนรู้มากขึ้น 
 คนใน เ มื อ ง อย ่ า ง พ นั กง านหรื อ
นักศึกษาที่เป็นจิตอาสาลงไปร่วมท�างาน
ในโครงการก็ได้รอยยิ้ม ได้ความสุขใจ
จากการค้นพบแลเหน็คณุค่าของตนเองใน 
อีกมุมหน่ึง ขณะเดียวกันก็ได ้เ รียนรู ้ 
หลากมุม ทั้งทักษะในการท�างาน การใช้
ชีวิต เห็นวัฒนธรรม วิธีคิด เห็นต้นทาง
ของความสะดวกสบาย ทีม่าของน�า้ ไฟฟ้า 
ความเชือ่มโยงของป่าต้นน�า้กบัต้นก�าเนดิ
พลงังานและธรรมชาต ิอนัเป็นต้นสายธาร

มูลนิธิไทยรักษ์ป่ำคือ องค์กรสำธำรณ
กุศลที่เอ็กโกก่อตั้งขึ้นในปี 2545 
เพื่อเป็นกลไกในกำรท�ำงำนด้ำนกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่ำงจริงจังเป็น
รูปธรรม โดยได้จัดสรรงบประมำณ
เป็นเงิน 10 ล้ำนบำท น�ำขึ้นทูลเกล้ำ
ถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรม
รำชินีนำถ เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ 
ในโอกำสพระรำชพิธีมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 6 รอบในปี 2542 
ซึ่งได้พระรำชทำนกลับมำเป็นทุนเริ่ม
แรกของกำรจัดตั้งมูลนิธิฯ 
 
ทั้งนี้ มูลนิธิไทยรักษ์ป่ำ ได้รับ
ประกำศเป็นองค์กรสำธำรณกุศล 
จำกกระทรวงกำรคลังเมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกำยน 2554 และด�ำเนินงำน
ด้ำนกำรอนุรักษ์ผืนป่ำต้นน�้ำล�ำธำร
และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ภำยใต้นโยบำยด้ำนควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคมของเอ็กโก กรุ๊ป

ที่หล่อเลี้ยงสรรพชีวิต
 ดังนั้น จิตส�านึกที่เอ็กโก กรุ๊ป ตั้งต้นไว้
ว่าเป็นต้นทางทีด่ทีีจ่ะก่อผลลพัธ์ปลายทาง
ที่ดีนั้นก็เกิดขึ้นอย่างแนบแน่นงดงาม เป็น
จิตส�านึกสาธารณะท่ีจะด�ารงอยู่ในจิตใจ
ของทุกคนที่เข้าร่วมในโครงการนี้ 
 เมือ่เราทกุคนแลเหน็คณุค่าของสิง่ทีเ่รา
มีอยู่ เหมือนกับที่เอ็กโก กรุ๊ป เห็นศักยภาพ
ด้านการผลิตไฟฟ้าและก�าลังคน กระทรวง
พลังงานเห็นศักยภาพขององค์ความรู้ที่มี  
เครือข่ายจิตอาสาหลายส่วนมองเห็นสิ่ง
ท่ีตนท�าได้ เม่ือมาร่วมแรงร่วมกันเป็น 
น�้าหนึ่งใจเดียวกัน จึงยิ่งท�าให้ตระหนักชัด
ว่าเราอยู่ไม่ได้ หากสังคมอยู่ไม่ได้  และ
หากสังคมอยู ่ดีมีสุข เราทุกคนซึ่งเป ็น
ส่วนหน่ึงของสังคมจะอยู ่ดีมีสุข รวมถึง 
สิ่งแวดล้อมของโลกใบน้ีก็จะคงอยู่อย่าง
ยั่งยืนไปด้วย 

      เมือ่เรำมไีฟแล้ว
กต้็องมคีนมำดแูล

เพือ่จะดแูลยงัไง
ให้วถิชีวีติเหมอืนเดมิ

ไม่ใช่ว่ำ ไฟมำปุบ๊
ลมืพืน้ทีท่�ำกนิ
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มากกว่า 3 ใน 4 ของพื้นที่ผิวโลกถูกปกคลุมด้วยน�้า เป็นน�้าเค็มเสียร้อนละ 97 ที่เหลือเป็น 
น�า้จดื แต่ 2 ใน 3 ของส่วนทีเ่ป็นน�า้จดืนี ้มสีภาพเป็นน�า้แขง็แถบขัว้โลกซึง่มนษุย์และสัตว์ไม่สามารถ 
ใช้ประโยชน์ใดๆ ได้ ฉะนั้นน�้าที่ให้มนุษย์และสัตว์ใช้จึงมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น 
 หากจัดแบ่งปริมาณน�้าที่มีให้เหมาะสม ประชากรโลกประมาณ 7,000 กว่าล้านคนก็จะม ี
น�้าใช้กันทุกคนอย่างพอเพียง แต่แหล่งน�้าจืดที่มีในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ไม่ได้อยู่กระจายกันอย่าง
เท่าเทยีม เช่น แม่น�า้อะเมซอนซึง่คดิเป็นร้อยละ 15 ของน�า้จดืของโลกกลับแทบไม่มผีูค้นอาศยัอยู่  
กลับกันในเมืองบางเมืองซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น กลับไม่มีน�้าจืดใช้อย่างเพียงพอ เพื่อไม่ให้มี
น�้ามากจนเป็นอุทกภัยหรือน้อยจนเป็นภัยแล้งต่อมนุษย์ จึงต้องมีตัวช่วยในการจัดการน�้า

การจัดการน�้าของ
ชลประทาน

อ่างเก็บน�้าเขาเต่า

อ่างเก็บน�้า
เป็นทะเลสาบน�า้จดืทีม่นษุย์สร้างขึน้โดยการสร้างเขือ่นขวางกัน้ล�าน�า้ธรรมชาติ 
ท�าให้เป็นแหล่งทีเ่กบ็กกัน�า้ฝนซึง่ไหลมาบนผวิดนิให้ขงัรวมกนัไว้ เพือ่ควบคุม
การไหลของน�้าในแม่น�้าล�าธารตามธรรมชาติให้มีปริมาณที่เหมาะสม ส�าหรับ
น�าน�้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
 เช่น อ่างเกบ็น�า้บางพระ สร้างปิดกัน้ห้วยใหญ่ ห้วยสคุรบี และห้วยบางพระ 
ท่ีบ้านบางพระ ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตัวเขื่อนสูง  
24 เมตร สันเขื่อนยาว 1,720 เมตร เก็บน�้าได้ 110 ล้านลูกบาศก์เมตรใช้
ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค การอุตสาหกรรม และการประปา ที่อ�าเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียงซึ่งก�าลังได้รับการพัฒนาให้เป็น
เมืองท่าอุตสาหกรรม และใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกได้ 8,500 ไร่

ฝาย
หน้าท่ีของฝายคือทดน�้าที่ไหลมาตามล�าน�้าให้มีระดับสูงจนสามารถไหลเข้า
คลองส่งน�้าได้ตามปริมาณที่ต้องกาลในฤดูกาลเพาะปลูก ส่วนน�้าที่เหลือจะ
ไหลล้นข้ามสันฝายไป ส่วนใหญ่ฝายสร้างขึ้นทางต้นน�้าของล�าน�้าธรรมชาติ 
จะไม่สูงมากนัก รูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมคางหมู

กำรใช้น�้ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 
และประหยัดในวันนี้ย่อมช่วย 

ต่ออำยุทรัพยำกรอันล�้ำค่ำนี้ได้

ฝายหินก่อ

เขื่อนภูมิพล

มนุษย์

talk tell told
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ฝายคอนกรีต
ฝายคอนกรีตเสริมเหลก็ มลีกัษณะเป็นตอม่อคอนกรตี ตัง้อยูบ่นพืน้
คอนกรตีเป็นระยะ ห่างกนัประมาณ 2 เมตร ตลอดความกว้างของ
ล�าน�้า ช่องระหว่างตอม่อทุกช่องมีก�าแพงคอนกรีตท�าหน้าที่เป็น 
สนัฝาย และมแีผ่นไม้กระดานส�าหรบัไว้อดัน�า้เมือ่ต้องการยกระดบั
น�้าให้สูงขึ้น 
 ฝายคอนกรีตล้วนหรือฝายหินก่อเป็นก�าแพงทึบ มีรูปตัด
คลายรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ซึ่งสันฝายแคบกว่าฐานฝาย โดยปกติ
ไม่มีลาดฝายด้านเหนือน�้า  หน้าฝายตั้งชันเป็นแนวดิ่งกับพื้นฝาย 
ส่วนลาดฝายด้านท้ายน�้ามีส่วนสัดตามที่ค�านวณได้ เพื่อให้น�้า
ไหลข้ามฝายสะดวกและไม่ให้น�้าตกกระแทกพื้นฝายแรงเกินไป  
รปูตดัของฝายจะถกูดดัแปลงไปบ้าง คอื จะท�าสนัฝายและบรเิวณ 
ที่ปลายลาดฝายตัดกับพื้นท้ายน�้าไม่ให้มีเหลี่ยมมุมเหลืออยู่เลย 
 

ฝายยาง
ฝายยางมักน�ามาเสริมระดับสันฝายคอนกรีตเพื่อทดน�้าให้มี
ระดับสูงขึ้น และสามารถเสริมระดับสันทางระบายน�้าล้นของ 
อ่างเก็บน�้าเพ่ือเก็บกักน�้าให้มากขึ้นได้อีกด้วย ฝากยางยังใช้
ปิดก้ันปากแม่น�้าเพ่ือเก็บกักน�้าจืดและป้องกันน�้าเค็ม เพ่ือหลีก
เล่ียงปัญหาบานประตูกั้นน�้าถูกน�้าเค็มกัดกร่อนช�ารุดเสียหายเร็ว 
เกนิไป และสามารถระบายตะกอนทีท่บัถมบรเิวณหน้าฝายได้ด้วย 
 เป็นฝายที่สามารถควบคุมการพองตัวและยุบตัวด้วยน�้า หรือ
อากาศเพื่อเก็บกักน�้าในล�าน�้าเหนือฝาย ส�าหรับใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรและการอปุโภคบรโิภคในฤดแูล้ง สามารถลดระดบัเพือ่
ระบายน�้าซึ่งมากเกินความต้องการในฤดูฝน 
 ฐานฝายและพื้นลาดตลิ่งสร้างด้วยหินก่อคอนกรีตหรือ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายยางจะประกอบด้วยแผ่นยางม้วนเป็น
รูปคล้ายทรงกระบอก วางพาดขวางตลอดล�าน�้าแล้วยึดติดแน่น
กับฐานฝาย และที่ตล่ิงทั้งสองฝั่งตามแนวขอบยางด้านเหนือน�้า  
ซึง่หลงัจากสบูลมหรอืน�า้เข้าไปในตวัฝายยางจนถงึระดบัความดนั 
ที่ก�าหนดแล้ว ตัวฝายยางนี้จะสามารถกักน�้าได้ตามที่ต้องการ

เขื่อน
เมือ่จ�าแนกเขือ่นตามการสร้างจะสามารถแบ่งเขือ่นเป็น 4 ประเภท 
คือ เขื่อนหินถม เขื่อนดินถม เขื่อนคอนกรีต เขื่อนคอนกรีตบดอัด
แน่น แต่ละประเภทก็คุณสมบัติแตกต่างกันไป การจะเลือกสร้าง
เขือ่นประเภทใดนัน้ต้องมกีารวเิคราะห์และพจิารณาอย่างละเอยีด 
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและสภาพของฐานราก ว่า
เขื่อนประเภทใดมีราคาถูกและสร้างได้มั่งคงแข็งแรงกว่ากัน แต่
หากพจิารณากนัตามการใช้งาน หน้าทีห่ลกัของเขือ่นกค็อื การเกบ็

กกัน�า้และการระบายน�า้ ปัจจบุนัเขือ่นมหีน้าทีห่ลกัอกีด้านคอืการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยพลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งในประเทศไทยมา
จากการป่ันไฟจากเขือ่น นอกจากนีย้งัเป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีด้วย
 เขื่อนเพื่อการเก็บกักน�้าน้ีจะมีประโยชน์ในช่วงเวลาน�้ามาก
เกินความต้องการหรือช่วงเวลาที่ขาดแคลนน�้าก็ยังมีน�้าใช้ เขื่อน
ท่ีสร้างปิดกันล�าน�้าธรรมชาติระหว่างหุบเขาหรือเนินสูงเพื่อ 
กักน�้าท่ีไหลมามากไว้ทางด้านเหนือเขื่อน น�้าท่ีเก็บไว้น้ีสามารถ
น�าออกมาใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ เช่น เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล,  
เขื่อนภูมิพล, เขื่อนแก่งกระจาน, เขื่อนแม่กวงอุดมธารา, 
เขื่อนกิ่วลม, เขื่อนล�าปาว, เขื่อนล�าตะคอง, เขื่อนสิริกิต์ิ ฯลฯ 
 โดยการปล่อยน�า้นัน้จะมทีัง้แบบทีค่่อยๆ ปล่อยให้ระบายออก
มา และกักน�้าไว้ให้นานที่สุดแล้วให้น�้าซึมเข้าไปในฝั่งหรือไหลซึม
เข้าไปในดิน เพื่อเพิ่มระดับน�้าใต้ดิน
 ส่วนเขื่อนระบายน�้า น้ันจะสร้างขวางล�าน�้า ส�าหรับทดน�้า
ท่ีไหลมาให้มีระดับสูงจนสามารถส่งเข้าคลองส่งน�้าได้ตาม
ปริมาณที่ต้องการในฤดูกาลเพาะปลูกเช่นเดียวกับฝาย แต่เขื่อน 
ระบายน�้าจะระบายน�้าผ่านเขื่อนไปได้ตามปริมาณที่ก�าหนด โดย
ไม่ยอมให้น�้าไหลล้นข้ามสันเขื่อนเพื่อน�าไปใช้ในการประปา และ
ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น เขื่อนพระราม 6, เขื่อนปัตตานี, เขื่อน
เจ้าพระยา, เขื่อนเพชร, เขื่อนนเรศวร, เขื่อนวชิราลงกรณ์ ฯลฯ
 แม้จะมีการจัดการน�้าบนดินด้วยตัวช่วยเหล่านี้แล้ว แต่ภาวะ
การขาดแคลนน�้าบนดินก็ยังคงมีอยู่ท�าให้หลายๆ ประเทศหันมา
ใช้น�้าใต้ดินมากขึ้น เพราะได้มีการส�ารวจพบว่า ในบางประเทศ
ปริมาณน�้าใต้ดินมีมากกว่าน�้าบนดินที่ประเทศนั้นมีถึง 3,000 เท่า 

 ตามปกติน�้าใต้ดินก็สะอาดกว่าน�้าบนดิน แต่การขุดเจาะ 
น�้าใต้ดินขึ้นมาบริโภค จะมีผลท�าให้ดินทรุด และในบางสถานที่
น�้าใต้ดินอยู่ไม่ลึกนัก สารไนเตรตที่เกษตรกรใช้ อาจซึมลึกลงไป
ถึงน�้าใต้ดิน
 อันท่ีจริง เราทุกคนต้องการน�้าไม่มากนักในการด�ารงชีวิต 
เพียงแค่วันละ 2 ลิตรเพียงพอ ซึ่งเราได้น�้าส่วนหน่ึงจากอาหาร
แล้ว แต่เราจ�าเป็นต้องใช้น�้าอีกส่วนในกิจกรรมอื่นๆ อีกเช่น การ
ซักล้าง อย่างการใช้ชักโครกอาจจะมากถึง 10 ลิตร ใช้ในการ 
อาบน�า้อาจมากถงึ 100 ลติร เป็นต้น ดงันัน้การใช้น�า้อย่างรูค้ณุค่า 
และประหยัดในวันนี้ย่อมช่วยต่ออายุทรัพยากรอันล�้าค่านี้ได้ 

ฝายคอนกรีต

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

ฝายยาง

ฝายยาง

เขื่อนสิริกิติ์ 

เขื่อนล�าตะคอง

       โดยพลังงำนไฟฟ้ำ
ส่วนหนึ่งในประเทศไทย
มำจำกกำรปั่นไฟจำกเขื่อน
นอกจำกนี้ยังเป็นสถำนที่
ท่องเที่ยวอีกด้วย

talk tell told
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inside expert

เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เข้ารับต�าแหน่งอธิบดี
กรมชลประทานเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา มี
ภารกิจมากมายท้ังสานต่อ ปรับปรุงและ
ฟื้นฟู ทั้งนี้ก็เพื่อให้การจัดการน�้าเป็นไปอย่าง 
ราบรื่นและไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ�้ารอยอย่าง 
ในปีที่ผ่านมา
 อุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้วอาจท�าให้หลายคน
เข้าใจผิดว่ากรมชลประทานมีหน้าที่แก้ไขปัญหา 
น�้าท่วมเพียงเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วหน้าที่และ
ภารกิจของกรมชลประทานมีมากมายกว่านั้นย่ิงนัก  
ยามน�้าน้อยต้องจัดการให้มีน�้าทั่วถึง ยามน�้ามาก
ต้องจัดการไม่ให้เกิดเป็นอุทกภัย รายละเอียดการ
จดัการเรือ่งเหล่านีย่้อมต้องได้ฟังจากผูเ้ชีย่วชาญและ 
ผู้รับผิดชอบโดยตรง
 
การจัดการน�้าของไทยตอนนี้ เป ็นไปเพื่อจุด
ประสงค์ใดเป็นหลัก
 เราวางแผนการบริหารจัดการน�้าแยกเป็นฤดูแล้ง
คือเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม
 ในฤดูแล้งจะมีคณะอนุกรรมการวางแผนและ 
ส่งเสรมิการเพาะปลกูพชืฤดแูล้ง ก�าหนดนโยบายและ
มาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการน�้า ให้สอดคล้อง
กับสภาพน�้าต้นทุนในอ่างเก็บน�้า แนวโน้มการตลาด 
และสถานการณ์อื่นๆ โดยให้ความส�าคัญในเรื่องการ
อุปโภคบริโภค และการประปา เป็นอันดับแรก รองลง
ไปก็คือการรักษาระบบนิเวศทางน�้า เช่น การผลักดัน
น�้าเค็ม การผลักดันน�้าเสีย ต่อไปคือการเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรมเป็นอันดับสุดท้าย

เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ
อธิบดีกรมชลประทาน

 ในฤดูฝนการบริหารจัดการน�้าจะ
วางแผนการใช้น�้าแบบยั่งยืน โดยจัดสรร
น�้าให้สอดคล้องกับปริมาณน�้าต้นทุนใน 
อ่างเก็บน�้าเพื่อสนับสนุนการใช้น�้าทุก
กิจกรรมในพื้นท่ีต่างๆ อย่างท่ัวถึงและ
เป็นธรรมโดยอาศัยน�้าฝนเป็นหลักและ
สนับสนุนน�้าชลประทานเสริมในช่วงต้น 
ฤดูฝน หรือช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วง
 เรามีแผนการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
อทุกภยั เนือ่งจากในช่วงฤดฝูนของทกุปีจะ
เกดิอทุกภยัขึน้บ่อยครัง้ กรมชลประทานจงึ
ก�าหนดแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัยขึ้น เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง ในการบรหิารจดัการอ่างเกบ็น�้า 
การแจ้งข้อมูลสถานการณ์น�้า และการให้
ความช่วยเหลือ พร้อมท้ังประสานส�านัก 
ฝ น ห ล ว ง แ ล ะ ก า ร บิ น เ ก ษ ต ร จั ด ท� า 
แผนการเพิ่มปริมาณน�้าต้นทุนอ่างเก็บน�้า 
ขนาดใหญ่

แล้วแผนเร่งด่วนคืออะไร
 ส�าหรับมาตรการฟื้นฟูเร่งด่วนในการ
ซ่อมแซมอาคารชลประทาน คันกั้นน�้าท่ี
เสียหายเมื่อปีที่แล้วให้สามารถด�าเนินการ
ซ่อมแซมแล้วเสรจ็ตามเป้าหมายคอื ต้นน�า้
แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน กลางน�้าแล้ว
เสร็จในเดือนกรกฎาคม และปลายน�้าแล้ว
เสร็จในเดือนสิงหาคม ท�าให้สามารถใช้
ควบคุมปริมาณน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ส่วนงานท่ีอาจด�าเนินการล่าช้าได้แก่  
งานตามแผนป้องกันอุทกภัยระยะยั่งยืน  
ซึง่กรมชลประทานได้รบัอนมุตังิบประมาณ
ในเดือนมิถุนายนเพื่อด�าเนินการจัดท�า
แนวคันก้ันน�้า ริมแม่น�้าเจ ้าพระยาฝั ่ง 
ตะวนัออก ตัง้แต่ปากคลองระพพีฒัน์ จนถงึ 
ปากแม่น�้าเจ ้าพระยา ปรับปรุงคลอง 
ระบายน�้า ซ่อมแซมประตูน�้าและติดต้ัง
สถานีสูบน�้าเพิ่มเติม 

 ในพื้นท่ีฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก 
ของแม ่น�้ า เจ ้าพระยา และโครงการ 
ขุดลอกแม่น�้าและคลองขนาดใหญ่เพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน�้าทางพื้นท่ี
ภาคเหนือ กลาง จ�านวน 117 รายการ 
ขณะนี้ลงนามในสัญญาแล้ว 58 รายการ 
คิดเป็น ร้อยละ 50 แต่จะจัดท�าโครงสร้าง
หลักท่ีใช้ป้องกันน�้าท่วมให้แล้วเสร็จทัน
ก่อนน�้ามาทุกแห่ง

การจดัการน�า้เพือ่ผลติพลงังานของไทย
ในปัจจุบันมีศักยภาพในการผลิตมาก
น้อยแค่ไหน
 ป ัจจุบันพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตจาก
น�้าในประเทศมีประมาณสามพันกว ่า 
เมกะวัตต์ จากก�าลังการผลิตท้ังหมด
รวมสามหม่ืนกว่าเมกะวัตต์ หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 10 ของก�าลงัผลติรวมทัง้ประเทศ หรอื 
คิดเป ็นสัดส่วนร ้อยละ 5 ของการใช ้ 
เชื้อเพลิงทั้งหมด ซึ่งถือว่ายังน้อยอยู่

เรำมแีผนกำรป้องกนั
และแก้ไขปัญหำ

อทุกภยั เนือ่งจำกใน
ช่วงฤดฝูนของทกุปี

จะเกิดอทุกภยัข้ึนบ่อยครัง้  
กรมชลประทำน

จึงก�ำหนดแผนกำร
ป้องกันและแก้ไข

ปัญหำอทุกภยัข้ึน
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แนวทางในการจัดการน�้าเพื่อผลิต
พลงังานในอนาคตจะเป็นอย่างไร และ
มีโครงการใดทีด่�าเนนิการในแนวทางดงั
กล่าวอยู่บ้าง
 กรมชลประทานได ้ลงนามบันทึก
ความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ในการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กท ้ายเขื่อน
ชลประทาน จ�านวน   6  เขือ่น ได้แก่ เขือ่นป่าสกั 
ชลสิทธิ์ที่ลพบุรี เขื่อนขุนด่านปราการชล 
ที่นครนายก เข่ือนเจ้าพระยาที่ชัยนาท 
เขื่อนนเรศวรและเขื่อนแควน้อยบ�ารุงแดน 
ทีพิ่ษณโุลก และเขือ่นแม่กลองทีก่าญจนบรุี 
 ป ัจ จุ บันได ้ด� า เ นินการแล ้ว เสร็จ 
1 โครงการคือ โรงไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อน
ชลประทานเฉลิมพระเกียรติ  60 ป ี  
บรมราชาภิ เษก โดยสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด�าเนนิทรงประกอบพิธเีปิดโรงไฟฟ้า
พลังน�้าเขื่อนเจ้าพระยา เฉลิมพระเกียรติ  
60 ปี เมือ่วันที ่31 พฤษภาคม ทีผ่่านมา

 ส่วนที่ เหลืออยู ่ระหว่างด�าเนินการ
ก่อสร้าง ครม.ได้อนุมัติเมื่อเดือนตุลาคม
ปีที่แล้วให้ด�าเนินการเพ่ิมเติมอีก 2 เขื่อน
คือ เขื่อนคลองตรอนที่อุตรดิตถ์ และเขื่อน
กิ่วคอหมาที่ล�าปาง ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยยังมีแผนการด�าเนินการ
ในอนาคตอีก 23 เขื่อน 
 อกีโครงการกค็อืโครงการพฒันาไฟฟ้า
พลังน�้าขนาดเล็กร่วมกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรมชลประทานลงนามบนัทกึความร่วมมอื 
ไปเมื่อป ีที่แล ้ว เพื่อน�าองค ์ความรู ้ที่ 
ได้รบัจากโครงการวจิยัศกัยภาพของคลอง
ลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้าน
ไฟฟ้าพลังน�้าไหลขนาดเล็ก ไปท�าการ
ผลิตไฟฟ้าที่ประตูระบายน�้า และท�าการ
ติดตั้งไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กที่อ่างเก็บน�้า 
ของกรมชลประทานที่มีอยู ่ทั่วประเทศ  
ซึ่งจะท�าให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน
ผลิตไฟฟ้ามากขึ้นช่วยลดภาวะโลกร้อน
ในอนาคตได้

วางแผนจัดการน�้าอย่างเป็นธรรมและ
ยัง่ยนืไว้อย่างไร แผนระยะยาวคอือะไร
 เราปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
บริหารจัดการน�้าในเชิงรุกให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สามารถ
แก้ไขปัญหาน�้าส่วนใหญ่ของประเทศไว้
สองส่วนคือ การใช้ส่ิงก่อสร้างและการ
บริหารจัดการ
 ส่ิงก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างขึ้นจะค�านึง
ถึงการพัฒนาและการใช้น�้าภายในลุ่มน�้า 
เป็นส�าคัญ เพื่อลดปัญหาน�้าท่วมและ
ขาดแคลนน�้า รวมทั้งพิจารณาแนวทาง

inside expert

การผันน�้าระหว่างลุ่มน�้าภายในประเทศ
ให้เกิดสมดุลของน�้าต้นทุนทั้งระบบ ตั้งแต่
อ ่างเก็บน�้าเพื่อชลอน�้าไม ่ เกิดปัญหา 
น�้าท่วมและเป็นแหล่งเก็บกักน�้าต้นทุนไว้
ใช้ในฤดแูล้ง ฝายเพือ่ยกระดบัน�า้ในล�าน�า้
ตามความเหมาะสมของสภาพพืน้ที ่ประตู
ระบายน�า้หรอืเขือ่นระบายน�า้เพือ่ยกระดบั
และควบคุมน�้าด้านเหนือน�้าให้สูงพอท่ี 
จะส่งน�้าเข้าพื้นที่ชลประทานได้
 นอกจากนัน้กม็กีารพฒันาโครงข่ายน�า้ 
ระบบระบายน�้า ท�าแก้มลิงโดยก่อสร้าง
อาคารควบคุมการไหลในพื้นท่ีลุ่มน�้าต�่า
ท่ีอยู่ใกล้ทางน�้า หรืออยู่ในแนวน�้าหลาก 

เพื่อหน่วงการไหลของน�้าให้ช้าลง หรือตัด
ยอดน�า้หลากในล�าน�า้ข้างเคยีงและเกบ็กกั
น�้าไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง
 ส่วนด้านการบริหารจัดการจะเป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ประสานงานกับ 
ทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ แหล ่ง เก็บกักน�้ าและ
โครงการชลประทานภายในลุ่มน�้าและ
ระหว่างลุ ่มน�้า โดยมีแผนปรับเปล่ียน 
รูปแบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน�้า ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อใช้
ส�าหรับป้องกันน�้าท่วมและมีน�้าใช้ในฤดู
แล้งโดยไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน�้า

 ติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศ 
น�้าฝน น�้าท่า และสถานการณ์น�้าโดยการ 
บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
พัฒนาระบบการติดตาม พยากรณ์น�้าที่ 
ทันสมัยด้วยระบบโทรมาตรและ CCTV 
 กรมชลประทานส่งเสรมิการมส่ีวนร่วม 
การบริหารจัดการน�้าของกลุ ่มผู ้ใช ้น�้า
ชลประทาน เพื่อให้มีการวางแผนการปลูก
พืช และบริหารน�้าในฤดูแล้งร่วมกับผู้ใช้
น�า้กจิกรรมอืน่ๆรวมทัง้ร่วมตดัสนิใจในการ
จดัการน�า้เพือ่ป้องกนัอทุกภยัในแต่ละพืน้ที่ 
ตรวจสอบความปลอดภยัเขือ่นและอาคาร
ชลประทานอย่างสม�่าเสมอ  

    ครม.ได้อนุมัติเมื่อเดือนตุลำคมปีที่แล้ว
ให้ด�ำเนินกำรเพิ่มเติมอีก 2 เขื่อนคือ เขื่อนคลองตรอน
ที่อุตรดิตถ์ และเขื่อนกิ่วคอหมำที่ล�ำปำง

คลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ด้านไฟฟ้าพลังน�้าไหลขนาดเล็ก
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Q :

A :

ไม่รู้คนอื่นรู้สึกรึเปล่า ว่าทุกวันนี้ ท�าไมโลกเราเกิดวิกฤติ
การเงินง่ายดายเหลือเกิน และเกิดบ่อยกว่าที่คิด ถ้า 
แนวโน้มเป็นแบบนี ้เราจะมวีธิจีดัพอร์ตการลงทนุยงัไงดี  
ให้รับมือได้กับทุกสถานการณ์และรับมือได้กับทุกวิกฤติ 
เอาแบบที่ว่า ไม่ต้องมาปรับเปลี่ยนพอร์ตกันบ่อยๆ 

เห็นด้วยอย่างย่ิง เดี๋ยวนี้เอะอะก็เกิดวิกฤติง่าย...ง่าย ถ้ายัง 
จ�ากนัได้ หลงัแสบๆ ร้อนๆ มาจากวกิฤตต้ิมย�ากุง้ไม่ทนัไร กม็า
เจอวกิฤตกิารเงนิครัง้รนุแรงทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์ ใครจะเรยีก
แฮมเบอร์เกอร์ไครซิส หรือ สึนามิเศรษฐกิจก็ช่าง
 แต่ท�าคนทั้งโลกบาดเจ็บเหน็บหนาวกันถ้วนหน้า เพราะ
ราคาสนิทรพัย์ทัว่โลกทัง้หุน้ ตราสารหนี ้สนิค้าโภคภณัฑ์ รวม
ทั้งทองค�าพร้อมใจกันด�าดิ่งปรับตัวลดลงชนิดระเนระนาด
 จากนั้นเศรษฐกิจโลกก็ตกอยู่ในอาการ 3 วันดี 4 วันไข ้
มาตลอด เดี๋ยวยุโรปโคม่าบ้าง เดี๋ยวอเมริกายังไม่หายป่วย 
เดี๋ยวฟองสบู่จีนจะแตกบ้าง เรียกว่าอยู่กันด้วยความรู้สึกไม่
เสถียรสักเท่าไร ไม่น่าแปลกใจหรอกที่ใครๆ ก็พากันกังวลว่า
อาจจะเกิดวิกฤติได้อีก

จัดพอร์ตแบบไหน
ให้รับมือได้ทุกวิกฤติ ตอบได้เลยว่ำ แม้ไม่เพียงพอ

แต่ก็ดีกว่ำไม่ได้จัดระเบียบ
พอร์ตกำรลงทุนเลย

 มคี�าถามเกดิขึน้ตามมาในช่วงเกดิวกิฤตว่ิา ถ้าเรามกีารจดัการ
พอร์ตการลงทุนที่ดีพอ ด้วยการกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
และช่องทางต่างๆ เป็นการการะจายความเสีย่ง แค่นีเ้พยีงพอหรอื
ไม่ ที่จะเดินฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจไปได้
 ตอบได้เลยว่าแม้ไม่เพยีงพอ แต่กด็กีว่าไม่ได้จดัระเบยีบพอร์ต
การลงทุนเลย ในท่ีน้ีหมายถึงลงทุนสะเปะสะปะ ตามอารมณ์
ตามความชอบเป็นหลัก แต่ไม่ได้กระจายความเสี่ยงเลย โอกาส 
ผิดพลาดขาดทุนย่อมมากกว่า
 เท่าทีม่โีอกาสพดุคยุกบักรูกูารเงนิทัง้หลาย พบว่าการจดัพอร์ต 
ด้วยการกระจายความเส่ียงน้ัน ยังไม่เพียงพอ แต่ในเวลา 
เดียวกันพอร์ตของคุณจะต้องลด หรือก�าจัดไขมันความเสี่ยงออก
ไปให้มากที่สุด
 ซึ่งการลดความเสี่ยง กูรูเหล่าน้ี แนะว่าท�าได้หลายวิธี ง่าย
และเบสิกท่ีสุดก็ตามสูตร คือ ลดน�้าหนัก พวกการลงทุนใน
สินทรัพย์เส่ียงมาก และหันไปเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์ท่ี
เสี่ยงต�่า เป็นต้นว่า ถือครองเงินสด ฝากธนาคาร หรือลงทุน
ในพันธบัตร เพราะการเพิ่มพันธบัตรรัฐบาลช่วยเล่ียงความ 
เสียหายที่รุนแรงได้
 หลังจากวิกฤติการเงินทุกคร้ัง พอมาน่ังมองย้อนกลับไปดู
พวกที่เจ็บหนักๆ กับพวกที่ยังชิลล์ๆ ก็พบว่าพวกที่บาดเจ็บเยอะ
เนี่ย ส่วนใหญ่จะลงทุนสวิงสวาย ลงทุนแต่ในช่องทางเสี่ยงสุดๆ 
เพราะอยากได้ผลตอบแทนสูงๆ เป็นต้นว่า พอร์ตกระจุกตัวอยู่ใน
หุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ และพวกตลาดล่วงหน้า แต่ไม่บาลานซ์เอา
พันธบัตร ตราสารหนี้ เอาไว้ในพอร์ตเลยก็เลยเจ็บและจุกไปตาม
ระเบียบ
 ส่วนคนที่นั่งสบายๆ ก็เป็นพวกที่จัดสรรเงินลงทุนไปหย่อนไว้
ในพวกพันธบัตร ตราสารหนี้เอาไว้ด้วย กลายเป็นว่าพวกที่พอร์ต
เรยีบง่ายไม่หวอืหวา กบ็าดเจบ็น้อย หรอืแทบไม่ระคายจากพษิภยั
ของวกิฤตเิลย
 บางคนบอกว่า ก็ฉันกระจายแล้วไง ซื้อหุ้นตั้งหลายตัว แถมมี
เงนิสดกอดไว้ในมอือกี แต่ท�าไมเวลาเกดิวกิฤตกิย็งัไม่วายบาดเจบ็ 
นัน่แสดงว่า คณุยงักระจายประเภทสนิทรพัย์ไม่มากพอ และยงัไม่
ได้หย่อนเงินไว้ในช่องทางที่ช่วยลดความเสี่ยง
 หากจะส�ารวจดแูล้ว นอกจากหุน้ เงนิสด ตราสารหนี ้พนัธบตัร 
กพ็บว่ายงัมทีางเลอืกอกีหลากหลายทีจ่ะช่วยคณุกระจายพอร์ตได้ 
ไม่ว่าจะเป็น การลงทนุในทองค�ารปูแบบต่างๆ อสงัหารมิทรพัย์ใน

รูปแบบต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อคอนโดมิเนียมปล่อยเช่า ลงทุน
ในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ในต่าง
ประเทศที่ราคายังไม่แพงจนเกินไป
 และทีจ่ะสร้างสสีนัให้พอร์ตของคณุไม่น้อยเลย คอืพวกกองทนุ
ทีไ่ปลงทนุในต่างประเทศ เป็นต้นว่า กมิจบิอนด์ กองทนุทีล่งไปใน
จีน อินเดีย หุ้นอเมริกา หุ้นตลาดเกิดใหม่
 ประเด็นอยู่ที่ว่า บอกไม่ได้ว่าควรลงทุนอะไรในสัดส่วนเท่าไร 
เพราะข้อจ�ากัด เงื่อนไขและภาระของแต่ละคนแตกต่างกัน แต่
เอาเป็นว่าไม่ควรปล่อยให้กระจุกตัวอยู่แหล่งใดแหล่งหนึ่ง
 เป็นต้นว่าปีที่ผ่านมา คุณลงทุนแค่ในตลาดหุ้นอย่างเดียว ปี
น้ีก็ลองกระจายไปหาทองค�าสักร้อยละ 10-20 พันธบัตรร้อยละ  
10-20 กระจายไปลงทุนในต่างประเทศบ้างสักร้อยละ 10-20  
ที่เหลือค่อยเป็นหุ้น
 กล่าวสรุปคือพอร์ตท่ีรับมือได้กับทุกวิกฤติ คือพอร์ตที่ 
“กระจาย” ค่ะ ไม่ใช “กระจุก” แต่ในรายละเอียดของกระจาย  
คงต้องดูสัดส่วนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เรารับได้ 
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ช่วงเวลาอากาศดีท่ีสุดของปีมาถึงแล้ว หลายคนวางแผนให้รางวัลชีวิตด้วยการท่องเที่ยว หาความสะดวกสบาย
หลังจากตรากตร�าท�างานมาทั้งปี แต่นั่นอาจท�าให้ฤดูท่องเที่ยวของทุกปีกลายเป็นช่วงที่เราท�าลายโลกและสร้างมลพิษ
ต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดก็เป็นได้ 
 เริ่มกันต้ังแต่ออกจากบ้าน ขับรถตระเวนไปตามที่ต่างๆ โดยไม่วางแผนการเดินทางไว้ล่วงหน้า ปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศโดยไม่จ�าเป็น ใช้ทรัพยากรมากเกินความจ�าเป็นโดยไม่รู้ตัว ถ้าอย่างนั้นมา 
ทบทวนการเดินทางท่องเที่ยวของเรากันอีกครั้งดีกว่า ว่าจะท�าอย่างไรให้เป็นมิตรต่อธรรมชาติได้บ้าง

wish bon 
voyage
to the world

ก่อนออกจากบ้าน
ถอดปลัก๊เครือ่งใช้ไฟฟ้าออกเสยีก่อน เพราะเครือ่งใช้ไฟฟ้า
ทีเ่สยีบปลัก๊ค้างไว้โดยไม่ได้เปิดใช้งานนัน้ท�าให้ไฟฟ้าเสยี
เปล่าไปประมาณ ร้อยละ 5 ของการใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ 
และไม่เปิดไฟท้ิงไว้ก่อนออกจากบ้าน หากต้องการ 
แสงสว่างบรเิวณหน้าบ้านควรตดิตัง้ระบบตัง้เวลาปิดเปิด
ไว้ตั้งแต่แรก หรือวิธีง่ายๆ คือฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน
หรอืโครงการรบัฝากบ้านของต�ารวจในท้องทีก่น่็าจะได้ผล 
กว่าเปิดไฟทิ้งไว้

กล้อง
เป็นเร่ืองดีท่ีปัจจุบันเราหันมาใช้กล้องดิจิตอลกันแล้ว 
เพราะสถิติในการผลิตฟิล์มเคยสูงถึงเกือบ 700 ล้านม้วน
ต่อปี นอกจากนั้นยังต้องใช้สารเคมีอันตรายในการพิมพ์
ภาพ และต้องใช้วิธีการก�าจัดทิ้งแบบพิเศษ กระนั้นก็ตาม
การถ่ายภาพจากกล้องดิจิตอลในมุมเดิมในกล้องหลายๆ 
ตัวเพื่อเก็บภาพเป็นของตัวเอง เช่นภาพหมู่ เราช่วยให้
โลกไม่ต้องผลิตฮาร์ดดิสเพิ่มด้วยการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค
แล้วแชร์ให้ทั่วถึงกันก็ได้

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หากยังไม่มีประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  
ขอเชิญลองไปสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและมุมมอง
ใหม่ในการท่องเทีย่ว ทีแ่น่ๆ คอืประหยดัเงนิและน�ารายได้ 
สู่คนในท้องถิ่นโดยตรง นอกจากน้ันการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์น้ันมักส่งเสริมให้ตระหนักในสิ่งแวดล้อม ท�าให้
เกิดความสนใจในพื้นท่ีหรือประเด็นอ่อนไหวในด้าน 
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คู่มือเดินทาง
หากคุณคิดจะซื้อคู ่มือหรือข้อมูลการท่องเท่ียว ลอง
ค้นข้อมูลแบบออนไลน์แล้วพิมพ์เฉพาะหน้าท่ีคุณต้อง
ใช้จริงๆ บนกระดาษรียูส ประหยัดท้ังเวลา เงิน และ 
กระดาษ แต่ละปีมีหนังสือที่พิมพ์โดยใช้กระดาษรีไซเคิล
ไม่ถึง ร้อยละ 20 เท่านั้น และส�าหรับผู้ที่มีแผนที่เก่าไม่
จ�าเป็นต้องซื้อใหม่อีกแล้ว เพราะเรามีแผนท่ีออนไลน์
บริการฟรีๆ ส่วนแผนท่ีเก่าน�าไปใช้เป็นกระดาษห่อ 
ของขวัญก็เก๋ดีนะ

โรงแรม
ถ้าเป็นไปได้มองหาโรงแรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม เช่นมี
มาตรการลดการใช้น�า้ หรอืพลงังานลงอย่างเหมาะสม แต่
ถ้าหากยากเกินไปในประเทศของเรา ลองวิธีที่ท�าได้ด้วย
ตัวเอง เช่น น�าเครื่องใช้ในห้องน�้าจ�าพวกแชมพู สบู่ และ
ยาสฟัีนของคณุตดิตวัไปเองนอกจากได้ใช้ผลติภณัฑ์โปรด
แล้วยงัช่วยลดขยะได้ด้วย ไม่เปิดไฟห้องน�า้ทิง้ไว้ยามนอน 
ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ก่อนเข้าห้อง และปิดเครื่อง
ปรับอากาศก่อนออกจากห้องประมาณคร่ึงชั่วโมงก็ช่วย
ประหยัดพลังงานได้แล้ว

ของฝาก
อย่าซื้อของที่ระลึกหรือขนมที่หาซื้อได้ทั่วประเทศอยู่แล้ว 
นอกจากผู้รับจะไม่รู้สึกเซอร์ไพรส์ในของฝากท่ีได้แล้ว 
ยังถือเป็นการสนับสนุนการเดินทางไกลของสินค้าซึ่ง 
เผาผลาญพลังงานอีกด้วย แถมยังท�าร้ายธุรกิจในท้องถิ่น  
ด้ังน้ันควรซื้อผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจากภายในท้องถิ่น  
เพื่อรายได้จะกระจายลงท้องถิ่นโดยตรง

ช่วงเวลาท่องเที่ยว
ลองเที่ยวนอกฤดูท่องเที่ยวบ้าง นอกจากจะท�าให้คุณเอง
ลดค่าใช้จ่ายจากฤดูท่องเท่ียวได้ประมาณ ร้อยละ 40  
แล้ว คุณจะไม่เจอกับผู้คนเนืองแน่นเต็มสถานที่ท่องเที่ยว 
ยิ่งไปในสถานที่ยอดนิยมจะยิ่งช่วยโลกได้มากขึ้น เพราะ
ถือเป็นการลดปัญหาจราจรติดขัดในช่วงฤดูท่องเท่ียว  
ซึ่งเท่ากับลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากยานพาหนะ 
ลงได้ 

go green
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สายน�้าสะแกกรังกลางฤดูฝนค่อยๆ ไหลไปอย่างเอื่อยช้าอ่อนแรง บนผืนน�้าใสคล้ายกระจก สะท้อนเงาเรือนแพริมตลิ่ง
ท่ีก�าลังโดนแสงสุดท้ายของวันกระทบทาบสาดส่อง แล้วลาลับหายไปอีกไม่กี่ช่ัวโมง แต่ก่อนที่ช่วงเวลาแห่งความงาม
จะกลายเป็นเพียงกิจกรรมของธรรมชาติไปทั้งหมด ชาวบ้านผู้ใช้ชีวิตเติบโตมากับลุ่มน�้าก็พายเรือล�าน้อยออกมาช่วย
เติมจังหวะเคลื่อนไหว ให้มนุษย์ได้มีส่วนร่วมกับสายน�้ายามเย็น

enchanting river 

 มองไปริมสองฟากฝ ั ่ งแม ่น�้ า  คือ 
บรรยากาศท่ีแตกต่างอย่างกลมกลืน เมื่อ
ฝั่งหนึ่งเป็นพื้นท่ีตลาดสดเทศบาล บรรดา
พ่อค้าแม่ค้าก�าลังส่งเสียงเจื้อยแจ้วท�า
หน้าที่กันอย่างขะมักเขม้น ประสานด้วย
เสียงชาวบ้านที่มาจ่ายตลาด ต่างช่วยกัน
บรรเลงจังหวะอึกทึกทิ้งท้าย ก่อนความมืด 
จะคืบคลานเข้าปกคลุม ตรงกันข้ามกับ
อีกฝั่งกลับเป็นเสียงในความสงบบริเวณ 
วัดอุโปสถารามที่มีหลวงพี่รูปหนึ่งก�าลัง
กวาดลานวัดริมแม่น�้าอย่างเงียบๆ
 วิถีแห ่ง ชี วิต ริมแม ่น�้ าสะแกกรังที่ 
ราบเรียบแต่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ไม่ใช่เรื่อง
ยากเกนิสมัผสัได้ด้วยสายตา หากน�าตวัเอง 
ไปยืนอยู ่บนกลางสะพานเล็กๆ ที่เชื่อม
ระหว่าง “ตัวเมืองอุทัยธานี กับ เกาะเทโพ”

 ชาวอุทัยธานีกล่าวเสมอว่า ถ้าใคร
มาเที่ยวเมืองนี้ ต้องมีความตั้งใจที่จะเดิน
ทางมาเยือนจริงๆ เพราะเมืองแห่งนี้ยังคง
ด�าเนินชีวิตแบบเนิบช้าไม่เร่งรีบ เรียบง่าย
ไม่หวือหวา โดยเฉพาะหากข้ามไปเกาะ
เทโพ ต�าบลเล็กๆ ท่ีมีแม่น�้าสะแกกรังคั่น
กลาง จะได้พบกบัวถิชีวีติของชมุชนในพืน้ที่
เกษตรกรรม ทีย่งัไม่ถกูพายแุห่งทนุนยิมพดั
พาความเป็นอยู่แบบเดิมให้เสื่อมสลาย
 ถ ้ ามี เ วลาสั้ นๆ  แค ่ ช ่ ว งวั นหยุด 
สุดสัปดาห์ แล้วยังจับต้นชนปลายไม่ถูก 
ว่าจะเที่ยวในอุทัยธานี แบบไหน อย่างไร 
ไม่จ�าเป็นต้องคิดให้สลับซับซ้อน แค่เลือก
ส�ารวจรอบๆ ตวัเมอืงก่อนกเ็พยีงพอ เพราะ
อาคารร้านรวงเก่าๆ เคล้าการด�าเนินชีวิตที่
ไม่วุ่นวาย คงสร้างความเพลิดเพลินให้แก่
นักเดินทางผู้หลงใหลเสน่ห์การท่องเท่ียว
สไตล์เนิบช้าได้ไม่ยาก
 ถ้าย้อนอดีตเร่ืองราวชาวจีนในเมือง
อุทัยธานีไปให้ไกลกว่าเดิม ไม่ควรพลาด
เดินทางไปหาค�าตอบของประวัติศาสตร์ ที่
โรงเจ “ฮกแซตึ๊ง” เพราะสถานที่แห่งนี้ คือ 
โรงยาเก่าสมาคมชาวจีนที่มีอายุกว่าร้อยปี  
แต่ด ้วยความทันสมัยของแพทย์แผน
ปัจจุบัน รวมถึงเส้นทางชีวิตของคนใน
สมาคมท่ีแตกต่างกันไป โรงยาเก่าแก่จึง
เลิกกิจการไป และแม้ว่าเปลือกท่ีห่อหุ้ม

 ส่วนการล่องเรือในแม่น�้าสะแกกรังใน
ฤดฝูน อาจต้องอาศยัโชคอยูบ้่าง เพราะหาก
เป็นวนัทีฝ่นตก หรอืมนี�า้จากทางเหนอืหนุน
ลงมา สายน�า้สะแกกรงัทีเ่คยใสอาจเปล่ียน
เป็นสีน�้าตาลขุ่นไม่สวยเหมือนเคย แต่สิ่งที่
ไม่เปลีย่นแปลง คอื สภาพชวีติกบัธรรมชาติ
รอบตัว  ที่ยั ง เห็นรอยยิ้มจากผู ้สู งวัย 
ท่ีน่ังเอกเขนกอยู่บนเรือนแพ ค�าทักทาย
จากชาวบ้านบนเรือพายท่ีสวนทางกัน ฝูง
นกนานาชนิดท่ีบินวนส�ารวจอาหารเหนือ
แม่น�้า และสายลมบริสุทธิ์ที่สวนมาปะทะ
ใบหน้าให้รู้สึกปลอดโปร่ง
 หลงัจากสดูเอากลิน่ของแม่น�า้สะแกกรงั 
มาเต็มปอด ต้องเผื่อเวลาให้ถนนสายเล็กๆ 
ความยาวประมาณ 100 เมตร ท่ีเรียกว่า 
“ถนนคนเดินตรอกโรงยา - เซ็ก เกี๋ย กั้ง” 
เพราะถือเป็นไฮไลต์ส�าคัญท่ีนักท่องเที่ยว
จะมโีอกาสได้คลกุคลกีบัชาวอทุยัธานอีย่าง
ใกล้ชิดได้ในทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 4 โมงเย็น
เป็นต้นไป ชุมชนท่ีร่วมมือกันจัดกิจกรรม
ถนนคนเดนิเล่าทีม่าว่า เดมิตรอกโรงยา คือ 
โรงยาฝิ่น แต่เมื่อยกเลิกไปแล้ว คนยังนิยม
เรยีกตดิปากมาถงึปัจจบุนั ส่วนชือ่พ่วงท้าย
ภาษาจนีว่า “เซก็ เกีย๋ กัง้” มคีวามหมายว่า 
“บ้านสะแกกรัง”

ฮกแซตึ๊งในปัจจุบัน คือ ก�าแพงปูนสีขาว
ซีด ล้อมร้ัวลวดหนามสนิมเขรอะราวกับ
ถูกปล่อยให้รกร้างไร้การดูแล ทว่าภายใน 
“ฮกแซตึ๊ง” กลับยังเก็บรักษาเสี้ยวหน่ึง
ของประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี ราวกับเข็ม
นาฬิกาถูกหยุดไว้ ณ วันที่ร้านขายยาปิด
ตัวลงเมื่อหลายสิบปีก่อน 
 อาคารไม้สักสองชั้นอาจทรุดโทรมไป
ตามกาลเวลา แต่อุปกรณ์เครื่องใช้ยังถูก
จัดวางไว้ต�าแหน่งเดิม พัดลมเพดานยัง
ท�าหน้าที่หมุนวนไล่ความอบอ้าวอยู่เหนือ 
ม้าน่ังทรงจีนโบราณ  ล้ินชักไม้ใส่ยา
สมนุไพรเด่นชดัด้วยตวัอกัษรบอกประเภท 
ขณะท่ีตู้ใส่ยาแผนปัจจุบันในสมัยก่อน 
เต็มไปด้วยยาหลายขนาน เบื้องหลัง
กระจกฝ้าขุน่มวั มกีล่องเหลก็กบัขวดใส่ยา
ซดีๆ ฉลากอกัษรสจีางเป้ือนฝุน่ จดัวางเรยีง
เป็นระเบยีบไว้พร้อมสรรพทัง้ชนดิเมด็และ
ชนิดน�้า ส่วนด้านบนชั้นสอง เป็นห้องบูชา
พระโพธสิตัว์กวนอมิ และเกบ็ภาพเขยีนจนี 
เก่าๆ ให้ทัง้อารมณ์เหงา งดงาม และความ
ขลังผสมกัน ปัจจุบัน “ฮกแซตึ๊ง” อาจ
เปรียบได้กับพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก และ
จะเปิดเฉพาะในช่วงเทศกาลกินเจ หรือ 
ช่วงเทศกาลส�าคัญๆ เท่านั้น  
 เมื่ อแม ่น�้ าสะแกกรั ง  เปรียบดั ง
เส้นเลอืดใหญ่หล่อเลีย้งชวีติชาวลุม่แม่น�า้ 
การน่ังเรือล่องไปสูดกล่ินไอสะแกกรัง  
หย่อนฝ่ามือลงไปสัมผัสอุณหภูมิกลาง
สายน�้า แล้วกวาดสายตามองชีวิตผู้คน
ท่ีอาศัยบนเรือนแพ จึงเป็นโปรแกรม 
ท่องเท่ียวถัดมาท่ีน่าลอง ซึ่งโดยปกติ
รีสอร์ทบนเกาะเทโพ อาจมีเรือบริการให้
กับแขกผู้เข้าพักอยู่แล้ว หรือบางแห่งก็มี
เรอืคายคัให้พายเล่นด้วย แต่ส�าหรบับคุคล
ท่ัวไป เพื่อความสะดวกสามารถติดต่อ
ได้ที ่“พญาไม้รสีอร์ท” ในการจดัเรอืบรกิาร
ส�าหรับหมู่คณะ หรือการติดต่อประสาน
เรือหางยาวชาวบ้าน

The

34 egcogroup   egcogroup 3534 egcogroup



outing

 ด้วยระยะทางแสนสั้นของถนนคนเดิน 
ดังนั้นการจ�้าพรวดรวดเดียว คงไม่ใช่วิธีที่
เหมาะส�าหรับนักท่องเท่ียวต่างถิ่น เพราะ
ระหว่างทางแต่ละก้าวย่าง มีเอกลักษณ์
ของชมุชนซุกซ่อนให้ผูม้าเยอืนค่อยๆ ซมึซบั 
ไม่ว่าจะเป็นสภากาแฟโบราณ ร้านขาย
เสื้อยืดสัญลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัด สินค้า
สมุนไพร ของเก่าส�าหรับนักสะสม จิตรกร
ที่ถ่ายทอดความงามท้องถิ่นผ่านออกมา
ในรูปแบบผลงานศิลปะ ซึ่งจัดกิจกรรม
เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ได้ใช้ความ
สามารถด้านศิลปะ และดนตรี 
 เรือ่งราวบนถนนคนเดนิตรอกโรงยา จงึ
จ�าเป็นต้องค่อยๆ ละเลียดเก็บบรรยากาศ
โดยไม่ต ้องรีบร ้อน เพราะถนนสายนี ้
ปลดปล่อยสสีนัให้เคลือ่นไหวไปอย่างอสิระ
จนถึงสองทุ่ม
 แต่เมื่อล่วงสู่เช้าวันใหม่ ความคึกคัก

จะเคลื่อนกลับไปยังตลาดสดเทศบาล 
ริมแม่น�้าอีกครั้ง ทว่าส�าหรับเช้าวันอาทิตย์
สีสันที่เพิ่มเติมจากเดิม คือ กลุ่มนักปั ่น
จากชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ หากฟ้าฝน
เป็นใจ ในทกุวนัอาทติย์ 6.15 น. ล้อจะหมนุ
จากเชิงสะพานฝั่งตลาดสดมุ่งสู่เกาะเทโพ 
เรามีให้เลือกหลายระยะหลายเส้นทาง  
การปั ่นจักรยาน นักท่องเที่ยวจะได้ชม
บรรยากาศ ท้องนา ไร่ข้าวโพด สวนส้มโอ 
กระชงัปลารมิแม่น�า้ ซุม้ป่าไผ่ ซึง่กว่าร้อยละ  
90 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อน
 กระนั้น ไม่จ�าเป็นว่าต้องเป็นการปั่น
จักรยานเสมอไป เพราะด้วยความเป็น
พื้นที่เกษตรกรรมผสมผสานอันกว้างใหญ่ 
นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์ หรือ
มอเตอร์ไซค์ ไปเก็บเก่ียวความประทับใจ
จากท้องทุ่งได้ตามความสะดวก เพียงแค่
ศึกษาแผนที่เบ้ืองต้นไว้บ้าง เพราะสภาพ

พื้นที่ค่อนข้างกว้าง และหลายส่วนยังไม่มี
ป้ายบอกทาง นอกจากนี้อย่าพลาดโอกาส
แวะชมกรรมวิธีการผลิตของดีของเกาะ
เทโพอย่าง “ธูปหอมทองตะนาว” ธูปสี 
กลิ่นหอมที่สกัดสารก่อมะเร็งออก จนได้รับ
เลือกให้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อประจ�าต�าบล
 ห ลั งจากรู ้ จั กผ ลิต ภัณฑ ์ท ้ อ ง ถ่ิน
แล้ว ส�ารวจพื้นที่รอบๆให้เต็มอิ่มกับวิถี
เกษตรกรรม แล้วกลับเข้ามาในตัวเมืองที่ 
ถนนรักการดี  เ พ่ือลองแวะชมสินค ้า 
ระดบัโลกทีร้่าน “มดีช่างแขก” โดยไม่เกีย่งว่า  
ผู้มาเยือนจะต้องมีความสนใจเรื่องมีดมา
ก่อนหรอืไม่กต็าม เพราะ “คณุวริตัน์ บวัส�าล”ี  
หรือ “ช่างแขก” อดีตช่างท�าปืนเถื่อนผู้ผัน
ตัวเองมาเอาดีด้านการเป็นช่างท�ามีด จน
น�าผลิตภัณฑ์ไปขายได้ในตลาดระดับโลก
นั้น มีลีลาการเล่าเรื่องราวถ่ายทอดความรู้
เกีย่วกบั “เสน่ห์แห่งศาสตราวธุ” ได้เร้าใจ
ไม่แพ้ผลงานของเขาเลย  

เที่ยวอุทัย ไม่ต้องกลัวหลง ขอให้ ‘เอิ้น’  
ชำวบ้ำนระหว่ำงทำง รับรองว่ำทุกคนยินดี
จะให้ข้อมูลอย่ำงเต็มใจพร้อมด้วยรอยยิ้ม

ประสงค์ ศรีเมือง 
ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ

ESSENTIALS
Getting there
มีรถโดยสารประจ�าทางจากกรุงเทพฯ ตรงไป
อทุยัธานทีีส่ถานขีนส่งสายเหนอืวนัละหลายเทีย่ว แต่
ส�าหรับรถไฟ ต้องไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อ
รถข้ามจังหวัดมาอีกประมาณ 50 กิโลเมตร

Getting around
มีรถสองแถวรอบเมือง ที่นานๆครั้งจะผ่านมาสักคัน 
ส่วนรถสามล้อรับจ้างหาได้แถววงเวียนตลาด วิธี
ส�ารวจเมืองที่ดีที่สุดส�าหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัว คือ 
เลือกพักในรีสอร์ทที่มีจักรยานให้เช่า

Further reading
คู่มือเที่ยวทั่วไปไปกับนายรอบรู้ อุทัยธานี-ชัยนาท , 
เว็บไซต์ ททท. จังหวัดอุทัยธานี

MaKe it haPPen - Uthaithani
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3 THREE WAYS TO DO UTHAITHANI

ฮก แซ ตึ๊ง : 
ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมือง
ที่โรงยาจีนเก่าแก่ (ชมฟรี)
แต่นักท่องเที่ยวจ�าเป็นต้องติดต่อล่วงหน้า
ที่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวอุทัยธานี
(056-513-042)

บ้านอิงน�้ารีสอร์ท : 
รีสอร์ทใหม่บนเกาะเทโพติดริมแม่น�้า 
ห้องขนาดกะทัดรัด เหมาะส�าหรับคู่รัก 
ราคาเริ่มต้นที่ 800 บาท
(056-980199)

ข้าวมันไก่โกตี๋ :
ข้าวมันไก่สูตรจีน
มีน�้าจิ้มรสชาติเป็นเอกลักษณ์ 
เยื้อง ธ.ทหารไทย เปิด 6.00-14.30 น.
ราคาเริ่มต้นที่ 35 บาท
(056-512013)

ยาหอมตราทับทิม :
ยาหอมสูตรจีนโบราณ นอกจากสรรพคุณ
แบบยาหอมทั่วไปยังแก้ท้องเสียได้ด้วย
ขวดเล็ก 20บาท ขวดใหญ่ 50 บาท
(056-511389)

ถนนคนเดินตรอกโรงยา : 
จัดขึ้นทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่ 16.00-20.00 น. 
ถนนระยะสั้นๆ แต่มีสินค้าจากคนท้องถิ่น
จ�าหน่าย รวมทั้งร้านเก่าแก่น่าสนใจ
สองข้างทาง

อุทัยริเวอร์เลค : 
บรรยากาศโปร่งโล่งสบายตา
ติดกับบึงขุมทรัพย์ในเกาะเทโพ
สิ่งอ�านวยความสะดวกครบตามมาตรฐาน
ราคา 1,700-2,000 บาท
(056-980-044 , 08-1886-5793)

ขนมปังไส้สังขยาไพพรรณ : 
เจ้าแรกดั้งเดิมของเมืองอุทัย
เพียงกัดค�าเดียวไส้สังขยาข้นขลั่ก
ก็ทะลักมาแตะปลายลิ้น
กล่องละ 80 บาท 10 ลูก
ควรสั่งล่วงหน้า (056-511660)

เครื่องหอมทองตะนาว :
สินค้าโอทอปประจ�าต�าบลเกาะเทโพ
ธูปหอมสกัดสารก่อมะเร็งออก
ในปริมาณให้ร่างกายขับออกได้เอง
ปลอดภัยสูง ควันน้อย มีหลายกลิ่น, สี
ขายเป็นชุด ตั้งแต่หลักสิบ จนถึงหลักพันบาท
ติดต่อ อ.ชาตรี ทองตะนาว
(08-1888-2755)

ล่องเรือแม่น�้าสะแกกรัง : 
ชมวิถีชีวิตเรือนแพสองฝั่ง สัมผัส
สายน�้าหลักของชาวอุทัยธานี ติดต่อได้ที่
พญาไม้รีสอร์ท (056-980212)
ราคาเริ่มต้นที่ 350 บาท

อวตาร มิราเคิล รีสอร์ท :
หรูหราระดับ 5 ดาว ท่ามกลางขุนเขา
แมกไม้ แต่ตั้งอยู่ใน อ.บ้านไร่
เริ่มต้นที่ 4,000 บาท
(www.avataarange.com)

ปลาแม่น�้า:
ปลาตัวโตๆ จากแม่น�้าสะแกกรัง
เช่น ปลาแรด, ปลาตะเพียน, ปลานิล 
รับประกันความสด หาซื้อได้ที่
ตลาดเทศบาล 
เริ่มต้นกิโลกรัมละ 120-140 บาท

มีดช่างแขก :
งานแฮนด์เมดฝีมือปราณีต
มีมีดให้เลือกหลากหลายรูปแบบการใช้งาน
รวมถึงหัวเข็มขัดสวยๆ ราคาตั้งแต่หลักพัน
ถึง หลักแสน สามารถสั่งท�าเฉพาะก็ได้
(08-1888-1410)
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 แม้จะอยู ่ในย่านธุรกิจแต่ Pomodoro  จัดสรร
พื้นท่ีร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตอบ 
ความต้องการได้หลากหลาย มีท้ังส่วนท่ีเป็นห้องเลี้ยง
รับรองส่วนตัว บริเวณ Outdoor และ Indoor ตกแต่ง 
สไตล์โมเดิร์นยูโรเปี้ยน โต๊ะเก้าอี้ใช้สีเข้มเคร่งขรึมดูเป็น
ทางการแต่ขณะเดียวกันผนังและการตกแต่งร้านใช้
โทนสีอ่อนและสดใสสร้างบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง 
ภายนอกอาคารเป็นมุมเปิดโล่งทว่ายังคงสไตล์เรียบขรึม
และอบอุ่นไว้ได้เช่นกัน และหากคุณมาท่ี Pomodoro 
ในม้ือเย็นจะเป็นบรรยากาศในไฟสลัวคลอเพลงเบาๆ  
เหมาะแก่การแฮงค์เอาท์เป็นอย่างยิ่ง

Recommended
จากประสบการณ์ของเชฟผู้มีประสบการณ์จากโรงแรม
ระดับ 5 ดาวในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี คัดสรร
วตัถดุบิคณุภาพน�ามาสร้างสรรค์เป็นอาหารทีเ่น้นรสชาติ
แบบอิตาเลี่ยนดั้งเดิม เสริมเสน่ห์บางเมนูด้วยกลิ่นอาย
ของอาหารฝรั่งเศส กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ  
Pomodoro นอกจากนัน้ยงัมไีวน์น�าเข้าจากประเทศชัน้น�า
ทั่วโลก อาทิ อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย ชิลี สเปน ฯลฯ 
ให้บริการอีกด้วย

Beef carpaccio (raW Beef fiLLeT WiTH oLiVe 
oiL aND parMeSaN cHeeSe) เนือ้ชัน้ดสีไลด์บางราด
ด้วยน�า้มนัมะกอกพร้อมผกัรอ็คเกต็และชสีพาร์มซีานจาก
อิตาลี รับประทานด้วยกันจะได้รสสัมผัสนุ่มลิ้นจากเนื้อ  
เคล้ากล่ินชีสและผักร็อคเก็ต น่ีคือเสน่ห์ด้ังเดิมและ
เอกลักษณ์ของอาหารอิตาเลี่ยนแท้ๆ เท่านั้น

riSoTTo porciNi MuSHrooM ToppeD 
WiTH griLLeD SeaBaSS ริซอตโต้เห็ดพอร์ชินี่และ 
ปลากระพงย่าง อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของการหุงข้าวแบบ
อาหารอิตาลี ประกอบด้วยชีส เนย และหอมใหญ่เป็น 
ส่วนประกอบหลกั แต่ที ่Pomodoro สร้างความแตกต่างให้ 
ริซอตโต้ธรรมดาๆ โดยใช้ปลากระพงย่างให้เหลือง 
ส่งกลิ่นหอม เป็นการจับคู่ที่ให้รสชาติกลมเป็นหนึ่งเดียว

LiNguiNe TruffLe พาสต้าลงิกวินิหีรอืเส้นแบนยาว
ผัดกับซอสครีมเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ได้ฉายาว่า
เป็น Diamond of the Kitchen มีกลิ่นเฉพาะตัว เป็น 
ท่ีนิยมใช้เป ็นส่วนประกอบในอาหารฝร่ังเศส การ 
น�าเห็ดทรัฟเฟิลมาใส่ในพาสต้านี้ถือเป็นการผสมผสาน
อาหารอิตาลีกับกลิ่นอายของอาหารฝรั่งเศสเข้าด้วยกัน

ItalIan food
Pomodoro

หากจะหาอาหารอติาเลีย่นมสีไตล์สกัมือ้ทานบนถนนวทิย ุลองเลีย้วรถคณุเข้ามายงัออสซซีัน่ส์เพลส 
คุณจะได้พบกับตัวเลือกที่ดีที่สุด Pomodoro ร้านอาหารอิตาเล่ียนบรรยากาศหลากหลาย  
เหมาะส�าหรบัทกุความต้องการ ไม่ว่าจะพาแขกคนส�าคญั ไม่ว่าลูกค้าเพ่ือเจรจาธุรกจิ หรอืจะเป็นใคร 
ที่ดูใจกันอยู่ก็เหมาะจะเป็นที่นัดหมาย หรือจะมาง่ายๆ นั่งชิลๆ ก็ได้ตามสบาย

with style
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‘อีริน บรอกโควิช’ เป็นชื่อที่ต้อง
จารึก ไว ้ ในวงการกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากผลการ 
สู ้คดีระหว่างชาวบ้านผู้ได้รับผล 
กระทบ 634 รายและบริษัทยักษ์
ใหญ่ผู ้ปล่อยให้สารพิษปนเปื ้อน
สู ่แหล่งน�้าของชาวบ้าน นอกจาก
ชาวบ้านจะชนะคดีแล้วยังได้รับค่า
ชดเชยความเสียหายมากที่สุดเป็น
ประวัติการณ์อีกด้วย
 หนังเ ร่ืองน้ีสร ้างจากเร่ืองจริงของ
แม่หม้ายลูกติดผู้อยู่ในช่วงตกต�่าของชีวิต 
ตกงาน ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ถูก
ตัดสินให้แพ้คดีทั้งที่ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด และ
ใกล้ถังแตกเต็มที เธอด้ินรนจนได้งานท่ี
ส�านักงานกฎหมายเพื่อปากท้องของเธอ
และลูกๆ อีกสามคน

 เธอไม่ได้มีความรู้ด้านกฎหมายจึงท�า 
ได้แค่หน้าท่ีจัดเรียงเอกสาร แต่เธอไม่ใช ่
คนโง่ เม่ือเห็นเอกสารทางการแพทย์ปน
อยู่ในเอกสารด้านอสังหาริมทรัพย์ และ
คิดว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ชอบมาพากล หลังจาก
สืบสาวราวเร่ืองไปจนเห็นปัญหาของ 
ชาวบ้านที่ฮิงค์ลีย์
 ชี วิ ต ข อ ง ผู ้ ค น ที่ นี่ ทุ ก ค รั ว เ รื อ น
ล ้วนมีผู ้ป ่วยเป ็นโรคมะเร็งทั้ งที่ต ่อม 
น�้าเหลือง ล�าไส้ ตับ ท่อปัสสาวะ เต้านม 
มดลูก ฯลฯ และอาการท่ีพบมากท่ีสุดคือ  
เลอืดก�าเดาไหล ซึง่ต้นเหตมุากจากโรงงาน
ท่ีท้ิงน�้าเสียลงบ่อท่ีไม่มีการรองพื้นท�าให้ 
สารเฮกซะวาเลนท์โครเมียมรั่วซึมและปน
เปื ้อนแหล่งน�้าบาดาลของฮิงค์ลีย์ และ
ท่ีร้ายคือสารพิษชนิดน้ีสามารถส่งความ 
ผิดปกติไปทางดีเอ็นเอได้อีกด้วย

erin 
   Brockovich

 สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้เธอต่อสู ้ในคดีนี้ได้
ส�าเร็จแน่นอนว่าไม่ใช่ความจัดเจนในด้าน
กฏหมาย ทว่าเธอมองเห็นชีวิตของผู้ได้รับ
ผลกระทบไม่ต่างจากญาติพี่น้องของเธอ 
มีความจริงใจให้ไป ชาวบ้านเหล่านั้นก ็
หยิบยื่นมันกลับให้เธอ ส่งผลให้ได้ความ
ร่วมมือจากบรรดาผู้เสียหายเป็นอย่างดี 
และท�าให้ได้มาซึ่งหลักฐานชิ้นส�าคัญใน
การสู้คดีซึ่งไม่มีใครคิดว่าจะมีโอกาสชนะ
ได้เลย กลับพลิกเป็นชนะ
 ด้วยสายตาของพลเมืองธรรมดาๆ
อย่าง ‘อีริน บรอกโควิช’ นี้เอง ที่ท�าให้มอง
เห็นมนุษยธรรมมากกว่าเรื่องผลประโยชน์
หรือความคุ้มค่า เธอจึงต่อสู้เพื่อความ 
ถูกต้องและยุติธรรมและท�าให้ได้มันมา
ในที่สุด  

Erin Brockovich
ผูก้�ำกับฯ: สตเีฟน โซเดอเบิร์ก
นกัแสดง: จเูลยี โรเบร์ิต, อลัเบร์ิต 
ฟินนีย์, อำรอน เอ็กฮำร์ด 

life motion

BakeD riVer praWN HerB cruST WiTH 
BiSque Sauce, rockeT LeaVe กุง้แม่น�า้ขนาดใหญ่ 
ฉาบทาด้วยเครื่องเทศด้านบนย่างพอสุก เคียงด้วย 
ผักร็อคเก็ต ซอสลอบสเตอร์และแองเจิลแฮร์พาสต้า
ผัดครีมซอสทรัฟเฟิลเข้มข้น เนื้อกุ้งหนึบกับเส้นพาสต้า 
นุ ่มไปเข้ากันอย่างดี น�าผักร็อคเก็ตราดด้วยมันกุ ้ง 
เคี้ยวตามช่วยให้กล่ินและรสของมันกุ้งผสานกันไปกับ 
เนื้อกุ้งย่าง ยากจะอดใจไว้แค่ค�าเดียว
 
WarM cHocoLaTe cake WiTH VaNiLLa ice 
creaM เค้กช็อคโกแลตอุ่นซ่อนช็อคโกแลตเหลวไว้
ภายใน ด้านบนมไีอศกรมีวนลิาวางไว้เป็นยอดเขา เมือ่ตดั 
เฉือนด้วยช้อนตั้งแต่ยอดไอศกรีมผ่าภูเขาเค้กจะเห็น 
ชอ็คโกแลตเหลวค่อยๆ ไหลเยิม้มา ตกัทัง้สามส่วน อุน่ ร้อน
และเยน็เข้าปากในคราวเดยีว จะได้อณุหภมูริสสมัผสัจาก
เค้กนุ่มรสเข้มเช่นเดียวกับช็อกโกแลตลาวาเข้มข้น และ 
ไอศกรมีวนลิา กลายเป็นประสบการณ์ทีต้่องจดจ�าอกีเมนู

Lunch buffet
Pomodoro  เป ิ ด ให ้บริ การทุ กวั น  ตั้ งแต ่ เ วลา  
11.30 – 22.30 น. แต่ส�าหรับมื้อเที่ยงในวันจันทร์ถึง 
วันเสาร์ให้บริการอาหารบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่ 11.30 – 14.30 น. 
ราคา 350 บาท และ 450 บาท ต่อท่าน โดยเริ่มตั้งแต ่
สลัดบาร ์พร ้อมน�้าสลัดหลายสไตล์ อาทิ  French  
Vinaigrette, Balsamic, Caesar Dressing ฯลฯ  
ตามด้วย Cold Appetizer ซุปประจ�าวันและมุมพิซซ่า
อบสดใหม่ ผักโขมอบชีส สตูว์ซีฟู้ด รวมถึงมุมขนมหวาน 
ไม่ว่าจะเป็น Crepe Suzette Station, มสู, มนิเิค้ก, Crème 
Brulee และผลไม้สด 

Address
Pomodoro อยู่ชั้น 1 อาคารซีอาร์ซี ออสซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ 
สามารถจอดรถบรเิวณหน้าร้านได้ และสามารถจอดรถในพืน้ที่
ของออสซีซั่นส์เพลสได้ที่บล็อก H, J, K, L 
 ส�ารองที่นั่งได้ที่ 0 2685 3930-1 นอกจากนั้นยังสามารถ
ลิ้มรสอาหารอิตาเลี่ยนสไตล์ Pomodoro ได้ที่สาขาสุขุมวิท 
ซอย 11, เซ็นทรัลเวิลด์, สยามพารากอนและดิเอ็มโพเรียม 
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ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับศาสนาว่า ประสงค์
จะได้ศาสนาที่แสดงธรรมเป็นสัจจะ 
คือจริงแท้หรือไม่ทุกๆ คนก็น่าจะตอบ
ตรงกันหมดว่า ต้องการศาสนาที่แสดง
สัจธรรม ค�าถามค�าตอบนี้ควรจะถือ
เป็นหลักมูลฐานข้อแรก แต่ก็น่าจะมี
ค�าถามแย้งว่า นอกจากต้องการจะได้
อย่างนั้นแล้ว ยังควรจะขยายความ
ออกไปอีกว่า ต้องการได้สัจธรรมท่ีพึง
ปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาได้ด้วย 
และก็น่าจะมีค�าถามเพิ่มเติมอย่างน้ัน
อย่างนี้ต่อไปอีก
 
 ฉะน้ัน จะยุติเอาเพียงหลักการข้อ
แรกนั้นก่อนเร่ืองอ่ืนค่อยว่าไปทีหลัง ตาม
ประเด็นของเรื่องที่ เกี่ยวไปถึง เพราะ
ประการแรกคนคงต้องการของแท้ไม ่
ต้องการของปลอมของเทียม และเหตุที่
ต้องการก็ต้องเพราะเชื่อ หรือเห็นว่าเป็น
ประโยชน์ จึงได้เกิดต้องการขึ้น การที่จะ
มีความเห็นหรือเชื่อดังนั้นก็ต ้องเพราะ
มีการชักน�าให้เห็น หรือเชื่อจากองค์กร
ของศาสนานั้นๆ และทุกศาสนาก็ย่อมจะ 

จากหนังสือ : ส่องโลก ส่องธรรม  
ของสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก

ธรรมอยู่ที่รู้จักท�ำ
แสดงว่า ศาสนาของตนเป็นจรงิมปีระโยชน์
ช่วยคนได้ต่างๆ ไม่มีศาสนาไหน ที่จะบอก
ว่าศาสนาของตนเป็นของเทียม ของปลอม 
และไร้ประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้
 ก็เมื่อทุกคนต้องการของจริงแท้ดังนี้ 
โดยไม่ใช่หลอกตัวเอง ก็ควรจะพิจารณา
ค�าสอนของศาสนาในแง่ของความจรงิก่อน 
เช่น เรื่องบุญบาปหรือความดีความชั่ว ว่า
บุญจริงเป็นอย่างไร บาปจริงเป็นอย่างไร 
นอกจากนี้บุญบาปก็ยังมีหยาบ ละเอียด
เป็นชั้นๆ ขึ้นไป
 ยกตัวอย่างเช่น พระพุทธศาสนาสอน
ไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง สอนให้ท�ากุศลให้ถึง
พร้อม ท่านสอนว่าประพฤติผิดศีลห้าเป็น
บาป เป็นต้น แต่คนเรามีหน้าที่จะต้องท�า 
อยู ่ต ่างๆ กัน บางหน้าที่จะรักษาศีล
ข้อใดข้อหนึ่งไม่สะดวก บางทีเมื่อต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจที่รู้สึกว่าท�าบาปก็เลย 
ไม่สบายใจ ถึงกับทิ้งหน้าที่ไปเสียก็มี หรือ
อาจถึงกับทิ้งศาสนาที่สอนว่าเป็นบาปนั้น 
ไปถือศาสนาที่สอนว่าไม่บาป ถ้าเป็นดังนี้ 
ก็แปลว่าไม่ต้องการความจริง เพราะถ้า
ต้องการความจริงก็ควรพิจารณาว่า ความ
จรงิเป็นอย่างไร และความจรงิเป็นบาป แม้
จะเปลีย่นศาสนาแล้วไปท�าเข้ากไ็ม่พ้นบาป 
หากจะมีศาสนาแสดงส่ิงที่เป็นบาปว่าไม่
บาป ศาสนาเช่นนั้นก็จะเป็นศาสนาปลอม
หรอืเทยีม ส่วนทีล่ะทิง้หน้าทีน่ัน้ อาจท�าถกู
บัญญัติของศาสนา แต่ก็อาจผิดบัญญัติ
ของบ้านเมืองหรือผิดอย่างอื่น

 ฉะนั้น ก็ควรพิจารณาว่าตนยืนอยู ่
ที่ไหน คือให้รู้จักฐานะภาวะของตนที่เป็น
อยู่ และพิจารณาว่า เมื่ออยู่ในฐานะภาวะ
ของตนทีเ่ป็นอยู ่และพจิารณาว่าเมือ่อยูใ่น
ฐานะเช่นนัน้จะพงึปฏบิตัศิาสนาได้เพยีงไร
พระพุทธศาสนาแสดงธรรมที่เป็นสัจธรรม 
บุญก็ว่าบุญ บาปก็ว่าบาป เมื่อแสดงให้
ทราบแล้ว ผู้ฟังได้ศรัทธาปัญญาในธรรม
เพียงไร และจะปฏิบัติได้เพียงไรก็แล้วแต่
ผู้ฟัง พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบังคับ หรือ
ชักชวนใครให้มาเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 
อบุาสกิา ผูท้ีไ่ด้สดบัธรรม มาขอเป็นหรอืมา
แสดงตนเอง คือแสดงความประสงค์ของ
ตนเอง แม้เช่นนั้นก็มิใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะ
ทรงอนุมัติตามประสงค์ทุกอย่าง เช่น การ
ขอบรรพชาอุปสมบทต้องไม่มีข้อขัดข้อง
ต่างๆ ตามที่มีวินัยระบุไว้จึงจะบวชให้ได้ 
 พระพุทธศาสนาจึงไม ่ขัดขวางต่อ 
บ้านเมืองและมีสัจธรรมอยู ่ครบถ ้วน 
ส�าหรับสนองความประสงค์ประโยชน  ์
ของคนทุกภาวะฐานะ 

ใจของเราทุกคนนี้ส�าคัญนัก
สติก็ส�าคัญนัก ปัญญาก็ส�าคัญนัก

เมตตากรุณาก็ส�าคัญนัก
ทั้งหมดนี้ไม่ควรแยกจากกัน

มีใจก็ต้องให้มีสติ ต้องให้มีปัญญา
ต้องให้มีกรุณา ประคับประคองกันไปให้เสมอ

อย่าให้มีสิ่งอื่นนอกจากสติปัญญา
และเมตตากรุณาเข้าก�ากับใจ

ทุกชีวิตมีเวลาอันจ�ากัด

happy-life

ที่มา : หนังสือ พระของประชาชน 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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หวัด คือโรคยอดนิยมอันดับหนึ่งที่มนุษย์ ไม ่ว่าเด็กผู ้ ใหญ ่
เป็นกนัมากทีส่ดุ แต่กย็งัไม่มยีาขนานเฉพาะเจาะจงทีรั่กษามนัได้โดยตรง  
มีแต่ยาบรรเทาอาการเนื่องมาจากหวัดเท่านั้น ไม่ว่าจะเจ็บคอ  
คัดจมูก น�้ามูกไหล ปวดหัว ตัวร้อนเป็นไข้ ไอทั้งแบบมีเสมหะและ
ไม่มีเสมหะ ฯลฯ 
 ในความเป็นจริงแล้วมีอาหารมากมายหลายชนิดสามารถระงับ
อาการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเลย ทว่าในบรรดาร้านอาหารทั่วไป
อาจไม่มีตัวเลือกมากนัก แต่ใช่ว่าไม่มี พวกมันสามารถช่วยร่างกาย
คุณต้านหวัดได้ บางทีคุณอาจไม่รู้จักรายการอาหารที่พบเห็นง่ายๆ 
เหล่านี้ดีพอก็เป็นได้

แกงจีดต�าลึง, ผัดฟักทอง
เป็นเมนูที่หารับประทานได้ง ่ายดายอีก 
เช่นกนั และทีส่�าคญัรบัประทานง่าย เหมาะ
ส�าหรับเด็กๆ ทั้งสองเป็นเมนูที่มีวิตามินเอ
สูง หลายคนอาจท่องจ�ามาว่าวิตามินเอ
ช่วยในเรื่องสายตาเท่านั้น แต่แท้จริงแล้ว
วิตามินเอยังช่วยสร้างความต้านทานให้
ระบบหายใจ และสร้างภูมิให้ดีขึ้นท�าให้
หายป่วยเร็วขึ้น

แกงเหลือง
แน่นอนว่าร้านอาหารปักษ์ใต้ย่อมเป็นอีก
แหล่งอาหารส�าคัญของคนเมือง และที่นี่เอง
มีเมนูที่ต ้านหวัดมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ 
แกงเหลือง เพราะส่วนประกอบที่ส�าคัญ
ก็คือขมิ้น สี เหลืองในขมิ้นนั้นเป ็นสีของ 
สารเคอร์ควิมนิซึง่เป็นโพลฟีินอลตวัหนึง่ ซึง่พบ
ว่าสารตวันีช่้วยไม่ให้เกดิการอกัเสบในร่างกาย 
มทีัง้วติามนิเอและซ ีสามารถฆ่าเชือ้แบคทเีรยี 
เขื้อราได้อีกด้วย

หอยทอด
ต้องเป็นหอยทอดจากหอยนางรมเท่าน้ัน เพราะ
ในหอยนางรมมีสารอาหารท่ีเรียกว่าสังกะสีอยู ่  
ซ่ึงนอกจากจะเป ็นท่ี รู ้ กันว ่าช ่วยปลุกฮอร ์โมน 
เทสทอสเทอโรนให้แก่ท้ังชายและหญิงแล้ว สังกะสี 
ยงัช่วยป้องกนัหวดัได้ เนือ่งจากจะท�าให้เมด็เลอืดขาว 
ท� า ง า น ไ ด ้ ดี ขึ้ น  ส า ม า ร ถ ดั ก จั บ แ ล ะ ท� า ล า ย 
สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้น

น�้าซุปไก ่
ในซุปไก่ธรรมดาๆ มีกรดอะมิโนตามธรรมชาติชื่อ 
ซีสเทอีนละลายอยู่แล้ว ซึ่งมันมีสูตรโครงสร้างทาง 
เคมีคล ้ ายคลึ งกับยาตั วหนึ่ งที่ มี ฤทธิ์ เ หมื อน 
ยาขับเสมหะ จากการศึกษาวิจัยพบว่าซุปไก่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเคล่ือนท่ีของเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิลด์
ไปยังเน้ือเยื่อปอด ท�าให้ลดการอักเสบในปอดและ 
ลดอาการไอได้

น�้าพริกกะปิ
นอกจากจะมีท้ังพริก มะนาว และกระเทียมเป็น
ส่วนประกอบส�าคัญ ซึ่งช่วยรักษาอาการเจ็บคอและ 
คันคอแล้ว หากใส่ลูกมะแว้งเข้าไป แล้วรับประทาน 
ทั้งผล จะช่วยแก้ไอ ขับเสมหะอีกทางหนึ่งด้วย

ต้มย�า
อาหารยอดนิยมที่ร้านตามสั่งไหนๆ ก็มี ส่วนประกอบ
อย่างแรกที่มีคุณสมบัติต้านหวัดก็คือหอมแดง กลิ่น
ของมันช่วยเร่ืองการสูดดม ช่วยบรรเทาอาการ 
คัดจมูก ส่วนประกอบอีกอย่างที่ส�าคัญคือพริก ช่วย
ในการขับเสมหะและท�าให้ระบบทางเดินหายใจ 
มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และความเปรีย้วของมะนาวนัน้
ก็ช่วยขับเสมหะได้ดี

อาหารต้านหวัด
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รำศีเมษ 
13 เม.ย. - 14 พ.ค.

คณุพยายามลองหยุดตวัเอง  ไม่จดัการ

ไม ่แก ้ ไขป ัญหาอะไรที่ เกิดขึ้นทั้งนั้น   

ทัง้ๆ ทีห่ากคณุคดิจะจดัการแก้ไขปัญหา คณุกส็ามารถ

ท�าได้ง่ายๆ สบายๆ อยู่แล้ว แต่เหมือนคุณจะรู ้สึก 

เหนือ่ยล้ากบัอะไรบางอย่าง  คณุต้องใจเยน็ๆ ลงสกันดิ  

โดยเฉพาะในเรื่องการเงินของคุณ อย่าด่วนตัดสิน

อะไรด้วยอารมณ์เพียงชั่ววูบ  การงานคุณจัดการ

งานของคุณได้อย่างรวดเร็ว มองเห็นเป้าหมายแล้วก็

สร้างหนทางที่จะเข้าหาเป้าหมายดังกล่าวนั้นได้ด้วยดี  

งานของคุณจึงโดดเด่นและประสบความส�าเร็จอย่าง

รวดเร็ว คุณต้องระมัดระวังปัญหาเรื่องของความรัก 

กับคนรักอาจมีการต้องเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจมีการ

ยกเลิกความสัมพันธ์บางอย่าง จะคิด จะพูด จะท�า

อะไรกอ็ย่าท�าแล้วมาเสยีใจภายหลงั คณุควรท�าบญุกบั

บุคคลท่ีมีอุดมการณ์ มีการอุทิศตัวเพื่อความคิดบาง

อย่าง เช่น พระธุดงค์ การจาริกแสวงบุญ มูลนิธิต่างๆ

รำศีมีน 
16 มี.ค. - 12 เม.ย.

คุณรู้สึกไม่เป็นอิสระเท่าไหร่นัก อาจะ

เป็นเพราะต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มี

ข้อบังคับ มีกฎระเบียบค่อนข้างมาก บางทีกฎเหล่านั้น

ท�าให้คุณเซ็งอยู่บ้าง แต่อย่าไปคิดอะไรมาก คุณก�าลัง

พฒันาตวัเองให้ดขีึน้ ก�าลงัทุม่เทอย่างเต็มท่ีในเรือ่งของ

การงาน แม้ว่างานเดมิของคณุจะม่ันคงดอียูแ่ล้ว แต่คณุ

กเ็ลอืกทีจ่ะท้ิงความสขุสบายเพือ่พฒันาตัวเองขึน้มาอกี

ขัน้ แต่คณุควรพจิารณาให้รอบคอบด้วย คณุเป็นนกัรกั

คนหนึ่ง คุณทุ่มเทอย่างสุดตัวเพื่อคนที่คุณรัก คุณเชื่อ

ในความรักของคณุ เชือ่ในการตดัสนิใจของคณุ คณุควร

ท�าบญุให้มากๆ เพราการท�าบญุของคณุจะส่งเสรมิคณุ

ในเรื่องสถานภาพที่ดีด้วย

รำศีธนู 
16 ธ.ค. - 14 ม.ค.

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ คณุจะมองว่ามนั

เป็นเร่ืองเลก็น้อย แต่ก็ต้องระวังเรือ่งไม่

เป็นเรือ่งนีแ้หละ อาจจะกลายเป็นเรือ่งใหญ่ขึน้มาได้ หาก

คณุมปัีญหาความเข้าใจผดิกบัใครกค็วรรบีเคลียร์กันให้

เรยีบร้อยเสยีก่อน สิง่เลก็ๆ อาจจะก่อให้เกดิการสูญเสีย

ความสัมพันธ์ในอนาคตก็เป็นได้ การเงินมีเข้ามาไม่ได้

ขาด ถึงจะไม่ใช่รายได้ก้อนใหญ่ แต่ก็เป็นรายได้ที่ท�าให้

คุณประคองตัวเองได้ มีกินมีใช้มีเข้ามาเพียงพอกับ 

รายจ่ายได้ ไม่ได้รู้สึกขัดสน งานที่มั่นคงน�ามาซึ่งเงิน

มั่นคง คุณได้รับการยอมรับพอตัวอยู่ และต้องการท่ี

จะรักษาสถานภาพที่มีตอนนี้เอาไว้ คุณไม่ต้องการเจอ

กับการเปลี่ยนแปลงอะไรตอนน้ี คุณควรท�าบุญในแง่

ของการให้ค�าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือคนที่ผิดหวัง  

คนที่มองโลกในแง่ร้าย คนที่ไม่ประสบความส�าเร็จ 

คุณไม่ต้องท�าอะไรมาก เพียงแค่คอยรับฟังเขาและให้

แง่คิดดีๆ

รำศีมังกร 
15 ม.ค. - 12 ก.พ.

คุณไม ่มีความคิดที่จะลุกข้ึนมาท�า

อะไรใหม่ๆ หรือลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเอง  

คุณค่อนข้างปล่อยตัวไปกับความต้องการของตัว

เอง อาจกินดื่มหนัก หรือนอนมาก หรือเที่ยวมากไป  

ซึ่งการกระท�านั้นไม่ได้ท�าให้คุณรู ้สึกดีสักเท่าไหร่  

คณุควรลุกขึน้มาท�าอะไรใหม่ๆ ระวงัเรือ่งราวผลประโยชน์  

จะก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเฉพาะกับบุคคลที่คุณ

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ที่ท�างานคุณสามารถให ้

ค�าปรกึษา คณุจะตดัสนิปัญหาใดๆ ด้วยความรู ้ด้วยเหต ุ

ด้วยผล ไม่มีเหตุผลส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ความ

พยายามของคุณในความรักช่างน่าสรรเสริญ โดย

เฉพาะความพยายามในการสร้างความมั่นคง แต่คุณ

ควรมองหาทางที่จะท�าให้ประสบความส�าเร็จดีกว่านี้ 

การท�าบุญ คุณควรออกแรงให้มากหน่อย อาจต้อง

ล�าบากแต่ก็เป็นเรื่องที่ดี อาจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น

ด้วยแรง ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง แต่เป็นสิ่งที่คุณเชื่อมั่น

รำศีพฤษภ 
15 พ.ค. - 14 มิ.ย.

คุ ณ มี ส ติ ป ั ญ ญ า ดี  มี ค ว า ม คิ ด 

สร ้ า งสรรค ์ ที่ จ ะท� าสิ่ ง ใ หม ่ ๆ  มี

จินตนาการกว้างไกล มองเห็นอะไรที่ เป ็นปัญหา 

ก็สามารถคิดแก้ไขได้ง่ายๆ ไม่ต้องเครียดหรือเอาจริง

เอาจังกับอะไรเท่าไหร่นัก การเงินท�าให้คุณรู ้สึกไม่

ค่อยดี รู้สึกเครียด และหาทางออกจากปัญหาไม่ได้  

เป็นเพราะคุณคิดวกไปวนมา มองเห็นอะไรเป็นปัญหา

ก็มองว่ามันเป็นปัญหาอย่างนั้น โดยไม่คิดหาทางแก้ไข

ให้จริงจัง คุณควรมีสติให้มาก แล้วทางออกจะมาหา 

คุณเองในไม่ช้า  การงานตอนนี้ถือว่าไปได้สวยใครๆ ก็

มองว่าคุณเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความรู้ความสามารถ

รอบด้าน ได้รบัการยอมรบั ความรกัไม่มอีะไรเคลือ่นไหว

ทุกอย่างราบรื่นและด�าเนินไปได้ด้วยดี แต่ความรักก็ไม่

ได้พฒันาก้าวหน้าข้ึนหรอืถอยหลงัแต่อย่างใด คณุควร

ท�าบุญกับการพัฒนาบางสิ่งบางอย่างเช่น การบูรณะ

วัด การสร้างถนน

ดวงประจ�ำเดือน  ตุลำคม – ธันวำคม 2555

รำศีกุมภ์ 
13 ก.พ. - 15 มี.ค.

คุณขยันทุ่มเทอย่างสุดตัวเพื่อให้ก้าว

ไปถึงเป้าหมายที่คุณเล็งเอาไว้ แล้ว

มั่นใจว่าคุณจะสามารถไปพิชิตเป้าหมายนั้นได้อย่าง

แน่นอน แต่คุณต้องเหนื่อยหน่อย ต้องเสียพลังงาน

ไปมาก ค่อยๆ คิด ค่อยๆ วางระบบให้แน่นอนแล้วจึง 

เดินหน้าดีกว่า จะได้ไม่หลงทาง ไม่เหนื่อยด้วย ด้าน

การเงนิ จะมเีงนิเข้ามาจากการงานทีเ่ป็นภาระหนกัหนา 

ของคุณ ถือเป็นเรื่องดีแล้วที่คุณจะได้มีความมั่นคง 

มากขึ้น แต่ไม่ดีตรงที่คุณค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยมากขึ้น 

งานของคุณสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณมากมาย

ทีเดียว ถือว่าไม่เสียเปล่ากับการท�างานอย่างหนัก 

ความรักคุณและคนรักอยู ่ด้วยกันอย่างมีความสุข  

อยู ่ กับอย ่างพร ้อมหน ้ากับคนรักกับครอบครัว  

คุณควรท�าบุญด ้วยการสนุนสนุนความสะอาด  

การบริจาคอุปกรณ์ท�าความสะอาด รวมถึงการ 

กวาดลานวัด กวานถนน เก็บขยะด้วย

รำศีพิจิก 
16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

ไม่ต้องกังวลในเร่ืองต่างๆ เพราะคุณ

ค่อนข้างโชคดี เรื่องร้ายๆ ไม่เข้ามาหา

คุณอย่างแน่นอน คุณจะได้รับข่าวดีมากกว่าข่าวร้าย 

แม้ว่าจะไม่ใช่เร่ืองราวที่ดีมาก การเงินตอนนี้ท�าให้คุณ

รู้สึกไม่เป็นอิสระ การท�าสัญญาที่มีข้อบังคับที่ท�าให้

คุณรู้สึกอึดอัดอยู่บ้าง หรือการต้องการกู้เงิน หรือท�า

ธุรกรรมที่ต้องมีข้อบังคับ ต้องมีหลักเกณฑ์ค่อนข้าง

มาก งานคุณได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่อนข้างมาก 

หากเป็นงานศิลปะก็ถือว่าเป็นงานถนัดของคุณแล้ว 

คุณไม่ต้องลงไม้ลงมือเองมาก เพียงแค่คิดออกแบบ 

วางแนวทางเอาไว้ก็เป็นคนส�าคัญของงานได้เลยที

เดียว ตอนนี้คุณกลัวการสูญเสียความรัก คุณควร

มองโลกในแง่ดี มองความรักในแง่ดี มอบความรักให้

ความรัก คุณก็จะไม่มีวันที่จะขาดความรักไป คุณควร

ท�าบุญกับการซ่อมแซม งานช่าง เช่น สนับสนุนการ

สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ท�าบญุด้วยการออกแรง

เข้าค่ายอาสา 

รำศีสิงห์ 
17 ส.ค. - 16 ก.ย.

ระวั งป ัญหา เรื่ องความสัมพันธ ์  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่คุณ 

สนิทสนม บุคคลที่คุณที่ความรู้สึกพิเศษแล้วท�าให้คุณ

มองหน้ากนัไม่ค่อยตดิเท่าไหร่ ดงันัน้คณุควรระมดัระวงั

ค�าพูดและการกระท�าไว้ให้ดีอย่าท�าอะไรไปแล้วต้อง

มาเสียใจทีหลัง การเงินของคุณถือว่าก�าลังไปได้สวย

เลยทีเดียว อะไรๆ ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้ว คุณ

มีความมั่นคง มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมี  

ความรักไม่เป็นไปตามธรรมชาติ มีบางสิ่งบางอย่างที่

ปิดกัน้คณุและคนรัก พดูหรือสือ่สารอะไรกไ็ม่ตรงใจ ไม่

เข้าใจความปรารถนาของอกีฝ่าย ท�าให้เกดิอาการงอน

กบัแบบเงยีบๆ ได้ คณุควรช่วยเหลอืบคุคลทีม่เีพือ่นเก่า

คุณเป็นคนที่เคยรู้จักกัน เคยอยู่ในถิ่นฐานเดียวกันมา

ก่อน หากเขามีปัญหา 

รำศีเมถุน
15 มิ.ย. - 15 ก.ค.

เร่ืองราวร้ายๆ ได้ผ่านพ้นไปแล้วใน 

ตอนนี้คุณไม ่ต ้องกังวลใจเ ร่ืองใด

อีก เพราะจะมีแต่เรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับคุณแน่นอน  

อกีทัง้ยงัอาจจะได้โชคลาภง่ายๆ โดยไม่ต้องดิน้รน การ

เงนิคณุในตอนนีจ้ะมเีรือ่งให้คณุต้องเลอืกต้องตดัสนิใจ  

อย่างไรก็ตาม ก็ต ้องระวังการตัดสินใจผิดด้วย  

อีกทัง้ความรักจะเข้ามาเกีย่วข้องโยงใยกบัผลประโยชน์ 

คุณควรคิดให้ดีๆ ระวังปัญหาเรื่องผลประโยชน์จะ 

ส่งผลในทางลบกับความสัมพันธ์ของคุณด้วย คุณ

ต้องระวังการกระท�าบางอย่างที่ผิดพลาดของคุณ 

อีกทัง้ยงัมผีูท้ีต่ัง้ใจท�าให้คณุเสยีหน้าต่อหน้าคนส�าคญั

ของคุณอีกด้วย ดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดี คุณควร

ท�าบุญกับบุคคลที่อยู่ในเรือนจ�า นักโทษ หรืออาจจะ

ท�าบุญกับกรมราชทัณฑ์

รำศีตุลย์ 
17 ต.ค. - 15 พ.ย.

คุณจะได้เจอกับเร่ืองราวดีๆ เ ร่ือง

ราวเซอร์ไพรส์ในทางดีค่อนข้างมาก  

ซึ่งคุณอาจไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นเรื่องดีๆ ที่เข้ามา

หาคุณ เพราะคุณไม่ได้คาดหวังว่าจะได้เจอกับอะไร  

อาจเป็นการได้อะไรมาแบบฟลุกๆ หรือมีโชคดี มี

เรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการงาน หรือ

ด้านความรัก และคุณจะได้รับโอกาสให้ได้แสดงความ

สามารถของคุณในงานใหญ่ ไม่ต้องกังวลอะไรไป  

ขอให้คุณมีความมั่นใจเสียอย่างว่าคุณท�าได้ แล้วคุณ

ก็จะสามารถจัดการอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเลยทีเดียว 

ระวังเรื่องราวความรักที่อาจมีการตัดใจ ตัดความ

รัก ความห่วงใยต่อกันได้ ดังนั้นก่อนจะท�าอะไรลงไป  

ควรคิดให้ดีก่อนว่าสิ่งที่ท�านั้นจะส่งผลกระทบอย่างไร

ต่อความรู้สึกของคนรักของคุณ หรือต่อความรักของ

คุณเอง คุณควรท�าบุญกับคนเจ็บไข้ คนเสียชีวิต หรือ

อาจท�าบุญโลงศพ

รำศีกันย์ 
17 ก.ย. - 16 ต.ค.

คุณค่อนข ้างรู ้สึกเฉยเมยกับชีวิต  

อาจเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ค่อยอยาก

คิด ไม่อยากสนใจที่จะหาโอกาส หรือหาประสบการณ์

ใหม่ๆ ให้กับตัวเอง แม้ว่าคุณจะอยู่ใกล้โอกาสมากแล้ว

ก็ตาม ช่วงนี้คุณอาจปล่อยตัวให้อ้วน นั่งทาน นอน

ทานแก้เครียดทั้งวันก็เป็นได้ สถานการณ์ทางการเงิน

ยังไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้า ยังคงด�าเนินไปอย่างช้าๆ  

มีแต่รายได้ประจ�าที่เข้ามาอยู่แล้ว ความรักไม่หวานชื่น 

สักเท่าไหร่ แต่ก็เป็นน�้าเย็นที่ใสสะอาด ท�าให้คุณรู้สึก

สดชื่นและหล่อเลี้ยงชีวิตและหัวใจของคุณเอาไว้ได้ 

คุณมีความสุขที่ได้อยู่บนโลกใบนี้ข้างๆ คนที่คุณรัก 

แม้ไม่ต้องพูดอะไรกันมาก แต่ก็เข้าใจกันได้ดี คุณควร

ท�าบุญโดยการช่วยอุดหนุนสินค้าของบุคคลที่ยาก

ล�าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานฝีมือ งานหัตถกรรม 

หรือหากไม่อุดหนุน คุณก็ควรบริจาคเงินสนับสนุนเขา

ไปเลยจะดีกว่า

รำศีกรกฎ
16 ก.ค. - 16 ส.ค.

คุณก�าลังเหน็ดเนื่อยกับปัญหาเก่าๆ 

ที่คุณเคยแก้แล้วแก้อีกยังไม่จบสิ้น  

บางเร่ืองคุณคิดว่าคุณแก้แล้วแต่กลับวนเวียนอยู่กับ

คุณไม่ไกลให้คุณต้องจัดการ ต้องกลับมาแก้ไขปัญหา

เก่าๆ เหล่านัน้อกี ตอนนีถ้้าคณุเลง็งานหรอืเลง็ต�าแหน่ง

อะไรเอาไว้ ต้องเตือนว่าไม่ควรไปคาดหวังอะไรมาก 

เพราะโอกาสดีๆ ยังไม่มีคิวมาให้คุณในวันนี้ คุณต้อง

สร้างผลงานฝึกประสบการณ์ไปก่อน เมื่อคุณพร้อม

เขาก็จะพร้อมมอบโอกาสดีๆ กับคุณเอง เรื่องความ

รัก คนรักของคุณค่อนข้างรักสวยรักงาม สนใจเรื่อง

การแต่งตวัจนท�าให้คณุต้องตกอยูใ่นเทรนด์ของแฟช่ัน

ด้วย ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเร่ืองเสียหายหรือสูญเปล่าเพราะ

ท�าให้คุณทั้งคู่เป็นคูที่ดูดีเมื่อควงกันไปไหนมาไหน ช่วง

นี้คุณควรท�าบุญกับบุคลที่ล้มละลาย บุคคลที่เดือด

ร้อนทางด้านการเงิน ท�าบุญกับขอทาน ท�าบุญกับคน

ยากจน คนยากไร้
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FAQ

did you know

ท่ำนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสำมำรถส่งค�ำถำมได้ที่ ir@egco.com 
บริษัทจะจัดส่งของที่ระลึกให้กับค�ำถำมที่ได้รับกำรดีพิมพ์

หน้านี้มี
ค�ำตอบ

คอนกรีต
เป็น วัสดุผสมที่นิยมใช้ในงานก่อสร้าง
ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ปูนซีเมนต์ 
น�้า และวัสดุผสม อาทิ หิน ทราย กรวด 
ฯลฯ อาจมีการสารเคมีเติมเพิ่มเข้าไป
เพ่ือคุณสมบัติด้านอ่ืนๆ เมื่อผสมรวมกัน
คอนกรีตจะแข็งตัวอย่างช้าๆ โดยซีเมนต์ 
จะเริ่มจับตัวกับวัสดุอื่นและแข็งตัว ความ
แข็งแรงของคอนกรีตจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
หลังจากที่ผสม หลังจากการแข็งตัวแล้ว
คอนกรีตจะแข็งแรงขึ้นอีก จะเริ่มคงที่หลัง
จากผ่านไปประมาณ 28 วัน

calendar

calendar 
activities

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก 
(ตุลาคม – ธันวาคม 2555)

พฤศจิกายน
โครงการพบปะนักลงทุน
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
(Analyst Briefing) 

ครั้งที่ 4/2555 

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

22-25 
พฤศจิกายน

งาน 
“SET in the City 2012” 

สยามพารากอน 
กรุงเทพมหานคร

Qแ ผ น พั ฒ น า ก� า ลั ง ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ ้ า ข อ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 ฉบับ

ปรับปรุงครั้งที่ 3 (PDP 2010 Revision 3)  
ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 
2555 เห็นชอบให้คณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลงังาน “กกพ.” ด�าเนนิการให้มกีารเปิดประกาศ
เชิญชวนรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชนรอบใหม่  
(Independent Power Producer “IPP”)   
โดยก�าหนดให้เข้าระบบในช่วงปีใด  จ�านวนก่ี
เมกะวัตต์  และภายใต้กรอบแนวทางใด?

A คณะรัฐมนตรมีมีตเิหน็ชอบตามมตคิณะกรรมการ
พลงังานแห่งชาต ิ“กพช.” ให้จดัสรรปรมิาณก�าลงั

การผลิตไฟฟ้าเข้าระบบ ต้ังแต่ปี 2564 - 2570 รวม
ประมาณ 5,400 เมกะวัตต์ ให้กระทรวงพลังงาน เป็น
ผู้พิจารณาปริมาณรับซื้อไฟฟ้าในแต่ละปีตามความ
เหมาะสมกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศ  โดย
มีเงื่อนไขและลักษณะโครงการประกอบด้วย อายุ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า 25 ปี นับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบเชิงพาณิชย์ โดยต้องขายไฟฟ้าเข้าระบบของ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย “กฟผ.” เท่านั้น  
จะต้องเป็นโรงไฟฟ้าประเภท Base load หรอืผลติไฟฟ้า
ตามที่ กฟผ. สั่งการ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและเสนอสถานที่ตั้ง 
โรงไฟฟ้าในประเทศไทย รวมถงึข้อก�าหนดต่างๆ ที ่กกพ. 
ก�าหนดไว้ 

  egcogroup 4948 egcogroup



The best way to predict the future is to invent it.

วิธีที่ดีที่สุด
ในการท�านายอนาคต 

ก็คือ

b y  A l a n  K a y

การสร้างมันขึ้นมา
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หำกท่ำนสนใจรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสำมำรถติดต่อได้ที่
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


