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พาวุธ ฉลาดแย้ม
บรรณาธิการ

editor’s talk

เวลาของปีเก่าก�าลงัจะผ่านไป วนัขึน้ปีใหม่ก�าลงัจะมาถงึ ฤดกูาลเปลีย่นผนัจนครบรอบปีอกีครัง้ นัน่หมายความว่า 
โลกโคจรรอบดวงอาทติย์ครบอกีรอบหนึง่แล้ว ตลอดระยะทางทีโ่คจรนัน้ได้ส่งผลต่อสภาพภมูอิากาศของโลก และ
ท�าให้เกดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาตมิากมาย แต่เดมินัน้แสงและความร้อนจากดวงอาทติย์เป็นตวัก�าหนดฤดกูาล
ในภมูภิาคต่างๆ ของโลก จงึท�าให้ช่วงของฤดกูาลไปเป็นอย่างแน่นอนตามการโคจร ทว่าปัจจบุนัมเีหตแุละปัจจยัที่
ท�าให้ฤตูกาลแปรปรวนผิดเพี้ยนไป เกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มนุษย์ไม่คาดคิดนั่นคือภัยพิบัติต่างๆ
 อย่างไรก็ตาม ปีท่ีผ่านมาถือว่าเป็นโชคดีท่ีประเทศไทยของเราไม่เกิดภัยพิบัติร้ายแรง โดยเฉพาะช่วง 
ปลายปี ซึ่งเป็นวาระที่ชาวไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีด้วยการเฉลิมฉลองวันคล้าย
วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นศูนย์รวมใจให้คนไทยผ่านวิกฤติ
และภัยพิบัติต่างๆ มาได้
 ส่วนในรอบปีทีผ่่านมานี ้ในเรือ่งโครงการและภารกจิต่างๆ ของ เอก็โก กรุป๊ เช่น การเข้าลงทนุในโครงการต่างๆ 
อาทิเช่น การซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน หรือ
การลงทุนในโครงการต่างๆ ที่เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ ต่างก็ด�าเนินการไปด้วย
ความเรียบร้อย
 ทว่ายังมีความส�าเร็จและรางวัลอีกมากมายท่ีเป็นความภูมิใจของเรา Life ฉบับน้ี จึงขอสร้างความม่ันใจ 
แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมค�ากล่าวอวยพรปีใหม่จากคณะผู้บริหาร ในฐานะตัวแทนของพนักงานและบริษัทใน 
กลุ่มเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อส่งความสุขให้กับทุกท่าน
 ท้ายน้ี ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2556 ท่ีจะมาถึง พวกเราชาว เอ็กโก กรุ๊ป ขอกล่าวค�าว่า “สวัสดีปีใหม่”  
ขออ�านาจสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลายโปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  
ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
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news update

รับมอบรางวัล SET Awards ประจ�า
ปี 2555
เดือนพฤศจิกายน ท่ีผ่านมา รองนายกรัฐมนตรี และ
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั นายกติตริตัน์ ณ ระนอง 
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล SET Awards ประจ�า
ปี 2555 ให้กับบริษัทจดทะเบียนและผู้บริหารสูงสุดใน
แวดวงตลาดทุน จ�านวน 36 บริษัท โดยมีนางวาสนา  
วงศ์พรหมเมฆ ผู ้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส�านัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายณรงค์ อินเอียว ผู้ช่วย
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์และบรหิารองค์กร ตวัแทน
บรษิทักลุม่เอก็โก กรุป๊ เป็นผูร้บัมอบรางวลัเกยีรตยิศแห่ง
ความส�าเร็จ “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัท 
ภิบาลดีเยี่ยม” และรางวัล ”บริษัทจดทะเบียนด้านความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมดเีด่น” ตามล�าดบั ณ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย 

 รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัท 
ภิบาลดีเยี่ยม” (Top Corporate Governance Report 
Awards) เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มี
ความโดดเด่น ด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยใช้ข้อมูลท่ีบริษัทจดทะเบียน
เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 
รายงานประจ�าปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุม
ผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

เดอืนกนัยายน ทีผ่่านมา นายมานะ วทิวสักลุ  
รองกรรมการผู ้จัดการสายปฏิบัติการ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด เป็นผู้แทน
โรงไฟฟ้าขนอม เข้ารับรางวัลจากนาย
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ในพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณและส่งเสริมความรู้ ภายใต้
โครงการ “รณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการ
ท�างานให้เป ็นศูนย์ (Zero Accident  
Campaign) ประจ�าปี 2555” จากกรม

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก คว้ารางวัลระดับเงิน “Zero Accident” ปี 2555

 รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคมดีเด่น”(Best Corporate Social Responsibility  
Awards) เป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ท่ีมีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่
เกยีรตคิณุของบรษิทัจดทะเบยีนทีไ่ด้รบัการพจิารณาคดั
เลือกให้แพร่หลาย เป็นแบบอย่างส�าหรับภาคธุรกิจอื่นๆ 
พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 
กรงุเทพฯ  โดยโรงไฟฟ้าขนอม ถอืเป็นสถาน
ประกอบกิจการที่ไม่มีการประสบอุบัติเหตุ
จากการท�างานถึงขั้นหยุดงานต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ 3,000,000 – 9,999,999 ชั่วโมงการ
ท�างานของลกูจ้างทัง้หมด ตอกย�า้จดุยนืใน
การรักษามาตรฐานการจัดการด้านความ
ปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ของพนักงาน
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เอ็กโก กรุ ๊ป ได้เข้าร ่วมประกวดสถานประกอบการดีเด่น  ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซ่ึงได ้ รับ
รางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ปี 2555 สถานประกอบกิจการ ในเขต
กรุงเทพฯ โดยมี คุณจันทิมา รักษ์พงษ์ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ เป็น
ผู้แทนเข้ารับรางวัลจาก คุณ โชคชัย ศรีทอง  รองอธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงงาน  ณ ห้องอัมรินทร์  โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อ
เดือนกันยายน ที่ผ่านมา

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับรางวัลชมเชย สถานประกอบการดีเด่น  
         ด้านความปลอภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น 
“บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2012”

เดือนตุลาคม ที่ผ ่านมา นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู ้จัดการใหญ่  
เอ็กโก กรุ ๊ป ได้เข้ารับโล่เกียรติยศจากนายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี  
ในพิธีประกาศเกียรติคุณโครงการ “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012” ซึ่งจัดขึ้น  
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ 

 นายสหัส ประทักษ์นุกูล ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติจาก มูลนิธิสภา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ให้เป็น “บุคคลตัวอย่าง
ภาคธุรกิจแห่งปี 2012 ภาคธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค” เพ่ือประกาศ
เกยีรตคิณุและยกย่องบคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิชวีติ ทัง้ชวีติส่วนตวั  
การท�างาน และการอุทิศตนท�ากิจกรรมเพ่ือประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  
ในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเชิดชูเกียรติ 

news update

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล 
‘Investors’ Choice Award 

news update

เอ็กโก กรุ ๊ป คว้ารางวัล Investors’ Choice Award จาก  
ดร.วรพล โสคตยิานรุกัษ์ เลขาธกิารส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในฐานะที่ เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับการ
ประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552 – 2555) 
 รางวลัเกยีรตยิศ “Investors’ Choice Award” นี ้จดัโดยสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้ ”โครงการอาสาพิทักษ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(ตลท.) ท่ีสนับสนุนให้สมาคมฯ จัดส่งอาสาพิทักษ์สิทธิ์ ไป 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี และประชุมใหญ่
วิสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ข้อ
ระเบียบต่างๆ ที่เห็นชอบร่วมกันระหว่าง ก.ล.ต. และ ตลท.

เดือนกันยายน ที่ผ่านมา นายอภิชาติ คุ ้มฮ้ิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ 
งบประมาณ ในฐานะตัวแทนผู้บริหารโรงไฟฟ้าขนอม เป็นผู้รับมอบรางวัล
จาก คุณปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ณ ห้องวายุภักษ์ 5-6 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยโรงไฟฟ้าขนอมคว้า
รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมกีารจดัการสภาพแวดล้อมดเีด่นประจ�าปี 2554 
(EIA Monitoring Awards 2011) ซึง่ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน
ขนอม จ�านวน 1 รางวัล

โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก 
คว้ารางวัล EIA Monitoring 
Awards 2011
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news update

เดือนกันยายน ที่ผ ่านมา ทีมงานชุมชน
สัมพันธ์ เอ็กโก กรุ ๊ป เข ้าร ่วมกิจกรรม  
พิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านเชียงราก 
ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หมู่ที่ 2 ต.เชียงราก
ใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ได้สนับสนุน
น�า้ดืม่ให้กบัผูร่้วมกจิกรรม โดยม ีคณุปัญญา 
แก้วมุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ให้เกียรติเป็น
ประธานรับมอบ

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดธนาคารขยะรีไซเคิล

news update

เอ็กคอมธาราจัดโครงการเอ็กคอมรักษ์ป่า ประจ�าปี 2555
เดือนกันยายน ที่ผ่านมา เอ็กคอมธาราจัดโครงการเอ็กคอมรักษ์ป่า ประจ�าปี 2555 ซึ่งเล็ง
เหน็ถงึความส�าคญัของโครงการ 1,120 ถวายสมเดจ็ย่าเฉลมิพระเกยีรต ิ112 พรรษา ทีท่าง 
กฟผ. ได้จัดขึ้นโดยการสร้างฝายชะลอน�้าแบบผสมผสานเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน�้า ซึ่งมีคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน และชุมชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างฝาย ณ บ้านแม่กระบุง หมู่ที่ 2 ต�าบล
แม่กระบุง อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องมาเป็น
ประจ�าทุกปี และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยดีตลอดมา

ผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมแสดงความยินดี 
   วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงานครอบรอบ 10 ปี

คณะผู้บริหารเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมงานวันคล้าย
วันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 
10 ปี  พร้อมมอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่อง
ในโอกาสดังกล่าว ณ อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี  
คอมเพล็กซ ์  เมื่อวันที่  4 ตุลาคม 2555  
ที่ผ่านมา
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ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปี ของปี 2555 ที่
ผ่านมา เอ็กโก กรุ๊ป ได้แสดงให้เห็นศักยภาพ
ในการด� า เนินธุรกิจทางด ้ านพลั งง าน 
ครบวงจร โดยมุ ่ง ม่ันในการขยายการ
ลงทุนในธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนการลงทุนใน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ หรือที่มีอยู่ในธรรมชาติ ได้แก่ 
พลังน�้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน
ลม พวกเราชาว เอ็กโก กรุ๊ป ได้ทุ่มเทโดย
มีเป้าหมายในการแสวงหาผลตอบแทนที่ดี
จากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยการบริหาร
จัดการโครงการที่มีอยู่ปัจจุบัน ตลอดจน 
การสรรหาโครงการที่มีคุณภาพและให ้ 
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต

ที่สนับสนุนให้สมาคมฯ จัดส่งอาสาพิทักษ์
สิทธิ์ ไปเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจ�าปี และประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือ
หุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ข้อระเบียบต่างๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน
ระหว่าง ก.ล.ต. และ ตลท.
 นอกจากนี้  ยังได ้รับการประกาศ
เกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี-ดีเลิศ 
2553/2554 (Board of the Year for  
Exemplary Practices)” “ประกาศ
เกียรติคุณพิเศษส�าหรับคณะกรรมการที่มี
ผลงานดต่ีอเนือ่ง” และ คณะกรรมการตรวจ
สอบแห่งปี จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สมาคมหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห ่ง
ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคม
บริษัทจดทะเบียน และสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย

 และยังมีรางวัลแห่งความส�าเร็จของ 
เอ็กโก กรุ๊ป อีกมากมาย ท่ีไม่สามารถ 
น�ามากล่าวได้ทั้งหมดในที่นี้
 เมื่อเราดูผลงานใน 1 ปี ที่ผ่านมาแล้ว 
คราวน้ีมามองไปข้างหน้าบ้างว่า ในช่วง
ระยะเวลา 3-4 ปี อนาคตของเอ็กโก กรุ๊ป 
จะด�าเนินธุรกิจไปทิศทางใด ทีมงานได้มี
โอกาสสัมภาษณ์คุณสหัส ประทักษ์นุกูล  
ในฐานะกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ของ 
เอ็กโก กรุ๊ป ท่านได้กล่าวไว้สั้นๆ ว่า
 “ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป 
สิง่แรกที ่เอก็โก กรุป๊ ต้องท�า กค็อื การเตรยีม 
ความพร้อมในการเข้าร ่วมในการเปิด
ประมูลรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่อิสระ หรือไอพีพี 
รอบท่ี 3 ท่ีจะมีการเปิดขายซองเอกสาร
เชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าเอกชน ในวันท่ี  
20 ธันวาคม 2555 และเปิดให้ย่ืนข้อ
เสนอ ในวันท่ี 12 มีนาคม 2556 และจะ

มีการประมูลเพื่อคัดเลือกผู ้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนได้ในเดือนมิถุนายน 2556 อีกทั้ง 
ก็ยังมีโครงการท่ีอยู ่ระหว่างการด�าเนิน
การก่อสร้างอีกหลายโครงการ ไม่ว่าจะ
เป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนอม (โรงไฟฟ้า
ใหม่) จ�านวน 900 เมกะวัตต์ โครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานทดแทน ฯลฯ นอกจากนี้ 
การแสวงหาโครงการลงทุนใหม่ๆ หรือการ
เข้าไปร่วมทุนกับโครงการที่ด�าเนินการอยู่
แล้ว เพื่อน�าเอารายได้เข้ามาเติมในส่วน
ของผลการด�าเนินงานท่ีลดลงในช่วง 2-3 
ปีข้างหน้า”
 ท้ายสุดนี้ ในนามคณะผู ้บริหาร
ในฐานะตัวแทนของพนักงานและ
บริษัทในเครือของเอ็กโก กรุ๊ป ขอส่ง
ความสุข...ด้วยค�ากล่าวอวยพรในช่วง
เทศกาลข้ึนปีใหม่ 2556 มายังทุกๆ 
ท่าน...

EGCO Groupin a year

  ซ้ายไปขวาตามรูป
 • นางสาวพันทิพา มูลศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การเงิน
 • นายกัมปนาท บ�ารุงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารสินทรัพย์
 • นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าระยอง
 • นายณรงค์ อินเอียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-กลยุทธ์และบริหารองค์กร
 • นายวรวิทย์ โพธิสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ
 • นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายปิยะ เจตะสานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน
 • นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่
 • นายสกุล พจนารถ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์
 • นายสุวพันธ์ ฉ�่าเฉลิม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี
 • นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
   กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
 • นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าขนอม
 • Mr.John M. Palumbo รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • นายนิวัติ อดิเรก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
 • นายดนุชา สิมะเสถียร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจในประเทศ 

และสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอีกประกาศหนึ่ง ก็คือ การได้รับรางวัล “บริษัท 
จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม” (Top Corporate  
Governance Report Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่
มีความโดดเด่น ด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยใช้ข้อมูลที่บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจ�าปี  
(แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี และเว็บไซต์ รวมทั้งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 
และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมดีเด่น (Corporate Social Responsibility Awards) เป็นรางวัล
ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่เกียรติคุณของ
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้แพร่หลาย เป็นแบบอย่าง
ส�าหรบัภาคธรุกจิอืน่ๆ พร้อมทัง้เพือ่ส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวาม 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
 และอีกหนึ่งรางวัลที่น่าภาคภูมิใจ ก็คือ รางวัล “Investors’ Choice 
Award” ในฐานะที ่เอก็โก กรุป๊ ได้รบัการประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้น คะแนนเต็ม 100 คะแนน ต่อเนื่องกัน 4 ปี (2552 – 2555) รางวัล
เกียรติยศนี้ จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ภายใต้ ”โครงการอาสาพิทักษ์
สทิธิ ์ซึง่ได้รบัความร่วมมอืจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  
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 นางวาสนา วงศ์พรหมเมฆ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

 นายปิยะ เจตะสานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและ
การเงิน

 Mr.John M. Palumbo

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

 นายวรวิทย์ โพธิสุข 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ

 นายสกุล พจนารถ  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์

 นายชุมศักดิ์ ดีสุดจิต 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าระยอง

 นายชาญกิจ เจียรพันธุ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
ผู้อ�านวยการโรงไฟฟ้าขนอม

 นายวัชรพงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-
กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

 นายนิวัติ อดิเรก 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ

make a wis
h

 นายดนุชา สิมะเสถียร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-
พัฒนาธุรกิจในประเทศ

 นายกัมปนาท บ�ารุงกิจ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-

บริหารสินทรัพย์

 นายณรงค์ อินเอียว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-
กลยุทธ์และบริหารองค์กร

 นายสหัส ประทักษ์นุกูล 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

 นางสาวพันทิพา มูลศาสตร์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-การเงิน

 นายสุวพันธ์ ฉ�่าเฉลิม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บัญชี

“ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออ�านาจคุณพระศรี
รัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว 
พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ”
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วันที่ จัดตั้งบริษัท / ซื้อ /  
รับโอนกิจการ / การลงนาม

ประเภทโครงการ 
/ โรงไฟฟ้า ก�าลงัการผลติ ที่ตั้ง

28 ก.ย. 2555
เข้าร่วมทุนซื้อหุ้นในบริษัท จีเดค จ�ากัด (จีเดค)
 ในสัดส่วนร้อยละ50

พลังงานขยะชุมชน
หาดใหญ่

6.7 เมกะวัตต์ จังหวัดสงขลา 

อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาสที ่3 9 เดือน

2554 2555 2554 2555

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.25 0.62 0.25 0.62

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า) 0.08 0.41 0.08 0.41

 ก�าไรสุทธิก่อนหักผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน*
  (ล้านบาท) (ไม่รวมเหตุการณ์พิเศษ) 1,670 1,638 4,648 5,111

 ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) (ไม่รวมเหตุการณ์พิเศษ) 1,541 2,076 4,514 5,728

 อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 3.09 3.11 8.83 9.71

 อัตรากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานต่อหุ้น (บาท) 4.50 4.69 4.50 4.69

 อัตรามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 107.52 126.86 107.52 126.86

 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.75 2.50 2.75

อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ

* ก�าไร/ขาดทุน จากอัตราแลกเปลี่ยนโดยรวมต้นทุนทางการเงินของ เอ็กโกและบริษัทย่อย และส่วนแบ่งก�าไรจากกิจการร่วมค้า

อีกไม่กี่วันก็จะถึงสิ้นปี 2555  กลุ่มเอ็กโก ยังคงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็นบริษัทชั้นน�า ในการด�าเนินธุรกิจพลังงานทั้งใน
ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ในรอบปีที่ผ่านมามีการขยายการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าตลอดจนลงทุนในโครงการที่
เก่ียวข้องกบัการใช้พลงังานในรปูแบบต่างๆ หรอืพลงังานทีม่อียูใ่นธรรมชาตอิย่างต่อเนือ่ง  โดยเหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงเดอืนกนัยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา สรุปได้ ดังนี้

ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ของเอ็กโก สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) 
จ�านวน 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 14 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ก�าไรก่อน FX จากธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ลดลง 26 ล้านบาท และจากธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 40 ล้านบาท
 ก�าไรก่อน FX จากธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ลดลง จ�านวน 26 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�าไรที่ลดลงของกิจการร่วมค้าในกลุ่มบริษัท 
กัลฟ์อิเล็คตริก จ�ากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด โรงไฟฟ้าระยอง  บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด บริษัท กัลฟ์ เพา
เวอร์ เจเนอเรชั่น จ�ากัด ในขณะที่ก�าไรของบริษัท เอ็นทีพีซี จ�ากัด บริษัท บีแอลซีพี จ�ากัด และบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด 
เพิ่มขึ้น
 ก�าไรก่อน FX จากธุรกิจอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น จ�านวน 40 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากก�าไรที่เพิ่มขึ้นของบริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
เซอร์วิส จ�ากัด บริษัท เอ็กคอมธารา จ�ากัด และอื่นๆ

สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสท่ี 3 ปี 2555
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ด ้วยความเชื่อที่ว ่ า การ
ป ลู ก จิ ต ส� า นึ ก อ นุ รั ก ษ ์
พลังงานและสิ่งแวดล ้อม
จ ะ เกิดขึ้ น ได ้อย ่ างยั่ งยืน  
มีรากฐานส�าคัญอยู ่ที่การ
สร ้างความรู ้ความเข ้า ใจ 
ซึ่ งต ้อง เ ร่ิมสั่ งสม ต้ังแต  ่
วัย “เด็ก” ซึ่งเป็นวัยต้นทาง
ของการเรียนรู้

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ  
เอก็โก กรุป๊ จงึได้ร่วมกบัส�านกังานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวง
พลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  กระทรวง
ศึกษาธิการ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
จัดโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
แนวคิด “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน 
ด้วยวิถีพอเพียง” มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้าน
การผลิตไฟฟ้าแก่เด็กและเยาวชน ซึ่ง
เป็นต้นทางของอนาคตสังคมไทย โดยเน้น
การท�างานร่วมกับ “โรงเรียน” และ “ครู” 
ซึ่งเป็นต้นทางของการเรียนรู้ ด้วยการเปิด
วงจรความคิดสู่การเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่าง
รอบด้าน จนถงึการใช้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เรียนรู้เกี่ยวกับ
สถานการณ์และการเปล่ียนแปลงด้าน 
ส่ิงแวดล้อม เพื่อปลูกจิตส�านึกสู ่การมี 
วิถีชีวิตท่ีพอเพียงและย่ังยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 นายสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการ 
ผู ้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ ๊ป เปิดเผยว่า  
ในฐานะผู ้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่   
แห่งแรกของไทย เอ็กโก กรุ ๊ป มุ ่งม่ัน
ใส ่ใจด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ ้าอย ่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความม่ันคง
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Csr for all

ต้นทางของอนาคตสังคมไทย 
โดยเน้นการท�างานร่วมกับ 

“โรงเรียน” และ “ครู”

พลังงานเพื่อชีวิต 
ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ 3 หน่วยงาน เปิดวงจรความคิดเด็กไทยสู่การเรียนรู้
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ให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ ควบคู ่ 
ไ ป กั บ ก า ร ดู แ ล ชุ ม ช น  สั ง ค ม  แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ ่งหวังที่จะเป็น
องค์กร ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อ
สังคม บนพื้นฐานของศักยภาพและความ
สามารถที่องค์กรมีอยู่
 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต ้
แนวคิด  “พลั งงานเพื่ อ ชี วิต  ลดโลก
ร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” เป็นโครงการที ่
เอ็กโก กรุ ๊ป มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม
การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
เผยแพร่ความรู ้ด ้านการผลิตไฟฟ้าให้
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นต้นทางของอนาคตสังคม
ไทย รวมทั้งสนองต่อนโยบายภาครัฐใน
เรื่องการสร้างความเข้าใจด้านพลังงานให้
แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นการท�างานร่วม
กับ “โรงเรียน” และ “ครู” ซ่ึงเป็นต้นทาง
ของการเรียนรู้ ด้วยการเปิดวงจรความคิด
สู่การเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าอย่างรอบด้าน นับ
ต้ังแต่เชือ้เพลงิ กระบวนการผลติ จนถงึการ
ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมให้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และ 
การเปล่ียนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ปลกูจติส�านกึสูก่ารมวีถิชีวีติทีพ่อเพยีงและ
ย่ังยืน โดยมีหัวใจหลักในการด�าเนินงาน 
อยู่ที่การน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้  ทั้งนี้  มีเป้าหมายที่จะ 
ส่งเสริมให้เกิด “ครูต้นแบบ” และ “โรงเรียน
ต้นแบบ” ไม่น้อยกว่า 60 แห่งทั่วประเทศ 
ภายในระยะเวลา 3 ปี

เปิดวงจรความคิดแบบรอบด้านให้ 
“เด็กและเยาวชน” เรียนรู้ “พลังงาน 
เพื่อชีวิต”
โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ จะใช้
เวลาด�าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2555-2558 ซึ่ง
มีโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 64 
โรงเรียน โดยมีขอบเขตในการด�าเนินงาน  
3 ด้าน ได้แก่ 
 1. สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจใน
การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
รอบด้าน ผ่านการเรยีนรูถ้งึทีม่าและคณุค่า
ของ “ไฟฟ้า” เช่น การจัดท�าสื่อการเรียนรู้
ด้านพลังงานไฟฟ้า 
 2. สนับสนุนให้เกิด “โรงเรียนต้นแบบ” 
ท่ีมีการส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท้ังระบบโรงเรียน และ “ครู
ต ้นแบบ” ท่ีบูรณาการเร่ืองการเรียนรู ้
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับ
บริบทท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้เกิดเวทีแสดงความรู ้
ความสามารถของ “เด็กและเยาวชน” ใน
การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและมีวิถีชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การแข่งขัน
ตอบค�าถามด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
และการประกวดโครงงานเพื่อส่งเสริมการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า เป็นต้น

โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 
พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง



today green

หัวใจส�าคัญที่มุ ่งส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนเรียนรู ้ในโครงการความร่วม
มือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก 
ได้แก่
 • มีเหตุผล ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน
ให ้เด็กใช ้หลักเหตุผลในการตัดสินใจ
เร่ืองต่างๆ โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เก่ียวข้อง ตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
อย่างรอบคอบ อาทิ การเลือกซื้อสินค้า
แต่ละครั้ง สิ่งที่ควรค�านึงถึงคือ ราคา
วัตถุดิบ ที่มา พลังงานที่ถูกใช้ไปและคุณ
ประโยชน์ของตวัสนิค้านัน้ๆ คุม้ค่ากบัราคา
วัตถุดิบและพลังงานที่สูญเสียไปหรือไม่
 • รู ้จักพอประมาณ ส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักความพอดี ที่ไม่มากและ
ไม่น้อยจนเกนิไป ไม่เบยีดเบยีนตนเองและ 
ผู้อ่ืนโดยเริ่มจากตัวเองและสิ่งใกล้ตัว เช่น 
ตักอาหารแต่พอดี ให้เพียงพอกับความ
ต้องการของตนเองและทานให้หมดจาน

 • มีความรู ้  ส ่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กและเยาวชนมีความรอบรู ้ รอบคอบ 
ระมัดระวังในการด�าเนินชีวิต เช่น ซื้อของ
แต่ละครั้งให้มองหาเครื่องหมายสีเขียว 
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 • มีภูมิคุ้มกัน สร้างองค์ความรู้ การ 
เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นรอบๆ ตัว  
เช่น มีความรู ้และเข้าใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
ในสังคมปัจจุบัน ไม่ตกเป็นเหยื่อของ
โฆษณาชวนเชือ่ ไม่ลุม่หลงไปกบัเทคโนโลยี
ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง เรียนรู้ที่จะพึ่งพา
ตนเองและสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น
 • มีคุณธรรม ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ยึดถือคุณธรรมต่างๆ เช่น ความ
ซ่ือสัตย์สุจริต ความอดทน ความขยัน
หมั่นเพียร ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมุ่งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
บุคคล เช่น ส่งเสริมการเรียนรู ้ที่จะเป็น 

ผู้ให้ เปิดหัวใจอาสา แบ่งปัน 
เกื้อกูล และพ่ึงพา รู้รักษา
พลังใจในตนเอง 

“ครู” ต้นทางในการเรียนรู้ “พลังงาน 
เพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”
หัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงการที่
ส�าคัญคือ “ครู” ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ดีใน
การถ่ายทอดและขยายฐานความรู ้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านการเรียนการ
สอนทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อเปิดวงจร
ความคิดให้ “นักเรียน” เกิดความตระหนัก
และรับผิดชอบ มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงและ
การใช้พลังงานที่ยั่งยืน 
 โครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู ้พลังงานและส่ิงแวดล้อม ภายใต้
แนวคดิ “พลงังานเพือ่ชวีติ ลดโลกร้อน ด้วย
วิถีพอเพียง” มุ่งส่งเสริมความเข้มแข็งทาง
ด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้าน
พลังงานและส่ิงแวดล้อมให้ครู เพ่ือเป็น  
“ต้นแบบที่ดี” ในการบูรณาการแนวคิด
เข้าไปในกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบของ
โรงเรยีนผ่านการปฏบิตังิานจรงิ เกดิผลงาน
ที่เป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงแนวคิดเข้ากับ
วถิชีวีติชมุชนเพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรู ้เข้าใจ
และรักท้องถิ่นของตนเอง 

เกมและแอนิเมชั่น เครื่องมือสร้าง
แนวคิด “พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน 
ด้วยวิถีพอเพียง”
เกมและแอนิเมชั่น เป็นหนึ่งในเครื่องมือ
ที่ใช้ส�าหรับสื่อการเรียนการสอนให้กับ
เด็กๆ ได้เรียนรู้พลังงานเพื่อชีวิต อาทิ เกม  
“ปิดไฟลดโลกร้อน” เป็นเกมที่ส่งเสริมให้
เด็กได้เรียนรู้เก่ียวกับแหล่งผลิตพลังงาน 
และการส้ินเปลืองพลังงานที่เกิดจากการ 
ใช้ไฟฟ้า ผ่านหลอดไฟแต่ละประเภท ซึ่ง
เดก็สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้จากการเล่นเกม
ไปปรับใช้กับชีวิตประจ�าวันในการปิดไฟ 
เมื่อไม่ใช้แล้วทั้งที่บ้านและโรงเรียนได้ 

 นอกจากน้ียังมีเกม “เลือกใช้ให้โลก
พัก” ซึ่งเด็กๆ จะเร่ิมเล่นเกมจากการปั่น
จักรยานไปยังสถานท่ีต่างๆ และเลือกซื้อ
ของทีท่�าลายสิง่แวดล้อมน้อยทีส่ดุ และเกม 
“บนัไดง”ู ซึง่จะสอนให้เดก็ๆ ได้รูจ้กัพลงังาน
ในหลากหลายประเภท เป็นต้น

รางวัลของคนต้นแบบ “พลังงานเพื่อ
ชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”
ส�าหรับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และได้
รับคัดเลือกเป็น เยาวชนต้นแบบ..ต้นทาง
อนาคต ซึ่งจะเป็นเยาวชนผู้ที่ยึดมั่นในการ
ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มีความรู้ความ
เข้าใจรอบด้านในเร่ืองพลังงานและส่ิง
แวดล้อม รวมท้ังมีส่วนร่วมส่งเสริมให้
เกิดการใช้พลังงานอย่างย่ังยืนภายใต้
แนวคิดวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดยเยาวชน
ต้นแบบ จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ มีความรู้ 
ความเข ้าใจ ถึงท่ีมาและความส�าคัญ
ของพลังงานและคุณค่าของสิ่งแวดล้อม  
มีความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การมีวิถีชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติและ
ทัศนศึกษาด้านพลังงาน
 ครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ ที่มีผลงาน 
โดดเด่น ในการถ่ายทอดความรูแ้ละจติส�านกึ
ในการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนไปสู่เยาวชนและชุมชนโดยเชื่อมโยง 
กับบริบทท้องถ่ิน เป ็นตัวอย ่างท่ีดีใน 
การสร้างจิตส�านึกและพฤติกรรมการใช้
พลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพภายใต้แนวคดิ
วิถีแบบพอเพียง มีเครือข่ายเพื่อนครูและ
ชุมชน เพื่อขยายฐานความรู้ให้แพร่หลาย
และต่อยอดการเรียนรู้ ครูต้นแบบจะได้
รับรางวัลเชิดชูเกียรติและทัศนศึกษาด้าน
พลงังาน

 โรงเรียนต้นแบบ...พลังงานเพื่อชีวิต  
ลดโลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง ซึง่เป็นโรงเรยีน
ที่มีคุณลักษณะครบ 4 ประการคือ มีระบบ
บรหิารจดัการโรงเรยีน สอดคล้องกบัภารกจิ
และแนวคิดของโครงการ มีการจัดการ 
เรียนรู้เชิงบูรณาการ ครอบคลุมการเรียนรู้
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้ งสร ้างจิตส�านึกและพฤติกรรม 
การใช ้พลังงานอย ่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต ้แนวคิดวิถีชี วิตแบบพอเพียง  
ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น  
ในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยโรงเรียน
ท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ 
จะได้รับโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้
ภายในโรงเรียน ขนาด 1-3 กิโลวัตต์ และ 
น�าไปต ่อยอดการเรียนรู ้ รวมทั้ ง เป ็น 
แหล่งเรียนรู ้ส�าหรับโรงเรียนใกล้เคียง 
ต่อไป 
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เขื่อนภูมิพล

talk tell told

 สัน้ๆ ง่ายๆ ส�าหรบัการพยากรณ์อากาศ 
มันก็คือการท�านายสภาพอากาศและ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เช่น ฝน อุณหภูมิ คลื่นลม รวมถึง
ภัยธรรมชาติต่างๆ ได้แก่ พายุหมุน, พายุ
ฝนฟ้าคะนอง, อุทกภัย, ภัยแล้ง, ภัยหนาว 
ฯลฯ
 การพยากรณ ์อากาศนั้ นมีหลาย
ลักษณะเพื่อหลายจุดประสงค์ เช่น การ
พยากรณ์อากาศโดยท่ัวไป การพยากรณ์
อากาศการบิน การพยากรณ์อากาศ
ทางทะเล การพยากรณ์อากาศเพื่อการ
คมนาคมขนส่ง การพยากรณ์อากาศเพื่อ
การเกษตร และการพยากรณ์อากาศเพื่อ
การท่องเที่ยว
 การจะพยากรณ์ได้ว่าจะอะไรจะเกิด
ขึ้น เกิดขึ้นเม่ือไร ท่ีไหน และอย่างไรน้ัน 
นักพยากรณ์อากาศจ�าเป็นต้องตรวจวัด
ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือสารประกอบ
อุตุนิยมวิทยาท้ัง 9 ประการคือ ความกด
อากาศ ลม อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ เมฆ 
หยาดน�า้ฟ้า รงัสดีวงอาทติย์ การระเหยของ
น�า้ ทศันะวสิยั เนือ่งจากข้อมลูเหล่านีเ้ป็นมี
ความสัมพันธ์โดยตรงกับลักษณะอากาศ
ท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน นักพยากรณ์จึงต้อง
ตรวจวัดเพื่อวิเคราะห์ และศึกษาติดตาม
ความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอด

ถ้าวันหนึ่งคุณเห็นมดเดินผิดที่ผิดทางจากที่เคย นั่นอาจหมายความว่าพวกมันก�าลัง
เตรียมตัวเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ก�าลังจะเป็นภัยต่อพวกมัน มนุษย์เราไม่มีความ

สามารถรับรู้ความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ด้วยตนเอง ศาสตร์ที่เรียกว่า ‘อุตุนิยมวิทยา’ 
จึงเกิดขึ้น เพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเป็นภัยต่อเราได้อย่างทันการณ์

จากสถิตภูมิอากาศหลายปีย้อนหลัง มักใช้ส�าหรับ
การพยากรณ์ระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน – 2 ปี

วิธีการพยากรณ์อากาศ
แม้จะแบ่งได้เป็น 3 วธิหีลกัๆ เพือ่ให้เหมาะ
สมกับช่วงเวลาและสภาวะท่ีจะพยากรณ์
แล้ว แต่ในทางปฏิบัติน้ันนักพยากรณ์
อากาศมักใช้วิธีการพยากรณ์เหล่าน้ีร่วม
กัน เพื่อให้ได้ผลการพยากรณ์ท่ีถูกต้อง
แม่นย�าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

1. วิธีแนวโน้ม จะใช้ทิศทางและความเร็ว
ของลมฟ้าอากาศทีเ่ป็นอยูใ่นการพยากรณ์ 
เพื่อคาดหมายว่าในอนาคตลมฟ้าเมฆ
เหล่านั้นจะเคลื่อนที่ไปอยู่ที่แห่งใด มักใช้
วิธีนี้ส�าหรับการพยากรณ์ฝนในระยะเวลา
ไม่เกินครึ่งชั่วโมง 

2. วิธีภูมิอากาศ คือการคาดหมายโดยใช้
ค่าเฉลี่ยจากสถิตภูมิอากาศหลายปีย้อน
หลัง มักใช้ส�าหรับการพยากรณ์ระยะเวลา
ตั้งแต่ 30 วัน – 2 ปี

3. การพยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์ 
จ ะ ค� า น ว ณ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ข อ ง
ตัวแปรท่ีเ ก่ียวข ้องกับสภาวะของลม
ฟ้าอากาศโดยแบบจ�าลองเชิงตัวเลข  
(Numerical Model) ซึ่งเป็นการจ�าลอง
บรรยากาศและพื้น โลกด ้วยสมการ
ทางคณิตศาสตร์ท่ีซับซ้อน แต่ก็จะไม่มี 
รายละเอียดครบถ้วนเหมือนในธรรมชาติ 
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ในค�าพยากรณ์ที่เราเห็นตามข่าว
พยากรณ์อากาศ มักจะท�าให้เรางง

กับภาษาของค�าพยากรณ์

talk tell told

ข้ันตอนการพยากรณ์อากาศ
1. บันทึกผลการตรวจอากาศที่ได ้รับ
ทั้ งหมด ท้ังจากในและต ่างประเทศ  
ลงบนแผนทีห่รอืแผนภมูทิางอตุนุยิมวทิยา
ชนิดต่างๆ เช่น แผนที่อากาศผิวพื้น แผนที่
อากาศชัน้บน แผนภมูกิารหยัง่อากาศ ด้วย
สัญลักษณ์มาตรฐานทางอุตุนิยมวิทยา 

2. วิ เคราะห์ผลการตรวจอากาศที่ได ้  
โดยใช้ความรู้ทางอุตุนิยามวิทยา 

3. คาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการ
เคลื่ อนที่ ของสภาวะลมฟ ้าอากาศที่
วเิคราะห์ได้ โดยใช้วธิกีารพยากรณ์อากาศ
แบบต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไป

4. ออกค�าพยากรณ์ ซ่ึงค�าพยากรณ์เหล่า
นี้จะมีประโยชน์ ส�าหรับการป้องกันและ
บรรเทาภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ค�าพยากรณ์
 ในค�าพยากรณ์ที่ เราเห็นตามข่าว
พยากรณ์อากาศ มักจะท�าให้เรางงกับ
ภาษาของค�าพยากรณ์ ลองอ่านความ
หมายเหล่านีแ้ล้วอาจจะท�าให้ความสบัสน
งุนงงลดลงได้บ้างก็ได้

เกณฑ์ปริมาณฝน
1. ฝนเล็กน้อย (Light Rain) หมายถึง  
ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 0.1 มิลลิเมตร  
ถึง 10.0 มิลลิเมตร

2. ฝนปานกลาง (Moderate Rain)  
หมายถึง ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 10.1 
มิลลิเมตร ถึง 35.0 มิลลิเมตร

3. ฝนหนัก (Heavy Rain) หมายถึง ฝนตก
มีปริมาณตั้งแต่ 35.1 มิลลิเมตร ถึง 90.0 
มิลลิเมตร

4. ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain)  
หมายถึง ฝนตกมีปริมาณต้ังแต่ 90.1 
มิลลิเมตร ขึ้นไป

สามารถเข ้ าถึ งข ้อมูล
พยากรณ์อากาศประจ�า
วัน ประจ�าสัปดาห์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
ข้อมูลการเตือนภัย เส้น
ทางพายุ รายงานแผ่น
ดินไหว และความรู ้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาได้ที่เว็บไซต์
ของกรมอุตุนิยมวิทยา 
www.tmd.go.th

เกณฑ์อากาศร้อน
1. อากาศร้อน (Hot) หมายถึง อุณหภูมิ
ตั้งแต่ 35.0 – 39.9 องศาเซลเซียส

2. อากาศร้อนจัด (Very Hot) หมายถึง 
อุณหภูมิตั้งแต่ 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไป

เกณฑ์อากาศหนาว (เกณฑ์นี้จะใช้
กับอุณหภูมิต�่าสุดประจ�าวันและใช้เฉพาะ
ในฤดูหนาวเท่านั้น)

1. อากาศเย็น (Cool) หมายถึง อุณหภูมิ
ตั้งแต่ 18.0 – 22.9 องศาเซลเซียส

2. อากาศค่อนข้างหนาว (Moderately  
C o l d )  ห ม า ย ถึ ง  อุ ณ ห ภู มิ ตั้ ง แ ต ่  
16.0 – 17.9 องศาเซลเซียส

3. อากาศหนาว (Cold) หมายถึง อุณหภูมิ
ตั้งแต่ 8.0 – 15.9 องศาเซลเซียส

4. อากาศหนาวจัด (Very Cold) หมายถึง 
อุณหภูมิตั้งแต่ 7.9 องศาเซลเซียสลงไป

เกณฑ์การกระจายของฝน
1. ฝนบางพื้นที่  (Isolated) หมายถึง  
มีฝนตกน้อยกว่า 20% ของพื้นที่

2 .  ฝนกระจายเป ็นแห ่งๆ (Widely  
Scattered) หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 20% 
ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 40% ของ พื้นที่

3. ฝนกระจาย (Scattered) หมายถึง  
มีฝนตกตั้งแต่ 40% ขึ้นไป แต่ไม่เกิน  
60% ของพื้นที่

4. ฝนเกือบทั่วไป (Almost Widespread) 
หมายถึง มีฝนตกตั้งแต่ 60% ขึ้นไป แต่ 
ไม่เกิน 80% ของพื้นที่

5. ฝนทั่วไป (Widespread) หมายถึง  
มีฝนตกตั้งแต่ 80% ของพื้นที่ ขึ้นไป

ความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ์อากาศ
แน่นอนขึ้นชื่อว่าการพยากรณ์น้ัน คงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะแม่นย�า 100% มันก็
ขึ้นอยู่กับว่าจะพยากรณ์ล่วงหน้าไปนานแค่ไหน การพยากรณ์ในช่วงเวลา
ท่ีสั้นก็จะมีความถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์ล่วงหน้าท่ีนานกว่าแน่นอน  
วิธีในการเก็บข้อมูลเหมาะสมกับสภาวะท่ีจะพยากรณ์หรือไม่ อีกท้ังสภาวะ
อากาศน้ันยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพยากรณ์น้ันเป็นเพียงการ
วิเคราะห์ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นจึงให้ผลการพยากรณ์เป็นแนวโน้มได้  
และก็ขึ้นอยู่กับจ�านวนสถานีตรวจอากาศด้วยว่าครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีหรือไม่ 
ส�าหรับในประเทศไทยซึ่งเป็นเขตร้อนระบบลมฟ้าอากาศส่วนมากมีขนาด
เล็กเน่ืองจากไม่ได้เกิดจากความแตกต่างของมวลอากาศอย่างในเขตอบอุ่น  
ก็ยิ่งท�าให้ตรวจพบได้ยากขึ้น 
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life : อะไรคอืหวัใจของการท�างานด้านอตุนุยิมวทิยา เป็นการ
พยากรณ์อากาศเท่านั้นหรือไม่ 
 ท่ีสุดก็คงเป็นการพยากรณ์อากาศน่ันแหละครับ ท้ังใน 
ระยะยาวตั้งแต่ 10 ปี 20 ปี จนถึง 100 ปีล่วงหน้า และในระยะสั้น  
ล่วงหน้า 1 ชั่วโมง แต่กว่าเราจะไปถึงจุดน้ันได้ ก็มีธรรมชาติ 
ให้ศึกษา และท�าความเข้าใจมากมายครับ

life : ท�าไมจงึเลอืกศกึษาด้านอตุนุยิมวทิยา ตอนทีเ่ลอืกศกึษา
ต่อนั้นคิดอย่างไร
 เพราะชอบท้องฟ้าครับ อยากเรียนวิชาท่ีให้ค�าตอบในเร่ือง
ใกล้ๆ ตัวอย่างปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นได้อยู่ทุกวี่วัน แต่กลับ
ไม่เคยเข้าใจกลไก ที่มาที่ไปของมัน

life : ในประเทศไทยมคีนสนใจศาสตร์ของอตุนุยิมวทิยามาก
น้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับต่างประเทศ
 ยงัถอืว่าน้อยอยูค่รบั คนทีศ่กึษามาด้านนีโ้ดยตรง กย็งัมอียูแ่ค่
หยบิมอืเดยีว แต่คดิว่า ตัง้แต่นีค้นคงหนัมาสนใจด้านสภาพอากาศ
มากขึ้นครับ

อุตุนิยมวิทยาพยากรณ์
ดร.ภาณุ ตรัยเวช

หากเอ่ยชื่อ ‘ภาณุ ตรัยเวช’ คนทั่วไป 
โดยเฉพาะในวงการหนงัสอืจะรูจ้กัเขาในนาม 
นกัเขยีนหนุม่ฝีมอืร้ายกาจ ผลงานของเขา
ได้รบัการยอมรบัจนเข้ารอบสดุท้ายรางวลั 
ซไีรท์หรอืรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์
ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนถึงสองครั้ง
 ทว ่ าอีกบทบาทหนึ่ งที่ โดด เด ่น ไม ่
น้อยไปกว่ากัน โดยได้พื้นฐานจากการ
เรียนปริญญาตรี ในสาขาวิชาฟ ิสิกส ์
และศึกษาต่อทั้งปริญญาโทและเอกวิชา
อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร ์จาก  
University of Cal ifornia at  
Los Angeles (UCLA) ปัจจุบัน
เป็นอาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
พ้ืนพิภพ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์

การพยากรณ์อากาศมันมีหลายวิธี หลากหลาย
แนวทางมากๆ ถ้าทุกแนวทางมันให้ผลตรงกันหมด 

ก็แสดงว่าค่อนข้างแม่นย�า แต่ถ้าแต่ละวิธีมันได้ค�าตอบต่าง
กันมากๆ ก็ต้องระมัดระวัง ฟังหูไว้หูครับ
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life : งานวิจัยที่ท�าอยู่นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
 ตอนนี้ท�าวิจัยเก่ียวกับลมมรสุม หลักๆ คือดูว่าฤดูฝน หรือฤดู
ลมมรสุมในแต่ละพื้นที่ ในแต่ละปี มันเริ่มต้นเมื่อใด และถ้าเรารู้ 
จุดเริ่มต้นของฤดูฝน มันสามารถเอามาบอกได้ไหม ใช้ท�านาย
คร่าวๆ ถงึจดุจบ และปรมิาณฝนในแต่ละฤดนูัน้ๆ เนือ่งจากฤดฝูน
ในเมอืงไทยยาวหกเดอืน งานวจิยันีก้จ็ะช่วยให้เรามอง
อนาคตข้างหน้าหกเดือนได้

life : อุปสรรคของงานอุตุนิยมวิทยาคืออะไร 
อะไรเป็นสิ่งที่ยากส�าหรับงานด้านนี้
 ข้อมลูครบั หายากมาก ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของ
การจดัการ และผสานงานระหว่างหน่วยงาน
ว่าจะขอข้อมูลมาใช้ท�าวิจัยได้ไหม ต้อง
เสียเงินเท่าไหร่
  คือมันไม่มีหน่วยงานกลางที่
เป็นคนประสานข้อมลูเลย อย่าง
ถ้าเป็นเมืองนอก เราอยากได้
ข้อมูลอะไร เช่น อุณหภูมิ 
น�้าทะเลช่วงห้าสิบปีที่
ผ ่ านมา สอบถามไป
นิดเดียว ก็จะมีคนเอา 
แพคเกจข้อมูลสี่ห้าชุดมา
เสนอเลยว่า เขามีตรงนี้ๆ 
ในราคาเท่านี้ๆ หรือบางอัน
ก็ปล่อยฟรีเลย แต่ถ้าเป็นเมือง
ไทย ก่อนอื่นต้องค้นหาก่อนว่า
หน่วยงานไหนที่เก็บข้อมูลไว้บ้าง 
ข้อมลูทีเ่กบ็มคีณุภาพขนาดไหน และ
เขาจะอนุญาตให้เราเอามาใช้ ในราคา
ที่เหมาะสมหรือเปล่า
 

เมฆคิวมูโลนิมบัส (Cumulonimbus) ลักษณะเป็นเมฆก้อน
ใหญ่รปูร่างคล้ายภเูขาใหญ่ มยีอดเมฆแผ่ออกเป็นรปูร่างคล้าย
ทัง่ ฐานเมฆต�า่มสีดี�ามดื เป็นเมฆหนา มดืทบึ มฟ้ีาแลบ ฟ้าร้อง  
อาจอยูก่ระจดักระจายหรอืรวมกนัอยู ่มกัมฝีนตกลงมา เรยีกเมฆ 
ชนิดนี้ว่า 'เมฆฟ้าคะนอง'
เมฆคิวมูลัส (Cumulus) ลักษณะเป็นเมฆก้อนหนามียอดมน
กลมคล้ายกะหล�่าดอก เห็นขอบนอกได้ชัดเจน ส่วนฐานมีสี
ค่อนข้างด�า ก่อตวัในทางตัง้ กระจดักระจายเหมอืนส�าล ีถ้าเกดิ
ขึ้นเป็นหย่อมๆ หรือลอยอยู่โดดเดี่ยว แสดงถึงสภาวะอากาศดี 
แดดจดั ถ้ามขีนาดก้อนเมฆใหญ่ กอ็าจมฝีนตกภายใต้ก้อนเมฆ 
ลักษณะเป็นฝนเฉพาะแห่ง

life : เมื่อข้อมูลต่างๆ ได้มาจากการสังเกตบันทึกเก็บเป็น
สถติ ิการพยากรณ์ในแต่ละครัง้จะเชือ่ถอืได้มากน้อยแค่ไหน 
จะท�าอย่างไรให้การพยากรณ์แม่นย�าขึ้น
 การพยากรณ์อากาศมนัมหีลายวธิ ีหลากหลายแนวทางมากๆ 
ถ้าทุกแนวทางมันให้ผลตรงกันหมด ก็แสดงว่าค่อนข้างแม่นย�า 
แต่ถ้าแต่ละวิธีมันได้ค�าตอบต่างกันมากๆ ก็ต้องระมัดระวัง  
ฟังหูไว้หูครับ

life : คนทั่วไปๆจะพอจะคาดการณ์สภาพของอากาศล่วง
หน้าคร่าวๆ ได้อย่างไรบ้าง 
 ก็มีหลักเยอะแยะนะครับ ง่ายสุดก็แหงนคอขึ้นฟ้า ถ้าเห็น 
เมฆด�าๆ ก็แปลว่า มีโอกาสสูงที่ฝนจะตก แต่มันก็แล้วแต่ชนิด 

ของเมฆ เช ่นถ ้าเป ็นเมฆฝน แบบที่ เรารู ้จักกันก็คือ  
คิวมูโลนิมบัส เป็นเมฆที่ฝนตกแน่ๆ ไอ้เมฆตัวนี้ มันจะ

พัฒนามาจากคิวมูลัสอีกทีหน่ึง ซึ่งเป็นเมฆท่ีมีลักษณะคล้ายๆ 
กันเลย แต่จะก้อนเล็กกว่า ก็ต้องค่อยๆ สังเกตดูน่ะครับ ว่ามันจะ
มีโอกาสพัฒนามากน้อยแค่ไหน
 และปัจจัยอื่นๆ อีก เช่นแรงลม ถ้าลมด้านบนพัดแรง เมฆ
เคลื่อนตัวเร็ว ฝนก็จะตกยาก แต่ถ้าเป็นลมพื้นผิว ก็แสดงว่าฝน
ได้ตกลงมาแล้ว เป็นพาย ุพวกนีต้้องลงรายละเอยีดไปเรือ่ยๆ ครบั 
ศึกษากันได้ไม่มีวันจบสิ้น

life : หากจะท�าเลสร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
สักโรง หรือหาท�าเลติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 
อุตุนิยมวิทยาจะช่วยอย่างไรบ้าง
กรณแีสงอาทติย์กต้็องดชูนดิของเมฆทีเ่กดิบ่อยๆ บรเิวณนัน้ หาก
เป็นเมฆบางทีแ่สงอาทติย์ส่งลงมาได้ดกีจ็ะเหมาะ นอกจากนัน้ ยงั
ประกอบกบัปัจจยัอืน่ๆ อกี สามารถดไูด้จากสถติย้ิอนหลงั  เปรยีบ
เทียบระหว่างวันที่มีเมฆและไม่มีเมฆในแต่ละปี ส่วนกรณี กังหัน
ลม น่าจะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิศาสตร์เสียเยอะ แถวนั้นมีภูเขา หรือ
เปล่า มันวางตัวอย่างไรกับลมประจ�าปีที่พัดผ่านครับ 
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Q :

A :

money talk

ในช่วงก่อนปีใหม่ทุกปีเป็นปีท่ีต้องมองหาของขวัญ 
ปีใหม่ แต่อยากได้ของขวัญท่ีมีคุณค่า ไม่ใช่พวกขนม 
นมเนย หรือกระเช้า ตอนน้ีต้องมองหาท้ังของขวัญให้
คนในครอบครัว เพ่ือนและลกูน้อง พอดทีีบ้่านเป็นบรษิทั
เล็กๆ มีพนักงานไม่ถึง 10 คนมีค�าแนะน�ามั้ยคะ

การซื้อของขวัญปีใหม่ดูเหมือนเป็นเรื่องเบาๆ ที่ท�าให้เรา
เครียดได้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ที่จะมองหา 
ของขวัญปีใหม่ ที่เป็นการให้อนาคตทางการเงินที่ดีแก่
ผู้รับ เวลาเจอพวกคนในแวดวงการเงินก็ชอบซักไซ้ประสา 
กระจอกข่าวว่า พอถงึเทศกาลปีใหม่เขานยิมให้ของขวญัอะไร
กัน ไล่เรียงดูแล้วก็มีอยู่ไม่น้อยเลย ที่ฟังแล้วอมยิ้ม เพราะถ้า
เราเป็นผู้รับ คงจะชอบและดีใจแย่
 เคยคุยกับเจ้าของบริษัทท่านหนึ่ง เป็นบริษัทรับตกแต่ง
บ้านเล็กๆ ใช้บ้านเป็นโฮมออฟฟิศมีลูกน้อง 7-8 คน เห็นจะได้ 
ขอยกย่องเจ้าของบริษัทท่านนี้ ที่แต่ละปีเขาจะคิดค้นสรรหา
ของขวัญให้ลูกน้องทุกปี เขาว่าแทนที่จะจ่ายโบนัสเป็นเงิน 
แป๊บเดียวก็อาจจะหมดได้ เขาจึงหาทางจ่ายโบนัสในรูปแบบ
อื่น
 ปีแรกทีค่ยุกบัเขา เขาจ่ายเป็น ทองรปูพรรณ ซือ้ให้ลกูน้อง
คนละ 5 บาทเป็นโบนัส ตอนนั้นราคาทองบาทละประมาณ 
7,000-8,000 บาท เท่านัน้เอง คดิดวู่าตอนนีถ้้าลกูน้องของเขา
ยงัไม่ขายทองออกไป ป่านนีค้งได้แต่นกึขอบคณุนายจ้างท่าน
นี ้ทีใ่ห้โบนสัเป็นทอง เพราะราคาพุง่ยนืเหนอืหลกั 2 หมืน่แบบ
นี้ รวยกันเห็นๆ ค่ะ
 ปีถัดมาเจอนายจ้างท่านนี้อีก ถามว่าปีนี้เตรียมอะไรเป็น
ของขวัญปีใหม่กับลูกน้อง เขาบอกว่าปีนี้จะให้โบนัสเป็น 
กองทุนหุ้นระยะยาว หรือ กองทุนแอลทีเอฟ ที่เรารู้จักกันดี 

มองหาของขวัญปีใหม่... 
เพื่ออนาคตทางการเงินที่ดี ของผู้รับ

ลูกน้องจะขายได้ต่อเม่ือถือครบ 5 ปีไปแล้ว แต่ทีได้มากกว่านั้น
คือ ก�าไรจากการลงทุนและได้ประหยัดภาษีอีก 
 ที่จริงแล้ว การให้ของขวัญเป็นกองทุนก็ดี เพราะอนาคตเงินที่
ลงทนุอาจจะมมีลูค่าเพิม่ขึน้ หรอืให้กองทนุเป็นของขวญัแก่บางคน
ทีไ่ม่เคยลงทนุในกองทนุรวม กเ็ท่ากบัช่วยเค้าเปิดโลกทศัน์ทางการ
ลงทุนด้วย ทุกวันนี้ มีกองทุนให้เลือกหลากหลายประเภท
 ถ้าอยากจะให้กองทุนเป็นของขวัญ ลองเข้าไปหารือกับบริษัท
จัดการกองทุนต่างๆ ดูก็ได้ บางแห่งเขาท�าเป็นบัตรของขวัญเลย 
แล้วให้ผู ้รับไปเลือกลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ ตามความ 
เหมาะสมในเรื่องวัย ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่รับได้
 เรือ่งของขวญัยงัมอีกีเยอะ เช่น ถ้าหาของขวญัให้ลกู สาม ีหรอื
พ่อแม่ เคยเห็นท่านหนึ่งเขาเลือกท�า ประกัน ให้ตัวเอง แต่มอบ 
ผลประโยชน์เป็นของขวญัชิน้ใหญ่ให้กบัภรรยาด้วยวงเงนิคุม้ครอง 
10 ล้านบาท
 อีกครอบครัวหน่ึงท่ีเคยเจอก็มีให้ของขวัญปีใหม่แก่ลูกเป็น 
สลากออมสิน บางบ้านก็เปิดบัญชีเงินฝากประจ�าให้ 
 ของขวัญปีใหม่อีกประเภทหน่ึงท่ีเคยเจอ ประเภทเพื่อนให้
เพื่อน พี่ให้น้อง แบบน่ารักๆ ก็มีพวก หนังสือ  ดิฉันเองเป็นคนหนึ่ง
ทีด่ใีจมากเวลาไดห้นงัสือเป็นของขวัญปีใหม ่เพราะถอืว่าเป็นของ
ขวัญที่มีประโยชน์ที่สุด ทั้งเพิ่ม อาหารสมองและประเทืองปัญญา  
แต่ฝากไว้นดิหนึง่ ถ้าจะให้หนงัสอืเป็นของขวญั สบืก่อนว่าผูร้บัชอบ
อ่านหนงัสอืแนวไหน เพราะถ้าถกูใจ จะได้มคีวามสขุทัง้คนให้และ
คนรับและมีอีกไม่น้อย ที่ท�าเก๋ด้วยการให้ของขวัญเป็น คอร์สฝึก
อบรม นี่ก็มีประโยชน์ไม่ต่างจากให้หนังสือเลย เพราะไม่ว่าจะเป็น
คอร์สเรยีน ภาษาองักฤษ หรอืเรยีนท�าอาหาร กล้็วนแต่มปีระโยชน์
ทั้งสิ้น เช่น เราซื้อคอร์สเรียนท�าขนมให้น้องสาว เรียนไปเรียนมา  
เขาน�าวชิาชพีไปสร้างรายได้เสรมิ หรอืท�าเป็นอาชพีไปเลย กถ็อืว่า
เป็นของขวัญที่ช่วยสร้างอนาคตให้ผู้รับ
 เดี๋ยวเอาไว้ เจอของขวัญอะไรเด็ดๆ อีก จะมาเล่าสู่กันฟัง  
แต่หวังว่าคุณคง พอจะได้ไอเดียในการหาของขวัญเพื่ออนาคต 
ที่ดีแก่คนรอบตัวบ้าง

ที่มาจาก หนังสือเพาะภูมิการเงิน (กรุงเทพธุรกิจ)
ผู้เขียน  กาญจนา  หงษ์ทอง

การให้ของขวัญเป็นกองทุน 
ก็ดี เพราะอนาคตเงินที่

ลงทุนอาจจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
หรือเท่ากับช่วยเขาเปิด

โลกทัศน์ทางการลงทุนด้วย
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go green

ให้ประหยัดพลังงาน
ต้อนรับปีใหม่

การท�าความสะอาด 
หลายบ้านและหน่วยงานต่างๆมักจะถือฤกษ์ท�าความสะอาด
สถานที่ในช่วงสิ้นปีพร้อมๆกัน จะท�าสิ้นเปลืองพลังงานหลาย
ด้าน อาทิ มีการใช้น�้าปริมาณมากในการฉีดล้าง ท�าให้แรงดัน
น�้าตามปกติส่งน�้ามาไม่ถึงต้องผ่านปั๊มน�้าของแต่ละบ้านซ่ึงต้อง
อาศัยกระแสไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน เมื่อปั๊มท�างานหนักก็ยิ่งสิ้น
เปลืองกระแสไฟมากขึ้น ควรรองน�้าไว้ใช้ในช่วงเวลาที่ความดัน
ปกติส่งน�้ามาถึงเพื่อประหยัดพลังงานและประหยัดเงินของคุณ
อีกทางหนึ่งด้วย 
 ท�าความสะอาดคร้ังใหญ่โดยใช้เครือ่งดดูฝุน่ใช่ว่าจะเหมาะสม
กบัทกุพ้ืนที ่บางครัง้อาจท�าให้สิน้เปลอืงพลงังานโดยใช่เหต ุเครือ่ง
ดูดฝุ่นเหมาะกับการท�าความสะอาดซอกมุมที่ไม้กวาดเข้าไปปัด
กวาดได้ยาก หรือพื้นผิวที่มีการบุผ้าหรือพรมเท่านั้น

ของขวัญและค�าอวยพร
 ไม่ควรน�าโฟมมาเขียนค�าอวยพรเพราะย่อยสลายและก�าจัด
ยาก อาจใช้กระดาษเขียนแทน หากเลือกได้ควรใช้บัตรอวยพร
ที่ท�าจากกระดาษรีไซเคิล ส�าหรับหน่วยงานที่ต้องส่งบัตรอวยพร
เป็นจ�านวนมากไปยังบุคคลเดียวกันหรือหน่วยงานเดียวกัน อาจ
จะให้ทกุคนเขยีนค�าอวยพรลงในบตัรอวยพรใบเดยีวกนั หรอืเลอืก
ส่งข้อความอวยพรทางอนิเตอร์เนต็ ซึง่จะมอียูใ่นเวบ็ไซต์ต่างๆ จะ
ช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย ไม่ต้องสิน้เปลอืงกระดาษและพลงังานใน
การขนส่งบัตรอวยพร และหากต้องการส่งของขวัญปีใหม่ควรห่อ
ให้น้อยชัน้ทีส่ดุ เพราะหบีห่อเหล่านัน้ใช้หนเดยีวแล้วต้องน�าไปทิง้

การเดินทางท่องเที่ยว
 ก่อนการเดินทางควรวางแผนการเดินทาง ศึกษาเส้นทางให้ดี 
ไม่ควรบรรทกุสิง่ของมากเพราะจะท�าให้สิน้เปลอืงน�า้มนั วางแผน
เส้นทางก่อนการเดินทางและหากเป็นไปได้ควรเดินทางกันเป็น 
หมู่คณะ เพื่อลดการใช้พลังงานและการใช้รถยนต์อีกทางหนึ่ง
 ตรวจเช็ครถยนต์ก่อนเดินทาง การออกรถไม่ต้องรออุ่นเครื่อง 
โดยสตาร์ทแล้วออกรถไปช้าๆ 2 – 3 นาที แล้วค่อยเปิดแอร์ ไม่
ควรเปิดแอร์ให้เย็นมากเกินไป 
 ขบัรถระดบัความเรว็มาตรฐานที ่60 – 90 กโิลเมตร/ชัว่โมง และ
หมัน่สงัเกตอาการผดิปกตขิองเครือ่งยนต์ เพราะอาการต่างๆมกัส่ง
ผลให้สิน้เปลอืงน�า้มนั และหลงัเดนิทางต้องตรวจสภาพเครือ่งยนต์
สม�่าเสมอ เพื่อให้เดินทางประหยัดน�้ามันและปลอดภัย 

 เรือ่งอาหารทีจ่ดัเลีย้ง ควรเน้นบรโิภคแต่สนิค้าภายในประเทศ 
เพราะหากใช้จากต่างประเทศจะต้องขนส่ง เดนิทางและแช่เยน็มา 
และสิน้เปลอืงพลงังานการขนส่ง ควรเลอืกซือ้ผกัผลไม้ตามฤดูกาล
เพราะผกัทีป่ลกูนอกฤดกูาลจะต้องใช้สารเคม ีปุย๋และยาฆ่าแมลง
มากกว่าปกต ิพจิารณาปรมิาณอาหารให้เหมาะสมกบัคนทีม่าร่วม
งาน รวมทัง้หลกีเลีย่งการใช้ภาชนะทีท่�าจากโฟมหรอืพลาสตกิชนิด
ที่ใช้แล้วทิ้ง เพราะจะท�าให้สิ้นเปลืองและเกิดขยะโดยไม่จ�าเป็น
 ควรหลกีเลีย่งการประกอบอาหารประเภท ต้ม นึง่ ทอด อบ ลวก
ในพืน้ทีท่ีม่กีารตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และควรถอดปลัก๊อปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ทุก
คร้ังหลังใช้งาน เพราะถึง
แม้คณุจะไม่ได้ใช้งานแต่ก็
ยังคงมีกระแสไฟถูกดึงไป
ใช้อยู่ภายในเคร่ืองตลอด
เวลา

การสังสรรค์
 ในการจดังานปีใหม่แต่ละบ้านหรอือาคารต่างๆ มกัจะประดบั
ประดาอาคารสถานท่ีด้วยแสงสีระยิบระยับ ซึ่งต้องใช้หลอดไฟ
จ�านวนมาก เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงาน ควรใช้หลอดไฟชนิด
ท่ีสะท้อนแสงออกมาแทนการใช้หลอดไฟท่ัวไป เน่ืองจากส่วน
ประกอบของสารเรืองแสงในหลอดหากมีแสงสว่างจากแหล่งอื่น
มาตกกระทบ ก็จะท�าให้หลอดไฟเปล่งแสงออกมาโดยอัตโนมัติ 
หรือเลือกชนิดท่ีใช้ไฟฟ้าน้อยท่ีสุด และควรใช้ต้นไม้ ไม้ประดับ 
กระถางต้นไม้ ช่วยประดับตกแต่งในงานแทน
 ควรจัดงานบริเวณสนามนอกบ้าน เพื่อเลี่ยงการใช้เคร่ือง
ปรับอากาศ และยังสามารถระบายกลิ่นอาหาร ควันต่างๆ ได้เป็น 
อย่างดี
 การเปิดเครื่องเสียงเพื่อสร้างความบันเทิง ไม่ควรเปิดดังจน
เกินไป เพราะจะท�าให้สิ้นเปลืองไฟฟ้ามากขึ้นและควรมีเวลาพัก
ช่วงด้วย เนือ่งจากข้อมลูทางสถติพิบว่าเปิดเครือ่งไฟฟ้านานตดิต่อ
กนัเป็นเวลา 12 ชัว่โมง รวม 1,000 แห่งในการจดังานจะเสยีค่าไฟ
เป็นจ�านวนเงินถึง 3,600,000 บาท
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เกาะพยาม
 ถึงแม้จะต้องใช้ความพยายามสักนิด
ในการเดินทาง แต่ก็นับว่าคุ้มค่า ทันทีที่
ได้เหยียบย่างเข้าสู่เกาะพยาม เกาะเล็กๆ 
ที่เป็นสถานตากอากาศเชิดหน้าชูตาเมือง
ระนอง บนเกาะท่ีห่างจากชายฝั ่งราว  
40 นาทมีเีพยีงบงักะโลขนาดเลก็และรสีอร์
ตระดับห้าดาวเพียงไม่กี่แห่งเปิดให้บริการ 
 เช่น The Blue Sky Resort เป็นรีสอร์ต
หรูกลางป่าโกงกาง ซึ่งเวลาน�้าทะเลขึ้นสูง
จนท�าให้วลิล่าทกุหลงัเหมอืนลอยอยูก่ลาง
น�้า คล้ายคลึงกับวิลล่าสุดหรูกลางทะเล
มัลดีฟส์ไม่มีผิด
 นอกจากการมาชาร์จแบตให้ร่างกาย
โดยไร้ซึง่สิง่รบกวนจากผูค้น รถรา และแสง
สี ไฮไลต์ของที่นี่คือการเดินชมวิถีชาวบ้าน 
ไร่มะม่วงหิมพานต์หรือกาหยู หมู่บ้านชาว
มอร์แกนและพระอุโบสถกลางน�้า คือสิ่ง
ท่ีจะท�าให้เข้าใจเร่ืองราวของเกาะพยาม
ได้ดีขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นการตื่นเช้ามาดูนก
เงอืกและนากว่ายน�า้ ท�าให้เกาะพยามเป็น
สถานตากอากาศเอกซ์คลูซีฟกว่าที่ใด
 จากท่าเรอืระนอง มเีรอืโดยสารข้ามไป
เกาะพยามวนัละ 2 เทีย่วราคาเทีย่วละ 150 
บาท ส่วนเรอืเรว็มบีรกิาร 2 เทีย่วราคาเทีย่ว
ละ 350 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.เกาะพยาม.com

SUMMER

เช่ือว่าฤดูกาลท่องเที่ยวนี้  
เหล่าบรรดานักท่องเที่ยวน่าจะม ี

จุดหมายปลายทางแล้ว life ฉบับสิ้นปีนี้ 
จึงขอชวนเที่ยวล่วงหน้าในปีหน้าเลยก็แล้วกัน  

ไปกันแบบไม่ธรรมดา เพราะแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว
ที่คัดมานั้นจัดว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะจริงๆ และหาไม่ได้
จากแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของไทย
 เมื่อฉลองเทศกาลปีใหม่เสร็จก็เตรียมจัดกระเป๋า 
อีกรอบได้เลย เพราะเมืองไทยไปเที่ยวได้ทุกฤดูจริงๆ
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หมู่บ้านแม่กลางหลวง
 เชื่อเถิดว่าความเขียวขจีและเหลือง
อร่ามของทุ่งนาจะค่อยๆละลายความรู้สึก
เคร่งเครียดของคุณจนหมดสิ้น โดยเฉพาะ
ทุ่งนาแบบขั้นบันไดที่หมู่บ้านกลางหลวง 
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเคยใช้
เป็นสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง ‘หนึ่ง
ใจเดยีวกนั’ ในทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตัน์
ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 
 หมูบ้่านกลางหลวงเป็นตัง้อยูท่่ามกลาง
หุบเขาในพื้นท่ีส่วนหน่ึงของดอยอินทนนท์ 
ผู้คนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอซึ่ง
ยึดถือความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี
แบบดั้งเดิม ในอดีตนั้นป่าแถบนี้มีสภาพ
เสื่อมโทรมเนื่องจากมีการท�าไร่เลื่อนลอย
และปลูกฝิ ่น ปัจจุบันหันมาใช้วิถีชีวิต
แบบเกษตรกรรม ท�านาขั้นบันได สภาพ
แวดล้อมและชาวบ้านจึงมีความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นและใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น
 การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์เช่นนีน้อกจาก
ได้ความผ่อนคลายจากธรรมชาติแล้ว ยัง
ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและท�าความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่ต่างกันอีกด้วย
 การเดนิทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 
1109 โดยใช้เส้นทางเดยีวกบัขึน้ดอยอนิทน
นท์ มีรถสองแถวบริการพอถึงกิโลเมตรที่ 
26 เดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร 
จะพบศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
หมู ่บ้านแม่กลางหลวง ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-1020-3615, 
08-9952-0983

น�้าตกร้อน
 ต้องยอมรับเร่ืองความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติในเมืองไทยที่เต็ม
ไปด้วยความหลากหลาย เรามีป่า ทิวเขา 
ล�าธาร น�้าตก และ ‘น�้าตกร้อน’ 
 สายน�้าตกร้อนสีขาวขุ่น บางแห่งเป็น
แอ่งท่ีมีไอร้อนระอุอยู่ตลอดเวลา กล่าว
กันว่าที่นี่เกิดจากสายน�้าจากเนินเขากลาง 
น�้าหลากไหลไปตามความลาดเอียงของ

FALL

WINTER

พื้นท่ี ผ่านธารน�้าพุร ้อนท่ีผุดขึ้นมาจาก
แหล่งแร่น�้าร้อนใต้ดินผสมผสานรวมกัน 
จนมีอุณหภูมิประมาณ 40 - 50 องศา
เซลเซียส 
 แม้น�้าตกแห่งน้ีมีขนาดไม่ใหญ่โตนัก 
แต่กลบัพเิศษตรงทีแ่ต่ละชัน้ก่อตวัเป็นแอ่ง
และน�้ามีสารก�ามะถันเจือจาง มีอุณหภูมิ
พอเหมาะสามารถอาบน�้าได้ นักท่องเที่ยง
หลายคนนยิมไปอาบธารน�า้แร่เพือ่สขุภาพ 

บ้างกเ็ข้ามาบ�าบดัรกัษาหลากหลายอาการ
ปวด ซึ่งช่วงทุเลาอาการได้จริง ที่นี่จึงเป็น
แหล่งท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของไทยที่เรา
ต้องยกนิ้วให้เลยทีเดียว
 น�้าตกร้อน ตั้งอยู่ห่างจากอ�าเภอเมือง
กระบี่ตามถนนเพชรเกษม (กระบี่-ตรัง) 
ประมาณ 45 กิโลเมตร แยกเข้าถนน
สุขาภิบาล 2 ตรงที่ว่าการอ�าเภอคลองท่อม
ไปอีก 12 กิโลเมตร  
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สุดยอดอาหารจานพิเศษนั้นอาจ
ไม่ใช่อาหารสูตรพิสดารแต่ประการใด 
เพียงแค่เป็นอาหารง่ายๆอย่างการน�า
เนื้อสัตว์มาท�าให้สุกด้วยการย่าง  
ดังค� ากล ่ าวที่ว ่ า ‘สูงสุดคืนสู ่
สามัญ’ แค่นี้ก็ท�าให้อาหารจานนั้น
พิเศษขึ้นได้ หากแต่ต้องมีเทคนิคและ
เคล็ดวิธี

และท่ีร้าน Four Seasons มีเคล็ดลับใน
การย่างเป็ดให้อร่อย จนนิตยสารไฟแนล-
เชียลไทม์ยกย่องให้เป็นเป็ดย่างท่ีอร่อย
ท่ีสุดในโลก จากท่ีเป็นเพียงร้านอาหาร
เล็กๆ บนถนนควีนสเวย์ ทางตะวันตกของ
กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เริ่มเปิดให้
บรกิารเมือ่ปี 1990 จนกลายเป็นทีรู่จ้กัและ
โด่งดังไปทั่วโลก

เป็ดย่างโฟร์ซีซั่นส์
 ปกติทางร้านจะใช้เป็ดไทยพันธุ์ผสม
ท่ีคัดมาเป็นพิเศษ แต่พิเศษในช่วงปลาย
เดือนธันวาคม จะมีเป็ดท่ีส่งตรงมาจาก
ลอนดอน น�าเป็ดท่ีได้มาล้างท�าความ
สะอาด จากน้ันใช้กรรมวิธีเดียวกับการ 
ท�าแบบเป็ดย่างสตูรต้นต�ารบัจากลอนดอน 
 โดยน�าเป็ดมาหมักกับเคร่ืองเทศจีน
หลายชนิด ยัดเข้าไปท้องเป็ดแล้วเย็บปิด 
จากน้ันน�าเป็ดไปราดด้วยน�้าซอสเลมอน

FourSeasons@Back to Basic 
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‘รักอยู ่รอบตัวเรา’ คือประโยค 
เป ิด เรื่องของภาพยนตร ์รักสุด 
โรแมนติกเรื่องนี้  ซึ่ งจะพาหัวใจ
ของผู ้ชมไปสัมผัสกับแง ่มุมดีๆ  
ของความรักที่มักอาจมองข ้ าม 
เพราะบ่อยครั้งที่การแข่งขัน ความ
เกลียดชัง หรือความเห็นแก่ตัวอาจ
บดบังใจเราจากความรักความจริงใจ
ที่อยู่รอบๆ ตัวนั่นเอง

 ‘Love Actually’ เล่าเร่ืองราวชีวิตรัก
ของตัวละครทั้ง 8 คู่ ซึ่งเป็นกรณีต่างๆ ของ
ความรักแทบจะครบทุกมุมมอง เช่น ความ
รักท่ีมีต�าแหน่งหน้าท่ีการงานเป็นเส้นกั้น
บางๆ ระหว่างนายกรัฐมนตรีหนุ่มกับเลขา
สาว ความรักของชายที่แอบรักแฟนเพื่อน
สนิท รักระหว่างเพื่อนร่วมงานท่ียากจะ
ลงเอยแม้อยู่ใกล้ชิด รักของคนต่างชาติ
ต่างภาษา ความรักของสามีภรรยาท่ีถูก 
สัน่คลอนโดยมอืทีส่าม รกัทีถ่กูมองข้ามของ

รบัความสขุจากความรูส้กึดีๆ  ทีเ่รามใีห้ แค่
นั้นความรักก็ได้ตอบแทนคุณแล้ว
 เสน่ห์อย่างหนึ่งของ ‘Love Actually’ 
ก็คือบรรยากาศการเฉลิมฉลองและตลอด
เรือ่งเคล้าคลอไปด้วยบทเพลงรกัซึง่ให้กลิน่
อายของอังกฤษ เช่น ‘Love Is All Around’ 
จากวงดนตรี The Troggs ท่ีโด่งดังใน 
ยุค 60 สื่อความหมายดีๆของความรักได้
กินใจ พาให้เป็นหนังรักท่ีแสนอบอุ่นและ
ต้องหยิบขึ้นมาดูซ�้าแล้วซ�้าเล่า โดยเฉพาะ
ช่วงเวลาอันชื่นม่ืนในเทศกาลเฉลิมฉลอง
ต่างๆ หรือไม่ก็เวลาที่คิดถึงใครสักคนและ
อยากเข้าใจความรักให้มากขึ้น  

Love Actually
ผูก้�ำกบัฯ:	 ริชาร์ด	เคอตสิ
นักแสดง:		ฮวิส์	แกรนท์,	คอลนิ	เฟรท์ิ,	
เอ็มม่า	ทอมสนั,	เคยีร่า	ไนท์ลีย์่

life motion

เพือ่นสนทิทีรู่ใ้จ การใช้ชวีติหลงัสญูเสยีคน
รักของชายคนหนึ่ง และรักแรกอันบริสุทธิ์
ของเด็กน้อย 
 เร่ืองราวความรักของพวกเขามาถึง 
จุดเปล่ียนเม่ือถึงวันคริสต์มาส ซึ่งเป็น
เทศกาลที่ผู้คนจะได้อยู่ฉลองกับครอบครัว
และคนรัก เป็นโอกาสให้พวกเขาได้มอบ
ความรู้สึกดีๆ แก่ใครสักคนกระทั่งคนรอบ
ข้าง และต่างกไ็ด้เรยีนรูบ้ทเรยีนจากโอกาส
และการตัดสินใจครั้งส�าคัญในชีวิต ไม่ว่า
จะเป็นการเอาชนะความกลัวเพื่อบอกรัก 
รู้จักเสียสละเพื่อความสุขของคนที่รัก มอง
เห็นความเรียบง่ายของความรักจากคน
ใกล้ตัวท่ีไม่เคยนึกถึงมาก่อน ซาบซึ้งใน
พลังแห่งความรักในการพยายามท�าบาง
สิ่งเพื่อคนรัก และบางทีก็ต้องเรียนรู้ท่ีจะ
รักอย่างไรไม่ให้ตัวเองทุกข์
 ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์คือการ
มีความสุขท่ีได้รักและได้รับความรักตอบ 
และเม่ือคุณมีความรัก จงแสดงความ
รู้สึกน้ันออกมาอย่างจริงใจ ไม่ว่าคุณจะ
ได้ครอบครองเขาหรือไม่ เพียงแค่เขาได้ 

loveactuallyและน�า้ส้มสายชู น�าไปผึง่ลมแล้วเข้าเตาอบ 
จนได้เป็ดเน้ือนุ่ม หนังกรอบพอดี เสิร์ฟ
พร้อมซอสเป็ดสูตรเฉพาะ รสชาติออก
หวาน พร้อมรับประทาน แต่หากช่ืนชอบ
รสจี๊ดจ๊าดก็มีเคร่ืองจ้ิมเครื่องเคียงให้ตัด
รสคือ พริกดอง น�้าพริกเผา และซอสพริก
รสเปรี้ยวน�า 

หมูแดงอบน�้าผึ้งและหมูกรอบ
 หมูแดงคัดเอาแต่เนื้อนุ่ม เมื่อผ่านการ
อบแล้วเนื้อไม่แห้ง แม้ไม่จิ้มน�้าจ้ิมก็มีรส
กลมกล่อมตามธรรมชาติของเนื้อ ส่วนหมู
กรอบนัน้แบ่งเป็นสามชัน้ คอืชัน้หนงักรอบ
กรุบ ชั้นรองลงมาเป็นชั้นมันไม่เหนียวทว่า
นุ ่มลิ้น และชั้นสุดท้ายเป็นชั้นที่ได้กลิ่น
หมูมากที่สุดเป็นเนื้อแดงและเช่นเดียวกับ
หมูแดง คือไม่แห้งและนุ่ม

ปลาหิมะผัดซอสเห็ด
 ปลาหิมะช้ินกว้างทอดให้กรอบนอก
นุ่มใน เสิร์ฟพร้อมซอสเห็ดซึ่งมีเนื้อเห็ดให้
รสสมัผสัหนบึหนบัเคล้ากลิน่น�้ามนังา เตมิ
ชิน้พริกและบลอ็คโคลีใ่นแต่ละค�าจะท�าให้
ครบรสยิ่งขึ้น

Four Seasons 
ตั้งอยู่ที่เมกะบางนา โซนเมกะฟู้ด 

ถ.บางนา-ตราด กม. 8 ต.บางแก้ว 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

ร้านเปิดทุกวัน เวลา 11.00-22.00 น. 
โทร. 0 2105 1616 อีกสาขาคือ สยาม

พารากอน โทร. 0 2610 9578

ผักกาดหางหงษ์ตุ๋นใส่หมูแผ่น
 อาหารจานนีถ้อืเป็นจานเพือ่สขุภาพ มี
เนื้อสัตว์น้อย เพิ่มเป็นเนื้อเห็ดเข้ามา ส่วน
หมูแผ่นที่ว่านั้น อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นหมู
แผ่นกรอบๆ ที่เห็นทั่วไป แต่เป็นเนื้อหมูที่
หมักคล้ายแหนมแล้วหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆ 
รสออกเคม็เปรีย้วเลก็น้อย เพิม่รสและกลิน่
ให้กับน�้าซุปของผักกาดและเห็ดได้ดีแท้

 น อ ก จ า ก อ า ห า ร แ น ะ น� า แ ล ้ ว ที่  
Four Seasons ยงัให้ความส�าคญักบัเครือ่ง
ดื่มด้วย อย่างชาที่เสิร์ฟก็เป็นชาอู่หลงจาก
ยูนานแท้ๆ 
 ในประเทศไทยร้าน Four Seasons มี
เพยีงสองสาขาเท่านัน้คอืทีส่ยามพารากอน 
และเมกะบางนา ส�าหรบัสาขาเมกะบางนา
นั้นมีสองช้ันและบริการห้องรับประทาน
อาหารส่วนตัวจ�านวน 4 ห้องด้วยกัน  
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ในคราวขึ้นปีใหม่ประชาชนพากัน
มีงานรื่นเริงมีการท�าบุญ ใส่บาตร 
และส่งความสุขแก่กัน ข้อหลังนี้ 
จะได้ตัวอย่างมาจากไหนก็ตาม แต่
ก็ เป ็นการแสดงความปรารถนาดี  
อย่างน้อยก็ท�า ให ้ เกิดมิตรจิตขึ้น
ระหว่างกัน
 ความสุขเป็นพรข้อหนึ่งที่ทุกๆ คน
ต้องการ พรที่คนรู้จักต้องการกันมากก็คือ 
พรสี่ เรียกว่า จตุรพิธพร ได้แก่ อายุ วรรณ 
สขุ พล เพราะมใีนบทอนโุมทนา ทีพ่ระสวด
ในการบ�าเพ็ญกุศลทุกคราว คือ บทสัพพี  
ที่ลงท้ายว่า อายุ วัณโณ สุขัง พลัง เมื่อ 
พูดถึงพรก็มักเข้าใจว่าต้องมีผู้ให้ จะด้วย
การขอหรือไม่ก็ตาม จึงนิยมไปขอพรจาก
พระหรือจากผู้ใหญ่ แม้การส่งความสุข 
ปีใหม่ก็เป็นการให้พรแก่กันนั่นเอง
 ในศาสนาพราหมณ์มีการขอพรต่อ 
พระเป็นเจ้า เช่น พระอิศวร ในศาสนาอื่นก็
มกีารขอพร เช่นที ่เรยีกว่า อ้อนวอนต่อเทวะ
ชั้นสูงของศาสนานั้นๆ 
 ส่วนในพระพุทธศาสนา ปรากฎว่า 
ได้มีผู้มาทูลขอพรพระพุทธเจ้า พระองค์
ตรัสว่า ได้ทรงล่วงพรทั้งหลายแล้ว แต่เมื่อ
ผู้ขอได้ทูลว่า สุดแต่จะทรงเห็นว่าสมควร

จากหนังสือ : ส่องโลก ส่องธรรม  
ของสมเด็จพระญาณสังวร  

สมเด็จพระสังฆราช  
สกลมหาสังฆปริณายก

จะประทานหรือไม่ พระองค์จึงได้ประทาน
พรคือข้อที่เขาขอ ในข้อที่สมควรไม่มีโทษ 
เช่น พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอให้ห้ามสงฆ์
บวชกุลบุตร ที่มารดาบิดามิได้อนุญาต 
พระองค์ได้ประทานพรข้อนี้
 พ ร ที่ ข อ แ ล ะ ใ ห ้ กั น โ ด ย ต ร ง ใ น 
พุทธศาสนา จึงอยู ่ในลักษณะดังกล่าว 
เพราะพุทธศาสนาแสดงว่า กรรม คือ  
การงานที่ท�าเป็นเหตุแห่งผลทั้งหลาย สรุป
ลงว่าท�ากรรมดี ได้ผลดี ท�ากรรมชั่วได้ผล
ชั่ว พรทั้งหลายเป็นผลดี จึงเกิดจากกรรม
เป็นเหตุ เมื่อต้องการผลดี คือพรทั้งหลาย
ก็ต้องประกอบกรรมที่ดีด้วยตนเอง ไม่เป็น
ฐานะที่จะได้พรโดยไม่ประกอบกรรมที่ดี
หรือท�ากรรมที่ชั่ว
 ฉะนั้น ค�าสอนในพระพุทธศาสนา จึง
เน้นที่เหตุเป็นข้อส�าคัญ ดังเช่นมงคลสูตร
แสดงมงคล ส่วนเหตุเป็นข้อปฏิบัติ หรือ
เป็นกรรมที่ดีทั้งนั้น เช่นว่า “การไม่คบ 
คนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควร
บูชา นี้เป็นมงคลสูงสุด” กรรมดีที่เป็น
มงคลดังนี้เป็นตัวพรโดยตรงในพระพุทธ
ศาสนา เมื่อปฏิบัติในเหตุดีแล้ว ผลดีก ็
เกดิขึน้จากเหตดุโีดยไม่ต้องปรารถนา หาก
ไม่ประกอบในเหตุดี จะปรารถนาผลที่ดี 
สักเท ่าไรหรือถือจะมีใครเสกเป ่าให ้
สักเท่าไรก็ไม่ส�าเร็จ

 ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ หากระลึกถึงคติ
แห่งพรหรือมงคลทางพระพุทธศาสนาดัง
กล่าว และหันมาขอพรอย่างนี้กันให้มาก
ขึ้น สถานการณ์ต่างๆ ก็จะดีขึ้นแน่นอน พร
อย่างนีไ้ม่ต้องขอจากใคร แต่ขอจากตนเอง 
คือขอให้ตนเองเว้นความประพฤติต่างๆ  
ที่ชั่วร้าย ขอให้ตนเองสร้างคุณความดี  
ขอให้ตนเองระงับใจจากความโลภโกรธ
หลง พรดังนี้ตนเองเท่านั้นที่จะให้ได้ ใคร
อื่นจะขอหรือแนะน�าตักเตือนสักเท่าไร  
ถ้าตนเองไม่ท�าแล้วก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ 
ทางโลกหรือทางอาณาจักร จึงต้องใช้
อาชญาปรามหรือปราบกัน ถ ้าเตือน
ตนเองได้อยู่ ก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยปราบ 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “จงเตือนตนด้วย
ตนเอง จงพจิารณาตนด้วยตนเอง ท่าน
มีสติคุ้มครองตนได้แล้ว เป็นผู้เห็นภัย
ในโทษ แม้เล็กน้อย จักอยู่เป็นสุข” นี้
คอืวธิขีอพรตนเองของพระพทุธเจ้าผูเ้ลศิล�า้ 
ขอให้พรนี้ จงส�าเร็จแก่ทุกๆ ท่าน 

ที่มา : หนังสือ รวบรวมพระคติธรรม 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พรขอได้ที่ตัวเรา

happy-life

พึงรอบคอบในการใช้ความคิด
คิดให้ดี คิดให้งาม คิดให้ถูก คิดให้ชอบ

แล้วชีวิตในชาตินี้ก็จะงดงาม 
สืบเนื่องไปถึงภพชาติใหม่ได้ด้วย
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ผลทีเ่กดิขึน้ทนัททีีด่ืม่คอืแอลกอฮอล์จะเข้าสูต่บั เอนไซม์ในตวัคนเราจะเปลีย่นแอลกอฮอล์
เป็นสารตัวใหม่ ชื่อ อะเซ็ตทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde) แล้วเปล่ียนต่อเป็นอะซิเทต  
(Acetate) จากนั้นเคลื่อนตัวไปยังสมองในส่วนต่อมควบคุมระดับเกลือและน�้าตาลใน
ร่างกาย รวมไปถึงอวัยวะอีกหลายส่วน ผลที่ตามมาในช่วงแรกคือ สมองโปร่งโล่งสบาย 
แล้วค่อยๆ กลายเป็นความรู้สึกคล้ายกับถูกบีบหนักๆ เคล่ือนไหวช้าลง ล้ินแข็ง หูอื้อ 
ตาลายและแดงกล�่า ในบางคนอาจมีอาการความจ�าเส่ือมไปชั่วขณะ ถ้ายังคงดื่มต่อไป
จะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
 ปกติเซลล์สมองจะมีกลไกป้องกันตัวเอง โดยการเปลี่ยนแปลงผนังเซลล์ให้หนามาก
พอ ที่จะไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาขัดขวางกระบวนการท�างาน เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู ่
สมอง เซลล์จะเกดิการเปลีย่นแปลงเพือ่ป้องกนัตวัเองอยูต่ลอดเวลา จนเกดิอาการเมาค้าง

ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลอง บรรดาเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆคงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก แล้ว
เมื่อแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกันที่จะเกิดอาการเมาค้าง (Hangover) 
จะมีวีธีรับมืออย่างไร ที่น่าสนใจคือแอลกอฮอล์มันเข้าไปท�าอะไรมิดีมิร้ายในร่างกายเราบ้าง

 สุดท้ายเป็นกระบวนการแห้งเหือด
ของของเหลวภายในร ่างกายเพราะ
แอลกอฮอล ์ เป ็นสารที่ท�าให ้ เกิดการ 
ปลดปล่อยของเหลวในร่างกาย โดยการขบั
ถ่ายนอกจากนั้นยังขับสารอาหารส�าคัญๆ 
ออกมาด้วย เช่น แมกนีเซียม โปแตสเซียม 
รวมไปถึงวิตามินต่างๆ อาทิ วิตามินบี 1  
วิตามินบี 6 และวิตามินซี

เมื่อเกิดอาการเมาค้างควรท�าอย่างไร
เม่ือเกิดอาการตาไม่สู ้แสง ล้ินไม่รับรส  
ริมฝีปากแห้ง จังหวะการเต้นหัวใจไม่ปกติ 
สมรรถภาพในการเคลือ่นไหวลดลง คลืน่ไส้ 
ผะอืดผะอมแต่ไม่อาเจียน แน่ใจได้เลยว่า
คุณก�าลังเมาค้างแล้ว นอกจากการดื่มยา
แก้อาการเมาค้างทั้งแบบก่อนดื่มและหลัง
ดืม่แล้ว เรายงัต้องดแูลร่างกายทีเ่กดิอาการ
เมาค้างดังนี้

 รั บประทานอาหารที่ ย ่ อยง ่ าย 
เน่ืองจากอาหารท่ีย่อยง่ายเหล่าน้ันจะ
ได้ไม่ไปรบกวนการท�างานของกระเพาะ
และล�าไส้ 

 กระตุ ้นให้อยากอาเจียนมากขึ้น 
เพราะคนเมาค้างส่วนใหญ่นอกจาก
จะปวดหัวมากแล้ว ยังรู ้สึกอยากจะ
อาเจียนตลอดเวลา 

 สูดอากาศบริสุทธิ์ เพราะออกซิเจน
จะช่วยให้กระบวนการเมตาบอลิซึ่ม
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้ปริมาณ
แอลกอฮอล์ในกระแสเลือดน้อยลง 

 หากคลื่นไส้ การดื่มน�้าผลไม้ท่ีมีรส
เปร้ียวจัด เช่น น�้าส้มหรือน�้ามะนาว  
ก็จะช่วยบรรเทาได้

 หลังจากปาร์ตี้ก่อนเข้านอนควรดื่ม
น�้าให้มากจะช่วยลดอาการเมาค้างได้ 
เพราะจะท�าให้ปัสสาวะบ่อยขึน้เป็นการ
ลดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด

 อาหารเช้าของวนัทีเ่ริม่ต้นด้วยอาการ
เมาค้าง ให้รับประทานขนมปังทาน�้าผึ้ง 
เพราะคาร์บอไฮเดรตจะช่วยรกัษาระดบั
น�า้ตาลในเลอืดได้ ส่วนน�า้ผึง้มนี�า้ตาลฟ
รคุโตสซึง่จะเปลีย่นแอลกอฮอล์เป็นกรด 
Acetic แทน เป็นการก�าจัดแอลกอฮอล์
ได้อย่างดี

 โปแตสเซียมท่ีสูญเสียไปจะท�าให้
ร่างกายรู้สึกเหนื่อยและมีอาการสั่น ให้
ดืม่นม 300 มลิลลิติร ผสมกล้วย 1 ใบ น�า้
ผึง้และครมี 3 ช้อนโต๊ะ ส่วนผสมนีจ้ะช่วย
ลดอาการขาดน�้า รักษาระดับน�้าตาล
ในเลือด และทดแทนโปแตสเซียม 
ให้กับร่างกายได้

 อาบน�้าก็ช่วยบรรเทาอาการเมาค้าง
ได้ ลองใส่ Juniper Essential Oil  
2 หยด และ Rosemary Essential Oil  
1 หยดลงในน�้าอุ่นก่อนลงแช่จะท�าให้
คุณรู้สึกผ่อนคลาย แกล้มด้วยน�้าอุ่น
ผสมน�้าผึ้ง 1 ช้อนชาและ Peppermint  
Oil  อีกหยด จะช ่วยลดความรู ้ สึก
คลื่นเหียนอาเจียนได้

 อย่าดืม่ถอนพษิเดด็ขาด เพราะอาการ
เมาค้างเกิดจากปริมาณแอลกอฮอล์ใน
เลือดมากเกินไป การด่ืมแอลกอฮอล์
เพิ่มเข้าไปอีกจะไม่ท�าให้คุณรู้สึกดีขึ้น
อย่างแน่นอน  
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Aries (ราศีเมษ)
13 เม.ย. – 13 พ.ค.

การศึกษาสิ่งต่างๆ ของคุณช่วงนี้อาจ

เป็นไปอย่างไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่ 

หรืออาจหมายถึงเป็นช่วงที่คุณปิดภาคเรียน จบคอร์ส 

จบอบรมต่างๆ เรื่องราวที่คุณศึกษาในช่วงนี้ก็จะเป็น

เรือ่งราวท่ีหาค�าตอบท่ีแบบชดัเจนไม่ได้ คณุจะได้รบัการ

กดดนัทางด้านการเงนิ อาจถูกใครบางคนมาคอยขูดรดี

จากคณุ ทัง้ๆ ทีไ่ม่มคีวามจ�าเป็นทีค่ณุจะต้องให้เขา คณุ

ไม่ควรไปตอบโต้อะไรเขา อดทนไว้ก่อนจะดีที่สุด งานที่

คุณพยายามบ่มเพาะ และท�ามาด้วยความทุ่มเทตั้งใจ

ตอนนี้อะไรๆ ก็เริ่มเข้าที่เข้าทาง และออกดอกออก 

ผลอวดให้ใครๆ ได้เห็นแล้ว ว่าที่ผ่านมาไม่เสียแรง

จริงๆ ที่คุณได้ทุ่มเททั้งกายและใจท�าลงไป คุณควร

ท�าบุญไปกับองค์กรเล็กๆ ไปกับการช่วยเหลือบุคคลที ่

ประสบปัญหา ซึ่งคุณอาจช่วยเหลือด้วยข้าวของ ด้วย

การให้ค�าปรึกษา หรือค�าแนะน�าก็ได้

Pisces (ราศีมีน)
14 มี.ค. - 12 เม.ย.

ช่วงนี้คุณรู ้สึกเบ่ือหน่ายไปเสียหมด 

ไม่อยากแสดงตัวเองสักเท่าไหร่ ทั้งๆ  

ที่คุณก็มีผลงานมีความส�าเร็จ คุณเคยแสดงออกว่า 

ตัวเองเป็นคนมีความรู้ความสามารถ แต่ตอนนี้คุณ

รู้สึกเบื่อหน่าย จึงมักแสดงตัวไปในทางไม่ได้เสนอความ

คิดอะไร ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นผลดีกับ

คุณเลย คุณสามารถคิดวางแผนเรื่องราวเพื่อพัฒนา 

ตวัเองต่อไปได้ในอนาคต การงานของคณุจะมเีหตจุงูใจ

ให้คณุกลบัไปท�างานในทศิทางเก่าๆ หากคณุเป็นชายใน

ราศีนี้คุณค่อนข้างประหยัด ไม่ใช้จ่ายเงินไปเพื่อความ

รัก ไม่ดูแลครอบครัว เพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องฟุ่มเฟือย 

คุณควรท�าบุญด้วยการไปดูดวงกับนักพยากรณ์ 

ฝ่ายหญิง หรือคนท่ีมีลางสังหรณ์ มีสัมผัสพิเศษที่

เป็นผู้หญิง

Sagittarius (ราศีธนู)
16 ธ.ค. – 15 ม.ค.

คุณต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

บางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสม หรืออาจ

ไม่พร้อมในบางสิ่งบางอย่าง  หรือควรปรับเปลี่ยนที่ 

อยู่อาศัย มุมโต๊ะท�างานของคุณเอง เปลี่ยนการจัดเก็บ

เสื้อผ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมคุณมากยิ่งขึ้น ควร

ท�าธรุกจิการเป็นตวัแทนจ�าหน่าย การเป็นนายหน้า การ

ซื้อของหนีภาษีจะเป็นทิศทางการเงินของคุณในระยะ

นี้ คุณเหนื่อยอยากพักเรื่องงานบ้าง และมักจะมองหา

เรือ่งราวของความสงบ การมองชวีติตวัเอง เช่น อยาก

ไปวัด ไปปฏิบัติธรรม แต่อย่างไรก็ตามในระยะน้ีคุณก็

ยังไม่สามารถท�าได้อย่างเต็มที่ ยังต้องเผชิญกับความ

วุ่นวาย คุณต้องแก้ไขสถานการตรงหน้าให้ได้เสียก่อน

จึงจะได้น�าตัวเองออกไปหาความสงบอย่างท่ีต้องการ 

คณุควรท�าบญุกบันกัโทษ กบัเรอืนจ�า กับกรมราชทัณฑ์ 

ก็จะส่งเสริมคุณได้เป็นอย่างดี

Capricorn (ราศีมังกร)
16 ม.ค. - 12 ก.พ.

ชีวิตย่อมมีขึ้นมีลง สถานการณ์ของ

คุณในตอนน้ีอาจดูเหมือนกลับมาที่

เก่า ไม่มีอะไรท่ีพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างที่คุณต้องการ 

แต่กไ็ม่ควรคดิมาก ไม่นานคณุกจ็ะเจอทางใหม่ๆ ให้เดนิ

แล้ว มโีอกาสทีจ่ะพฒันาไปข้างหน้าได้อกี อย่าเพิง่หมด

หวงัไป คณุยงัมองทศิทางไม่ชดัเจน ต้องบุก ต้องลุยไป 

ข ้างหน ้า  การเดินทางจะส ่ง เสริมให ้คุณได ้รับ 

ผลประโยชน์อย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้ คุณต้องจัดล�าดับ

ความส�าคัญในงานว่าควรจะท�าอะไรก่อนหลังอย่างไร

ดี รวมทั้งการตัดสินใจเปลี่ยนงาน อาจมีใครมาชักชวน

คุณ แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้คุณไม่ควรรีบตัดสินใจ

ไป คุณควรท�าบุญเรื่องไฟฟ้า เรื่องแสงสว่าง รวมทั้ง

การท�าบุญเก่ียวกับสตรีที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนก็จะ 

ส่งเสริมคุณได้เช่นกัน

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พ.ค. – 13 มิ.ย.

การเดนิทางในช่วงนีจ้ะท�าให้คณุประสบ

ความส�าเร็จ คุณจะได้ร้บข่าวดี ข่าวที่

บอกถึงความมั่นคง ข่าวที่บอกถึงความมั่งคั่งของคุณ 

อาจหมายถึงการได้เงินโบนัส ได้รับการข้ึนเงินเดือน 

การเลื่อนขั้นในที่ท�างาน ซึ่งข่าวดีๆ อย่างนี้ไม่ได้มีมา

บ่อยๆ ตอนนี้คุณคงเริ่มคิดเตรียมการเฉลิมฉลองให้ที่

เต็มที่แล้วใช่มั๊ย เรื่องงานในช่วงนี้ก็เป็นไปด้วยดีทีเดียว 

โดยที่คุณไม่จ�าเป็นต้องพยายามเรื่องอะไรให้มากมาย

เลย ความส�าเร็จบางอย่างท่ีเข้ามาหาคุณ บางครั้ง

คุณยังไม่ทันเห็นมันด้วยซ�้าไป เหมือนจะมีอะไรมาคอย

ช่วยเหลือคุณ ท�าให้คุณประสบความส�าเร็จได้ง่ายๆ 

สบายๆ ไม่ต้องล�าบากอะไรมาก อะไรที่ไม่น่าจะผ่าน

ก็ผ่านไปง่ายๆ อย่างนั้นแหละ ผู้ใหญ่จะคอยส่งเสริม 

คุณควรท�าบุญกับองค์กรต่างๆ กับกลุ่มคนที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น หากคุณเห็นด้วยกับ

โครงการไหนก็ท�าบุญไปเลย

ดวงประจ�ำเดือน  มกรำคม – มีนำคม 2556

Aquarius (ราศีกุมภ์)
13 ก.พ. – 13 มี.ค.

สถานการณ์โดยทั่วไปของคุณค่อน

ข้างเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะ

ในเรื่องครอบครัว เรื่องมิตรภาพ เรื่องความสัมพันธ์ 

เป็นไปในทางที่ดี มีเงินเข้ามาพอที่คุณได้จับจ่ายใช้สอย 

ไม่มีเรื่องราวอะไรให้ต้องเครียด หรือต้องวิตกกังวล

แต่อย่างใด คุณไม่ค่อยอยากจะเร่งท�างานเพื่อให้ได้

เงินเพียงอย่างเดียว อยากท�างานสบายๆ แบบไม่ต้อง

หวงัเป็นเงนิให้มากนกั ซึง่ความคดินีม้กัจะเป็นความคดิ

ของบุคคลเพศหญิง แต่หากคุณเป็นชายการขอความ

ช่วยเหลือ ขอความร่วมมือกับบุคคลเพศหญิงก็มักไม่

ค่อยราบรื่นสักเท่าไร คุณเบื่องาน ด้วยงานมีปัญหา  

มข้ีอผดิพลาด มสีิง่ทีต้่องแก้ไข และคณุอยากตดัปัญหา

โดยอะไรท่ีพอผ่านได้ พอหยวนๆ ได้ คณุก็อยากให้เป็น

อย่างนั้น คุณควรท�าบุญกับลูกน้องบริวาร โดยเฉพาะ

คนที่เคยผูกพันช่วยเหลือคุณมาก่อน

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พ.ย. - 15 ธ.ค.

คุณรู้สึกขาดแคลน และรู้สึกบกพร่อง

ต ้องการหาบางสิ่ งบางอย ่างมา

เติมให้เต็มชีวิตคุณ ช่วงนี้หากคุณไปขอค�าปรึกษา 

ขอค�าแนะน�าจากใครก็ยังพอท�าได้ เขาจะช่วยแก้ไข

สถานการณ์นี้ให้กับคุณได้ สถานการณ์การเงินของ

คุณเกิดความจ�าเป็นที่ต้องเรียบเร่งใช้เงินอย่างกระทัน

หัน ดังนั้นช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น 

ระวังเงินหาย รวมทั้งการที่ไปท�าสัญญากับใครก็ต้อง

ระมัดระวังให้มากด้วย งานของคุณประสบความส�าเร็จ 

ได้รับเกียรติ ได้รับความชื่นชม ได้รับการยอมรับ ไป

ที่ไหนคุณก็ภาคภูมิใจในตัวเองได้อย่างเต็มที่ คุณควร

ท�าบุญกับพระ โดยเฉพาะพระสงฆ์ พระที่มีคุณธรรม 

มีราศีผ่องใส คุณควรท�าบุญกับท่านจะส่งเสริมคุณ

ไปในทางที่ดี

Leo (ราศีสิงห์)
17 ส.ค. – 16 ก.ย.

คุณรู้สึกเหนื่อยล้า และต้องการการ

พักผ่อนค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะ

เรื่องราวต่างๆ ที่คุณต้องเผชิญมาตลอดในช่วงเวลาที่

ผ่านมาค่อนข้างหนกัหนาส�าหรับคณุ มปัีญหาอุปสรรค

ต่างๆ มากมายเต็มไปหมด คุณต้องการเวลาส�าหรับ

การพักผ่อนบ้างในช่้วงนี้ การเงินของคุณในเดือนนี้ไม่

ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ เต็มไปด้วยความขัดแย้ง และหาก

ไม่ระมัดระวังให้ดี เร่ืองการเงินก็อาจท�าให้คุณต้อง

เสียมิตรภาพ เสียความสัมพันธ์ที่ดีได้ และในที่สุึดแล้ว

เรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ท�าให้คุณรู้สึกเสียใจ เสียดายที่สุด

ในตอนนี้ ก็อาจเป็นเหตุผลที่เหมาะส�าหรับพักผ่อนใน

งาน หยุดพักในงาน เพราะหากคุณยังท�างานอยู่ใน

ตอนนี้ คุณจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าแล้ว อยากหยุดพัก 

คุณควรท�าบุญกับเด็ก ไม่ว่าเด็กนั้นจะหมายถึงลูกน้อง 

บริวาร คนทีอ่ยูใ่นสถานะทีต่�า่กว่าคณุ เช่น การซือ้ขนม

ให้ลูกน้อง หรือคุณจะท�าบุญกับเด็กด้อยโอกาส การ

บริจาคสิ่งของ การเลี้ยงอาหาร ก็สามารถท�าได้และส่ง

เสริมคุณในเดือนนี้

Gemini (ราศีเมถุน)
14 มิ.ย. – 14 ก.ค.

คณุรูส้กึว่าบางอย่างในชวีติของคณุไม่

สมดุล คุณขาดแคลนโน่น ขาดนี่นั่นอยู่

เร่ือยจงึท�าให้ไม่ว่าจะท�าอะไรคณุกไ็ม่สามารถท�าได้ด้วย

ความมัน่ใจอย่างเตม็ที ่ส่วนเรือ่งการเงนิของคณุจะเกดิ

การเปลีย่นแปลงบางสิง่บางอย่างทีค่ณุไม่ค่อยชอบสกั

เท่าไหร่ คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีส�าหรับตัวคุณ

เลยสักนิด แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่สามารถเลี่ยงได้ คุณเริ่ม

มองเห็นแล้วว่าการเป็นตัวของตัวเองในงานมากเกิน

ไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณนัก ดังนั้นคุณยินดีจะโละตัวเอง

ทิ้งไป แล้วยอมท�าอะไรก็ได้ที่เขาอยากให้ท�า คุณมอง

ว่าการท�าเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมในด้านการงานของ

คณุ ส่งเสริมตวัคณุเองมากกว่าการเป็นตวัของตวัเอง 

คุณควรท�าบุญด้วยสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการ

สือ่สารต่างๆ อาทเิช่น การบรจิาคคอมพวิเตอร์ บรจิาค

โทรทัศน์ และโทรศัพท์ เป็นต้น

Libra (ราศีตุลย์)
17 ต.ค. – 15 พ.ย.

สิง่ทีค่ณุมมุานะพยายามมา เริม่ประสบ

ความส�าเร็จในระดับหนึ่งแล้ว โดย

เฉพาะในเรือ่งการท�างานและความมัน่คง ท�าให้ตอนนีถ้งึ

จุดจุดหนึ่งที่คุณสามารถพักผ่อนได้แล้ว สถานการณ์

การเงินของคุณอาจดูพร่องลงไปบ้าง แต่การวางตัว

ของคุณก็ยังเหมือนเดิม ภาพลักษณ์ของคุณก็ยังเป็น

ไปในรูปแบบเดิม ซึ่งก็ยังดูดี และคุณก็ยังมีความสุขอยู่ 

งานของคุณพัฒนามาจนถึงจุดนี้แล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็น

จุดที่สูงพอสมควร ดังนั้นอย่ามัวแต่ยินดีอยู่เลย เพราะ

เมือ่คณุมาถงึจดุทีส่งูอย่างนีแ้ล้ว คณุต้องระวงัว่าคณุมี

ก�าลังพอที่จะอยู่บนที่สูงนี้หรือไม่ มีก�าลังพอที่จะขึ้นไป

ได้อีกหรือเปล่า เพราะหากคุณท�าอะไรอย่างประมาท 

ก็อาจเลื่อนไหลลงมาข้างล่างได้ คุณควรท�าบุญในงาน

แต่งงาน หรืองานหมั้นของเพื่อน ญาติ หรือคนรู้จัก

ทั้งหลาย อย่าลืมแสดงความยินดีกับเขา และก็อย่าลืม

ใส่ซองให้เขาด้วยล่ะ

Virgo (ราศีกันย์)
17 ก.ย. – 16 ต.ค.

ตอนนีค้ณุหยดุอยูก่บัที ่เพราะไม่รู้จะไป

ทีไ่หนดี ไม่รู้จะไปทางขวาหรือทางซ้ายดี 

คุณต้องตั้งสติให้ดี คุณต้องอยู่กับปัจจุบัน แล้วอาจจะ

ท�าให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น การเปลี่ยนแปลงเรื่องการ

งานในตอนนี้ควรระงับไว้ก่อน เพราะการเปลี่ยนแปลง

นั้นไม่ได้ไปในทางที่ดีอย่างที่คุณคิดไว้ เอาเข้าจริงแล้ว

ปัจจุบันที่เป็นอยู่ตอนนี้ยังจะดีเสียกว่า แม้ดูเหมือนจะดี

แต่จะมกีารพลกิผนัได้ ดงันัน้ควรรอโอกาสอ่ืนจะดกีว่า 

ช่วงนี้คุณรู้สึกอยากหยุดพัก หยุดใส่ใจปัญหา คุณเบื่อ

หน่ายกบัความวุน่วายเหลอืเกนิ คณุควรท�าบญุโดยการ

ท�าความสะอาด การเก็บกวาดสิ่งต่างๆ ตามสถานที่

สาธารณะ แม้ว่าคณุอาจรูส้กึไม่ชนิ รูส้กึเหมอืนเสยีหน้า 

แต่ก็ควรท�าเช่นนี้เสียบ้างก็จะช่วยส่งเสริมคุณในช่วงนี้

Cancer (ราศกีรกฏ)
15 ก.ค. – 16 ส.ค.

ในเดอืนนีค้ณุรูส้กึว่าคณุถกูข่มเหง ถกู

ครอบง�า โดยที่คุณไม่สามารถปกป้อง

ตัวเอง หรือปฏิเสธอะไรได้ เช่น อาจหมายถึงคุณถูก

ทวงหนี้ ทวงค่าน�้าค่าไฟ หรืออยู่ๆ อาจมีบุคคลมาว่า

กล่าวกระทบกระเทยีบโดยทีค่ณุไม่สามารถตอบโต้อะไร

ได้ ดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะท�าในตอนนี้ เมื่อปฏิเสธไม่ได้

กต้็องยิม้สูอ้ยูล่กูเดยีว สถานการณ์โดยรวมของงานก็

ถอืว่าเป็นไปได้อย่างด ีคณุกย็งัมมีติรภาพทีด่กีบัเพือ่น

ร่วมงาน ท�างานด้วยความสะดวกสบายราบร่ืน มกีจิกร

รมเลก็ๆ น้อยๆ ไปกนิข้าวสงัสรรค์กบัเพือ่นทีท่�างานกนั

บ้าง คุณควรจะท�าบุญกับหน่วยงาน กับองค์กรที่คุณ

อยู ่ เช่น อาจจะซือ้ของใช้เลก็ๆ น้อยๆ ให้กบัส่วนกลาง 

เช่น การซือ้กาแฟ ซือ้เคร่ืองดืม่ ซือ้ปากกาไว้ใช้ร่วมกนั

ทีท่�างาน จะยิง่ส่งเสริมให้การงานของคณุเป็นไปได้ดีมาก

ยิง่ขึน้ มัน่คงยิง่ขึน้ รวมทัง้การให้ความใส่ใจกบัต้นไม้ การ

ปลกูต้นไม้สาธารณะ การดแูลต้นไม้ให้กบัทีท่�างาน หรือ

ซือ้ต้นไม้เลก็ๆ มาปลกูทีโ่ต๊ะของคณุเองกไ็ด้
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รายงานผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปี 2555 
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

กุมภาพันธ์
โครงการพบปะผู้บริหาร 
(Analyst Briefing) 

ครั้งที่ 1/2556

มีนาคม
ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น เพื่อผู้มีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2556

มีนาคม
ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า 

จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

ท่านสามารถดาว์นโหลดแบบค�าขอได้ที่ : http://www.tsd.co.th/th/
download/service_form/TSD_301_th.pdf

หมายเหตุ 
ในกรณีที่เป็นเจ้าของหุ้นที่ฝากกับ TSD โดยผ่านสมาชิกนั้น สามารถแจ้ง
แก้ไขข้อมูลกับสมาชิกได้โดยตรง 
การแก้ไขข้อมูลจะมีผล เมื่อนายทะเบียนได้รับหนังสือไม่น้อยกว่า 5 วัน
ท�าการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 
ที่อยู่ของผู้ถือหุ้นควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลง
ทะเบียน และมิให้ระบุที่อยู่เป็นตู้ไปรษณีย์ 

เอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ :
บุคคลธรรมดา 
- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
บัตรประจ�าตัวประชาชน พร้อมส�าเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูก
ต้องโดยเจ้าของบัตร กรณีเป็นบัตรประจ�าตัวประชาชนตลอดชีพ ต้องแนบ
ส�าเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง 

- บุคคลธรรมดา สัญชาติอื่นที่มิใช่สัญชาติไทย
ใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง พร้อมส�าเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (กรณี ไม่สามารถยื่นหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้อง
ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองความถูกต้องของส�าเนาหนังสือเดินทาง 
พร้อมทั้งให้สถานทูตไทยหรือกงสุลไทย ท�าการรับรองลายมือชื่อและตรา
ประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public)

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้โดยตรงที่ 

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2229-2800 
โทรสาร : 0 2359-1259 
TSD Call center: 0 2229-2888
E-mail: Website: http://www.tsd.co.th
หรือ  TSD Counter Service
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ให้บริการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ 
เวลา 08.30 - 17.00 น. (ไม่เว้นเวลาพักกลางวัน) 
งดให้บริการ : เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามประกาศ ธปท.

A ท่านผู ้ถือหุ ้นทุกท ่าน  บริษัท ผลิตไฟฟ ้า 
จ�ากัด (มหาชน) เป ็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ท�าหน้าที่ใน
ฐานะนายทะเบียนของบริษัท

 ดังนัน้ หากท่านผูถ้อืหุน้ท่านใด ทีป่ระสงค์จะขอแก้ไข
ข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่ ค�าน�าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล 

สัญชาติ และที่อยู่ ต้องยื่น แบบค�าขอแก้ไข ข้อมูลผู้ถือ
หุ้น (แบบศรท.-301) พร้อมแนบเอกสารประกอบตาม
ที่ระบุไว้ในหัวข้อเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อกับ 
TSD  โดยท่านสามารถติดต่อด้วยตัวเองที่ TSD หรือส่ง
หนงัสอืทางไปรษณย์ีแจ้งความจ�านงในการแก้ไขข้อมลู
พร้อมเอกสารประกอบตามที่ TSD ก�าหนดไปยัง TSD 
ตามที่อยู่ด้านท้ายนี้ 

Qหากมคีวามประสงค์ทีจ่ะแก้ไขข้อมลูผูถ้อื
หุ้น ต้องท�าอย่างไรบ้าง
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Never give up on something you real ly want.
However impossible things my seem,

There's always a way.
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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


