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editor’s talk

 เมื่อพูดถึง ‘ความยั่งยืน’ แท้จริงแล้วค�านี้หมายถึงความคงทน มีชีวิตอยู่นาน และไม่ได้จ�าเพาะเจาะจง 
ลงไปทีส่ิง่ใดเป็นพเิศษ แต่ส�าหรบัผูค้นในยคุสมยันีเ้มือ่พดูถงึความยัง่ยนื ต่างคนต่างกค็งมองเหน็ในมมุทีต่่างกนั  
คนท่ีอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอาจเห็นความยั่งยืนเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ส่วนคนที่ท�าธุรกิจอยู่ในอาคารสูงในเมือง 
อาจเห็นความยั่งยืนเป็นผลก�าไรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
 ส�าหรับ เอ็กโก กรุ๊ป นั้นความยั่งยืนขององค์กร ไม่ได้เห็นเพียงการเติบโตของผลก�าไรเป็นส�าคัญเพียงเท่านั้น  
เพราะเอ็กโกตระหนักดีว่าการด�าเนินธุรกิจไปอย่างย่ังยืนนั้น จ�าเป็นต้องมีเป้าหมายเชิงสังคมที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
 และประเด็นที่เอ็กโกให้ความส�าคัญเสมอมาก็คือ ‘ป่า’ โดยเฉพาะป่าต้นน�้า ซึ่งอาจถือได้ว่าป่าเป็นส่วน 
ที่ส�าคัญที่สุดส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะเป็นต้นก�าเนิดของแม่น�้าให้เราใช้อุปโภคบริโภคกัน
 ทว่าในช่วงหนึง่ศตวรรษทีผ่่านมาพบว่าป่าของไทยลดลงอย่างต่อเนือ่ง รายงานหลายฉบบับอกตรงกนัว่า ป่า
ของไทยหายไปกว่า 800,000 ไร่ต่อปี  เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าในปัจจุบันต่อเนื่องไปถึงอนาคต เอ็กโกจึงมีแนวคิด
ปลูกฝังให้เยาวชนตระหนักถึงความส�าคัญของธรรมชาติ ผ่านโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ซึ่งจัดมา
อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 41 แล้วและยังคงท�าไปอย่างต่อเนื่อง
 จรงิๆ แล้วไม่ว่าคณุจะเป็นใคร ท�างานอะไร อาศยัอยูท่ีไ่หนกต็ามสามารถเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวง่ายๆ เพยีงแค่ปลกู
ต้นไม้เพิ่มขึ้นอีกสักต้น เพียงแค่ต้นไม้หนึ่งต้นก็สามารถปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาได้ถึง 200,000 – 250,000 
ลติรต่อปี ซึง่สามารถรองรบัความต้องการก๊าซออกซเิจนของมนษุย์ได้ถงึ 2 คนต่อปี นอกจากนัน้ยงัเพิม่การดกัจบั 
อนุภาคมลพิษอย่างฝุ่นควันหรือไอพิษต่างๆ ได้อีกด้วย 

	 เพราะเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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news update

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ประจ�าปี 2556

เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ในการจัดงานครั้งนี้ เอ็กโก กรุ๊ปได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยมี 
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นจ�านวนมาก 
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news update

เอ็กโก กรุ ๊ป ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
และชุมชนขนอม จัดท�าแผนที่สีเขียวและปฏิทินชุมชน
อ�าเภอขนอม เพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นใน 
อ�าเภอขนอม ส�าหรับส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ของเยาวชน อ�าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย
มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งด้านการเกษตรและ
การประมง ตัวแทนจากชุมชน ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน 
คุณครูและนักเรียน และตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน
โรงไฟฟ้าขนอม รวมจ�านวน 50 คน เข้าร่วมกจิกรรม เมือ่
เดือนมีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

ปฏิบัติการจัดท�าแผนที่สีเขียวและปฏิทินชุมชนอ�าเภอขนอม

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าต้นน�้า น�าโดยคุณกุล ปัญญาวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมือเครือข่ายอนุรักษ์  
หน่วยงานราชการ และชมุชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ ร่วมกนัปลกูต้นไม้เอกลกัษณ์ของเมอืงเชยีงใหม่ ในงาน “อนรุกัษ์ไม้หมายเมอืง ครัง้ที ่6”  
ณ ทีดิ่นสาธารณประโยชน์ เทศบาลต�าบลสนัผเีสือ้ อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยได้รบัเกยีรตจิาก เจ้าดวงเดอืน ณ เชยีงใหม่ 
(กลาง) เป็นประธานในงานเมื่อเร็วๆ นี้

 โครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 6” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์ต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและมีความส�าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมของ 
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน 

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า สานต่อภารกิจอนุรักษ์ต้นไม้เอกลักษณ์ท้องถิ่นเมืองเชียงใหม่
ในโครงการ “อนุรักษ์ไม้หมายเมือง ครั้งที่ 6”
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news update

โครงการพบปะผู้บริหารและงานแถลงข่าวสื่อมวลชน

เอก็โก กรุป๊ ได้จดังาน โครงการพบปะผูบ้รหิารและงานแถลงข่าวสือ่มวลชน ครัง้ที ่1 /2556 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวณั กรงุเทพฯ   
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 เพื่อรายงานและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มเอ็กโกในรอบปี 2556 รายงานความ 
คืบหน้าและการลงทุนในโครงการต่างๆ และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์  
รวมถึงนักข่าวได้ซักถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ
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เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 คุณสหัส ประทักษ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของเอ็กโก ได้ร่วมบันทึกเทปรายการ “มันนี่ ทอล์ค วีคลี่” 
โดยรายดังกล่าวได้ออกอากาศเมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556 เวลา 22.00-23.00 น. ทาง money channel ช่องทรูวิชั่นส์ 14 และ
เคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหาร : รายการ “มันนี่ ทอล์ค วีคลี่”

เอ็กโก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ พร้อม
มอบของขวัญแก่เด็กนักเรียนในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าต่างๆ ผ่าน
หน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน และวัด ในจังหวัดระยอง จังหวัด
ร้อยเอ็ด และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีเยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมในทุกพื้นที่ รวมจ�านวนกว่า 5,000 คน
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โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ในกลุ่มเอ็กโก  
ร่วมกับ ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ
นิคมพัฒนา และโรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพบ้านกระเฉท จัดกจิกรรม “หน่วย
แพทย์เคลื่อนที่” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2556 ณ ศาลากลางบ้านหนองคล้า  
โดยมชีมุชน หมู ่8 ต�าบลมาบข่า อ�าเภอ
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 50 คน

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 
และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัด
โครงการ “ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า 
รุ่นที่ 41” ภายใต้แนวคิด “คนเล็กในป่า
ใหญ่” โดยน�าเยาวชนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 
กว่า 60 คน เดนิทางสูห้่องเรยีนธรรมชาติ 
เข้าไปใช้ชวีติอยูใ่นป่า ศกึษาระบบนเิวศ 
ของป่าต ้นน�้า รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิต
และการอยู ่ร ่วมกันอย่างเกื้อกูลของ
ชุมชนคนต้นน�้ากับ ณ หมู่บ้านชุมชน 
ชาวปกาเกอะญอ บ้านสนัดนิแดง อ�าเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเดือน
มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา

สัมผัสวิถีชีวิต “คนต้นน�้า” กับโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 41 

เอ็กโกโคเจนจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
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คุณสหัส ประทักษ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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จากผลการด�าเนินงานในปี 2555 ซึ่งนับเป็นปีแห่งการเติบโตที่โดดเด่นของเอ็กโก กรุ๊ป  
หนึ่งในโจทย์ที่ท้าทายทีมผู้บริหารและพนักงาน คือ ท�าอย่างไรให้การเติบโตนี้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
คุณสหัส ประทักษ์นุกูล ในฐานะหัวเรือใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป เผยวิสัยทัศน์และความพร้อม
ของผูบ้รหิารและพนกังานทีจ่ะเดนิหน้าขบัเคลือ่นเอก็โก กรุป๊ ให้ประสบความส�าเรจ็และก้าวหน้า
อย่างต่อเนือ่ง ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะสร้างประโยชน์ต่อผู้ถอืหุน้ และเตบิโตอย่างย่ังยืนเคยีงข้าง
สังคมไทย

การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของเอก็โก กรุป๊ 
คืออะไร และจะเป็นไปในทิศทางใด
 การเติบโตอย่างยั่งยืนของเอ็กโก 
กรุ๊ป คือ การมุ่งมั่นที่จะเพ่ิมระดับรายได้
ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีกลยุทธ์การ
ด�าเนนิงาน 3 กลยทุธ์ คอื การบรหิารจดัการ
โรงไฟฟ้าทีม่อียูใ่ห้เดนิเครือ่งเป็นปกตแิละมี
ประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารโครงการที่
อยูร่ะหว่างก่อสร้างและพฒันาให้เสรจ็ตาม
เวลาและงบที่วางไว้ และการหาโอกาสใน
การลงทุนใหม่ทั้งในและต่างประเทศ โดย
ด�าเนินงานควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ
ที่มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับส่วนรวม

หัวใจของกลยุทธ์แรก การบริหาร
จัดการโรงไฟฟ้าทีม่อียูใ่ห้เดนิเครือ่งเป็น
ปกตแิละมปีระสทิธภิาพสงูสดุ คอือะไร
 หัวใจหลักของกลยุทธ ์การบริหาร 
โรงไฟฟ้าให้มปีระสทิธภิาพ คอื การบรหิาร

จดัการให้มกีารใช้เชือ้เพลงิน้อยทีส่ดุ แต่
ผลติไฟฟ้าได้มากทีส่ดุ เพือ่ให้ได้รายได้ 
สูงที่สุด เนื่องจากปกติราคาค่าไฟเป็น
ราคาคงที่  รายได ้ เ พ่ิมส ่วนหนึ่ งของ 
โรงไฟฟ้าจะมาจากค่าความพร้อมจ่าย 
(AP: Availability Payment) เช่น หยุดซ่อม 
บ�ารุงเครื่องน้อยที่สุด เพ่ือให้เครื่องพร้อม
เดินมากที่สุด ก็จะได้ค่าความพร้อมจ่าย 
และรายได้เพ่ิมอีกส่วนหนึ่งจะมาจากค่า
พลังงานไฟฟ้า (EP: Energy Price) ซึ่ง
จะได้รับในกรณีที่เราเดินเครื่องและบ�ารุง
รักษาอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท�าให้สามารถใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้า
ต่อ 1 หน่วยได้น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา 
นอกจากนั้น ในส่วนของการบริหารความ
เส่ียงจากการปฏิบัติการของโรงไฟฟ้า ซึ่ง
อาจเกิดจากการท�างานของบุคลากรหรือ
เกิดจากอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้า เราก็มี
มาตรการป้องกันทั้งในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า เช่น การรักษา

เอ็กโก กรุ๊ป กับก้าวของ
การเติบโตอย่างยั่งยืน

มุง่มัน่เพิม่ระดบัรายได้ 
ให้เตบิโตอย่างต่อเน่ือง 
ควบคูก่ารบรหิารจดัการ
ทีม่ธีรรมาภบิาล 
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
เพือ่ร่วมสร้างความยัง่ยนื
ให้กบัส่วนรวม
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ค่าอัตราการใช้ความร้อน (Heat Rate) ให้
เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา รวมถึงการ
ป้องกันการขาดแคลนน�้าดิบและเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า เป็นต้น
 ส�าหรับการบริหารธุรกิจในภาพของ
โฮลดิ้ง ปัจจุบันเรามีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์แล้วท้ังในและต่างประเทศ 
จ�านวน 20 แห่ง ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้ง
ในแง่ของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิต ขนาด
ก�าลังการผลิต สัดส่วนการถือหุ้น พื้นที่ตั้ง 
และรูปแบบของบริษัท ซึ่งจ�าเป็นต้องมี
การบริหารความเสี่ยงหลักที่อาจเกิดขึ้นใน  
2 ด้าน ได้แก่ การบรหิารความเสีย่งจากการ
ที่รายได้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุน
อาจลดลง อีกประการหนึ่ง คือ การบริหาร
ความเสี่ยงจากการที่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

 ในการบริหารความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้น
จากการที่รายได้ของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมทุนอาจลดลงนั้น โดยปกติ สัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าจะมีรายได้ลดลงหลังจาก 
โรงไฟฟ้าเดินเครื่องแล้วระยะหนึ่ง ซึ่งเรา
เตรียมพร้อมได้โดยการก�าหนดแผนจัดหา
รายได้เพิม่ เพือ่ให้ภาพรวมก�าไรของบรษิทั
สงูขึน้ เช่น การเข้าซือ้กจิการทีเ่ดนิเครือ่งเชงิ
พาณิชย์แล้ว เพื่อการรับรู้รายได้ในทันที 
หรอืการเจรจากบัผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัซือ้ไฟฟ้า
ในโครงการทีบ่รษิทัลงทนุอยูแ่ล้ว เพือ่ขยาย
สัดส่วนการลงทุนเพิ่ม เป็นต้น
 ด้านการบริหารความเส่ียงจากการที่
อาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
ตามเป้าหมายนั้น เรามีการติดตามผลการ
ด�าเนินงานของบริษัทที่เข้าไปร่วมลงทุน 
รวมทั้งวิเคราะห์ผลตอบแทนเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้ทราบ 
ผลการด�าเนินงานและประสิทธิภาพของ 
โรงไฟฟ้าอย่างสม�่าเสมอ

เมื่อ เทียบกับป ี  2555 ที่ผ ่านมา  
ภาพรวมการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้าที่
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์แล้วเป็นอย่างไร
 ในภาพรวม โรงไฟฟ้าต่างๆ ยังคง
ด�าเนินไปตามแผนที่วางไว ้ โดยในปี  
2556 จนถึงปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าใหม่
ที่เริ่มเดินเครื่องแล้ว จ�านวน 2 โรง 
ได ้แก ่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
“บงึสามพนั” จ.เพชรบรูณ์ ซึง่เป็นโรงไฟฟ้า
แห่งที ่4 ทีด่�าเนนิการโดยบรษิทั จ-ีพาวเวอร์ 
ซอร์ซ จ�ากัด (จีพีเอส) โดยได้เดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 
และโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ “ลพบรุี 
โซลาร์ ส่วนขยาย” ทีด่�าเนนิการโดยบรษิทั 
พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด (เอ็นอีดี) 
ซ่ึงเดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา

กลยุทธ ์ที่  2 หลักในการบริหาร
โครงการที่อยู ่ระหว่างก่อสร้างและ
พัฒนาเป ็นอย ่างไร และป ัจจุบัน 
โครงการต่างๆ มคีวามคบืหน้าอย่างไร
 หลักส�าคัญของการบริหารโครงการ
ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คือ เริ่มต้นจาก
การมแีบบทีด่สี�าหรบัการก่อสร้าง คดัเลอืก
บรษิทัผูร้บัเหมาก่อสร้างทีม่ชีือ่เสยีง มคีวาม
เชี่ยวชาญ และท�าสัญญาที่รัดกุม เพื่อ
ป้องกันการก่อสร้างล่าช้า รวมถึงก�าหนด
ผู้รับผิดชอบในการติดตามความคืบหน้า
อย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง เพือ่ควบคมุดแูล
ให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานและ 
งบประมาณที่ก�าหนดไว้
 ความคืบหน ้าของโครงการที่ 
เอ็กโก กรุ ๊ป มีส่วนเข้าถือหุ้น ซึ่งอยู่
ระหว่างการก่อสร้างในช่วงไตรมาส
แรก จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม “เทพพนา” ตั้งอยู่ใน
เขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ด�าเนินการก่อสร้าง
แล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 70 คาดว่าจะเริม่ 
เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ได้ในเดอืนกรกฎาคม 
2556 โครงการโรงไฟฟ้า “พลังงานขยะ
ชุมชนหาดใหญ่” จังหวัดสงขลา ก่อสร้าง
แล้วเสร็จประมาณร้อยละ 65 คาดว่า 
จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย ์ในเดือน
สิงหาคม 2556 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ “โซลาร์ โก” ประกอบด้วย 
โรงไฟฟ้าจ�านวน 6 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
จงัหวดันครปฐมและสพุรรณบรุ ีด�าเนนิการ 
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 20  
คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ใน
เดอืนธนัวาคม 2556 และโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังน�้าแบบฝายน�้าล้น “ไซยะบุรี” ใน 
สปป.ลาว อยู่ระหว่างการเตรียมพื้นที่และ
เริ่มก่อสร้างบางส่วน ด�าเนินการแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ 7 คาดว่าจะเริม่เดนิเครือ่ง  
เชิงพาณิชย์ในเดือนมกราคม 2562

เรามจีดุยนืคอื
ขยายการลงทนุ
ในโครงการทีม่ี
สญัญาซึง่ให้
ผลตอบแทน
ทีแ่น่นอน
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 ส�าหรบัความคบืหน้าของโครงการที่
อยูร่ะหว่างการพฒันา จ�านวน 5 โครงการ 
ประกอบด ้วย โครงการผู ้ผลิตไฟฟ ้า 
รายเล็ก (SPP) จ�านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ “ทีเจ โคเจน” จังหวัดปทุมธานี 
โครงการ “ทีพี โคเจน” และ “เอสเค 
โคเจน” จังหวัดราชบุรี รวมก�าลังการ
ผลิต 375 เมกะวัตต์ ซึ่งทั้ง 3 โครงการ 
อยู่ระหว่างการท�ารายงานศกึษาผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม (EIA) และการเตรียมการ
ด้านวิศวกรรมและจัดหาเครื่องจักร (EPC) 
โครงการโรงไฟฟ้าขนอมแห่งใหม่ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ก�าลังการผลิต 900  
เมกะวตัต์ อยูร่ะหว่างการเจรจาสญัญาซือ้ขาย 
ไฟฟ ้า (PPA) และการลงทุนพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ ้าถ ่านหินเคซอน 
ส่วนขยาย ประเทศฟิลิปปินส์ ก�าลังการ
ผลิตประมาณ 500 เมกะวัตต์ ก�าลังอยู่
ระหว่างการเจรจาข้อตกลงร่วมทุน

กลยุทธ์ที่ 3 มุ่งแสวงหาโอกาสการ
ลงทนุใหม่ทัง้ในและต่างประเทศอย่างไร
 เอ็กโก กรุ๊ป ให้ความส�าคัญกับการ
ตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม 
ส�าหรับการลงทุน โดยยังคงเน้นลงทุน
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก เพราะเป็น
สิ่งที่ เราช�านาญที่สุด และมีจุดยืนคือ
ขยายการลงทุนในโครงการที่มีสัญญา
หรือการค�้าประกันจากภาครัฐ (PPA: 
Power Purchase Agreement) ซึง่แม้จะม ี
ผลตอบแทนต�่ากว่าโครงการที่ไม่มีสัญญา 
แต่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน เป็นการโต
แบบพอเพียงและยั่งยืน
 นอกจากนัน้ เราพยายามจะถอืหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 50 เพื่อให้มีอ�านาจในการ
บริหารจัดการโครงการหรือโรงไฟฟ้านั้นๆ 
โดยทุกการลงทุนจะมีการพิจารณาข้อมูล
โครงการและบริบทของแต่ละประเทศ  
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
ตลอดจนสถานการณ์ของอุตสาหกรรม 
ต้นทุนการเงิน ต้นทุนเครื่องจักรและการ

ก่อสร้าง รวมทัง้การปฏบิตัติามข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์ ประเมินความ 
คุ้มค่าและความเส่ียงต่างๆ ส�าหรับเตรียม
การบริหารจัดการไว้ล่วงหน้า ซึ่งนอกจาก
การขยายธรุกจิในอาเซยีนแล้ว ยงัมองทีจ่ะ
ขยายการลงทุนสู่ภูมิภาคเอเชียด้วย

ปัจจุบัน ธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป เติบโต
มากน้อยเพียงใด และผลการด�าเนิน
งานในไตรมาสแรกของป ี 2556  
เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ผ่านมา
 ปัจจุบัน เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าทั้งใน
และต่างประเทศที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์
แล้ว จ�านวน 20 แห่ง คิดเป็นก�าลังการ
ผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถือหุ ้นของบริษัทประมาณ 4,510 
เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและพัฒนา จ�านวน 9 โครงการ 
คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ ้นของบริษัท
ประมาณ 1,610 เมกะวัตต์ รวมก�าลังการ
ผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถอืหุน้ของบรษิทัทัง้สิน้ประมาณ 6,120  
เมกะวตัต์ และผลการด�าเนนิงานไตรมาส 1 
ปี 2556 เอ็กโก กรุ๊ป มีก�าไรก่อนผลกระทบ
จากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) จ�านวน 2,090 
ล้านบาท เพิม่ขึน้จากช่วงเวลาเดยีวกนัของ
ปีก่อน จ�านวน 364 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 21
 ส�ำหรบั EGCO Group Focus ฉบบันี้  
เรียกได้ว่ำเจำะลึกทุกกลยุทธ์กำรบริหำร
จัดกำรธุรกิจของ เอ็กโก กรุ ๊ป และ ใน
ฉบับหน้ำ เรำจะยังคงพูดคุยกับคุณสหัส 
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป ถึงกำร
บริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบ 
ต่อสังคม เพื่อร่วมสร้ำงควำมยั่งยืนให้
กับส่วนรวม...อย่ำลืมติดตำมกันในฉบับ 
ต่อไปนะคะ 
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financial highlight

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่าๆ ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ด�าเนินกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้า 
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียโดยมีเป้าหมายในการหาผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
โดยการบริหารจัดการโครงการที่มีอยู่ปัจจุบัน ตลอดจนการแสวงหาโอกาส โครงการที่มีคุณภาพและ 
ให้ผลตอบแทนที่ดีในอนาคต และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ เพ่ือรักษาระดับรายได้ในฐานะ
บริษัทชั้นน�าทางด้านพลังงาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานให้กับ 
เอ็กโก กรุ๊ป อย่างต่อเน่ือง โดยเหตุการณ์ส�าคัญในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา 
สรุปได้ ดังนี้ 

14 egcogroup

บริษัท สัดส่วนการ
ถือหุ้นของเอ็กโก ประเภทโรงไฟฟ้า/ที่ตั้ง วันที่เริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้า

บริษัท จี-พาวเวอร์ ซอร์ซ จ�ากัด 
(จีพีเอส) /โรงไฟฟ้าบึงสามพัน 
6.5 เมกะวัตต์

ร้อยละ 60 พลังงานแสงอาทิตย์/ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

บรษิทั พัฒนาพลงังานธรรมชาต ิจ�ากดั /
โรงไฟฟ้าลพบุรี โซล่าร์ ส่วนขยาย 8 
เมกะวัตต์

ร้อยละ 33.33 พลังงานแสงอาทิตย์/
จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2556

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2556

สรุปผลการด�าเนินงาน
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 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เอ็กโก มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว
จ�านวน 20 แห่ง โดยจ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นจ�านวน 3,880 
เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12 ของก�าลังการผลิตทั้งประเทศจ�านวน 
32,871 เมกะวัตต์

ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ของเอ็กโก กรุ๊ป สิ้นสุด ณ 
วนัที ่31 มนีาคม 2556 มกี�าไรก่อนผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น 
จ�านวน 2,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
จ�านวน 364 ล้านบาท โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจ�านวน 367 
ล้านบาท และธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน 3 ล้านบาท

 บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม จ�ากัด (เทพพนา) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 
เล็กมาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 68.2 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์
ในเดือนกรกฎาคม 2556 
 บริษัท จีเดค จ�ากัด (จีเดค) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนหาดใหญ่ โดยด�าเนินการผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่ ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 6.7 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในต�าบลควนลัง อ�าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 65 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ในเดือนสิงหาคม 2556 
 บริษัท โซลาร์ โก จ�ากัด (โซลาร์ โก) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จ�านวน 6 โครงการ  
รวมก�าลังผลิตติดตั้ง 57 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 
19.91 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2556 
 โครงการไซยะบุรี ของบริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์ จ�ากัด (ไซยะบุรี) (เอ็กโกถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.5) เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้าแบบ
ฝายน�้าล้น ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ ก�าลังด�าเนินการ 
เตรียมพื้นที่และเริ่มก่อสร้างบางส่วน ด�าเนินการแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 8.27 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องในเชิงพาณิชย ์
ในเดือนมกราคม 2562 
 
ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เอ็กโก กรุ๊ป ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีที่มีผลกระทบต่อตัวเลขผลประกอบการคือ มาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 การประกาศจ่ายเงินปันผล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 
ของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท โดยเอ็กโกได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 สรุปแล้วผลประกอบการปี 
2555 เอ็กโกได้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6 บาท

ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	(ณ	วันที่	31	มีนาคม	2556)
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Csr for all

ในป่าใหญ่”
กับโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	รุ่นที่	41	

เรียนรู้ชีวิต 
“คนเลก็
และสัมผัสวิถี “คนต้นน�้ำ” 

16 egcogroup
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 ทว่าในอดีตท่ีผ่านมา ป่าไม้ของไทย 
ที่เคยอุดมสมบูรณ์ ได้ถูกรุกล�้าท�าลายและ
ใช้ไปอย่างไม่รู้คุณค่า จนเกิดการสูญเสีย
ความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติ 
น�ามาซึ่งภัยพิบัติหลายรูปแบบ ดังนั้น การ 
อนุ รั กษ ์และหันมาฟ ื ้ นฟูดูแลป ่ า ไม ้  
โดยเฉพาะ “ป่าต้นน�้า” ซึ่งเป็นต้นก�าเนิด
ของแม่น�้าล�าธารที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิต จึงถือ 
เป็นภารกิจเร่งด่วนท่ีเราทุกคนต้องช่วยกัน
อย่างจริงจัง

สมุดบันทึกชาวค่าย

	“ป่าไม้”	เป็นปัจจัย
ส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต
ของมนุษย์	อีกทั้งยัง
เป็นแหล่งเก็บรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของโลกเอาไว้ด้วย	

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื เอ็กโก กรุป๊ มลูนธิไิทยรกัษ์ป่า  ซึง่เป็น 
องค์กรสาธารณกุศลที่ เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้ง
และสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
การอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ และอทุยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เล็งเห็น
ถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และตระหนักถึงการปลูกฝ ังจิตส�านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ว่าต้องเริ่มต้นที ่
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ไฮไลท์ของค่ายฯ 
ครั้งนี้ คือ กิจกรรม 
“คืนสู่อ้อมกอด
แห่งป่าใหญ่”และซึมซับ
นิยามของ “ป่าต้นน�้า” 
และ วิถีชีวิตของ 
“คนต้นน�้า” 
ชาวปกาเกอะญอ

Csr for all

ศึกษาธรรมชาติ ณ กิ่วแม่ปาน

เยาวชน ซึ่งถือเป็นอนาคตของชาติและ
เป็นต้นทางของสังคมที่ดี ดังนั้น จึงได้
ริเริ่มโครงการ “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทย
รักษ์ป่า” ขึ้น ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน 
รวมระยะเวลากว่า 15 ปี มีการฝึกอบรม
เยาวชนมาแล้ว 40 รุ่น รวมกว่า 2,600 
คน โดยพยายามปลูกจิตส�านึกเยาวชน
ให้มีความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ ป่าต้นน�้า
และทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมให้
เผยแพร่บอกต่อทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น 
และระดับประเทศ สานต่อภารกิจอนุรักษ์
ธรรมชาติให้ขยายวงกว้างสู่สังคม
 ในปี 2556 นี้ เอ็กโก กรุ๊ป ยังคงจับมือ 
กบัมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า และอทุยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์ สานต่อโครงการ “ค่าย 
เยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ ่นที่ 41” 
ภายใต้แนวคิด “คนเล็กในป่าใหญ่” ด้วย

การน�าเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ กว่า 60 
คน เดนิทางสูอ้่อมกอดแห่งธรรมชาต ิเข้าไป 
ใช้ชีวิตอยู ่ในป่า ศึกษาระบบนิเวศของ 
ป่าต้นน�้า รวมทั้งสัมผัสวิถีชีวิตและการอยู่ 
ร ่วมกันอย่างเก้ือกูลของชุมชนคนต้นน�้า 
กับป่า นั่นคือชุมชนชาวปกาเกอะญอ 
บ้านสันดินแดง อ�าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 “ปีนี้ เป ็นปีแรกที่ เยำวชนผู ้เข ้ำร ่วม
โครงกำร จะได้เข้ำไปสัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิต
และวฒันธรรมของชมุชนชำวปกำเกอะญอ 
ที่มีควำมผูกพันเชื่อมโยงกับขุนเขำ สำยน�้ำ 
และผืนป่ำอย่ำงเกือ้กลูกันมำหลำยชัว่อำยุ
คน เรำหวังว่ำประสบกำรณ์ตรงในครั้งนี้
จะสำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจและปลูก 
จิตส�ำนึกให้เยำวชนในกำรดูแลอนุรักษ์
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คุณจณิน เอี่ยมสอาด 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป
เปิดค่ายเยาวชนฯ อย่างเป็นทางการ

สัมผัสวิถีชีวิต “คนต้นน�้า” 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล ้อม  
ทีส่�ำคญั คอืรูจ้กักำรไตร่ตรองประสบกำรณ์
ที่ได้ค้นพบและสิ่งท่ีได้จำกกำรเรียนรู้มำ
ประยกุต์ใช้ในกำรด�ำเนนิชวีติอย่ำงมคีณุค่ำ
และเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำรต่อยอดสู่กำร
พัฒนำหรือด�ำเนินกิจกรรมกำรอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนเองได ้ 
เรียกว่ำ ส ่งเสริมให้เรียนรู ้วิถี เพื่อ
เปลีย่นแปลงวถิขีองตนเอง นีคื่อแนวคิด” 
คุณจณิน เอี่ยมสอาด ผู้จัดการฝ่ายสื่อสาร
องค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวในระหว่างการ
เปิดค่ายฯ ซึง่จดัขึน้เมือ่ปลายเดอืนมนีาคม 
2556 ที่ผ่านมา ณ อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์
 จากเมืองสู ่พื้น ท่ีป ่า เขียวบนดอย 
อินทนนท์ เราได้เหน็ป่าหลากหลายรปูแบบ 
ทั้งป ่าเต็งรังบริ เวณเชิงดอย ไปจนถึง 
ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขาในช่วง
ใกล้ยอดดอย ท่ีน่ีคือดอยอินทนนท์ ความ
สูง 2,565 เมตรเหนือระดับน�้าทะเล  

ครองต�าแหน่งยอดดอยสูงที่สุดในสยาม 
เป็นแหล่งต้นน�้าชั้น 1A ที่ได ้ฉายาว่า  
“ป่าเมฆ” ผลิตน�้าหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต
มากมายนับแต่นี้ต่อไปอีกเกือบ 1 สัปดาห์ 
เยาวชนทกุคนจะได้มาใช้ชวีติอยูร่่วมกนั ณ 
ที่นี้ ในฐานะ “คนเล็กในป่าใหญ่” โดยมี
ทมีงานจากอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์  
พร้อมด้วยพี่เลี้ยงมากประสบการณ์จาก
มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และเอ็กโก กรุ๊ป ที่มา
ร่วมดแูลให้ความรูจ้ากวนัแรกถงึวนัสดุท้าย
 ณ “ค่ายพักแรมห้วยทรายเหลือง”  
หนึ่งในสถานที่ท�ากิจกรรมหลักของค่าย
เยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า เยาวชนทุกคน 
จะได้สมัผสัการใช้ชวีติแบบชาวค่าย เราได้ 
เหน็ภาพแห่งน�า้ใจไมตรใีนการช่วยเหลอืกนั 
ความสามัคคี การแบ่งงานกันท�า การใช้ 
ชีวิตกลางแจ้ง อีกทั้งยังเห็นการวางแผน 
แบ่งเสบียงของสดต่างๆ ว่าจะท�าอย่างไร 
ให้พอประกอบอาหารในมื้อต่อไปด้วย 
ตลอดจนการก ่อไฟหุงหาอาหารแบบ 
ชาวป่า เป็นต้น
 ไฮไลท์ของค่ายฯ ครั้งนี้อยู่ที่วันที่สาม
และสี่ นั่นคือ กิจกรรม “คืนสู่อ้อมกอด
แห่งป่าใหญ่” ครึ่งวันเช้าเยาวชนทุกคน 

เดินทางจากค่ายพักแรมห้วยทรายเหลือง 
เข ้ า สู ่  “ เส ้นทาง ศึกษาธรรมชา ติ 
กิ่วแม่ปาน” ระยะทางเดินประมาณ 3  
กิโลเมตร เพ่ือสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติ 
ขนาดใหญ่ และซมึซมันยิามของ “ป่าต้นน�า้” 
ซ่ึง เอ็กโก กรุ ๊ป และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า  
ได้เข้าไปพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
ช่วยให้การเดนิท่องป่าศกึษาธรรมชาตเิตม็ 
ไปด้วยความสนุก ควบคู ่กับการเรียนรู ้ 
ในสัดส่วนที่พอเหมาะพอดี
 ภาคบ่ายเยาวชนมุ่งหน้าสู่ “หมู่บ้าน
สันดินแดง” ผ่านเส้นทางจากเขตถนน
ลาดยางเข้าสู่เส้นทางดินแคบๆ ขรุขระ 
สมบกุสมบนัไต่ขึน้ลงสนัเขาชนั และเดนิป่า 
ระยะทางอีกราว 2 กิโลเมตร สู ่ชุมชน 
คนต้นน�้าที่ เราจะไปใช้ชีวิตอยู ่ร ่วมกัน  
2 วัน 2 คืน หมู่บ้านสันดินแดง ต�าบลห้วย
หลวง อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
ถือเป็นหมู่บ้านปกาเกอะญอที่ตั้งอยู่ในจุด
เกือบจะก่ึงกลางผืนป่าอุทยานแห่งชาต ิ
ดอยอินทนนท์ ปัจจุบันมีบ้านเรือนอยู่ราว  
20 หลัง ยังพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก และ
ปลกูข้าวไร่โดยอาศยัน�า้ฟ้าน�า้ฝนหล่อเลีย้ง
พืชผลประจ�าปี 
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กิจกรรมไตร่ตรองประสบการณ์

 ก้าวสู่วันที่สี่ของชาวค่าย วันนี้เยาวชน
ทกุบ้านต่างตืน่ข้ึนมาช่วยพ่อแม่ปกาเกอะญอ 
ต�าข้าว ฝัดข้าว หงุข้าว ท�ากบัข้าว ให้อาหารหม ู
แล้วเตรียมตัวไปเรียนรู ้แนวคิด วิถีชีวิต  
และความหมายของคนต้นน�า้ ทีอ่ยูร่่วมกบั 
ธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนมาหลายชั่วรุ่น 
เยาวชนบางบ้านตามพ่อแม่ออกไปเลีย้งควาย 
ในไร่นา บางบ้านเดินป่าขึ้นเขาไปศึกษา
พชืสมนุไพรหลากหลายชนดิ และบางบ้าน 
เดินลงเขาไปประมาณ 1 กิโลเมตร สู่น�้าตก 
และโรงไฟฟ้าพลงัน�า้ท่ีเอก็โก กรุป๊ ได้ร่วมกบั 
ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนสร้าง 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า ขนาดก�าลังการผลิต  
12 กิโลวัตต์ เพื่อให้ชุมชนบ้านสันดินแดง

มีพลังงานใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
อย่างมคีณุภาพมากขึน้ แต่ถงึแม้จะมไีฟฟ้า
จากพลังน�้าใช้แล้ว ชาวปกาเกอะญอบ้าน
สันดินแดงก็ยังยึดถือวิถีพอเพียง ใช้ไฟฟ้า
เพยีงเท่าทีจ่�าเป็น และใช้น�า้อย่างประหยดั 
รู้ค่า ถนอมรักษาใช้ เพื่อให้คนปลายน�้าใน
ที่ราบเบื้องล่าง สามารถแบ่งปันสายน�้าใส
สะอาดไปอุปโภคบริโภคได้เช่นกัน 
 เวลา 2 วัน 2 คืน อันแสนสุขในหมู่บ้าน
สันดินแดงผ่านไปอย่างรวดเร็ว ชาวค่าย
เดินทางกลับออกมาตามเส้นทางเดิม สู่
ค่ายพกัแรมห้วยทรายเหลอืง ประสบการณ์
ชวีติจากการเรยีนรูต้ลอดหลายวนัทีผ่่านมา  
เยาวชนชาวค่ายได้น�ามาช่วยกันกลั่น

กรองผ่าน “กระบวนการไตร ่ตรอง
ประสบการณ์” โดยมีวิทยากรพี่เลี้ยง
คอยชี้แนะแนวทาง หลังจากทุกคนได้เห็น 
ภาพใหญ่ในความส�าคญัและความสมัพนัธ์
ของธรรมชาต ิคน การเรยีนรู ้การกนิอยูอ่ย่าง
พอเพียง การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า และ
แนวทางการอนรุกัษ์ป่าต้นน�า้ของคนต้นน�า้
แล้ว วิทยากรชี้ให้เห็นถึงคุณค่าของผืนป่า 
อินทนนท์ ที่มิได้ส�าคัญเพียงระดับท้องถิ่น 
แต่เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันไป
ทั้งโลก ทั้งในด้านการผลิตอากาศ ผลิตน�้า
หล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคกลาง หรือแม้แต่การมี
ส่วนช่วยควบคุมภูมิอากาศโลกให้สมดุล 
ลดภาวะโลกร้อนได้ เยาวชนได้แบ่งกลุ่ม
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ก่อนมาเข้าค่าย  
ผมกไ็ม่ได้คาดหวงั

อะไรมาก แต่ท้ายทีส่ดุ
กลบัได้รบัเตม็ๆ 

คอื การมองเหน็
ถงึคณุค่าของ

ทรพัยากรธรรมชาติ 
เมือ่ได้มาเรยีนรู้

วถิชีวีติของคนต้นน�า้ 
ท�าให้ผมได้เหน็ความ
พอเพยีงและการไม่

เบยีดเบยีนธรรมชาติ
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“พิธีเทียน” ก่อนอ�าลาค่าย

ประดับเข็ม “เยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า”

กลั่นกรองประสบการณ์และองค์ความรู้ 
ที่ ได ้  ผลัดกันออกมาน�าเสนอแนวคิด
การอนุรักษ ์ ธรรมชาติ  สิ่ งแวดล ้อม  
และป่าต้นน�้า ผ่านบทละครอย่างง่ายๆ  
4 เรื่อง อันสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้ม
และเสียงหัวเราะ ซึ่งเป็นหนึ่งใน “กิจกรรม
รอบกองไฟ” ที่หลายคนคงลืมไม่ลงไป
อีกนาน 
  ค�่าคืนสุดท้ายก่อนอ�าลาค่าย ไฟฟ้า 
ทุกดวงในค่ายได้ถูกดับลง เพื่อประกอบ 
“พิธีเทียน” อันศักดิ์สิทธิ์ ให้พี่ๆ จุดเทียน 
ส่งต่ออดุมการณ์แห่งการอนรุกัษ์ธรรมชาติ
ไปสูน้่องๆ เปลวเทยีนส่องสว่างนบัร้อยเล่ม
ถกูจดุขึน้ เป็นตวัแทนของความกลมเกลยีว 
ความสามัคคี พลังแห่งการสร้างสรรค ์
อันโชติช่วง และการหลอมรวมหัวใจแห่ง
การอนุรักษ์ให้เป็นหนึ่งเดียว
 วันปิดค่าย เยาวชนได้สรุปบทเรียน 
การเรียนรู้อีกครั้งผ่านกิจกรรม “เขียน
จดหมายถึงคุณครู” ซึ่งเป็นเสมือนการให้
ค�ามั่นสัญญาถึงการน�าสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับ
ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน เพือ่สานต่อจติส�านกึ
ที่พ่ีค่ายได้ร่วมกันปลูกไว้ในใจเยาวชนให้
งอกงาม 
 นายศิลปิน เตอัศวชัย (น้องเบส) 
อายุ 15 ปี โรงเรียนขนอมพิทยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็น 1 ใน 4 คนที่ผ่าน
การคัดเลือกจากนักเรียนกว่า 200 คน ให้
เป็นตัวแทนโรงเรียนเพื่อร่วมค่ายในครั้งนี้ 
“ก่อนมำเข้ำค่ำย ผมก็ไม่ได้คำดหวังอะไร
มำก แต่ท้ำยที่สุดกลับได้รับเต็มๆ คือ กำร
มองเห็นถึงคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ 
อย่ำงมีเพื่อนคนหนึ่งเล่ำว่ำ เขำเป็นคน 
อำบน�้ำนำนมำก แต่เมื่อได้มำเรียนรู ้วิถ ี
ชีวิตของคนต้นน�้ำแล้ว จึงรู ้ว ่ำน�้ำที่เรำ
แค่เปิดก๊อกก็ได้ในพริบตำ จริงๆ กว่ำจะ

ได้มำนั้นยำก จึงต้องใช้ให้คุ ้มค่ำจริงๆ 
ตัวอย่ำงของวิถีชีวิตคนต้นน�้ำท�ำให้ผม
ได้เห็น “ความพอเพียง” และ “การไม ่
เบียดเบียนธรรมชาติ” เมื่อกลับไปที่ 
โรงเรยีน ผมคดิว่ำจะเริม่หำสมคัรพรรคพวก 
ช ่ ว ย กั น ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ ์ ใ ห ้ ค ว ำ ม รู ้ 
ที่โรงเรียน ให้เพื่อนๆ ได้รับทรำบว่ำป่ำไม ้
มีควำมส�ำคัญและมีควำมสัมพันธ ์กับ 
ทุกสิ่งอย่ำงไร” 
 ก่อนเดินทางกลับ...ชาวค่ายทยอยตั้ง
แถวรับมอบประกาศนียบัตรและประดับ
เขม็เยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า จากผูบ้รหิาร 
ระดับสงูของเอก็โก กรุป๊ และอทุยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์ ด้วยความตระหนักแล้ว
ว ่าการอนุรักษ์ที่ดีที่สุด มิใช ่การไม่ใช ้
ทรัพยากรเลย หากแต่คือการใช้อย่าง 
ชาญฉลาด เพื่อรักษาความสมดุลและ
ยั่งยืนสืบไป 
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talk tell told

“การปลูกป่าถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง 
แต่มีประโยชน์ 4 อย่าง คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน 

ปลูกรับซับน�้า และปลูกอุดช่วงไหล่ตามร่องห้วยโดยรับน�้าฝนอย่างเดียว 
ประโยชน์อย่างที่ 4 คือสามารถช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
ณ โรงแรมริมค�า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2523
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 การปลูกป่านั้นนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นคงใน
ชีวิตความเป็นอยู่แล้ว ก็ยังเป็นวิิถีทางที่สร้างความสมดุลให้แก่ 
ระบบนิเวศ มนุษย์จึงสามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้ต่อไป 
ในบรรดาไม้ทีม่นษุย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาตนิัน้แบ่งได้ตามการ
ใช้งาน และควรจะปลูกเพื่อทดแทนไปพร้อมกันด้วยดังนี้
 ไม้ใช้สอย ปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน เช่น  
ท�าที่อยู่อาศัย ท�าหัตถกรรม ท�าเล้าเป็ด เล้าไก่ หรือกระทั่งใช้เป็น
เชื้อเพลิง ได้แก่ ไม้ไผ่ หวาย สบู่ด�า ปาล์ม ฯลฯ
 ไม้กินได้ ก็คือการปลูกพืชเกษตรเพื่อน�ามาเป็นอาหาร ทั้งพืช
กินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร ตลอดจนไม้ผลต่างๆ 
ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะม่วง ฯลฯ ซึ่งไม่เน้นปลูกเพื่อ
การค้าขาย
 ไม้เศรษฐกิจ ปลูกไว้เพื่อจ�าหน่ายเป็นแหล่งรายได้ของครัว
เรือน ซ่ึงควรปลูกพืชหลากหลายชนิดจะลดความเสี่ยงเรื่องราคา
ตกต�่าและไม่แน่นอน เช่น ไม้ตะเคียนทอง สัก ยางนา มะฮอกกานี 
กระถินเทพา จ�าปาทอง ฯลฯ
 นอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงจากผลผลิตจากธรรมชาติ
แล้ว ท้ังหมดน้ีจะกลับเป็นประโยชน์คืนแก่ระบบนิเวศ และนี่ก็
คือประโยชน์อย่างที่ 4 ซึ่งสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความ
หลากหลายทางชวีภาพในพืน้ทีป่่า ให้ประโยชน์ในการช่วยอนรุกัษ์
ดินและน�้า การปลูกพืชที่หลากหลายและเป็นระบบจะช่วยสร้าง
สมดุลของระบบนิเวศในสวน ช่วยปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้น ดูดซับ
น�้าฝนและค่อยๆ ปลดปล่อยความชื้นสู่สวนเกษตรกรรม 

ความส�าคัญของป่าไม้ต่อระบบนิเวศ
 1. เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรน�้า ออกซิเจน คาร์บอนและ
ไนโตรเจนในระบบนิเวศ ท�าให้เกิดความสมดุลแห่งระบบด้วยการ
หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุและสสารในระบบนิเวศ
 2. ช่วยอนุรักษ์ดินและน�้า เมื่อฝนตกน�้าฝนบางส่วนจะถูก
ต้นไม้ในป่าดูดซับไว้แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้ไหลลงสู่ผิวดิน อีก
ส่วนหนึ่งจะซึมลงสู่ดินชั้นล่าง ช่วยลดการพังทลายของดิน การมี
ป่าไม้ปกคลุมดินจะช่วยป้องกันการกัดเซาะได้ดีกว่าปลูกพืชชนิด
อื่นๆ อีกทั้งยังป้องกันการเกิดน�้าท่วมฉับพลัน เนื่องจากต้นไม้ช่วย
ชะลอการไหลของน�้าบนผิวหน้าดินไว้
 3. ช่วยปรับสภาพบรรยากาศ เนื่องจากป่าไม้ช่วยเก็บรักษา
ความชุม่ชืน้ในดนิไว้ ร่มเงาของป่าช่วยป้องกนัไม่ให้ความร้อนจาก
ดวงอาทิตย์ตกกระทบผิวดินโดยตรง บริเวณป่าไม้จะมีน�้าที่เกิด
จากการระเหยจากใบและล�าต้นจึงมีความชื้นมาก เมื่ออุณหภูมิ
อากาศลดลง ไอน�้าจะกล่ันตัวเป็นหยดน�้าเกิดเป็นเมฆ ท�าให้ฝน
ตกในบริเวณที่มีต้นไม้หนาแน่น สภาพอากาศจึงชุ่มชื้นแม้อยู่ใน
ช่วงฤดูร้อน
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 4. เป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร น�้าฝนที่ผ่านต้นไม้จะลงสู่ดินใน 
แนวดิ่งแล้วค่อยๆ ไหลซึมกระจายไปตามรากที่แตกแขนงออก
ไปตามอนุภาคดิน รูพรุนที่อยู่ในดินโดยเฉพาะรูพรุนขนาดเล็ก
ในเม็ดดินนั้นสามารถกักเก็บน�้าได้มากกว่า น�้าหนักของเม็ดดิน
แห้งถึง 3-10 เท่า น�้าจะค่อยซึมลงสู่ช้ันน�้าใต้ดินไหลรวมกันใน
บริเวณหุบเขา เกิดธารน�้าเล็กๆ มากมาย และก�าเนิดแม่น�้าล�าธาร
ที่สามารถมีน�้าใช้ได้ทุกฤดูกาล
 5. ป่าไม้จัดว่าเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยที่ส�าคัญที่สุด
ของสตัว์ป่า ซึง่สตัว์เหล่านีม้คีวามส�าคญัต่อมนษุย์ เช่น เป็นอาหาร 
ยารักษาโรค ช่วยขจัดแมลงและประดับป่าไม้ให้เกิดความงดงาม 
การท�าลายพื้นที่ป่าจึงเสมือนท�าลายสัตว์ป่าด้วย
 6. เมื่อลมพายุพัดมาปะทะพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวาง
ความเร็วและลมพายุจะลดลง ดังนั้นลมพายุที่พัดผ่านแนวป่าไม้
จะมคีวามเรว็น้อยกว่าพดัผ่านทีโ่ล่งแจ้ง ช่วยลดความเสยีหายของ
สิง่ก่อสร้าง ป่าไม้จึงเป็นก�าแพงธรรมชาตทิีช่่วยป้องกนัความรนุแรง
ของลมพายุได้
 7. ต้นไม้แต่ละต้นนั้นช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อน�า
ไปใช้ในการสังเคราะห์อาหาร แล้วปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมา
มาให้กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลก สมดุลระหว่างคาร์บอนไดออกไซด์
และออกซิเจนในอากาศจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะอากาศในเมืองที่มี
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์สูง การปลูกต้นไม้มากๆ จะช่วยสร้าง
ความสมดุลให้อากาศที่เราสูดเข้าไปได้

talk tell told

ปลูกป่าตามค�าพ่อ
	 -	ปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

	 -	ปลูกป่าตามบริเวณอ่างเก็บน�้าหรือเหนืออ่างเก็บน�้า	เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นยาวนานและยั่งยืน

	 -	ปลูกป่าบนภูเขาสูง	เพื่อป้องกันการพังทลายของดินรวมทั้งเป็นแหล่งต้นน�้าล�าธาร

	 -	จ�าแนกสมรรถนะของที่ดินให้เหมาะสม	พื้นที่ใดที่ไม่สามารถท�าการเกษตรกรรมได้ให้มีการรักษาสภาพป่าไม้

	 -	ในสภาพป่าเต็งรังป่าเสื่อมโทรมนั้น	ความจริงไม่ต้องท�าอะไร	ป่าก็จะกลับคืนสภาพได้

	 -	วัชพืชคลุมพื้นที่อยู่อย่าเอาออกเพราะจะเป็นสิ่งป้องกันการเซาะพังทลายของหน้าดินเป็นอย่างดี

	 -	อย่าใช้ยาฆ่าวัชพืชหรือยาฆ่าหญ้า	เนื่องจากพิษของยาจะตกค้างอยู่ในพื้นดินเป็นเวลานาน

	 -	ก่อนปลูกป่าจ�าเป็นต้องก�าจัดวัชพืช	แต่วัชพืชในป่าเต็งรังในป่าต้นน�้าธารไม่ต้องขจัด

	 -	ปลูกป่าเสริมธรรมชาติเป็นการเพิ่มที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

	 -	ปลูกป่าต้นน�้าล�าธาร	โดยไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้าไปตั้งหลักแหล่งใหม่	ป่าก็จะสามารถฟื้นฟูและขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ

	 -	ในป่าต้นน�้าไม่ควรให้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรทั้งสิ้น

	 -	ปลูกป่าเพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น	โดยให้ราษฎรในท้องที่นั้นๆ	เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความส�าคัญของป่าและการปลูกป่า

	 -	ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมตั้งแต่ต้น	และมีส่วนร่วมให้มากที่สุด

	 -	การปลูกป่าธรรมชาติหรือปลูกป่าต้นน�้าล�าธาร	ควรศึกษาดูก่อนว่าพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมมีอะไรบ้างแล้วปลูกแซมตามรายการชนิดต้นไม้ที่ศึกษามาได้	

	 	ไม่ควรน�าไม้แปลกปลอมต่างพันธุ์ต่างถิ่นเข้ามาปลูก

	 -	การปลูกป่า	ควรศึกษาพื้นที่พร้อมระบบเรื่องน�้าด้วย	ในพื้นที่ภูเขาควรจะสร้างฝายแม้วเพื่อกักน�้าไว้สร้างความชุ่มชื้นให้ยาวนาน	และเป็นระบบกันไฟเปียกด้วย

	 -	ควรปลูกแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายพร้อมทั้งรักษาหน้าดิน	และสร้างหน้าดินที่เก็บความชุ่มชื้นไว้พร้อมๆ	กับการปลูกป่า
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ลงมือปลูกต้นไม้
 เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกกล้าไม้ ควรจะเลือกกล้าไม้แกร่ง และ
กล้าไม้ที่มีคุณภาพดี เตรียมพื้นที่ปลูก ควรถางวัชพืชและไถ 
พรวนดนิถ้าหน้าดนิจบัตวักนัแขง็มาก ถ้าพืน้ทีป่ลกูมสีภาพดนิเป็น
ดินเหนียว หรือลูกรัง ควรจะใส่ปุ๋ยหมักหรือเศษพืช ถ้าพื้นที่เลือก
มามนี�า้ท่วงขังในฤดฝูน ควรจะไถยกร่องปลกู เพือ่ท�าทางระบายน�า้ 
การปลูกต้นไม้ควรปฏิบัติในช่วงฤดูฝนจะได้ผลดีที่สุด

วิธีฟื้นฟูและดูแลกล้าไม้
	 -	ควรน�ากล้าไม้ไปไว้ใต้ร่มเงา	หากต้องขนย้ายกล้าไม้ไปไกลๆ	ให้คลุม 

	 	 กล้าไม้ด้วยตาข่ายด�าเพื่อป้องกันแสงแดด

	 -	ควรท�าให้กล้าไม้แกร่งก่อนปลูก	ให้น�ากล้าไม้ออกไว้กลางแจ้งก่อนปลูก	

	 	 และรดน�้าน้อยลงเพื่อท�าให้กล้าไม้แกร่งขึ้น

	 -	ควรขุดหลุมปลูกให้มีขนาดใหญ่กว่าเบ้าดินของถุงกล้าไม้	เพื่อช่วย

	 	 ให้ระบบรากหาอาหารได้ดีขึ้น	และต้องน�ากล้าไม้ออกจากถุงพลาสติก	

	 	 ก่อนลงปลูกเสมอ

	 -	หากในพื้นที่ปลูกมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาท�าลายต้นไม้	ควรจะท�ารั้วรอบๆ		

	 	 แปลงปลูก

 แต่ส่ิงที่ส�าคัญที่สุดก็คือควรตัดสินใจให้ได้เสียก่อนว่าจะปลูก
ต้นไม้ไปเพื่ออะไร ปลูกต้นไม้ชนิดไหน และระยะปลูกเท่าไร 
 หากต้องการปลูกเพ่ือเศรษฐกิจ คือการปลูกป่าเพ่ือหวังผล
ตอบแทนจากการปลูกในลักษณะของการน�าผลผลิตจากสวนป่า
ออกมาจ�าหน่ายเป็นรายได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น ไม้ซุง ไม้แปรรูป 
เสาเข็ม และเยื่อกระดาษ เป็นต้น ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส�าหรับ
เสาเข็ม ฟืน ถ่าน และเยื่อกระดาษ อายุตัดฟันประมาณ 5-15 ปี 
ได้แก่ ยูคาลิปตัส กระถิน เทพา สนทะเล ไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ชนิด
พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมส�าหรับเป็นไม้ซุง ไม้แปรรูป อายุตัดฟัน 15-30 
ปี ได้แก่ สัก ประดู่ ยาง แดง มะค่าโมง เป็นต้น
 หรอืจะเป็นการปลกูเพือ่การอนรุกัษ์ คอืปลกูเพือ่หวงัผลในการ
รักษาต้นน�้าล�าธาร ป้องกันดินพังทลาย ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม
ส�าหรับปลูกสร้างสวนป่าอนุรักษ์ เช่น ประดู่ แดง ยาง มะค่าโมง 
เป็นต้น
 นอกจากนั้นยังมีวัตถุประสงค์ในการปลูกอื่นอีกเช่น ปลูกเพื่อ
ไม้ประดับ ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะ เช่น ขี้เหล็ก บ้าน ตะแบก คูน  
หางนกยูงไทย อินทนิล กาสะลอง กัลปพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ ฯลฯ ปลูก
เพื่อให้ร่มเงา ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะ เช่น จามจุรี หางนกยูง นนทรี 
อินทนิล มะฮอกกานี ประดู่บ้าน ฯลฯ หรือปลูกเพื่อเป็นอาหารหรือ
ยา ชนิดพันธุ์ไม้ที่เหมาะ เช่น สะเดา ขี้เหล็กบ้าน แคบ้าน มะขาม 
มะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ
ข้อมูลอ้ำงอิง www.doae.go.th / www.forest.go.th / โครงกำรประเทศสีเขียว
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จนได้ข ้อสรุปท่ีจะให้ชุมชนบ้านคลอง
เรือ ต�าบลปากทรง อ�าเภอพะโต๊ะ จังหวัด
ชุมพรเป็นพื้นท่ีปฏิบัติการ และใช้น�้าตก 
เหวตาจนัทร์เป็นแหล่งน�า้ในการผลติกระแส
ไฟฟ้า โดยการสนับสนุนงบประมาณส่วน
หนึง่จากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
 นอกจากโครงการนี้จะช่วยบรรเทา
ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการ
ชี้น�าให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของป่าไม้

ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา

และพลังงานทดแทนอื่นๆ อีกทางหนึ่งด้วย 
แต่โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาด 
ผูร้เิริม่อย่าง ‘ผศ.ดร. จติต ิมงคลชยัอรญัญา’ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์ อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุย์ และท�างานด้านพฒันาสงัคมอกี
หลายต่อหลายโครงการ

สังคมสงเคราะห์มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการนี้อย่างไร
ต้องบอกก่อนว่านีไ่ม่ใช่งานสงัคมสงเคราะห์  
แต่เป็นงานพัฒนาชุมชน โดยตัวสาขา
วิชาชีพนี้มันก็คือการสร้างความยั่งยืน 
เพราะค� าว ่ าพัฒนา ชุมชนมันไม ่ ได ้ 
หมายความว่าไปพฒันาวตัถใุนชมุชนอย่าง
ที่คนภายนอกเข้าใจ

อย่างยั่งยืน
นักพัฒนำชุมชน

โครงการ ‘การจัดการความรู้ด้านไฟฟ้าพลังน�้าในพื้นที่ภาคใต้’ ด�าเนินการวิจัยและสร้างโรงไฟฟ้า
พลังน�้าเพื่อเป็นต้นแบบในพื้นท่ีภาคใต้ ซึ่งมีแหล่งทรัพยากรน�้าเหมาะแก่การด�าเนินการอยู่มาก 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงส�ารวจพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพและ
ความพร้อมของชุมชนภายใน 7 จังหวัดของภาคใต้ 

 มนัคือกระบวนการสร้างความเข้มแขง็
ให้ชมุชน คอืสร้างคนให้ชมุชน เพราะฉะนัน้
กระบวนการหลักๆ ของการพัฒนาชุมชนที่
เรียนกันอยู่จะมีสองกระบวนการ 
 หนึ่งก็คือกระบวนการสร้างการเรียนรู้ 
ของมนุษย์ ท�าอย่างไรให้คนเกิดความรู้
ความเข้าใจ มีปัญญา สองคือกระบวนการ
ของการสร้างพลัง รูปธรรมส่วนใหญ่ที่ออก
มาก็คือการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย 
การบริหารจัดการด้วยกัน อย่างชุมชนที่
เข้มแข็งจะมีองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง ไม่ใช่
ว่าทุกคนเข้มแข็งเท่ากันหมด มันไม่เท่ากัน 
อยู ่แล้ว แต่มีองค์กรที่ เข ้มแข็ง มีผู ้น�า  
มีคณะกรรมการหรือมีกลุ่ม ทั้งหมดนี้คือ
กระบวนการพัฒนาชุมชน
 อย่างพ้ืนที่คลองเรือเป็นการวิจัยเพ่ือ
ตอบโจทย์ว่า มีศักยภาพที่จะผลิตพลังงาน
ในภาคใต้ได้หรือไม่ และจะท�าอะไรได้
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พร้อมไหมที่จะรักษา
สิ่งแวดล้อมตรงนั้น 
เพราะหากไม่ดูแลป่า
เรื่อยๆ น�้าก็น้อยลง 
ในที่สุดโรงไฟฟ้าก็
จะใช้ไม่ได้ มันก็ 
ไม่มีประโยชน์ 

บ้าง แต่พอท�าเสร็จแล้วก็ไม่อยากจะทิ้ง
งานวิจัยน้ันไว้เฉยๆ ไม่อย่างนั้นงานวิจัยก็
อยู่บนหิ้ง ก็เลยเดินหน้าลุย เราไปส�ารวจ
น�้าตกประมาณ 80 กว่าแห่งทั่วภาคใต้ จน
เหลือ 14 แห่งที่เรามองว่าชุมชนเหล่านี้
พร้อม อย่างน้อยต้องมปัีจจยัทางสงัคมหรอื
การเมืองสนับสนุน จึงตัดสินใจท�าเป็นงาน
วิจัยปฏิบัติการ (action research) ขึ้นมา

การด�าเนนิงานของโครงการเป็นอย่างไร
โครงงานที่ผมท�าน้ันต่างจากโครงการ
จัดหาพลังงานอื่นๆ เพราะโดยทั่วไปเขาจะ
ไปดูพื้นที่ว่ามีศักยภาพในเรื่องก�าลังผลิต 
หรือในเรื่องการก่อสร้างอะไรท�านองนี้ 
วิศวกรเป็นคนออกแบบเลย เจอตรงไหนมี
ศักยภาพสูงสุดก็สร้างเลย โครงการแบบนี้
ท�ากันมาเยอะแต่มันก็กลายเป็นอนุสาวรีย์
ร้าง บางแห่งสร้างเสร็จก็ด�าเนินการไม่ได้

 แต่ของเราเริม่ต้นจากชมุชนว่าเข้มแขง็
หรอืไม่ แน่นอนเราต้องส�ารวจด้านกายภาพ
ก่อน เพราะหากไปคยุกบัชมุชนเข้มแขง็แต่
ไม่มีศักยภาพที่จะท�าโรงไฟฟ้ามันก็ไปไม่
ได้ กระบวนการที่นักพัฒนาชุมชนเข้ามา 
เริ่มต้นจากคนในชุมชนแบบนี้ จะต้อง 
ใช้เวลาในช่วงเริ่มต้น 
 ไปถามว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็น
เจ้าของโรงไฟฟ้า ค�าว่าเจ้าของโรงไฟฟ้า
นั้นไม่ใช่ว่าจู่ๆ จะไปขอฟรีๆ ไม่ได้ ต้อง
ลงทุน ต้องพิสูจน์ว่าพร้อมที่จะดูแล และ
ที่ส�าคัญพร้อมไหมที่จะรักษาส่ิงแวดล้อม 
ตรงนั้น เพราะถ้าหากท�าไฟฟ้าจากน�้าตก 
หากไม่ดูแลป่าแล้วป่าเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆ 
น�า้กน้็อยลง ในทีส่ดุโรงไฟฟ้านีก้จ็ะใช้ไม่ได้  
มันก็ไม่มีประโยชน์ 
 เพราะฉะนัน้ชมุชนต้องพร้อมทีจ่ะรกัษา

ป่า ป่าก็จะได้สร้างน�้า น�้าก็จะได้น�ามาใช้
ผลติพลงังานไฟฟ้า คนกต้็องดแูลโรงไฟฟ้า 
ต้องมีช่างดูแลและหากมันจะเสียขึ้นมา 
ในอนาคตก็ต้องเก็บเงินกันเอง อย่างที่ 
คลองเรอืหลกัการจะออกมาในรปูแบบนีเ้ลย

การให้ชมุชนเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตันิัน้
เริ่มต้นอย่างไร
เรากพ็าไปดงูาน นีค่อืการสร้างกระบวนการ
เรียนรู ้ ชาวบ้านต้องเห็นก่อนว่าท�ากัน
อย่างไร แล้วก็ประชุมกันว่าจะท�าหรือไม่
ท�า ถ้าท�าจะขอทุนจากเราไม่ได้เพราะเป็น
เป็นทีมวิจัยเท่านั้น แต่เรายินดีร่วมท�างาน
ไปด้วย
 คนทีค่ลองเรอืกบ็อกว่าเริม่เลย เขากเ็ริม่
ท�าอาคารโรงไฟฟ้า เราก็เก็บข้อมูลน�้าฝน 
เป็นปี โรงไฟฟ้าแบบที่เราสร้างที่คลองเรือ 
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นั้นเป ็นแบบเป ็นมิตรต ่อสิ่ งแวดล ้อม 
พยายามรกัษาป่าเอาไว้ให้มากทีส่ดุ เพราะ
ฉะนั้นเราต้องไปหาจุดที่จะท�าฝายกั้นน�้า
เล็กๆ สูงประมาณเมตรกว่าๆ สุดท้ายเรา
ออกแบบให้ผลิตไฟฟ้าได้พอที่จะใช้ใน
ชุมชนอย่างเหลือเฟือ

แล้วในเร่ืองแหล่งเงินทุนที่ต้องใช้ใน
การด�าเนินการได้มาอย่างไร
ชาวบ้านที่นั่นเริ่มงานตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่า
จะหาเงินที่ไหน เขาไปรับจ้างจังหวัดท�า
ฝายแม้วอีก 70 แห่งค่าแรงทั้งหมดเอา
มาลงโครงการโรงไฟฟ้าหมด เงินกองทุน
หมู่บ้านเอาเข้ามาร่วม เข้าร่วมประกวด
หลายรายการรวมถงึการจดัการน�า้ดเีด่นได้
รางวัลมา ก็น�าเงินมาลงทั้งหมด
 ในระหว่างกระบวนการพวกนี ้ออกแบบ 
นั่งคุยกับชาวบ้าน ประชุมเรียนรู้ ระดมทุน 
ไปเรื่อยๆ เราก็ไปเจรจากับ กฟผ.เรื่อง 
งบประมาณทีเ่ป็น CSR ถ้าน�ามาช่วยเหลอื
ตรงนี้จะได้ประโยชน์มาก สุดท้ายแล้วเรา
ก็ได้งบประมาณจากกฟผ. เขาให้เงินมา
พร้อมเครื่องจักรมาด้วย เป็นเครื่องก�าเนิด
ไฟฟ้าขนาด 100 กิโลวัตต์

การจัดการโรงไฟฟ้าโดยชุมชนเองมี
ข้อดีอย่างไร
ชาวบ้านเขาถือว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่อยู่
ไกลแค่ไหน ถ้ามาออกแรงงานช่วยกันท�า 
สายไฟต้องไปถึง น่ีเป็นระบบของหมู่บ้าน 
ถ้าเป็นเอกชนบ้านทีอ่ยูไ่กลๆ ลากสายไฟไป
ตั้งเจ็ดแปดกิโลเมตรไปเจอบ้านหลังเดียว
แบบนี้มันไม่คุ้มทุน 
 ลงแรงกันอย่างน้ีแล้วแต่เขาก็ยังเก็บ
เงินค่าไฟกัน เก็บแบบก้าวหน้าคือยิ่งใช้

น้อยก็ประหยัดเงินได้มากกว่าเพ่ือจะได้
ไม่ใช้ไฟเยอะเกินไป เงินที่เก็บได้ก็ตั้งเป็น 
กองทุน ส่วนหนึ่งก็ใช้เพ่ือการด�าเนินการ
และบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า ใช้เป็นสวัสดิการ
ชมุชน ใช้ในการดแูลป่าและตัง้เป็น ‘กองทนุ
หมุนไป’ 
 คอืตอนทีท่�าโครงการนีก้ม็หีลายชมุชน
ที่มาช่วยท�า ต้ังกันเป็นเครือข่ายชาวบ้าน 
ถ้าชมุชนไหนจะท�าโรงไฟฟ้าอย่างนีก้น็�าเงนิ 
‘กองทุนหมุนไป’ นี้ไปเลย แต่มีข้อแม้คือ
ต้องลงแรงเองห้ามจ้างเอกชน แล้วทาง
ชุมชนจะส่งแรงงานไปช่วยเหมือนอย่างที่
ชุมชนอื่นๆ เคยส่งแรงงานมาช่วย

สถานะปัจจุบันที่หมู่บ้านและโรงไฟฟ้า
เป็นอย่างไร
ทุกอย่างค่อนข้างสมดุล ความมั่นคงทาง

อาหารก็ดี ไม่ใช้สารพิษ อยู่ในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าก็ท�าอะไรไม่ได้มาก มีที่ดิน 
ท�ากินประมาณพันกว่าไร่และต้องดูแล
ป่าชดเชยหมื่นหกพันไร่ เป็นป่าต้นน�้าของ
แม่น�้าหลังสวน เพราะฉะนั้นพวกเขาต้อง
ใช้กินอยู่ให้ลงตัวให้พอดี
 ส่วนโรงไฟฟ้าเปิดใช้มาตัง้แต่ปี 2555 มี
หยดุชัว่คราวบ้างตอนทีฝ่นแล้งมากผดิปกติ 
น�้าจึงไม่มากพอจะมาปั่นเครื่องขนาด 100 
กิโลวัตต์ ก็ก�าลังคิดกันว่าจะหาเครื่องปั่น
อีกเพิ่มอีกตัวคือเป็นขนาด 30 กิโลวัตต์ไว้
ส�าหรับใช้ในช่วงที่แล้ง
 ผมว่าที่นี่เป็นต้นแบบได้นะ ชาวบ้าน
ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจนิตนาการมนัขึน้มา คดิ
การใหญ่แต่ไม่เพ้อฝัน และไม่หวังพ่ึงคน
อื่นด้วย 



 เดี๋ยวนี้การลงทุนในกองทุน
ไม่ใช่ของแปลกใหม่ส�าหรับ

นักลงทุนเลย ยิ่งน่าสนใจตรงที่มีกองทุน
หน้าใหม่ๆ ประเภทใหม่ๆ ออกมาให้เราได้
ท�าความรู้จักและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่
ส�าหรับทาร์เก็ต ฟันด์ ไม่ใช่ของใหม่ส�าหรับ
นักลงทุน
 ทุกวันนี้แม้อุตสาหกรรมกองทุนรวมใน
บ้านเราจะมบีรษัิทจัดการกองทนุกว่า 20 แห่ง 
แต่ไม่ใช่ว่าทกุเจ้าจะมทีาร์เกต็ ฟันด์ ออกมา
ขาย เพราะในมุมของคนซื้ออาจจะมองว่า
เป็นการลงทุนที่ง่ายดี ลงทุนไปแล้วรอรับ

เห็นข่าวบริษัทจัดการ
ก อ ง ทุ น ร ว ม  อ อ ก

กองทุนประเภททาร ์ เ ก็ ต  ฟ ันด ์  
มาขายกันเยอะมาก จึงอยากรู้ว่าน่า
ลงทุนหรือไม่ เพ่ือนบอกว่า ลงทุน
ในทาร์เก็ต ฟันด์ ง่ายมาก พอได้ผล
ตอบแทนตามเป้า เขาก็หยุดกองทุน
แล้วคืนเงินเลย อยากทราบว่าเขา
ลงทุนในอะไร และส่วนใหญ่จะได้ผล
ตอบแทนเฉล่ียประมาณเท่าไร เคย
แต่ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้และ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

money talkmoney talk ที่มาจาก : หนังสือเพาะภูมิการเงิน โดย : กาญจนา หงษ์ทอง

ผลตอบแทนเมื่อถึงครบก�าหนดกองทุน
 แต่ในมุมของคนขายถ้าผีมือไม่เจ๋งจริง
เขาจะไม่เข็นกองประเภทนี้ออกสู่ตลาด 
เพราะ ทาร์เกต็ ฟันด์ คอืกองทีต่ัง้ขึน้มาขาย
แล้วประกาศว่าฉันจะท�าผลตอบแทนให้
ได้เท่านั้น ภายในระยะเวลาเท่านี้ ถ้าฟันด์ 
แมเนเจอร์ฝีมืออ่อน ท�าไม่เข้าเป้า กลาย
เป็นเสียชื่อ บลจ. อีก พวกบริษัทจัดการ
เขา จงึไม่สุม่สีสุ่ม่ห้าออกกนั ของแบบนีต้้อง
มัน่ใจก่อนว่าเปอร์เซน็ต์ “เข้าเป้า” มมีากว่า 
“พลาดเป้า” ถึงจะตัดริบบิ้น
 แต่ต้องบอกว่า เป็นกระแสจรงิ ทาร์เกต็ 
ฟันด์ ยังได้รับความนิยมจากนักลงทุนมาก
ขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่บอกว่า เป็นกองทุนที่ไม่
ซับซอ้น เขา้ใจงา่ย ผู้ลงทนุรูแ้คว่่า จะไดผ้ล
ตอบแทน 10 เปอร์เซ็นต์ภายใน 1 ปี แค่นี้ก็
ท�าให้กล้าตัดสินใจลงทุนกันมากขึ้น
 เพราะนักลงทุนหลายคนไม่แน่ใจว่า 
เงนิลงทนุก้อนเดยีวกนั ถ้าลงทนุเองภายใน 
1 ปีจะได้ 10 เปอร์เซน็ต์หรอืไม่ แทนทีจ่ะไป
นัง่ลุน้เอาชวัร์ดกีว่า เผลอๆ บรษิทัหลกัทรพัย์ 
จัดการกองทุนรวม (บลจ.) นี้ผีมือดีแค่  
6 เดือนเขาอาจจะท�าได้ 10 เปอร์เซ็นต์ ก็
ปิดกองเรว็กว่าก�าหนด ได้เงนิคนืเรว็ด้วยซ�า้
แต่ใช่ว่า ทาร์เก็ต ฟันด์ ที่ออกมาทุกกอง
จะท�าผลงานเข้าเป้าหมดนะ ที่พลาดเป้าก็
เยอะแม้แต่บริษัทที่เขาออกตัวว่าเป็นเจ้า
ตลาดด้านนี ้ไม่ใช่ว่าออกมา 10 กองแล้วจะ
ประสบความส�าเร็จหมด เพราะหากลงทุน
ในจังหวะไม่ดี ตลาดไม่เป็นใจ ครบตาม

“ทาร์เก็ต ฟันด์” 
น่าลงทุนหรือไม่
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ทาร์เก็ต ฟันด์ เหมาะกับคนที่
ต้องการผลตอบแทนชัดเจน 

หรือ คนไม่เคยลงทุนหุ้น

ก�าหนดเวลาแล้วไม่ได้ผลตอบแทนตามที่
ประกาศไว้ก็เยอะ
 ข้อสังเกตอย่างหนึ่งคือ ช่วงไหนตลาด
หุ้นดี กระดานหุ้นเป็นสีเขียว ทาร์เก็ต ฟันด์  
จะไม ่ค ่อยถูกน�าออกมาขาย เพราะ 
นักลงทุนอาจจะรู ้สึกว่า ลงทุนในหุ ้นไม่
ยากเย็นจนเกินไปที่จะท�าก�าไร แต่เมื่อไรที่
ตลาดเล่นยาก ผนัผวน สดุสวงิ พอมทีาร์เกต็ 
ฟันด์ ออกมาขายก็จะขายดิบขายดี เพราะ
เรื่องยากๆ เราก็ฝากภาระให้กับผู้จัดการ
กองทุนดีกว่า
 ส่วนเงินที่เราลงทุนน้ัน ทาร์เก็ต ฟันด์ 
ในบ้านเรา ส่วนใหญ่เขาจะน�าเงินของเรา
ไปลงทุนในตลาดหุ้นไทย แต่ก็มีบาง บลจ. 
ที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียแปซิฟิก บาง
กองไปลงทุนในหุ้นกลุ่ม BRIC (บราซิล-
รัสเซีย-อินเดีย-จีน) และบางกองไปลงทุน
ในน�้ามัน
 ผลตอบแทนที่ เขาก�าหนด ก็ เฉลี่ย
ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่ช่องทาง 
ที่ไปลงทุน ภายในระยะเวลาที่โดยมากจะ
ก�าหนดไว้แถวๆ 1 ปี หรือมากกว่านั้นบ้าง
 ถามว่าเหมาะกับใคร คิดว่าเหมาะกับ
คนทีต้่องการผลตอบแทนทีช่ดัเจน หรอืใคร
ที่ไม่เคยลงทุนในหุ้นมาก่อนเลย และอาจ
จะคุ้นเคยกับการฝากเงินเพียงอย่างเดียว 
คุณก็อาจจะลองจัดสรรเงินลงทุนบางส่วน 
เพือ่มาแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทนุ
ในหุ้นดูบ้าง ซึ่งทาร์เก็ต ฟันด์ น่าจะช่วยให้
ตัดสนิใจได้ง่ายขึน้ เพราะแม้จะเป็นกองทนุ
ทีม่นีโยบายลงทนุในหุน้ แต่กม็กีารก�าหนด
ผลตอบแทน และระยะเวลาการลงทุนเอา
ไว้ชัดเจนแน่นอน
 ลองจัดสรรเงินบางส่วนมาลงทุนได้นะ 
หากอายุยังไม่เยอะและไม่ได้พูดถึงการ
ลงทุนในสินทรัพย์ประเภทหุ้น บางทีนี่อาจ
จะเป็น ก้าวแรก ที่ได้ทดลองทุนในหุ้น

 หรอืแม้แต่บางคนทีเ่คยลงทนุในตลาด
หุน้อยูแ่ล้วกต็าม ลองแบ่งเงนิบางส่วนออก
จากก้อนที่ลงทุนเอง แล้วลองดูว่าฝีมือคุณ
กับฟันด์แมเนเจอร์ใครเจ๋งกว่ากัน แต่อีก
มุมถือว่าช่วยกระจายความเส่ียงให้พอร์ต
ตัวเองไปในตัวด้วย
 นักลงทุนในตลาดหุ้นบางคนมีทัศนคติ
ไม่ดกีบักองทนุรวม พอลองชมิลางมาลงทนุ
กับทาร์เก็ต ฟันด์ กลายเป็นชอบไป และมี
ทัศนคติที่ดีกับกองทุนรวมมากขึ้น บางคน
ก็เลยไปลงทุนในกองทุนประเภทอ่ืนด้วย
ส่วนจะตัดสินใจยังไง ก็ขอให้ท�าการบ้าน
เยอะๆ ไม่รู ้ให้ถามผู้รู ้ สังเกตจังหวะการ
ลงทุน ดูว่าเขาเอาเงินเราไปลงทุนอะไร ดู
พื้นเพและประวัติของผู้ออกด้วยว่าประวัติ
ดีหรือไม่ ถ้าผลงานที่ผ่านมาออก 10 กอง
พลาดกองเดยีวกเ็อาละพอให้อภยัได้ ไม่ใช่
ออกมาก 4 พลาด 2 แบบนี้ไม่ไหว แต่อย่า
ลมืว่าประวตัทิีด่ ีกไ็ม่ได้หมายความว่ากอง
ที่คุณลงทุนจะเข้าเป้า
 ลองเปิดโลกทัศน์ทางการลงทุนให้ตัว
เอง แล้วจะพบว่ามหาสมุทรแห่งการลงทุน
นั้นกว้างใหญ่เหลือเกิน 
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หันอาคารให้ถูกทาง
ความร้อนทีเ่กดิในบ้านส่วนใหญ่มาจากดวงอาทติย์ ซึง่ดวงอาทติย์
จะขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วเคลื่อนตัวอ้อมไปทางทิศใต้จนไปตก
ทางด้านทศิตะวนัตก (ดวงอาทติย์อ้อมใต้) ดงันัน้การวางต�าแหน่ง
ของอาคารควรใช้หลักเปิดรับแสงด้านเหนือและกันแดดด้าน 
ตะวันตกและใต้ ก็จะสู้รบกับความร้อนและประหยัดพลังงานได้
ดีทีเดียว

กางร่มให้อาคาร
การปลกูต้นไม้บรเิวณรอบๆ อาคาร นอกจากความร่มรืน่ ความสดชืน่
และอากาศบริสุทธิ์ท่ีได้จากต้นไม้แล้ว ต้นไม้ยังดึงเอาความร้อน 
ที่อยู่รอบๆ ไป ส่วนน�้าที่รากดูดขึ้นมาจากใต้ดินจะระเหยเป็น 
ไอน�้าออกทางปากใบ ท�าให้อากาศรอบๆ ต้นไม้เย็น แม้แต่การติด
ตั้งกันสาดหรือแผงกันแดดก็ช่วยได้เช่นกัน

ลดแหล่งสะสมความร้อน
ลานคอนกรีตเป็นตัวดูดความร้อนอย่างดีโดยเฉพาะที่อยู่ด้าน
ทิศใต้หรือทิศตะวันตก เมื่อลมพัดก็จะน�าความร้อนและฝุ่นจาก
พื้นคอนกรีตมาด้วย ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการวางต�าแหน่งลาน
คอนกรีตเช่นนี้ ควรปลูกหญ้าหรือไม้คลุมดินรอบๆ อาคารแทน 
ถอืเป็นการปฉูนวนกนัความร้อนให้พืน้ดนิ ทัง้ยงัป้องกนัฝุน่และให้
ความร่มรื่นสบายตา ลดการสะท้อนของแสงอีกด้วย

ให้ลมพัดผ่าน
การวางอาคารหรือช่องหน้าต่างที่เหมาะสมกับทิศ ก็มีโอกาสที่จะ
รับลมได้ มีทางให้ลมเข้าต้องมีทางให้ลมออก การให้แต่ละห้อง
มหีน้าต่างอยูด้่านตรงข้ามกนัจะท�าให้อากาศถ่ายเทได้มากขึน้ และ
ไม่ควรวางเฟอร์นิเจอร์ขวางหรือบังทางลมเข้าออก

เปิดรับแสงธรรมชาติ
แต่ละห้องควรมีช่องแสงหรือหน้าต่างให้แสงธรรมชาติส่องสว่าง
เข้ามาในห้องได้ เพราะประโยชน์ที่เห็นชัดที่สุดคือ ไม่เสียค่าไฟฟ้า
ในเวลากลางวนั การรบัแสงทีด่นีัน้ควรอยูใ่นทศิทางทีไ่ม่มแีสงแดด
เข้ามา ช่องแสงหรือหน้าต่างควรอยู่ทางทิศเหนือจะรับแสงสว่าง
จากธรรมชาติได้ดีที่สุด ส่วนทางทิศตะวันออกหรือตะวันออก
เฉียงเหนือในช่วงที่ไม่โดนแดดก็จัดว่าเป็นการรับแสงธรรมชาติที่
ดีเช่นกัน

ปรับที่และปรับตัว
เชื่อว่าที่อาศัยของทุกคนนั้นจะมีบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ไม่ว่าใน
หรือนอกบ้านที่ค่อนข้างจะเย็นสบาย ที่สุดในแต่ละเวลา มีร่ม
เงา หรือลมพัดผ่านอยู่เสมอ เมื่อรู้แล้วว่าเป็นบริเวณใด ลองปรับ
การใช้สอยของตัวเราให้เข้ากับสภาพอากาศ จัดมุมตั้งโต๊ะเก้าอี้
ส�าหรบันัง่เล่น พกัผ่อน เท่านีก้เ็ป็นการเคลือ่นตวัเราหาลมและแสง
ธรรมชาติแบบง่ายๆ แล้ว

ติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อน
ควรติดฉนวนทั้งที่ผนังและหลังคา ฝ้าเพดานของทุกห้องที่มีการ
ปรับอากาศ เพราะจะช่วยให้เครื่องปรับอากาศท�างานไม่หนัก 
แต่ส�าหรับห้องหรืออาคารที่ไม่มีการปรับอากาศ แนะน�าว่าควรม ี
งบประมาณส�ารองไว้ส�าหรับการติดตั้งฉนวนบริเวณหลังคาหรือ
ฝ้าเพดานของชั้นบนสุดด้วย เพ่ือป้องกันไม่ให้ความร้อนแผ่เข้า
มามากขึ้น 

อ้ำงอิง : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำน กระทรวงพลังงำน

อาคาร	บ้านพกัอาศยัเป็นหนึง่ในปัจจยัพืน้ฐานของมนษุย์	แต่อาคารหลายต่อหลาย
หลังสร้างโดยไม่ค�านึงถึงสภาพภูมิอากาศของท�าเลที่ตั้ง	ทั้งยังใช้วัสดุไม่เหมาะสม 
รวมถึงการอยู่อาศัยไม่สอดคล้องกับเมืองร้อน	 ท�าให้ต้องปรับอากาศในบ้าน	 
สิ้นเปลืองทั้งพลังงานและค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า	
 หนทางท่ีจะลดการใช้พลังงานในบ้านพักอาศัย ก็คือ ปรับวิถีชีวิต พฤติกรรมและบ้านเรือนให้สามารถอยู่อาศัยได้สบายโดยใช้
พลังงานให้น้อยที่สุด หรือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด เมื่อท�าทั้งสองแนวทางควบคู่กันไปก็ย่อมช่วยประหยัดพลังงาน
ได้มากยิ่งขึ้น
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สัมผัสความอร่อยหลากหลายในเมืองชายแดนอย่างระนอง	ที่คุณอาจเผลอมองข้ามไป	
แม้เป็นจังหวัดมีพื้นที่เพียงเล็กน้อย	แต่ระนองกลับเป็นศูนย์รวมอาหารริมฝั่ง	

ผสมผสานและอัตลักษณ์ด้วยวัตถุดิบชั้นเลิศ
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Good Morning Ranong
ความรุ่งเรืองของเมืองระนองในอดีตเคย
อู ้ฟู ่จากการท�าเหมืองแร่ดีบุก ก่อนจะ
เคลื่อนไหวไปอย่างช้าๆ ก้าวข้ามสู่ยุคสมัย
ของการท�าประมง ความคึกคักอันเกิดจาก
การหลั่งไหลไปมาหาสู่ของผู้คนประเทศ
เพื่อนบ้านอย่างพม่า ทั้งแรงงานอพยพ 
และเข้ามาพกัอาศยั แม้ความเปลีย่นแปลง
ย่างกรายเข้ามา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องเลยร้าย
อะไรนัก เพราะระนองยังคงยืนหยัดใน

ความเป็นตัวของตัวเอง ภาพของเมือง
โอบล้อมไปด้วยเทือกเขา สายน�้าส�าคัญ
อย่างกระบุรียังคงรินไหลในความอุดม
สมบูรณ์ ณ จุดเชื่อมต่อระหว่างน�้าจืดและ
น�า้เคม็ ตรงบรเิวณปากอ่าวคอื บรเิวณทีรุ่ม่
รวยทรัพยากร ท้ังอาหารทะเล อาหารสด  
พืชพรรณธัญญาหารเช่นกัน ที่ตลาดเช้า
สะพานยูงตรงถนนชลระอุในตัวเมืองที่
นี่เป็นมุมสงบ เรียบง่าย ผู้คนท้องถ่ินย้ิม
ทักทาย มากด้วยมิตรภาพ ชาวระนอง 
ส่วนใหญ่มักขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาด ที่นั่นมี
ร้านค้าต้ังโต๊ะเล็กๆ ขายอาหารส�าหรับใส่
บาตร ผู้คนพูดคุยกันอย่างออกรสออกชาติ 
พ่อค้าแม่ค้ากบัผูค้นมากหน้าหลายตาต่าง
รู้จักคุ้นเคยกันทั้งนั้น
 ตลาดเช้าเต็มไปด้วยผู้คน รถสองแถว

ไม้ขนคนจากทุกสารทิศมาจับจ่ายของสด
ตั้งแต่ตี 4 ตี 5 สินค้าในตลาดก็ดาษดื่นไป
ด้วยอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา 
ร้านน�้าชาเล็กๆ เป็นที่นัดพบของคนวัยที่
ผมเปล่ียนเป็นสีดอกเลา แต่ใบหน้าและ
อารมณ์ดูสุขใจ สดชื่น อ่อนกว่าวัยหลาย 
เท่าตัวนัก ร้านขายกับข้าวสารพัดอย่าง  
รวมถึงขนมจีนหลายเจ้าเต็มไปด้วยผัก
เครือ่งเคยีงหรอืผกัเหนาะครบเครือ่ง อาหาร
ปักษ์ใต้นั้นมีรสจัดจ้านเผ็ดร้อน
 ความโชคดอีกีอย่างหนึง่ของคนระนอง
คือ การได้กินอาหารทะเลและปลาสดๆ  
ตลอดปี แผงปลาหลายเจ้าในตลาด พบเหน็
ทั้งปลาทู ปลาอินทรี ปลากะพง ปลาดุก
ทะเล ปลาส�าลี ปลาเก๋า ปลาทรายแดง 
ปลากระบอก ปลากระเบนนก ฯลฯ
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Variety is the Key
ใครต่อใครต่างรู้จักระนองผ่านสมญานาม
เมืองฝนแปดแดดสี่ แม้ทุกวันนี้อากาศ
แปรปรวน จนเกิดนิยามใหม่ว่า ฝนสี่แดดสี่  
ทว่าในตอนเช้ามืดของทุกวัน คนระนอง
ก็ยังคงด�าเนินชีวิตไหลเลื่อนไปอย่างช้าๆ  
ไม่แปรเปลีย่นมากนัก ควันร้อนสขีาวโชยพุง่ 
จากบ่อพ่อของบ่อน�้าร้อน สวนสาธารณะ 
รกัษะวารนิ จดุนดัพบของผูค้นหลายอาชพี  
ทั้งชาวสวน พ่อค้า ข้าราชการในชุดนอก 
เครื่องแบบ พวกเขายึดการอาบน�้าแร่  
ยืดเส้นยืดสาย ก่อนชีวิตการงานเริ่มต้น 
เกิดขึ้นเป ็นกิจวัตร ขณะที่สภากาแฟ 
ดั้งเดิมอย่างเรืองราษฎร์กาแฟและร้าน 

โอภาสต ่างยังคงคึกคักไปด ้วยลูกค ้า 
เจ้าประจ�า รถโพถ้องสส้ีมหรอืรถประจ�าทาง 
แบบไม ้ ของคนท ้อง ถ่ิน ก็ ยั งคงจอด 
รับส่งผู้คนไปตามเส้นทางอยู่ทุกวี่วัน
 ส่วนตกึบนถนนสายหลกัย่านเก่ายงัคง 
ตั้งตระหง่านกลางเมือง ร้านรวงร้านค้า 
เปิดท�าการ แม้สไตล์จะผสมผสานเป็น 
ลููกเสี้ยวตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่อยู่บ้าง 
แต่โครงสร้างตึกเก่าซิโน-โปรตุกีสยังสวย
จับใจชวนเหลียวมอง

Seeds of Sincerity
บนถนนทางหลวงไม ่ว ่ามาจากชุมพร
เข ้ าอ� า เภอพะโต ๊ ะหรื อ เลาะมาจาก
พังงาตัดผ่านอ�าเภอสุขส�าราญ จะเห็น
ต้นมะม่วงหิมพานต์ขึ้นเรียงรายตลอด 
เส้นทาง ถ้าเทียบช้ันกันแล้ว ในบรรดา
จังหวัดทางภาคใต้ ระนองเป็นแหล่ง 
โดดเด่นสุด คนต่างถ่ินอาจจะงงอยู่บ้าง
กับช่ือเรียกในแบบพ้ืนถ่ินที่มีชื่อเล่นเยอะ 
นับได้หลายสิบชื่อ เรียกกันไม่หวาดไม่ไหว  
ชุุมพรหรือสุราษฎร์ธานี เรียกม่วงเล็ดล่อ 

ส ่ วนที่นครศรีธรรมราช พัทลุง เรียก 
เม็ดครก เล็ดครก ท้ายล่อ บางที่ก็เรียก  
ยาร่วง หัวครก ยาโห่ กาหยี แตกต่างกันไป  
แต่ที่ชาวบ้านระนองเขาเรียกตรงกันว่า 
กาหย ูใกล้เคยีงกบัทางมาเลเซยี ซึง่เรยีกว่า  
Gaju ส่วนฝรั่งเรียกว่า Cashew Nut อยู่
ชื่อเดียว
 ว่ากันว่าบนเกาะช้างและเกาะพยาม 
เกาะเล็กๆ ของจังหวัดระนอง เป็นแหล่ง
ปลูกส�าคัญ โดยเฉพาะเกาะพยาม เป็น
แหล่งต้นปลูกกาหยูแหล่งใหญ่ ด้วยสภาพ
ดินและอากาศที่เหมาะสม กาหยูที่นั่นจึง
สมบูรณ์หวานมันเป็นพิเศษ
 อ่าวไผ่ อ่าวเขาควาย อ่าวใหญ่ อ่าว 
หิวขาว อ่าวมุก ครึ้มไปด้วยต้นมะม่วง 
หมิพานต์ขนาดใหญ่โย่ง รปูทรงทีต่ระหง่าน
อวดโชว์ให้เห็นว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมา
หลายฝน กล่ินหอมๆ ละมุนมีเอกลักษณ์
ของผลสุกแล้ว บ้างยังติดอยู่กับต้น ส่วนที่ 
สุกมาก หล่นอยู่เต็มโคน นี่เป็นอีกเสน่ห ์
ของเกาะพยามทีไ่ม่แพ้ทรายขาวสวยๆ หรอื 
น�้าทะเลใสแม้แต่น้อย 
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WayS to Do It3 
Budget

See

Sleep

Eat

Shop

Mid-range Luxury
ภู เขาหญ้า 	 ความสวยจากธรรมชาต	ิ 
ไล่ระดับเป็นเนินสูงทอดเรียงตัวกันในช่วง

ฤดรู้อนเข้ามาเยอืน	หญ้าเขยีวจะแปรเปลีย่น 

เป็นทุง่สทีอง	ราวกบัทุง่สะวนันา	ทีพ่กัผ่อน

หย่อนใจที่ชาวระนองเชื้อเชิญคุณมาเที่ยว

หลวงพจน์ บตูกิ โฮเตล็	ทีพ่กัราคาประหยดั
ขนาด	8	ห้อง	ในห้องแถวตึกซิโน-โปรตุกีส	

แอบซ่อนรายละเอียดการตกแต่งไว้อย่าง

น่ารัก	 (เริ่มต้น	 500	 บาท	 มีทั้งห้องแอร์

และพัดลม)

อาหารอร่อยๆ	 ราคาถูกมีอยู่ท่ัวในเมือง

ระนอง	 ทั้งอาหารพื้นบ้าน	 ขนมจีน	 ขนม

โบราณ	น�้าผลไม้แช่อิ่ม	 ซาลาเปา	 ขนมจีบ	

ยิ่งถ้าได้ตื่นเช้าเดินตลาด	 รับรองกินอิ่มไป

ตลอดทางข้างถนน

เม็ดกาหยูคั่ว	 ท้ังแบบธรรมดา	 คลุกเกลือ	
หรือแปรรูปผสมกันกับสมุนไพร	 หน่ึงใน

สินค้าโอท็อปขึ้นช่ือของระนอง	 แหล่งขาย

มีให้เลือกมากอยู่สองข้างทางถนนสาย

หลักแถวบ้านหงาว

โปรแกรมเที่ยวแบบอีโคทัวริซึม	 นั่งเรือ
โพงพางชมวิถีชีวิตในสายน�้ ากระบุรี	 

ฝึกสมาธิ 	 เล ่นโยคะท ่ามกลางน�้าตก 

บกกราย	 เดินชมถ�้าและวิถึของคนใน 

เมืองเล็กๆ	 ผ่านก้อง	 วัลเล่ย์	 และสหาย	

จะพาคุณไปท�าความรู้จักระนองได้อย่าง

น่าค้นหา

Tinidee Hotel@Ranong	 โรงแรมขนาด	
138	ห้อง	กลางเมืองระนอง	อ�านวยความ

สะดวกสบายได้ครบครัน	 และเป็นอีกแห่ง

ซ่ึงได้สัมปทานต่อท่อน�้าแร่ธรรมชาติมา

ให้บริการผู้เข้าพัก	 (เริ่มต้น	 1,700	 บาท)	 

โทร	077-826-003-6

อร่อยกับกาแฟหอมเข้มข้นและเบเกอรี

รวมถึงอาหารตามสั่งที่ร้านสวัสดี	&	อัยย

คอฟฟี่	 ในบรรยากาศร่มรื่นใต้ร่มไม้อยู่บน 

ถนนเฉลิมพระเกียรติ	 ก่อนถึงท่าเรือไป

เกาะพยาม

สเปรย์เลอนอง น�้าแร่จากน�้าพุร้อนตาม
ธรรมชาติ	 อุดมด้วยเกลือแร่และแร่ธาตุ

หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณ	ช่วย

ให้สดชื่น	 เหมาะทั้งเป็นของใช้ส่วนตัวและ

ของฝาก	 หาซื้อได้จากโรงแรมและสปาใน

จังหวัดระนอง

ดูแลฟื ้นฟูสุขภาพทั่วเรือนร่างด้วย

ศาสตร์แพทย์แผนไทยที่เจ้าเรือน	 สปา	

ทั้งการนวดไทย	 นวดประคบ	 แช่น�้าแร่	

อบไอน�า้สมนุไพร	โทร	077-812-630-3	 

หรือใช้บริการของเอกชน	 อาทิ	 สยาม

ฮอท	 สปา	 จันทร์สม	 อันดามันคลับก็

มีให้เลือก

Blue Sky Resort เกาะพยาม ทีพ่กัสดุเก๋ 

ริมทะเล	 และป่าโกงกาง	 แฝงซ่อนความ

ดบิเป็นธรรมชาตไิว้อย่างล้นเหลอื	ย�า่ค�า่ 

บาร์เล็กๆ	 ขับกล่อมเสียงคลื่นไปกับ

เครื่องดื่มเบาๆ	(เริ่มต้น	5,000	บาท)

ร้านอาหารเคียงเล ใกล้ประภาคารและ
ท่าเรืออันดามันคลับ	ที่นี่เป็นร้านเก่าแก่

มากว่า	 30	ปี	 เสิร์ฟอาหารทะเลสดและ

อาหารพื้นบ้าน	 จะยิ่งได้อารมณ์มาก

ขึ้นหากไปในช่วงเย็นคล้อยจะค�่า	 สุดจะ

บรรยายกบัภาพพระอาทติย์ตกรมิทะเล

ไข ่มุก	 อัญมณีอมตะแห ่งท ้องทะเล

อันดามัน	 ไม่เพียงมีที่ภูเก็ตเท่านั้น	 ที่

ระนองก็มีฟาร์มหลายแห่งที่เลี้ยงรวม

ถึงน�ามาออกแบบเป็นเครื่องประดับ	

จ�าหน่ายให้ผู้ชื่นชอบ	 ส่วนใหญ่ร้านจะ 

ตัง้อยูด้่านหน้าสวนสาธารณะบ่อน�า้ร้อน 

รักษะวาริน
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“เราท�าท่ีบ้านกินกันอย่างไร	 ก็อยากให้แขกในร้านนี้ได้กินอย่างนั้นด้วย”	 นี่คือความตั้งใจจากหัวใจ 
ผู้หญิงตัวเล็กๆ	ที่ชื่อ	 เย็นจิต	นิลผาย	 เจ้าของร้านปาล์ม	ควิซีน	ร้านอาหารไทยขนาดกระทัดรัด
ย่านทองหล่อที่เน้นความเป็นบ้านต้อนรับให้ทุกคนเข้ามานั่งสบายๆ	พร้อมเสิร์ฟอาหารไทยในต�ารับ
ดั้งเดิมซึ่งครั้งหนึ่งเราเองก็เคยท�ากินกันภายในบ้าน	และบางเมนูนั้นจัดว่าหากินยากมากขึ้นในยุคนี้

ความเป็นคนชอบกนิและท�าอาหารไทยเป็นทนุเดมิ ตัง้แต่เลก็ๆ กเ็ข้าครวัช่วยเป็นลกูมอืคณุแม่ คณุเยน็จติจงึมคีวามผกูพนักบัอาหารไทย
อย่างลกึซึง้ เธอเริม่ต้นธรุกจิสปาเลก็ๆ ย่านทองหล่อก่อน ความส�าเรจ็ของสปาท�าให้เกดิไอเดยีร้านอาหารสานต่อกนัเป็นภาพชดัเจนมาก
ขึ้น หลังจากเริ่มลงมือปรุงสารพัดจานเด็ดและเรียกเพื่อนฝูงมาช่วยกันชิมพร้อมรับค�าชม เธอก็ตัดสินใจขยายพื้นที่ด้านหน้าสปามาเป็น
ร้านอาหารเลก็ๆ จเุพยีงไม่กีท่ีน่ัง่ในบรรยากาศอบอุน่เป็นกนัเอง โดยไฮไลต์ของทีน่ีค่อืรสชาตอิาหารไทยแท้ๆ ทีบ่อกได้เลยว่าอร่อยจรงิๆ
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“ถุงเพชรถุงพลอย จานนี้เราคงเคยเห็นถุงเงินถุงทอง กินทุกครั้งเราจะ
รู้สึกว่าท�าไมแป้งมันแข็งจัง กัดแล้วไม่อร่อยเลย ก็ลองมาคิดสูตรขึ้น
เอง ได้แผ่นแป้งบางมาก เวลาห่อต้องเบาๆ มือ เมื่อก่อนเราต้องเข้า
ครัวห่อเอง เพราะใครท�าก็ไม่ได้ จานนี้รับรองว่าไม่เหมือนใคร” เธอ
ยืนยันความอร่อยของเมนูเรียกน�้าย่อยอย่างถุงเพชรถุงพลอย ที่เพียง
กัดค�าแรกแป้งกรอบบางแทบละลายในปากทันที เคล้ากับสัมผัสของ
ไส้รสชาติกลมกล่อมภายใน เมนูเรียกน�้าย่อยจานนี้ไม่เป็นรองใคร
เลยทีเดียว 
 ต่อมาคือต้มย�าไก่บ้านยอดมะขามอ่อนใส่ไข่ไก่อ่อน เสิร์ฟใน 
หม้อไฟเล็กๆ อุ่นร้อนตลอดเวลา กินซดร้อนๆ คล่องคอด้วยน�้าต้มย�า
แบบใสกลมกล่อม ได้ความมันหนึบของไข่อ่อนชูรสเมนูนี้เข้าไปอีก  
ถัดมาคือน�้าพริกมะขามปลาสลิดทอด เด็กๆ สมัยนี้อาจไม่ค่อยกิน 
น�้าพริกกันเท่าไหร่นัก แต่นี่คือเมนูไทยๆ ที่ดูเหมือนง่ายทว่าท�ายาก 
ยิ่งกว่ายาก เพราะต้องอาศัยมือต�าเครื่องกันล้วนๆ น�้าพริกมะขาม
จานนี้ก็เช่นกัน ต�ามะขามอ่อนจนมีเท็กซเจอร์ที่พอเหมาะก่อนน�าไป
ผดักบัหมสูบัจนงวดได้ที ่ปรงุรสตามชอบก่อนกลายเป็นน�้าพรกิถ้วยนี้ 
เสิร์ฟพร้อมปลาสลิดตัวใหญ่ เลาะเอาแต่เนื้อทอดฟูกรอบนอกนุ่มใน  
ถ้าคนชอบอาหารทะเล คงต้องโปรดปรานเนื้อปูผัดที่ใช้เนื้อปูแกะ 
ชิ้นโตอย่างดี ผัดหอมกรุ่นปรุงรสก�าลังดี นอกจากนี้ยังมีแกงเขียว
หวานพริกขี้หนู แกงเลียงสูตรเข้มข้นที่พลิกภาพของแกงเลียงใสๆ ไป
โดยสิ้นเชิง เพราะน�้าแกงจะเข้มข้นด้วยเนื้อปลาเนื้อกุ้งที่ป่นเติมลงไป 
เติมความเผ็ดร้อนด้วยเครื่องเทศสมุนไพรไทยเข้าไป ใครได้ชิมติดใจ
กันทุกคน
 และถ้าอยากกินของหวานล้างปากต้องลองเค้ก
มะตูมสูตรโบราณที่เคยมีนักชิมระดับต�านานเอ่ยชม
ว่าอร่อยท่ีสุดเท่าท่ีเขาเคยกินมา เสิร์ฟพร้อมชามะตูม
ที่เป็นยาอายุวัฒนะต�ารับไทย เมนูนี้จึงเปี่ยมคุณค่า
ทั้งความอร่อยและได้สุขภาพดีไปในตัว และในบาง
ฤดูกาลหากมีทุเรียนสุกก�าลังดี ที่นี่จะท�าข้าวเหนียว
ทุเรียนซึ่งหลายคนชิมแล้วต้องกลับมาชิมใหม่ทุกครั้ง
 ปาล์ม ควิซีนจึงเป็นเหมือนบ้านแห่งความอร่อย
แบบไทย อบอุ่นอย่างไทยที่ไม่ต้องอาศัยความหรูหรา
ใดๆ มาเป็นตัวช่วย และกับค�าถามที่มักถูกถามอยู่
เสมอว่าอาหารไทยในกรุงเทพฯ ร้านไหนน่าไปบ้าง...
เราคิดว่ามีค�าตอบแล้วล่ะ 

Make it happen
ร้านตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ 16 เข้าซอยนิดเดียวก็เห็นป้ายชัดเจน เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น.–22.00 น. ควรจองโต๊ะล่วงหน้า  
0-2391-3254 อีเมล์ info.palmcuisine@gmail.com เวบไซต์ www.palmcuisine.com
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หุ่นจิ๋วหัวใจเกินร้อย

หากวันหนึ่งชั้นบรรยากาศของโลก 
เต็มไปด้วยสารพิษปนเปื ้อน	 จนไม่ 
เหมาะต่อการด�ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ใดอีกแล้ว	 มนุษยชาติอาจจะตัดสินใจ
ละท้ิงดาวเคราะห์ดวงนี้	 และเดินทาง
สู่ห้วงอวกาศด้วยยานล�ายักษ์ซึ่งจะ 
ท�าให้มนุษย์ยังอยู่รอดต่อไป
 ภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง WALL·E 
บอกเล่าเรื่องราวของโลกที่มีสภาพเลวร้าย
เช่นนั้น ผ่านความรักและความผูกพันของ 
‘วอลล์อี’ หุ่นยนต์เก็บขยะตกรุ่นผู้โดดเดี่ยว
บนโลก และ ‘อีฟ’ หุ่นยนต์ค้นหาสิ่งมีชีวิต 
ที่เรียกว่า ‘พืช’ ซ่ึงไม่มีมนุษย์คนใดใน 
ยุคนั้นเคยเห็นมันมาก่อน นอกจากภาพใน
คอมพิวเตอร์
 เผ่าพนัธุม์นษุย์อาศยัอยูใ่นยานล�ายกัษ์  
โดยมีคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบทุกอย่าง
ไว้เพื่อให้อยู ่รอด มนุษย์ทุกคนใช้ชีวิต

สะดวกสบาย เพียงแค่ออกค�าสั่งด้วยเสียง
หุ่นยนต์ก็จะปรนนิบัติให้ทุกส่ิงที่ต้องการ  
ในแต่ละวนักเ็พยีงใช้ชวีติหาความสขุอยูก่บั
หน้าจอที่อยู่ตรงหน้า
 แม้ว่าจินตนาการใน WALL·E จะฟังดู 
โหดร้ายและเสียดสีพฤติกรรมของมนุษย์
แบบแทงใจด�า แต ่ตลอดเรื่องราวใน
ภาพยนตร์นั้นอบอวลด้วยกล่ินอายความ
โรแมนตกิ ความหวงัของมวลหมูม่นษุยชาติ 
ความสนุกสนานและซาบซ้ึงตรึงใจผู้ชม
ทุกเพศวัยแน่นอน รับประกันด้วยรางวัล 
ออสการ์สาขาภาพยนตร์อนเิมชัน่ยอดเยีย่ม 
ถือเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่ต้องดูให้ได้

WALL - E

 จินตนาการอันเลวร้ายในภาพยนตร์
เรื่อง WALL·E อาจจะเกิดขึ้นจริงในอีก 
ไม่กีส่บิปีข้างหน้านีก้เ็ป็นได้ หากมนษุย์เรา
ยังคงไม่เห็นความส�าคัญของส่ิงแวดล้อม 
และยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแย่ๆ  
ของตนเอง 

WALL-E
ผูก้�ากบัฯ: แอนดร ูสแตนตนั
เสยีงพากย์: เบน บรทูท์,
อลิซ่ิา ไนธ์, เจฟฟ์ การ์ลนิ

life motion
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ทรงสอนพุทธศาสนิกชนเรื่องการท�าบุญให้ทานอย่างไร	จ�าเป็นหรือไม่ที่เราต้องท�าบุญให้ทานด้วยเงินจ�านวนมาก 
	หรือหาของดีๆ	มาถวายพระแล้วจะได้บุญมาก	(พระบางแห่งมีการให้ประชาชนใส่บาตรด้วยเพชรพลอย)

ค�ำถำมที่ ๗๐

happy-life

ค�าตอบ ทานเป็นธรรมะข้อหนึ่งในทศพิธ 
ราชธรรม (ธรรมของพระราชา ๑๐ อย่าง) แต่ก็
มใิช่เรือ่งของพระราชาเท่านัน้ พระพทุธเจ้า 
ได้สอนเรื่องทานนี้แก่คนทุกๆ คนที่มีทรัพย์
สิง่ของจะพงึบรจิาคได้แก่ผูท้ีค่วรบรจิาคให้
 องค์สมบัติของทานนั้นตรัสไว้ว ่ามี  
๓ อย่าง คือ เจตนาสมบัติ ถึงพร้อมด้วย
เจตนาหมายความว่ามีเจตนาดีในกาล
ทั้ง ๓ คือ ก่อนให้ ก�าลังให้ และให้แล้ว  
วัตถุสมบัติ ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือมีวัตถุที่
สมควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ 
ปฏิคาหกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผู้รับ คือมี
ผู้รับที่สมควร
 ในข้อเจตนานั้นมีความส�าคัญ เพราะ
ถ้าไม่มเีจตนาให้ การให้กเ็กดิขึน้ไม่ได้ หรอื

ถ้ามีเจตนาให้ แต่มิใช่ให้ในทางเป็นบุญ 
ให้ในทางสินบน เป็นต้น ก็ไม่เรียกว่าเป็น
เจตนาสมบัติ
 วัตถุสมบัติก็มีความส�าคัญ เพราะจะ
ต้องมีวัตถุอันสมควร หมายถึงวัตถุที่เป็น
ของตน อันเกิดจากการแสวงหาได้มาใน
ทางที่ชอบ ทั้งเป็นส่ิงที่จะเป็นประโยชน์
แก่ผู ้รับ สมบัติข้อนี้จึงได้แก่ผู้ที่มีทรัพย ์
สิ่งของ ถ้าไร้ทรัพย์ ก็ไม่อาจจะท�าทานได้
 ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้
แสวงหาทรัพย์ก่อน ดังที่มีในหลักธรรมว่า
ด้วยประโยชน์ปัจจุบัน และเมื่อแสวงหา
ได้ทรัพย์มาแล้ว ยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย ์
ออกเป็นส่วนๆ เช่น ตรัสสอนในพระสูตร 
หนึ่งว่า “พึงแบ่งโภคะออกเป็น ๔ ส่วน 

คือบริโภคใช้สอยส่วนหนึ่ง ประกอบการ
งานสองส่วน เก็บไว้ส่วนหนึ่งส�าหรับคราว
อันตราย”
 ส่วนปฏิคาหกสมบัติข้อท้ายก็มีความ
ส�าคัญเพราะจะต้องได้ผู ้ที่สมควรจะรับ 
มิใช่ว่าจะควรให้โดยไม่เลือก
 ได้มีสุภาษิตกล่าวว่า “ทานที่เลือกให้ 
พระสุคตทรงสรรเสริญ” ทานที่ประกอบ
ด้วยองค์สมบัติทั้งสามเป็นทานที่ถูกต้อง
ในพระพุทธศาสนา 

จำกหนังสือ : ๙๙ ค�ำถำมเกี่ยวกับ สมเด็จ 
พระสังฆรำช สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก
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“การโกหก หรือมุสาวาท”
ตามค�าสอนของพระพุทธศาสนานั้น

หมายถึงโกหกเพ่ือท�าลายประโยชน์ของผู้อื่น
หรือว่าเพ่ือให้ผู้อื่นหายนะ

ฉะนั้นแม้การโกหกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
หรือเพ่ือท�าให้ผู้อื่นสบายใจ

ก็ยังเป็นการโกหก จึงมีโทษหรือบาป
แต่เนื่องจากมิใช่โกหก เพื่อท�าลายผู้อื่น

จึงเป็นการโกหกไม่สมบูรณ์
หรือครบถ้วนตามลักษณะของการโกหก

จึงมีโทษน้อย

จากหนังสือ : ๙๙ ค�าถามเกี่ยวกับ
สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
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สุขภาพดีเป็นสิ่งประเสริฐที่ทุกคนปรารถนา	 เมื่อดูแลตัวเองอย่างถูกต้องตั้งแต่เรื่องการออกก�าลังกายอย่าง
สม�่าเสมอ	 รับประทานสารอาหารครบถ้วน	 พักผ่อนเพียงพอ	 ลดละเลิกสิ่งบั่นทอนสุขภาพ	 ก็จะส่งผลให้ร่างกาย
สดชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น	 พร้อมด�าเนินชีวิตประจ�าวันได้อย่างสดใสและท�างานมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งหลายๆ	 คนมีจุดอ่อน
อยู่ที่การออกก�าลังกาย	บ้างก็โหมหนักจนมากเกิน	บ้างก็หย่อนยานไม่มีวินัย	แท้จริงการออกก�าลังกายให้ได้ผลดีนั้น
จะต้องค่อยๆ	ท�าด้วยวิธีการที่เหมาะสม	ต้องใช้เวลาและสม�่าเสมอ	จะท�าให้ร่างกายเกิดพัฒนาการอย่างมีคุณภาพและ
มีสุขภาพแข็งแรงในระยะยาวได้จริง

เริ่มต้นออกก�าลังกาย

1อบอุ ่นร่างกาย เตรียมร่างกายโดยเฉพาะปอดและหัวใจ 
ให้พร้อมทีจ่ะรบัการออกก�าลงักาย ด้วยการเดนิช้าแล้วค่อยๆ  

เดนิเรว็ขึน้จนชพีจรเต้นเรว็ขึน้จนรูส้กึได้ อณุหภมูร่ิางกายอณุหภมูิ 
กล้ามเนื้อและปริมาณเลือดไหลเวียนสู่กล้ามเนื้อที่ใช้งานเพิ่มสูง 
ขึ้นจากสภาวะพัก ร่างกายจะค่อยๆ ปรับตัว ท�าให้ไม่เกิดอันตราย 
ในการออกก�าลังกาย ขั้นนี้ควรให้เวลาอย่างน้อย 5-10 นาที

2ยดืกล้ามเนือ้ เตรยีมกล้ามเนือ้ เอน็ และเอน็ข้อต่อของร่างกาย
ให้พร้อมที่จะออกก�าลัง และควรใช้เวลา 5-10 นาทีเช่นกัน

ExERcISE In BaSIc
health

3ช่วงออกก�าลังกาย คือออกก�าลังกายแบบแอโรบิค หากวิ่งก็ 
ควรวิ่งให้หนักเพียงพอ คือให้หัวใจเต้นประมาณ 60-80 % 

ของชพีจรสงูสดุ ซึง่จะเป็นช่วงทีม่ผีลต่อการฝึกปอดและหวัใจโดยที่
ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย

4ช่วงผ่อนกาย หลงัการออกก�าลงักาย เป็นช่วงทีส่ภาพร่างกาย
จะปรับเข้าสู่สภาพปกติ หากเราหยุดทันที หัวใจที่เคยเต้น  

130-140 ครั้งต่อนาที จะกลับมาเป็น 70 ครั้งต่อนาทีในเวลาส้ัน  
จะท�าให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากปริมาณเลือดของร่างกาย 
ส่วนใหญ่จะไหลเวียนไปยังกล้ามเนื้อขณะออกก�าลังกาย หาก
หยุดออกก�าลังกายทันทีทันใดจะท�าให้เลือดที่ไหลเวียนกลับ 
สู ่หัวใจน้อยลง โดยเลือดจะคั่งค้างอยู ่ที่หลอดเลือดภายใน 
กล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขา ท�าให้ปริมาณเลือดที่บีบออก
จากหัวใจเพื่อส่งไปอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายลดลง จึงท�าให้
เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมได้ เราจึงต้องใช้เวลา 5-10 นาทีในการ
ปรบัตวั ค่อยๆ ผ่อนการออกก�าลงัให้เบาลง ลดชพีจรลงจนเป็นปกติ
 

5ยืดกล้ามเน้ือหลังการออกก�าลังกาย เพ่ือช่วยผ่อนคลาย
กล้ามเนื้อหลังการออกก�าลังกายและช่วยลดอาการตึงหรือ

เกร็งของกล้ามเนื้อ และถือเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย
ไปในตัวด้วย
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ออกก�าลังกายตามวัย
นอกจากจะออกก�าลังกายอย่างถูกวิธีแล้วก็ใช่ว่าจะออกก�าลัง
อย่างไรก็ได้ เพราะสิ่งส�าคัญที่ต้องค�านึงถึงอีกสิ่งหนึ่งก็คือ วิธีการ
ออกก�าลังกาย ร่างกายที่ต่างกันในแต่ละช่วงวัยนั้นเหมาะกับการ
ออกก�าลังกายหนักเบาต่างกันดังนี้

อายุ 11-14 ปี
เน้นเรือ่งความคล่องแคล่วและปลกูฝังน�า้ใจนกักฬีา จงึควรเล่นกฬีา 
หลากหลายเพื่อพัฒนาร่างกายทุกส่วน เช่น ปิงปอง แบดมินตัน 
ยิมนาสติก ฟุตบอล แชร์บอล ว่ายน�้า จักรยาน ส่วนกีฬาต้องห้าม
คือ ชกมวย และการออกก�าลงักายทีต้่องใช้ความอดทน เช่น วิง่ไกล 
กระโดดไกล ยกน�้าหนัก รักบี้ ยิมนาสติกที่มีแรงกระแทกสูง เพราะ
จะขัดขวางการเติบโตและความยาวของกระดูก

อายุ 15 -17 ปี
เริ่มมีความแตกต่างระหว่างเพศ ผู้ชายจะออกก�าลังกายเพื่อให้
เกิดก�าลังความแข็งแรง รวดเร็ว อดทน เช่น วิ่ง ว่ายน�้า จักรยาน 
บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล โปโลน�้า ขณะที่ผู้หญิงออกก�าลังกาย
ที่ไม่หนักแต่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของร่างกาย เช่น วิ่ง ว่ายน�้า 
จักรยาน เต้นแอโรบิค เทนนิส เป็นต้น

บัญญัติ 10 ประการในการออกก�าลังกาย 
 1. ออกก�าลังกายเป็นประจ�า อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน 
 2. ออกก�าลังกายครั้งละ 15 - 30 นาที
 3. ออกก�าลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่าหักโหม 
 4. ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกก�าลังกายและผ่อนกายก่อน
  เริ่มออกก�าลังกาย
 5. ออกก�าลังกายให้เหมาะสมกับวัย 
 6. ออกก�าลังกายที่ให้ความสนุกสนาน
 7. แต่งกายให้เหมาะสมกับกับชนิดของการออกก�าลังกาย 
 8. ออกก�าลังกายในสถานที่ปลอดภัย 
 9. ควรออกก�าลังกายหลากหลายชนิด 
10. ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้มีโรคประจ�าตัวต้องตรวจสุขภาพ 
  ก่อนออกก�าลังกาย

อายุ 18-35 ปี
ควรออกก�าลังกายหลายๆ อย่างเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วน เช่น 
วิง่ จกัรยาน ว่ายน�า้ เต้นแอโรบกิ เล่นกฬีา เช่น บาสเกตบอล เทนนสิ 
ฟุตบอล แบดมินตัน ปิงปอง สควอช กอล์ฟ ลีลาศ เป็นต้น

อายุ 36-59 ปี
ในวัยนี้ กล้ามเนื้อ ความอ่อนตัวของเอ็นและข้อต่อเริ่มเส่ือมลง
อย่างต่อเนื่อง ควรออกก�าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน  
วันละ 30 นาทีจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้ ใช้วิธีเดินเร็ว วิ่งเหยาะ 
ถีบจักรยาน ว่ายน�้า เต้นแอโรบิค และเมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไป ควร 
การออกก�าลงักายด้วยการเดนิ กายบรหิาร ร�ามวยจนี ถบีจกัรยาน
อยู่กับที่ ว่ายน�้า จะช่วยเสริมการท�างานของอวัยวะต่างๆ ให้ดีขึ้น
และไม่เป็นอันตราย 

  egcogroup 45



HOrOsCOpE

Taurus	(ราศีพฤษภ)	
14	พฤษภาคม	-	13	มิถุนายน

สถานการณ์บางอย่างที่ท�าให้คุณไม่

แน่ใจนักว่าควรจะท�าอย่างไรดี คุณ

ไม่ควรวิตกกังวลมากเกินไป หากคุณคาดการณ์ถึง

สิ่งที่จะเกิดขึ้นคุณก็ควรตั้งสติให้ดีและวางแผนรับ

เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น งานของคุณตอนนี้ค่อนข้าง

มั่นคง มีงานเข้ามามาก แต่อย่างไรก็ตามก็หมายถึง

ความรับผิดชอบของคุณก็จ�าเป็นที่จะต้องมากขึ้น

ตามไปด้วยเช่นกัน คุณควรท�าบุญด้วยการให้ความ

รัก เช่น การเข้าไปช่วยเหลือเด็ก หรือคนชราที่รู้สึก

ขาดแคลนความรัก รวมทั้งการให้ค�าปรึกษาปัญหา

หัวใจกับคนสนิทที่เข้ามาขอค�าปรึกษาจากคุณก็ได้

Aries	(ราศีเมษ)	
13	เมษายน	-	13	พฤษภาคม

ช่วงนี้คุณมักใช้จ่ายเงินไปกับเรื่อง

เพื่อน เร่ืองมิตรภาพ แต่เอาเข้าจริง

แล้วก็ไม่ได้ท�าให้คุณได้อะไรกลับมา อาจเป็นช่วงเสีย

ภาษีสังคมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่ง 

เป็นสิ่งท่ีคุณจ�าเป็นต้องจ่ายไป คุณต้องการความ

อิสระในการท�างาน คุณอยากออกนอกสถานที ่

บ้าง อยากท�าอะไรอย่างท่ีคุณต้องการบ้าง คุณไม่

ค่อยอยากสนใจเรือ่งการเกบ็เงนิร่วมกับคนรกั หรอื

คนรกัเองกต็ามบางทก่ีอนหน้านีเ้ขาอาจมมีาตรการ

เดด็ขาดร่วมกบัคณุในการประหยดัอดออมสดุยอด 

แต่เอาเข้าจริงก็ไม่สามารถท�าได้อย่างที่ตั้งใจ คุณ

ควรท�าบญุโดยการช่วยเหลอืสนบัสนนุคนอืน่ๆ ทีเ่ขา

ต้องการจะท�าอะไรแล้วยังขาดคนช่วยเหลือ

Capricorn	(ราศีมังกร)	
16	มกราคม	-	12	กุมภาพันธ์

คุณต้องการพัฒนาตัวเองให ้ดี 

กว่าเดิม อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

ส่ิงต่างๆ ยังไม่ดีเท ่าไรนัก ไม่ควรรีบร้อนที่จะ

เปลี่ยนแปลง คุณต้องระวังคนที่ไม่หวังดีกับคุณ 

อาจท�าให้คุณเสียหน้าได้ โดยเขาจะเล่าข้อมูลที่ไม่ดี

ของคุณให้คนอื่นฟัง คุณคาดหวังบางอย่างในงาน 

ของคุณ แต่ยังไม่เป็นจริงอย่างที่คุณหวัง ซึ่งก ็

ไม่ได้หมายความว่าเป็นการล้มเหลว เพียงแต่ว่า

คุณต้องรอ ความรกัอาจต้องตดัสนิใจบางอย่างและ

ต้องระวังการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วย ควรท�าบุญ 

กับผู้เสียชีวิต เช่น การท�าบุญงานศพ หรือการ

ท�าบุญบริจาคเงิน บริจาคผ้าห่อศพ หรือโลงศพ

Aquarius	(ราศีกุมภ์)	
13	กุมภาพันธ์	-	13	มีนาคม

คุณได้รับความส�าเร็จอย่างที่คุณ

หวังเอาไว้แล้ว และความส�าเร็จนั้น

เป็นความส�าเร็จที่มาจากการกระท�าของคุณล้วนๆ 

คุณต้องพัฒนาการเงินของตัวเอง แม้ที่มีอยู่ตอนนี้ 

จะถือว ่าดีแล ้ว แต่คุณก็ต ้องไม ่หยุด ยังต ้อง

พัฒนาต่อไป ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดี งานของคุณมีการ

เปลี่ยนแปลง เป็นการเปลี่ยนแปลงไม่ลงตัวเท่าไหร่  

แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่อะไรนัก ความรักเป็นเรื่องที่คุณ

ไม่อยากคิดถึง ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไร คุณ 

เบื่อหน่ายกับการจัดการความรักของคุณ ไม่ใช่ว่า

คุณท�าไม่ได้ แต่คุณก็อยากให้คนรักของคุณออก

มารับผิดชอบบ้าง ออกมาท�าอะไรบ้าง

Gemini	(ราศีเมถุน)	
14	มิถุนายน	-	14	กรกฎาคม

สิ่งที่คุณก�าลังคิดอยู่นั้นอาจไม่ได้

เป็นจรงิอย่างทีห่วังมาก ยงัมปัีญหา

อุปสรรคที่คุณต้องจัดการมันอยู่ คุณอาจได้รับเงิน

รางวลั หรอืเงนิพิเศษมกีารขึน้เงนิเดือน การพัฒนา

ปรบัปรงุสถานะของคณุให้ดขีึน้ คณุค่อนข้างเบือ่งาน

ที่มั่นคง คุณอยากได้งานที่แสดงความสามารถโดย

ไม่ต้องกังวลอะไร แต่นั่นยังเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อ

ไป ความรักยังผูกมัด ผูกพันกับคุณอยู่เป็นความ

รู้สึกดีๆ ที่คุณไม่ต้องการสละออก แม้บางทีคุณจะ

เสียดายความเป็นตัวของตัวเองที่ต้องสูญเสียไป 

ควรท�าบุญโดยการให้ความช่วยเหลือเพ่ือนฝูงที่

เดือดร้อนมีปัญหา

ดวงประจ�ำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน 2556

Pisces	(ราศีมีน)	
14	มีนาคม	-	12	เมษายน

คุณต้องรับมือกับความกดดัน

บางอย่างซึ่งเป็นเรื่องที่คุณยังไม่

สามารถแก้ไขมนัได้ คณุจ�าเป็นต้องอดทนอย่างหนกั 

และครั้งนี้ดูจะเป็นการอดทนที่ยาวนานด้วย ยังไงก็

อย่าไปคิดมาก จะมีการเปลี่ยนแปลงในงานของคุณ 

ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ค่อยชอบใจนัก ซึ่ง

เมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณต้องตั้งสติให้ดี อย่าไปตกใจกับ

มันมากเกินไป คนรักของคุณเป็นคนวางตัวดี ดูน่า

เชือ่ถอื มคี�าพูดหวานๆ มาเอาใจคณุ ค�าพูดทีดู่ดี ซึง่

คณุต้องระวงัด้วย คณุควรท�าบญุกบัศนูย์ศลิปาชพี 

หรอือดุหนนุกลุม่แม่บ้านต่างๆ ทีท่�างานประเภทต้อง

ใช้ฝีมือ ต้องใช้ความสามารถในการท�า
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Sagittarius	(ราศีธนู)
16	ธันวาคม	-	15	มกราคม

คุณได้รับความกดดันบางอย่างที่

คณุไม่สามารถจัดการได้ สิง่ทีดี่ทีส่ดุ

ที่ควรท�าคือการยอมรับและอดทนกับมัน หากคุณ

เข้าไปจัดการแทนที่จะเกิดเรื่องดีๆ มันยิ่งท�าให้คุณ

รู้สึกไม่ดี การท�างานชองคุณเป็นไปได้ค่อนข้างดี แต่

ยังติดใจในรายละเอียดบางอย่างที่ท�าผิดพลาดไป

บ้าง จงสบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วไม่ต้องเครียด 

ความรักของคุณยังมีปัญหาเรื่องความมั่นคง การ

คาดหวังความมั่นคงบางอย่าง อะไรๆ ไม่เป็นไปตาม

ที่คุณคิด ควรท�าบุญด้วยการเข้าไปจัดการปัญหา

ต่างๆ หรือท�าบุญให้กับองค์กรที่ก�าลังช่วยเหลือ 

พัฒนาชนบทก็ได้

Virgo	(ราศีกันย์)
17	กันยายน	-	16	ตุลาคม

โอกาสใหม่ เป็นเรื่องดีๆ ที่จะพัฒนา

ความก้าวหน้าให้กบัตวัคณุเอง ท�าให้

เกิดความภูมิใจ เช่น ขึ้นเงินเดือน ได้โบนัส ได้รับ

รางวลั คณุจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้กบังานของคณุได้

อย่างรวดเรว็ และคล่องตวั คณุมคีวามกงัวลในเรือ่ง

งาน ซึ่งความจริงแล้วไม่มีอะไรน่าเครียดเลย เพราะ

ผลงานทีอ่อกมาด ีเพยีงแต่มข้ีอผดิพลาดเลก็ๆ คณุ

ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจ ความรักมีบางอย่าง ท�าให้คุณไม่

พึงพอใจ อาจเป็นจุดเล็กๆ ซึ่งคุณไม่จ�าเป็นต้องให้

ความใส่ใจ ควรท�าบุญกับส�านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์

Cancer	(ราศีกรกฏ)
15	กรกฎาคม	-	16	สิงหาคม

คณุได้รบัความเชือ่ถอื ไว้วางใจให้ดแูล

ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งสถานการณ์

การเงินของคุณก็ดีขึ้นแล้วเหมือนกัน งานของคุณ

ค่อนข้างจัดการยาก หากต้องท�างานร่วมกับผู้อื่น 

จะท�าให้คุณท�าตัวไม่ถูก หากคุณต้องการจะชม 

หรือเอาใจบางทีเขาอาจรู้สึกว่ามากเกินไปและไม่ได ้

รู ้สึกกับคุณในทางที่ดีเท่าไหร่ ความรักเป็นการ 

เร่ิมต้นสิง่ใหม่ๆ การสร้างความมัน่คงให้กบัความรกั  

คนรักของคุณพร้อมจะฝันกับคุณและท�าให้เป็นจริง

ได้อย่างง่ายดาย ท�าบุญโดยการสนับสนุนส่งเสริม

การศึกษา เช่น การท�าบุญกับกองทุนวิจัยต่างๆ

Scorpio	(ราศีพิจิก)	
16	พฤศจกิายน	-	15	ธนัวาคม

คุณก�าลังท�าอะไรบางอย่างที่ต้อง

หลบซ่อน อาจเป็นเรื่องที่ยังเปิดเผย

ไม่ได้ เช่น การเก็บตัวท�าผลงาน ท�าวิจัย การเงิน 

ของคณุช่วงน้ีจะพฒันาไปสูส่ิง่ทีดี่ขึน้ เช่น การได้รบั

เงินเดอืนท่ีมากขึน้ หรอืได้รบัโบนสัผลประโยชน์ต่างๆ 

งานจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่าง เป็นเรื่อง

ทีด่เีพราะการเปลีย่นแปลงนัน้จะเป็นการเปลีย่นแปลง

ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นด้วย ความรักแม้ว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่จะ

รูส้กึมัน่คงกต็าม แต่คณุกอ็ยากให้ความรกัทีเ่ป็นอยู่

เดินหน้าไปมากกว่านี้ ควรท�าบุญกับพระธุดงค์หรือ

กับวัดที่เป็นวัดในทางปฏิบัติ เป็นวัดป่า

Libra	(ราศีตุลย์)
17	ตุลาคม	–	15	พฤศจิกายน

จะมีคนเข ้ ามา เสนอโอกาสทาง 

ผลประโยชน์ให้กบัคณุ แต่คณุไม่ค่อย

สนใจ คณุก�าลงัเกบ็ตวัท�างานบางอย่าง อาจเป็นการ

วจิยัหรอืการเตรยีมเร่งงาน งานเป็นตวัแทนจ�าหน่าย 

งานที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ งานลักษณะดังกล่าวไม่

ค่อยส่งเสรมิคณุ ท�าให้คณุเหน่ือยหรอืเสีย่งกับความ

ผดิพลาด ตอนน้ีคณุรูส้กึถึงความกดดนัในความรกั 

คณุไม่สามารถหลกีเลีย่งหรอืแก้ไขปัญหาได้ หากคดิ

จะรักก็ต้องยอมรับเรื่องท่ีตามมา ต้องอดทนกัน 

ต่อไป ท�าบญุทีเ่กีย่วกบัผูเ้สยีชวิีต อาจช่วยเงินในงาน

ศพ หรือบริจาคเงินซื้อโลงศพ ผ้าห่อศพ

Leo	(ราศีสิงห์)
17	สิงหาคม	-	16	กันยายน

คุณสามารถจัดการเรื่องต่างๆ ได้

อย่างรวดเรว็ จากเรือ่งยากๆ ทีก่ลาย

เป็นเรื่องง่ายๆทันที การเงินของคุณค่อนข้างมั่นคง 

แต่หากคุณไม่ได้พัฒนาเงิน ไม่ได้น�าเงินไปลงทุน ไป

สร้าง ไปท�าอะไร ก็ต้องระวังว่าความมั่นคงนั้นจะ

อยู่กับคุณได้ไม่นานนัก การงานคุณไม่จ�าเป็นต้อง

ท�างานด้วยตัวเอง เพียงให้ค�าปรึกษา บอกให้คน

อื่นๆ ท�า แค่นั้นก็พอแล้ว เพราะคนอื่นๆ พร้อมที่จะ

เชือ่ถอื ร่วมมอืกบัคณุ ความรกัยงัจดๆ จ้องๆ กนัอยู่ 

ท�าบญุด้วยการเข้าไปแก้ไขปัญหา หรอืการออกหน้า 

รับปัญหาไปก่อน เพราะคุณจัดการได้อยู่แล้ว
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Qหากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ผู้ถือหุ้นจะต้องด�าเนินการอย่างไร

หน้านี้มี
ค�ำตอบ

a  ในปี 2556 เอ็กโกมีแผนกลยุทธ์ ดังนี้
 • บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องตามปกติและมี 

    ประสิทธิภาพสูงสุด 
   • บริหารโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้เสร็จตามเวลา
    ที่ก�าหนดและตามงบประมาณที่วางไว้
   • แสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและ
    ต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายสู่ภูมิภาคเอเชีย 

a  ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นแบบค�าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่บริษัทศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ก�าหนด ที่ TSD ในวันและเวลาท�าการ หรือจัดส่งแบบค�าขอ

แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบดังกล่าวให้ TSD ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอแก้ไขค�าน�าหน้า
ชือ่ และชือ่สกลุ จะต้องแนบใบหุน้ฉบบัจรงิมาพร้อมกบัแบบค�าขอแก้ไขข้อมลูผูถ้อืหลกัทรพัย์เพือ่ออกใบหลกัทรพัย์
ฉบับใหม่ด้วย
 ส�าหรับท่ีอยู่ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งกับ TSD ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน มี
บุคคลท่ีอยู่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ที่
อยู่ท่ีเป็นตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าว

จะมีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน

 ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ฝากหลกัทรพัย์ไว้กบั TSD โดยผ่านบรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์ ผูถ้อืหุน้สามารถแจ้งขอแก้ไข
ข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

การติดต่อด้วยตนเอง
และ ไปรษณีย์ 

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ชั้น 1 หรือ ชั้น 4 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กทม. 10110

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th

โทรศัพท์ 0 2229 2888

Qอยากทราบแผนกลยุทธ์ปี 2556 ของเอ็กโก

FAQ

พฤษภาคม
โครงการพบปะผู้บริหาร 

ครั้งที่ 2/2556
 แถลงผลประกอบการ

ไตรมาส1/2556
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calendar

calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก (พฤษภาคม-สิงหาคม 2556)

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

มิถุนายน
โครงการเยี่ยมชม

โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์
และโรงไฟฟ้าเอสพีพีทู 

รอบแรก

มิถุนายน-สิงหาคม
กิจกรรม School 
Tour & Energy 
for Life Quiz

สิงหาคม
งาน Thailand 
Focus 2013 : 
Connecting to 

New Investment 
Frontiers 

งาน 
TISCO 

Corporate Day 

พฤษภาคม
โครงการพบปะผู้บริหาร 

ครั้งที่ 2/2556
 แถลงผลประกอบการ

ไตรมาส1/2556
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Remember 

difficulties 
increase the nearer 

we approach 
the goal.

จ�าไว้ว่า…
อุปสรรคท�าให้เราเข้าใกล้ เป้าหมาย

มากขึ้น

50 egcogroup



  egcogroup 51



หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้ำ จ�ำกัด (มหำชน)
222 หมู่ที่ 5 อำคำร เอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภำวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5146-8 | โทรสำร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐Ewww.egco . com


