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editor’s talk

	หลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 
มีต้นก�าเนิดมาจากแหล่งพลังงานธรรมชาติอย่างถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก	 
แต่ในขณะเดียวกัน	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก็ยังคงค�านึงถึงเรื่องส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคัญควบคู่ไป
กับการด�าเนินธุรกิจ	และน่ันจึงเป็นเหตุผลที่ท�าให้เอ็กโก	กรุ๊ป	มีนโยบายด้านการลงทุน 
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน	 หรือพลังงานหมุนเวียน	 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังลม	 
โรงไฟฟ้าพลังน�้า	และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกที่จะ 
ช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั่นเอง

	ในส่วนของพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 (Geothermal)	 นับเป็นหนึ่งในพลังงาน
หมุนเวียนท่ีมีประสิทธิภาพและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย	 โดยล่าสุดเอ็กโก	กรุ๊ป	
ได้ท�าการซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 ‘สตาร์	 เอนเนอร์ย่ี	 จีโอเทอร์มอล’	 
ซึ่งถือเป็น	 1	 ใน	 3	 ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ
อนิโดนเีซยี	ทัง้น้ี	ทกุท่านสามารถตดิตามเรือ่งราวความเป็นมาของการเข้าซือ้หุน้โรงไฟฟ้า
แห่งนี้ได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษของคุณนิวัติ	อดิเรก	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	2	ในคอลมัน์	Egco	Group	Focus	รวมถึงคอลมัน์	Talk	Tell	Told	
ทีจ่ะน�าทกุท่านไปท�าความรูจ้กักับโรงไฟฟ้าแห่งน้ีกนัอย่างละเอยีดในทกุแง่มมุทีน่่าสนใจ	
นอกจากน้ันแล้ว	Life	ฉบบันียั้งคงมาพร้อมสาระความรูแ้ละความบนัเทงิท่ีน�ามาฝากท่าน
ผู้ถือหุ้นอีกเช่นเคย	อาทิ	คอลัมน์	Outing	ที่จะพาทุกท่านไปเท่ียวชมน�้าพุร้อนธรรมชาต	ิ 
4	แห่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมในแถบภาคเหนือของเมืองไทย	คอลัมน์	 Eat	 in	 
กับประสบการณ์ชิมเมนู	‘ไข่ออนเซ็น’	รวมถึงคอลัมน์อื่นๆ	อีกมากมายเช่นเคย

	ส�าหรับการเข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ในครั้งนี้	 
นับเป็นหน่ึงในบทพิสูจน์ส�าคัญที่จะช่วยตอกย�้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน	 ได้เล็งเห็นถึง
ศักยภาพและความก้าวหน้าในด้านการลงทุนของเอ็กโก	กรุ๊ป	 ซึ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ
ของการด�าเนินธุรกิจและแปรเปล่ียนเป็นผลก�าไรที่จะกลับคืนสู่ท่านผู้ถือหุ้นอย่างคุ้มค่า	 
และยังนับเป็นความส�าเร็จที่ด�าเนินไปพร้อมๆ	 กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับ 
โลกใบนี้...ทั้งในวันนี้และอนาคต	

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

เจ้าของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

222 หมู่ 5 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 

ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณสหัส ประทักษ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่ปรึกษา
คุณจณิน วัฒนปฤดา 
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร

คุณศิริรัชต วงศ์ปิยะ
ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร

คุณพินท์ุสุดา เปี่ยมปิติ
ผู้จัดการส่วนกิจกรรมองค์กรและสังคม

คุณจันทิมา รักษ์พงษ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและธุรการ 

คุณสลิล ติระวัฒน์
ผู้จัดการส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา

บรรณาธิการบริหาร
คุณปิยะ เจตะสานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี

และการเงิน

บรรณาธิการ
คุณจารุนัน โชคเจริญวานิช
ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณรุจิรดา กองรส
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

จารุนัน	โชคเจริญวานิช
บรรณาธิการ
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป จัดงานประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 
เอ็กโก	กรุ๊ป	จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2558	(AGM	
2015)	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามการบริหารจัดการของฝ่าย
บริหาร	 และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของบริษัท	
เมือ่วันองัคารที	่21	เมษายน	2558	ทีผ่่านมา	ณ	ห้องวภิาวดบีอลรมู	
โรงแรมเซ็นทารา	แกรนด์	แอท	เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว
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นายสหัส	 ประทักษ์นุกูล	 กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 บริษัท	 
ผลติไฟฟ้า	จ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	เอก็โก	กรุป๊	เปิดเผยว่า	เมือ่วันที่	 
20	พฤษภาคม	2558	คณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังานของ
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ได้ออกหนังสือแจ้งการอนุมัติสัญญา
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้บริษัท	ซาน	บัวนาเวนทูรา	พาวเวอร์	จ�ากัด	
(เอสบีพีแอล	 -	 SBPL)	 ซึ่งเป็นบริษัทท่ีเอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้ลงทุน
โดยทางอ้อมร่วมกับเมอราลโค	พาวเวอร์เจน	คอร์เปอเรชั่น	
(Meralco	PowerGen	Corporation)	 ในสัดส่วนร้อยละ	49	
และ	51	ตามล�าดับ	

สัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าดังกล่าวเป็นการพัฒนาโรงไฟฟ้า
ถ่านหินแห่งใหม่	 “เอสบีพีแอล”	 ก�าลังการผลิตสุทธิ	 455	 
เมกะวัตต ์ 	 เ พ่ือขายไฟฟ ้าให ้แก ่มะนิลา	 อิ เ ล็กทริก	 
คัมปานี	 (เมอราลโค	 -	MERALCO)	 โดยโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 
“เอสบีพีแอล”	 จะก่อสร้างที่เมืองเมาบัน	 จังหวัดเคซอน	
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีระยะเวลาสัญญา	20	ปี	นับจากวันที่ 
เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่	1	ของปี	2562

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับอนุมัติสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าในฟิลิปปินส์ 
ของโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ 455 เมกะวัตต์
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โครงการพบปะผู้บริหาร

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้จัดงาน	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	2/2558	ณ	โรงแรม	
The	Okura	Prestige	Bangkok	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	2558	 เพื่อรายงาน
และวิเคราะห์ผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของเอก็โก	กรุป๊	ในรอบปีระยะเวลา
บัญชี	3	เดือน	(มกราคม-มีนาคม)	ปี	2558	รายงานความคืบหน้าและการลงทุน
ในโครงการต่างๆ	และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยเปิดโอกาสให้ 
นักลงทุนและนักวิเคราะห์	ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ

เอ็กโก กรุ๊ป ติด
อันดับ ESG100

	 เอก็โก	กรุป๊	โดย	คณุสหสั	ประทกัษ์นุกูล	 
ก ร ร ม ก า ร ผู ้ จั ด ก า ร ใ หญ ่ 	 รั บ ม อ บ
ประกาศนียบัตร	 ESG100	Company	 ใน
ฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างย่ังยืน	หมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค	 ปี	 2558	 จาก	 ดร.พิพัฒน	์
ยอดพฤตกิาร	ผูอ้�านวยการสถาบนัไทยพัฒน์	 
องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการส่งเสริม 
ความรับ ผิดชอบต ่อ สังคมของกิจการ	 
ณ	อาคารเอ็กโก	ส�านักงานใหญ่	เมื่อวันที่	3	
มีนาคม	ที่ผ่านมา
	 ESG	 100	 เป็นการประเมินข้อมูล
ด้านความย่ังยืนของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์จ�านวน	567	บริษัท	ที่มีการ
ด�าเนินงานโดดเด่นด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคม	
และธรรมาภบิาล	(Environment,	Social	and	
Governance	:	ESG)	โดยคัดเลือกบริษัทที่มี
การด�าเนินงานโดดเด่น	จ�านวน	100	บริษัท	
หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์	 ESG100	 ซึ่ง
นับว่าเป็นการจัดอันดับหลักทรัพย์ด้านการ
พัฒนาความย่ังยืนของธุรกิจครั้งแรกใน
ประเทศไทย
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เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	น�าโดย	คุณณรงค์	อินเอียว	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานปฏิบัติการ	พร้อมพนักงาน	ร่วมถวายพระพรชัยมงคล	
และร่วมกิจกรรมปลกูป่าชายเลนเฉลมิพระเกียรต	ิเนือ่งในโอกาสมหามงคลทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีทรงเจรญิ
พระชนมายุ	5	รอบ	ณ	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	ค่ายพระรามหก	อ�าเภอชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	2	เมษายน	2558	 
ที่ผ่านมา	
	 กิจกรรมดังกล่าวจัดโดยมูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 
สยามบรมราชกุมาร	ีร่วมกบัหน่วยงานจากภาครฐัและเอกชน	กว่า	40	หน่วยงาน	เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูระบบนเิวศป่าชายเลนและเพ่ิมประชากร
สัตว์น�้าทะเลในพื้นที่ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	

โรงไฟฟ้าน�้าเทิน 2 รับเหรียญตรามิตรภาพจากรัฐบาลลาว 
ในฐานะผู้พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

	 มร.	 มิเชล	 โรบิโน่	 อดีตประธานบริหาร	 (CEO)	 บริษัท	 น�้าเทิน	 2	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 
นายสมเกียรติ	สุทธิวานิช	ผู้อ�านวยการสายการเงิน	(CFO)	บริษัท	น�้าเทิน	2	เพาเวอร์	จ�ากัด	
และ	มร.ฌอง	ฟรองซัว	 แอสตอลฟี	 อดีตผู้อ�านวยการฝ่ายวิศวกรรมและการผลิตระบบ 
ไฮดรอลกิ	บรษิทั	อดีีเอฟ	จ�ากัด	เข้ารบัเหรยีญตรามติรภาพ	ในฐานะผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัด้านการ
อนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและการปรบัปรงุสภาพชวิีตความเป็นอยู่ของชมุชนรอบโรงไฟฟ้าน�า้เทนิ	 
2	ใน	สปป.ลาว	ซึ่งถือเป็นการพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับต�าบลนากาย	ที่ก่อนหน้านี้
เคยเป็นหน่ึงในต�าบลท่ียากจนทีส่ดุของประเทศ	โดยพิธีประดบัเหรยีญตรามติรภาพดงักล่าว
ได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	ค�าไบ	ด�ารัส	เจ้าแขวงค�าม่วน	ผู้แทนจากรัฐบาลลาว	เป็นประธาน
ในพิธี	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2558	ที่ผ่านมา	ณ	เมืองท่าแขก	แขวงค�าม่วน	สปป.ลาว
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ค่ายเยาวชนเอ็กโก
ไทยรักษ์ป่า ปีที่ 18 

พาเยาวชนสัมผัสประสบการณ์ตรงจาก
ห้องเรียนธรรมชาติในป่าใหญ่

	 บรษิทั	ผลติไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	
เอก็โก	กรุป๊	 ร่วมกับมลูนธิิไทยรกัษ์ป่า	องค์กร
สาธารณกุศลซึง่ก่อตัง้และสนบัสนุนการด�าเนิน
งานเพ่ือส่งเสริมการอนุรกัษ์ป่าต้นน�า้	โดยเอก็โก	
กรุป๊	และอทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์	สาน
ต่อกจิกรรม	“ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า	ปี
ที	่ 18	รุน่ท่ี	45”	ภายใต้แนวคดิ	 “ฅนเปลีย่นใจ	
ป่าไม้เปลี่ยนแปลง”	พาเยาวชนหัวใจอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	 ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ	
จ�านวน	 66	คน	 ไปสัมผัสและเรียนรู้เก่ียวกับ
การเปลีย่นแปลงของธรรมชาตใินปัจจบุนั	ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากห้องเรยีนธรรมชาตใินป่า
ใหญ่	โดยศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างธรรมชาติ
กับวิถีชวิีตของคนในชมุชน	ตลอดจนสร้างแรง
บนัดาลใจและปลกูจติส�านกึให้เยาวชนอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างย่ังยืน	
โดยสามารถน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้
รับจากค่ายฯ	 ไปปรบัใช้ในชวิีตประจ�าวันอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ณ	อุทยานแห่งชาติ
ดอยอนิทนนท์	และหมูบ้่านสนัดนิแดง	อ�าเภอ
จอมทอง	จงัหวัดเชยีงใหม่	เมือ่เรว็ๆ	น้ี	

เอ็กโก กรุ๊ป พาเยาวชนส�ารวจโลกพลังงานไฟฟ้า
ในกิจกรรมทัศนศึกษาโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

	 บรษิทั	ผลติไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)	หรอื	เอก็โก	กรุป๊	จดักิจกรรมทัศนศกึษา
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	โดยนายสหัส	ประทักษ์นุกูล	(แถวยืนบนสุด	ตรงกลาง)	
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	บรรยายให้ความรูเ้รือ่ง	“รูจ้กัไฟฟ้า	รูจ้กัพลงังานเพ่ือชวิีต”	
แก่เยาวชนที่ชนะการประกวดโครงงานเยาวชนดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557	ภายใต้ 
โครงการ	 “พลังงานเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง”	จ�านวน	67	คน	
จากโรงเรียนทุกภูมิภาคของประเทศ	ก่อนที่จะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า	ณ	 โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก	 3	แห่ง	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี	 และ 
โรงไฟฟ้าเอก็โก	โคเจนเนอเรชัน่	จงัหวัดระยอง	และโรงไฟฟ้าลพบรุ	ีโซลาร์	จงัหวัด
ลพบรุ	ีเพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูด้้านการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	โดยเฉพาะ
พลงังานไฟฟ้า	ให้เยาวชนเกิดความตระหนักถึงทีม่าและคณุค่าของไฟฟ้า	รวมทัง้
ค�านึงถึงผลกระทบจากการใช้พลังงานอย่างรอบด้าน	
	 โครงการ	“พลงังานเพ่ือชวิีต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง”	จดัขึน้โดยความ
ร่วมมือระหว่างบริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือเอ็กโก	กรุ๊ป	ส�านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน	 (สนพ.)	 กระทรวงพลังงาน	 และส�านักงานคณะ
กรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศกึษาธิการ	เพ่ือส่งเสรมิการเรยีน
รูด้้านพลงังานและสิง่แวดล้อมแบบบรูณาการ	โดยมุง่เน้นการท�างานร่วมกับ	“คร”ู	
และ	“โรงเรยีน”	ซึง่เป็นต้นทางในการให้การศกึษา	โดยน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้	ซึ่งโครงการนี้มีระยะเวลาด�าเนินการ	3	ปี	(2556-2558)
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เจาะตลาด 
‘โรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ’
อีกหนึ่งความส�าเร็จ

ของเอ็กโก กรุ๊ป 
ในอินโดนีเซีย
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EGCO Group focus



	 ที่มาของการเข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	
บริษัท	สตาร์	เอนเนอร์ยี่	จีโอเทอร์มอล	จ�ากัด	เป็นมาอย่างไร

 จากการที่เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีนโยบายผลักดันการท�าธุรกิจ 
โรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียน	ซึง่เป็นการผลติไฟฟ้าอกีประเภทหนึง่
ที่จะมาช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุท่ี
ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อนในปัจจบุนั	โดยได้ก�าหนดให้มกีารด�าเนนิ
การควบคูไ่ปกับโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิจากฟอสซลิทัว่ไป	พร้อมทัง้ 
ตัง้เป้าการผลติโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนภายในประเทศให้ได้ถงึ	 
300	 เมกะวัตต์	 ภายในปี	 2558	 ซึ่งนับจากโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์	 โรงไฟฟ้าพลังงานลม	 ท้ังในและต่างประเทศที่เดิน
เครื่องแล้วจ�านวน	 10	 โรง	 ล้วนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างด	ี
สามารถผลิตไฟฟ้าได้รวมกันตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตาม
สดัส่วนการถือหุน้ได้ถึงประมาณ	238	เมกะวตัต์	จนมาถึงโรงไฟฟ้า 
พลังงานความร้อนใต้พิภพ	บริษัท	สตาร์	เอนเนอร์ยี่	จีโอเทอร์มอล	 
จ�ากัด	โรงไฟฟ้าล่าสุดที่เอ็กโก	กรุ๊ป	เข้าไปลงทุน	มีก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าถึง	227	เมกะวัตต์	ซึ่งคิดเป็นก�าลัง
การผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	
45.40	เมกะวัตต์	เมื่อรวมกันจะได้ประมาณ	284	เมกะวัตต์	ทั้งนี้	
หากเอก็โก	กรุป๊	พฒันาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภมูขินาด
ก�าลังการผลิตตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือ
หุ้น	81	เมกะวัตต์	แล้วเสร็จ	เอ็กโก	กรุ๊ป	จะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
ตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นประมาณถึง	365	เมกะวัตต์

แม้ว่าปัจจุบัน การผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 80% จะมาจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ แต่หนึ่งในนโยบาย

หลักของเอ็กโก กรุ๊ป ยังคงให้ความส�าคัญกับพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) พลังงาน

ธรรมชาติท่ีมีความสะอาดปราศจากการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 

(Geothermal) ก็เป็นหนึ่งในพลังงานหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ โดยล่าสุด เอ็กโก กรุ๊ป ได้เข้าไปถือ

หุ้นในบริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ รายใหญ่ 1 ใน 3 ของประเทศอินโดนีเซียเป็น

ที่เรียบร้อย นั่นคือบริษัท สตาร์ เอนเนอร์ยี่ จีโอเทอร์มอล จ�ากัด รายละเอียดการเข้าถือหุ้นครั้งนี้เป็น

อย่างไร คุณนิวัติ อดิเรก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 2 ให้เกียรติ

มาร่วมพูดคุยกับเรา 
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ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพในการท�า

โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ

ได้ถึง 20,000 เมกะวัตต์ เนื่องจาก

มีภูมิประเทศเป็นเกาะ และยังตั้งอยู่

ในบริเวณที่มีรอยเลื่อนของเปลือกโลก 

	 อธิบายถึงกระบวนการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังงาน 
ความร้อนใต้พิภพพอสังเขป

 พลังความร้อนใต้พิภพแตกต่างจากแสงแดด	น�้า	ลม	ที่อาจ
หาแหล่งพลงังานได้ง่ายกว่า	เพราะพลงัความร้อนใต้พิภพ	ต้องไป
อยู่ในพ้ืนที่ที่มีแหล่งพลังงานโดยตรงนั่นคือ	 พ้ืนที่ที่ตั้งอยู่บริเวณ
วงแหวนไฟ	(Ring	of	Fire)	ที่มีรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก	อาทิ	
สหรฐัอเมรกิา	นวิซแีลนด์	ฟิลปิปินส์	และอนิโดนเีซยี	เมือ่เจาะลงไป 
จะเจอกับไอน�้า	 ซึ่งมีแรงดันและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม	 เพ่ือน�ามา
หมุนกังหันไอน�้า	 (Turbine)	ซึ่งต่ออยู่กับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท�าให้
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้	 จากนั้นไอน�้าก็จะกล่ันตัวเป็นน�้า
ไหลกลับลงสู่ใต้ดินอีกครั้ง	 ด้วยเหตุนี้จึงเรียกได้ว่าพลังความร้อน 
ใต้พิภพเป็นพลังงานหมุนเวียนอีกประเภทหนึ่ง	 ถ้าเทียบกับ
ประเทศไทย	 แม้จะมีรอยแยกของแผ่นเปลือกโลก	 แต่แผ่น 
เปลอืกโลกนีไ้ม่ได้อยู่บนวงแหวนไฟ	แรงดนัไอน�า้	และอณุหภูมจิาก
ไอน�้าจึงไม่เหมาะสมพอท่ีจะน�ามาผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณ
มาก	เช่นทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพฝาง	จงัหวัดเชยีงใหม่	 
มีขนาดการผลิต	300	กิโลวัตต์	 (1,000	กิโลวัตต์	=	1	 เมกะวัตต์)	 
แต่ท่ีโรงไฟฟ้าสตาร์	เอนเนอร์ยีฯ่	ประเทศอนิโดนเีซยี	มขีนาดการผลติ	 
227	เมกะวัตต์	ซึ่งต่างกันหลายเท่าตัว
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	 ทราบว่าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 มีการลงทุน 
ที่สูง	 ค่อนข้างมีความเสี่ยง	 เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการลงทุน 
ครั้งนี้จะเป็นการลงทุนที่ดี

 ความจริง	พลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ	 ก็มีความเสี่ยง
ของตัวเองในแต่ละประเภท	แตกต่างกันไป	แต่จากการส�ารวจใน
ประเทศอินโดนีเซียพบว่า	 ประเทศอินโดนีเซียมีศักยภาพในการ
ท�าโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพได้ถึง	 20,000	 เมกะวัตต	์ 
เน่ืองจากมีภูมิประเทศเป็นเกาะ	 และยังต้ังอยู่ในบริเวณท่ีมี 
รอยเลื่อนของเปลือกโลก	หากท�าได้ประมาณ	10%	 คือ	 2,000	 
เมกะวัตต์ก็ถือว่าเยอะมากแล้ว	ปัจจบุนัโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อน 
ใต้พิภพท่ีมีขนาดใหญ่	 ผลิตได้เกิน	 100	 เมกะวัตต์ขึ้นไป	 มีอยู	่ 
2-3	โรงเท่านั้น	ซึ่งสตาร์	เอนเนอร์ยี่ฯ	อยู่ใน	Top	3	โดยมีโรงไฟฟ้า	
2	 หน่วย	 คือหน่วยที่	 1	 ขนาด	 110	 เมกะวัตต์	 และ	 หน่วยที่	 2	 
ขนาด	117	เมกะวัตต์	รวม	227	เมกะวัตต์	แม้ว่าในการเจาะ	1	หลมุ	
ต้องใช้งบประมาณ	8-10	ล้านเหรยีญสหรฐั	แต่ก่อนทีจ่ะมกีารเจาะ
ต้องผ่านการวเิคราะห์อย่างละเอยีดถ่ีถ้วน	เพ่ือไม่ให้เกิดการลงทุน
ทีส่ญูเปล่า	ซึง่การท่ีเราเข้าไปลงทุนกับสตาร์	เอนเนอร์ย่ีฯ	เพราะเขา
ท�ามา	10	กว่าปีแล้ว	ในฐานะผู้ลงทุนเราย่อมพิจารณาความเสี่ยง	
ว่าหากเราไปท�ากับโรงไฟฟ้าที่ยังไม่มีการส�ารวจเลย	ต้องเริ่มต้น
ใหม่หมด	 ไม่ใช่แค่เงินลงทุนที่สูง	แต่ความเสี่ยงที่จะไม่เจอแหล่ง
พลังงานก็จะสูงตามไปด้วย	 ดังนั้นเราจึงเลือกลงทุนกับโรงไฟฟ้า
ที่ด�าเนินการแล้ว	มีประสบการณ์ด้านนี้มายาวนาน	ย่อมเป็นการ
ลงทุนที่ดีกว่า	

	 ยังมีปัจจัยที่น่าสนใจอื่นๆ	อีกหรือไม่
 บริษัทสตาร์	 เอนเนอร์ย่ีฯ	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย	(PT	PLN	(Persero))	ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
นานถึง	30	ปี	และสามารถต่อสัญญาได้ในอนาคต	ดังนั้นการขาย
ไฟจึงมีผู้รับซื้อไฟฟ้าและราคาค่าไฟฟ้าชัดเจนตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า	โดยได้สทิธ์ิในการขายไฟฟ้าได้ถึง	400	เมกะวัตต์	อกีทัง้สตาร์	
เอนเนอร์ย่ีฯ	 ยังมีแผนขยายธุรกิจอยู่อย่างต่อเน่ือง	 มีการส�ารวจ 
หาแหล่งผลิตใหม่ๆ	โดยล่าสุดเตรียมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าหน่วยที่	3	
และ	หน่วยที่	4	หน่วยละ	60	เมกะวัตต์	มีแผนการพัฒนาโครงการ
ต้นปีหน้า	และคาดว่าจะสามารถเดนิเครือ่งเชงิพาณิชย์ได้ประมาณ
ปี	2562	นอกจากนี้	ผู้ถือหุ้นของสตาร์	 เอนเนอร์ยี่ฯ	อย่าง	Barito	 
Pacific	Group	ซึ่งท�าธุรกิจปิโตรเคมีคอล	 ร่วมกับกลุ่มปูนซีเมนต์
ไทย	 ในประเทศอินโดนีเซีย	 ซึ่งมีความสนใจที่จะท�าโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน	 ได้ชักชวนเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทลูกมา
ร่วมพัฒนาโครงการร่วมกัน	เพราะเขาทราบดว่ีาเอก็โก	กรุป๊	มคีวาม
เชี่ยวชาญโรงไฟฟ้าประเภทนี้อยู่แล้ว

	 นี่จึงไม่ใช่แค่การลงทุนในปัจจุบัน	 แต่เป็นการลงทุนที่มองไป
ถึงอนาคตอย่างยั่งยืน

 ในปัจจุบันประเทศอินโดนีเซีย	มีก�าลังผลิตไฟฟ้าประมาณ	
50,000	 เมกะวัตต์	 ต่อประชากร	 250	ล้านคน	ส่วนประเทศไทย
มีก�าลังผลิตไฟฟ้าประมาณ	 30,000	 เมกะวัตต์	 ต่อประชากร	 
70	ล้านคน	สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าต่อประชากรต่างกันมาก	แสดง
ให้เห็นว่าอินโดนีเซียยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอีกมากเมื่อเทียบ
กับประเทศไทย	ท�าให้รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายท่ีจะเพ่ิมก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศขึ้นอีก	 35,000	 เมกะวัตต์	ภายใน	7	ปี	 
เฉลีย่ปีละ	5,000	เมกะวัตต์	นอกจากน้ี	รฐับาลอนิโดนีเซยียังขึน้ค่าไฟ
จากเดมิ	เพ่ือเป็นการผลกัดนัให้ผูล้งทนุอยากเข้าไปลงทนุเพ่ิมมาก
ขึ้น	 เพราะผลตอบแทนที่ได้จะคุ้มกับการลงทุน	 ซึ่งนโยบายต่างๆ	 
เหล่านี้	 ท�าให้เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ที่มีความช�านาญและมีผู ้ร ่วมทุน 
ที่แข็งแรงในประเทศอินโดนีเซีย	ท�าให้มั่นใจได้ว่าศักยภาพที่เรามี
จะสามารถท�าให้เอ็กโก	กรุ๊ป	ขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียไป
กับกลุ่มธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี	 และสร้างผลแทนที่ดีมาสู่ผู้ถือหุ้น 
ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน	

egco group    13



ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

บริษัท รายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4 ของ บริษัท 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	ตัง้อยู่ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวัดนครศรธีรรมราช	
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	930	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	84.10	โดยมีก�าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2559

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	90)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	
กฟผ.	จ�านวน	90	 เมกะวัตต์	และได้รับเงินส่วนเพิ่ม	 (Adder)	จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	(สกพ).	จ�านวน	3.50	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	เป็นระยะเวลา	10	ปี	โดยโครงการได้ลงนามสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ในเดือนมกราคม	2558	และเร่ิมต้นงานก่อสร้างในเดือนกุมภาพันธ์	 2558	คาดว่า 
จะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม	2559

โครงการไซยะบุรี 
ของบริษัท ไซยะบุรี 
เพาเวอร์ จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถือหุน้ในสดัส่วน	ร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น	(Run	off	River)	ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	1,220	เมกะวัตต์	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	43.52	
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

สรุปผลการด�าเนินงาน
เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558

ตลอดระยะเวลา 5 เดือนกว่าๆ 

ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�าเนิน

ธรุกจิโดยมเีป้าหมายในการสร้าง 

ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง  

โ ด ย เ ห ตุ ก า ร ณ ์ ส� า คั ญ ใ น

ช ่วง เ ดือนมกราคมถึง เดือน

พฤษภาคมทีผ่่านมาสรปุได้ ดงันี้ 

โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4 ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม

14      Apr - Jun  2015

financial highlight



โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด

(เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 99.99)	 เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม	 จ�านวน	 1	 โครงการ	 คือ	 โครงการ 
ทีเจ	 โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ	110	 เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ในต�าบล
คลองหนึ่ง	อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	25	ปี	 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	คือโครงการเอสเค	โคเจน	
และ	 โครงการทีพี	 โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละโครงการประมาณ	
125	 เมกะวัตต์	ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา	อ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	 
90	เมกะวตัต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	และมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน�า้กับลกูค้าอุตสาหกรรม	ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการ	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2560

เงินปันผล จำ�นวน (บ�ท) จ่�ยจ�กกำ�ไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมด�

0.52 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 เครดิตภาษีคืนได้

0.08 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10 เครดิตภาษีคืนได้

0.01 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 3 เครดิตภาษีคืนได้

2.64 ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้รับเครดิตในการคำานวณภาษีเงินปันผล

รวม 3.25 บ�ทต่อหุ้น

 การลงทุนเพิ่มในกิจการร่วมค้า
	 เมื่อวันที่	 4	กุมภาพันธ์	2558	กลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นใน
สัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ	33.33	ใน	บริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	
จ�ากัด	 (เอ็นอีดี)	 ซึ่งจะท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ	
66.67	 เอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ต้ังอยู่
ในจังหวัดลพบุรี	 มีก�าลังการผลิตตามสัญญารวม	 63	 เมกะวัตต์	
ประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าลพบุรีโซลาร์	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	
กฟผ.	จ�านวน	55	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้าวังเพลิงโซลาร์	มีสัญญา
ซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จ�านวน	8	เมกะวัตต์	 
ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของทั้งสองโรงไฟฟ้ามีระยะเวลา	 5	 ปี	
และสามารถต่ออายุสัญญาได้คราวละ	 5	ปี	 โดยได้รับเงินส่วน
เพิ่ม	(Adder)	จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	สกพ.	จ�านวน	8	บาทต่อ 
กิโลวัตต์ชั่วโมง	เป็นระยะเวลา	10	ปี

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค�านวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ดังนี้

	 ณ	วันที	่31	มนีาคม	2558	เอก็โก	กรุป๊	มโีรงไฟฟ้าท่ีเดนิเครือ่ง
แล้ว	 จ�านวน	 23	แห่ง	 คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	3,767	เมกะวัตต์	
	 สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่	1	ปี	2558	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	
มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	(FX)	และภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี	จ�านวน	1,299	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	
570	ล้านบาท	โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าลดลงจ�านวน	495	ล้านบาท	ใน
ขณะที่ธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน	75	ล้านบาท	
 การประกาศจ่ายเงินปันผล
	 เมื่อวันที่	21	เมษายน	2558	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�า
ปี	2558	มมีตอินุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลส�าหรบัผลประกอบการครึง่ปี
หลังของปี	2557	ในอัตราหุ้นละ	3.25	บาท	โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	ได้จ่าย
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่	30	เมษายน	2558	
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CSR for all

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า จับมืออุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
เปิด “เส้นทางศึกษาธรรมชาติ น�้าตกมณฑาธาร” 
มุ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน�้าใกล้เมืองเชียงใหม่

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซึ่งก่อตั้งและสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อส่งเสริมการ 

อนุรักษ์ป่าต้นน�้า โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือเอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ กรมอุทยาน 
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จัดพิธีเปิด “เส้นทางศึกษา
ธรรมชาตนิ�า้ตกมณฑาธาร” อย่างเป็นทางการ ระยะทาง 1.6 กโิลเมตร ซึง่อยูบ่ริเวณน�า้ตกมณฑาธาร 

ภายในอทุยานแห่งชาตดิอยสเุทพ-ปยุ มุง่เป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนเิวศป่าต้นน�า้ใกล้เมอืงเชยีงใหม่ ส�าหรบั

เยาวชน ครอบครัว และนักท่องเที่ยวท่ีสนใจ โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ และ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ร่วมในพิธี
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	 บรรยากาศในงานอบอวลด้วยกลิ่นไอล้านนาในป่าใหญ่ที่
อุดมไปด้วยต้นไม้เขียวขจี	 ทั้งยังให้ร่มเงาปกคลุมพ้ืนที่จัดงาน	
โดยกิจกรรมหลักในช่วงเช้า	 แบ่งเป็น	 2	 โซน	 ได้แก่	 นิทรรศการ  
“ป่าน่ารักษ์”	 ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติและความ
สัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในน�้าตกมณฑาธาร	 ท่ีมาของการจัดท�า 
เส้นทางศกึษาธรรมชาติแห่งน้ี	และความส�าคญัของป่าต้นน�า้	และ
กิจกรรม	“ไทยรักษ์ป่า เพราะป่าน่ารกัษ์”	ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม	
“ฉันจะดูแล” ท่ีเปิดโอกาสให้เด็กๆ	 จากโรงเรียนไทยรักษ์ป่า 
ได้วาดภาพระบายสีเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าบ้านฉันลงบนเสื้อยืด	
และกิจกรรม	 “นิทานเล่าเรื่อง”	 โดยครูชีวัน	 วิสาสะ	นักเขียนและ 
นกัเล่านทิานส�าหรบัเดก็	ผูส้ามารถถ่ายทอดแนวคดิต่างๆ	ผ่านการ
เล่านิทานสู่เด็กๆ	ได้เป็นอย่างดี
	 นายชนะ	แพ่งพิบูลย์	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	กล่าว
ในฐานะประธานในพิธีเปิดฯ	 ว่า	 “ผมเชื่อว่าชาวเชียงใหม่ทุกคน
ตระหนกัดว่ีา	ป่าไม้ท่ีเมอืงเชยีงใหม่เป็นป่าต้นน�า้ส�าคญัท่ีหล่อเลีย้ง 
คนเชียงใหม่และคนท้ังประเทศ	 ท่ีเราจะต้องช่วยกันดูแลรักษา	 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกมณฑาธารใกล้เมืองเชียงใหม่	 จึง 

นับเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการเพ่ิมพูนและต่อยอดการเรียนรู ้
ของชาวเชียงใหม่	 โดยเฉพาะเยาวชน	 ซึ่งเป็นอนาคตของชาต	ิ 
จะได้มแีหล่งเรยีนรูท้างธรรมชาตท่ีิสมบรูณ์	ปลอดภัย	และเดนิทาง
สะดวก	ซึ่งจะช่วยสร้างความตระหนักในคุณค่าและความส�าคัญ
ของป่าไม้ต้นน�้าล�าธาร	รวมทั้งรักษาไว้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป”
	 ด้านนายปิยะ	 เจตะสานนท์	 รองประธานกรรมการมูลนิธิ
ไทยรักษ์ป่า	 และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงานบัญชีและ 
การเงิน	เอ็กโก	กรุ๊ป	กล่าวว่า	มูลนิธิไทยรักษ์ป่าเชื่อว่าหนทางที่จะ
รกัษาป่าไม้ต้นน�า้ล�าธารให้คงอยู่อย่างย่ังยืน	คอื	การปลกูจติส�านกึ 
ในใจคน	 เพ่ือให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความส�าคัญของ
ป่าไม้	 โดยเล็งเห็นว่าการเรียนรู้ด้วยการมีประสบการณ์ตรงกับ
ธรรมชาต	ิสามารถสร้างทัง้ความรู	้ความเข้าใจ	และแรงบนัดาลใจ 
ที่จะต่อยอดการเรียนรู้ให้กว้างไกลย่ิงขึ้น	 ตลอดจนยังก่อให้เกิด
ความตระหนักรู้ในคุณค่าของธรรมชาติ	 ซึ่งจะน�าไปสู่ความรู้สึกที่
จะหวงแหนและรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไป

เจ้าดวงเดือน	ณ	เชียงใหม่

ครูชีวันเล่านิทานให้เด็กๆ	ฟัง

ป้ายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
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	 ส�าหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย	 ผู้สนใจได้ร่วมเดินเท้าศึกษา
ธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกมณฑาธาร	 โดยม ี
คุณนิภาพร	 ไพศาล	 ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	
หรือ	“ผู้ช่วยจิ๋ว”	และ	ลุงตั๋น	มณีโต	ที่ปรึกษาชมรมสื่อความหมาย
ธรรมชาติ	 อดีตเจ้าหน้าท่ีพิทักษ์ป่า	 เป็นผู้น�าคณะฯ	 สู่การเรียนรู้
ระบบนิเวศป่าต้นน�้าที่ไม่สามารถพบได้ทั่วไป
	 กว่า	3	ชัว่โมง	ตลอดเส้นทาง	1.6	กิโลเมตร	ของป่าดบิแล้งแห่งน้ี	
เตม็ไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่	อากาศท่ีบรสิทุธ์ิ	และเย็นตามธรรมชาติ	
ผู้ช่วยจิ๋วและลุงตั๋นได้อธิบายและให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศ
ในป่า	ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตในป่า	 การปรับตัวของส่ิงมีชีวิต	
และความส�าคัญของป่าต้นน�้า	ผ่านป้ายสื่อความหมายทั้ง	12	จุด	
เช่น	พลูช้าง	หรือวานิลลาเมืองไทย	พันธุ์ไม้หายากที่พบได้ในเมือง
ไทยเท่านั้น	และได้รับการบันทึกว่าพบครั้งแรกท่ีอุทยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ-ปุย	พลูช้างเป็นไม้เลื้อย	 เติบโตโดยการอิงอาศัยต้นไม้
อ่ืน	 แต่ไม่ท�าร้ายต้นไม้ที่อิงอาศัย	 สะท้อนถึงการพ่ึงพาอาศัย 
ซึง่กันและกันของสิง่มชีวิีตในธรรมชาต	ิสลดัได	พืชทีส่ามารถเตบิโต
และอยู่ได้แม้ในที่แห้งแล้งบริเวณหน้าผา	หรือภูเขาหิน	 สลัดได 
มีลักษณะคล้ายกระบองเพชร	 ปรับตัวด้วยการเปล่ียนใบเป็น
หนาม	เพื่อลดการคายน�้า	และพัฒนาให้ทั้งต้นมีสีเขียว	เพื่อสร้าง 
คลอโรฟิลล์ที่ช่วยในการสังเคราะห์แสง	สะท้อนถึงความพยายาม
ในการปรับตัวเพื่อเอาชนะข้อจ�ากัดต่างๆ	เป็นต้น	
	 ส�าหรับไฮไลท์ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งน้ี	 คือ	 ช่วงท่ี 
ทางเดินขึ้นลงลาดชันอันเกิดจากภูมิประเทศที่เขา	2	ลูกมาบรรจบ
กัน	 ลักษณะของพ้ืนที่เช่นน้ีท�าให้เกิดร่องน�้า	 เมื่อพ้นจากจุดนี	้
ด้านหนึ่งจะเห็นน�้าใสเย็นท่ีไหลมารวมกัน	อีกด้านคือทัศนียภาพ
ของเมืองเชียงใหม่	 ซึ่งจุดการเรียนรู้นี้เชื่อมโยงให้เห็นว่าผืนป่า 
ดอยสุเทพ-ปุย	 เป็นแหล่งก�าเนิดของน�้าท่ีไหลลงสู่เบื้องล่าง	 เป็น
สายน�้าหล่อเลี้ยงผู้คนในเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง	
	 “เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งน้ีจะน�าผู้ที่สนใจ	 โดยเฉพาะ
เยาวชน	 เข้าไปเรียนรู้เก่ียวกับระบบนิเวศป่าดิบแล้งที่กระจายตัว
ในบริเวณหุบเขา	 สันเขาและริมล�าห้วยของพ้ืนท่ี	 ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างส่ิงมีชีวิตในระบบนิเวศ	ตลอดจนการพัฒนาและ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในธรรมชาติ	นอกจากนี้	ยัง
จะได้เหน็สายน�า้ท่ีถูกส่งจากผนืป่าผ่านน�า้ตกมณฑาธารทีส่วยงาม
ไหลลงสู่เมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน	 เพ่ือยืนยันว่าผืนป่าแห่ง
นี้มีความส�าคัญอย่างย่ิงในฐานะป่าต้นน�้าที่คอยหล่อเล้ียงเมือง
เชียงใหม่”	 นายวิทยา	นวปราโมทย์	 นักวิชาการป่าไม้เชี่ยวชาญ	 
ผูแ้ทนอธิบดกีรมอทุยานแห่งชาต	ิสตัว์ป่า	และพันธ์ุพืช	กรมอทุยาน
แห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	กล่าว	

ผู้ช่วยจิ๋วถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับป่า

พลูช้าง
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ข้อมูลเกี่ยวกับ 
“การพฒันาเส้นทางศกึษาธรรมชาตนิ�า้ตกมณฑาธาร”
เส้นทางศึกษาธรรมชาติน�้าตกมณฑาธาร	 มีระยะทาง
ประมาณ	1.6	 กิโลเมตร	 อยู่ในบริเวณน�้าตกมณฑาธาร	
ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย	มีลักษณะป่าเป็น
ป่าดงดิบแล้ง	ที่กระจายตัวอยู่บริเวณหุบเขา	สันเขา	และ
ริมล�าห้วยของดอยสุเทพ	มีพันธุ์ไม้ที่น่าสนใจ	และน�้าตก
มณฑาธารท่ีสวยงาม	 รวมท้ังบริเวณร่องเขาท่ีเป็นเสมือน
ทางส่งน�า้สูเ่มอืงเชยีงใหม่		นบัเป็นแหล่งเรยีนรูร้ะบบนเิวศ
ป่าต้นน�้าที่สมบูรณ์ใกล้เมืองเชียงใหม่	 	 ที่เหมาะส�าหรับ
การเรยีนรูข้องเยาวชน	ครอบครวั	และนกัท่องเท่ียวทีส่นใจ

การด�าเนินงานพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เริ่ม
ต้ังแต่ปี 2555 และแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 
2557	รวมเวลาทั้งสิ้น	25	เดือน	ประกอบด้วย		

• การปรบัปรงุเส้นทาง	โดยปรบัปรงุทางเดนิเท้า	ลานพัก
ในเส้นทาง	บันได	ราวกันตก	โดยค�านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานและการก่อสร้างที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ

• การสื่อความหมายธรรมชาติ	 โดยจัดท�าป้ายสื่อ 
ความหมาย	12	จุด	ตลอดเส้นทาง	ได้แก่	มอสส์-ผู้บ่งบอก 
ความชุ ่มชื้น	 ถอดรหัสลับก้อนหิน	 พลูช้าง-วานิลลา
เมืองไทย	 ไผ่-แตกหน่อออกดอกเพ่ือด�ารงเผ่าพันธุ ์	 
จอมปลวก-บ้านแสนสุข	หญ้าคมบาง	สลัดได	เขาทางส่ง
สายน�้า	ป่าดอยสุเทพ	ไม้สูงใหญ่	น�้าตก	และธรรมชาติอยู่
ได้คนอยู่รอด	 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับพันธุ์ไม้ส�าคัญและ
ระบบนิเวศของป่าต้นน�้า	 รวมท้ังสร้างแรงบันดาลใจให้
ช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่ตลอดไป

• การปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเท่ียว โดยจัดท�า
นทิรรศการ	จดุให้บรกิารข้อมลูความรู	้และบรกิารอปุกรณ์
พักแรม	เพ่ืออ�านวยความสะดวกส�าหรบัเยาวชน	ครอบครวั	
และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติน�้าตกมณฑาธาร ได้ที่ 

โทร. 0 5321 0244, 0 5321 0246

ป้ายสื่อความหมาย

ทางเดินไม้
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talk tell told

ก้าวแรกกับการพัฒนา
“โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ”

ในอินโดนีเซีย
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	 ส�าหรับประเทศไทย	 การพัฒนาและการน�า
พลงังานความร้อนใต้พิภพมาใช้ประโยชน์ยังถือว่าเป็น
เรื่องใหม่มากเมื่อเทียบกับหลายๆ	ประเทศ	 เนื่องจาก
แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพส่วนใหญ่ของโลกจะ
พบมากในบริเวณท่ีภูเขาไฟยังคุกรุ่นอยู่	 หรือท่ีเรียก
ว่า	“วงแหวนแห่งไฟ”	หรือ	“The	Ring	of	Fire”	ซึ่งอยู่

นอกจากการน�าพลงังานชวีมวล พลงังาน

น�้า พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงาน

ลม มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้ว พลังงาน

ความร้อนใต้พิภพ นับเป็นแหล่งพลังงาน

หมนุเวยีนอกีประเภทหนึง่ทีม่ศีกัยภาพใน

การน�ามาผลิตไฟฟ้าเช่นกัน
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รอบมหาสมุทรแปซิฟิกมาจนถึงแถวหมู่เกาะสุมาตราในภูมิภาค
อาเซียน	 โดยพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและสามารถน�าพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพมาผลิตไฟฟ้าได้	 เช่น	ประเทศฟิลิปปินส์	 อินโดนีเซีย	 
และนิวซีแลนด์
 อินโดนีเซียนับเป็นประเทศที่มีแหล่งพลังงานความร้อน 
ใต้พิภพมากเป็นอันดับ	 3	 ของโลก	 ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้
ถึง	 27,000	 เมกะวัตต์	 ด้วยศักยภาพดังกล่าว	บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	
จ�ากัด	 (มหาชน)	หรือเอ็กโก	 กรุ๊ป	บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนราย
ใหญ่แห่งแรกของไทย	 เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไฟฟ้าใน
อินโดนีเซีย	 จึงได้เข้าร่วมทุนในโรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน
ใต้พิภพ	 โดยถือหุ้น	 20%	 ใน	 “โรงไฟฟ้าสตาร์	 เอนเนอร์ย่ี”	 เมื่อ 
วันที่	30	กรกฎาคม	2557	
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Did you know
 วงแหวนไฟ (Ring of Fire)  
แนวร ่องสมุทร	 แนวภูเขาไฟ	 และ
บรเิวณขอบแผ่นเปลอืกโลก	ซึง่ทอดตวั
เป็นรูปโค้งเกือกม้าอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟ ิก	 รวมความยาวประมาณ	
40,000	 กิโลเมตร	แนววงแหวนไฟน้ีมี
ภูเขาไฟตั้งอยู่ถึง	452	ลูก	คิดเป็น	75%	
ของภูเขาไฟท่ียังคุกรุ่นอยู่ทั่วโลก	 โดย
หลายประเทศท่ีมีแนววงแหวนไฟพาด
ผ่านล้วนหาวธีิน�าพลงังานความร้อนใต้
พิภพขึน้มาใช้งานอย่างมปีระสทิธิภาพ

 แหล ่งความร ้อนใต ้พิภพ 
(Geothermal Reservoirs)	กลุม่ชัน้หิน 
ใต้ผิวโลกท่ีสามารถพัฒนาขึ้นเป็น
แหล่งความร้อนใต้พิภพได้	โดยอาศัยการพาความร้อน	(heat	
convection)	จากการใช้ของไหลใช้งาน	เช่น	น�้าน�าความร้อน
ขึ้นมาใช้งานบนผิวโลก	 เพ่ือให้ความร้อนโดยตรงหรือผลิต
กระแสไฟฟ้า	แหล่งความร้อนใต้พิภพแบ่งตามอุณหภูมิได้	 4	
ประเภท	ได้แก่	
	 1.	 แหล่งความร้อนใต้พิภพอุณหภูมิสูง	 มีอุณหภูมิสูง
กว่า	 150	 องศาเซลเซียส	 เกิดท่ีแผ่นเปลือกโลกธรณีภาค 
ชั้นนอก	 (lithosphere)	 หรือบริเวณภูเขาไฟมีพลัง	 (active	
volcanism)	 เช่น	 ชั้นหินแห้งร้อน	 (ชั้นหินใต้พิภพท่ีร้อน
และเป็นแหล่งพลังงานความร้อนปริมาณมหาศาล)	 แหล่ง
ความร้อนใต้พิภพอุณหภูมิสูงมักน�ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า	 
โดยฉีดน�้าลงไปพาความร้อนขึ้นมา	

	 2.	แหล่งความร้อนใต้พิภพอณุหภูมปิานกลาง	มอีณุหภูมิ
ระหว่าง	100-150	องศาเซลเซียส	
	 3.	 แหล่งความร้อนใต้พิภพอุณหภูมิต�่า	 มีอุณหภูมิ	 
30-100	 องศาเซลเซียส	 แหล่งความร้อนใต้พิภพอุณหภูม ิ
ปานกลาง	และอุณหภูมิต�่าพบในบริเวณชั้นหินอุ้มน�้า	(ชั้นหิน
ท่ีมีรูพรุนยอมให้น�้าซึมผ่านและสามารถกักเก็บน�้าได้	 มักเป็น
หนิทราย	หนิปนู	หรอืวัสดรุ่วน	เช่น	กรวด	ทราย	หรอืทรายแป้ง)	
มักน�าไปใช้ในระบบให้ความร้อนแก่ชุมชนและอุตสาหกรรม	
	 4.	 แหล่งความร้อนใต้พิภพที่มีอุณหภูมิต�่ากว่า	 30	 
องศาเซลเซียส	มักน�าไปใช้ให้ความร้อนแก่ที่พักอาศัยในฤดู
หนาว	แหล่งความร้อนใต้พิภพยังอาจแบ่งเป็นแหล่งความร้อน
ใต้พภิพทีอ่ยูบ่นพืน้ผวิโลก	(surface	geothermal	reservoirs)	
เช่น	น�า้พุร้อน	และแหล่งความร้อนใต้พิภพท่ีอยู่ใต้พ้ืนผวิโลกซึง่
ไม่สามารถมองเห็นได้	เช่น	ชั้นหินแห้ง	ชั้นหินแห้งร้อน	ชั้นหิน
อุ้มน�้า	อาจเรียกรวมว่า	แหล่งความร้อนใต้พิภพใต้พื้นผิวโลก

ที่มา	:	สารานุกรมพลังงานทดแทน	
(Alternative	Energy	Encyclopedia)
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	 โรงไฟฟ้าสตาร์	เอนเนอร์ยี่	มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	227	
เมกะวัตต์	ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า	2	หน่วย	ขนาด	110		เมกะวัตต์	 
และ	 117	 เมกะวัตต์	 เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี	 2543	
และ	2552	ตามล�าดับ	และขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าอินโดนีเซีย	 
ภายใต้สญัญาซือ้ขายไฟฟ้าระยะยาว	โดยถือเป็นโรงไฟฟ้าพลงังาน 
ความร้อนใต้พิภพแห่งแรกที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีส่วนเข้าไปร่วมทุน	
นอกจากนี้	 โรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังได้สิทธ์ิในการขายไฟฟ้าได้สูงสุด
ถึง	400	 เมกะวัตต์	ท�าให้ยังมีโอกาสขยายก�าลังการผลิตเพิ่มมาก
ขึ้นอีกด้วย
	 หากพิจารณาถึงกระบวนการผลิตไฟฟ้า	 โดยหลักการแล้ว	
กระบวนการผลติไฟฟ้าจากพลงังานความร้อนใต้พิภพไม่แตกต่าง
จากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทั่วไป	แต่สิ่งที่ต่างกันคือ	แทนที่จะน�า
เชือ้เพลงิ	เช่น	ก๊าซธรรมชาต	ิไปต้มน�า้ให้กลายเป็นไอน�า้แรงดนัสงู	
เราสามารถน�าไอน�้าแรงดันสูงใต้พ้ืนผิวโลกมาใช้ขับเคล่ือนเครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าได้โดยตรง
	 การลงทนุในโรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนใต้พิภพรวมท้ังการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ	 ยังคงเป็นธุรกิจท่ี 
น่าสนใจและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง	ตราบเท่าที่เรายัง
คงใช้ไฟฟ้าในการด�าเนินชีวิต	 โดยเป็นหนึ่งทางเลือกของพลังงาน
ที่ใช้ได้ไม่มีวันหมดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
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พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ...

พลังงานสะอาด
แห่งอนาคต
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แม้ “พลงังานความร้อนใต้พิภพ” จะได้ชือ่ว่าเป็นหนึง่ในพลงังานจากธรรมชาตทิีม่คีวามสะอาดปราศจาก

การก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม แต่ส�าหรับประเทศไทยเริ่มรู้จักและน�าพลังงานความร้อนใต้พิภพมาใช้

งานอย่างจริงจัง เมื่อ 20 กว่าปีที่ผ่านมา และมีโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานความร้อนใต้พิภพแค่เพียง 

แห่งเดียวเท่านั้น เพราะอะไร? คุณอดิศักดิ์ ชูสุข รักษาการแทนผู้อ�านวยการกลุ่มพลังงานสะอาดใหม่ 

ส�านกัวจิยัค้นคว้าพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทน และอนรุกัษ์พลงังาน กระทรวงพลงังาน ผูค้ลกุคลี

ศึกษาเร่ืองพลังงานใต้พิภพมายาวนานจะมาช่วยไขข้อข้องใจ พร้อมบอกถึงนโยบายที่ประเทศไทย 

จะน�าพลังงานความร้อนใต้พิภพนี้มาใช้ได้อย่างสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

	 พลังงานความร้อนใต้พิภพในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก	 เหมือนหรือ
ต่างกันอย่างไร

 แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพของโลก	 แบ่งได้เป็น	 
3	ลักษณะใหญ่ๆ	คือ	1. แหล่งท่ีเป็นไอน�้า (steam sources)  
หากมีอุณหภูมิของไอน�้าร้อนสูงเฉลี่ยกว่า	 240	 องศาเซลเซียส	
สามารถน�าเอาพลังงานจากไอน�้าร้อนไปหมุนเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า
ได้โดยตรง	2. แหล่งท่ีเป็นน�้าร้อน	 จะมีอุณหภูมิต�่ากว่า	 180	 
องศาเซลเซียส	 และบางแหล่งอาจมีก๊าซธรรมชาติเป็นส่วน
ประกอบอยู่ซึ่งถือเป็นแหล่งที่น่าสนใจมาก	และ	3. แหล่งที่เป็น
หินร้อนแห้ง (hot dry rock)	เป็นแหล่งทีส่ะสมพลงังานความร้อน
ในรปูของหินเนือ้แน่นโดยไม่มนี�า้ร้อนหรอืไอน�า้เกิดขึน้เลย	การน�า
มาใช้ประโยชน์จะต้องมีการอัดน�้าลงไปเพ่ือให้น�้าได้รับพลังงาน
ความร้อนจากหินร้อนนั้น	 จากน้ันถึงจะท�าการสูบน�้าร้อนนี้ขึ้นมา
ใช้ผลิตไฟฟ้า

	 แหล่งพลงังานความร้อนใต้พภิพใช่ว่าจะสามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าได้ทุกแห่ง	ปัจจัยส�าคัญขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

 ในการผลติกระแสไฟฟ้ามหีลกัการหลกัๆ	คอื	การน�าพลงังาน
กลไปปั่น	 turbine	 เพ่ือขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	
และส�าหรับแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพที่เป็นลักษณะไอน�้า
จงึสามารถน�าไอน�า้นีไ้ปใช้ผลติกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง	แต่ส�าหรบั
ประเทศไทย	 จ�าเป็นต้องอาศัยหลักการน�าน�้าร้อนจากแหล่งไป
ถ่ายเทความร้อนให้กับสารท�างานทีม่จีดุเดอืดต�า่	(Working	Fluid)	

เช่น	Freon,	Ammonia	และสารเหล่าน้ีจะรบัความร้อนจากน�า้ร้อน
แล้วเปล่ียนสภาพเป็นไอ	และมีความดันสูงขึ้น	 จนสามารถหมุน
กังหันผลติกระแสไฟฟ้าได้	ซึง่โรงไฟฟ้าชนดิน้ี	เราเรยีกว่าโรงไฟฟ้า
ระบบ	2	 วงจรซึ่งได้มีการพัฒนาข้ึนมาใช้ประโยชน์กันมากข้ึนใน
ปัจจบุนั	ตามทีไ่ด้กล่าวไปแล้วเบือ้งต้น	การผลติพลงังานจากแหล่ง
ความร้อนใต้พิภพมีปัจจัยหลัก	 ได้แก่	 อุณหภูมิของน�้าในแหล่ง 
กักเก็บ	 และอัตราการไหลของน�้า	 รวมทั้งสภาพพ้ืนท่ีของแหล่ง
น�้าพุร้อน

egco group    27



	 ประเทศไทยน�าพลังงานความร ้อนใต ้พิภพมาใช ้ เป ็น 
แหล่งท่องเที่ยวมากกว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าเพราะอะไร

 ด ้วยปริมาณการไหลของน�้ า 	 และอุณหภูมิของน�้ า	 
มีประสิทธิภาพในการใช้งานต�่าเกินไป	แหล่งน�้าพุร้อนส่วนใหญ่มี
ค่าต�่ากว่า	40	องศาเซลเซียส	ส่งผลถึงปัญหาการลงทุนเพื่อน�ามา
ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เวลานานกว่าจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	
ท�าให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนา	ตัวอย่างเช่น	 จากการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (2549)	 ในโครงการประเมินติดตาม
ศักยภาพโครงการพัฒนาแหล่งน�้าพุร้อนแม่จัน	 จังหวัดเชียงราย	
ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก	 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	ซึง่ได้ท�าการประเมนิศกัยภาพในการ
ใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า	 พบว่าน�้าพุร้อนท่ีได้จาก 
หลุมเจาะ	มีศักยภาพเพียงพอท้ังอัตราการไหลและอุณหภูมิของ
น�้าพุร้อน	 เพ่ือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยน�าน�้าพุร้อนมาเป็น
แหล่งพลังงานให้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าแบบ	Binary	system	
และสามารถคืนทุนได้ภายใน	15	ปี

	 ทีอ่�าเภอฝาง	จงัหวดัเชยีงใหม่	ท�าไมถึงตัง้โรงไฟฟ้าพลงังาน
ความร้อนใต้พิภพได้

 โรงไฟฟ้าฝาง	 ถือได้ว่าเป็นโครงการเอนกประสงค์พลังงาน
ความร้อนใต้พิภพแห่งเดียวในประเทศไทย	ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยได้พัฒนาผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์
โดยตรง	แหล่งน�้าพุร้อนฝางมีบ่อน�้าร้อนมากกว่า	100	บ่อ	โผล่ให้
เหน็อยู่ในหนิแกรนติอณุหภมูขิองน�า้พุร้อนสงูกว่า	90°C	และอตัรา
การไหลข้ึนมาเองตามธรรมชาติของน�้าพุร้อน	 วัดได้	 22.4	 ลิตร/
วินาที	 การศึกษาข้ันต้นบ่งชี้ว่า	 อัตราการไหลของน�้าร้อนจากบ่อ
เจาะส�ารวจตื้นประมาณ	100	 เมตร	มีความเหมาะสมต่อการน�า
มาผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระบบ	 2	 วงจร	 (binary	 cycle)	 ขนาด
ก�าลังผลิต	 300	 กิโลวัตต์	 ดังนั้น	 ในปี	 พ.ศ.	 2532	 จึงได้ท�าการ 
ติดตั้งโรงไฟฟ้าสาธิตท่ีใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นแห่งแรก
ในประเทศไทยและเป็นแห่งแรกในเอเชยีอาคเนย์ด้วย	กระแสไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้ปีละประมาณ	1,200,000	 กิโลวัตต์-ชั่วโมง	จะถูกส่งต่อ
เข้ากับระบบสายส่งไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

น�้าพุร้อนฝาง บ่อน�้าร้อนฝาง
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	 นอกจากน�าน�้าร้อนมาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว	 โรงไฟฟ้าฝาง
ยังใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ	ด้านใดได้อีก

 โรงไฟฟ้าฝางยังได้น�าน�้าร้อนที่ออกจากโรงไฟฟ้าหลังผ่าน
กระบวนการผลติพลงังานไฟฟ้าแล้วซึง่มอีณุหภมูปิระมาณ	75-80	
องศาเซลเซียส	สามารถน�าไปท�าประโยชน์ได้หลายประการ	และ
สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้อย่างดี	ทั้งน�าไปใช้ในกระบวนการอบ
แห้ง	เช่น	อบพริก,	ล�าไย,	สิ้นจี่,	มะม่วง,	สตรอเบอร์รี่	ฯลฯ	น�าไป
ใช้ในระบบเครื่องท�าความเย็นแบบดูดละลาย	 (Absorption	Air)	 
ของเครื่องปรับอากาศ	น�าไปใช้ที่ห้องอาบน�้าแร่	 ไว้บริการส�าหรับ
นักท่องเท่ียวท่ีอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก	และสุดท้ายน�้าที่
ผ่านกระบวนการทั้งหมดแล้วจะถูกท�าให้เย็นตัวลงเท่ากับน�้าตาม
สภาพแวดล้อมปกติแล้วปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	 เพ่ือใช้
ส�าหรับการเกษตรต่อไป	

	 กรมพลังงานทดแทน	และอนรัุกษ์พลงังาน	มนีโยบายส่งเสรมิ
การใช้พลังงานความร้อนใต้พิภพต่อไปอย่างไร

 ทางกรมฯ	ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าที่	 1	 เมกะวัตต์	 ไว้
ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทน	 โดยหน่วยงานต่างๆ	 ของภาครัฐ	
ได้มคีวามร่วมมอืกันในการศกึษาพัฒนาต้นแบบการพัฒนาแหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทย	 โดยจะร่วมกันศึกษา
เทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจากประเทศผู้พัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 เพ่ือประกอบ

การประเมนิศกัยภาพการพัฒนาแหล่งพลงังานความร้อนใต้พิภพ	
พร้อมกับหาแหล่งพลงังานความร้อนใต้พิภพ	หรอืปรบัปรงุแหล่งท่ี
มีอยู่	ที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการพัฒนาเบื้องต้น	

	 แสดงว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพยังมีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยในอนาคต

 ถูกต้อง	เพราะพลังงานความร้อนใต้พิภพมิใช่แค่น�ามาผลิต
ไฟฟ้าเท่านัน้	แต่ยังมนี�ามาใช้ประโยชน์ด้านอืน่ๆ	อกีหลายด้าน	ซึง่
ความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้พลังงานความร้อนจากใต้พิภพ
จะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน�้าร้อน	อัตราการไหลของน�้า	 ในแต่ละ
แหล่ง	รวมถึงปัจจยัอืน่ๆ	เช่น	ความต้องการของชมุชน	การใช้พ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์	เราอาจจะเหน็ว่าแหล่งน�า้พุร้อนมากกว่า	80%	
ในประเทศ	ถูกใช้เพื่อการท่องเที่ยว	เช่น	การอาบน�้าแร่	ต้มไข่	นั้น	
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ด�าเนินการได้ง่ายๆ	โดยชุมชน	สามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้ดี	 ส่วนการน�าน�้าร้อนจาก
แหล่งฯ	มาผลิตเป็นพลังงาน	 ไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้า	
หรือจะการใช้เพ่ือความร้อนโดยตรง	 เช่น	 ห้องอบแห้ง	 ห้องเย็น
นั้น	 จะเป็นต้องมีการศึกษาและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	มี
ความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์	 ซึ่งจะต้องมีการประสานงานระหว่าง
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานของภาครัฐท่ีเข้าไป
พัฒนาแหล่งน�้าพุร้อน	 เพ่ือให้การด�าเนินโครงการบรรลุผลส�าเร็จ
และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	

โรงไฟฟ้าฝาง ถือได้ว่าเป็น

โครงการเอนกประสงค์พลังงาน

ความร้อนใต้พิภพแห่งเดียวใน

ประเทศไทย ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทยได้พัฒนา

ผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ประโยชน์
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ที่มาจาก	:	หนังสือสารพัดวิธี	เลี้ยงเงินให้เชื่อง
โดย	:	กาญจนา	หงษ์ทอง

 ที่ผ่านๆ มาจะเป็นอย่างไรก็ช่าง แต่ปีนี้ทุกๆ 

เดือน รับปากกับคนที่คุณสบตาอยู่ในกระจกว่า 

จะรูดบัตรเครดิตไม่ให้เกิน 20% ของรายได้ จะได้

หายจนซะที

	 80%	 ของผู้ที่ถือบัตรเครดิต	 มีบัตรเครดิตพกติดตัวอยู่ใน
กระเป๋าสตางค์มากกว่า	1	ใบ	ทัง้ทีจ่รงิแค่บตัรใบเดยีวก็มอีานภุาพ
เพียงพอที่จะท�าให้หน้ีงอกขึ้นในกระเป๋าสตางค์ของคุณได้แล้ว	
เลือกแค่ใบเดียวท่ีโดนๆ	ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้งานของคุณ
ดีกว่า	 แล้วยกเลิกบัตรที่ไม่ใช้	 เคลียร์ให้พ้นจากกระเป๋า	 อย่าใช้ 
ข้ออ้างทีว่่าพกไว้เผือ่ฉกุเฉนิ	เพราะพวกทีห่นีส้นิล้นพ้นตวัส่วนใหญ่
ก็มีเหตุจากเรื่องฉุกเฉินจอมปลอมแทบทั้งสิ้น
	 อย่างเพิ่งมอง	“บัตรเครดิต”	ในแง่ร้ายเสมอไป		โทษก็เยอะ	
แต่คุณก็แยะ	อย่างน้อยเวลาพกบัตรเครดิต	คุณก็สะดวกสบายที่
ไม่ต้องพกเงินเยอะๆ	ให้ตุงกระเป๋า	เพราะถ้าเงินสดหาย	ก็จะหาย
แล้วหายเลย	แต่ถ้าเป็นบัตรเครดิต	หากโทรอายัดได้ทัน	 เงินก็ยัง
อยู่ครบ	หรือยามท่ีคุณต้องการใช้เงินฉุกเฉิน	 บัตรเครดิตก็ช่วยกู้

บัตรเครดิต...
รูดแล้วสุขหรือทุกข์ถนัด
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สถานการณ์ได้	 อยากได้โน้ตบุ๊คไว้ใช้งานซักเครื่อง	 เด๋ียวนี้ก็มี
บริการผ่อนช�าระแบบปลอดดอกเบี้ย	 ได้สะสมแต้มเอาไว้แลก
รางวัล	แต่ข้อดีท่ีสุดของบัตรเครดิตคือ	 เป็น	 “เครื่องมือในการ
สร้างเครดิตทางการเงิน”	 ให้กับคุณโดยอัตโนมัติ	 ใช้ดี...ช�าระ
ดี...เครดิตดี	แต่ถ้าใช้ดี...ช�าระสะดุด...เครดิตช�ารุด
	 เมื่อปลงใจจะใช้ชีวิตแบบมีบัตรเครดิตพกติดกระเป๋า
สตางค์ซักใบ	จ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีคุณต้องรู้ว่า	มี	 “ค่าธรรมเนียม”	
อะไรบ้างท่ีคุณต้องจ่าย	 เป็นต้นว่าค่าธรรมเนียมแรกเข้า	 
ค่าธรรมเนียมรายปี	 ซึ่งปัจจุบันมีผู้ออกบัตรหลายเจ้ายกเว้น 
ค่าธรรมเนียมให้	 แล้วกรณีล่าช้า	 จะถูกชาร์จดอกเบ้ียเท่าไหร	่
หรอืกรณีช�าระเฉพาะขัน้ต�า่	จะถูกชาร์จดอกเบีย้อย่างไร	ไปจนถึง 
ถ้าน�าบัตรเครดิตไปรูดเงินสดจากตู ้ เอทีเอ็ม	 ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมเท่าไหร่	และจ่ายดอกเบี้ยอีกเท่าไหร่	ถึงแม้ตอนเริ่ม
ท�าบัตร	 คุณจะมุ่งมั่นว่า	 ฉันจะไม่กดเงินสด	 ฉันจะช�าระเต็ม
วงเงิน	แต่เรื่องพวกนี้ต้องรู้ไว้	จะได้ใช้บัตรเครดิตอย่างรู้เท่าทัน
บัตรเครดิต
	 บัตรเครดิตเป็นบัตรอ�านวยความสะดวก	 ทุกครั้งที่เปิด
กระเป๋าสตางค์แล้วหยิบออกมารูด	 โปรดเตือนตัวเองเสมอว่า	
คุณต้องมีความสามารถในการช�าระเงินก้อนน้ี	 เมื่อมีหนังสือ
เรียกเก็บเงิน	ถ้าไม่แน่ใจ	อย่าได้อนุญาตให้บัตรเครดิตออกมา
พ่นหายใจนอกกระเป๋าสตางค์เป็นอันขาด
	 จงสัญญากับตัวเอง	 เมื่อเริ่มต้นคบหากับบัตรเครดิต 
ใบแรกในชีวิตว่าข้าพเจ้า	 “จะไม่ใช้บัตรเครดิตเป็นแหล่ง 
หมุนเงิน”	เป็นอันขาด	ไม่ว่าจะช็อตเงิน	ชักหน้าไม่ถึงหลัง	หรือ
อัตคัดสภาพคล่องทางการเงินแค่ไหนก็ช่าง	 จะไม่เดินไปที ่
ตู้เอทีเอ็มแล้วหยิบบัตรเครดิตออกมากดเงินสด	 เพราะถ้า
คุณผิดกฎเหล็กข้อน้ีเมื่อไหร่	 หนี้มันคอยจ้องจะกระโจนเข้า 
กระเป๋าสตางค์ของคุณอย่างไม่ให้ทันได้รู้เนื้อรู้ตัว
		 ไม่ควรใช้บัตรเครดิตในการจับจ่ายใช้สอยประจ�าวัน 
ทั่วๆ	 ไป	 เช่น	ค่าอาหาร	 เสื้อผ้า	 ไม่ควรจะจ่ายด้วยบัตรเครดิต	
เพราะการใช้บัตรเครดิตแทนเงินสดมากไป	 เป็นนิสัยที่จะน�า
ไปสู่การก่อหน้ีบัตรเครดิตในที่สุด	 ดังน้ัน	 การใช้จ่ายส�าหรับ 
สิง่จ�าเป็นทีต้่องใช้ในชวิีตประจ�าวันควรใช้เงนิสด	ทิง้บตัรเครดติ
ไว้ในกระเป๋าสตางค์จะดีกว่า
	 อย่าใช้บัตรเครดิต	ทั้งๆ	ที่มีเงินสดพอจ่าย	นิสัยนี้มักจะ
เป็นของคนประเภทที่อยากได้ของชิ้นนี้	 แต่ยังไม่อยากจ่าย
เงินสด	 เลยหยิบบัตรเครดิตมาใช้แทน	 เพ่ือให้รู้สึกเหมือนยังมี
เงินสดเหลืออยู่ในกระเป๋าเหมือนเดิม	แต่ได้ของใหม่มาใช้แล้ว	
แต่ไม่ทันคิดว่าการทิ้งเงินสดไว้ในกระเป๋าสตางค์โดยวิธีนี้	มีหนี้
ที่ต้องจ่ายในอนาคต	

ทุกครั้งที่เปิด

กระเป๋าสตางค์แล้วหยิบ

ออกมารูด โปรดเตือน

ตัวเองเสมอว่า คุณต้อง

มีความสามารถในการ

ช�าระเงินก้อนนี้
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	 ซึ่งอันท่ีจริงแล้ว	 การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลายอย่างเหล่านี้	นอกจากเป็น
ประโยชน์กับตัวเองแล้ว	 ยังส่งผลต่อการ
ประหยัดพลังงาน	และช่วยโลกไปในตัวได้
อีกด้วย
	 1.	ตรวจอุปกรณ์ทั้งในและนอกบ้าน	
ลดการส้ินเปลืองท้ังเงินทองและพลังงาน
โดยใช่เหตุ	 ตลอดจนเพ่ือความปลอดภัย
ด้วย	 อาทิ	 กริ่งประตู	ความช�ารุดของ 
สายไฟ	 ตรวจดูโคมไฟสนามหรือโคมไฟ 
หน้าบ้าน	 ควรหลีกเหล่ียงการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ ้ า 	 อาทิ 	 โทร ทัศน ์ 	 เครื่ อ ง เ สียง	
คอมพิวเตอร์	 เพ่ือป้องกันไม่ให้อุปกรณ์
ไฟฟ้าเหล่านี้ช�ารุดเสียหายเมื่อเกิดฟ้าผ่า
ขึ้นในบริเวณใกล้เคียง	ควรปิดสวิตซ์	และ
ถอดปลัก๊ทุกครัง้เมือ่เลกิใช้งาน	ประหยัดท้ัง
ไฟและลดความความเสียหายได้

Get ready 
for the 
rain

ฤดูกาลแห่งความชุ่มฉ�่าก�าลัง

จะเข้ามา หน้าฝนทีไรมีอยู่ไม่ก่ี

เร่ืองที่เราเป็นห่วงกังวล หลักๆ 

คอื เร่ืองการจราจร และอปุกรณ์

ไฟฟ้า และความปลอดภยัภายใน

บ้าน การซ่อมแซมบ้าน หลังคา

บ้าน การระบายน�้า เป็นต้น เหล่า

นี้ถือเป็นสิ่งที่ดีในการเตรียมตัว 

รับมือกับหน ้าฝนเพื่อความ

ปลอดภัย
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		 2.	 วางแผนการเดินทางและตรวจ
สอบความพร ้อมของรถ	 ทางท่ีดีควร 
หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาหลัง 
ฝนตกใหม่ๆ	 เพราะการจราจรจะติดขัด
ท�าให้เสียทั้งเวลาและเปลืองน�้ามันโดย
ใช่เหตุ	 ถ้าจ�าเป็นก็ควรใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะ	อย่างเช่นรถไฟฟ้า	 ในเรื่องของ
ความปลอดภัยในหน้าฝน	 สิ่งส�าคัญคือ	
ควรเช็คและเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่	 เพราะ
นอกจากจะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่สถิติ
เกิดข้ึนได้ง่ายกว่าฤดูกาลอื่นแล้ว	 ยังช่วย
ลดการสิ้นเปลืองน�้ามันจากการแตะเบรก
บ่อยๆ	อีกด้วย

	 3.	 ระดับอุณหภูมิในรถและระดับ 
แสงสว่างในบ้าน	 อย่าให้ความเคยชินใน
การใช้เครื่องปรับอากาศในรถท�าให้เรา
สิ้นเปลืองพลังงานโดยใช่เหตุ	 ควรปรับ
อุณหภูมิในรถให้อยู่ที่ระดับที่เหมาะสม	
ส่วนในบ้านไม่จ�าเป็นก็ไม่ควรเปิด	 เช่น
เดียวกัน	ในบ้านไฟดวงใดที่ไม่จ�าเป็นก็ปิด	
แล้วเปลี่ยนมาเปิดม่านในต�าแหน่งกระจก
ใส	ทีส่ามารถเปิดรับแสงทีไ่ม่จ้าของหน้าฝน
ได้	ดึงเอาความพอดีของสภาพแสงหน้าฝน
ที่ไม่มีความร้อน	มาใช้ทั้งประหยัดไฟ	และ
ประหยัดแอร์ได้อีกด้วย

	 4.	ซักผ้าอย่างไรให้เหมาะสม	หลาย
คนอาจเข้าใจว่า	 การซักผ้าครั้งละมากๆ	
เป็นเรื่องที่ดี	 ที่จริงแล้วก็ไม่เสมอไป	ลอง
เปล่ียนนิสัยการซักผ้าแบบเดิมๆ	มาซักผ้า
ให้บ่อยขึ้นในจ�านวนที่พอเหมาะ	 จะช่วย
ลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่ส ่งผล
ต่อกลิ่นอับ	 ซักวันเว้นวันในจ�านวนที่พอดี	
จะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่โล่งมากพอในการ
ตาก	มีพื้นที่ให้ลมเข้าถึง	ประกอบกับเลือก 
ผงซักฟอกที่ป ้องกันกลิ่นอับก็จะช ่วย
ลดปัญหาเสียเวลาในการตากผ้า	 และ 
สิ้นเปลืองอื่นๆ	ที่จะตามมา	

F.Y.I. 
ปัจจุบัน	 การรองน�้าฝนไว้ใช้นั้นได้รับความนิยมน้อยลง	 อาจจะด้วยสภาพอากาศ	 ฝุ่นควันพิษที่มีมาก	 แต่ 
อย่างน้อยการเก็บกักน�า้ฝนไว้ใช้ในการอปุโภคนัน้ก็ยังเป็นไอเดยีท่ีน่าสนใจอยู่	คนเมอืงยังสามารถหันมารองเก็บ
น�า้ฝนมาเป็น	“น�า้ใช้”	ในกิจกรรมหลายรปูแบบท่ีไม่ต้องใช้น�า้สะอาดมาก	เช่น	ใช้ล้างรถ	รดน�า้ต้นไม้	ใช้ในห้องน�า้	
ใช้ส�าหรับเช็ดล้างลานหน้าบ้าน	หรือพื้นภายนอกอาคาร	ใช้ล้างเฟอร์นิเจอร์	ล้างประตู	รั้ว	หรือ	ชุดเก้าอี้ในสนาม	
แน่นอนว่าปรมิาณน�า้ต้องจ�านวนมหาศาล	คดิดวู่าน�า้ฝนจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากบลิค่าน�า้ประปาไปได้เท่าไร	
แล้วยังถือเป็นการช่วยลดทรัพยากรโลกได้มากเลยทีเดียว	
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Forces of Nature
เป็นเวลายาวนานนับพันปีที่ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ได้

สร้างสรรค์คณุประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนษุย์ โดยเฉพาะพลงังาน

จากธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกน�ามาใช้อย่างต่อเนื่อง ตัวอย่าง

เช่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ ซ่ึงไม่เพียงแต่จะกลายเป็นต้นทุน

ส�าหรับใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็น 

จุดก�าเนิดของ “น�้าพุร้อน” หนึ่งในของขวัญล�้าค่าจากธรรมชาติที่

ทุกคนรู้จักกันดีในแง่ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในกลุ่ม

คนรักสุขภาพ
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น�้าพุร้อนสันก�าแพง



	 1.	น�้าพุร้อนที่เกิดอยู่บริเวณหินอัคนี	
น�้าใต้ดินได้รับการถ่ายเทความร้อนจาก
หินอัคนีที่มีความร้อนในระดับลึก	 และ 
ไหลย้อนกลับสู่ผิวดิน
	 2.	 น�้าพุร้อนท่ีเกิดอยู่ใกล้หรือเกิด
อยู่ในหินแกรนิต	 จะได้รับความร้อนจาก
การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี	 ซึ่งมีค่า
ค่อนข้างสูงอยู่ในหิน	น�้าพุร้อนส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยจะเกิดจากปัจจัยนี้
	 3.	น�า้พุร้อนทีเ่กิดอยู่บรเิวณรอยเลือ่น 
มีพลังได้รับการถ่ายเทความร้อนจาก 
แรงเฉือน	และรอยเล่ือนดังกล่าวเป็นช่อง
ทางน�าน�า้เย็นไหลลงสูร่ะดบัลกึแล้วไหลขึน้
สู่ผิวดินเป็นน�้าพุร้อน
	 4.	รอยเลือ่นปกตใินทศิทางเหนอื-ใต้	
ทีเ่กิดอยู่ท่ัวไปในช่วงเวลาไม่เกิน	1.8	ล้านปี	
(หลงัยุคเทอร์เชยีร)ี	เป็นตวัท�าให้ความร้อน
เพิ่มขึ้น
	 5.	บริเวณประเทศไทย	 ในบางพ้ืนที่
จะมีค่าการไหลถ่ายความร้อนสูง	 (High	
heat	flow)	ซึ่งเป็นผลมาจากชั้นเปลือกโลก
และชั้นแมนเทิล	 (mantle)	บางหรืออยู่ตื้น
กว่าปกติ
	 ส�าหรับในเมืองไทย	 มีการค้นพบ
แหล่งน�า้พุร้อน	จ�านวน	112	แหล่ง	กระจาย
อยู่ท่ัวไปตัง้แต่ทางภาคเหนอื	ภาคตะวนัตก	 
ภาคกลาง	 และภาคใต้	 โดยมีอุณหภูมิ
น�้าร้อนที่ผิวดินอยู่ในช่วง	 40-100	 องศา
เซลเซียส	
	 ปัจจบุนักระแสการดแูลรกัษาสขุภาพ
ด้วยน�้าแร่ร้อนจากธรรมชาติ	 ได้กลายเป็น
เทรนด์สุขภาพที่ได้รับความนิยมมากขึ้น
เรื่อยๆ	 ดังจะเห็นได้จากแหล่งน�้าพุร้อน 
หลายแห ่ง ท่ีมีบริการอาบน�้ าแร ่และ 
แช่น�้าแร่เพ่ือสุขภาพ	 ซึ่งเหตุผลหลักก็คือ	
อุณหภูมิของน�้าแร่ร้อนจะช่วยให้ระบบ
การไหลเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้น	

Healthy Hot Spring
	 น�้ า พุ ร ้ อนหรือน�้ าแร ่ ร ้ อน 	 เป ็น
ปรากฏการณ์ธรรมชาตอิย่างหนึง่ทีบ่่งบอก
ว่าใต้พ้ืนดินบรเิวณนัน้มอีณุหภูมสิงู	ซึง่อาจ
เกิดจากความร้อนท่ียังหลงเหลืออยู่ของ
ภูเขาไฟ	หรือเกิดจากน�้าใต้ดินได้รับความ
ร้อนจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี
ในหินอัคนี	 แล้วเมื่อไหลกลับขึ้นมาบน
ผิวดินก็จะเกิดเป็นน�้าพุร้อนในอุณหภูมิ
ต่างๆ	 กัน	 ในพ้ืนท่ีท่ีน�้ามีอุณหภูมิสูงมาก
จนถึงจุดเดือด	 น�้าจะเดือดจัดหรือพุ่งข้ึน
มา	กลายเป็น	“น�้าพุร้อน”	ส่วนในบางพื้นที่
ที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักก็จะมีน�้าร้อนไหล
ขึ้นมาจากใต้ดิน	 ซึ่งการท่ีจะเกิดน�้าพุร้อน 
ในแต่ละพ้ืนท่ีนั้น	 นักธรณีวิทยาเชื่อว่าจะ
ต้องมีปัจจัยที่ท�าให้เกิดได้ดังต่อไปนี้
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นอกจากนั้นแล้วในน�้าแร่ร้อนก็ยังมีแร่ธาตุ
ต่างๆ	ที่มีคุณสมบัติในด้านการบ�ารุงรักษา
ผิวพรรณ	ท�าให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส	
อีกท้ังยังช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย 
กล้ามเนื้อ	 และบ�าบัดอาการทางกระดูก
และไขข้อได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	 แต่ทั้งนี้	
วิธีการแช่น�้าแร่ร้อนที่ถูกต้องก็คือ	 ควรลง
แช่ครั้งละไม่เกิน	 10-15	นาที	 แล้วพักขึ้น
มาสูดอากาศภายนอก	จากนั้นจึงลงไปแช่
ใหม่	 เพราะการลงแช่นานเกินไปจะท�าให้
ร่างกายเสียเหงื่อและเกิดอาการขาดน�้าใน
ร่างกาย	 จนอาจเกิดอาการหน้ามืด	หมด
สตไิด้	และหลงัจากท่ีแช่น�า้แร่ร้อนเรยีบร้อย
แล้ว	 ควรจิบน�้าหรือน�้าผลไม้คั้นสด	 จะ
ช่วยให้ร่างกายรู้สึกสดช่ืนกระปรี้กระเปร่า
มากยิ่งขึ้น	

Extraordinary Experience
	 ในบรรดาแหล่งน�้าพุร้อนหรือน�้าแร่
ร้อนตามธรรมชาติที่มีอยู่มากมายหลาย
แห่งน้ัน	 แหล่งน�้าพุร้อนในเขตภาคเหนือ	
ถือเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมท่ีเหล่า
คนรักสุขภาพและนักท่องเที่ยวทุกเพศทุก
วัยต่างก็เลือกที่จะมาแวะเวียนอยู่ไม่ขาด
สายแทบจะตลอดท้ังปี	 โดยเฉพาะแหล่ง
น�้าพุร้อน	4	แห่งที่มีชื่อเสียงมายาวนานนับ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	
	 เริ่มต้นด้วย	น�้าพุร้อนแจ้ซ้อน	 ตั้ง
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	 จังหวัด
ล�าปาง	 นับเป็นน�้าพุร้อนที่มีสภาพการเกิด
ทางธรณีวิทยาท่ีน่าสนใจ	มีกลิ่นก�ามะถัน
ค่อนข้างอ่อน	 โดยมีจ�านวนทั้งหมด	 9	บ่อ	
และมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของน�้าประมาณ	
73	องศาเซลเซียส	มีไอน�้าสีขาวลอยฟุ้งขึ้น
จากบ่อปกคลมุคล้ายกับหมอก	รอบบรเิวณ
น�า้พุร้อนมโีขดหินน้อยใหญ่กระจดักระจาย
อยู่ท่ัวไป	 การเดินทางไปน�้าพุร้อนแจ้ซ้อน	
แนะน�าให้ตัง้ต้นจากตวัเมอืงล�าปาง	ไปตาม
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข	1035	(ล�าปาง-

วังเหนือ)	จนถึงปากทางเข้าอ�าเภอแจ้ห่มไป
ประมาณ	3	กิโลเมตร	พอถึง	กม.ที	่58	เลีย้ว
ซ้ายมาตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข	
1287	ผ่านอ�าเภอเมืองปาน	และเลี้ยวไป
ตามทางหลวงจงัหวัดหมายเลข	1252	(ข่วง
กอม-ปางแฟน)	เป็นระยะทางประมาณ	11	
กิโลเมตร	 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่ง
ชาตติามทางส�านกังานเร่งรดัพัฒนาชนบท	
(รพช.)	อีกประมาณ	3	กิโลเมตร	ก็จะถึงที่
ท�าการอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
 โป่งเดือดป่าแป๋	 ตั้งอยู่ในเขตบ้าน
แม่แสะ	ต�าบลป่าแป๋	อ�าเภอแม่แตง	จงัหวัด
เชียงใหม่	 เป็นบ่อน�า้พุร้อนที่ทางธรณีเรียก
ว่า	“ไกเซอร์”	(Geyser	type)	หรือน�้าพุร้อน 
ที่พุ่งขึ้นจากพ้ืนดินเป็นช่วง	ๆ	ตามแรงดัน
ใต้ผิวดิน	 มีปริมาณมากกว่าบ่อน�้าร้อน	

(hot	pool)	ซึ่งเป็นเพียงน�้าผุดขึ้นมาเท่านั้น	
โป่งเดือดป่าแป๋มีบ่อขนาดใหญ่จ�านวน	 3	
บ่อ	โดยบ่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะมีน�้าพุพุ่ง
สูงขึ้นมาประมาณ	2	เมตร	ทุกๆ	30	วินาที	
มีความร้อนประมาณ	 99	 องศาเซลเซียส	
บริเวณใกล้บ่อใหญ่	จะมีห้องอาบน�้าซึ่งน�า
น�า้ร้อนจากโป่งเดอืดผ่านท่อเข้ามา	ส�าหรบั
โป่งเดือดแห่งนี้	 ถือเป็นน�้าพุร้อนประเภท 
ไกเซอร์ที่ใหญ่ท่ีสุดของเมืองไทย	 การ
เดินทางไปเที่ยวน�้าพุร้อนโป่งเดือดป่าแป	๋
แนะน�าให้เดนิทางจากเชยีงใหม่ไปตามเส้น
ทางหลวงหมายเลข	1095	แม่มาลัย-ปาย	
จากนั้นพอถึงแยกตลาดแม่มาลัย	 อ�าเภอ
แม่แตง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ให้เล้ียวเข้าไป
ประมาณ	35	 กิโลเมตร	แล้วเล้ียวขวาอีก	
7	กิโลเมตร	
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น�้าพุร้อนแจ้ซ้อน



The Trip Guide
See	บนเส้นทางของน�้าพุร้อนทั้ง	 4	แห่ง	 ยังมีแหล่ง
ท่องเที่ยวอีกมากมายท่ีอยากแนะน�าให้ลองแวะไป
เที่ยวชม	 อาทิ	 น�้าตกแจ้ซ้อน	 น�้าตกแม่มอญ	และ
น�้าตกแม่ขุน	 ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ 
แจ้ซ้อน	หรอืจะเป็นการเดนิเท่ียวชมเส้นทางธรรมชาติ
ภายในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง	 ซึ่งโป่งเดือด 
ป่าแป๋กเ็ป็นบอ่น�า้พรุ้อนทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องอทุยานฯ	
แห่งน้ี	ส่วนใครท่ีเดินทางไปบ่อน�า้พุร้อนฝาง	ก็อย่าลมื
แวะชมความงามของน�า้ตกโป่งน�า้ดงัและถ�า้ห้วยบอน	
เช่นเดียวกับถ�้าเมืองคอน	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแวะเที่ยว
ระหว่างทางไปน�า้พุร้อนสนัก�าแพงท่ีคณุไม่ควรพลาด

Eat	 เมนูยอดนิยมส�าหรับทริปอาบน�้าแร่แช่น�้าร้อน 
ในครั้งน้ีก็คือ	 ไข่ต้มน�้าแร่	 ซึ่งจะต่างจากไข่ต้มท่ัวไป
ตรงที่ไข่แดงและไข่ขาวจะมีลักษณะสุกก�าลังดี	 ไม่
แข็ง	 ลักษณะเน้ือไข่จะเหมือนมะพร้าวอ่อน	 ซึ่ง
สามารถน�ามาดัดแปลงเป็นเมนูอื่นๆ	 ได้หลายชนิด	
เช่น	ย�าไข่แช่น�้าแร่	เป็นต้น	

Relax	แหล่งน�้าพุร้อนทั้ง	4	แห่ง	จะมีบริการห้องอาบ
น�้าแร่ไว้ให้ส�าหรับผู้ท่ีต้องการอาบหรือแช่น�้าแร่ร้อน	
ซึ่งบางแห่งก็จะเป็นลักษณะของห้องอาบน�้าแร่แบบ
แช่ส่วนตัว	ห้องอาบน�้าแร่แบบแช่รวม	และห้องอาบ
น�้าแร่แบบสระกลางแจ้ง	นอกจากนี้ส�าหรับผู้ที่สนใจ
จะค้างพักแรมในเขตอุทยานฯ	ก็สามารถติดต่อที่พัก
ได้ท้ังในรูปแบบของบ้านพักรับรองและพ้ืนที่ส�าหรับ
กางเต็นท์	
	 •	อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน	
	 	 โทร.	054-380-000,	089-851-3355	
	 •	อุทยานแห่งชาติห้วยน�้าดัง	
	 	 โทร.	053-248-491,	084-908-1531	
	 •	อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง	(ดอยผ้าห่มปก)	
	 	 โทร.	053-453-517

	 บ ่อน�้ า พุร ้อนฝาง	 ต้ังอยู ่ ในเขต
อทุยานแห่งชาตแิม่ฝาง	อ�าเภอฝาง	จงัหวดั
เชียงใหม่	 เป็นบ่อน�้าร้อนธรรมชาติท่ีเกิด
จากความร้อนใต้ดิน	 มีไอร้อนคุกรุ ่นอยู่
ตลอดเวลา	 อุณหภูมิของน�้าประมาณ	 
40-88	องศาเซลเซยีส	โดยบ่อทีม่ขีนาดใหญ่
ที่สุดมีไอน�้าร้อนพุ่งขึ้นสูงถึง	 40-50	 เมตร	
(เกิดจากหลุมขุดเจาะ)	 ท้ังนี้	 ทางอุทยาน
แห่งชาติแม่ฝาง	 ได้จัดท�าบริการให้กับ 
นกัท่องเทีย่วโดยน�าน�า้เย็นเข้ามาผสม	เพ่ือ
ลดความร้อนและลดความเข้มข้นของแร่
ก�ามะถัน	แต่คุณสมบัติน�้าพุร้อนก็ยังมีอยู่
เต็มเปี่ยม	ส�าหรับการเดินทาง	แนะน�าให ้
ตั้งต ้นจากเมืองเชียงใหม่	 โดยใช้เส ้น
ทางหลวงหมายเลข	107	เชยีงใหม่-ฝาง	ระยะ
ทางประมาณ	160	กิโลเมตร	จากนั้นจะพบ 

จดุสงัเกตทางแยกด้านซ้ายมอื	ซึง่จะมป้ีาย
บอกทางไปน�้าพุร้อนฝาง
	 ปิดท้ายกันท่ี	น�้าพุร้อนสันก�าแพง  
ตัง้อยู่ต�าบลบ้านสหกรณ์สนัก�าแพง	อ�าเภอ
สันก�าแพง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ส�าหรับน�้าพุ
ร้อนแห่งนี้	 เป็นบ่อน�้าร้อนธรรมชาติที่มี
น�้าและไอร้อนผุดและพุ่งข้ึนตลอดเวลา	
นอกจากน้ันแล้ว	 ในบริเวณใกล้เคียงก็ยัง
มธีารน�า้ร้อนและทุ่งหญ้าทีแ่วดล้อมไปด้วย
ทวิทศัน์ภูเขาทีส่วยงาม	ส�าหรบัการเดนิทาง	
แนะน�าให้ต้ังต้นจากเมืองเชียงใหม่	 โดย
ใช้เส้นทางเชียงใหม่-สันก�าแพง	ประมาณ	
25	 กิโลเมตร	 จากน้ันจะพบจุดสังเกตคือ
ถ�้าเมืองคอน	 ซึ่งจะอยู่ห่างจากน�้าพุร้อน
สันก�าแพง	4	กิโลเมตร	
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เชียงราย

พะเยา

เทศบาลนคร
เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติ
ผาแดง

อุทยานแห่งชาติ
ดอยฟ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติขุนแจ

ไข่ต้มน�้าแร่



 “ไข่ออนเซ็น” ชื่ออาหารจาก

บ่อน�า้แร่ญ่ีปุน่ เร่ิมฮติตดิปากในหมู่

นกัชมิในช่วง 1-2 ปีทีผ่่านมา ความ

จริงแล้วจุดเร่ิมต้นของไข่ออนเซ็น

ในเมืองไทยก่อนที่จะแพร่หลายไป

ยงัหลายร้านทัว่ประเทศ มาจากร้าน

อาหารญี่ปุ่นเล็กๆ ที่ชื่อว่า “โชวนัน 

(Chounan)”

ChouNan
ต้นต�ารับไข่ออนเซ็นสุดนุ่มละมุนลิ้น
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eat in

อินานิวะอูด้ง	เต้าหู้ไข่ออนเซ็น



	 ย้อนกลับไปเมื่อปี	2552	ร้านโชวนัน	
ถือก�าเนิดจากการเปิดเป็น	Kiosk	เลก็ๆ	เพ่ือ
ทดลองตลาดในงานเทศกาลอาหารญ่ีปุ่น
ที่สยามพารากอน	ซึ่งเน้นขายอาหารจาน
ด่วน	 โดยมีเมนูยอดฮิต	คือ	ข้าวหน้าเน้ือ 
+ ไข่ออนเซ็น	 ที่คุณกุลวัชร	ภูริชยวโรดม	
เจ้าของร้านได้แรงบันดาลใจมาจากการ
ดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น	 ท้ังสูตรอาหารที่ได้
รับการพัฒนาจากกูรูทางด้านอาหารชาว
ญ่ีปุ่น	 ท�าให้รสชาติมีความเป็นต้นต�ารับ	
ผ่านการคดัสรรวัตถุดบิและกรรมวิธีในการ
ผลิตอย่างพิถีพิถัน	 จึงท�าให้การออกงาน
ครั้งนั้นประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 
และแน่นอนว่า	 ไข่ออนเซ็นเริ่มเป็นที่รู้จัก
จากจุดนี้
	 ภายหลังจากได้รับการตอบรับเป็น
อย่างด	ีร้านโชวนันสาขาแรกก็ถือก�าเนิดขึน้
ในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน	 ในซอยสุขุมวิท	
24	ซึง่มแีนวความคดิในการตกแต่งร้าน	ให้
เป็นคาเฟ่สไตล์ญ่ีปุน่	เพ่ือสร้างความผกูพัน

และความเป็นกันเองในการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ระหว่างลูกค้าและพนักงาน	
จากนั้นโชวนันจึงขยับขยายตัวเองเข้าสู ่
ศนูย์การค้าเป็นครัง้แรกในปี	2554	โดยเริม่
จากสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า	 ลาดพร้าว	 เป็น
แห่งแรก	และหลังจากนั้นก็เติบโตมาโดย
ตลอด	จนปัจจบุนัโชวนันเปิดให้บรกิารแล้ว
ทัง้สิน้	10	สาขา	ทัว่กรงุเทพฯและปรมิณฑล
	 โ ช วนั น 	 นิ ย าม ตั ว เ อ ง ว ่ า เ ป ็ น	
Japanese	Fast	 food	Restaurant	 เสิร์ฟ
อาหารญ่ีปุ ่นจานด่วน	 ทานง ่ายๆ	 ใน
บรรยากาศสบายๆ	 เป็นกันเอง	 ด้วยการ
ตกแต่งร้านสไตล์คาเฟ่	ทันสมัย	แต่แฝงไว้
ด้วยกลิ่นอายแบบโฮมเมด	 ให้ความรู้สึก
อบอุ ่นตั้งแต่ก้าวแรกท่ีเข้ามาในตัวร้าน	
เฟอร์นิเจอร์ไม้	 สีอ่อน	 สบายตา	ตัดกับสี
ด�าของโลหะและป้ายสัญลักษณ์	 บ่งบอก
ถึงความโมเดิร์น	 (Modern)	 และมินิมอล	
(Minimal)	ทีม่กัจะเหน็ในงานออกแบบของ
ญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี

FYI by ChouNan
-	 ‘ไข่ออนเซ็น’	 ของร้านโชวนันท�าจากไข่ที่
สดใหม่	เก็บในอณุหภูมทิีเ่หมาะสม	แล้วจงึ
น�ามาลวกด้วยน�า้แร่ในอณุหภมูแิละเวลาที่
พอเหมาะพอดี
-	ในปี	2557	ที่ผ่านมา	ร้านโชวนันจ�าหน่าย	
‘ไข่ออนเซ็น’	ไปทั้งสิ้น	304,000	ฟอง!
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เคอร์รี่	ฟลายด์

ข้าวหน้าเนื้อ	+	ไข่ออนเซ็น

สลัดไก่คาระอาเกะ



Make It Happen :	ChouNan
สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 4, 

เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 ชั้น B1, 
เมเจอร์ ซีนิเพล็กซ์ รัชโยธิน ชั้น 3,
ฟู้ด รีพับลิค เมกา บางนา ชั้น 2, 

ดิ เอ็มโพเรียม ชั้น 5, เดอะมอลล์ ท่าพระ 
ชั้น B, เดอะมอลล์ 2 รามค�าแหง ชั้น G, 

เดอะมอลล์ บางแค ชั้น 4, 
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ชั้น 6,

 และเดอะมอลล์ 3 รามค�าแหง ชั้น G
โทร.02 940 4500 

www.chounancafe.com

	 ส�าหรับการลิ้มลองความอร่อยที่ร้าน
โชวนัน	 ไม่ใช่เรื่องยาก	 เพราะเขามีเมนู
พร้อมภาพประกอบให้ดูอย่างชัดเจน	 ท้ัง
แบบจานเดียว	 และแบบเป็นเซ็ต	 เลือก
ได้ตามถนัด	 โดยครั้งน้ีเราเริ่มต้นท่ีเมนูดัง
ประจ�าร้าน	ข้าวหน้าเน้ือ+ไข่ออนเซ็น 
ข้าวญ่ีปุ ่นนุ่มๆ	 โปะมาด้วยเน้ือสันนอก
สไลด์และต้มกับซอสญ่ีปุ่นสูตรพิเศษจน
ได้เนือ้ทีนุ่ม่ลิน้	ราดด้วยซอสรสเข้มข้น	สตูร
พิเศษของโชวนัน	 ตามด้วยไข่ออนเซ็นท่ี
แค่เห็นก็รู้สึกถึงความนุ่มของไข่ขาว	 และ
ไข่แดงที่พร้อมจะทะลักออกมาเพียงแค่
ใช้ช้อนสะกิดเบาๆ	ซึ่งเคล็ดลับการทานให้
อร่อยสไตล์ญ่ีปุ่น	คือคลุกเคล้าไข่ออนเซ็น
ขณะทียั่งร้อนๆ	ให้ท่ัวทัง้เนือ้และข้าว	เท่านี ้
ก็จะได้รสชาติท่ีเข้มข้น	 กลมกล่อม	 และ
หอมมัน
	 เราเบรคกระเพาะด้วยของว่างทาน
เล่นอย่าง เคอร์รี่ ฟรายด์	 มันฝรั่งทอด
เกลียวที่ผ่านการปรุงรสมาอย่างพิถีพิถัน	
มอดจนกรอบนอก	นุม่ใน	ย่ิงกินย่ิงเพลนิ	ตาม
ด้วยเมนูเรียกน�้าย่อย	สลัดไก่คาระอาเกะ  
ทางร ้านน�าเน้ือไก่ส ่วนสะโพกมาหมัก

กับซอสสูตรเด็ดและชุบแป้งทอดกรอบ	
เสิร ์ฟกับผักสลัดไฮโดรโพนิกส ์หลาย
ชนิด	 ราดด้วยน�้าสลัดงาญี่ปุ่นเข้ากันดีกับ 
เนื้อไก่กรอบนอกนุ่มใน	 ได้รสชาติน�้าสลัด 
รสกลมกล่อม	หอมกล่ินงาอ่อนๆ	จากน้ัน 
ขอมาเพ่ิมความคล่องคอด้วยเมนูร้อนๆ	
อย่าง	อินานิวะอูด้งเต้าหู้ไข่ออนเซน็	ใคร
ชอบกินอูด้งแนะน�าเลย	อูด้งเส้นเล็กแบน	 
มาในซุปปลาแห้งผสมโชยุสูตรเด็ดของ 
ทางร้าน	 ใส่เต้าหู้แผ่นทอด	 โรยหน้าด้วย 
ต้นหอมและแป้งเทมปุระทอดกรอบ	 เพ่ิม
ความเข้มข้นด้วยไข่ออนเซ็น	เข้ากันสุดๆ
	 นอกจากนี้	 โชวนันยังมีเมนูพิเศษ
แปลกใหม่	ไม่เหมอืนใคร	ข้าวแกงกะหรีช่า
เขยีว	กลิน่หอมๆ	ของมทัฉะ	(Matcha)	ช่วย
เพิ่มรสชาติให้แกงกะหรี่เข้มข้นขึ้นเป็นสอง
เท่า	ยิ่งได้ทานคู่กับไข่ออนเซ็น	เด้งดึ๋งแบบ
นี	้รบัรองว่า	อร่อยอย่าบอกใคร	ส�าหรบัเมนู
ข้าวแกงกะหรี่ชาเขียวที่โชวนัน	มีวัตถุดิบ
ให้เลือกหลายอย่างทั้ง	 ไก่ทอด,	 กุ้งทอด,	 
แฮมเบิร์ก,	 ปลาหมึกทอด,ฯลฯ	 เช่นเดียว
กับเมนูข้าวหน้าต่างๆ	 ที่เป็นของขึ้นชื่อ
ประจ�าร้าน	 ส�าหรับคนไม่ทานเนื้อก็ยังม ี

ข้าวหน้าหมู ข้าวหน้าไก่ ข้าวหน้าปลา
แซลมอน ข้าวหน้าแฮมเบิร์ก	 พร้อม 
ทอ็ปป้ิงมาเพ่ิมเตมิความอร่อย	ไม่ว่าจะเป็น	
ไข่ออนเซ็น	ไข่กุ้ง	หรือชีส	แน่นอนว่า	เราไม่
ลืมท่ีจะปิดท้ายรายการด้วยเมนูของหวาน
แสนอร่อย	ไอศกรีมชาเขียวถั่วแดง	หนึ่ง
ในของหวานไฮไลต์ของทางร้าน	 ไอศกรีม
เน้ือละเอียด	 เข้มข้น	 เต็มรสชาเขียว	ทาน
คู่กับถ่ัวแดงนุ่มหนึบ	 เรียกว่าเป็นการปิด
ท้ายท่ีสมบูรณ์แบบจริงๆ	 เอาเป็นว่าถ้า
ใครอยากจะทานอาหารญ่ีปุ่นรสดี	 แบบ 
จานเดยีว	จานด่วน	ลองมาสมัผสัอกีรสชาติ
ความอร่อยที่	“Chou	Nan”	
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ไอศครีมชาเขียวถั่วแดง

ข้าวแกงกะหรี่ชาเขียว

อินานิวะอูด้ง	เต้าหู้ไข่ออนเซ็น



City of Ember

ผูก้�ากบัภาพยนตร์: Gil Kenan
แนว/ประเภท: sci-fi adventure

life motion

	 เมื่อมนุษย์ไม่สามารถด�ารงชีพอยู่
บนผืนแผ่นดินได้	 นักวิทยาศาสตร์กลุ ่ม
หน่ึงจึงได้น�าเอกสารท่ีบอกเล่าการกลับ
คืนสู่อารยธรรมไว้ภายในกล่องสีด�า	 โดย
ตั้งเวลาเปิดอัตโนมัติในอีก	200	ปีข้างหน้า	
แล้วส่งมอบให้กับผู้น�าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่
ปัจจุบันต้องอาศัยอยู่	 “ใต้พิภพ”	 ในเมือง	
Ember	กล่องเอกสารลับถูกส่งต่อจากผู้น�า
คนแรกสู่ผู้น�าคนแล้วคนเล่า	 ผ่านไป	 200	
ปีจนกล่องใบนั้นสูญหายและถูกลืมเลือน
ไป	แต่มีเด็กสาวที่ทราบถึงต�านานน้ีจึงได้
เสาะหา	เพื่อหวังจะช่วยเมืองที่ผู้คนไม่เคย
เห็น	 “แสงธรรมชาติ”	อยู่แต่กับแสงสว่าง
จากหลอดไฟท่ัวเมือง	และเริ่มจะมีปัญหา

มากขึ้นเรื่อยๆ	 เมื่อแสงไฟเริ่มติดๆ	 ดับๆ	
และดับลงไปทีละดวงๆ	 ลีน่า	 เมย์ฟลีท	 
(เซียร์ซ่า	 โรแนน)	 เด็กสาวผู้ท�าหน้าท่ีส่ง
ข่าวสารของเมือง	 และดูน	 แฮร์โรว์	 (แฮรี่	 
เทรดอเวย์)	 เด็กหนุ่มผู้ท�าหน้าที่ดูแลท่อ
ประปาภายในเมือง	 ท้ังสองไม่ยอมอยู่เฉย
และยอมรับกับชะตาเมืองท่ีก�าลังจะมาถึง	
พวกเขาต่างเฝ้าสังเกตใคร่ครวญถึงความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้น	 จนกระทั่งวันหนึ่ง	 ลีน่า
พบกับกล่องสีด�าที่สูญหายไปนาน	 และ
เอกสารส�าคัญโดยบังเอิญ	 ท้ังลีน่าและดูน
จงึร่วมกันไขปรศินาจากเอกสารลบัสดุยอด	
เพื่อน�าพาแสงสว่าง	หนทางแห่งความหวัง
มาสู่เมือง	Ember	ที่ก�าลังจะมืดมิดขึ้นทุกที

	 นอกจากประเด็นการใช้พลังงาน
อย่างรู ้คุณค่า	 หนังเรื่องนี้ยังสะท้อนมุม
มองว่า	 เราทุกคนสามารถเป็นผู้น�าการ
เปลี่ยนแปลงได้เช่นเดียวกับ	 ลีน่าและดูน	
ที่มีจิตสาธารณะ	 ตรงกันข้ามกับผู้น�าท่ีมี
ความเห็นแก่ตัวอย่าง	นายกเทศมนตรีโคล	
(บิล	 เมอร์เรย์)	 ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน	
มากกว่าความเป็นไปของประชาชนและ
ความอยู่รอดของเมือง	คนประเภทนี้นี่เอง
ที่เป็นปัญหาต่อการเยียวยาโลกใบนี้ให้
กลับมาดีดังเดิม	 เพราะนี่คือตัวอย่างของ
คนท่ีขาดความตระหนักถึงความจริงจังใน
การให้ความส�าคัญต่ออนาคตของโลกและ
คนรุน่ถัดไป	ท�าร้ายโลกด้วยวิธีต่างๆ	...โลก
ยังคงต้องการคนหนุ ่มสาวที่มองไปยัง
อนาคตข้างหน้า	โดยไม่ลืมที่จะท�าปัจจุบัน
ให้มีรากฐานและแนวทางเพื่อจะน�าพาไป
สู่อนาคตท่ีวางไว้	 ต่อให้มีความหวังเพียง
น้อยนิด	 แต่ไฟภายในตัวทุกคนสามารถ
ขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่าง
แน่นอน	

ในปัจจบุนั โลกเราได้พบกับความเปลีย่นแปลงและเกดิภยัพบิตัทิาง

ธรรมชาติบ่อยขึ้น อย่างเช่นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เนปาล ท�าให้อด

คิดไม่ได้ว่า หรือว่าอนาคตเราจะต้องปรับตัวกับโลกและก�าลังโดน

ธรรมชาติทวงคืน เราก�าลังสูญเสียทั้งทรัพยากร พลังงาน ถึงขึ้น

ต้องสร้างโลกใหม่ขึ้นเพื่อความอยู่รอดอย่าง City of Ember
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ติให้ถูก ชมให้เป็น

	 ค�าภาษิต	 โดยมากเป็นค�าสอนในทางใดทางหน่ึง	 หาใช่พึง
ใช้ได้ทุกทางไม่	เช่นค�าว่า	“พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต�าลึงทอง”  
เป็นค�าสอนให้นิ่ง	แต่ควรหรือที่จะนิ่งไปเสียทุกอย่าง	ปัญหาเช่นนี้
ได้มีมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้า

	 ดังเรื่องหน่ึงว่า	 ครั้งหนึ่งพระพุทธองค์เสด็จไปทรงสนทนา
กับปริพาชกผู้หน่ึง	 ชื่อว่า	 โปตลิยะ	 ได้ตรัสเริ่มเรื่องสนทนาขึ้นว่า	
มีบุคคลอยู่	4	จ�าพวกในโลกคือ
	 1.	บางพวกพูดติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจริงๆ	ตามกาลเวลาที่
ควรตเิตยีน	แต่ไม่พูดสรรเสรญิผูท่ี้ควรสรรเสรญิจรงิๆ	ตามกาลเวลา
ที่ควรสรรเสริญ
	 2.	บางพวกพูดสรรเสรญิผูท้ีค่วรสรรเสรญิจรงิๆ	ตามกาลเวลา
ที่ควรพูดสรรเสริญ	แต่ไม่พูดติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจริงๆ
	 3.	บางพวกไม่พูดติเตียนผู้ที่ควรติเตียน	ไม่พูดสรรเสริญผู้ที่
ควรพูดสรรเสรญิ	ตามกาลเวลาทีค่วรพูดตเิตยีนหรอืสรรเสรญิจรงิๆ
	 4.	บางพวกพูดตเิตยีนผูท่ี้ควรตเิตยีน	พูดสรรเสรญิผูท้ีค่วรพูด
สรรเสริญ	ตามกาลเวลาที่ควรพูดติเตียนหรือสรรเสริญจริงๆ
	 ได้ตรัสถามว่าบุคคล	 4	 จ�าพวกนี้	 จ�าพวกไหนดีกว่ากัน	 
โปตลิยปริพาชกกราบทูลว่า	จ�าพวกที่	3	คือ	จ�าพวกที่นิ่งเสียไม่พูด
ทั้งติเตียนทั้งสรรเสริญดีกว่า	เพราะวางอุเบกขา	คือเฉยเสีย
	 พระพุทธเจ้าตรสัว่า	จ�าพวกที	่4	คอื	จ�าพวกทีพู่ดจรงิตามกาล
เวลาท่ีควรพูดจรงิๆ	ทัง้ตเิตยีนท้ังสรรเสรญิดกีว่า	เพราะกาลญัญุตา	
คือ	ความรู้จักกาลในท่ีน้ันๆ	 เรื่องนี้แสดงว่าพระพุทธศาสนาสอน
เรื่องการพูดติหรือชมคนอื่นไว้อย่างไร

	 สรปุความว่า	ถ้าเป็นเรือ่งจรงิ	เมือ่ถึงเวลาทีค่วรตก็ิต้องต	ิเมือ่
ถึงเวลาทีค่วรชมก็ต้องชม	แต่ถ้าเป็นเรือ่งไม่จรงิก็ไม่ควรพูดแท้	และ
แม้เป็นเรื่องจริง	 หากไม่ถึงเวลาที่ควรติหรือชม	 ก็อย่าไปติหรือชม	 
นิง่เสยีดกีว่า	ฉะนัน้	ความมกีาลญัญุตาในทีน้ั่นๆ	จงึเป็นหลกัส�าคญั	
คือ	เวลาที่ควรนิ่งก็นิ่ง	เวลาที่ควรพูดก็พูด	หรือเวลาที่ควรอุเบกขา 
ก็วางอุเบกขา	 เวลาที่ไม่ควรอุเบกขาก็พูดออกไป	 สุดแต่ว่าเวลา
ไหนจะควรติหรือชม
	 ค�าตอบของพระพุทธเจ้าในปัญหาที่ทรงตั้งขึ้นเอง	 จึงยุติ
ด้วยเหตุผลอย่างบริสุทธ์ิบริบูรณ์	 ค�าสรรเสริญพระธรรมของ
พระพุทธเจ้าว่า “พร้อมด้วยอรรถ (เนือ้ความ) พร้อมด้วยพยัญชนะ 
(ถ้อยค�า) บริสุทธิ์ บริบูรณ์สิ้นเชิง”	ย่อมมีความหมายสาธกได้ด้วย
เรื่องที่เล่ามาข้างต้นนั้น
	 แม้โปตลิยปริพาชกก็ได้กราบทูลรับรองว่าสมควรถูกต้องท่ี
บุคคลจ�าพวกที่	4	ดีกว่าอีก	3	จ�าพวกข้างต้น	เพราะกาลัญญุตาใน
ทีน่ัน้ๆ	เป็นของด	ีและได้กราบทลูสรรเสรญิว่า	ภาษติของพระพุทธ
องค์ไพเราะจับใจ	 เหมือนอย่างหงายของที่คว�่า	 เปิดของที่ปกปิด
เหมือนอย่างบอกทางแก่คนหลง	หรือชูดวงประทีปในที่มืด	เพื่อว่า
คนมีตาจักได้เห็นรูปทั้งหลาย
	 โปตลิยปริพาชกได้กลับมีศรัทธาปสาทะในพระพุทธเจ้า	 
เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้า	 พร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ ์
เป็นสรณะ	 และได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงสรณะนี้ตลอดชีวิต	 
ความได้รสพระธรรมอย่างไพเราะจับใจนี้เองเป็นเหตุน�าคน 
ให ้ เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา	 ตั้ งแต ่ครั้ งพุทธกาล 
มาจนถึงบัดนี้	
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จากหนังสือ ส่องโลกส่องธรรม
สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

เวลาที่ควรนิ่งก็นิ่ง 

เวลาที่ควรพูดก็พูด 

หรือเวลาที่ควรอุเบกขา

ก็วางอุเบกขา 

เวลาที่ไม่ควรอุเบกขา

ก็พูดออกไป
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มาดูแลเท้า... รับหน้าฝนกันดีกว่า

Rainy Season 
Feet Care

 โรคเท้าที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือโรคเท้าเหม็น 
 (Pitted Karatolysis)
	 กลิ่นตุๆ	 ท่ีลอยขึ้นขณะถอดรองเท้าผ้าใบ	หรือรองเท้าหนัง 
หุ้มข้อ	มักมีสาเหตุมาจากการหมักหมมของแบคทีเรีย	อันเกิดจาก 
เหงื่อไคลไหลผสมปะปนกับผิวหนังท่ีอับชื้น	 กลายเป็นแหล่ง
อนุบาลอย่างดขีองแบคทีเรยีตัวจิว๋	อาการเท้าเหมน็จากแบคทีเรยี
มักไม่มีอาการคัน	หรือเป็นผื่นแดงแต่อย่างใด	จะมีก็แต่อานุภาพ
ของกลิ่นเท่านั้น	ซึ่งวิธีการดูแลก็มีดังนี้
	 •	เวลาอาบน�้าอย่าลืมฟอกสบู่ที่ง่ามนิ้วเท้าและฝ่าเท้าเสมอ	
อาจใช้สบู่ที่ปกป้องผิวจากแบคทีเรียก็จะได้ผลดียิ่งขึ้น
	 •	อย่าใส่รองเท้าคูเ่ดยีวซ�า้ๆ	จนเกิดการหมกัหมมควรใส่สลบั
กับคู่อื่นๆ	และน�ารองเท้าไปตากแดดฆ่าเชื้อโรคบ้าง
	 •	หลีกเลี่ยงการใส่รองเท้าผ้าใบ	หรือรองเท้าหัวปิด	 เพราะ 
นิ้วเท้าจะอับชื้นมาก	ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้	ควรใส่ถุงเท้าเอาไว้เสมอ 
และหาเวลาถอดออกระหว่างวัน

ท�าไมต้องดูแลเท้าหน้าฝน? อย่าลมืว่าประเทศไทย
ของเรานั้นอยู่ในเขตภูมิอากาศที่ร้อนชื้นมากถึง
มากที่สุด! ร้อนไม่พอยังฝนตกชุกมากที่สุดอีก
ต่างหาก! ส�าหรับเท้าอันแสนบอบบางนั้น ความ
ร้อนอย่างเดียวยังไม่น่ากลัวเท่ากับความชื้นเสีย
ด้วยซ�้า เพราะความชื้นเป็นบ่อเกิดของเจ้าเชื้อโรค
หลากหลายชนดิทีท่�าให้เท้าของเรามกีลิน่เหมน็และ
เป็นโรค ซึ่งโรคของเท้าแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
แต่ไม่ว่าประเภทไหน เราก็ไม่อยากเป็นกันทั้งนั้น!
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 โรคที่เกิดจากเชื้อราหรือโรคเชื้อราที่เท้า 
 (Tinea Pedis)
	 เช้ือราท่ีเท้าเป็นอาการท่ีน่าเป็นห่วงกว่าอาการเท้าเหม็น 
ธรรมดาๆ	มาก	เพราะเชื้อราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แพร่พันธุ์เร็ว	ที่พบบ่อย
ได้แก่	เชือ้ราทีเ่ลบ็ซึง่เกิดขึน้ได้บ่อยกับสาวๆ	ทีช่อบไปท�าเลบ็ทีร้่าน	
อาการคือ	คราบเหลือง	ฝ้า	หรือคล�้าๆ	ที่ส่วนต่างๆ	ของเล็บ	และ 
โรคฮ่องกงฟุตคันตามนิ้วมือน้ิวเท้า	 ท�าให้ผิวหนังอักเสบเรื้อรัง	
อาการเหล่านี้ต้องพ่ึงพาคุณหมอเท่าน้ัน	 เพราะต้องใช้ยากิน
ประกอบยาทาเพื่อฆ่าเชื้อราให้ราบคาบ

 สูตรสมุนไพรดูแลเท้า
	 เพ่ือหลีกเลี่ยงโรคเท้าเหม็นและเชื้อราต่างๆ	 ลองหาสูตร
สมุนไพรเหล่านี้มาดูแลเล็บและเท้าที่รักของเรากันดีกว่า	
	 •	น�าสัปปะรด	1	ชิ้น	สะระแหน่	 1	ก�า	บีบน�้ามะนาวสด	1	
ลูก	 ใส่เกลือพอประมาณ	ปั่นจนเข้ากัน	 แล้วน�ามาขัดเท้าและ 
ซอกนิ้ว	กรดจากพืชผักผลไม้เหล่านี้	สามารถท�าให้แบคทีเรียช็อค
ตายได้
	 •	ทุบขิงกับข่าให้แตก	ต้มน�้าในหม้อ	บีบน�้ามะนาว	 เลมอน	
หรือมะกรูด	อย่างใดอย่างหนึ่งตามลงไป	 เคี่ยวให้นานๆ	ทิ้งไว้จน
เย็นแล้วน�ามาแช่เท้าเพื่อขจัดกลิ่นเหม็นตุๆ	ที่เกิดจากแบคทีเรีย
	 •	 น�้าชาด�าช่วยดูแลเท้าได้เช่นกัน	 เพราะกรดแทนนินใน 
ชาด�า	ช่วยการระงบักลิน่เหมน็ได้เช่นเดยีวกัน	ทัง้ยังช่วยสมานแผล
ที่ผิวหนังไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้ง่าย	
	 •	แช่เท้าด้วยน�้าผสมทีทรีออยล์หรือน�้ามันสะระแหน่	เพราะ
พืชกลุ่มนี้มีคุณสมบัติที่สามารถฆ่าแบคมีเรียได้อย่างเลือดเย็น

ดูแลเท้าและเล็บเท้าให้สะอาดอยู่เสมอ เราก็สามารถหลีก
เลี่ยงเชื้อราและโรคเท้าเหม็นในหน้าฝนกันได้แล้ว 
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
คุณประสบความส�าเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังและ

พยายามมาโดยตลอด ในเร่ืองเงิน มีปัญหา

การแบ่งผลประโยชน์ท่ีไม่ลงตัว ใครบางคนเก่ียง

งาน เกี่ยงหน้าที่ ท�าให้จัดการกับสิ่งต่างๆ ยาก

ล�าบากมากขึ้น คุณต้องอาศัยความมั่นใจ ความ

เช่ือม่ันในตัวเองมากข้ึนกว่าเดมิ งานของคุณต้อง

ใช้ความสามารถที่มีท้ังหมด อาจมีการทดสอบ 

หรือการแข่งขันบางอย่างที่คุณต้องอาศัยความ

เช่ือมั่นในตัวเอง จึงท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ 

ควรท�าบญุให้กับคนยากจน ให้กบัคนทีข่าดความ

มั่นคง มีความล�าบากในหลายๆ เร่ือง หากคุณ

สามารถช่วยเขาได้ก็ควรช่วยในเดือนนี้ จะท�าให้

ผลบุญนั้นช่วยส่งเสริมคุณ

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
คุณประสบความส�าเร็จตามทีตั่วเองต้องการ ส่ิงท่ี

ได้ลงทุนลงแรงมาตลอดไม่สูญเปล่าเลย ช่างเป็น

ช่วงท่ีดกัีบตัวคุณจริงๆ ในเรือ่งเงนิ ควรจะลองเอา

ความคิดสร้างสรรค์อันเก๋ไก๋ของคุณไปใช้ในการ

สร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเอง ก็จะส่งเสริมการ

เงินได้ดี ในช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงในการท�างาน

ให้ลงตัวมากขึ้น อาจลองจัดมุมโต๊ะท�างานของ 

ตัวเองใหม่ ก็จะท�าให้คุณรู้สึกดีมากขึ้น ควร

ท�าบุญกับพระวัดป่า กับพระธุดงส์ หรือบุคคลที่

น่าเล่ือมใสศรัทธา ทีท่�าให้คุณรู้สึกได้ถึงความสงบ

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
การจัดการส่ิงต่างๆ ของคุณในช่วงนี้ท�าได้ดี  

แต่บางทีอะไรท่ีมันราบร่ืนเกินไปก็ท�าให้คุณรู้สึก

เบ่ือหน่ายได้เหมือนกัน คุณจะประสบความ

ส�าเร็จในเร่ืองเงินได้แต่คุณต้องเช่ือมั่นในตัวเอง  

ต้องกล้าแข่งขัน หากไม่กล้าสู้ก็จะท�าให้พลาด 

เร่ืองงานคุณจัดการได้เป็นอย่างดี มีไหวพริบ 

เอาตัวรอดได้ แม้จะต้องเจอกับปัญหาต่างๆ  

ท่ีเข้ามาอย่างกะทันหันก็รับมือได้ง่ายๆ ควร

ท�าบุญเก่ียวกับการพัฒนาส่ิงต่างๆ การที่คุณ 

ไม่พอใจกับบางอย่างท่ีมีอยู่น้ันไม่ใช่เร่ืองผิด  

เพียงแต่ก่อนจะจัดการอะไรลงไป ควรคิดและ

ตัดสินใจให้ดีก่อน การท�าบุญน้ีจะช่วยได้เป็น

อย่างดี

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
ช่วงนี้ สิ่งต่างๆ ไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวคุณต้องการ

เท่าไรนัก หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น ไม่ควร

ตื่นเต้นเกินไป ไม่จ�าเป็นต้องรีบเข้าไปจัดการ

แก้ไขโดยที่ยังไม่มีความมั่นใจ เพราะจะเกิดความ

ผิดพลาดขึ้นได้ งานของคุณจะเกี่ยวข้องกับการ

ช่วยเหลือคนอื่น ที่ท�างานอาจจัดโครงการการ

กุศลบางอย่างขึ้นมา นอกจากน้ีการไปท�าบุญก็

จะส่งเสริมในเร่ืองงานอีกด้วย ควรท�าบุญเกี่ยว

กับคนที่มีความท้อแท้อย่างมาก ให้ก�าลังใจเขา

และบอกให้เขารู ้ว่าปัญหาท่ีเขาต้องเผชิญนั้น

ไม่ใช่เร่ืองใหญ่โตอะไรมากมายอย่างที่เขาคิดและ

วิตกเอาไว้ในตอนนี้

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
ช่วงนี้มีความไม่ลงตัวบางอย่าง ปัญหาอยู่ที่

บุคลากรท่ีต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การจัดสรร

หน้าที่ที่ไม่ลงตัว จะเริ่มต้นอะไรจริงจังก็ยังท�าไม่ได้ 

การเงินมีปัญหาบางอย่าง ซึง่เป็นปัญหาเร้ือรัง แต่

จะค่อยๆ คล่ีคลายมากขึ้น ควรรีบจัดการกับมัน

ให้ดี เพื่อจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อีก งานก�าลังไปได้

สวย แม้ว่าในช่วงนี้คุณต้องเหนื่อย ต้องเสียเวลา

กับงานมากกว่าปกติไปบ้าง แต่ความล�าบากใน 

วนัน้ีจะส่งเสริมคุณในวนัข้างหน้าอย่างแน่นอน ควร

ท�าบุญในด้านสังคมสงเคราะห์ การท�าการกุศล 

การออกงาน ออกสังคมไปท�าบุญบ้าง

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
คุณมีความสามารถจัดการกับส่ิงต่างๆ ได้อย่าง

ที่ต้องการ ไม่จ�าเป็นต้องท�าตามคนอื่นหรือท�า

ตามกฎระเบียบของใครๆ ความอิสระน้ีท�าให้คุณ

มีความสุข และสามารถคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ 

ได้ตามความต้องการของตัวเอง คุณต้องการ 

หาแหล่งทีจ่ะสร้างความมัน่คง แม้ว่าจะรู้ความเสีย่ง

ทีจ่ะเกดิขึน้ แต่ก็พร้อมทีจ่ะเสีย่งเพือ่ความก้าวหน้า 

งานยังไม่ลงตัว อาจเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น

ง่ายๆ ต้องรีบจัดการ หากไม่มั่นใจก็ต้องค่อยๆ แก้

ปัญหาไป เพือ่ป้องกันความผดิพลาดทีอ่าจเกิดขึน้  

ควรท�าบุญกับคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง เป็น

ก�าลังใจที่ดีให้กับเขาด้วย
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
คุณเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ แต่ความ

สามารถอย่างเดยีวไม่ท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ 

และส่ิงท่ีเสริมได้ดคืีอ ความมัน่ใจ ความเดด็ขาดใน

การจัดการกับสิ่งต่างๆ ไม่ควรออกค�าสั่งกับใคร

ในเรื่องเงิน จะท�าให้คุณไม่ได้รับการยอมรับ ท�าให้

คุณเป็นกงัวล และไม่มคีวามมัน่ใจทีจ่ะจดัการอะไร 

งานยังไม่มีความลงตัว เป็นเพราะการจัดการกับ

ระบบทีไ่ม่ด ีซึง่การมปัีญหาท่ีระบบจะท�าให้จดัการ

กบัส่ิงต่างๆ ได้ล่าช้ามากกว่าเดมิ ควรท�าบญุตาม

ความสะดวก จะส่งเสริมให้สามารถแก้ปัญหา

ต่างๆ ได้ดี ส่ิงท่ีคาดหวังเอาไว้จะกลายเป็นเร่ือง

ที่ง่ายดายมากขึ้น

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
คุณมีความเด็ดขาด มีอ�านาจอยู่ในมือ ไม่ว่า

จะท�าอะไรก็เป็นเร่ืองง่ายไปหมด หากมีปัญหา 

หรือต้องการค�าแนะน�าอะไร ก็สามารถขอความ

ช่วยเหลือจากผู้หญิงเก่ง ผู้หญิงท่ีมีอ�านาจ จะ

ช่วยและส่งเสริมคุณ คุณใช้จ่ายเงินไปโดยไม่ได้

คิดอะไรมาก ไม่มีการวางแผนท่ีดี คุณใช้จ่ายไป

อย่างที่คุณต้องการ แต่ก็ไม่เป็นปัญหา งานของ

คุณเป็นงานที่ต้องใช้ความคิด ใช้การวางแผน

มากกว่าการลงมือลงแรง ควรท�าบุญกับผู้ใหญ ่

หรือคนที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาไว้วางใจได้ และมี

ภาพลักษณ์ที่ดีพอสมควร

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
คุณมีโครงการหลายอย่างที่ต้องการผลักดันให้

เดินหน้าต่อ แต่ในช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยาก 

เป็นเพราะมีปัญหาในเร่ืองคนท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง 

ท�าให้ความส�าเร็จกลายเป็นเร่ืองท่ีเข้าใกล้ได้ยาก 

การเงนิเป็นไปได้ด ีส่ิงท่ีคาดหวงัไว้ในทีสุ่ดก็ประสบ

ความส�าเร็จจนได้ เพราะคุณไม่ย่อท้อ ไม่ยอมแพ้

อะไรง่ายๆ คุณต้องการความอิสระท่ีจะจัดการ

กับส่ิงต่างๆ แต่งานของคุณกลับเต็มไปด้วยข้อ

บังคับ การจะจัดการอะไรไม่ใช่เร่ืองง่ายๆ ต้อง

ผ่านข้ันตอนยุง่ยากมากมาย ท�าให้คุณท้อใจ แต่ก็

ต้องอดทนต่อไป เดีย๋วมันกผ่็านไปเอง ควรท�าบุญ

กับคนที่ดูดี คนท่ีมีความน่าเชื่อถือ โดยคุณอาจ

ท�าบุญร่วมกับบุคคลดังกล่าว

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
คุณมีความละเอียดอ่อน เหมาะที่จะเข ้าไป

เก่ียวข้องกับงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อน

มาก จะท�าให้คุณโดดเด่น คุณจะได้รบัผลประโยชน์

จากการเข้าไปเก่ียวข้องกับงานบริการ การคอย

ช่วยเหลือคนอื่นเพิ่มเติมจากหน้าท่ีของคุณ 

ก็สามารถเสริมให้คุณได้รับการยอมรับ ได้รับ

ผลประโยชน์ทางการเงินมากข้ึน งานของคุณจะ

เข้าไปเก่ียวข้องกับการศึกษา สถานศึกษา และ

ศาสนา ท�าให้มีโอกาสได้รับการอบรม หรือการ

ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ใน

งานของคุณมากขึน้อกีด้วย ควรท�าบญุกบัคนทีมี่

ปัญหา คนที่คิดว่าเขาคิดมากค่อนข้างจะเกินจริง 

คุณควรให้ค�าแนะน�า ให้สิ่งที่ดีๆ กับเขา

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
คุณเป็นคนเก่งและมีความฉลาดเป็นอาวุธ รู้ว่า

ควรจะจัดการอะไรอย่างไรดี เมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

ก็ไม่ใช่เร่ืองน่ากังวลใจอะไรเลย เพราะไม่ว่าจะ

เกิดอะไรขึ้น คุณก็จัดการได้ดีอยู่แล้ว โดยไม ่

บาดเจ็บหรือมปัีญหาอะไรเลย ควรท�าบุญเก่ียวกับ 

ผู้เสียชีวิต เช่น การท�าบุญโลงศพ การท�าบุญ 

ผ้าห่อศพ จะป้องกนัหรอืลดความรุนแรงในปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนกับการเงินได้ ต้องระวังการมีปัญหา

กับใครในท่ีท�างาน เพราะไม่ว่าคุณจะถูกหรือ 

คุณจะผดิ ก็จะกลายเป็นฝ่ายทีต้่องรับผิดอยู่แล้ว

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
คุณค่อนข้างจะมเีซ้นส์ มคีวามรู้สึกบางอย่างทีไ่ม่

ค่อยมีเหตุมีผลโผล่เข้ามาในสมอง ซึง่ความรู้สกึน้ัน

กค่็อนข้างจะถกูต้อง ท�าให้ตดัสินได้โดยไม่ต้องให้

เหตผุลให้มากเรือ่ง ความกระตือรือร้นในการท�างาน 

ความทุ่มเทโดยไม่รู ้สึกเหน็ดเหนื่อยจะส่งเสริม 

ในเร่ืองผลประโยชน์ ในการท�างาน คุณมีความรู้ 

สามารถจัดการกับงานของตัวเองได้เป็นอย่างดี 

แต่ว่าในช่วงนีคุ้ณมองว่าตัวเองน้ันรับภาระงานมาก

เกินไป รับมากกว่าคนอ่ืน ต้องพยายามมากกว่า

คนอื่น หากจะมองในแง่ดี ก็ถือว่าเป็นการสร้าง

ประสบการณ์ท่ีดีให้กับตัวเองได้เหมือนกัน ควร

ท�าบญุกบัส่ิงท่ีคุณชอบ ส่ิงไหนท่ีคุณคิดว่าถกูต้อง

เหมาะสม ก็สามารถท�าได้ตามความสบายใจเลย
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หากไม่ได้รับเงินปันผลจะท�าอย่างไร

ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวิธีการรับเงินปันผล
เป็น e-dividend  จะต้องท�าอย่างไร

หน้านี้มีค�าตอบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล	หรือมีเงินปันผล
ค้างจ่าย	กรุณาตดิต่อบรษิทั	ศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ตามที่อยู่ดังนี้

การติดต่อ
ด้วยตนเอง

เลขท่ี	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ชั้น	1	หรือ	ชั้น	4	 
ถ.รัชดาภิเษก	 แขวงคลองเตย	 
เขตคลองเตย	กทม.	10110

ไปรษณีย์ เลขท่ี	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	ชั้น	1	หรือ	ชั้น	4	 
ถ.รัชดาภิเษก	 แขวงคลองเตย	 
เขตคลองเตย	กทม.	10110

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th

โทรศัพท์ 0	2229	2888

ผูถ้อืหุน้สามารถย่ืนแบบค�าขอน�าเงนิปันผล/	ดอกเบีย้
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมทั้งแนบเอกสาร
ประกอบตามท่ีก�าหนด	และส่งไปยัง	 TSD	และใน
กรณีท่ีถือหลักทรัพย์ในระบบไร้ใบหลักทรัพย์	 ก็
สามารถส่งผ่านโบรกเกอร์ท่ีใช้บริการอยู่ได้อีกทาง
หนึ่ง	 โดยนายทะเบียนหลักทรัพย์จะด�าเนินการจ่าย
เงินปันผล/ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	 เมื่อ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ได้แจ้งความจ�านงที่จะจ่าย
เงินปันผล/ดอกเบี้ยด้วยการน�าเข้าบัญชีเงินฝาก 
ให้กับผู้ถือหลักทรัพย์หรือเจ้าของหลักทรัพย์	

หากจะเปลี่ยนใบหุ้นเป็นแบบ scripless 
จะต้องด�าเนินการอย่างไร

สามารถด�าเนินการได้	2	วิธี	ดังนี้
•	 ฝากเข้าบัญชีสมาชิกที่ผู้ถือหุ้นมีบัญชีอยู	่
โดยติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทสมาชิกนั้นๆ
•	ฝากเข้าบัญชี	Issuer	Account	(กรณีไม่มี
บญัชกัีบบรษิทัสมาชกิ)	ตดิต่อได้ทีเ่คาน์เตอร์
เซอร์วิสของ	TSD	หรือ	สอบถามข้อมูลเพ่ือ
ด�าเนินการที่	TSD	Call	Center	โทร.	0	2229	
2888

ท่านสามารถขอรบัจดหมายข่าว	(Newsletter)	โดยแสดง
ความจ�านงค์ได้ที่	 e-mail:	 ir@egco.com	ทั้งน้ี	 เมื่อมี
จดหมายข่าวฉบับใหม่ออก	 ทางหน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์จะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมล	

หากต้องการได้รับจดหมายข่าว (Newsletter) จาก
บรษัิทในรปูอเิลก็ทรอนิกส์จะต้องด�าเนินการอย่างไร
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calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

พฤษภาคม
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	2/2558

แถลงผลประกอบการประจ�าไตรมาสที่	1/2558

พฤษภาคม - สิงหาคม 
•	กิจกรรม	Energy	for	Life	On	Tour	ปีที่	3	

ภายใต้โครงการ	
“พลังงานเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง”

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม	
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ	เพิ่มเติมได้ที่	www.egco.com

มิถุนายน 
•	โครงการเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพี	จังหวัดระยอง

•	กิจกรรมการ	หน่วยแพทย์เคลื่อนที่	
โดยโรงไฟฟ้าเอ็กโก	โคเจนเนอเรชั่น	

ในกลุ่มเอ็กโก

กรกฎาคม - สิงหาคม
•กิจกรรมพัฒนาชุมชนอาสาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า	

โดยโรงไฟฟ้าขนอม	ในกลุ่มเอ็กโก
กิจกรรมอาสาส�ารวจระบบไฟฟ้าให้กับชุมชน		

โดยโรงไฟฟ้าเอ็กโก	โคเจนเนอเรชั่น	
ในกลุ่มเอ็กโก	ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค

บ้านค่าย	จังหวัดระยอง
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“The secret of success 
in life is to be ready 
for your opportunity 

when it comes.”

 
- – Benjamin Disraeli – - 



ความลับของความส�าเร็จ คือ เตรียมตัว
ให้พร้อมอยู่เสมอส�าหรับโอกาสที่มาถึง
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หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (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


