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editor’s talk
ตลอดระยะเวลา 23 ปี ในการด�าเนินธุรกิจ เอ็กโก กรุ๊ป ค�านึงถึงการสร้างความ

เจริญเติบโต ทั้งด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
โดยมีการปรับกลยุทธ์และการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ 
ช่วงเวลาอยู่เสมอ เช่นเดียวกับปัจจุบัน ท่ามกลางสถานการณ์ที่ความต้องการ 
ใช้ไฟฟ้าภายในประเทศมีค่อนข้างจ�ากัด “คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย” ซึ่งได้ 
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่านใหม่ของเอก็โก กรุป๊ เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 
2558 ที่ผ่านมานั้น มีวิสัยทัศน์ที่จะน�าเอ็กโก กรุ๊ป ไปในทิศทางใด ติดตามอ่านได้
ในคอลัมน์ EGCO Group Focus ฉบับนี้

ส�าหรบัการกระจายการใช้เชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าของประเทศนัน้ มแีนวโน้ม
ที ่“ถ่านหนิ” จะเป็นทางเลอืกส�าคญัในการช่วยสร้างความสมดลุทางพลงังานไฟฟ้า
ให้กับประเทศในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้ทุกท่านมีข้อมูลเก่ียวกับโรงไฟฟ้าถ่านหิน
อย่างรอบด้าน คอลัมน์ Talk Tell Told จะน�าทุกท่านไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
BLCP ที่เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมถือหุ้น เพื่อให้เห็นถึงการด�าเนินงานของต้นแบบโรงไฟฟ้า
ถ่านหินสะอาดแห่งหนึ่งในประเทศไทย รวมถึงเราได้เชิญ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร  
ผูอ้�านวยการ ส�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน มาบอกเล่าถงึ
ความจ�าเป็นทีป่ระเทศไทยจะต้องมโีรงไฟฟ้าถ่านหนิ และให้ความกระจ่างเกีย่วกบั 
“ถ่านหินสะอาด” ในคอลัมน์ Inside Expert 

นอกจากสาระน่ารูเ้กีย่วกบัธรุกจิไฟฟ้าแล้ว เรายงัมคีอลมัน์ไลฟ์สไตล์ อ่านสบาย 
ให้สาระอีกเช่นเคย อาทิ Outing ที่จะพาไปสัมผัสจังหวัดระยอง จังหวัดที่ตั้งของ 
โรงไฟฟ้า BLCP ซึง่แวดล้อมไปด้วยแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัมากมาย ต่อด้วยคอลมัน์ 
Eat in กบัร้านต�านานป่า อทุยานอาหารทีม่ทีัง้ความอร่อย ธรรมชาต ิและความสนกุ 
รวมไปถึงคอลัมน์อื่นๆ ที่ยังคง อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กัน

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต

เจ้าของ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)

222 หมู่ 5 อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 

ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
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

คุณธันย์ฤทัย มกรพันธ์ 
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

จารุนัน โชคเจริญวานิช
บรรณาธิการ
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news update

เอ็กโก กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” จาก ตลท.

 เอ็กโก กรุ ๊ป โดยนายชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย (ขวา) 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบโล่ Thailand Sustainability 
Investment 2015 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” จากนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ (ซ้าย) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในพิธีมอบรางวัลด้านความ
ยั่งยืนคร้ังแรกของตลาดทุนไทย สะท้อนให้เห็นว่าเอ็กโก กรุ๊ป 

เป็นหนึ่งใน บจ.ที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environment, Social,  
Governance) โดยผ่านเกณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ระดับสากล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุน
ในหุ้นคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนต่อเนื่องในระยะยาว  
เมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โครงการพบปะผู้บริหารและ
งานแถลงข่าวสื่อมวลชน

 เอ็กโก กรุ ๊ป ได้จัดงานโครงการพบปะผู้บริหารและงาน
แถลงข่าวสื่อมวลชน ครั้งที่ 4/2558 ณ โรงแรม The St. Regis 
กรุงเทพฯ เมือ่วันที ่25 พฤศจกิายน 2558 เพือ่รายงานและวเิคราะห์ 
ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ ่มเอ็กโกไตรมาสที่ 3 ปี 
2558 ตลอดจนรายงานความคืบหน้าและการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้ 
นักลงทุนและนักวิเคราะห์ รวมถึงนักข่าวได้ซักถามข้อมูลต่างๆ 
ของบริษัทฯ
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“ลพบุรี โซลาร์” และ “วังเพลิง โซลาร์” 
ได้รับรางวัล ASEAN Energy Awards 2015

 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ “ลพบุรี โซลาร์” และ “วังเพลิง โซลาร์” ในกลุ่มเอ็กโก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภท On-Grid (National Grid) จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2015 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานอาเซียน 
ในระดับสากล โดยมี Mr. Sam Cheuk Hang Law, CEO บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับ
รางวัลดังกล่าวอย่างเป็นทางการจาก Dr. Sanjayan Velautham ผู้อ�านวยการศูนย์พลังงานอาเซียน ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์  
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

มหกรรมการลงทุน
ครบวงจรแห่งปี 

2015
 เอ็กโก กรุ ๊ป ได้ร ่วมออกบูธงาน
มหกรรมการลงทุนครบวงจรแห ่ งป ี  
SET in the City ระหว่างวันที่ 19-22 
พฤศจิกายน 2558 ณ สยามพารากอน  
ในงานนี้สถาบันการเงินช้ันน�ากว่า 100 
สถาบันมาร ่วมออกบูธและยังมีหัวข ้อ
สัมมนาเรื่องการลงทุนที่น ่าสนใจอีก
มากมาย ส�าหรับบูธของเอ็กโก กรุ๊ป ได้
มีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปข้อมูลและตอบ
ข้อซักถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทจาก 
นักลงทุนภายในงานอีกด้วย
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มูลนิธิไทยรักษ์ป่า พาเยาวชนสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติ
ป่าต้นน�้าใกล้เมืองเชียงใหม่ใน “ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 2”

 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซ่ึงก่อตั้งและ
สนับสนุนการด�าเนินงาน โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ เอ็กโก กรุ๊ป โดยคณุวาสนา วงศ์พรหมเมฆ (กลาง-เสือ้แขนสัน้)  
ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่ ส�านักกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
เอก็โก กรุป๊ และกรรมการมลูนธิไิทยรกัษ์ป่า ร่วมกบั อทุยานแห่งชาติ 
ดอยสุเทพ-ปุย สานต่อกิจกรรมค่ายสื่อความหมายธรรมชาติ 
“ค่ายเด็กไทยรักษ์ป่า รุ ่นที่ 2” พาเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใน

พื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ�านวน 74 คน ไปสัมผัส  
ใช้ชีวิต และเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน�้าใกล้เมืองเชียงใหม่ 4 วัน  
3 คืน ณ น�้าตกมณฑาธาร อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตส�านึกให้เยาวชน
ตระหนักถึงความส�าคัญของป่าต้นน�้าใกล้เมืองและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้
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ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า (โรงไฟฟ้าขนอม) รุ่นที่ 46 
ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

 เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ มูลนิธิไทยรักษ์ป่า โรงไฟฟ้าขนอม  
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  
จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า (โรงไฟฟ้าขนอม)  
รุ่นที่ 46” เมื่อวันที่ 13 - 16 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ น�้าตกกรุงชิง 
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ�าเภอนบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตส�านึก ให้ความรู้ และตระหนักถึง 

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปิดโอกาสให้
เยาวชนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกดิการแลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์เกีย่วกบัการอนรุกัษ์ 
ตลอดจนร่วมกันสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม โดยมเียาวชนจากสถานศกึษาและถิน่พ�านกัอาศยั 
อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 59 คน 
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 เป็นอีกครั้งที่เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีโอกาสต้อนรับ 

“กรรมการผู ้จัดการใหญ่” แม้ว่าตลอดระยะ

เวลา 23 ปีที่ผ่านมา ต�าแหน่งอันทรงเกียรติ 

นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายครั้ง แต่

ทุกท่านที่มี โอกาสเข ้ามาท�าหน้าที่ต ่างบรรลุ

วัตถุประสงค์ในการน�าพาเอ็กโก กรุ ๊ป ให ้มี

ความเติบโต ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดี  

เช่นเดียวกบั คณุชนนิทร์ เชาวน์นริตัศิยั กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ คนปัจจุบัน เมื่อได้มีโอกาสเข้ามา

เป็นหัวเรือใหญ่ของเอ็กโก กรุ๊ป ท่านก็พร้อมที่

จะสานต่อเจตนารมณ์เดิม และเน้นการเพิ่มขีด

ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้เอ็กโก กรุ๊ป  

เติบโตได้อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะรับมือกับทุกการ

เปลี่ยนแปลงรอบด้านอย่างมั่นคง

ความรู้สึกเมื่อได้ทราบว่าจะต้องเข้ามารับต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป

ยอมรับว่าตื่นเต้น เพราะไม่คาดมาก่อนว่าจะได้รับต�าแหน่ง
ที่ส�าคัญน้ี ผมรู้จักเอ็กโก กรุ๊ป มาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท สมัยผมเริ่ม
ท�างานใน กฟผ. จนมาเป็นรองผู้ว่าการนโยบายและแผน ได้เห็น
มาตลอดว่าเอ็กโก กรุ๊ป เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าที่มั่นคง มีคุณภาพ 
คอยสนบัสนนุงานของ กฟผ. ด้านความมัน่คงของระบบไฟฟ้า เพือ่
ให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมคีวามมัน่คงและเชือ่ถอืได้ ซึง่บคุลากร
ของเอ็กโก กรุ๊ป ล้วนแต่มีศักยภาพสูง จึงท�าให้บริษัทมีการเติบโต
มาโดยตลอดระยะเวลา 23 ปี และมีมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์สูง 
นับเป็นบริษัทชั้นน�าของประเทศ รู้สึกเป็นอีกหนึ่งความรับผิดชอบ
ที่ใหญ่มาก

ปรัชญาการท�างานของท่านเป็นอย่างไร
แม้ว่าผมจะอยู่ กฟผ. มาตลอด แต่ก็ผ่านการท�างานมาหลาย 

รูปแบบ ทั้งปฏิบัติการ วางแผนกลยุทธ์และบริหาร สิ่งที่เรียนรู้มา  
และบอกกับน้องๆ ในหน่วยงานเสมอคือ “อย่ากลัวความ
เปล่ียนแปลง” ต้องท�าตัวเราให้พร้อมเสมอและท�าส่ิงที่เราได้รับ 
มอบหมายให้ดทีีส่ดุ ให้ได้ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ถ้าเราท�าเช่นนีไ้ด้ดี
อยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเกดิการเปลีย่นแปลงอะไร เราจะยงัคงอยูไ่ด้ และจะ
ได้รบัการมอบหมายภารกจิใหม่ๆ ตลอด นัน่คอืพืน้ฐานทีจ่ะท�าให้เรา
เตบิโตในอนาคต นอกจากนี ้การส่งมอบงานกเ็ช่นเดยีวกนั เราต้อง 
ดูแลทั้ง ‘คุณภาพ’ และ ‘เวลา’ เป็นตัวส�าคัญ งานคุณภาพเยี่ยม 
แต่ส่งไม่ทัน จะไม่มีความหมายเลย ดังนั้นผมจะเน้นเสมอว่า งาน
ต้องมีคุณภาพและส่งได้ในเวลาที่ก�าหนด ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งจะ
ไม่ประสบความส�าเร็จ 
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ปัจจุบันเราได้รับการประเมินความยั่งยืน

เรื่อง Anti-Corruption ในระดับที่ 4 

จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี 

แต่เราตั้งเป้าจะไปสู่ระดับ 5 ที่เป็นระดับ

สูงสุดต่อไป 

12   OCT - DEC  2015
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แนวทางในการส ่งเสริมและสนับสนุนพันธกิจหลักของ 
เอ็กโก กรุ๊ป เป็นอย่างไร

แน่นอนว่าการท�าธุรกิจต้องมีก�าไร และผู ้ถือหุ ้นต้องการ 
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมจากการลงทุน เราจึงต้องหาโครงการ
ใหม่ๆ เข้ามาตลอด ทั้งยังต้องตอบแทนผู้ถือหุ้น โดยเราตั้งเป้าที่
จะรักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 10% และในส่วน
สุดท้ายที่ส�าคัญไม่แพ้กัน คือ สังคมและสิ่งแวดล้อม ธุรกิจเราจะ
อยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ใส่ใจสิ่งเหล่านี้ เราจึงยังคงมุ่งเน้น 3 ด้าน ได้แก่ 
การเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างความ
มั่นคงในการผลิตไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
โดยใส่ใจชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผมจะเพิ่มเติมในส่วน
ของ “ผู้ปฏิบัติงาน” และ “พันธมิตร” ด้วย เราจะต้องดูแลเขาเป็น
อย่างดี ทุกคนทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียกับเรา เราต้องให้ความเป็น
ธรรม ทัง้หมดนีค้อืส่วนประกอบทีจ่ะท�าให้บรษิทัเตบิโตอย่างยัง่ยนื 
ปัจจุบันเราได้รับการประเมินความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption 
ในระดับที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่เราตั้งเป้า
จะไปสู่ระดับ 5 ที่เป็นระดับสูงสุดต่อไป เอ็กโก กรุ๊ป มีอายุใกล้จะ 
25 ปีแล้ว จะต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต่อสังคม และ
ประเทศชาติ

เน้นการพัฒนาด้านบุคลากรเป็นส�าคัญ
ผมชอบพัฒนาคน ที่ กฟผ. ตอนดูแลงานด้านเทคนิค ผมก็

พยายามหาเคร่ืองมือใหม่ๆ มาให้ทีมงานได้ใช้ตลอด เพื่อให้เขา
ได้เรียนรู้ พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน เทคโนโลยี
ก้าวหน้าทุกเวลา ดังนั้น คนของเราจะต้องก้าวให้ทัน ต้องศึกษา
ค้นคว้าตลอด เมือ่เราหมัน่พฒันาตวัเอง องค์กรกจ็ะพฒันาไปด้วย 
ผมเชื่อว่าบุคลากรเป็นส่วนส�าคัญที่สุดที่จะช่วยให้บริษัทเติบโต
อย่างยั่งยืน ทุกบริษัทคงไม่ต่างกันที่อยากจะได้ “คนเก่ง” เข้ามา
อยู่ในบริษัท แต่เอ็กโก กรุ๊ป อยากได้ “คนเก่ง” ที่เป็น “คนดี” ด้วย

จงึเป็นทีม่าของแนวทางในการสร้าง Core Value ขององค์กร
จากอดีต เอ็กโก กรุ ๊ป มุ ่งเน้นการเจริญเติบโตทางธุรกิจ 

จนประสบความส�าเร็จเป็นอย่างดีแล้ว แต่ในอนาคตเมื่อผู้บริหาร
ระดับสูงหลายท่านเกษียณ เช่นเดียวกับที่ผมเองก็ต้องเกษียณ  
สิง่ทีจ่ะยดึเหนีย่วหรอืพฤตกิรรมมุง่เน้นทีจ่ะท�าให้น้องๆ รูว่้า องค์กร
นี้เป็นอย่างไร คือการสร้าง Core Value ว่าเอ็กโก กรุ๊ป เป็นแบบนี้  

คิดแบบนี้ ท�าแบบนี้ คนที่จะเข้ามาสู่องค์กรก็ต้องมีความคิด 
ความอ่านแบบเดียวกันเพ่ือเป็นทีมเดียวกัน ส่วนคนภายนอกก็
จะรู้จักเอ็กโก กรุ๊ป ในแบบเดียวกัน น้องๆ จะได้เห็นว่า เพราะพี่ๆ  
ท�ากันมาแบบนี้ บริษัทถึงเติบโตมาได้ขนาดนี้ ทุกคนจะต้องมี 
ความเชื่อแบบเดียวกัน มีเป้าหมายเดียวกัน เป็นสิ่งที่ส�าคัญ เรียก
ว่าเป็นการถ่ายทอดพฤตกิรรมทีมุ่ง่เน้นจากพีสู่น้่อง เพือ่หล่อหลอม
ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ส�าหรับแนวทางการพัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าทั้งในและ 
ต่างประเทศเป็นอย่างไร

ประเทศไทยมีการเติบโตด้านพลังงานไฟฟ้า อิงตาม PDP 
2015 ตลอด 20 ปี เพิ่มขึ้น 2.68% เฉลี่ยถึงปี 2579 ปีนี้คาดว่าจะ
เดินได้ประมาณ 2.5% แต่ปีหน้าอาจจะขึ้นถึง 3% แต่ก็แสดงให้
เห็นว่า เรามีการเติบโตค่อนข้างน้อย แต่วิสัยทัศน์ของเอ็กโก กรุ๊ป  
ไม่ได้มีแค่ในประเทศ เราจะเติบโตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้วย  
ซึ่งประเทศในแถบนี้มีการเติบโตด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า 
ค่อนข้างสูง ฉะนั้นเรามีประสบการณ์แล้ว เช่น ฟิลิปปินส์ จากที่
เราเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องอยู่แล้ว ท�าให้เรา
มโีอกาสดใีนการขยายธรุกจิได้อกี นอกจากนีก้ารลงทนุในประเทศ 
อื่นๆ ในภูมิภาค ก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดี

เรยีกว่าไม่เป็นอปุสรรคแม้การเตบิโตในประเทศไทยจะเตบิโตน้อย
ผมให้ค�ามัน่ทีจ่ะท�าตามสญัญาในพนัธกจิทีว่างไว้ และบอกเลย

ว่าเอก็โก กรุป๊ ไม่เคยหยดุพฒันา เราอยากให้องค์กรพฒันาไปด้วย
ความยั่งยืน ดังนั้น เราจะพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ เรา
ต้องดูองค์ประกอบอื่นๆ เพื่อความยั่งยืน แม้การเติบโตในประเทศ
ในช่วงนี้จะน้อย แต่เราก็ยังมีความพร้อมสูงสุด หากนโยบายของ
รัฐเปิดโอกาสให้เราพัฒนา เราสามารถเริ่มงานได้ทันทีไม่ว่าจะ
เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือก๊าซธรรมชาติ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ  
มคีวามรูค้วามช�านาญ เทคโนโลยทีนัสมยัทีเ่ราเรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลา  
เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนปัจจุบัน เราก็มีหลากหลาย
ประเภท รวมถึงพันธมิตรร่วมทุนของเราก็มีศักยภาพที่จะร่วมกัน
พฒันาอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้เราสามารถเริม่ต้นทกุอย่างได้ทนัทเีมือ่
มโีอกาสเข้ามา นีค่อืพลงัทีเ่อก็โก กรุป๊ แสดงให้เหน็ว่า “เรามคีวาม
พร้อมเสมอในทุกๆ ด้าน” 
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ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

บริษัท รายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4 ของ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม 
จ�ากัด (บฟข.)

(เอก็โก กรุป๊ ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ�านวน 930 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี  
ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 96.80 โดยมีก�าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด (ชัยภูมิ)

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90) เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ 
กฟผ. จ�านวน 90  เมกะวัตต์ และได้รับเงินส่วนเพิ่ม (Adder) จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลงังาน (สกพ). จ�านวน 3.50 บาทต่อกโิลวตัต์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ 26.67 
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2559 

โครงการไซยะบุรี 
ของบริษัท ไซยะบุรี 
เพาเวอร์ จ�ากัด 
(ไซยะบุรี)

(เอก็โก กรุป๊ ถอืหุน้ในสดัส่วน ร้อยละ 12.50) เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น (Run-of-River) ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 1,220 เมกะวัตต์ ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 51.01 
คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2562

โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้  
จ�ากัด (คลองหลวง) 

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม จ�านวน 1 โครงการ คือ โครงการทีเจ  
โคเจน ซึง่ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้ ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ประมาณ 115 เมกะวตัต์ ตัง้อยูใ่นต�าบลคลองหนึง่  
อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม โครงการอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดหาเงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคาร
พาณิชย์  คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2560

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด (บ้านโป่ง)

(เอ็กโก กรุ๊ป ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จ�านวน 2 โครงการ คือ โครงการเอสเค 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�า้กบัลกูค้าอุตสาหกรรม โครงการอยูร่ะหว่างด�าเนนิการจดัหา
เงินกู้จากสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2560 

สรุปผลการด�าเนินงาน
เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2558

ตลอดระยะเวลา 3 เดอืนกว่าๆ ใน

ปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�าเนินธุรกิจ

โดยมเีป้าหมายในการสร้างความ

เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย

เหตุการณ์ส�าคัญในช่วงเดือน

กันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนที่

ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้ 
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การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย

วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

30 กันยายน 2558 กลุม่บริษัทได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้ เพือ่ซือ้สดัส่วนการลงทนุในอัตราร้อยละ 100 ในหุน้ของ Evergreen Power Ventures 
B.V. (Evergreen) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัต้ังขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 2 ของ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท เคซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) จ�ากัด (เคซอน) การซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม  2558 โดยมีผลท�าให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในเคซอนเพิ่มเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้เคซอนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
ถ่านหินเคซอน ตั้งอยู่ในจังหวัดเคซอน สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 503 เมกะวัตต์

เหตุการณ์ส�าคัญอื่น

วันที่ เหตุการณ์ส�าคัญ

31 สิงหาคม 2558 บริษัท เอ็กโก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด (เอสโก) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก กรุ๊ป ขายหุ้นทั้งหมดในบริษัท  
เอ็กคอมธารา จ�ากัด (เอ็กคอมธารา) ในสัดส่วนร้อยละ 74.19 ให้แก่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตีส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�า้ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เอ็กโก กรุ ๊ป มีโรงไฟฟ้าที ่
เดินเครื่องแล้ว จ�านวน 23 แห่ง คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ ้น (ก�าลังการผลิตฯ)  
รวม 3,767 เมกะวัตต์ 
 ผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ของเอ็กโก กรุ๊ป  
สิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 มกี�าไรก่อนผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลี่ยน (FX) และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จ�านวน 2,662 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 512  
ล้านบาท  โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 514 ล้านบาท  
ในขณะที่ธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน 2 ล้านบาท
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จากป่าต้นน�า้ภาคเหนือ…สู่ใต้ 
กับการเรียนรู้ในค่ายเยาวชน

เอ็กโกไทยรักษ์ป่า

CSR for all

ด้วยเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะพ้ืนทีป่่าต้นน�า้ ซึง่

เปรียบเสมือนแหล่งผลิตและกักเก็บน�้าธรรมชาติ 

เป็นจุดเร่ิมต้นของแม่น�้าล�าธาร ปัจจัยส�าคัญต่อ

การด�ารงชีวิตของส่ิงมีชีวิตทุกชนิด และเชื่อว่า

หนทางที่จะรักษาป่าไม้ต้นน�้าล�าธารให้คงอยู่อย่าง

ยั่งยืน คือ การปลูกจิตส�านึกในใจคน 
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 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลซ่ึงก่อตั้งและ
สนับสนุนการด�าเนินงานโดยเอ็กโก กรุ ๊ป ได้ก�าหนดให้ “การ 
สร้างเสริมจิตส�านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ” เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ  
จึงได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่า
และความส�าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและป่าต้นน�้า  
ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตส�านึกต่อเรื่อง 
ดังกล่าวให้กับเยาวชน เพื่อให้เกิดการขยายผลทางความคิดและ
การลงมือปฏิบัติด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะป่าต้นน�้า อย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อสังคมและประเทศในภาพรวม

 ด้วยพันธกิจดังกล่าว การด�าเนินงานด้านการพัฒนา 
เส้นทางศกึษาธรรมชาตใินพืน้ทีป่่าต้นน�า้ และการน�าเยาวชน
ศึกษาเรียนรู้ความรู้ในห้องเรียนธรรมชาติที่พัฒนาขึ้น จึง 
เริ่มต้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ผืนป่าต้นน�้าส�าคัญ
สูงสุดของแดนสยาม โดยเริ่มจากในปี 2538 เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับ
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
กิ่วแม่ปาน ป่าเมฆที่ชุ่มและอุ้มน�้า ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 
2,000 เมตรจากระดับน�้าทะเล อุดมด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในปี 2540 จัด “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า” น�า
เยาวชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศเรียนรู้คุณค่าและความส�าคัญ
ของผืนป่าต้นน�้าและความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันของระบบนิเวศ

 เพ่ือให้การอนรุกัษ์เกดิความยัง่ยนื การด�าเนนิงานทัง้ 2 ด้าน  
ขยายผลอย่างต่อเนื่อง ผ่านการด�าเนินงานโดยมูลนิธิไทยรักษ์ป่า 
ในเวลาต่อมา และจากพืน้ทีป่่าต้นน�า้ภาคเหนอื สูป่่าต้นน�า้ภาคใต้ของ
ประเทศ โดยเปิดตวัเส้นทางศกึษาธรรมชาตมิณฑาธาร เส้นทาง 
ศึกษาธรรมชาติป่าต้นน�้าใกล้เมืองเชียงใหม่ ณ อุทยานแห่งชาต ิ
ดอยสุเทพ-ปุย เมื่อต้นปี 2558 นอกจากนั้น มีก�าหนดเปิดตัว 
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหลวง พ้ืนที่ป่าต้นน�้าที่มีความ 
หลากหลายของพืชและสัตว์เฉพาะถ่ิน ซึ่งประกอบด้วยเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ “น�้าตกอ้ายเขียว” “น�้าตกพรหมโลก” และ “น�า้ตก
กะโรม” ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ในปี 2559
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 ส�าหรับค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า หลังจากเริ่มต้น
ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แล้ว ในปี 2547 มูลนิธ ิ
ไทยรักษ์ป่าได้ร่วมกับโรงไฟฟ้าขนอมในกลุ ่มเอ็กโก อุทยาน 
แห่งชาติดอยอินทนนท์ และอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ขยายพื้นที่
การด�าเนินงานไปยังพื้นที่ป่าต้นน�้าภาคใต้ ณ อุทยานแห่งชาต ิ
เขาหลวง และอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เช่นเดียวกับในปี 2558 ที่ 
“ค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า รุน่ที ่46” จดัขึน้ ณ น�้าตกกรงุชงิ 
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อ�าเภอนบพิต�า จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่ 13 -16 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนจากสถานศึกษา
และที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน 59 คน 

 การจัดค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าในครั้งนี้ ยังคงมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปลูกจิตส�านึก
ถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สนับสนุนให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์  
ตลอดจนร่วมกันสร้างเครือข่าย เพื่อให้การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด�าเนินอย่างต่อเนื่อง

ความคิดและความรู้สึกของเยาวชนส่วนหนึ่งที่เข้า
ร่วมกิจกรรม:

ด.ญ. พรลภัส พูลสวัสดิ์ จาก อ�าเภอขนอม “ประทับใจ
การเดินป่า เพราะสอนถึงการดูแลรักษาป่าและการแบ่งปัน
ความสุขให้แก่กัน ความรู้ทุกอย่างที่พี่เลี้ยงบอกกับหนู หนูจะ
น�าไปบอกเพื่อนๆ ที่โรงเรียน คนในชุมชนและสังคมให้มาก
ที่สุด และจะน�าความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์มากที่สุดค่ะ”

ด.ญ. กัญญาณัฐ อธิเกิด จาก อ�าเภอขนอม “ดีใจที่ได้
มาเข้าค่าย เพราะได้ความรู้มากมาย ได้เดินป่าจริงๆ ครั้งแรก  
ได้ฟังเสียงและสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม”

น.ส. วิลาวรรณ แซ่จิ้ว จาก อ�าเภอขนอม “ขอบคุณค่าย
นี้เป็นอย่างยิ่งท่ีท�าให้หนูได้มาสัมผัสกับธรรมชาติจริง ค่ายนี้
สอนให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเรามาอยู่ด้วยกัน เราต้องมีความสามัคคี
กัน และต้องแบ่งปันกัน”

น.ส. ศดานันท์ สวนแก้ว จาก อ�าเภอนบพิต�า “ได้รู้จัก
ป่า รู้คุณค่าของป่า สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ขอบคุณพ่ีๆ ที่
สอนว่าธรรมชาติมีความส�าคัญกับเรา เราจะดูแลรักษาป่า
เอาไว้ตลอด”
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ความรู้ในค่ายมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครอบคลุมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับโลกและวิวัฒนาการของสิ่งที่มีชีวิต ความสัมพันธ์
ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดาราศาสตร์เบ้ืองต้นและการดูดาว 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กจิกรรมต้นไม้เพือ่นรกั กจิกรรมนกัสบืสายน�า้ เพือ่เรยีนรูค้ณุค่าของ
ต้นไม้และน�า้ต่อระบบนเิวศ รวมถงึการเดนิป่าเพือ่ศกึษาธรรมชาติ
และฝึกการด�ารงชีพในพื้นที่ป่าธรรมชาติจริง

ระยะเวลา 4 วนั 3 คนื กบัการบ่มเพาะจติส�านกึอนรุกัษ์ผ่านการ
เรยีนรูแ้ละอยูร่่วมกบัธรรมชาตใิห้กบัเยาวชนนี ้อาจไม่ยาวนานนกั 
แต่เชื่อว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นให้น้องๆ ได้เห็นถึงคุณค่าและความ
ส�าคญัของป่าต้นน�า้ เพือ่กลบัไปเป็นก�าลงัร่วมกบัเพือ่นๆ ครอบครวั 
โรงเรยีน และชมุชน ในการขยายผลจติส�านกึ สูก่ารลงมอืท�า และมี
วิถีชีวิตอยู่ร่วมกับป่าต้นน�้าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าจัดขึ้นแล้ว จ�านวน  
46 รุ่น มีเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว ประมาณ 2,800 คน 
และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ยังคงมีแผนที่จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน 
เอ็กโกไทยรักษ์ป่านี้อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 เกีย่วกบัพืน้ทีจ่ดัค่ายเยาวชนเอก็โกไทยรกัษ์ป่า ภาคใต้
น�้าตกกรุงชิง ถือเป็นน�้าตกอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม

และมชีือ่เสยีงมากเป็นอนัดบัต้นๆ ของจงัหวดันครศรธีรรมราช 
โดยตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ในต�าบล 
กรุงชิง 

ชื่อ “กรุงชิง” มาจากค�าว่า “ต้นชิง” ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ตระกูล
ปาล์มชนิดหนึ่งที่มีมากในเขตนี้ นอกจากนั้น พ้ืนที่นี้ยังมี
ประวัติศาสตร์ เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่มคอมมิวนิสต์ แต่ปัจจุบัน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยงามที่มีผู ้คนมาเยือนไม ่
ขาดสาย ด้วยน�้าตกขนาด 7 ชั้น ที่ลดหล่ันความสูงลงมา
ต่างระดับกัน และยังเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณ์ เนื่องจากมีพืชพรรณไม้ต่างๆ ให้ได้ศึกษา เช่น เฟิร์น
มหาสด�า ปาล์มชก ต้นหลมุพอ ปาล์มชงิ ปาล์มช้างร้องไห้ และ
อื่นๆ อีกหลายชนิดที่หาชมได้เฉพาะที่นี่เท่านั้น

น�้าตกกรุงชิง

สิงโตพัดเหลือง

มหาสด�า เอื้องคีรีวง
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Talk Tell Told

 ถ่านหิน หนึง่ในเชือ้เพลงิส�าคญัในการผลติกระแสไฟฟ้าทีห่ลายประเทศเลอืกใช้ และยงัเป็นเชือ้เพลงิ 

ที่มีแหล่งส�ารองอยู่มากในเกือบ 100 ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก ฉบับนี้เอ็กโก กรุ๊ป จึงขอแนะน�า 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี (BLCP) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่ร่วมทุนในสัดส่วน 50:50 ระหว่าง เอ็กโก กรุ๊ป และ 

บริษทัในเครือของ บรษิทั บ้านป ูจ�ากดั (มหาชน) ด�าเนนิธรุกจิผลติกระแสไฟฟ้า ด้วยความมุง่มัน่สูก่าร

เป็นต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย 

ต้นแบบที่ดีของโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย
BLCP
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 บีแอลซีพีเลือกใช้ถ่านหินบิทูมินัสที่มีคุณภาพดี เพ่ือเป็น
เชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนใหญ่น�าเข้าจากประเทศ
ออสเตรเลียและอินโดนีเซีย มีก�าลังการผลิตรวม 1,434 เมกะวัตต์ 
เริ่มผลิตกระแสไฟฟ้า ส�าหรับหน่วยผลิตแรก (717 เมกะวัตต์) เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และหน่วยผลิตที่ 2 (717 เมกะวัตต์)  
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ทั้งสองหน่วยผลิตนี้สอดคล้อง
กับก�าหนดเวลาตามแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (Power  
Development Plan; PDP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 
 กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้นั้น จ�าหน่ายให้กับ กฟผ. ตาม
โครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าอสิระ (Independent Power  
Producer; IPP) และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2537 
เพือ่สนองนโยบายของภาครฐัในการส่งเสรมิและสนบัสนนุบทบาท
ของภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการไฟฟ้า โดยบีแอลซีพี  
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. (Power Purchase 
Agreement; PPA) เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 รวม
ระยะเวลา 25 ปี 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ต้ังอยู ่ในพื้นที่ท ่าเรืออุตสาหกรรม

มาบตาพุด ระยะที่ 2 (ท่าเรือน�้าลึก) บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญา
เช่าพื้นที่ (เนื้อที่ 602.27 ไร่) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 รวมระยะ
เวลาเช่าพื้นที่ กนอ. 30 ปี 
 โรงไฟฟ้าบแีอลซพีไีด้รบัใบอนญุาตต่างๆ ในการก่อสร้างและ
ด�าเนนิการ รวมทัง้ได้ปฏบิตัติามมาตรฐาน กฎเกณฑ์และข้อบงัคบั
อย่างเคร่งครดั เช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมรายอืน่ๆ ที่
ตัง้อยูใ่นเขตนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ ต�าบลมาบตาพดุ จงัหวดั
ระยอง
 ด้วยความพถิพีถินัและรบัผดิชอบในทกุๆ ขัน้ตอน บแีอลซพีี 
เลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ควบคู่กับการ
บรหิารจดัการสิง่แวดล้อมทีเ่ข้มงวด เพือ่ให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน
ของภาครัฐ และเพื่อค�านึงถึงความรู้สึกและความต้องการของ
ชุมชนเป็นส�าคัญ 
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 บทบาทส�าคัญ 
 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี เป็นโรงไฟฟ้าที่มีก�าลังการผลิตกระแส
ไฟฟ้ารายใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยทั้งก�าลังการผลิต
และการเปิดด�าเนินการทั้งสองหน่วยผลิต มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan - PDP) 
ของประเทศไทย เพื่อช่วยในการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบ
ไฟฟ้า รักษาความสมดุลของปริมาณการผลิต และปริมาณการใช้
ไฟฟ้าของประเทศ 
 นอกจากนี ้โรงไฟฟ้าบแีอลซพี ีมต้ีนทนุในการผลติต่อหน่วย
อยู่ในระดับที่มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยรวมของประเทศ 
รวมทั้งช่วยชะลอการขึ้นราคาปลีกของค่าไฟฟ้าภายในประเทศ 
ท่ามกลางสถานการณ์น�้ามันราคาสูงที่ผันผวนตามตลาดโลกใน
ปัจจุบัน 
 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี มีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายการกระจาย 
การใช้เชื้อเพลิง เพ่ือให้หลากหลายแก่ประเทศ ทั้งนี้จะช่วยลด
ความเสีย่ง และป้องกนัการกระจกุตวัของประเภทเชือ้เพลงิในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศในอนาคต 

 กิจกรรมส�าคัญ 
 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ 
ที่ก�าหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ และในรายงานการวิเคราะห ์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและสม�่าเสมอมาจนถึง
ปัจจุบัน จนได้รับรางวัลและการยกย่องในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น  
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น โดยมรีางวลัทีไ่ด้รบัอาทิ 
 รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการแรงงาน” (ต่อเนื่องปีที่ 4) โดยกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ในปี 2558
 โล่และเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2015” 
(ต่อเนือ่งเป็นปีที ่7) เพือ่แสดงว่า โรงไฟฟ้าบแีอลซพีไีด้น�าพาองค์กร
สูว่ฒันธรรมสเีขยีว และปฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบของ
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคมได้อย่างครบถ้วนและต่อเนือ่ง 
ในปี 2558
 รางวัล “โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory 
Award 2015)” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) 
ด้วยความร่วมมือจากสมาคมเพื่อนชุมชน เพื่อแสดงว่าโรงไฟฟ้า
บีแอลซีพี เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความ
มั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน ในปี 2558
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 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการลดผลกระทบทางอากาศ บีแอลซีพีให้ความ
ส�าคัญต่อการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการบริหารการ
ผลิตมาตั้งแต่ต้น และยืนยันได้ว่า โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานส่ิงแวดล้อม พร้อมท�าตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ
ภาครัฐอย่างเคร่งครัดและถูกต้องมาโดยตลอด ทั้งนี้เพ่ือช่วยกัน 
รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน และเป็น 
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 จากการที่บีแอลซีพีใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พิสูจน์แล้วจากทั่วโลก โดยสามารถช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บแีอลซพีจีงึท�าการตดิตัง้อปุกรณ์เพือ่ช่วย
ในการลดมลภาวะต่างๆ ได้แก่ 
 • ตดิตัง้เตาเผาไหม้ เพือ่ลดการเกดิก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน
 • ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับฝุ่นระบบไฟฟ้าสถิตย์ 
 • ติดตั้งอุปกรณ์ดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
 • สร้างปล่องระบาย สูง 200 เมตร
 
 นอกจากนี้ บีแอลซีพี ได้ให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ โดยท�าการติดตั้งอุปกรณ์ที่ส�าคัญๆ ดังนี้
 • อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบต่อเน่ือง  
ไว้ที่กลางปล่อง
 • สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จ�านวน 4 แห่ง ตั้งอยู่ 
โดยรอบชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บีแอลซีพีใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี

ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากทั่วโลก

โดยสามารถช่วยลดผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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 มาตรการลดผลกระทบทางน�้า โดยน�้าที่น�ามาใช้ใน 
โรงไฟฟ้าฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 น�า้จดื หมายถงึ น�้าทีบ่แีอลซพี ีน�าไปใช้ในกระบวนการผลติ 
บริเวณท่าเรือ ลานกองถ่านหิน และภายในส�านักงานฯ โดยมีการ
บริหารจัดการ ดังนี้ 
 • จัดให้มีโรงบ�าบัดน�้าเสีย 
 • น�า้จากท่าเรอื และลานกองถ่านหนิจะถกูน�ากลบัมาใช้ใหม่
 น�้าทะเล สูบเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการหล่อเย็น โดยมี
การควบคุมความเร็วของน�้าทะเลที่สูบเข้ามาทุกครั้ง (0.3 เมตร/
วินาที) พร้อมท้ังติดตั้งตะแกรง 2 ชั้น เพื่อป้องกันสิ่งมีชีวิตที่อาจ
จะเลด็ลอดเข้ามาในระบบหล่อเยน็ โดยน�า้ทะเลทีส่บูเข้ามานัน้ น�า
ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการหล่อเย็น และใช้ในระบบดกัจบัก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เพือ่บ�าบดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ให้อยูใ่นค่า
มาตรฐานก่อนจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ 
 นอกจากนี้บริเวณคลองระบายน�้าหล่อเย็น ได้ท�าการติดตั้ง
บ่อเตมิอากาศ เพือ่ปรบัอณุหภมูแิละค่าความเป็นกรด-ด่างของน�้า
ก่อนทีจ่ะระบายออกสูท่ะเล พร้อมทัง้มกีารตรวจสอบระบบและจดั
ท�าแผนการบ�ารุงรักษาอปุกรณ์รายปี รวมถงึการตรวจวดั ตรวจสอบ
คุณภาพน�้า และอุณหภูมิน�้าบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี 
อย่างต่อเนื่องและสม�า่เสมอ

ท่าเรือขนถ่ายถ่านหิน คลองรับน�้าหล่อเย็น

การตรวจวัดคุณภาพน�า้

บ่อบ�าบัด

ห้องปฏิบัติการทดลอง
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เครื่องกำเนิดไฟฟ�า

กังหันไอน้ำ

หม�อไอน้ำ

FLUE GAS
เครื่องดักจับฝุ�น
ระบบไฟฟ�าสถิตย�

ESP
ID FAN

FGD
ปล�อง

ลานกองถ�านหิน

SHIP
UNLOADER2

SHIP
UNLOADER1

ท�าเรือขนถ�ายถ�านหิน

COAL
BUNKER

COAL
PULVERIZER

เครื่องดักจับก�าซซัลเฟอร�ไดออกไซด�

การบำบัดก�าซร�อนจากการเผาไหม�การผลิตไฟฟ�า

700 MW LP LP IP HP

HOTWELL
CONDENSER

สถานีไฟฟ�าย�อย

จ�ายไฟเข�าระบบส�งของ กฟผ.

ระบบหล�อเย็น
500 KV.

COOLING
SYSTEM

รูปแสดงกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี

อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด
 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 

 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
สงัคม จงึท�าการจดทะเบยีนบรษิทัในจงัหวดัระยอง และเป็นบรษิทั
แรกๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ท�าการจดทะเบียนบริษัท
ในพืน้ทีป่ระกอบกจิการ โดยน�าส่งเงนิภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษหีกั 
ณ ที่จ่าย เพื่อให้เงินภาษีนั้นกลับคืนสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี บแีอลซพี ีได้จดัตัง้ “อาคารพลงังานเคยีงสะเกด็” 
เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านพลังงานแก่ นักเรียน นักศึกษา 
ชมุชน หน่วยงานภาครฐั และบคุคลทีส่นใจทัว่ไป ได้มโีอกาสเรยีนรู้  
โดยภายในอาคารจัดให้มีห้องนิทรรศการต่างๆ ที่น่าสนใจเป็น 
อย่างยิง่ เน้นการสร้างเสรมิความรู ้และความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบั 
พลังงานถ่านหินและพลังงานประเภทต่างๆ สนใจเข้าเย่ียมชม 
โปรดติดต่อโดยตรงได้ที่ ฝ่ายส่ือสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์  
บีแอลซีพี โทรศัพท์: (038) 924 124 และ (038) 925 141  
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00 น.) 
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โรงไฟฟ้าถ่านหินกับความจ�าเป็น
InsideExpert

 ประเทศไทยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างไร
การใช้ไฟฟ้าในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2558 คาดว่าจะมีการ
ใช้ไฟฟ้าประมาณ 145,760 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2 
เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นช่วงเวลานาน ประกอบกับ
การขยายตัวของภาคธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจการท่องเที่ยว 
การบริการ และการก่อสร้าง โดยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นในเกือบ 
ทุกสาขา ยกเว้นภาคเกษตรกรรมที่การใช้ไฟฟ้าลดลงเนื่องจาก
ปัญหาภัยแล้งซึ่งส่งผลให้ปริมาณน�้าไม่เพียงพอส�าหรับท�าการ
เกษตรในบางพื้นที่ โดยที่ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 43  ของการใช้ทั้งหมด มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.0 เมื่อเทยีบกับชว่งเดยีวกนัของปก่ีอน รองลงมาเปน็การ
ใช้ไฟฟ้าในภาคครัวเรือนมีสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 24 
ของการใช้ทั้งหมด เพิม่ขึ้นร้อยละ 5.2 เนื่องจากการใช้จ่ายในภาค
ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด จึงส่งผล
ให้มีการใช้พลังงานในภาคครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ส่วนการใช้ไฟฟ้าใน
ภาคธุรกิจ และกิจการขนาดเล็ก มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 
และ 4.6 ตามล�าดับ

 เหตใุด “ถ่านหนิ” จงึเป็นตวัเลอืกส�าหรบัการผลติพลงังาน
ไฟฟ้าในอนาคต
 ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติใน 
การผลิตไฟฟ้าสูงถึง 70% ถือว่ามีความเส่ียงต่อความมั่นคง 
ด้านพลงังาน อนัเนือ่งมาจากมสีดัส่วนการใช้เชือ้เพลงิเพยีงชนดิใด
ชนิดหนึ่งมากไป ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายประเภทเชื้อเพลิงใน
การผลิตไฟฟ้า และลดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ปลายแผน PDP จะ
ลดให้เหลือ 37% เพื่อสร้างสมดุลพลังงานของประเทศ ซึ่งถ่านหิน
เป็นเชื้อเพลิงที่จัดหาได้ไม่ยากและมีปริมาณส�ารองจ�านวนมาก 
สามารถใช้ได้ถึง 200 ปี และราคาถ่านหินก็มีเสถียรภาพและยัง
ราคาต�่ากว่าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้า
ประหยัดเงินค่าไฟฟ้า โรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นโรงไฟฟ้าฐานหรือโรง
ไฟฟ้าหลักที่สามารถจ่ายไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้าจึงมี
ความมั่นคงและไฟฟ้ามีคุณภาพ

 ทุกวันนี้ เรามักได้ยินว่า “ถ่านหิน” 

ที่เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ซึ่ง 

หลายคนยังคงติดใจในคุณและโทษ

ของถ่านหิน และเหตุใดในหลายประเทศ 

ทั่วโลกยังคงใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงใน

การผลิตกระแสไฟฟ้าหลัก จริงหรือไม ่

ที่ประเทศไทยจ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้า

ถ่านหนิ ดร.ทวารฐั สตูะบตุร ผูอ้�านวยการ 
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติมาตอบ

ข้อสงสยั ไขความกระจ่าง และสร้างความ

เข้าใจถึงผลกระทบในด้านต่างๆ ที่จะ 

เกิดขึ้น หากประเทศไทยไม่ใช้ “โรงไฟฟ้า

ถ่านหิน”

ด้านพลังงานชาติ
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ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน
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 จริงหรอืไม่ทีโ่รงไฟฟ้าถ่านหนิสร้างมลภาวะ ก่อให้เกดิโรคและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมา
 ต้องยอมรับว่าสมยัทีโ่รงไฟฟ้ายงัเป็นลกิไนต์ เทคโนโลยสีมยั
นั้นยังไม่มีระบบก�าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เทคโนโลยี FGD) 
ท�าให้โรงไฟฟ้าถ่านหนิในสมยัก่อนก่อให้เกดิมลพษิต่อสิง่แวดล้อม
ค่อนข้างมาก (ประเดน็โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) แต่หลงัจากทีพ่บปัญหา 
รัฐบาลได้ติดตั้งเทคโนโลยี FGD โดยที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะติดตั้ง
แล้วเสรจ็ทัง้หมดประมาณปี 2543 ส่วนโรงไฟฟ้าทีก่ระบีใ่ห้เปลีย่น
ไปใช้น�้ามันเตาแทนถ่านหินลิกไนต์ต้ังแต่ปี 2538 เพราะแหล่ง
ถ่านหนิทีก่ระบีห่มด และโรงไฟฟ้ามอีายมุากแล้ว จนมาถงึปัจจบุนั
เทคโนโลยก้ีาวล�า้ไปมาก ตอนนีโ้รงไฟฟ้าแม่เมาะกลบัมาเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อมอีกครั้งจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ และ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดกระบ่ีที่จะสร้างใหม่ มีเทคโนโลยี FGD 
แล้ว ซ่ึงเป็นท่ีมาของค�าว่า “โรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด” ไม่เหมือน
โรงไฟฟ้าถ่านหินในสมัยก่อน

 หลายประเทศทัว่โลกยงัคงใช้โรงไฟฟ้าถ่านหนิเป็นหลกัในการ
ผลิตไฟฟ้า
 สดัส่วนการผลติไฟฟ้าจากถ่านหนิของทัง้โลกอยูท่ีป่ระมาณ 
40% และในระยะยาวจะยังอยู่ในสัดส่วนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบ
การใช้เชื้อเพลิงถ่านหินของไทยกับประเทศในอาเซียน จะพบว่า
แผน PDP 2015 ของไทยยังมีการใช้ถ่านหินในปริมาณที่ต�่ากว่า
มากคือเพียง 23% ในปี 2579 ในขณะที่ปี 2558 มาเลเซียมีการ
ใช้อยู่ที่ 42% อินโดนีเซีย 59% และฟิลิปปินส์ 47% นอกจากนี้ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินในหลายประเทศ ยังมีที่ตั้งอยู่ในเมืองส�าคัญๆ 
อทุยานแห่งชาตทิางทะเลและชมุชน เช่น ประเทศญีปุ่น่มโีรงไฟฟ้า
ถ่านหิน Maizuru (ขนาด 1,800 เมกะวัตต์) ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าของ
บริษัท Kansai Electric Power ตั้งอยู่ห่างจากเกียวโตประมาณ 
60 กโิลเมตร มพีืน้ทีส่่วนหนึง่อยูใ่นอทุยานแห่งชาต ิWakasa-wan 
Quasi National Park นอกจากนี้ยังมีประเทศเยอรมนี มาเลเซีย 
เกาหลใีต้ เป็นต้น ซึง่ประเทศเหล่านีท้�าให้เหน็ว่าโรงไฟฟ้าสามารถ
อยู่ร่วมกันกับชุมชนและไม่สร้างผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
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 ปัจจุบันเทคโนโลยีการก�าจัดกากถ่านหินเป ็นอย่างไร 
สามารถน�าไปต่อยอดอย่างไรได้บ้าง
 เทคโนโลยีถ่านหินสะอาดขณะการเผาไหม้ (Combustion  
Technology) เป็นการปรับปรุงเตาเผาและหม้อไอน�้า เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเผาไหม้ถ่านหินและลดมลพิษที่เกิด
ระหว่างการเผาไหม้ ซ่ึงจะควบคุมไม่ให้มีการปล่อยก๊าซมลพิษ 
(Zero Emission) โดยเฉพาะเทคโนโลยี Ultra Super Critical  
(USC) การใช้หม้อก�าเนิดไฟฟ้าแรงดันสูง เพื่อก�าจัดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาแล้วในเชิงพาณิชย์
ที่ดีท่ีสุดในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพสูงถึง 42-45% ท�าให้ใช้ 
เช้ือเพลิงน้อยลงและลดการปล่อย Co

2
 ลง 20% นอกจากนี้  

โรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาดยงัมกีารตดิตัง้อปุกรณ์ก�าจดัมลสารต่างๆ 
ได้แก่ เครื่องดักจับก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน อุปกรณ์ดักจับ
ไอปรอทแบบฉีดผงถ่านกัมมันต์ และอุปกรณ์ดักจับไฟฟ้าสถิตย์ 
เป็นต้น รวมถึงการน�าเถ้าถ่านหินไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ อาทิ 
ใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติปนูซเีมนต์ ใช้เป็นส่วนผสมในการท�าอฐิ
มวลเบา ผลิตภัณฑ์คอนกรีตขึ้นรูปต่างๆ หรือในงานโยธาใช้เป็น
ส่วนผสมในการท�าปุย๋ สารปรบัปรงุคณุภาพดนิ และยงัสามารถท�า
ปะการังเทียมเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นต้น

 แสดงให้เห็นว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้
อย่างยั่งยืน
 แน่นอน เพราะประเทศไทยเรามีโรงไฟฟ้าถ่านหินกัน
มานานมากแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาก็เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ  
ในส่วนของ “โรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาด” ทีจ่ะมขีึน้ในอนาคตกต็ัง้อยู่
ในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าถ่านหนิเดมิในอดตี เพยีงแต่เราจะต้องชีใ้ห้เหน็ถงึ
ความจ�าเป็นด้านพลงังานไฟฟ้าทีต้่องการความมัน่คงในระยะยาว 
โดยมีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยให้โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ก่อมลพิษ  
น�าความสุขมาสู่ชุมชน และประเทศชาติ ซึ่งทาง กฟผ. ก�าลัง 
ด�าเนินการอย่างแข็งขัน และเชื่อว่าประชาชนจะตอบรับเป็น 
อย่างดี 

เทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ขณะการเผาไหม้ 

เป็นการปรับปรุงเตาเผาและหม้อไอน�้า 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ถ่านหิน

และลดมลพิษที่เกิดระหว่างการเผาไหม้ 

ซึ่งจะควบคุมไม่ให้มีการปล่อยก๊าซมลพิษ 

egco group    29

life18-5.5.indd   29 1/4/2559 BE   2:35 PM



ที่มาจาก : หนังสือสารพัดวิธี เลี้ยงเงินให้เชื่อง
โดย : กาญจนา หงษ์ทอง

รู้ทันหนี้
“หนี้” ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไป แม้แต่หนี้ยังมี 2 

ด้าน ด้านบวกของมัน คือ ช่วยให้เราค่อยๆ เป็น

เจ้าข้าวเจ้าของสินทรัพย์ชิ้นโตได้ เพราะไม่ใช่ 

ทกุคนทีม่เีงนิก้อนโตหอบไปซือ้บ้านราคาหลกัล้าน 

คบหากับหนี้ ได ้  แต ่อย ่าให ้ถึง ข้ันสนิทสนม 

แนบแน่น เพราะคณุอาจจะตดิกบัดกัหนีก้ลายเป็น

พวกหนี้สินพะรุงพะรัง

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นหนี้เกินตัวเพื่ออยู่บ้านหลังใหญ่ กู้แค่พอดี เป็น
หนีพ้อตวั คณุภาพชวีติไม่ได้อยูท่ีค่วามใหญ่โต จ�านวนพืน้ทีใ่ช้สอย
หรือตัวเลขตารางเมตรของบ้าน แต่อยู่ที่ “น�า้หนักของความรัก” 
และ “มวลรวมแห่งความอบอุน่” ทีบ่รรจอุยูภ่ายในบ้านต่างหาก
 กู้เงินซื้อบ้านเป็นหนี้ระยะยาว ที่บางคนผ่อนมาราธอนถึง 
30 ปี เพื่อไม่ให้อึดอัดกับภาระหนี้บ้านจนเกินไป ไม่ควรกู้ซื้อบ้าน
เกิน 30 เท่าของรายได้ และผ่อนไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ถ้า
ไม่มีภาระในการผ่อนหนี้ประเภทอื่น ก็อาจจะขยับมาผ่อนบ้านซัก 
50% ของรายได้ก็ไม่เป็นปัญหา
 การกู้เงินเพื่อมาประกอบธุรกิจหรือกิจการนั้น ถือเป็นหนี้ที่
สร้างสรรค์ ทั้งท�าให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตัวเอง และเป็นหนี้ที่ก่อ
ให้เกิดรายได้ตามมา แต่ก่อนที่จะกู้เงินมาท�าธุรกิจ ต้องดูให้แน่ใจ
ก่อนว่า ธรุกจินัน้มคีวามเสีย่งมากน้อยแค่ไหน แนวโน้มเป็นอย่างไร 
มศีกัยภาพเตบิโตหรอืไม่ ข้อส�าคญัจะลงมอืท�าธรุกจิทัง้ท ีต้องเป็น
ธรุกจิทีเ่รามคีวามรูแ้ละเข้าใจธรรมชาตขิองธรุกจินัน้อย่างถ่องแท้ 

 “นกน้อยท�ารังแต่พอตัว” เวลาจะกู้ซื้อบ้าน นึกถึงค�านี้เข้าไว้ 
เพราะถึงคุณจะรวยล้นฟ้าหรือจนติดดิน ก็นอนได้ทีละห้องแค่นั้น
แหละ เพราะฉะนัน้เวลาจะซือ้บ้าน ให้นกึถงึวตัถปุระสงค์ของการมี
บ้าน คอืมไีว้เพือ่อยูอ่าศยั เป็นทีพ่กัพงิกายใจ ไม่ใช่มไีว้เพือ่บ่งบอก
ฐานะทางสังคม หรือมีไว้เป็นหน้าเป็นตา ชี้วัดฐานะทางการเงิน  
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ระหว่างเดินหน้าช�าระสะสางหนี้ 

อย่าเปิดประตูรับหนี้ใหม่เข้ามา

ซ�้าเติมตัวเองเป็นอันขาด

 ทุกวันนี้ สะพานสร้างหนี้ทอดยาวบุกรุกเข้าหาทุกคนถึงใน
บ้าน เมื่อกู้กันได้ง่ายๆ ใช้เงินง่ายๆ ก็เลยเป็นหนี้กันอย่างง่ายดาย 
ไม่อยากให้หนี้มาเยือนถึงชายคาบ้าน ต้องหัดใช้เงินยากๆ เข้าไว้
 คดิจะก�าจัดหนีอ้อกจากชวีติ ต้องเริม่ต้นจาก “รูเ้ท่าทนัตวัเอง”  
และ “รูเ้ท่าทนัหนี”้ รูเ้ท่าทนัตวัเองว่าเป็นหนีม้ากน้อยแค่ไหน จะได้
ไม่ถล�าสร้างหนี้มาซ�้าเติมความย�า่แย่ให้ตัวเองอีก รู้เท่าทันหนี้ ว่า
แสนยานภุาพของมนัร้ายแรง จนท�าเราปวดกระหม่อมแค่ไหน พอ
สลัดออกไปได้ จะได้ไม่หวนกลับไปข้องแวะกับหนี้อีก
 “จดลดหนี้” ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าจุดเริ่มต้นของการปลดหนี้
เริ่มต้นท่ีการจด เขาถึงพูดกันว่า จดกันจน แต่ส�าหรับคนเป็นหนี้ 
จดลดหนี้ ท่องค�านี้ไว้ แล้วสารภาพรายจ่าย รายได้ และยอดหนี้ 
ลงบนกระดาษให้หมดอย่างไม่มกีัก๊ จะได้รูว่้า อะไรบ้างทีค่วรปรบั
เปลี่ยน หรือเลิก หรืออย่างน้อยจะได้รู้รายละเอียดของหนี้ว่าก้อน
ไหนดอกเบีย้เท่าไหร่ เรยีกว่าจดัระเบยีบหนีก่้อนจะลงมอืสะสางถกู 
การจดนี่แหละจะท�าให้คุณรู้เท่าทันสถานการณ์ทางการเงินของ 
ตัวเองได้ดี ว่างบดุลชีวิตติดลบอยู่เท่าไหร่
 5 ใน 10 ของคนทีป่ลดหนีส้�าเรจ็ ไม่ได้เกดิจากการเร่งหาเงนิ
มาโปะและปลดหนี้ แต่พวกเขายอม “ปรับไลฟ์สไตล์เดิมๆ” ของ
ตัวเอง ลด ละ เลิกในสิ่งที่เคยท�า เช่น ต้ังนโยบายหยุดเดินทาง
ท่องเท่ียวจนกว่าจะปลดหนี้หมด หรือบางคนเคยเท่ียวปีละ 4 
ครั้งก็เหลือปีละครั้งให้พอชุ่มชื่นหัวใจ ลดการช้อปปิ้งจากเดือนละ  
2 หมื่นบาท เหลือแค่เดือนละ 5 พันบาทพอ บางคนปรับชีวิตเดิมๆ 
แบบยิบย่อย เช่น ลดการซื้อกาแฟเหลือวันละแก้ว จากเดิมที่เคย
ดืม่วนัละ 2-3 แก้ว เปลีย่นจากจ่ายเงนิให้ฟิตเนสเดอืนละหลายพนั 
เป็นมาวิ่งตามสวนสาธารณะ ยกเลิกเคเบิ้ลทีวี ลดการเป็นสมาชิก
นิตยสารรายเดือนและหนังสือพิมพ์ เหลือไว้เฉพาะเล่มที่ชอบ
และใช่ ได้อ่านจริงๆ สังสรรค์กับเพื่อนฝูงให้น้อยลง หรือถ้ายังรัก
การพบปะสังสรรค์ ลองเปลี่ยนแนวจากไปนั่งแฮงก์เอาท์ตามร้าน
อาหารและผับบาร์มาเป็นเวียนกับไปตามบ้านกลุ่มเพื่อน เปลี่ยน
จากเตมิน�า้มนัเดอืนละหลายพนับาทมาเป็นเดนิทางด้วยรถไฟฟ้า
และรถใต้ดินบ้างบางส่วน แล้วจอดรถตามจุดจอดน่าจะช่วย
ประหยัดได้มากขึ้น ปรับโปรโมชั่นค่าโทรศัพท์มือถือ คุณอาจจะ
แปลกใจทีพ่บว่าจ่ายน้อยลงครึง่หนึง่แต่โทรได้ไม่ต่างจากเดมิเลย
 “จงปิดประตรูับหนีใ้หม่” ระหว่างเดินหน้าช�าระสะสางหนี้ 
อย่าเปิดประตูรับหนี้ใหม่เข้ามาซ�้าเติมตัวเองเป็นอันขาด จ�าให้
ขึ้นใจว่า แค่บัตรเครดิตใบเดียวก็เนรมิตหนี้มาให้เราแบกจนหลัง
แอ่นไปหมดแล้ว ฉะนั้น ลงโทษตัวเองด้วยการแจ้งยกเลิกการใช้
บัตรเครดิตที่ประดับกระเป๋าสตางค์หลายใบให้หมด เหลือไว้พก
ติดกระเป๋าเอาไว้ใช้แค่ใบเดียวก็เหลือเฟือแล้ว

 ไม่อยากถูกขึน้บญัชดี�า ต้องเป็นหนีอ้ย่างมคีณุภาพ ไม่ว่าจะ
กู้เงินด่วน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนโทรศัพท์ หรือจ่ายค่าบัตรเครดิต 
ฯลฯ ขอให้รักษาเวลาและวงเงินที่ต้องช�าระให้ตรงตามก�าหนด  
ฝึกนิสัยจ่ายก่อนเวลาไว้ก็ดี หรือจะใช้วิธีหักจากบัญชีเงินฝาก
อตัโนมตัไิปเลยกไ็ด้ เผือ่กรณหีลงลมื หรอืมเีหตสุดุวสิยัไม่สามารถ
จ่ายได้ตามเวลา
 “เครดติทางการเงนิ” ต้องรกัษาเท่าชวีติ เครดติทางการเงนิ
ด ีหมายถงึ อนาคตทีส่ดใส ไม่อยากให้เครดติทางการเงนิด่างพร้อย 
ต้องช�าระหนี้ทุกอย่างที่มีอย่างมีวินัย ถ้ารู้ตัวว่าสภาพคล่องทาง 
การเงินชักเริ่มไหลเวียนไม่สะดวก กระทบถึงการช�าระหนี้ที่เริ่มฝืด 
หมุนไปทางไหนก็เริ่มอึดอัดกับภาระหนี้ อย่าปล่อยให้แผนการ
ช�าระหนีต้้องสะดดุลง จนรายชือ่ตดิเข้าไปอยูใ่นบญัชดี�าของเครดติ
บูโร ถ้ารู้ตัวว่าเริ่มผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือผ่อนหนี้บัตรเครดิตไม่ไหว 
ไม่มีอะไรดีกว่าการเดินเข้าไปเจรจาพูดคุยกับเจ้าหนี้ หรือสถาบัน
การเงนิทีท่�าธรุกรรมการเงนิด้วย เล่าถงึเหตผุลทีท่�าให้การช�าระไม่
ราบรืน่ และเจรจาประนอมหนีท้ีร่บัได้ทัง้สองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการ
ลดค่างวด ยืดอายุหนี้ออกไป ลดดอกเบี้ยหรืออะไรก็ตาม ท่ีจะ
ท�าให้เลือดลมทางการเงินของคุณไหลเวียนสะดวกตัวขึ้น จนไม่
เสียเครดิตทางการเงิน 
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ปีเก่าผ่านไป ปีใหม่ผ่านมา ปีแล้วปีเล่า แต่สิ่งที่ยังคงอยู่ตลอดไปนั่นคือ โลกใบนี้ของเรา หากอยากให้

โลกน่าอยู่ไปอีกนานๆ เราสามารถเป็นหนึ่งแรงที่จะช่วยดูแลโลกให้น่าอยู่ สงบสุข และสดใสขึ้นได้ ใน

ช่วงปีใหม่นี้ร่วมฉลองปาร์ตี้ปีใหม่แบบหาร 2 กันเถอะ

32   OCT - DEC  2015

go green

 Good Gifts ของขวัญดีๆ ที่ส่งต่อให้กันคุณค่าส�าคัญ 
อยู ่ที่ใจที่ผู ้มอบให้กับคนที่เราปรารถนาดี ดังนั้น หีบห่อจึง 
ไม่ส�าคัญและมิอาจมีค่ามากกว่าคุณค่าทางจิตใจ ไม่จ�าเป็น
ต้องลงทนุให้สิน้เปลอืง แค่ผกูด้วยโบว์ท�าเองง่ายๆ หรอืถ้าจะ
มหีบีห่อกข็อให้น้อยชัน้ทีส่ดุจะเป็นการด ีเพราะหบีห่อเหล่า
นัน้ใช้หนเดยีวแล้วต้องน�าไปทิง้ ทรพัยากรทกุประเภทมค่ีา  
ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุด ดังนั้น ของขวัญปีใหม่
แนวใหม่ อาจจะเปลี่ยนจากการซื้อของใช้ราคาแพง 
บรรจุกล่องของขวัญสวยหรู มาเป็นของขวัญบรรจุ
ตะกร้าหรือกระเช้าก็น่ารักไปอีกแบบ ขวดโหลก็ 
น่าสนใจ เพราะภาชนะเหล่านี้สามารถช่วย
ประหยัดเงิน และผู้รับยังสามารถน�าขวดโหล
หรือภาชนะดังกล่าวไปใช้ต่อได้

 Garden is Good ช่วงปีใหม่กอ็ยูใ่นช่วงทีอ่ากาศก�าลงัสบาย 
จะมัวไปอุดอู้อยู่ในห้องส่ีเหล่ียมท�าไม จัดงานในพ้ืนที่โล่งแจ้ง 
ดีกว่า และสถานที่จัดงานอย่างบริเวณสนามหญ้านอกบ้านก็เป็น
อะไรที่ลงตัวสุดๆ นอกจากจะสดชื่นแล้วยังสามารถหลีกเลี่ยงการ
ใช้เครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย อีกทั้งการจัดในพ้ืนที่เปิดโล่งยัง
สามารถระบายกล่ินอาหารและควันบุหรี่ได้เป็นอย่างดี นอกจาก
นี้ควรน�าต้นไม้ หรือไฟดวงเล็กๆ มาประดับตกแต่งภายในงาน ซึ่ง
จะท�าให้งานดูบรรยากาศดีและมีสีสันมากยิ่งขึ้น
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F.Y.I. 
ส�าหรับการจัดฉลองปีใหม่ หนึ่งในช่วงเวลาที่พลังงานหลากหลายประเภทถูกน�ามาใช้มากขึ้นกว่าปกติ อาทิ  
การประดับตกแต่งอาคารด้วยหลอดไฟจ�านวนมาก ส่ิงหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือการเลือกใช้หลอดไฟชนิดที่ 
สะท้อนแสงออกมาจะช่วยให้ประหยัดได้มากขึ้น แนะน�าให้ใช้หลอดไฟ LED ด้วยคุณสมบัติที่ประหยัดเป็นอันดับ
หนึ่ง ท�าให้หลอด LED เป็นที่นิยมและมากกว่าความประหยัด คือ ให้แสงได้หลากหลายและสร้างบรรยากาศที ่
แตกต่างให้กับห้องต่างๆ ได้ตามต้องการ ซึ่งการใช้ไฟ LED ในการตกแต่ง สามารถใช้เป็นแสงหลักและแสงตกแต่ง
ได้เหมือนหลอดธรรมดาทั่วไป แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือความสวยงาม และยังประหยัดได้อีกด้วย
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 D.I.Y Good Ideas เมื่อมี “ปาร์ตี้” ก็ต้องมีธีมตกแต่ง
เป็นธรรมดา D.I.Y. ย่อมาจาก Do It Yourself ดังนั้นเรื่องของ
บรรยากาศต่างๆ หากคุณรู้จักประยุกต์น�าของเหลือใช้มาท�าให้
เกิดประโยชน์ ปาร์ต้ีของคุณนอกจากจะสนุก มีสีสัน ไม่เหมือน
ใครแล้ว ยังช่วยประหยัดเงินซ้ือของตกแต่งใหม่ทุกปี ลดการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตไิปได้อกีมากมาย และแน่นอน วสัดหุลกัคงหนี
ไม่พ้นกระดาษสีต่างๆ แนะน�าให้น�านิตยสารเก่าๆ ที่มีสีสัน น�ามา
ตัด แปะ ม้วน ตกแต่งเป็นริ้ว ซึ่งคุณสร้างสรรค์ได้อย่างมากมาย 
ทั้งยังได้ความสดใสจากสีสันของนิตยสาร โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหา
ที่ไหนเลย

 M.I.Y – Make It Yourself หลายคนใช้เครื่องฉีดน�้าแรงดัน
สูงในการท�าความสะอาดสถานที่ ท�าให้ส้ินเปลืองน�้าในปริมาณ
มาก ทัง้ยงัต้องใช้พลงังานไฟฟ้าจากเครือ่งป๊ัมน�า้ และเครือ่งฉดีน�า้ 
แรงดัน ลองท�าความสะอาดเบื้องต้นด้วยการปัดกวาด เช็ดและถู 
นอกจากช่วยให้ประหยัดในทุกๆ ด้านแล้ว การได้ท�าความสะอาด 
เกบ็กวาดเชด็ถดู้วยตวัเองนัน้ ยงัท�าให้เราได้ออกก�าลงักายไปในตวั 
ได้สุขภาพที่ดีรับปีใหม่ได้อีกด้วย 
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outing

 ทุกครั้งที่เอ่ยชื่อจังหวัด “ระยอง” หลายคนก็คงจะต้อง 

นึกถึงเกาะเสม็ดและตลาดบ้านเพเป็นล�าดับต้นๆ ทั้งที่ใน

ความเป็นจริงแล้ว นอกเหนือจากน�้าทะเลใส หาดทรายสวย 

และอาหารทะเลที่สดอร่อยแล้ว ระยองก็ยังเป็นจังหวัดที่มี

สถานที่ท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ และยังมีสิ่งดีดีที่รอคอยให ้

นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันอีกมากมาย ถ้าพร้อมแล้วก ็

เตรียมตัวแพ็คกระเป๋าเดินทางและวางแผนทริปท่องเที่ยว

ครั้งใหม่ที่ “ระยอง” กันได้เลย

Vacation
B e g i n s
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Eastern Gate
 “ผลไม้รสล�้า อุตสาหกรรมก้าวหน้า 
น�้าปลารสเด็ด เกาะเสม็ดสวยหรู สุนทรภู่
กวีเอก” 
 เราคงไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่า 
ทุกถ้อยค�าที่ประกอบกันขึ้นเป็นค�าขวัญ
ประจ�าจังหวัดระยองที่ เราได ้เกริ่นมา 
ข้างต้นน้ี ล้วนแล้วแต่เป็นค�าอธิบายที่ 
ครบถ้วนและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดระยองได้อย่างชัดเจนที่สุด และ
นอกจากหมู่เกาะน้อยใหญ่ ท้องทะเลที่
สวยงาม รวมถึงธรรมชาติที่ยังคงความ
บริสุทธิ์ ซ่ึงท�าให้ระยองกลายเป็นเมือง
ท่องเที่ยวชายทะเลที่ส�าคัญแห่งหนึ่งของ
ภูมิภาคและของประเทศแล้ว ระยอง
ยังถือเป็นแหล่งประมงและผลิตอาหาร
ทะเลแปรรูปที่ส�าคัญ และเป็นแหล่งปลูก
ผลไม้ที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเป ็นเมือง
อุตสาหกรรมและเป็นที่ตั้งของโครงการ
พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งเป็น 
เขตเศรษฐกจิแห่งใหม่ทีส่�าคญัของประเทศ
อีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว ด้วยท�าเลที่ตั้ง
ที่อยู ่ไม ่ไกลจากกรุงเทพมหานครและ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบกับการ
มีเส้นทางคมนาคมที่แสนสะดวกสบาย  
จึงท�าให้จังหวัดระยองในวันนี้ กลายเป็น 
จุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมอีกแห่ง
หน่ึงของนักท่องเที่ยวที่ต ้องการความ
สะดวกสบายพร้อมสรรพ แต่ในขณะ
เดยีวกนักย็งัคงสามารถสมัผสักบัธรรมชาติ
ที่บริสุทธิ์และบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวไป
พร้อมๆ กัน
 “ระยอง” เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 45 ของประเทศไทย โดยมี
ลักษณะพื้นที่ประกอบด้วยชายฝั่งทะเล 
ท่ีราบชายฝั่งทะเล และที่ลาดสลับเนินเขา
และภูเขา รวมกับพื้นที่ทิวเขาชะเมาทาง
ทิศตะวันออก และทิวเขาที่อยู ่กึ่งกลาง

ของตัวจังหวัดเป็นแนวยาวจากอ�าเภอ
เมืองฯ ขึ้นไปทางเหนือจนสุดเขตจังหวัด
ในเขตอ�าเภอเมืองฯ มีแม่น�้าส�าคัญ 2 สาย 
คือ แม่น�้าระยองที่ไหลลงสู่ทะเลที่ต�าบล
ปากน�้า อ�าเภอเมืองระยอง และแม่น�้า
ประแสร์ที่ไหลลงสู่ทะเลที่ต�าบลปากน�้า
ประแสร์ อ�าเภอแกลง ชาวระยองส่วนใหญ่
เป็นชาวชองที่สืบเช้ือสายจากเขมรผสม
กับจีน ที่เหลือเป็นชาวจีนและชาวระยอง
เดิม การพูดของชาวชองจะมีหางเสียงว่า 
“ฮิ” ซึ่งหมายถึง “ค่ะ” หรือ “ครับ” อันเป็น
เอกลักษณ์ของคนระยองที่คนทั่วประเทศ
รู้จักกันดี
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ที่อุดมสมบูรณ์มากและยังเป็นต้นก�าเนิด 
ของแม่น�้าประแสร์ ภายในพ้ืนที่อุทยานฯ 
จะมเีส้นทางเดนิศกึษาธรรมชาต ิ2 เส้นทาง  
ซึ่งตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวจะได้พบ
พันธุ์ไม้ต่างๆ พืชสมุนไพร และโป่งสัตว์
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้ก็
ยังมีน�้าตกเขาชะเมา (น�้าตกคลองน�้าใส)  
ลักษณะน�้าตกเป็นธารน�้าใสรองรับน�้าตก
ขนาดใหญ่ยาวประมาณ 3 กิโลเมตร 
ประกอบด้วยน�า้ตกทีส่วยงาม ได้แก่ วงัหนึง่  
วังมัจฉา วังมรกต วังไทรงาม ผากล้วยไม้ 
ช่องแคบ น�า้ตกหกสาย และผาสงู โดยเฉพาะ 
ในชั้นวังมัจฉาที่จะมีฝูงปลาพลวงซึ่งเป็น
ปลาน�้าจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่อย่างชุกชุม
เป็นจ�านวนมาก
 ส�าหรับคนที่ชอบแหล่งท่องเที่ยว 
แนววัฒนธรรม ขอแนะน�าให้ลองแวะไป
เที่ยวชม “พระเจดีย์กลางน�้า” ซึ่งอยู่ห่าง
จากตัวเมืองระยองไปทางทิศใต้ ระยะ
ประมาณ 2 กโิลเมตร ใกล้ปากแม่น�า้ระยอง 
องค์พระเจดีย์ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น�้า
ระยอง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2416 โดยพระยา
ศรีสมุทรโภคชัยโชค ชิตสงคราม (เกตุ  
ยมจนิดา) เจดย์ีกลางน�า้นีใ้ช้เป็นสญัลกัษณ์
ของชาวเรอืว่าได้เดนิทางมาถงึเมอืงระยอง
แล้ว ปัจจบุนัอยูใ่นความดแูลของวดัปากน�า้ 
ซึ่งพอถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี

Colourful Trip
 อย่างท่ีบอกกันไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า 
ระยองไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเฉพาะแค่
เกาะเสม็ดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หาก
แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่มีความ
หลากหลายรสชาตใินมมุมองทีแ่ตกต่างกนั
ไป ไม่ว่าจะเป็นด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม 
หรือแม้แต่วิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนใน
ท้องถิ่น ขอเริ่มต้นจากแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติอย่าง “หมู่เกาะมัน” ซึ่งเป็น
หมู ่เกาะในเขตต�าบลกร�่า อ�าเภอแกลง 
จังหวัดระยอง หมู่เกาะมันมีอยู่ 3 เกาะ คือ 
เกาะมนัใน เกาะมนักลาง และเกาะมนันอก  
โดยเกาะมันในจะมีพื้นที่ประมาณ 131 ไร่  
และมอ่ีาวทีส่วยงามและน่าสนใจอยูห่ลาย
แห่ง เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า 
อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน โดยเฉพาะ
ทีอ่่าวหน้าบ้านซึง่มปีะการงัทีส่วยงามมาก  
ส่วนอ่าวโกงกางจะมีหาดทรายเรียบสวย 
ที่ เงียบสงบและเหมาะกับการเดินชิล 
พักผ่อน หรือจะเป็น “อุทยานแห่งชาติ
เขาชะเมา-เขาวง” ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง 
ระยอง 71 กิโลเมตร โดยที่ท�าการอุทยานฯ  
จะอยู ่ในเขตต�าบลทุ ่งควายกิน มีพื้นที ่
ครอบคลุมอ�าเภอเขาชะเมา, อ�าเภอแกลง  
จังหวัดระยอง และอ�าเภอแก่งหางแมว  
จังหวัดจันทบุรี ที่นี่นับได้ว่ายังมีสภาพป่า 

พระเจดีย์กลางน�้า

ตลาดเกาะกลอย

ตลาดเกาะกลอย

เกาะมันนอก

เมืองเก่ายมจินดา
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Trick for Trip
 ระยองมโีรงแรมขนาดกลาง โรงแรมขนาดเลก็ รสีอร์ต และเกสต์เฮาส์ จ�านวนมาก ทัง้ใน อ�าเภอเมอืง อ�าเภอ
แกลง และ อ�าเภอบ้านฉาง โดยเฉพาะบนเกาะเสมด็และบริเวณใกล้หาดต่างๆ เช่น หาดแม่ร�าพึง หาดบ้านเพ  
หาดสวนสน และแหลมแม่พิมพ์ ราคาห้องพักเริ่มตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายพันบาท ขึ้นอยู่กับประเภท
ของห้องพักและที่ตั้ง นอกจากนั้นในอ�าเภอเมือง อ�าเภอแกลง และอ�าเภอบ้านค่าย ยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์
ที่ด�าเนินการโดยชาวบ้านที่ได้รวมกลุ่มกันจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยยังคงรูปแบบความเป็นอยู่และ 
วถิชีีวติแบบด้ังเดิมไว้ให้นกัท่องเทีย่วได้เรยีนรูแ้ละสมัผสัอย่างใกล้ชดิ ซึง่โฮมสเตย์เหล่านีม้บีรกิารทีพ่กั อาหาร 
และน�าเท่ียว ในราคาท่ีไม่แพง และส�าหรับคนรักธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด 
และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง ก็มีบริการบ้านพัก จุดกางเต็นท์ และเต็นท์ให้เช่าในราคาย่อมเยา 
ทั้งบนฝั่งและบนเกาะเสม็ด 
 - ระยองมีฤดูการท่องเท่ียวคือ ช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม หากเดินทางไปนอกฤดูท่องเที่ยว 
อาจเจอพายุฝนรุนแรงจนไม่สามารถเดินทางข้ามไปเกาะเสม็ดและเกาะต่างๆ ได้ นักท่องเท่ียวจึงควร 
ตรวจสอบสภาพอากาศให้ดีก่อนเดินทาง

จะมีงานประเพณีห่มผ้าพระเจดีย์ แข่ง
เรือยาว และงานลอยกระทง ส่วนใครที่
ชื่นชอบแหล่งท่องเที่ยวแนววิถีชีวิตชุมชน 
พลาดไม่ได้กับ “ตลาดเกาะกลอย” แหล่ง 
พักผ่อนแห่งใหม่ของชาวระยอง ตลาด 
แห่งนีม้ลีกัษณะเป็นชมุชนเลก็ๆ ทีป่ระกอบ
ไปด้วยบ้านเรือนและตลาดที่อบอวลไป
ด้วยบรรยากาศที่ชวนให้รื้อฟื้นคืนอดีต ตัว
ตลาดตั้งอยู่ในปั๊ม ปตท.สี่แยกเกาะกลอย 
ก่อนเข้าตัวเมืองระยอง ตลาดเปิดทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ภายในตลาด
มร้ีานจ�าหน่ายผ้าบาตกิ เสือ้ยดื ของทีร่ะลกึ 
ของแต่งบ้าน เครื่องประดับอัญมณี และมี
บริการนวดแผนโบราณ จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 
สปา มร้ีานอาหารตามสัง่ ก๋วยเตีย๋ว ขนมจนี 
เครื่องดื่มกาแฟโบราณ เครื่องดื่มน�้าจรวด 
น�้าผักผลไม้ ฯลฯ เรียกได้ว่ามาที่นี่เพียงที่
เดียว คุณก็สามารถชม ช้อป และชิมได้
อย่างจุใจจริงๆ 
 การเที่ยวชมสวนผลไม้และเลือกชิม
ผลไม้สดๆ จากต้น ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสได้
แวะมาเทีย่วทีเ่มอืงระยอง ขอแนะน�า “สวน
ประสมทรัพย์” (โทร. 081-481-6598, 
081-377-3056) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต�าบลบางบุตร  
อ�าเภอบ้านค่าย โดยในสวนแห่งนี้จะมี 
ผลไม้ต่างๆ มากมาย เช่น เงาะ ทุเรียน  

มังคุด ลองกอง มะปรางหวาน ชมพู่ สละ 
และกระท้อน ให้ผู้มาเที่ยวชมได้เลือกชิม
ตามความพอใจในรูปแบบของบุฟเฟ่ต์ 
ผลไม้ และยังมีบริการอาหารกลางวันอีก
ด้วย หรอืจะเป็น “สวนมงัคดุไทย (สวนคณุ
ปัญญา)” ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต�าบลหนองตะพาน 
อ�าเภอบ้านค่าย (โทร. 038-628-256,  
081-694-7527) และ “สวนยายดา-เจ๊
บญุชืน่” ซึง่ตัง้อยูท่ีเ่ขายายดา ต�าบลตะพง 
(โทร. 089-043-1330, 089-099-1297)
 ปิดท้ายด้วยการเอาใจขาช้อปปิ้งกัน
อีกสักนิดด้วย “เมืองเก่าระยอง (ถนน 
ยมจินดา)” ซึ่งเป็นตลาดเก่าเมืองระยอง  
อยูใ่นเขตเทศบาลนครระยอง ความโดดเด่น 
ของถนนสายนี้อยู ่ที่เอกลักษณ์ของการ
เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีบ้านบุคคลส�าคัญใน
อดีตต้ังอยู่ซึ่งในปัจจุบันได้มีการปรับปรุง

ภูมิทัศน์ของถนนสายนี้ให้มีความสวยงาม
เหมือนในอดีต ดังนั้นนักท่องเที่ยวท่ีมี
โอกาสมาเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่าแห่งนี้ 
ก็จะพบกับร้านค้าโบราณ ไม่ว่าจะเป็น
อาหาร ขนมไทยโบราณ ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ 
ส้มต�าโบราณ ทีล้่วนเปิดขายกนัมานานกว่า 
10-50 ปี นอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายของเก่า 
โบราณ ร้านกรอบรูป ร้านท�าที่นอนที่เย็บ
ด้วยมอืแบบโบราณ (แอบกระซบิว่าทีน่อน 
แบบนี้มีอายุการใช ้งานที่นานเกินคุ ้ม
เชียวล่ะ) และบริการนวดแผนโบราณ ท่ี 
น่าสนใจกค็อื ในช่วงเดอืนธนัวาคมของทกุปี 
ก็จะมีการจัดงานภูบุรีศรีระยอง ซึ่งผู้สนใจ
งานนีส้ามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ
กันได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานระยอง โทร. 038-655-420-1 

น�้าตกเขาชะเมา
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ด้วยบรรยากาศสุดร่มรื่น เต็มเปี่ยมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นานาชนิด มีล�าธารใสไหลผ่าน รายล้อมด้วย

น�้าตกเล็กใหญ่รอบบริเวณ ช่วยให้ผู้ได้เข้าไปสัมผัสเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในอุทยานป่าจริงๆ นี่เป็น 

จดุเด่นส�าคญัของร้านอาหาร “ต�านานป่า” ทีปั่จจบุนัเป็นร้านอาหารทีโ่ดดเด่นและเป็นทีรู่จ้กัอย่างดขีอง

นักท่องเที่ยว จนกลายเป็นอีกแลนด์มาร์คส�าคัญประจ�าจังหวัดระยอง

ต�ำนำนปำ่
บุกป่าฝ่าดงหลงเสน่ห์อาหารใจกลางป่าระยอง

 เงินลงทุนเบื้องต้นถึง 60 ล้านบาท ถูกใช้พลิกพื้นดิน 
ว่างเปล่าให้กลายเป็นป่าเขียวขจี ต้นไม้ใหญ่ที่เห็นในร้านทุกวันนี้  
แทบทั้งหมดถูกปลูกขึ้นมาใหม่ รวมถึงล�าธาร น�้าตก ก็สร้างขึ้น
ใหม่เช่นกัน ใช้ระยะเวลาก่อสร้างนานกว่า 3 ปี ถึงจะเปิดร้าน
อย่างจริงจัง คุณชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร เจ้าของร้าน กล่าวว่า 
“ร้านนี้ผมท�าด้วยใจ ตามที่ผมฝันไว้ และเชื่อว่าทุกคนก็อยากใกล้
ชิดธรรมชาติ ไม่เคยคิดว่ามันจะคืนทุนได้เมื่อไร เพราะผมถือว่า 
เป็นการลงทุนระยะยาว เป็นสินทรัพย์ถาวร ซึ่งกว่าจะส�าเร็จ ต้อง
ศึกษาธรรมชาติของต้นไม้ และการวางสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้
สอดคล้องกัน ลองผิดลองถูกอยู่นาน กว่าที่จะท�าให้กลายเป็นป่า
ขึ้นมาได้”
 ต�านานป่า อุทยานอาหารมีชีวิต บรรยากาศภายในร้าน
เป็นสวนป่าที่ชุ่มช่ืน รายล้อมด้วยล�าธารน�้าใส สุข สงบ ร่มรื่น  
ภายใต้ร่มไม้ชายคาที่ถูกจัดวางไว้อย่างลงตัว เสมือนหนึ่งเข้าไป
นั่งทานอาหารอยู่ในป่ายังไงยังงั้นเลย เมื่อป่าดูแลโลก มนุษย์จึง
ควรปกป้องรักษาป่า นี่คือที่มาของชื่อร้าน และต้นไม้นานาพันธุ์
ให้เราได้สดูอากาศบรสิทุธิอ์ย่างเตม็ปอด พร้อมเมนหูลากหลายให้ 
นักเดินทางได้อิ่มอร่อยกัน
 ไม่รอช้า เราไปรู้จักกับเมนูอาหารเลิศรสของที่นี่กัน เริ่มด้วย
จานแรก ขาหมนู�า้แดง ขาหมทูอดกรอบราดด้วยน�า้แดงทีป่รงุรสมา
เป็นอย่างด ีกรอบนอก นุม่ใน ทานคูก่บัน�า้จิม้สตูรเดด็ ซึง่มเีคลด็ลบั 
วิธีท�าไม่ยุ่งยาก เพียงน�าพริกชี้ฟ้าสดและกระเทียมมาปั่นเข้าด้วย
กันใส่เกลือลงไปเล็กน้อย แล้วน�าน�้าส้มสายชูกลั่น 5% ผสมกับ
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เกลอื น�า้ตาล น�าไปตัง้ไฟคนให้ละลาย ทิง้ไว้ให้เยน็ น�าพรกิทีเ่ตรยีม
ไว้มาผสมรวมกัน ชิมให้มีรสเปรี้ยวน�า ออกหวานเล็กน้อย เมนู
จ�าพวกย�าก็เป็นอีกเมนูที่ขึ้นชื่อว่าเด็ด ทั้ง ย�าสามกรอบ และ ย�า
ผกับุง้ทอดกรอบ ด้วยรสชาตจิดัจ้าน แซ่บได้ที ่กลมกล่อมก�าลงัดี  
เช่นเดียวกับ หมูค�าหวาน หรือหมูมะนาวที่เรารู้จักกันดี ก็หวาน
เปรี้ยวเผ็ดสมชื่อ ส่วนเนื้อหมูก็นุ่มละมุนล้ิน อีกจาน ปลากะพง
ทอดน�้าปลา ทางร้านใช้ปลากะพงสดๆ น�าไปทอดในน�้ามัน 
ร้อนจัดจนสุก กรอบนอกนุ่มใน อร่อยอย่าบอกใคร เสิร์ฟมา 
พร้อมกับน�า้ย�ารสเด็ด ส่วน เป็ดย่างต�านานป่า เป็นอีกหนึ่งเมนูที่
ลูกค้ามักสั่งทานเป็นประจ�า ด้วยเนื้อเป็ดที่นุ่ม หอม หวาน รสชาติ
อร่อย ทานเป็นกับแกล้มหรือกับข้าวสวยร้อนๆ เหมาะเจาะได้ที่

ไม่เคยคิดว่า มันจะคืนทุนได้เมื่อไร 

เพราะผมถือว่า เป็นการลงทุน

ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ถาวร
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Make It Happen : ต�านานป่า 
ต�ำบลบ้ำนเพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง
เปิดบริกำรทุกวัน เวลำ 9.30 – 22.00 น.
โทร.038 652 884
www.tamnanpar-rayong.com

 อิ่มอร่อยจากของคาวก็ไม่ลืมตบท้ายด้วยของหวานอย่าง 
หวอแป๋ง ช่ือแปลกๆ แต่ความอร่อยสุดประทับใจ เพราะใช้ 
แป้งโรตีใส่ไส้เผือกปรุงรสแล้วน�าไปทอดให้เหลืองนวลน่า 
รับประทาน เรียกได้ว่าอิ่มอร่อยจนแทบจะลืมหายใจเลยทีเดียว 
ที่ต�านานป่ายังมีเมนูให้เลือกอร่อยอีกเพียบ ทั้งอาหารผัดสัญชาติ
จีน อาหารไทยแบบแกงร้อน ซีฟู้ดสดๆ กับน�้าจิ้มรสเด็ด หรือเมนู
อาหารจานเดียวก็มีให้เลือกอิ่มตามชอบใจ แล้วอาจปิดท้ายอีกที
ด้วยผลไม้ตามฤดกูาล ซึง่ระยองเป็นเมอืงแห่งผลไม้หลากสายพนัธุ์
อยูแ่ล้ว เชือ่ได้ว่าหากใครได้มโีอกาสมาเยอืนทีร้่านนีแ้ล้ว เป็นต้อง
ประทบัใจกบัอาหารรสเลศิทีค่ดัสรรเครือ่งปรงุพเิศษชัน้ด ีให้คณุได้
ลิม้รสเมนเูดด็ท่ามกลางธรรมชาตแิห่งสวนป่านานาพนัธุพ์ร้อมทัง้
การบริการที่รวดเร็วและอบอุ่นแน่นอน
 ปัจจบุนั ต�านานป่า มบีรกิารทีพ่กัสไตล์รสีอร์ทแวดล้อมด้วย
ธรรมชาติ มีห้องพักหลากหลายขนาดให้เลือกพักตามต้องการ  
และยังมีสวนน�้าสุดอลังการ สไตล์จังเก้ิลที่กลายเป็นอีกหน่ึง 
จุดท่องเที่ยวส�าคัญของจังหวัดระยอง ใครได้เห็นเป็นต้องอึ้ง  
ทั้งสวยและสนุกสนาน น่าเล่นมากเลยทีเดียว 
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เป็ดย่างต�านานป่า ผัดผักกูดไฟแเดงปลากะพงทอดราดน�้าปลา 

• บิ๊กซี

• แม๊คโคร

• โลตัส

แหลมเจริญ
หาดแสงจันทร์

ทะเล

• ห้างแหลมทอง

ต�านานป่า

ถนนสุขุมวิท

ไปบ้านเพ - จันทบุรี

หาดแม่ร�าพึง

ไปพัทยา - กรุงเทพฯ

ที่ว่าการอ�าเภอ
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life motion
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วตันย์ีต้องใช้ความรูค้วามสามารถ ไหวพรบิ 
เพื่อเอาตัวรอดและหาทางส่งสัญญาณ
กลับมายังโลกให้ได้ว ่าเขายังมีชีวิตอยู ่ 
จากระยะทางที่ไกลนับหลายล้านไมล์ ทั้ง
ยังต้องหาวิธีจัดการเรื่องน�้าและอาหารให้
เพียงพอต่อการด�ารงชีพจนกว่าจะมีคนมา
ช่วย ซึ่งเป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี!
 ความน่าสนใจของ The Martian 
คือความเชื่อมั่น ไม่สิ้นหวังที่จะเอาตัว
รอดบนดินแดนเวิ้งว้าง มากกว่าจะมาน่ัง
คร�่าครวญกับความเดียวดาย แม้ชีวิตน้ี
เราอาจจะไม่มีโอกาสไปตกที่นั่งล�าบาก
อยู่บนดาวอังคารอย่าง มาร์ค วัตนีย์ แต่
ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราทุกคนมีโอกาสตกอยู่
ในสถานการณ์ล�าบากที่ต ้องใช้ทักษะ
หลายอย่างเพื่อเอาชนะสถานการณ์กดดัน
ให้ได้ อย่างแรกคือ “สติ” จากค�าพูดที่ว่า 
“สติมา ปัญญาเกิด” สามารถใช้ได้ดีในทุก
สถานการณ์และท�าให้สามารถวางแผน
แก้ปัญหาต่อไปได้ ด้วย “จิตใจที่เข้มแข็ง” 
ปราศจากความอ่อนแออันเป็นที่มาของ
ความกลัว ท�าให้เขามุ ่งมั่นที่จะคิดและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น หากวัตนีย์ไร ้ซึ่ง
คุณสมบัติในข้อนี้ คงไม่สามารถยืดเวลา
ความอยู่รอดออกไปได้ ตรงกันข้ามเขา
กลบัเตรยีมพร้อมส�าหรบัผลลพัธ์ทกุรปูแบบ 
และเหนือสิ่งอื่นใด “ความหวัง” ตราบใดที่
เราไม่ทอดทิง้ความหวงั แม้เป็นเพยีงความ
หวงัทีร่บิหรี ่แต่อาจจะเป็นแสงทีน่�าทางพา
เราสู่ปลายอุโมงค์และรอดพ้นสถานการณ์
อันเลวร้ายได้
 ส่วนที่น่าประทับใจในภาพยนตร์ 
The Martian ได้ชี้ให้เราเห็นว่า การท่ีเรา
จะท�าการใดใดให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ภายใต้ข้อจ�ากัดนั้น เราจะต้องร่วมด้วย
ช่วยกันหลายแรงแข็งขัน ใช้ความรู้ความ
สามารถจากหลากหลายแขนง ใช้บคุลากร
จากหลากหลายฝ่าย เพราะมนุษย์ทุกคน
คือความหวังซึ่งกันและกัน 

The Martian

 “อย ่าหมดหวัง” ค�าพูด
ให้ก�าลังใจเพื่อต่อสู้กับปัญหา
ต่างๆ ที่เราเคยได้ยินอยู่บ่อย
ครั้ง ค�าๆ นี้ชัดเจนเป็นอย่างดีใน 
“The Martian” เมือ่หนุม่นกับนิ
อวกาศต้องตดิอยูบ่นดาวองัคาร
เพียงล�าพัง! เรียกว่าปัญหา
ใหญ่ๆ ที่คุณเคยเจออาจกลาย
เป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยก็ว่าได้ 

 “คุณตัดสินใจที่จะยอมแพ้ หรือ
ลุกขึ้นสู้ แล้วมานั่งดูว่าต้องแก้ปัญหา
อะไรไปทีละก้าว แล้วสุดท้ายคุณจะ 
หาหนทางกลับบ้านได้”
 นักบินอวกาศ มาร์ค วัตนีย์ (แมต  
เดมอน) ถกูทิง้อยูบ่นดาวองัคารขณะส�ารวจ
พื้นผิวบนดาวและเกิดพายุรุนแรงขึ้น ซึ่ง
เพื่อนร่วมทีมต่างคิดว่าวัตนีย์เสียชีวิตแล้ว 
แต่เขากลับรอดชีวิตและพบว่าตัวเองอยู่
อย่างโดดเดี่ยวบนดวงดาวที่ไร้ส่ิงมีชีวิต
พร้อมกับเสบียงที่เหลืออยู่ปริมาณน้อยนิด 

ผูก้�ำกบัภำพยนตร์: Ridley Scott
แนว/ประเภท: Drama
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ความอับ ความสว่าง ของชีวิต
 อันความดีและความชั่วนี้ มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกัน เมื่อเป็นความดีจริง ถึงใครจะพยายาม

เปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจท�าได้ คงเป็นความดีอยู่นั่นเอง แม้ความชั่วก็เหมือนกัน เมื่อเป็น

ความชั่วจริง ก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเอง ไม่มีใครสามารถจะกลับกลายให้เป็นความดีไปได้ ส่วนความ

อ้างเอาเอง และความเข้าใจของคน ก็เป็นเพียงความอ้างเอาหรือความเข้าใจเท่านั้น แม้จะท�าให้เกิดผล 

อย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้าง เช่น การใส่ความ การยกยอโดยไม่เป็นจริง ก็ไม่ใช่ผลของความดีหรือ 

ความชั่วนั้นโดยตรง

 ผลของความดีหรือความชั่ วนั้น  
จะต้องมาถงึในเมือ่ถงึโอกาส เพราะการให้
ผลของความดหีรอืความชัว่กม็เีวลาเหมอืน
วันคืน เมื่อยังเป็นเวลากลางวัน จะเร่งให้
เป็นกลางคืนสักเท่าไร ก็คงเป็นไปไม่ได้ 
จนกว่าจะถงึเวลาสิน้วนั เวลากลางคนืกม็า
ถึงเข้าเอง แม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกัน 
จะเร่งให้เป็นกลางวันสักเท่าไรก็เป็นไม่ได้ 
จนกว่าจะสิ้นคืน แล้วกลางวันก็เริ่มขึ้นเอง 
เวลาท่ีความดีให้ผลเหมือนกลางวัน เวลา
ที่ความชั่วให้ผลเหมือนกลางคืน
 ฉะน้ัน บุคคลในโลกนี้ เมื่ออยู ่ใน
ระยะกาลที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างไสว
รุ่งเรือง แม้จะท�าความชั่วในระหว่างนั้น  
ก็ยังสว่างไสวอยู่ก่อน จนกว่าจะถึงกาล
ของความชั่วให้ผล แต่เมื่ออยู่ในระยะกาล
ที่ความชั่วให้ผล ชีวิตก็อับแสงเศร้าหมอง 
ถึงจะท�าความดีในระหว่างนั้น ก็ยังอับแสง
ต่อไป จนกว่าจะถึงกาลแห่งความดีให้ผล
 เหตุฉะนี้ บุคคลบางคนหรือบางพวก 
ผู ้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรม  
จึงมกัมคีวามเห็นเลือ่นลอยไปตามผลต่างๆ 
ที่เห็นจ�าเพาะหน้า เห็นอย่างไรก็พูดอย่าง

นั้น เป็นต้นว่าเห็นบางคนท�าดีและได้รับ
ผลดี ก็พูดว่าท�าดีได้ดี เห็นบางคนท�าชั่ว ก็
พูดว่า ท�าชั่วได้ชั่ว เห็นบางคนท�าดี แต่ได้
รับผลชั่ว ก็พูดว่าท�าดีได้ชั่ว คนมิใช่น้อยพูด
เลือ่นลอยไปตามทีไ่ด้เหน็จ�าเพาะหน้าอย่าง
นี ้เพราะไม่ทราบหรอืไม่เชือ่ในกฎของกรรม
อันเกี่ยวกับกาลก�าหนดเหมือนอย่างวันคืน
ดังกล่าว ฉะนั้น เมื่อมีความรู้หรือความเชื่อ
ในกฎของกรรม ก็จักกล่าวอย่างแน่นอนไม่
เลื่อนลอยว่า ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว
 ความดีความชั่ว มีความคงตัวตาม
ประเภทของตนดังกล่าว จึงเรียกว่าธรรม 
เพราะ ธรรม แปลว่า สภาพทีท่รงอยูห่รอืทรง
ไว้ และความดีที่ทรงตัวเป็นความดีไม่กลับ
กลายเป็นความชั่ว จึงเรียกว่า กุศลธรรม  
หรือ ธรรม เฉยๆ ส่วนความชั่วก็ทรงตัวเป็น
ความชัว่ ไม่กลบักลายเป็นความด ีจงึเรยีกว่า  
อกุศลธรรม หรือ อธรรม สมตามพระ
พุทธภาษิตตรัสแสดงผลที่ไม่เสมอกันไว้  
แปลความว่า “ธรรมและอธรรมหามีวิบาก
คือผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะ 
ส่วนธรรมย่อมน�าให้ถึงสุคติ” 
 ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับธรรม  

ทั้งที่ เป ็นกรรมเก่า ทั้งที่ เป ็นกรรมใหม่  
จะกล่าวว่า ชีวิตเป็นผลของกรรม ก็ได้
 ค�าว่า กรรมเก่า กรรมใหม่ นี้ อธิบาย
ได้หลายระยะ เช่น ระยะไกล กรรมที่ท�า
แล้วในอดีตชาติ เรียกว่า กรรมเก่า กรรมที่
ท�าแล้วในปัจจุบันชาติ เรียกว่า กรรมใหม่ 
อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมากไป จนคนที่
ไม่เชือ่อดตีชาตเิกดิความคลางแคลงไม่เชือ่ 
จงึเปลีย่นมาอธบิายระยะใกล้ว่า ในปัจจบุนั
ชาตนิีแ้หละ กรรมทีท่�าไปแล้วตัง้แต่เกดิมา
เป็น กรรมเก่า ส่วนกรรมทีเ่พิง่ท�าเสรจ็ลงไป
ใหม่ๆ เป็นกรรมใหม่ แม้กรรมที่ก�าลังท�า
หรือที่จะท�าก็เป็นกรรมใหม่ ความมีชีวิตดี
หรอืชัว่ย่อมขึน้อยูแ่ก่กรรมทีท่�าแล้วนี ้กล่าว
อีกอย่างหนึ่งว่า ความขึ้นหรือลงแห่งชีวิต
ย่อมแล้วแต่กรรม
 แต่ก็อาจจะกล่าวว่า ย่อมแล้วแต่
บุคคลด้วย เพราะบุคคลเป็นผู ้ท�ากรรม  
เป็นเจ้าของกรรม สามารถที่จะละอกุศล
กรรมด้วยกุศลกรรมได้ คือสร้างกุศลกรรม
ขึ้นอยู ่ เสมอ เมื่อกุศลกรรมมีก�าลังแรง
กว่า อกุศลกรรมจะตามไม่ทันหรือจะเป็น
อโหสิกรรมไป
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บุคคลเป็นผู้ท�ากรรม เป็นเจ้าของกรรม 

สามารถที่จะละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรม

ได้ คือสร้างกุศลกรรมขึ้นอยู่เสมอ เมื่อ

กุศลกรรมมีก�าลังแรงกว่า อกุศลกรรมจะ

ตามไม่ทันหรือจะเป็นอโหสิกรรมไป  

 แต่ในการสร้างกศุลกรรมนัน้ ย่อมขึน้
อยูแ่ก่จติใจเป็นประการส�าคญั คอืจะต้องมี
จิตใจประกอบด้วยสัมมาทิฐิ คือความเห็น
ชอบ ตั้งต้นแต่เห็นว่าอะไรเป็นบาปอกุศล 
อะไรเป็นบุญกุศล ตลอดถึงเห็นในเหตุผล
แห่งทุกข์และดับทุกข์ตามเป็นจริง ความ
เหน็ชอบดงันี ้จะมขีึน้กต้็องอาศยัวชิาทีแ่ปล
ว่าความรู้
 อนัค�าทีห่มายถงึความรูม้อียูห่ลายค�า 
เช่น วิชา ปัญญา ญาณ เฉพาะค�าว่า วิชา 
หมายถึงความรู้ดังกล่าวก็ได้ หมายถึงวิชา
ที่เรียนรู้ดังที่พูดกันว่า เรียนวิชานั้น วิชานี้
ก็ได้ ในที่นี้ หมายถึงรวมๆ กันไป จะเป็น
ความรู้โดยตรงก็ได้ จะเป็นความรู้ที่เรียน
ดังท่ีเรียกว่าเรียนวิชาก็ได้ เมื่อหมายถึงตัว
ความรู้โดยตรงก็เป็นอย่างเดียวกับปัญญา
 วชิาเป็นองค์ประกอบส�าคญัแห่งชวีติ
อีกข้อหน่ึง และเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็น
ว่า กรรมทุกๆ อย่างย่อมต้องอาศัยวิชา ถ้า
ขาดวิชาเสีย จะท�ากรรมอะไรหาได้ไม่ คือ
จะต้องมวีชิาความรูจ้งึจะท�าอะไรได้ ทกุคน
จึงต้องเรียนวิชาส�าหรับใช้ในการประกอบ
กรรมตามที่ประสงค์ เช่น ผู้ที่ประสงค์จะ
ประกอบกสิกรรม ก็ต ้องเรียนวิชาทาง
กสิกรรม จะประกอบอาชีพทางตุลาการ
หรือทนายความก็ต้องเรียนวิชากฎหมาย 
ดังนี้เป็นต้น นี้เป็นวิชาความรู้ทั่วไป
 วิชาอีกอย่างหนึ่ง คือวิชาที่จะท�าให้
เป็นสัมมาทิฐิดังกล่าวมาข้างต้น ซึ่งจะเป็น
เหตุให้ละอกุศลกรรมด้วยกุศลกรรม และ
ที่จะเป็นเหตุให้ละความทุกข์ที่เกิดขึ้นทาง
ใจได้ วิชาละอกุศลกรรมและวิชาละความ
ทุกข์ใจนี้ เป็นวิชาส�าคัญที่จะต้องเรียนให้
รู้และเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึง
จะรู้วิชาอื่นท่วมท้น แต่ขาดวิชาหลังนี้ก็จะ
รักษาตัวรอดได้โดยยาก 

จากหนังสือโลกและ
ชีวิตในพุทธธรรม 

สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระ

สังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก
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Before & 
After 

Party

ปาร์ตี้แสนสนุกในช่วงวันหยุดก�าลังจะมาถึงในไม่ช้านี้ ไม่เพียงแต่ต้องรีบเคลียร์ตารางงานช่วงสิ้นปีให้
ว่างเข้าไว้ ร่างกายที่อ่อนล้าจากการโหมงานก็ท�าให้คุณปาร์ตี้ไม่สนุกได้เช่นกัน มาดูวิธีการดูแลตัวเอง
ก่อนและหลังปาร์ตี้สุดเหวี่ยงกันดีกว่า เพื่อความรื่นเริงที่คุ้มค่าแก่การรอคอย

44   OCT - DEC  2015

health

life18-5.5.indd   44 1/4/2559 BE   2:36 PM



 Before 
 เตรยีมตวัให้พร้อมล่วงหน้าก่อนปาร์ตีจ้ะมาถงึสกั 1 วนั 
เพื่อความสนุกสุดเหวี่ยงแบบไม่มีอุปสรรคขวากหนาม
 
 • Sleeping คืนก่อนวันปาร์ตี้เราควรนอนพักให้นาน 
เป็นพิเศษ อย่างน้อย 7-8 ชั่วโมง ถ้าร่างกายของเราไม่สมบูรณ ์
จะแสดงออกผ่านทางผวิพรรณทีห่มองคล�า้ ไม่สดใส รวมถงึความ
รู้สึกอ่อนล้าที่เกิดขึ้นได้ในช่วงค�่าคืน

 • Refreshing รเีฟรชตวัเองเพือ่ไม่ให้รูส้กึเหนือ่ยล้าก่อนเวลา 
ให้ร่างกายพักผ่อนด้วยการนวดผ่อนคลายสัก 2 ชั่วโมงเพื่อคลาย
กล้ามเนื้อที่แข็งตึงจากความเครียด คุณผู้หญิงก็อาจท�าทรีตเม้นท์ 
ผิวหน้าเพื่อให้รู้สึกสดชื่น หน้าตาจะได้ผ่องใสไม่หมองคล�้า

 • Defensing อาหารจ�าพวกน�้าตาลจะมีปฏิกิริยาที่ท�าให้
ร่างกายดูดซึมแอลกอฮอล์ได้มากและรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงท�าให้เรา
รู้สึกมึนเมาได้ง่ายกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภท
แป้งและน�้าตาล โดยเฉพาะขนมและของหวานในมื้อเย็นรวมถึง
ระหว่างช่วงเวลาปาร์ตี้ด้วย

 • Eating ถงึจะต้องหลกีเลีย่งแป้งและน�า้ตาลกไ็ม่ควรปล่อย
ให้ท้องว่าง เพราะกระเพาะอาหารที่ว่างเปล่าจะดูดซึมทุกส่ิงที ่
ลงไปถงึอย่างง่ายดาย คณุอาจเมาพบัลงไปแบบไม่ทนัตัง้ตวักเ็ป็น
ได้ เน้นอาหารจ�าพวกผักและเนื้อสัตว์จะดีที่สุด

 After
 หลังคืนสนุกที่แสนหนักหน่วง ร่างกายของคุณจะต้อง
ย�่าแย่อย่างแน่นอน นี่คือวิธีที่คุณจะฟื้นร่างกายได้อย่าง
รวดเร็วและท�าได้ด้วยตัวเองที่บ้าน 
 
 • Massaging เมื่อตื่นขึ้นมาคุณจะเห็นได้ว่าหน้าตา 
หมองคล�้าเหลือเกิน นั่นเพราะสารพิษตกค้างอยู่ภายในนั่นเอง  
การขับพิษของแอลกอฮอล์สามารถท�าเองได้ง่ายๆ ด้วยการใช้
นิ้วนางกดจุดตรงหน้าผาก ตรงหว่างคิ้วเป็นการกระตุ้นให้เลือด
หมุนเวียนเพื่อให้ขับของเสียต่างๆ ออกมา 

 • Energizing หากรูส้กึว่ายงัมอีาการอ่อนเพลยี รูส้กึวงิเวยีน
หรือปวดศีรษะอยู่ ให้เลือกทานวิตามินเสริมแทนยาแก้ปวด หรือ
อาหารเสริมจ�าพวกซุปไก่สกัด 

 • Drinking ดื่มน�้าสะอาดให้มากๆ น�้าสะอาดจะช่วยฟื้นฟู
เซลล์ในร่างกายให้สดชื่นขึ้น เพราะเราจะเสียน�้าในร่างกายมาก 
ในช่วงดื่มแอลกอฮอลล์ ส่วนเครื่องดื่มฟื้นก�าลังที่ดีที่สุดส�าหรับ
ภาวะนี้คือ น�้าผักผลไม้ 100% ที่มีขายอยู่ทั่วไปนั่นเอง เนื่องจาก
ในน�้าผักผลไม้เหล่านี้มีคุณสมบัติในการล้างพิษโดยธรรมชาติ

 • Healing หลงัปาร์ตีบ้างคนอาจมอีาการบวมขึน้โดยเฉพาะ
ใบหน้าและดวงตา รักษาอาการบวมที่เกิดบนใบหน้าด้วยของ
ใกล้ตัวที่หาได้ง่ายๆ อย่างถุงชา น�าถุงชาที่ผ่านน�้าแล้วมาวางบน 
เปลอืกตา จากนัน้หลบัตาสกั 10 นาท ีอาการบวมจะค่อยๆ ลดลง 
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
คุณไม่ค่อยมีบทบาทชัดเจนในกิจกรรมต่างๆ แต่

กเ็ป็นก�าลงัส�าคญัในการส่งเสรมิ สนบัสนนุคนอืน่  

อาจเป็นการเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานเบื้องหลัง 

หรือต้องเก็บตัว เพื่อศึกษาหรือเก็บข ้อมูล  

คุณเริ่มวางแผนเก็บเงิน ประหยัดเงิน จัดการกับ

การเงินของตวัเองให้มคีวามมัน่คง หรอืเกบ็ออม

เงนิเพือ่อนาคต เรือ่งการท�างาน แม้จะเกดิปัญหา

ขึน้ คณุกไ็ม่หวัน่ไหว ดเูหมอืนว่าจะชอบด้วยซ�า้ไป

ที่ได้จัดการกับปัญหานั้น ซึ่งคุณคิดว่าเป็นความ

ท้าทาย ควรท�าบญุกบัหน่วยงานทีคุ่น้เคย และเคย

ท�าบุญไปก่อนหน้านี้

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
คุณควรจะต้องคิดและสรุปบทเรียนให้กับตัวเอง

ในสิ่งที่ได้มุ่งมั่น และพยายามท�ามาตลอด หาก

ยังไม่ส�าเร็จ ควรจะหาวิธีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้

เกิดความลงตัวหรือไปตั้งเป้าหมายกับอย่างอื่น 

แทน การเงินมักจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราว

เก่าๆ หรือเป็นการได้รับผลประโยชน์ ได้รับผล

ตอบแทนจากสิ่งที่ได้ท�าในอดีต การท�างานจะ

ประสบความส�าเร็จได้แบบง่ายๆ โดยที่ไม่ได ้

คาดคิด ไม่ได้คาดหวังมาก่อน หรือหากเสี่ยงโชค

ก็มีแนวโน้มที่จะได้รางวัลที่ดีๆ ด้วยเช่นกัน คุณจะ

ต้องเจอกับปัญหาที่จัดการยาก แต่ในที่สุดมันจะ

คลี่คลายแบบง่ายๆ ควรท�าบุญกับผู้ใหญ่ บุคคล

ทีค่ณุเคารพนบัถอื หรอือาจเป็นการท�าบญุให้กบั

มูลนิธิที่ใช้ชื่อบุคคลก็ได้เช่นกัน

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
คุณต้องการการพักผ่อน ไม่อยากจะสนใจกับ

อะไร หรือท�าอะไรทั้งนั้น ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุ 

หรืออาการเจ็บป่วยที่ท�าให้คุณต้องนอนพักด้วย 

เรื่องเงินก็ไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆ สถานการณ์ยังคง

เป็นแบบเดมิๆ ยงัได้รบัผลประโยชน์จากแหล่งการ

เงินเดิม อยากเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังไม่เห็นหนทาง

ที่จะเปลี่ยน และยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรให้เป็นจริง

เป็นจงั การท�างานจะได้รบัการส่งเสรมิจากคนทีม่ี

ลักษณะเป็นแม่ หรืออาจเป็นคุณแม่ของคุณที่เข้า

มาให้ค�าแนะน�า ให้ความช่วยเหลือในการท�างาน 

ท�าให้งานเป็นไปในทิศทางทีค่่อนข้างด ีควรท�าบญุ

กับสิ่งที่คุณศรัทธา จะท�าให้ปัญหาความขัดแย้ง

ต่างๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีได้

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
คุณมีความสามารถ มีภาพลักษณ์ที่ดี อะไรๆ 

ค่อนข้างจะมีความมั่นคง จนบางครั้งก็ท�าให้

คุณเบื่อและต้องการลองท�าอะไรใหม่ๆ เรื่องการ

เงินจะได้รับเงินจากการอยู่เบื้องหลัง หรือการ

ท�าอะไรที่ไม่ได้เปิดเผย สถานการณ์การท�างาน  

มักจะต้องเข้าไปจัดการกบัปัญหาต่างๆ ค่อนข้าง 

มาก มีเหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาท้าทายความ

สามารถอยู่ตลอดเวลา แต่คุณก็ผ่านไปได้ด้วย

ดี สามารถจัดการกับปัญหาได้และท�าได้อย่าง

รวดเร็ว ควรท�าบุญให้กับผู้เสียชีวิต เช่น การ

ท�าบุญโลงศพ การท�าบุญผ้าห่อศพ

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
คุณต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตัวเอง

ให้ประสบความส�าเร็จ ก้าวไปอยู่ในจุดที่สูงขึ้นไป 

ปัจจบุนัคณุก�าลงัเผชญิหน้ากบัปัญหา จนต้องการ

การเปลี่ยนแปลง แต่อย่าลืมพิจารณาให้ดีว่าการ

เปลี่ยนแปลงนั้นจะดีจริงๆ หรือไม่ เพื่อจะได้ไม่ต้อง

เสียใจทีหลัง คุณมักจะหมดเงินไปกับเรื่องความ

สวยความงาม การแต่งตัว การสร้างภาพลักษณ์

ทีดี่ให้กบัตวัเอง และควรค�านงึถงึค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้

ดีด้วย การท�างานจะต้องลุยๆ สักหน่อย ซึ่งคุณก็

ชอบและพอใจอย่างมาก ควรพาคณุแม่ของคณุไป

ท�าบุญด้วยกัน หรือหากคุณแม่ของคุณเสียชีวิต

แล้ว คุณก็ควรท�าบุญให้กับท่าน

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
คุณมีมนุษยสัมพันธ์ดี จะไปไหนมาไหนก็มีพรรค

พวก ท�างานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริการก็จะ

ท�าได้ดี คุณมีเสน่ห์เพราะการที่คุณคอยเอาใจใส่  

ช่วยเหลือและจริงใจกับคนอ่ืนๆ เป็นงานที่คุณ

สนุกที่จะท�า พร้อมที่จะเรียนรู้และรับประสบการณ ์

ใหม่ๆ จะได้รับเงิน ได้รับผลประโยชน์จากการ

ท�างานด้วยความกระตือรือร้น หากการท�างานมี

ปัญหา คณุสามารถขอความช่วยเหลอืจากเจ้านาย

หรือผู้ใหญ่ในที่ท�างานได้ เขาพร้อมที่จะช่วยเหลือ

คุณเป็นอย่างดี ควรท�าบุญให้กับคนที่ล�าบากกว่า 

เช่น ขอทาน เป็นต้น
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
คุณต้องแบกรับปัญหา หรือเรื่องราวที่ท�าให้คุณ

อึดอัด ซึ่งไม่ค่อยมีทางแก้ไขเท่าไร ต้องอดทนต่อ

ไป เพราะการที่จะไปต่อสู้กับคนที่เป็นปัญหากับ

คุณนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลย ท�าให้เครียดหนักกว่า

เดิม การเงินมีความมั่นคงมากขึ้น การท�างานที่

เกี่ยวกับศิลปะก็จะส่งเสริมการเงินของคุณได้

เป็นอย่างดี การท�างานต้องอาศัยความมั่นใจใน

ตัวเอง เพราะเป็นงานที่ต้องแข่งขันหรือทดสอบ

ความสามารถ มกีารสอบในทีท่�างานของคณุหรอื

การสอบเลือ่นระดบัต่างๆ ควรท�าบญุกบัเดก็ๆ กบั

ลกูน้องบรวิารของคณุ เช่น ซือ้ขนมเลีย้งเดก็ๆ ใน

ที่ท�างาน ลูกๆ หลานๆ

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
คุณค่อนข้างจะมีความมั่นคงในการจัดการกับ

สิ่งต่างๆ และยังได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก

ครอบครัว จากคนที่ท�างานเดียวกับคุณ เขามอง

เห็นความสามารถในตัวคุณ การเงิน จะมีการ

ท�าสัญญา ข้อตกลงที่จะส่งผลกับการเงินของ

คุณ คุณต้องคิดต้องตัดสินใจให้ดี การท�างาน

จะเหน็ดเหนื่อย ต้องเข้าไปจัดการปัญหาต่างๆ มี

หลายเรื่องที่จัดการได้ยาก แต่สิ่งที่ได้จากความ

เหน็ดเหนื่อยนั้นก็เป็นความภูมิใจของคุณ ควร

ท�าบญุร่วมกบัแก๊งของคณุ หรอืการท�าบญุทีต้่อง

ออกสงัคม พบปะสงัสรรค์กบัคนจ�านวนมากๆ จะ

ส่งเสริมคุณได้ดี

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
คุณมีความคิดท่ีค่อนข้างเฉียบขาดเฉียบคม 

ฉลาดที่จะใช้ประโยชน์จากคนรอบข้าง หรือจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว จนบางครั้งต้อง

ระวัง เพราะความฉลาดของคุณอาจกลายเป็น

ความฉลาดแกมโกงที่ส่งผลกระทบถึงคนอื่นได้ 

เรือ่งเงนิ คณุมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการ

ได้เป็นอย่างดี พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด

ความสมดุล การท�างานกร็าบรืน่และประสบความ

ส�าเร็จดี นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ท�าให้คุณสบายใจ 

ดีใจ เพราะอยู่ๆ ก็จะโชคดี มีโอกาสที่ดีเข้ามา โดย 

ที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อน ควรท�าบุญร่วมกับ 

เจ้านายผู้หญิง หรือสักการะวีรสตรี

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
คุณมีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีที่จะ 

ส่งเสริมคุณได้ เมื่อมีโอกาสก็ควรน�าออกมาใช้ 

การได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับนิทรรศการหรืองาน

ศิลปะก็จะมีส่วนในการสร้างแรงบันดาลใจ หรือ

ท�าให้คุณรู้สึกดี การเงินของคุณจะได้รับโอกาส

ใหม่ๆ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีทีเดียว การจัดการกับ

งาน ควรน�าความคดิสร้างสรรค์ จนิตนาการของ

ตัวเองใส่ลงไปในงานด้วย จะท�าให้งานได้รับการ

จดจ�า และยงัท�าให้คณุสนกุกบัการท�างานมากขึน้

กว่าเดมิอกีด้วย ควรท�าบญุในสถานทีห่รอืองค์กร

การกุศลที่เคยท�าบุญมาก่อนแล้ว จะส่งเสริมคุณ

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
คุณมีความสามารถในแบบของคุณ ที่ไม่ใช่ว่าใคร

จะเลยีนแบบได้ง่ายๆ ซ่ึงท�าให้ได้รบัการยอมรบัและ

ยังได้รบัผลประโยชน์จากความสามารถนีอ้กีด้วย 

คุณควรรักษามาตรฐานพัฒนาให้ดีมากกว่าเดิม 

การจัดการกับการเงนิเป็นไปได้ยาก หรอืมปัีญหา

เกิดข้ึนกะทันหนั ต้องจดัการเร่งด่วนและจะผ่านไป

ได้ด้วยด ีการท�างานจะเกดิปัญหาขึน้เลก็ๆ น้อยๆ 

มกัเกีย่วกบัความคดิเห็นท่ีไม่ตรงกัน อาจเป็นเรือ่ง

เลก็ท่ีไม่น่าจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ แต่กส่็งผลกบั

การท�างาน หากมีโอกาสควรแก้ไขสถานการณ์

นั้นจะท�าให้งานมีโอกาสเดินไปข้างหน้าได้ดีกว่า

เดิม ควรท�าบุญกับเจ้านายผู้ชาย หรือสักการะ

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสิน หรือวีรบุรุษอื่นๆ

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
คณุมคีวามกระตอืรอืร้นในการจดัการกบังานหรอื

กบัภารกจิบางอย่างมากเป็นพเิศษ มพีลงังานอย่าง

เตม็เป่ียมพร้อมทีจ่ะรบัมอืกบัทกุสิง่ทกุอย่าง การ

เงินมคีวามมัน่คง และคณุเองกย็อมทุม่เท รบัภาระ

กับเรื่องราวต่างๆ คุณต้องรักษาสภาพความ

มัน่คงนีใ้ห้อยูก่บัคณุไปนานๆ การท�างานมกัเข้าไป

เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนอ่ืน มีส่วนร่วมใน

งานการกุศลต่างๆ หรือใส่ใจกับการท�าบุญมาก

เป็นพเิศษ มกีารจดัทวัร์ไปท�าบญุในสถานทีต่่างๆ 

ซึ่งจะส่งเสริมคุณ และงานของคุณได้เป็นอย่างดี  

ควรท�าบุญโดยการไปสักการะอนุสาวรีย์ของ

วีรสตร ีหรอืการท�าบญุให้กบัองค์กรผูห้ญงิต่างๆ
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ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีโครงการท่ีอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างและพัฒนาทั้งสิ้นกี่โครงการอย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่
จะต้องด�าเนินการอย่างไร

หน้ำนี้มีค�ำตอบ

 ใน 5 ปีข้างหน้าเอ็กโก กรุ ๊ป จะเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่องด้วยโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
พัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 7 โครงการ คิดเป็นก�าลัง
การผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วน
การถือหุ้นประมาณ 1,721 เมกะวัตต์  เป็นโครงการ
ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวแล้วทั้งหมด โดย
จะทยอยแล้วเสร็จในระยะ 5 ปีข้างหน้า  แบ่งเป็น
โครงการในประเทศ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการ 
โรงไฟฟ้า “ขนอมหน่วยที่ 4” จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม” 
จังหวัดชัยภูมิ โครงการ “ทีพี โคเจน” และ“เอสเค 
โคเจน” จังหวัดราชบุรี และโครงการ “ทีเจ โคเจน” 
จังหวัดปทุมธานี และโครงการในต่างประเทศ 2 
โครงการ ไดแ้ก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า “ไซยะบุรี”  
ในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว  และ 
โครงการโรงไฟฟ้าถ ่านหิน “เอสบีพีแอล” ใน
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 ผู ้ถือหุ้นสามารถย่ืนแบบค�าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และ
เอกสารประกอบตามที่ TSD ก�าหนดที่ TSD ในวันและเวลาท�าการ หรือ
จดัส่งแบบค�าขอแก้ไขข้อมลูผูถ้อืหลกัทรพัย์และเอกสารประกอบดงักล่าว

ให้ TSD ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ขอแก้ไขค�าน�าหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล จะต้องแนบใบหุ้นฉบับจริงมาพร้อม
กับแบบค�าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ด้วย 
 ส�าหรับที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งกับ TSD ควรเป็นที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธีไปรษณีย์ลงทะเบียน มี
บคุคลทีอ่ยูบ้่านเพือ่ลงลายมอืชือ่รบัเอกสารจากบรุษุไปรษณย์ีโดยเฉพาะในวนัและเวลาราชการ และต้องไม่ใช่ทีอ่ยู่ 
ที่เป็นตู้ไปรษณีย์ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะ
มีผลกับการจ่ายสิทธิประโยชน์ เมื่อ TSD ได้รับแบบค�าขอแก้ไขไม่น้อยกว่า 5 วันท�าการ ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ TSD โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งขอ
แก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง

 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ได ้
ตามที่อยู่ดังนี้

การติดต่อ
ด้วยตนเอง

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

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

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th

โทรศัพท์ 0 2229 2888

จะติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ได้อย่างไร
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calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก มกรำคม – มีนำคม 2559

มกราคม
• กิจกรรม “เปิดบ้านพลังงานเพื่อชีวิต” 

ทัศนศึกษาเรียนรู้ที่มาของไฟฟ้า 
เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก 

ส�าหรับเยาวชนที่ชนะการประกวดโครงงาน
นักเรียน ประจ�าปี 2558 ภายใต้โครงการ 

“พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

มีนาคม
• ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 
เพื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจ�าปี 2559 

• ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า 
จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม 
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.egco.com

กุมภาพันธ์ 
• รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2558 

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• โครงการพบปะผู้บริหาร 
(Analyst Briefing) 

ครั้งที่ 1/2559
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The happiest people 
don’t have the best 
of everything, they 
just make the best 

of everything.
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คนที่มีควำมสุขที่สุด ไม่ใช่คนที่ 
“มี” ทุกอย่ำงในชีวิตดีที่สุด แต่คือคนที่

สำมำรถ “ท�ำ” ทุกอย่ำงในชีวิตให้ดีที่สุด
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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
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