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editor’s talk
	 ท่ามกลางความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจในช่วงปี	 2558	 ที่ผ ่านมา	 
เราจะเห็นได้ว่าหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ต่างก็ล้วนแต่ได้รับ 
ผลกระทบมากน้อยแทบทัง้สิน้	แต่ก็นบัเป็นเรือ่งทีน่่ายนิดว่ีา	ในส่วนของเอ็กโก	กรุป๊	กลบั
ยังคงสามารถด�าเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและประสบผลส�าเร็จตรงตามเป้าหมาย 
ได้อย่างดีเยี่ยม	 ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของคุณชนินทร์	 เชาวน์นิรัติศัย	
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ในคอลัมน์	 EGCO	Group	 Focus	 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ความร่วมมือร่วมใจและความทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการท�างานของบุคลากรทุกฝ่าย	ที่
กลายเป็นพลังขับเคล่ือนส�าคัญที่ยังคงส่งต่อความส�าเร็จให้กับเอ็กโก	กรุ๊ป	มาโดย
ตลอด	และแน่นอนว่าความส�าเร็จเหล่านี้จะยังคงถูกสานต่อไปถึงแผนงานต่างๆ	 
ที่จะเกิดขึ้นในปี	 2559	นี้ด้วย	ดังเช่นหนึ่งในโครงการส�าคัญนั่นคือ	 โรงไฟฟ้าขนอม	
หน่วยที่	 4	 ซึ่งจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายนนี้	 ส่วนรายละเอียด 
จะเป็นอย่างไรนั้น	อย่าลืมติดตามกันในฉบับหน้า
	 ส่วนใน	Life	ฉบับที่	19	นี้	ถือเป็นการหวนร�าลึกถึงความส�าคัญและความส�าเร็จ
แรกเริ่มของเอ็กโก	กรุ๊ป	กับโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	2	และ	3	ที่ก�าลังจะหมดสัญญา
ลง	ซึ่งโรงไฟฟ้าขนอมได้ชื่อว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่แห่งภาคใต้	ติดตามได้ในคอลัมน	์
Talk	Tell	Told	และแน่นอนเรายังคงคัดสรรเนื้อหาดีดีที่น่าสนใจมากมายมาฝากกัน
อีกเช่นเคย	อาทิ	คอลัมน์	Inside	Expert	กับบทสัมภาษณ์	คุณภานุมาศ	ลิ้มสุวรรณ	 
ผู ้อ�านวยการ	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 เขต	 2	 ภาตใต้	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
ถึงความส�าคัญของพลังงานไฟฟ้ากับธุรกิจท่องเที่ยวภาคใต้	ต่อด้วยคอลัมน์	Outing	 
ที่พาผู้อ่านทุกท่านไปท่องเที่ยวในดินแดนแห่งวัฒนธรรมและความศรัทธาอย่าง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 รวมถึงคอลัมน์	 Eat	 in	 แนะน�าร้านอาหารสุดชิคของจังหวัด
สุราษฎร์ธานี	 ที่ใครมาเป็นต้องถ่ายรูปอัพสเตตัสกันไม่ขาดสาย	 และยังมีอีก 
หลากหลายคอลัมน์ให้คุณผู้อ่านได้ติดตามกันเหมือนเช่นเคย

	 เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงาน..เพื่อชีวิต
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คุณจารุนัน โชคเจริญวานิช
ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
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เอ็กโก กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
“ซานบัวนาเวนทูรา” ในฟิลิปปินส์

คว้ารางวัล PFI 2015 สาขา “ดีลด้านพลังงานในเอเชียแปซิฟิกแห่งปี”

จากกลุ่มธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์	 ซ่ึงเป็นการกู้ที่มีวงเงิน
สูงที่สุด	 และเป็นหน่ึงในโครงการที่มีระยะเวลากู้ยาวนานที่สุดท่ี
ธนาคารในประเทศฟิลปิปินส์เคยปล่อยกูม้า	2) ด้านเทคนคิ	เป็นโรง
ไฟฟ้าแรกในประเทศฟิลิปปินส์ทีใ่ช้เทคโนโลย	ีSupercritical	3) ด้าน
ความน่าเชือ่ถอืของโครงการ	นอกจากได้รบัการสนบัสนนุอย่าง
ดีจากกลุ่มธนาคารในประเทศฟิลิปปินส์	 และด�าเนินโครงการโดย
ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าทั้งในระดับประเทศ
และระดับสากลอย่างเอ็กโก	กรุ๊ป	 และเมอราลโคแล้ว	 โครงการ
ยังก่อสร้างโดยบริษัทผู้รับเหมาช้ันน�าระดับโลกอย่างมิตซูบิช	ิ 
คอร์เปอเรช่ัน	ประเทศญี่ปุ่น	 และแดลิม	 อินดัสเทรียล	ประเทศ
เกาหลีใต้	และ	4) ด้านความคุม้ค่าของการลงทนุและประโยชน์
ต่อทกุภาคส่วน	เป็นโครงการทีใ่ช้อปุกรณ์และระบบต่างๆ	ร่วมกบั 
โรงไฟฟ้าเคซอนที่มีอยู่ปัจจุบัน	 ซ่ึงช่วยลดต้นทุนของโครงการ	 
ส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับต�่า	 ย่ิงไปกว่านั้น	 โครงการน้ี
จะช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าบนเกาะลูซอน	 ซึ่งจะ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในฟิลิปปินส์
	 ทั้งนี้	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 “เอสบีพีแอล”	อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการก่อสร้างในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าเคซอน	 ในเมือง
เมาบัน	 จังหวัดเคซอน	ประเทศฟิลิปปินส์	 มีขนาดก�าลังการผลิต 
ตดิตัง้	500	เมกะวตัต์	และก�าลงัการผลติตามสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า	 
455	เมกะวตัต์	โดยได้ท�าสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้ากบัมะนลิา	อิเลก็ทรกิ	 
คัมปานี	 เป็นระยะเวลา	 20	 ปี	 และคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ประมาณกลางป	ี2562

 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ เอ็กโก กรุ๊ป เผยโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน	 “ซานบัวนาเวนทูรา”	 จังหวัด	 
เคซอน	ประเทศฟิลิปปินส์	 ได้รับรางวัล 
Project Finance International 2015 
(PFI 2015) (“รางวัลสินเชื่อโครงการ

ระหว่างประเทศ ประจ�าปี 2558”) สาขา Asia-Pacific Power 
Deal of the Year (“ดีลด้านพลังงานในเอเชียแปซิฟิกแห่งปี”) 
จากวารสาร	Project	Finance	International
 คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย กรรมการผู้จัดการใหญ่  
เอ็กโก กรุ ๊ป เปิดเผยว่า	 “การท่ีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 
“ซานบวันาเวนทูรา”	ประเทศฟิลปิปินส์	ทีด่�าเนนิการโดยบรษิทั	ซาน
บัวนาเวนทูรา	พาวเวอร	์จ�ากัด	(เอสบีพีแอล)	ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก	
กรุ๊ป	ลงทุนร่วมกบัเมอราลโค	พาวเวอร์เจน	คอร์เปอเรช่ัน	ในสัดส่วน
ร้อยละ	49	และ	51	ตามล�าดบั	ได้รับรางวลั	PFI	2015	ในสาขาดลีด้าน 
พลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแห่งปี	 นับเป็นอีกหนึ่งความ 
ภาคภูมิใจของบริษัทฯ	 ซ่ึงพิสูจน์ให้เห็นถึงความส�าเร็จครั้งส�าคัญ
และการเป็นที่ยอมรับในการด�าเนินโครงการในต่างประเทศของ 
บริษัทฯ
	 ปัจจยัส�าคญัทีท่�าให้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ	“เอสบพีแีอล”	
ได้รับรางวัลนี	้ได้แก่	1) ด้านการจัดหาเงินกู	้เป็นโครงการที่มีการ
กู้เงนิในสกลุเงนิฟิลปิปินส์เปโซทัง้หมด	โดยมวีงเงนิจ�านวน	42,150	
ล้านฟิลปิปินส์เปโซ	(ประมาณ	32,000	ล้านบาท)	ระยะเวลากู้	15	ปี	 
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เอ็กโก กรุ๊ป วางศิลาฤกษ์สร้างโรงไฟฟ้า SBPL 
โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่ในฟิลิปปินส์

 เอ็กโก กรุ ๊ป ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 “ซานบัวนาเวนทูรา”	 ในประเทศ
ฟิลิปปินส์	 เมื่อวันที่	 10	 ธันวาคม	 2558	ที่ผ่านมา	
ณ	 เมืองเมาบัน	 จังหวัดเคซอน	ประเทศฟิลิปปินส์	
โดยโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 “ซานบัวนาเวนทูรา”	
ดังกล่าวเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยีแบบ	
Supercritical	โดยมีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	500	
เมกะวัตต์	 และมีปริมาณพลังไฟฟ้าตามสัญญาซื้อ
ขาย	455	เมกะวัตต	์ทั้งนี้	โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	
“ซานบวันาเวนทรูา” ด�าเนนิการโดยบรษิทั	ซานบวันา
เวนทรูา	พาวเวอร์	จ�ากดั	(เอสบพีแีอล)	ซ่ึงเป็นบรษิทั
ที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ลงทุนร่วมกับเมอราลโค	พาวเวอร์เจน	
คอร์เปอเรชั่น	 ในสัดส่วนร้อยละ	 49	และ	 51	ตาม
ล�าดับ	 โดยเอสบีพีแอลได้ท�าสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้า
กับมะนิลา	อิเล็กทริก	คัมปานี	เป็นระยะเวลา	20	ปี	
และคาดว่าจะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์ในครึง่ปีแรก
ของปี	2562

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล
รายงานความยั่งยืน “ดีเด่น” 
ประจ�าปี 2558 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

	 คุณวาสนา	 วงศ์พรหมเมฆ	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่	เป็นผู้แทนเอ็กโก	กรุ๊ป	เข้ารับรางวัล
รายงานความย่ังยนื	ประจ�าปี	2558	(Sustainability	Report	Award	
2015)	ระดับดีเด่น	(Outstanding)	ต่อเนื่องเป็นปีที	่2	ซึ่งการมอบ
รางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 ร่วมกับ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
และสถาบันไทยพัฒน์	 โดยมี	ดร.ชัยวัฒน์	 วิบูลย์สวัสดิ์	 ประธาน
กรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	เป็นผู้มอบรางวลั	เมือ่
วันอังคารที่	14	ธันวาคม	2558	ที่ผ่านมา	ณ	โถงนิทรรศการ	ชั้น	1	
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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โครงการพบปะผู้บริหาร
เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้จัดงาน	โครงการพบปะผู้บริหาร	1/2559	ณ	โรงแรม
สุโขทัย	 กรุงเทพฯ	 	 เมื่อวันที่	 4	 มีนาคม	 2559	 เพ่ือรายงานและ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มเอ็กโกประจ�าปี	
2558	รายงานความคืบหน้าและการลงทุนในโครงการต่างๆ	และ
ทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุน
และนักวิเคราะห์ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ

งานแถลงข่าวสื่อมวลชน
เอก็โก	กรุป๊	ได้จดังาน	แถลงข่าวสือ่มวลชน	1/2559		ณ	โรงแรม	The	St.	Regis	Bangkok			เมือ่วนัที	่8	มนีาคม	2559	เพือ่รายงาน
และวเิคราะห์ผลการด�าเนนิงานทางการเงนิของกลุม่เอก็โกในรอบปี	2558	รายงานความคบืหน้าและการลงทนุในโครงการต่างๆ	
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ
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บริษัท พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จ�ากัด 
ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5

	 บริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	 จ�ากัด	 ในกลุ่มเอ็กโก	 ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส	
ครั้งที่	 5	 หรือ	NACC	 Integrity	Award	 รางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม	จริยธรรม	และ
ความซื่อสัตย์สุจริต	จัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ	 โดยมี	Mr.	 Sam	Cheuk	Hang	 Law,	CEO	 เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับรางวัล	 
ณ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	80	พรรษา	5	ธันวาคม	2550	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2558	
ที่ผ่านมา	
	 รางวัลองค์กรโปร่งใสจัดต่อเนื่องเป็นปีที่	 5	 เพื่อยกระดับความโปร่งใสของ
ประเทศไทย	 สร้างขวัญก�าลังใจ	 และยกย่องหน่วยงาน	 องค์กร	 หรือสถาบันให้เป็น 
แบบอย่างที่ดี	โดยในปีนี้	บริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	จ�ากัด	เป็นหนึ่งใน	15	องค์กร
ที่ได้รับรางวัล
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อีกย่างก้าว
ของการเติบโต

 Life ฉบบันี ้สมัภาษณ์ คณุชนนิทร์ เชาวน์นริตัศิยั  
กรรมการผู ้จัดการใหญ่ เรื่อง การเติบโตของ 
เอก็โก กรุป๊ รวมทัง้แนวทางการสร้างผลตอบแทน 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างต่อเน่ือง และพัฒนากิจการ

ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรท่ีว่า “เป็นบริษัทพลังงานชั้นน�ของ
ไทยที่ดำ�เนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืนใน
ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ดำ ้ วยความ ใส ่ ใ จที่ จ ะธ�รง ไว ้ ซึ่ ง 
ส่ิงแวดำล้อมและการพัฒนาสังคม”

8   jan - mar  2016
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 ผลประกอบการในปี 2558 ถอืว่าเป็น
ไปตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ อย่างไร
	 ผลประกอบการในปี	 2558	 ถือว่า
มีความเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว	
โดย	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีสินทรัพย์รวม	179,812	
ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 19,125	 ล้านบาท	 เมื่อ
เทยีบกบัปี	2557	และสามารถท�าก�าไรจาก
การด�าเนินงานก่อนผลกระทบจากอัตรา 
แลกเปลี่ยน	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	
การรับรูร้ายได้แบบสญัญาเช่าและสญัญา
สัมปทาน	และการด้อยค่า	 ได้เป็นจ�านวน
เงิน	 7,920	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2557	
จ�านวน	 215	 ล้านบาท	 หรือคิดเป็นก�าไร	
15.04	บาทต่อหุ้น	ทั้งนี้	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ยังคง
มุง่มัน่ทีจ่ะรกัษาอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้	
(ROE)	ไม่ต�่ากว่า	10%	

 การเติบโตของเอ็กโก กรุ๊ป ในรอบปี
ที่ผ่านมา เป็นอย่างไรบ้าง 
	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น 
ในปี	 2558	 จนถึงปัจจุบัน	 ประกอบด้วย
การขยายการลงทุนในสินทรัพย์เดิมที่
มีอยู ่และพัฒนาโครงการใหม่ในพื้นที ่
โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน	 ได้แก่	 การซ้ือ
หุน้เพิม่ในบรษิทั	พฒันาพลงังานธรรมชาติ	
จ�ากดั	(NED)	เจ้าของโรงไฟฟ้าลพบรุ	ีโซลาร์	 
และโรงไฟฟ้าวังเพลิง	 โซลาร์	 ส่งผลให  ้
เอ็กโก	กรุ๊ป	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ	NED	
การซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท	 เคซอน	 เพาเวอร์	
(ฟิลปิปินส์)	จ�ากดั	(QPL)	ส่งผลให้เอก็โก	กรุ๊ป	 
ถอืหุน้ทัง้หมดในโรงไฟฟ้าเคซอน	ในขณะที่ 
โครงการโรงไฟฟ้า	 “ซานบัวนาเวนทูรา”	 
ในประเทศฟิลิปปินส์	 ได้รับอนุมัติสัญญา
จ�าหน่ายไฟฟ้าและอยูร่ะหว่างการก่อสร้าง	
ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า	 “มาซินลอค	หน่วย
ที่	 3”	 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้และเริ่มงาน
ก่อสร้างแล้ว	นอกจากนี	้เอก็โก	กรุป๊	ยงัรบัรู้ 
รายได ้ เพิ่มจากการขายหุ ้นในบริษัท	 
เอ็กคอมธารา	จ�ากัด	อีกด้วย

 ความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง ส่งผลต่อเอ็กโก กรุ๊ป หรือไม่
อย่างไร
	 แม้ว ่าภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันจะ
มีความผันผวน	 แต่การด�าเนินธุรกิจของ	
เอ็กโก	กรุ๊ป	ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหา
เศรษฐกิจแต่อย่างใด	 ทั้งนี้ 	 เนื่องจาก	
ธุรกิจหลักของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 คือ	 ธุรกิจผลิต
ไฟฟ้า	 ซึ่งเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ด�าเนินธุรกิจโดยมี
การท�าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ
ผู้ซื้อไฟฟ้า	 โดยธุรกิจโรงไฟฟ้าไอพีพี	 จะมี
รายได้ท่ีแน่นอนจากค่าความพร้อมจ่าย	 
(Availability	Payment)	ซึง่เป็นค่าตอบแทน
ที่โรงไฟฟ้าได้เป็นรายเดือนในการรักษา
ระดับความพร้อมจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า	
เพือ่พร้อมทีจ่ะผลติไฟฟ้าให้ได้ตามทีร่ะบบ
ต้องการ	 ส่วนโรงไฟฟ้าเอสพีพีนั้น	 ลูกค้า
หลกัประมาณร้อยละ	90	ของก�าลังการผลติ	
คือ	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
(กฟผ.)	และร้อยละ	10	จะเป็นผู้ค้าในนิคม
อุตสาหกรรม	จงึมีผลกระทบตอ่การด�าเนนิ
ธุรกิจของบริษัทน้อยมาก	

 ในปี 2559 ได้มีการวางแผนกลยุทธ์ 
รวมทั้งก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจไว้
อย่างไร
	 ส�าหรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจใน
ปี	2559	เอ็กโก	กรุ๊ป	ยังคงให้ความส�าคัญ
กับธุรกิจไฟฟ้าที่เรามีความเชี่ยวชาญ	โดย
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย	3	กลยุทธ์หลัก	ได้แก่	
1)	 การบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ให้
เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	และ
การบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามก�าหนดและ 
งบประมาณที่วางไว้	 2)	 การลงทุนใน
โครงการ	 Greenfield	 และการพัฒนา
โครงการใหม่ในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าที่มีอยู ่ใน
ปัจจบุนั	เพือ่สร้างรายได้ระยะยาว	3)	การซ้ือ 
สินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	เพื่อ
ให้เอ็กโก	กรุ๊ป	รับรู้รายได้ทันที
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 กล่าวถึงความส�าคัญของโรงไฟฟ้า
ขนอม หน่วยที่ 4 ที่จะมาทดแทนพอสังเขป
	 จากที่สัญญาซื้อขายไฟฟ ้าของ 
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	2	และ	3	จะสิ้นสุด 
ในเดือนมิถุนายน	2559	ซึ่งจะท�าให้ไฟฟ้า
ในภาคใต้ขาดแคลน	 ดังนั้น	 ทางภาครัฐ
จึงจ�าเป็นต้องหาโรงไฟฟ้ามาทดแทน	
เนื่องจากว่าโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	ตั้ง
อยู่บนพื้นที่เดียวกับโรงไฟฟ้าเก่า	 ซึ่งถือ
เป็นพืน้ทีท่ีไ่ด้เปรยีบ	เพราะโรงไฟฟ้าขนอม
เป็นโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่มีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	มีความคุ้นเคย
กับชุมชน	 อยู่ร่วมกันด้วยดีมากว่า	 20	ปี	
ชุมชนรู้ว่าตรงน้ีมีโรงไฟฟ้าและอยู่ด้วยกัน 
มาเหมือนเป็นเพื่อนบ้าน	 ด้วยความท่ี 
คุ้นเคยกัน	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ชุมชนเอง
กอ็ยากจะให้มโีรงไฟฟ้าต่อไป	นอกจากนัน้ 
ยังอยู่ใกล้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ	

ปตท.	 แต่การจะมีโรงไฟฟ้าได้นั้น	 ไม่ใช่
เรื่องง่าย	 แน่นอนว่าภาคใต้เป็นพ้ืนที่ที่มี
การเติบโตทางเศรษฐกิจดีมาตลอด	 โดยมี
ปรมิาณการใช้ไฟฟ้าเพิม่ขึน้อย่างสม�า่เสมอ	
ในขณะเดียวกัน	 พื้นที่ที่สามารถสร้าง 
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคใต้ได้นั้นมีไม่
กี่แห่ง	และการพัฒนาโครงการใหม่ๆ	 เป็น
ไปได้ยาก	เพราะตดิปัญหาเรือ่งการยอมรบั
จากประชาชนในพ้ืนที่	 ดังนั้น	 เมื่อก�าลัง 
การผลิตไฟฟ้าในภาคใต้ไม่เพียงพอกับ 
ความต้องการใช้งาน	จึงต้องส่งไฟฟ้าจาก 
ภาคกลางมาช่วย	แต่ตามหลกัการแล้ว	การ
ผลิตไฟฟ้าควรผลิตและจ่ายไฟฟ้าในพื้นที่
นั้น	 ไม่ควรส่งมาจากพ้ืนที่อ่ืนในสัดส่วน
ที่มากเกินไป	 เพราะจะเกิดความสูญเสีย
ทางไฟฟ้าในสายส่งไฟฟ้าและสายส่งที่มี
ระยะทางยาวจะท�าให้มีโอกาสเกิดไฟฟ้า
ดับมากขึ้น	รวมถึงบางครั้งต้องสั่งซื้อไฟฟ้า

จากมาเลเซียมาเสริม	ท�าให้เห็นได้ชัดเจน
ว่าจ�าเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าในภาคใต้อย่าง
เพียงพอ	 ในขณะที่โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วย
ที่	 4	 จะเป็นโรงไฟฟ้าหลักในการผลิตและ
จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้

 ในส่วนของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 
2 และ 3 ที่ก�าลังจะหมดสัญญา มีแผนการ
รองรับไว้อย่างไรบ้าง
	 ปกต	ิแม้โรงไฟฟ้าจะครบอายสุญัญา	
แต่ยังคงมีอายุการใช้งานต่อได้อีกระยะ
หนึ่ง	ซึ่งโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	2	และ	3	
จะเก็บไว้เป็นโรงไฟฟ้าส�ารองระยะหน่ึง
ก่อน	จนกระทั่งโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	
เดินเครื่องได้อย่างสมบูรณ์ก็จะด�าเนินการ
ประมูลขายต่อไป
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 ส�าหรับโรงไฟฟ้าในต ่างประเทศ  
มีแนวโน้มในการพัฒนาหรือขยายธุรกิจ
อย่างไรบ้าง
	 เอก็โก	กรุ๊ป	ยังคงเดนิหน้าขยายธรุกจิ
ไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 โดยมุ่งเน้น 
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ิกที่มี 
ฐานทางธรุกจิอยูแ่ล้ว	ได้แก่	ฟิลปิปินส์	และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
รองลงมาคือ	อินโดนีเซีย	และออสเตรเลีย	
รวมถงึจะพจิารณาโอกาสการลงทนุในกลุม่
ประเทศอาเซียนอื่นๆ	 เช่น	 เมียนมาร์	 และ
เวียดนาม	 โดยต้ังเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วน
ก�าไรจากการลงทุนในต่างประเทศเป็น 
ร้อยละ	50	ในปี	2563	จากร้อยละ	37	ใน
ปัจจุบัน	 ขณะเดียวกัน	 เราก็พร้อมส�าหรับ
การลงทนุภายในประเทศตามแผนพฒันา
ก�าลังผลิตไฟฟ้า	 โดยเฉพาะโครงการ 
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
	 จากแผนงานทั้งหมดข้างต้น	 ผม 
เช่ือว่าในปี	 2559	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 จะยังคง
ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 และ
สามารถสร ้างผลตอบแทนที่ดี ให ้กับ 
นักลงทุนเช่นเดิม
	 เรามีความมุ ่งมั่นที่จะแสวงหาทุก
โอกาสในธรุกจิพลงังานอย่างต่อเนือ่ง	ท้ังใน
ประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	
ซึ่งหากมองไปถึงอนาคตของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 
ในอีก	5	ปีข้างหน้า	จะเหน็ได้ว่า	เอ็กโก	กรุ๊ป	 
ยังสามารถเติบโตอย ่างต ่อเนื่องด ้วย	 
โครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างและ
พัฒนาที่มีอยู ่ในปัจจุบันทั้งหมด 8 
โครงการ คิดเป็นก�าลังการผลิตไฟฟ้า
ตามสัญญาซื้อขาย	และตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นประมาณ	1,769.68	เมกะวัตต์	 เป็น
โครงการที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ
ยาวแล้วทั้งหมด	 โดยจะสามารถทยอย
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได ้ตามก�าหนด
ในระยะ	 4	 ปีข้างหน้า	 แบ่งเป็นโครงการ
ในประเทศ	 5	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการ
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เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการ
ให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง
กับการสรรหาและจัดจ้าง
ผู้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งก�ากับดูแล
งานก่อสร้างทั้งหมด

โรงไฟฟ้า	 “ขนอม หน่วยที่ 4” จังหวัด
นครศรธีรรมราช	โครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม	 “ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม”	 จังหวัดชัยภูมิ	
โครงการ	“ทพีี โคเจน”	และ	“เอสเค โคเจน”  
จังหวัดราชบุร	ีและโครงการ	“ทีเจ โคเจน”  
จังหวัดปทุมธานี	 และโครงการในต่าง
ประเทศ	3	โครงการ	ได้แก่	โครงการโรงไฟฟ้า
พลังน�้า	 “ไซยะบุรี”	 ในสปป.ลาว	 โครงการ
โรงไฟฟ้า	 “ซานบัวนาเวนทูรา” 	 และ	
โครงการโรงไฟฟ้า “มาซนิลอค หน่วยที ่3”  
ในประเทศฟิลิปปินส์	 เราจะต้องบริหาร
จัดการโครงการเหล่านี้ให้แล้วเสร็จตาม
แผนและงบประมาณที่วางไว้เพื่อที่จะ
ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทและทดแทน
รายได้ของโรงไฟฟ้าที่หมดอายุสัญญา
ลง	 นอกจากน้ี	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้มีการให้
ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับการสรรหา
และจัดจ้างผู ้รับเหมาที่มีประสิทธิภาพ	 
รวมทั้งก�ากับดูแลงานก่อสร้างทั้งหมด	 
ด้วยพนักงานผู้ช�านาญการของเราอีกด้วย
 ส�าหรับ โครงการที่เดินเครื่องเชิง
พาณิชย์แล้ว น�ามาซึ่งผลประกอบการ
ในแต่ละปีของเรา โดยในปี 2558 เรามี
โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จ�านวน 23 แห่ง  
คิด เป ็นก�าลั งผลิตไฟฟ ้าตามสัญญา 
ซ้ือขายและตามสดัส่วนการถอืหุน้ประมาณ	
3,808.94	 เมกะวัตต์	ทั้งหมดเป็นโรงไฟฟ้า
ที่มีสัญญาซื้อขายไฟระยะยาว	 อีกทั้ง
ส ่วนหนึ่งยังเป ็นโครงการที่มีศักยภาพ	 
มีความพร้อมต่อการขยายหรือเพิ่มหน่วย
ผลิตในอนาคต	

 ประเมินโอกาสในการเติบโตหรือ
โอกาสในการขยายธุรกิจไว้อย่างไรบ้าง 
	 ธุรกิจไฟฟ้า	เป็นธุรกิจสาธารณูปโภค
ขั้ นพื้ นฐานที่ มี ความสัมพันธ ์กับการ 
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของประเทศ	และ
เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยการตัดสินใจลงทุน
ในสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่	 ดังนั้น	 เพื่อให้
มั่นใจว่าเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จะสามารถด�าเนิน

12   jan - mar  2016

life19-5.5.indd   12 4/18/2559 BE   2:24 PM



ธุรกิจได้อย่างมั่นคง	มีประสิทธิภาพ	และ
สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท	 ตลอดจน
มีการพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างย่ังยืน
และสร้างผลตอบแทนที่ต ่อเนื่องให้กับ 
ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีนั้น	 เราจะต้องประเมิน
สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ	ความ
ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต	 รวม
ทั้งแนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย
พลังงานสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กรอีกด้วย	
	 ผมมองโอกาสในการขยายธรุกจิของ
เรา	 จากการเติบโตของการใช้ไฟฟ้าของ 
ประเทศนั้นๆ	 โดยส�าหรับประเทศไทยนั้น	
ผมเหน็ว่ามกีารเตบิโตค่อนข้างน้อยในระยะ
นี้	 แต่อย่างไรก็ตาม	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ยังต้องมี
ความพร้อมอยู่ตลอดเวลา	 เพื่อให้สามารถ
เข้าลงทุนได้ทันที	เมื่อมีโอกาสเข้ามา	ไม่ว่า
จะเป็นโครงการ	IPP	หรือโครงการพลังงาน
ทดแทน	ในขณะทีห่ลายประเทศในภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิก	 ล้วนมีการเติบโตด้านการ
ใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูง	 ซึ่งผมเห็นว่า	 เป็น
โอกาสดทีีเ่ราจะขยายธรุกจิของเอก็โก	กรุป๊	 
ได้อีกพอสมควร	 เพราะเรามีประสบการณ์	
มีศักยภาพ	 และความพร้อม	 โดยเฉพาะ
ในประเทศที่เรามีฐานทางธุรกิจอยู่แล้ว	
ไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์	 และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 รวมไปถึง
ประเทศที่เราเริ่มเข้าไปลงทุน	 อย่างเช่น	
อินโดนีเซีย	และออสเตรเลีย	ตลอดจนกลุ่ม
ประเทศอาเซียนอื่นๆ	 เช่น	 เมียนมาร์	 และ
เวียดนาม	ด้วยเช่นกัน	

 มองอนาคตของ เอ็กโก กรุ๊ป ไว้
อย่างไร
	 ผมเชื่อมั่นว่าเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 จะเป็น
บริษัทไทยช้ันน�าที่ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าได้
อย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาค
เอเซียแปซิฟิก	 โดยสัดส่วนที่มาของรายได้
จากต่างประเทศของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 จะเพิ่ม
มากขึ้น	 ตามธุรกิจขององค์กรที่ขยายออก
ไปสู่ระดับภูมิภาค	และหากการเติบโตเป็น
ไปตามแผนงานทีว่างไว้	คาดว่าเอก็โก	กรุ๊ป	
จะสามารถท�าก�าไรจากการด�าเนินงาน	
ก่อนอตัราแลกเปลีย่น	ภาษเีงนิได้รอการตดั
บัญชีและขาดทุนจากการด้อยค่า	ถึงระดับ	
10,000	ล้านบาท	ภายในปี	2560	
	 ทั้งนี	้ภาพความส�าเร็จที่เกิดขึ้นได้ใน
วันนี้และอนาคต	 ย่อมเป็นผลมาจากแรง
สนับสนุน	จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้ง 
ผู้ถือหุ้น	 เจ้าหน้ีเงินกู้	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 ชุมชน	
และสังคมที่ไว้วางใจ	 ตลอดจนเก้ือกูลให้
เอก็โก	กรุป๊	ก้าวหน้ามาเป็นล�าดบั	ในฐานะ
ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของ
ประเทศไทย	 ผมขอให้ค�ามั่นสัญญาว่า	 
ผู ้บริหารและพนักงานของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ของเรา	 จะร่วมมือร่วมใจกันขับเคล่ือน
บริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง	 ยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล	 รวมท้ังรับผิดชอบต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียและส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือสร้าง 
ผลตอบแทนที่ยั่ งยืนต ่อผู ้ถือหุ ้น	 และ
ขอบคุณผู ้ถือหุ ้นทุกท่านที่ได้สนับสนุน
บริษัทด้วยดีเสมอมาครับ	
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1. การลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

วันที่ รายละเอียด

4 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในสัดส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ	33.33	 ในบริษัท	พัฒนาพลังงานธรรมชาติ	 จ�ากัด	 (เอ็นอีดี)	 ซึ่งจะท�าให้มี
สัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ	66.67	 เอ็นอีดีเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรี	 มีก�าลัง
การผลิตตามสัญญารวม	63	 เมกะวัตต์	 ประกอบด้วย	 โรงไฟฟ้าลพบุรี	 โซลาร์	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	55	เมกะวัตต์	และโรงไฟฟ้าวังเพลิง	โซลาร์	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
(กฟภ.)	 จ�านวน	8	 เมกะวัตต์	 ซึ่งสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของทั้งสองโรงไฟฟ้ามีระยะเวลา	5	ปี	 และสามารถต่ออายุสัญญาได ้
คราวละ	5	ป	ี โดยได้รับเงินส่วนเพิ่ม	 (Adder)	จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	 (สกพ.)	จ�านวน	8	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	 เป็นระยะ
เวลา	10	ปี

30 กันยายน 2558 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสญัญาซือ้ขายหุน้	เพือ่ซือ้สดัส่วนการลงทนุในอตัราร้อยละ	100	ในหุน้ของ	Evergreen	Power	Ventures	
B.V.	(Evergreen)	ซ่ึงเป็นบรษิทัทีจ่ดัต้ังขึน้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์และเป็นผูถ้อืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	2	ของ
หุ้นทั้งหมดของบริษัท	เคซอน	เพาเวอร์	(ฟิลิปปินส์)	จ�ากัด	(เคซอน)	การซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการโอนหุ้นเมื่อวันที่	 
1	ตุลาคม	พ.ศ.	 2558	 โดยมีผลท�าให้กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในเคซอนเพิ่มเป็นร้อยละ	100	ทั้งนี้เคซอนเป็นเจ้าของ 
โรงไฟฟ้าถ่านหินเคซอน	ตั้งอยู่ในจังหวัดเคซอน	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	503	เมกะวัตต์

2. เหตุการณ์ส�าคัญอื่น

วันที่ รายละเอียด

8 ธันวาคม 2558 San	Buenaventura	Power	Ltd.	Co.	(“SBPL”)	ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเอ็กโก	กรุ๊ป	ได้เบิกเงินกู้งวดแรกตามสัญญาทางการ
เงิน	 เพื่อเริ่มการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งใหม่	 ซึ่งใช้เทคโนโลยี	 supercritical	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	 500	 เมกะวัตต์	 ใน
สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	โดย	SBPL	ได้ท�าสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า	455	เมกะวตัต์	ให้กบั	Manila	Electric	Company	(“MERALCO”)	 
เป็นระยะเวลา	20	ปี	ซึง่สามารถขยายอายสุญัญาเพิม่ได้อกี	5	ปี	และได้ท�าพธิวีางศลิาฤกษ์โรงไฟฟ้าเมือ่วนัที	่10	ธนัวาคม	2558	
ณ	เมืองเมาบัน	จังหวัดเคซอน	ซึ่งคาดว่าโรงไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส	2	ปี	2562		

31 สิงหาคม 2558 บริษัท	 เอ็กโก	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 (เอสโก)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ขายหุ ้นทั้งหมดใน 
บริษัท	 เอ็กคอมธารา	 จ�ากัด	 (เอ็กคอมธารา)	 ในสัดส่วนร้อยละ	 74.19	 ให้แก่บริษัท	 ยูนิเวอร์แซล	 ยูทีลิตีส์	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็น 
บริษัทย่อยของบริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	อีสท์	วอเตอร์

1 ธันวาคม 2558 MASINLOC	POWER	PARTNERS	CO.,	LTD.	(“MPPCL”)	ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืของเอ็กโก	กรุป๊	ได้ลงนามในสญัญาทางการเงนิ 
กับกลุ่มธนาคารในสาธารณรัฐฟิลิปปินส	์โดยมีวงเงินกู้ทั้งสิ้น	525	ล้านเหรียญสหรัฐ	เพื่อใช้ส�าหรับการก่อสร้างโครงการส่วน
ขยายคือ	 โรงไฟฟ้าถ่านหิน	หน่วยที่	 3	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าหน่วยใหม่ที่จะใช้เทคโนโลยี	 supercritical	 ก�าลังการผลิตติดตั้ง	 335	
เมกะวัตต	์ 	ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้าปัจจุบันก�าลังการผลิต	630	 เมกะวัตต์ของ	MPPCL	ในจังหวัดแซมบาเลส	
เกาะลูซอน	สาธารณรัฐฟิลิปปินส	์

สรุปผลการด�าเนินงาน ปี 2558
ในปี 2558 ที่ผ่านมาเอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�เนินกลยุทธ์ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการขยายสู่ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกโดยมเีป้าหมายในการหาผลตอบแทน
ที่ดีจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น มีการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เดินเครื่องตามปกติและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งบริหารโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้เสร็จตามเวลาทีก่�หนด
และตามงบประมาณที่วางไว้

โดยเหตุการณ์ส�าคัญในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมาสรุปได้ ดังนี้

14   jan - mar  2016
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 ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง 
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
	 โครงการโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	ของบริษัท	ผลิตไฟฟ้า-
ขนอม	จ�ากัด	 (เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	 เป็น
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	 ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับ	กฟผ.	จ�านวน	930	
เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	 25	 ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณร้อยละ	99.60	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่
ร้อยละ	 99.70)	 โดยมีก�าหนดการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในวันที	่ 
19	มิถุนายน	2559	
	 บรษิทั	ชัยภมู	ิวนิด์ฟาร์ม	จ�ากดั	(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วน
ร้อยละ	 90)	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัด
ชัยภูมิ	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	และ
ได้รับเงินส่วนเพิ่ม	 (Adder)	 จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน	(สกพ.)	จ�านวน	3.50	บาทต่อ
กิโลวัตต์ชั่วโมง	เป็นระยะเวลา	10	ปี	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ประมาณร้อยละ	49.85	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่
ร้อยละ	 49.65)	 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือน
ธันวาคม	2559
	 บริษัท	 คลองหลวง	 ยูทิลิต้ี	 จ�ากัด	 (เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ	 99.99)	 เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม	
จ�านวน	1	โครงการ	คือโครงการทีเจ	โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�าหน่าย
กระแสไฟฟ้าและไอน�้า	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งประมาณ	115	
เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัด
ปทุมธานี	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	
เป็นระยะเวลา	25	ปี	และมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและไอน�า้กบัลกูค้า
อุตสาหกรรมด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	31.10	
(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	34.15)	คาดว่าจะ
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560
	 โครงการไซยะบุรี	 ของ	 บริษัท	 ไซยะบุรี	 เพาเวอร์	 จ�ากัด	 
(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�า้ 
แบบฝายน�้าล้น	 (Run-of-River)	 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	มีสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 1,220	
เมกะวัตต์	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 56.09	
(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	 44)	 คาดว่าจะ 
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 
 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
	 บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี	้จ�ากัด	(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	
คือโครงการเอสเค	 โคเจน	และ	 โครงการทีพี	 โคเจน	 ซ่ึงผลิตและ
จ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งใน
แต่ละโครงการประมาณ	 125	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา	
อ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	และ
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอน�้ากับลูกค้าอุตสาหกรรม	 โครงการ
อยู่ระหว่างด�าเนนิการจดัหาเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิและธนาคาร
พาณิชย์	 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	
2560
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2558	เอก็โก	กรุ๊ป	มโีรงไฟฟ้าทีเ่ดนิเครือ่ง
แล้ว	 จ�านวน	23	แห่ง	 คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย 
ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	3,809	เมกะวัตต์	
	 สรุปผลการด�าเนินงาน	ปี	 2558	 ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 มีก�าไร
ก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปล่ียน	 (FX)	 และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี	และก�าไร	(ขาดทุน)	จากการด้อยค่า	จ�านวน	7,920	 
ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน	215	ล้านบาท	โดยธุรกิจผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�านวน	 196	 ล้านบาท	 ในขณะที่ธุรกิจอ่ืนเพิ่มขึ้น
จ�านวน	19	ล้านบาท
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CSR for all

 ประสบการณ์นอกห้องเรยีนนบัเป็นสิง่ส�คญัทีจ่ะช่วยพฒันาทกัษะ
ความสามารถและส่งเสริมให้เยาวชน น�ความรู้ท่ีได้รับจากต�ราเรียน 
และครูผู้สอนมาต่อยอดเป็นผลงานการเรียนรู้ท่ีสามารถเชื่อมโยงไป
สู่การน�ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ�วัน ดังเช่นการเปิดเวทีประกวด  
“โครงงานเยาวชนดำีเดำ่น ประจ�ปี 2558” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้
โครงการ “พลงังานเพือ่ชวีติ ลดำโลกร้อน ด้ำวยวถิพีอเพยีง” โดยความ
ร่วมมือระหว่างบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�กัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป  
ส�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  และส�นักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เปิดวงจรความคิดเด็กไทย
สู่การสร้างสรรค์ 

“โครงงานเยาวชนดีเด่น”

16   jan - mar  2016
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	 “โครงการพลงังานเพือ่ชวีติ ลดโลกร้อน ด้วยวถิพีอเพยีง 
มีเจตนารมณ์ท่ีจะส่งเสริมการเรียนรู้พลังงานและส่ิงแวดล้อม  
ด้วยการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของเยาวชน รวมทั้งสนองต่อนโยบายภาครัฐในเรื่อง
การสร้างความเข้าใจด้านพลังงานให้แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้น
การท�างานร่วมกับ “ครู” และ “โรงเรียน” ซ่ึงเป็นต้นทางในการ
ให้การศึกษา โดยน้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์
ใช้” คุณวาสนา วงศ์พรหมเมฆ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป	กล่าวเล่าถึงที่มาของ
โครงการฯ
	 ภายใต้โครงการดงักล่าว	เอก็โก	กรุป๊	ได้จดัให้มกีารประกวด	
“โครงงานเยาวชนดีเด่น ประจ�าปี 2558”	ขึ้น	เพื่อสนับสนุนให้
เยาวชนมีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถ	 โดยน�าความรู้
จากในห้องเรียนและการเข้าร่วมโครงการฯ	มาประยุกต์ใช้	 ผ่าน
การจดัท�าโครงงานวทิยาศาสตร์ทัง้การทดลองและสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์	ที่มีการคิดวิเคราะห์และเชื่อมโยงความรู้สู่การแก้ไข

เปิดวงจรความคิดเด็กไทย
สู่การสร้างสรรค์ 

“โครงงานเยาวชนดีเด่น”

ปัญหาด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมในชวีติประจ�าวนัภายใต้บรบิท
ท้องถิน่	ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึผลการเรยีนรูท้ีส่ามารถน�าไปใช้ได้จรงิ
ในชีวิตประจ�าวัน	 ตลอดจนพัฒนาและขยายผลสู่โรงเรียนและ
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่	
	 “โครงงานเยาวชนดีเด่น	ประจ�าปี	 2558”	 มีเยาวชนระดับ
ประถมศกึษา	มธัยมศกึษาตอนต้นและตอนปลาย	จาก	22	โรงเรยีน
ทั่วประเทศ	ส่งโครงงานเข้าประกวดทั้งส้ิน	 59	 โครงงาน	จากน้ัน
คณะกรรมการได้คัดเลือก	35	โครงงาน	ให้มาร่วมจัดแสดงผลงาน
ในรอบตัดสิน	จนได้	22 โครงงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น “โครงงานเยาวชน
ดีเด่น ประจ�าปี 2558”	 โดยทั้งหมดเป็นโครงงานที่เชื่อมโยงกับ
การเรียนการสอนของครู	 มีการน�าเครื่องมือของโครงการฯ	 เช่น	
แนวคิดการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์	 (LCA)	และแผนที่วิถี
พอเพียง	(S-Map)	มาวิเคราะห์	ในขณะเดียวกันยังสามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในโรงเรียนและชุมชน	

โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม	กับรางวัลโครงงานดีเยี่ยม
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	 นอกจากน้ี	 ในปีนี้ยังมีโครงงานที่ได้รับการพิจารณาให้เป็น	
“โครงงานดเียีย่ม”	ซึง่มกีารปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนือ่งจาก
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดในป	ี2557	นั่นคือ	โครงงาน “เครื่องผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยกังหันมหัศจรรย์ 2” ของ	
โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 “เราได้ประดิษฐ์กังหันลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซ่ึงพัฒนา 
ต่อยอดมาจากโมเดลจ�าลองกังหันลมปีที่แล้ว เพื่อให้เหมาะกับ
การน�าไปทดสอบกับพลังงานลมตามธรรมชาติ โดยให้ใบพัด
กังหันลมท้ังด้านหน้าและด้านหลังหมุนพร้อมกันทั้ง 2 ใบ แต่ให้
หมุนสวนทางกัน ความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือ เครื่องผลิตกระแส
ไฟฟ้าจากพลงังานลมด้วยกงัหนัมหศัจรรย์ 2 สามารถผลติกระแส
ไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และน�าไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าใน
โรงเรียนได้จริง เช่น พัดลมตั้งพื้นขนาด 20 นิ้ว 200 วัตต์ เครื่อง
คอมพวิเตอร์ 150 วตัต์ และจอคอมพวิเตอร์ขนาด 15 นิว้ 330 วตัต์” 
นายบุรินทร์ แป้นตระกูล ชั้น ม.6 โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวแทนกลุ่มฯ	 เล่าที่มาของการสร้างสรรค ์
ผลงานชิ้นโบว์แดง	
	 ในขณะที่	น.ส.ฐิตาภา บุญชิต โรงเรียนกันทรลักษณ์
วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ	 ตัวแทนนักเรียนกลุ่มโครงงานทดลอง	
“โลกสวยด้วยอิฐปูพื้นหินลูกรังรักษ์สิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้น�า
วตัถดุบิทีม่อียูม่ากในท้องถิน่อย่างหนิลกูรงั	มาสร้างมลูค่าเพิม่ด้วย
การผลติเป็นอิฐปพูืน้	เล่าว่า	“อ�าเภอกนัทรลกัษณ์ มหีนิลกูรงั ซึง่เป็น
หนิทีม่ลีกัษณะจ�าเพาะประจ�าท้องถิน่ โดยเป็นดนิปนหนิกรวดและ 	“อิฐปูพื้นลูกรังรักษ์สิ่งแวดล้อม”	1	ใน	22	โครงงานดีเด่น

โครงงานดีเยี่ยม	“เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลมด้วยกังหันมหัศจรรย	์2”

ไอเดียการสร้างสรรค์โครงงาน

วิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้  

เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ

ต่อยอดการเรียนรู้ ด้วยการ 

เชื่อมโยงแนวคิดจากต�าราและ

การถ่ายทอดของครู สู่การสร้าง

การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

และพัฒนาชุมชนของเยาวชน

มคีวามอดุมสมบรูณ์ต�า่อยูเ่ป็นจ�านวนมาก เราจงึเกดิไอเดยีทีจ่ะน�า
วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยน�ามาทดลองผลิต
เป็นอิฐปูพ้ืน แทนอิฐจากปูนซีเมนต์ที่มีราคาแพง ซึ่งเป็นการลด
ต้นทนุการผลติ ไม่ว่าจะเป็นการเตรยีมวตัถดุบิ การผลติ การขนส่ง 
อีกทั้งยังได้ผลิตภัณฑ์แผ่นอิฐปูพ้ืนที่มีคุณภาพมาตรฐานชุมชน 
นอกจากนี้บริเวณที่เราขุดดินลูกรังออกไปใช้งาน เนื้อดินส่วนล่าง
มีปริมาณหินกรวดน้อยลง ท�าให้สามารถพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
ดินส�าหรับการเพาะปลูกได้เป็นอย่างดี”
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“เครื่องเตือนการเคลื่อนตัวของมวลดินผ่านชุดสัญญาณไฟ	
LED	และโทรศัพท์เคลื่อนที่”	1	ใน	22	โครงงานดีเด่น

	 ส่วน	น.ส.พิศุทธินี ทองสัมฤทธิ์ โรงเรียนดีบุกพังงา 
วิทยายน จังหวัดพังงา	 ตัวแทนนักเรียนกลุ่มโครงงานประดิษฐ	์
“เครื่องเตือนการเคลื่อนตัวของมวลดินผ่านทางชุดสัญญาณ
ไฟ LED และโทรศัพท์เคลื่อนที่”	ซึ่งน�าปัญหาของชุมชน	อย่าง
ดินโคลนถล่มในบริเวณพื้นที่ลาดชันและร่องเขา	มาเป็นไอเดีย
ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์กับชุมชนของตนเอง	
“พังงาถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถูกประกาศให้เป็นพื้นที่เส่ียงภัยดิน
ถล่มระดับสูง กลุ่มเราจึงเกิดไอเดียประดิษฐ์เครื่องมือที่ช่วยเฝ้า
ระวังและเตือนภัยดินถล่ม โดยใช้หลักการว่า เมื่อดินเคลื่อนตัวจะ
ท�าให้เครื่องมือเอียงตัวและปรอทในสวิตซ์จะเคลื่อนที่ไปสัมผัส 
ขั้วไฟฟ้า ท�าให้วงจรแสดงสถานะไฟ LED ตามองศาที่ตั้งไว้ โดย
เมื่อเครื่องมือเอียงไปถึงระดับ 30 องศา โทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งไว้
กับเครื่องมือ จะส่งสัญญาณเตือนไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่อง
ที่ตั้งเบอร์โทรไว้ เครื่องมือที่เราประดิษฐ์ขึ้นนี้มีต้นทุนการผลิตต�่า  
หลกัการท�างานไม่ซบัซ้อน โดยน�าโทรศพัท์มอืถอืรุน่เก่ามาดดัแปลง
ใช้งาน ซึ่งเป็นการลดใช้พลังงานและลดการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์  
ทีส่�าคญัเรายงัน�าเครือ่งมอืต้นแบบนีไ้ปใช้เตอืนภยัดนิถล่มบรเิวณ
หลังโรงเรียนด้วย”
	 ไอเดียการสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเหล่านี้	 เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ
ต่อยอดการเรียนรู้	 ด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดจากต�าราและการ
ถ่ายทอดของครู	สู่การสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของเยาวชน	ซึ่งจะน�าไปสู่การอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป	 บรรยากาศการน�าเสนอโครงงานของนักเรียน
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Talk Tell Told

เส้นเลือดใหญ่แห่งภาคใต้
โรงไฟฟ้าขนอม

 ในขณะที่เอ็กโก กรุ๊ป ก้าวย่างเข้าสู่ปีท่ี 24 โรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ ่
ภายใต้การด�เนินงานของเอ็กโก กรุ๊ป แห่งแรก อย่าง “โรงไฟฟ้าขนอม” ก็เข้าสู่
ปีที ่20 พอด ีซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา โรงไฟฟ้าขนอมไม่เพยีงจะมส่ีวนช่วย
ในการพฒันาคณุภาพชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนชาวใต้เท่านัน้ แต่โรงไฟฟ้า
ขนอมยงัถอืเป็นเส้นเลอืดใหญ่ในอตุสาหกรรมการท่องเทีย่วในภมูภิาคนีอ้กีด้วย
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	 โรงไฟฟ้าขนอมเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้า
ของ	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 จ�ากัด	 (มหาชน)	
หรือ	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 โดย	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ได้เข้า
ซ้ือโรงไฟฟ้าขนอมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	หรือ	กฟผ.	มาด�าเนินการ
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน		
2539	โดยท�าการผลิตและจ�าหน่ายกระแส
ไฟฟ้าทัง้หมดให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทย	ภายใต้เง่ือนไขสญัญาซือ้ขาย
กระแสไฟฟ้าเป็นระยะเวลา	15	ปี	ส�าหรับ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	หน่วยที่	1	และ	20	
ปี	ส�าหรับโรงไฟฟ้าพลังความร้อน	หน่วยที่	
2	และโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	หน่วยที่	
3	ซ่ึงปัจจบุนัโรงไฟฟ้าทัง้	2	โรง	มกี�าลงัผลติ
ตดิตัง้รวม	749	เมกะวตัต์	โดยประกอบด้วย
โรงไฟฟ้า	2	ประเภท	ได้แก่	
 
	 •	โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	
	 (Thermal	Power	Plant)
	 •	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	
	 (Combined	Cycle	Power	Plant)

 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อน (Thermal 
Power Plant) ประกอบด้วยโรงไฟฟ้า  
2 โรง
	 1)	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือ 
ล�าที	่1	ก่อสร้างทีป่ระเทศญีปุ่น่	แล้วลากจงู 
มาติดตั้งท่ีปากแม่น�้าขนอม	 มีก�าลังผลิต
ติดตั้ง	 75	 เมกะวัตต์	 สามารถจ่ายกระแส
ไฟฟ้าได้เมื่อปี	 2524	 (ปลดระวางเมื่อวันที่	
19	มิถุนายน	2554)
	 2)	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือ 
ล�าที่	 2	 ก่อสร้างที่ประเทศเกาหลีใต้	 แล้ว
บรรทุกมาติดตั้งที่ปากแม่น�้าขนอม	มีก�าลัง
ผลิตติดตั้ง	 75	 เมกะวัตต์	 สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าได้เมื่อปี	2532
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	 โรงไฟฟ้าพลงัความร้อนร่วม	(Combined	Cycle	Power	Plant)	
ประกอบด้วยโรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส	(Gas	Turbine)	จ�านวน	4	เครื่อง 
เครื่องละ	 112	 เมกะวัตต์	 และโรงไฟฟ้ากังหันไอน�้า	 (Steam	 
Turbine)	จ�านวน	1	เครื่อง	เครื่องละ	226	เมกะวัตต์	รวมก�าลังผลิต 
ติดตั้งทั้งหมด	674	เมกะวัตต	์

 หลักการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
	 เริ่มจากการน�าน�้ามาต้มในหม้อต้มน�้า	 (boiler)	 โดยใช้ 
ก๊าซธรรมชาติหรือน�้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิง	 เมื่อน�้าเดือดกลายเป็น 
ไอน�้าที่มีแรงดันและอุณหภูมิสูง	 เรียกว่า	 ไอดง	 (superheated	
steam)	จากนั้นไอดงจะถูกส่งผ่านไปตามท่อเพื่อน�าไปหมุนเครื่อง
กังหันไอน�้า	 (steam	 turbine)	 โดยเพลาเครื่องกังหันไอน�้า	 จะยึด
ติดกับเพลาของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 (generator)	 เมื่อเครื่องกังหัน
ไอน�้าหมุนไป	จะท�าให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย	ท�าให้
เกิดสนามแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวด	 จะเกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นมา	
จากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปตามสายส่ง	 เพื่อจ�าหน่ายให้กับ
ผู้ใช้ไฟฟ้า
	 ส่วนไอน�้าที่ส่งไปหมุนเครื่องกังหันไอน�้า	 จะถูกน�าไปยัง 
ห้องควบแน่น	 (condenser)	 เพื่อให้ไอน�้ากลายเป็นน�้าอีกครั้ง	 
โดยใช้น�้าทะเลมาหล่อเย็น	แล้วน�าน�้ากลับไปยังหม้อต้มน�้าอีกครั้ง

 หลักการท�างานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
	 จากเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้ากงัหนัแก๊ส	(gas	turbine)	โดยการดูด
อากาศจากภายนอกเข้ามายงัเครือ่งอดัอากาศ	(compressor)	เพือ่
อัดอากาศให้มคีวามดนัสงูกว่าปกตปิระมาณ	8-10	เท่า	ส่งไปยงัห้อง
เผาไหม้	(combustion	chamber)	โดยใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน�้ามัน
ดีเซลเป็นเชื้อเพลิง	 ท�าให้เกิดการขยายตัวกลายเป็นแก๊สร้อนที่มี 
แรงดนัและอณุหภมูสิงู	ส่งผ่านไปขบัเครือ่งกงัหนัแก๊ส	(gas	turbine)	 
ซึง่มเีพลายดึตดิกบัเพลาของเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้า	(generator)	ท�าให้
เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย	ท�าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน
ตดักบัขดลวด	จะเกิดแรงดนัไฟฟ้าขึน้มา	จากน้ันแรงดนัไฟฟ้าจะถกู
ส่งไปตามสายส่ง	เพื่อจ�าหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า
	 แก๊สร้อนท่ีผ่านเครื่องกังหันแก๊ส	 ยังมีอุณหภูมิสูงประมาณ	
500	องศาเซ็นติเกรด	ก่อนที่จะปล่อยสู่ภายนอกยังสามารถน�ามา
ต้มน�้าให้เดือดกลายเป็นไอน�้า	เพื่อที่จะน�าไปขับเครื่องกังหันไอน�า้	
(steam	turbine)	ซึ่งเพลาของเครื่องกังหันไอน�้าได้ยึดติดกับเพลา
ของเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	ท�าให้เครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วย	
ท�าให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุนตัดกับขดลวด	จะเกิดแรงดันไฟฟ้า
ขึ้นมา	จากนั้นแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปตามสายส่ง	 เพื่อจ�าหน่าย
ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

นอกจากนี้ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด
ยังได้ค�านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
ได้ว่าจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เข้ามาศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อม
ด้านทรัพยากรกายภาพ และ
ด้านทรัพยากรชีวภาพ
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โดยครอบคลุมถึงส่ิงแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพ	 ได้แก่	
คุณภาพเสียง	 คุณภาพอากาศ	คุณภาพน�้า	 และด้านทรัพยากร
ชีวภาพ	 ได้แก่	 ด้านนิเวศวิทยาทางน�้า	 ตลอดจนด้านคุณค่าการ 
ใช้ประโยชน์ของมนษุย์และคณุภาพชวีติ	ได้แก่	ด้านเศรษฐกจิและ
สังคม	และในปี	2543	ทางบริษัทได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม	
และน�าระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม	 หรือที่เรียกว่า	 ISO	14001	
เข้ามาใช้ในบริษัท	 เพ่ือให้พนักงานเกิดจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 
สิง่แวดล้อม	และธ�ารงรกัษาไว้ซึง่สภาพแวดล้อมทีด่ี	โดยได้รบัการ
รับรองจาก	บริษัท	RWTUV	(THAILAND)	CO.,	LTD	จากประเทศ
เยอรมัน	ในเดือนมกราคม	2544

	 ส่วนไอน�้าที่ส่งไปหมุนเครื่องกังหันไอน�้า	 จะถูกน�าไปยัง 
ห้องควบแน่น	(condenser)	เพื่อให้ไอน�้ากลายเป็นน�้าอีกครั้ง	โดย
ใช้น�้าทะเลมาหล่อเย็น	แล้วน�าน�้ากลับไปยังหม้อต้มน�้าอีกครั้ง
	 นอกเหนือจากภารกิจอันส�าคัญของโรงไฟฟ้าขนอมที่ต้อง
ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ประเทศชาต	ิโรงไฟฟ้าขนอมยงัได้น�า	ระบบการบรหิารงานคณุภาพ
หรือที่เรียกว่า	 ISO	 9002	 เข้ามาใช้งาน	 โดยได้การรับรองจาก	 
บริษัท	RWTUV	 (THAILAND)	CO.,	 LTD	จากประเทศเยอรมัน	 
ในเดือนกันยายน	2541	
	 นอกจากนี้	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้าขนอม	 จ�ากัด	 ยังได้ค�านึงถึง 
ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	จงึท�าการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม	 
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ด้านความปลอดภัย ทางโรงไฟฟ้าขนอม
ได้ด�าเนินการน�าระบบการบริหารงาน
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม ในการท�างานเข้ามาใช้งาน

	 เนื่องจาก	 ระบบการบริหารงานคุณภาพ	 หรือที่เรียกว่า	 
ISO	9002	มีอายุการรับรองเพียง	3	ปี	ดังนั้นในปี	2544	โรงไฟฟ้า
ขนอมจึงน�าระบบการบริหารงานคุณภาพแบบใหม่	หรือที่เรียกว่า	
ISO	9001	Version	2000	เข้ามาใช้งานแทน	จนได้รับการรับรอง
จาก	บริษัท	RWTUV	(THAILAND)	CO.,	LTD	ประเทศเยอรมัน	
ในเดือนกันยายน	2544	จนถึงปัจจุบัน	
	 ด้านความปลอดภัย	 ทางโรงไฟฟ้าขนอมได้ด�าเนินการน�า
ระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�างานเข้ามาใช้งาน	และบริษัท	RWTUV	
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 ผลจากการทุม่เทแรงกายและแรงใจท�าให้บรษิทั 
ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ได้รับรางวัลดังนี้

	 1)	รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2542	
ด้านการบริหารความปลอดภัย	จากกระทรวงอุตสาหกรรม
	 2)	รางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน	ประจ�าปี	2543	จากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม
	 3)	รางวัล	EIA	AWARDS	2000	หรือ	สถานประกอบ
การที่มีการจัดการและรักษาสภาพ	ตามข้อก�าหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น	
ประจ�าป	ี2543	จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม
	 4)	รางวลัสถานประกอบการดเีด่นด้านความปลอดภยั	
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ประจ�าป	ี
2544	จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
	 5)	รางวัล	EIA	AWARDS	2001	หรือสถานประกอบ
การที่มีการจัดการและรักษาสภาพ	ตามข้อก�าหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น	
ประจ�าป	ี2544	จากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
	 6)	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	ในการท�างาน	
ประจ�าป	ี2545	จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
	 7)	รางวัล	EIA	AWARDS	2002	หรือสถานประกอบ
การที่มีการจัดการและรักษาสภาพตามข้อก�าหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น	ประจ�าปี	
2545	จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	 8)	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	ในการท�างาน	
ประจ�าป	ี2546	จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	
	 9)	รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความ
ปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	ในการท�างาน	
ประจ�าป	ี2547	จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม	และจาก	ปี	2543	-	
2557	ได้รับรางวัล	15	ปีซ้อน

(THAILAND)	 CO.,	 LTD	 ได้รับรองระบบด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 หรือเรียกว่า	 
TIS	18001	และ	OSAS	18001	ปี	2004	เมือ่วนัที	่3	กนัยายน	2548
	 ถึงแม้ในปี	 2559	 จะเป็นปีที่สัญญาซ้ือขายของโรงไฟฟ้า
ขนอม	หน่วยที่	2	และ	3	จะหมดอายุลง	แต่ก็นับเป็นปีที่น่ายินดี
ส�าหรบั	“โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่4”	ทีจ่ะเริม่เดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์
ในเดอืนมถินุายน	2559	ทีก่�าลงัจะมาถงึ	ซึง่โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่
4	นีจ้ะมคีวามรายละเอยีดทีน่่าสนใจอย่างไรบ้าง	ตดิตามได้ใน	Life	 
ฉบับต่อไป	
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InsideExpert

คงไม่มีใครปฏิเสธว่า ‘ไฟฟ้า’ ถือเป็นเฟืองจักรส�คัญในการ 
ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศ ไม่เว้นแม้แต่ “การท่องเทีย่ว” 
ซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทยตลอดระยะเวลา
หลายปีทีผ่่านมา รฐับาลให้การส่งเสรมิและสนบัสนนุภาคธรุกจิ
การท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จนท�ให้จ�นวนนักท่องเที่ยวใน 
ปี 2558 สงูถงึ 29.8 ล้านคน เพิม่ขึน้จากปี 2557 ประมาณ 
5 ล้านคน (ปี 2555-2556 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3 ล้านคน) 
ในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวก�ลังเติบโต ความมั่นคงทางไฟฟ้า
ยิ่งมีความส�คัญมาก โดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งมีแหล่งท่องเท่ียว
เศรษฐกิจมากมาย ทั้งยังเคยมีข่าวเรื่องไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้า
ไม่พอ ปัญหาเหล่านี้ความจริงแล้วเป็นอย่างไร ได้รับการดูแล
แก้ไขอย่างไรบ้าง คณุภาณมุาศ ลิม้สวุรรณ ผูอ้�นวยการ การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้
ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ

เที่ยวใต้ไร้ปัญหา

ไฟฟ้ายั่งยืน
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 ขอบเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 
ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
	 การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค เขต	2	ภาคใต้	จงัหวดันครศรธีรรมราช	
รับผิดชอบ	6	จังหวัด	ได้แก	่นครศรีธรรมราช,	สุราษฎร์ธานี,	ตรัง,	
กระบี่,	 พังงา	และภูเก็ต โดยจัดหาและให้บริการพลังงานไฟฟ้า
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง	เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ให้
เกิดความพึงพอใจทั้งคุณภาพของสินค้าและบริการ	

 ภาพรวมสดัส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคธรุกจิท่องเทีย่วปีทีผ่่านมา
	 สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งประเทศ		
(หมวดการขายและโรงแรม)	ปี	 2558	มีสัดส่วนจ�าหน่ายร้อยละ	
13.80	(11,372.88	ล้านหน่วย)	ขยายตัวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	8.43	จาก
ปีก่อน	ในส่วนของ	เขต	2	ภาคใต้	สดัส่วนการใช้ไฟฟ้าในภาคธรุกจิ
การท่องเทีย่วในปีเดยีวกนั	มสีดัส่วนจ�าหน่ายร้อยละ	15	(1,322.05	
ล้านหน่วย)	 ขยายตัวเพิ่มขึ้น	 ร้อยละ	6.25	จากปีก่อน	ถ้ามองใน
มุมหน่วยจ�าหน่าย	ภาคใต้มีหน่วยจ�าหน่ายเป็นอันดับ	2	 รองจาก
ภาคกลาง	โดยที่หน่วยจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	เขต	2	
นี้	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีหน่วยจ�าหน่ายสูงสุด	 จ�านวน	2,635.17	
ล้านหน่วย	หรือคิดเป็นสัดส่วน	 ร้อยละ	 30	 จากหน่วยจ�าหน่าย
ทัง้หมด	(6	จงัหวดั)	8,718.32	ล้านหน่วย	ตามมาด้วยภเูกต็	ร้อยละ	 
28,	นครศรีธรรมราช	ร้อยละ	18,	กระบี่	ร้อยละ	9,	ตรัง	ร้อยละ	9	
และพังงา	ร้อยละ	6	ของหน่วยการจ�าหน่ายไฟฟ้ารวม	แต่ถ้ามอง
ในมุมความต้องการพลังงานสูงสุด	จังหวัดภูเก็ตมีความต้องการ
พลังงานสูงสุด	 380.1	 เมกะวัตต์	 รองลงมาคือ	 สุราษฎร์ธานี,	
นครศรีธรรมราช,	ตรัง,	กระบี่	และพังงา	ตามล�าดับ

คุณภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ 
ผู้อ�านวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 

ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 มีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ต่อปี
	 หากคิดจากหน่วยจ�าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 
แนวโน้มการใช้ไฟฟ้า	ปี	2559	ขยายตวัร้อยละ	4.25	(เพิม่ขึน้	5,145	
ล้านหน่วย	 รวมเป็น	 126,271.49	 ล้านหน่วย)	 ในส่วนของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต	2	ภาคใต	้จังหวัดนครศรีธรรมราช	แนวโน้ม 
การใช้ไฟฟ้า	ปี	2559	ขยายตวัเพิม่ขึน้ร้อยละ	4.57	(เพิม่ขึน้	398.72	
หน่วย	รวมเป็น	9,113.93	ล้านหน่วย)	แต่ถ้าคิดจากความต้องการ
พลังงานสูงสุด	 อัตราการเพิ่มของโหลดเฉลี่ยของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค	 ร้อยละ	 4.99 ในปี	 2559	ประมาณ	19,919	 เมกะวัตต์	
ส่วนอัตราเพิ่มของโหลดเฉลี่ยในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต	2	 
ภาคใต้	ร้อยละ	4.8 ในปี	2559	ประมาณ	1,445.7	เมกะวัตต์

 ปัจจุบันในพื้นที่รับผิดชอบพบปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้า
ไม่เพียงพอบ้างหรือไม่
	 โรงไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้าเขต	 2	 ภาคใต้	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 มีก�าลังผลิตรวม	 1,546	 เมกะวัตต์	 ซึ่งความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในพ้ืนที่	 1,326.2	 เมกะวัตต์	 จึงถือว่าใน
สภาวะปกตโิรงไฟฟ้าสามารถรองรับปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าได้	ไม่ว่า
จะเป็นช่วงเวลาทีม่กีารใช้ไฟฟ้าน้อย	หรอืช่วงเวลาทีม่กีารใช้ไฟฟ้า
สูง	ทั้งนี้เนื่องจากมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละ
สัปดาห์	 หรือในแต่ละวันล่วงหน้า	พร้อมทั้งมีการวางแผนในการ
ผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน	ส�าหรับขั้นตอนการ 
กระจายไฟฟ้าในแต่ละพ้ืนที่นั้น	 เนื่องจากในแต่ละภูมิภาคจะมี 
โรงผลิตไฟฟ้าที่สามารถรองรับระบบความต้องการใช้ไฟฟ้าใน
แต่ละภูมิภาคได้อย่างพอเพียงและมีความมั่นคง	แต่หากภูมิภาค
ไหนโรงผลติไฟฟ้ามปัีญหาในการจ่ายไฟ	กส็ามารถรบักระแสไฟฟ้า
ที่จ่ายไฟผ่านสายส่งจากโรงผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคอื่นได้เช่นกัน
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ในแต่ละภูมิภาคจะมีโรงผลิตไฟฟ้า

ที่สามารถรองรับระบบความต้องการ

ใช้ไฟฟ้าในแต่ละภูมิภาคได้อย่าง

พอเพียงและมีความมั่นคง

 ในส่วนของข่าวคราวเรื่อง “ปัญหาความมั่นคงทางไฟฟ้า” 
เป็นอย่างไร
	 ปัญหาความมั่นคงทางไฟฟ้า	คือ	แหล่งจ่ายไฟ	หรือ	สถานี
ไฟฟ้า	ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่ง	ผ่านระบบจ�าหน่าย
ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ได้	 อาจจะเกิดจากหลายๆ	 สาเหตุ	 เช่น	
แหล่งจ่ายไฟต้นทางมีปัญหาจากระบบผลิต	 สถานีไฟฟ้าเกิด
ขดัข้อง	ปัญหาการส่งจ่ายไฟฟ้า	อาจจะเกดิจากอบุตัเิหตคุาดไม่ถงึ	 
เช่น	 รถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	 ปัญหาจากสัตว์	 กิ่งไม้หักทับสายไฟ	 
เป็นต้น	ซึ่งต้องขอความร่วมมือในการช่วยดูแลระบบจากทุกส่วน	
ขึ้นอยู่กับว่าเกิดเหตุขัดข้องจากส่วนไหน	ส�าหรับพื้นที่ท่องเที่ยว	 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ให้ความส�าคัญมาตลอด	คอยตรวจสอบ
นโยบายด้านท่องเที่ยวที่ส�าคัญเพื่อน�ามาวางแผนเสริมความ
มัน่คงทางไฟฟ้า	เช่น	จังหวดักระบี	่มกีารสร้างสถานไีฟฟ้าอ่าวนาง	
ปรับปรุงสถานีกระบี่	1	ให้เป็น	Switching	Station

 ทราบว่ามกีารจดัท�าโครงการต่างๆ เพือ่สร้างความมัน่ใจแก่
ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว
	 ส�าหรับด้านท่องเที่ยวนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ความ
ส�าคัญมาก	 เช่น	 พื้นที่จังหวัดภูเก็ต	 ได้มีการสร้างสถานีและ
ระบบสายส่งเพิ่มเติมจ�านวนมาก	 รวมทั้งมีโครงการดูแลพิเศษ
ในโครงการเมืองใหญ่	 พื้นที่เกาะสมุย	 เกาะพะงัน	 เกาะเต่า	
และเกาะพีพีก็มีโครงการวางสายเคเบิ้ลใต้น�้าเพิ่มเติม	 ส�าหรับ
การจัดหาพลังงานซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น 
หน่วยงานหลกั	ส่วนการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคกไ็ด้ด�าเนนิการเพิม่เตมิ
ในโครงการขนาดเลก็ตามนโยบายรฐับาล	ซึง่เป็นโครงการพลงังาน
ทดแทน	เช่น	VSPP	และ	Solar	Rooftop	ทั้งนี้หากมีโรงไฟฟ้า
ขนาดใหญ่เกดิขึน้ในพืน้ทีน่ี ้กจ็ะเป็นการเสรมิความมัน่คงให้
ภาคใต้ตอนกลางให้สูงขึ้น

 ฝากถึงผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว 
	 พลงังานไฟฟ้าเป็นปัจจยัทีส่�าคญัมากในการด�าเนนิกจิกรรม
ต่างๆ	 ไม่ว่าด้านอุตสาหกรรมต่างๆ	 การท่องเที่ยว	 ตลอดจน 
ครัวเรือน	 จึงอยากให้ทุกคนช่วยรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน	
ให้พี่น้องประชาชนใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า	 เช่น	 ใช้หลอด	
LED	 เพ่ือให้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในอนาคต	 และหยุดยั้ง
วิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อน	ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด�าเนินการ
รณรงค์มาตลอด	เช่น	โครงการนกัประหยดัตวัน้อย	โครงการเปลีย่น
หลอดไฟเป็นหลอด	LED	โครงการ	Green	Office	เป็นต้น	
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ที่มาจาก	:	หนังสือสารพัดวิธ	ีเลี้ยงเงินให้เชื่อง
โดย	:	กาญจนา	หงษ์ทอง

Elderly Money Management
บริหารจัดการเงินแบบรุ่นใหญ่... วัยเกษียณ
 ไม่ผิดหรอก ทีแ่ม้ตวัเลขอายขุองคณุจะล่วงเลยเข้าสูว่ยัเกษยีณ แต่ยงัอยากบรหิารหวัใจด้วยการนัง่ลุน้
ราคาหุน้ทีเ่หวีย่งตวัไปมา ทัง้ทีด่แูล้วอาจจะผดิกฎการลงทนุอยูเ่ลก็น้อย ทีเ่มือ่วยัสงูขึน้ ควรลดความเสีย่ง
ของพอร์ตลง ให้หวอืหวาผาดโผนน้อยทีส่ดุ เอาเป็นว่าถ้ายงัโปรดปรานหุน้และชอบความเสีย่ง ดเูงนิในหน้า
ตักด้วยว่ามีเท่าไหร่ อย่าทุ่มสุดตัวแบบหมดหน้าตัก เล่นพอเป็นกษัยให้หัวใจสูบฉีด เพราะถ้าทุ่มหมดตัว เงิน
ที่คุณสะสมมาตลอดชีวิตอาจจะหายวับไปกับตาเพราะหุ้นได้ วัยนี้ไม่ควรผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่เหลือ 
เรี่ยวแรงให้หาเงินมาแก้มือแล้ว ทางที่ดีถ้าอยากต่อยอดให้เงินออมก้อนสุดท้ายในชีวิต ควรจะลงทุนใน 
ช่องทางที่เสี่ยงภัยน้อยที่สุด

	 เงนิเกบ็ก้อนสดุท้ายในชวีติ	ถ้าบรหิารจดัการไม่ด	ีคณุอาจจะ
กลายเป็นคนแก่ที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างล�าบากในบั้นปลาย	ทางที่ดีอย่า
ผลีผลามลงทุน	 ใจแข็งเข้าไว้	 อย่าให้ลูกหลานหยิบยืมจนเคยมือ	
กันเงินที่ต้องใช้รายเดือนเอาไว้ในบัญชีออมทรัพย์	 เผื่อว่าฉุกเฉิน
ตอนเข้าโรงพยาบาลจะได้เบิกถอนได้สะดวก	 แต่เงินส่วนใหญ่ให้
อยู่ในบัญชีเงินฝากประจ�า	 อาจขยับขยายไปลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล	หรือกองทุนตราสารหนี้	เพื่อกินดอกผล
	 ไม่ใช่ทกุคนท่ีเดนิถงึวยั	60	ปีแบบสบายตวั	ไร้หนี	้ปลอดภาระ	 
ที่จริงตามกฎของการวางแผนทางการเงิน	คุณควรจะก�าจัดหนี้
ให้หมดก่อนเกษียณ	แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ท�าได้	 แถมบางคนเกษียณ
ออกมาพร้อมกับหนี้สินพะรุงพะรัง	 หากปัญหานี้เกิดขึ้นกับคุณ	 

อาจต้องเริ่มมองหาอาชีพเสริมหลังวัยเกษียณเผ่ือไว้ด้วย	 ควรดู
ลูท่างไว้ตัง้แต่ก่อนเกษยีณว่าคณุถนดัอะไร	เชีย่วชาญเรือ่งไหน	จะ
ได้ท�างานมีเงินไว้ปลดเปลื้องภาระหนี้ที่ยังค้างคาอยู่	เพราะเมื่อถึง
เวลานัน้	คณุจะไม่มรีายได้จากงานประจ�าอกีต่อไป	ยกเว้นว่าคณุมี
ธุรกิจส่วนตัวที่ยังให้ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่
	 วัยเกษียณเมื่อชีวิตเดินมาถึงจุดนี้	 คนท่ีอายุ	 60	 ปีข้ึนไป 
ส่วนใหญ่จะเป็นวัยที่ไม่มีรายได้จากหน้าที่การงานเหมือนอย่าง
เคย	 ชีวิตหลังจากนี้จะเคล่ือนต่อไปด้วยเงินออมที่คุณสะสมมา 
ตลอดชีวิต	 บางคนอาจไม่หยุดตัวเองอยู่กับบ้านท�าหน้าที่เล้ียง
หลาน	หรือแค่ท่องเที่ยวสังสรรค์	 หากยังสามารถท�างานอะไรได้
ก็ควรท�า	 ไม่ใช่เพราะปัจจัยเรื่องรายได้	 แต่หมายถึงการเติมไฟ 
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เงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิต 

ถ้าบริหารจัดการไม่ดี คุณอาจ

จะกลายเป็นคนแก่ที่ใช้ชีวิตอยู่

อย่างล�าบากในบั้นปลาย

Elderly Money Management

ให้ชีวิต	 เราจึงจะเห็นคนวัยนี้มากมายที่ยังรับงานพิเศษ	 เช่น	 
สอนหนังสือ	 เป็นที่ปรึกษา	 เป็นวิทยากรเขียนหนังสือ	 แต่งต�ารา	
หรอืเป็นดเีจจดัรายการวทิย	ุเปิดร้านขายดอกไม้	ฯลฯ	ไม่ก็ท�าธรุกจิ
เล็กๆ	น้อยๆ	ตามถนัด
	 เงนิเป็นเรือ่งใหญ่ส�าหรบัคนวยัชรา	เพราะคนในวยันีส้ขุภาพ
เริม่โรยรา	โรคภยัมกัมาเยอืนอยูบ่่อยๆ	ส่วนใหญ่จงึเลีย่งไม่พ้นทีจ่ะ
ต้องเดนิเข้าออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่น	ลองนกึภาพดวู่าหากสะสม
เงนิทองเอาไว้ไม่พร้อมหรอืไม่เพยีงพอ	อนาคตในบัน้ปลายของคณุ
จะเป็นอย่างไร
	 เชื่อหรือไม่ว่า	แค่คุณหมั่นออกก�าลังกาย	ใส่ใจดูแลสุขภาพ
ตัวเองให้แข็งแรง	 เลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่จ�าเป็นต้อง
แพงหรือเป็นอาหารเหลา	ก็เท่ากับเป็นการประหยัดเงินได้เหมือน
กัน	ประหยัดที่ไม่ต้องจ่ายเงินให้หมอและโรงพยาบาล	ประหยัด
ที่ไม่ต้องเปลืองสตางค์ค่ายา	 ทางกลับกัน	 ถ้าวันๆ	 คุณเอาแต ่
หน้าด�าคร�่าเครียดกับการท�างานจนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะลุกขึ้น
มายืดเส้นยืดสาย	ห่างไกลฟิตเนสหรือสวนสาธารณะ	 เสร็จแล้วก ็
ตอบแทนความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยอาหารราคาแพงที่ 
บางจานกส็มนาคณุด้วยโรคภยั	แบบน้ีเงนิทีห่ามาได้กเ็ตรยีมอทุศิ
ให้โรงพยาบาลได้เลย
	 100%	ของคนที่เดินเข้าสู่วัยเกษียณ	มีเพียง	 1%	 เท่าน้ันที่
เกษียณบนกองเงินกองทอง	อีก	4%	เกษียณแบบเสมอตัว	ไม่รวย
แต่ก็ไม่ยอมให้หนี้สินตามติดมาด้วย	อีก	5%	เกษียณแบบยังต้อง
ท�างานต่อไป	ที่เหลืออีก	 50%	 เศษ	คือคนแก่ที่เกษียณแบบต้อง

พึ่งพาเงินทองของลูกหลาน	ส่วนที่เหลืออีกเกือบ	40%	คือ	กลุ่มที่
ลาโลกในวัยนี้	แน่นอนทุกคนใฝ่ฝันอยากเป็น	1	ใน	100	ที่เกษียณ
อย่างมั่งคั่ง	แต่โลกแห่งความเป็นจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้น	แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าคุณจะไปไม่ถึงจุดนั้นเสียเมื่อไหร่
	 ไม่มีใครเกษียณอย่างแสนสุขเท่าคนที่วางแผนเกษียณ 
ตอนอายุ	 25	หรอก	ถ้าคุณคิดถึงเรื่องชีวิตหลังเกษียณตอน	 30	 
คุณยังมีโอกาสเกษียณอย่างสบาย	 แต่ถ้ามาเริ่มฉุกคิดวางแผน
ตอนอายุ	 40	ก็ยังไม่สายเกินแก้	 แต่อาจต้องบเร่งเคร่ืองออมกัน
หนักมือหน่อย	 เพราะคุณมีเวลาเหลืออีกแค่	 20	 ปีส�าหรับตุน
เงิน	 ส�าหรับคนที่เพ่ิงมาตาสว่างตอนอายุ	 50	 อันนี้เหนื่อยเห็นๆ	 
เป็น	10	ปีที่คุณต้องเหนื่อยอย่างแสนสาหัสในการเร่งออมเงิน	ซึ่ง
อาจจะช้า	แต่ก็ยังดีกว่าไปรู้สึกตัวอีกทีตอน	60	ที่คุณไม่เหลือเวลา
ให้สะสมเสบียงแล้ว	
	 กระแส	“เกษียณก่อนวัยอันควร”	วางมือจากหน้าที่การงาน
เร็วกว่าก�าหนด	หันมาใช้ชีวิตแบบพอเพียง	และยึดแนว	Slow	Life	
นัน่เป็นสิง่ทีด่	ีแต่ก่อนจะใช้ชวีติอย่างนัน้	คณุต้องตัง้ค�าถามตวัเอง 
ก่อนว่า	 คุณได้ตุนเงินทองเอาไว้อย่างเพียงพอหรือยัง	 แรกๆ	 
คุณอาจเพลิดเพลินไปกับชีวิตที่ปลอดความวุ่นวาย	แต่คุณลอง
มองยาวไปถึงอนาคตแล้วถามตัวเองว่าอยู่นิ่งๆ	เนิบๆ	นานเข้าจะ 
เบื่อหน่ายหรือไม	่เรื่องแบบนี้	ถ้าตัวคนเดียวก็คงตัดสินใจง่าย	แต่
ถ้ามีสามีหรือภรรยา	มีลูก	 อย่างน้อยการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณ
น่าจะได้พูดคุยกับคนในครอบครัวด้วย	 ว่ามีความเห็นอย่างไร	
พร้อมทัง้เรือ่งเงนิทองและจติใจ	จะได้เกษยีณก่อนวยัอนัควรอย่าง
แสนสุข	
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go green

Cool Summer
 ฤดูร้อนวนมาอีกหน เตรียมตัวรับมือกับอากาศร้อนของปีน้ี ท่ีไม่ว่า
จะร้อนมากน้อยแค่ไหน เชื่อว่าทุกบ้านต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือว่า 
“แอร์” กันทั้งนั้น แต่จะมีวิธีใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัดค่าไฟได้มากที่สุด เรา
จึงน�เคล็ดลับดีๆ มาฝากกัน พร้อมวิธีการดูแลรักษาแอร์ให้อยู่กับเราไป
ยาวนานอีกด้วย

ใช้แอร์อย่างไร ให้ประหยัดไฟในหน้าร้อน 
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 Switch Off :	 หากนึกถึงวิธีการ
ประหยดัค่าไฟจากการใช้เครือ่งปรบัอากาศ	
เราอาจจะนึกไปถึงการเปิดใช้ให้น้อยที่สุด	
เครื่องปรับอากาศมีหน้าที่ปรับอากาศให้
มีอุณหภูมิที่เย็นสบายตามที่เราต้องการ	
ฉะน้ัน	การจะให้เครื่องปรับอากาศท�างาน
น้อยลงก็ต้องลดความร้อนภายในสถานที ่
ด้วย	 สาเหตุที่ไม่อาจมองข้ามคือ	 การปิด 
แหล่งก�าเนิดความร้อนที่มีภายในบ้าน
ให ้มากที่สุด	 ไม ่ว ่าจะเป ็นทีวี 	 เครื่อง
คอมพิวเตอร์	 เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ	 หาก
ไม่ได้ใช้	 ก็ควรถอดปลั๊กออก	ซึ่งก็ส่งผลให้
เครื่องปรับอากาศไม่ต้องท�างานหนักและ
ลดค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย

F.Y.I. 
หมัน่ตรวจเชค็เครือ่งปรบัอากาศเป็น
เรือ่งทีถ่กูต้อง	แต่ความเข้าใจทีว่่าถ้า
แอร์ไม่เย็นเพราะน�้ายาแอร์หมด	 ให้
เติมน�้ายาแอร์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ถูก
ต้อง	 เพราะน�้ายาแอร์ไม่มีทางหมด
หากไม่มีการรั่วซึม	เนื่องจาก	“ระบบ
น�้ายาแอร์เป็นระบบปิด”	ระบบปิดก็
คอื	อยู่ในสภาวะทีปิ่ดผนกึจากสภาพ
แวดล้อมภายนอก	ให้สังเกตตามท่อ
น�า้ยาแอร์ว่ามนี�า้แขง็เกาะอยูห่รอืไม่	
หรือมีน�้าหยดหรือไม่?	 ถ้ามีแสดงว่า
เกิดการรั่วซึมของน�้ายาแอร์	 ท�าให้
น�้ายาแอร์ขาด	 จึงมีแต่ลม	แต่ไร้ซึ่ง
ความเย็น	 อย่างน้ีจึงควรเรียกช่าง	
เพื่อการพิจารณาให้ถูกจุด	 ไม่เสีย
สตางค์เติมน�้ายาแอร์เปล่าๆ	ทุกครั้ง
และไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าเพ่ิม	 และ
ยังเป็นการบ�ารุงรักษาแอร์ตัวเก่ง 
ของเราให้ใช ้งานได้เต็มที่ตลอด 
หน้าร้อนนี้ครับ 

 Maintain does matter : การบ�ารุง
รักษาเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพด ี
มีความจ�าเป็น	 การมีฝุ ่นจับไส้กรองจะ 
ท�าให้ประสิทธิภาพการท�างานของเคร่ือง
ปรับอากาศลดลง	 นอกจากอุณหภูมิจะ 
ไม ่ เย็นตามที่ตั้ งใจแล ้ว	 ยังสิ้นเปลือง
พลังงานโดยใช่เหตุอีกด้วย	 ส่ิงที่ควรท�าคือ
การล้างแอร์ปีละ	2	ครั้ง	ควรจะมีการถอด
ล้างภายในโดยช่างผูช้�านาญงานทกุปี	เพือ่
ให้เครื่องปรับอากาศท�างานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ	จะสามารถยดือายกุารใช้งาน
และประหยัดค่าไฟฟ้าได้	

 Cover It : ส�าหรับบ้านที่มีกระจก
บานใหญ่	 ผนังที่โล่ง	 หน้าต่างบานใหญ่	 
ไม่อยากติดม่านกันยูวีให้ต้องเปลืองงบ	
ลองขยับโยกย้ายตู ้สูง	 ลองเปลี่ยนมุม 
ชั้นวางต่างๆ	ถือเป็นการ	Renovate	บ้าน
ไปในตัวเพ่ือใช้ตู้	 ชั้นวางเหล่านั้นบังผนัง
ฝั ่งที่โดนแดดส่อง	 เป็นวิธีลดการสะสม
ความร้อน	 เพราะโดยทั่วไปแล้วผนังปูนจะ
เก็บความร้อนได้ดีกว่าผนังแบบอื่น	ดังนั้น	 
ถ้าท�าให้ผนังลดการสะสมความร้อนได	้
จะส่งผลถึงอุณหภูมิในช่วงเวลากลางคืนที่
อุณหภูมิท�าให้ไม่ร้อนมาก	ลดการท�างาน
ให้เครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย	

 Right Position : ติดต้ังเครื่องปรับอากาศในต�าแหน่งที่เหมาะสม	 จะสามารถ 
ลดค่าไฟฟ้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว	 ต�าแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ภายในบ้านได้แก่	บริเวณที่กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งห้อง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	และไม่ควรติดตั้ง
ในมุมอับ	หลีกเลี่ยงการติดต้ังในบริเวณที่ใกล้กับประตู	 หน้าต่าง	หรือพัดลมดูดอากาศ
เพราะจะท�าให้อากาศเยน็ภายในถกูความร้อนภายนอกไหลเข้ามาแทนทีไ่ด้ง่าย	อย่าตดิตัง้ 
ชิดผนังที่รับแดดจัด	หรือทิศตะวันตก	เพราะจะท�าให้เครื่องปรับอากาศท�างานหนัก
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เปิดทุกสัมผัสเพื่อตอบรับ

 กล่าวกันว่าในบรรดาเมืองท่องเที่ยว 
ใ น แถบภาค ใต ้ ของปร ะ เ ทศ ไทย น้ั น 
“สุราษฎร์ธานี” เปรียบได้กับดินแดน
แห่งสรวงสวรรค์ส�หรับการท่องเที่ยว 
ที่ เ ต็ ม ไปด ้ วยมนต ์ เ สน ่ ห ์ แล ะมิ ติ อั น 
หลากหลายทีช่วนให้ค้นหา ไม่ว่าจะเป็นความ
สมบูรณ์แบบของธรรมชาติที่สวยงาม 
น่าทึ่งและความรุ่งเรืองของวัฒนธรรม 
เก ่าแก ่ที่ควรค ่าแก ่การมาเยี่ยมเยือน 
สักครั้งหนึ่งในชีวิต

Lost in 
Paradise

“สุราษฎร์ธานี ”

 In the Wonderland
	 “สุราษฎร์ธานี”	นับเป็นจังหวัดท่องเที่ยวส�าคัญอันดับต้นๆ	
ของประเทศอีกจังหวัดหนึ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลาง 
การท่องเที่ยวของชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใต้	 ด้วยองค์ประกอบ
ทางด้านภูมิศาสตร์ที่พร้อมสรรพในหลายด้าน	 โดยเฉพาะสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามของหมู่เกาะต่างๆ	เช่น	 เกาะสมุย	 เกาะพะงัน	
เกาะเต่า	เกาะนางยวน	และหมูเ่กาะอ่างทอง	รวมถงึพืน้ทีป่่าดบิชืน้ 
บนบกที่อุดมไปด้วยพืชพรรณอันหลากหลาย	 สายน�้ามากมาย	
และสัตว์ป่านานาชนิด	ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง	สุราษฎร์ธานียังเป็น
จงัหวดัทีเ่พยีบพร้อมไปด้วยสิง่อ�านวยความสะดวกอย่างครบครนั	
ไม่ว่าจะเป็นการคมนาคมทีส่ะดวกทัง้ทางรถยนต์	รถไฟ	เรอื	และยงั
เป็นทีต่ัง้ของสนามบนิถงึ	2	แห่ง	ซึง่จดุนีถ้อืเป็นปัจจยัส�าคญัทีช่่วย
เพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี	จนปัจจุบัน	
“สรุาษฎร์ธาน”ี	ได้กลายเป็นจังหวดัทีม่นีกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน
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“สุราษฎร์ธานี ”
เขาสก

Take a Vacation
	 การใช้เวลาเดินทางท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ให้ครบถ้วนในทกุด้านอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายวนัสกัหน่อย	นัน่
เป็นเพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีอยู่อย่างมากมายและแต่ละแห่งก็
ล้วนมีความนา่สนใจไม่แพ้กนั	ถงึกระนั้นเราได้ลองคัดสรรสถานที่ 
ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์เด็ดที่ไม่ควรพลาดมาให้ทุกท่านได้ลองเก็บ
ไว้เป็นข้อมูล	 เริ่มกันที่	 “อุทยานแห่งชาติเขาสก”	 ซึ่งครอบคลุม
พืน้ทีอ่�าเภอบ้านตาขนุ	อ�าเภอพนม	และอ�าเภอครีรีฐันยิม	สภาพโดย
ทั่วไปเป็นภูเขาดินและภูเขาหินปูนสูงสลับซับซ้อน	มีแนวหน้าผา 
สูงชัน	ด้านทิศเหนือเป็นแหล่งน�้าขนาดใหญ่	เกิดจากการก่อสร้าง
เขื่อนรัชชประภา	มีป่าไม้และสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์	พันธุ์ไม้หายาก
ทีพ่บในเขตอทุยานฯ	อาท	ิปาล์มหลังขาวและบวัผดุ	ซึง่เป็นดอกไม้
ขนาดใหญ่	มีเส้นผ่าศูนย์กลางดอกประมาณ	10-25	นิ้ว	ขึ้นอยู่บน
พื้นดิน	และจะบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม	ส่วนสัตว์
หายากที่น่าสนใจ	ได้แก่	กบทูดและปลามังกร	ส�าหรับช่วงเวลาที่
เหมาะจะเดินทางมาท่องเที่ยวคือ	เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน	
นอกจากนั้นอุทยานฯ	 ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ	คือ	 การล่องแก่ง	
เดินป่า	นั่งช้าง	ดูนก	และเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ	และส�าหรับ
คนที่อยากมาพักค้างแรมที่นี่	 ทางอุทยานฯ	ก็มีบ้านพักบริการ	 2	
หลัง	ราคา	800-1,000	บาท	มีเต็นท์ให้เช่าราคาหลังละ	150-600	
บาท/คืน	 ส่วนนักท่องเที่ยวที่น�าเต็นท์ไปเอง	 จะเสียค่าพ้ืนที่กาง
เต็นท์	 คนละ	 30	บาท	และค่าพักแรมคนละ	20	บาท	สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิได้ที	่ทีท่�าการอทุยานแห่งชาตเิขาสก	 
โทร.	0	7739	5154-5	www.dnp.go.th	

	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ	6	
ของประเทศ	และมีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต	้สภาพภูมิประเทศมี
ความหลากหลายตั้งแต่เกาะขนาดต่างๆ	 ในทะเลอ่าวไทย	ภูเขา	
ที่ราบสูง	 ที่ราบชายฝั่งทะเล	และที่ราบลุ่มแม่น�้า	 โดยมีแม่น�้าที่
ส�าคัญ	 คือ	 แม่น�้าตาปีและแม่น�้าไชยา	 และมีชายฝั่งทะเลยาว
ประมาณ	156	กิโลเมตร
	 สุราษฎร์ธานียังถือเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์	มชีนพืน้เมอืงเป็นพวกเซมงัและชาวมลายดูัง้เดมิ	ซึง่
อาศยัอยูใ่นเขตลุม่น�า้หลวง	(แม่น�า้ตาปี)	และบรเิวณอ่าวบ้านดอน	 
มกีารค้นพบร่องรอยของอารยธรรมศรวีชิยัในเขตอ�าเภอไชยา	และ
พบร่องรอยของเมืองเก่าอีกหลายแห่งบริเวณรอบอ่าวบ้านดอน	 
เช่น	เมอืงกาญจนดษิฐ์	เมอืงท่าทอง	เมอืงพนุพนิ	และเมอืงเวยีงสระ	
จึงสันนิษฐานว่าเมืองไชยาเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรศรีวิชัย
ในอดีต
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	 นอกจากนั้นบริเวณใกล้ที่ท�าการอุทยานฯ	 ก็ยังมีท่ีพักของ
เอกชนบรกิารหลายแห่ง	ซึง่บางแห่งจะเป็นบ้านบนต้นไม้	นบัได้ว่า 
เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของที่พักที่น่าสนใจส�าหรับนักท่องเที่ยวที่
ชื่นชอบความเป็นธรรมชาติเป็นพิเศษ
	 จากป่าเขาล�าเนาไพร	 คราวนี้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมา
เที่ยวทะเลสวยๆ	กันบ้างที่	“หมู่เกาะอ่างทอง”	ซึ่งเป็นหมู่เกาะใน 
อ่าวไทยทีต่ัง้อยูใ่นท้องทีต่�าบลอ่างทอง	อ�าเภอเกาะสมยุ	ประกอบ
ด้วยเกาะน้อยใหญ่ต่างๆ	ถึง	42	เกาะ	อาทิ	เกาะพะลวย	เกาะวัว
ตาหลบั	เกาะแม่เกาะ	เกาะสามเส้า	เกาะหินดบั	เกาะนายพุด	และ
เกาะท้ายเพลา	หมู่เกาะอ่างทองขึ้นชื่อได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทาง
ธรรมชาติที่สวยงามตระการตาไม่แพ้หมู่เกาะอื่นๆ	 ในเมืองไทย	
ไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวบนยอดเขาของเกาะวัวตาหลับที่สามารถ
ชมทิวทัศน์พาโนรามาได้แบบ	360	องศาหรือจะเป็นความงดงาม
ของทะเลสีเขียวมรกตโอบล้อมด้วยขุนเขาที่ทะเลในเกาะแม่เกาะ	
ซึ่งเป็นไฮไลท์เด็ดๆ	 ของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 
ต่างประเทศต่างกต้็องการเดนิทางมาเยีย่มชมเพือ่ให้เหน็ความงาม
นี้ด้วยตาตัวเองซักครั้ง		

	 คราวนี้ขอเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมกันบ้าง	 ด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอย่าง	
“พพิธิภณัฑ์สถานแห่งชาตไิชยา”	ซึง่ตัง้อยูฝ่ั่งตรงข้ามวดัพระบรม
ธาตุไชยาราชวรวิหาร	 เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	 ประเภท
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี	 โดยอาคารหลังแรกด้านหน้าจะ
จัดแสดงประติมากรรมศิลาและส�าริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า	
ได้แก่	เทวรูปพระนารายณ์	พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร	ส่วนอาคาร
ทีส่องจะเป็นทีจ่ดัแสดงหลกัฐานสมยัก่อนประวตัศิาสตร์ตัง้แต่สมยั 
ทวาราวดี	 ศรีวิชัย	ลพบุรี	 สุโขทัย	อยุธยา	นอกจากนี้ยังจัดแสดง
งานประณีตศิลป์ต่างๆ	อีกมากมาย	พิพิธภัณฑ์ไชยาเปิดให้เข้าชม
ในช่วงเวลา	08.00	น.	-	16.00	น.	(ปิดวันจันทร์	วันอังคาร	และวัน
นักขัตฤกษ์)	ค่าเข้าชมส�าหรับชาวไทย	20	บาท	หรือจะสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที	่ โทร.	0	7743	1066	และหลังจากที่เดิน
ชมพพิธิภณัฑ์เรยีบร้อยแล้ว	อย่าลมืแวะมาไหว้พระขอพรเพือ่ความ
เป็นศิริมงคลในชีวิตกันที่	 “วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร” 
โดยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก	ชนิดราชวรวิหาร	สังกัด 

หมู่เกาะอ่างทอง

พิพิธภัณฑ์ไชยาวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
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Trick for Trip
	 -	สุราษฎร์ธานีมีโรงแรมขนาดต่างๆ	รีสอร์ตหลายรูปแบบ	เกสต์เฮาส์	และ
บังกะโล	จ�านวนมากบนเกาะสมุย	เกาะพะงัน	เกาะเต่า	ในอ�าเภอเมืองฯ	และ
อ�าเภอพนม	 โดยราคาห้องพักเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายหมื่นบาท	
ขึ้นอยู่กับประเภทของห้องพักและที่ตั้ง	เช่น	บนเกาะสมุยมีที่พักบางแห่งราคา
ถึงหลักแสนบาท	 ในอ�าเภอพุนพินและอ�าเภอเมืองฯ	 มีท่ีพักแบบโฮมสเตย์	 
ด�าเนินการโดยชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	 โดยยังคง
รูปแบบวัฒนธรรมความเป็นอยู่	 และวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมไว้ให้นักท่องเท่ียว
ได้เรียนรู้และสัมผัสอย่างใกล้ชิด	 โฮมสเตย์เหล่านี้มีบริการที่พัก	 อาหาร	และ
น�าเท่ียวในราคาท่ีไม่แพง	นอกจากน้ีสุราษฎร์ธานียังมีอุทยานแห่งชาติหลาย
แห่งที่มีบริการบ้านพัก	จุดกางเต็นท	์และเต็นท์ให้เช่าในราคาย่อมเยา	ส�าหรับ
นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการใกล้ชิดธรรมชาติเป็นพิเศษ	 รวมทั้งผู้ที่
นิยมการพักผ่อนในบรรยากาศแบบแค้มปิ้งด้วย	 เช่น	อุทยานแห่งชาติเขาสก	 
อุทยานแห่งชาติคลองพนม	 อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น	 อุทยานแห่งชาติ 
หมู่เกาะอ่างทอง	ฯลฯ
	 -	 ของฝากขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวก็คือ	
“ไข่เค็มไชยา”	ซึ่งการท�าไข่เค็มไชยาจะใช้ไข่เป็ดจากอ�าเภอไชยา	ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวคือไข่แดงมากและไม่คาวเหมือนไข่เป็ดทั่วไป	จากนั้นจึงเอาดินจาก
จอมปลวกมาต�าให้ละเอยีด	ร่อนเอาเฉพาะทีล่ะเอยีด	แยกเอากรวดทรายออก
ให้หมด	จากนัน้คลกุเคล้าด้วยน�า้และเกลอืให้ดนิค่อนข้างเหนยีว	แล้วเอาดนินี้
มาหุม้ไข่เป็ด	หลงัจากนัน้น�าไปคลกุกบัขีเ้ถ้าแกลบเป็นอนัเสรจ็สิน้กระบวนการ
ท�าไข่เค็มไชยา	 แล้วจึงน�ามาบรรจุหีบห่อเพ่ือ
จ�าหน่าย	โดยจะมีฉลากบอกระยะเวลาไว้ว่าเมื่อ
ใดเหมาะส�าหรับทอดไข่ดาวและเมื่อใดเหมาะ
ส�าหรับต้ม	

คณะสงฆ์มหานกิาย	และมสีิง่ก่อสร้างส�าคญัทีอ่ยูภ่ายในบรเิวณวดั 
นั่นคือ	 “พระบรมธาตุไชยา”	 ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระบรม
สารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	นับเป็นปูชนียสถาน
ส�าคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี	และเป็นหนึ่งในสาม 
ของโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้	 ได้แก่	
พระบรมธาตุไชยา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เจดีย์พระมหาธาตุวัด
พระมหาธาตุวรมหาวิหาร	จังหวัดนครศรีธรรมราช	และพระพุทธ
ไสยาสน์ในถ�้าคูหาภิมุข	บริเวณวัดคูหาภิมุข	จังหวัดยะลา
	 และส�าหรับคนที่มองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่เงียบสงบและ
ช่วยผ่อนคลายจิตใจ	ขอแนะน�า	“สวนโมกขพลาราม”	ซึง่อยูบ่รเิวณ
เขาพทุธทอง	รมิทางหลวงหมายเลข	41	บรเิวณกโิลเมตรที	่134	แต่
เดมิสถานทีแ่ห่งนีช้ือ่ว่าวดัธารน�า้ไหล	และมท่ีานพทุธทาสภกิขเุป็น
ผูริ้เร่ิมสร้างขึน้เมือ่	พ.ศ.	2475	เพือ่ใช้เป็นสถานทีแ่สวงหาความสงบ 
และศึกษาธรรม	 นอกจากนั้นก็ยังมีโรงมหรสพทางวิญญาณ	 
ซ่ึงประกอบด้วยภาพศิลป์	 บทกวี	 คติธรรมค�าสอนในพุทธศาสนา
นกิายต่างๆ	ภาพพทุธประวตั	ิและภาพจ�าลองจากภาพหนิสลกัเรือ่ง
พทุธประวตัใินอนิเดยี	ทีส่�าคญัคอืทีน่ีย่งัมกีารสอนฝึกสมาธแิก่ชาว
ต่างประเทศ	ทกุวนัที	่1-10	ของทกุเดอืน	และส�าหรบัคนไทย	ทกุวนั
ที	่20–27	ของทุกเดือน	ตั้งแต่เวลา	08.30	น.	-	17.00	น.	ผู้ที่สนใจ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 โทร.	 0	 7743	 1552,	 
0	 7743	 1597	 หรือ	 www.suanmokkh.org	 และใกล้ๆ	 กับ 
สวนโมกขพลาราม	กย็งัมสีวนรกุขชาตเิขาพทุธทอง	ซึง่เป็นสถานที ่
ที่รวบรวมพันธุ์ไม้ต่างๆ	ที่มีค่าไว้มากอีกด้วย	

เครดิตภาพ
พิพิธภัณฑ์ไชยา	http://www.biogang.net/
สวนโมกขพลาราม	http://www.bia.or.th

สวนโมกขพลาราม

สวนโมกขพลาราม
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เผ็ดร้อน..จัดจ้าน..ถึงใจ! เป็นเสน่ห์ของ “อาหารใต้” 
ท่ีคนไทยท่ัวทุกภาครู้จักดี ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ถอืเป็นหนึง่ในแหล่งผลติอาหารใต้ทีเ่ป่ียมเสน่ห์ความ
เป็นพื้นถ่ินอย่างแท้จริง แต่แม้จะไม่ได้ไปถึงจังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีคณุกส็ามารถสมัผสัรสชาตขิองอาหาร
ใต้พื้นถิ่นดั้งเดิมได้ที่นี่ “จันทน์หอม”

จันทน์หอม...
หอมถึง
ดวงจันทร์

38   jan - mar  2016

eat in

แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว

life19-5.5.indd   38 4/18/2559 BE   2:25 PM



นอกเหนือไปจากอาหารใต้รสเด็ด

เผ็ดร้อนแล้ว ที่นี่ยังมีอาหารซีฟู้ด

สดๆ ที่ปรุงแบบสไตล์คนใต้

ให้ลิ้มรสกันด้วย

	 ร้านจนัทน์หอม	เปิดด�าเนนิการมากว่า	15	ปี	โดยมีคณุพลูศร	ี 
สาริคาร	 ชาวสุราษฎร์ธานีขนานแท้	 ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของร้านและ 
เชฟใหญ่ที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันท�าอาหารมาแล้ว
หลายเวที	 โดยคุณพูลศรีจะมาคอยต้อนรับและให้บริการลูกค้า
พร้อมรอยยิม้บนใบหน้าทกุครัง้ทีไ่ด้เจอ	นอกเหนอืไปจากอาหารใต้ 
รสเด็ดเผ็ดร้อนแล้ว	 ท่ีนี่ยังมีอาหารซีฟู้ดสดๆ	 ท่ีปรุงแบบสไตล์
คนใต้ให้ลิ้มรสกันด้วย	 โดยวัตถุดิบในการปรุงอาหารอย่างซีฟู้ด
นั้นทางร้านได้คัดสรรมาอย่างดี	 ไม่ว่าจะเป็นปู	 ปลา	 กุ้ง	 นั้นจะ 
ส่งตรงมาจากสรุาษฎร์ธานแีบบเป็นๆ	สดๆ	และน�ามาปรงุเป็นเมนู
ปักษ์ใต้จานเด็ดที่มีเป็น	 100	 เมนูให้ได้เลือกลิ้มรสชาติกันตามใจ
ชอบแบบหน�าใจปาก
	 บรรยากาศของร้านจนัทน์หอม	เน้นความโปร่งสบาย	โดยโซน
ด้านนอกให้ความรู้สึกเหมือนกับสวนหน้าบ้าน	 นั่งฟังเสียงน�้าตก 
เพลินๆ	 เหมาะกับช่วงเวลาหลังเลิกงานที่หนุ่มสาวออฟฟิศจะมา
นั่งเม้าท์และทานอาหารไปจนค�่า	ส่วนโซนห้องแอร์ด้านในตกแต่ง
เรยีบง่ายด้วยแผ่นไม้แกะสลกัขนาดใหญ่	เข้ากนักบัชดุโต๊ะเก้าอีไ้ม้
เนือ้แข็งทีป่ทัูบด้วยผ้าปโูต๊ะสเีขยีวสดใส	เหมอืนตัง้ใจให้ตดักบัสสีนั
และความจัดจ้านของอาหารใต้ที่ปรุงแบบถึงเครื่องถึงรส	ในส่วน
ของอาหาร	แค่เราเริ่มพลิกไปแต่ละหน้าของเมนูก็ท�าเอาน�้าลาย
สอแล้ว	อาท	ิแกงคั่วหมูกับหน่อเหลียง	ใบเหลียงผัดไข	่กุ้งผัดซอส
มะขาม	หลนไตปลา	กุ้งค่ัวพริกเกลือ	 หมูโค	 ฯลฯ	และอีกหลาย
เมนูปักษ์ใต้ดั้งเดิม	 ละลานตาจนเกือบจะเลือกไม่ถูก	แต่สุดท้าย
ก็ได้มา	5	เมนูเด็ด

	 เริ่มต้นจากระดับความเผ็ดเล็กน้อยกับ	หลนปูทะเล	 เสิร์ฟ
มาในชามใหญ่ๆ	กับปูทะเลตัวโตๆ	มาครบทั้งก้าม	กรรเชียง	และ
เนื้อปูที่ผสมกลมกลืนอยู่ในหลน	 เมื่อตักราดลงบนข้าวสวยร้อนๆ	
ความเข้มข้นของกะททิีผ่สมกบัความเผด็เลก็ๆ	ของพริก	และเนือ้ป ู
นุ่มๆ	 ย่ิงท�าให้หลนชามนี้กลมกล่อมในทุกค�า	 ต่อด้วย	สะตอผัด
กะปิหมูสามชั้น	 โดยสะตอนั้นส่งตรงมาจากสุราษฎร์ฯ	 ทั้งกรอบ	
มนั	ไม่ขม	และกล่ินไม่ฉนุแรง	ผัดกบักะปิชัน้ดแีละเนือ้หมสูามชัน้ที่
ไม่มมีนัมากเกนิไป	ท�าให้ได้เมนทูีค่รบถ้วนด้วยความมนัของสะตอ	
ความนุม่ของหม	ูและความเคม็หอมของกะปิอย่างลงตวั	จากนัน้จงึ
เพิม่ระดบัความเผด็กนัด้วย	แกงส้มปลากะพงยอดมะพร้าว	ทีม่า
พร้อมกลิ่นหอมๆ	ของเครื่องแกงสีเหลืองเข้ม	ตามสไตล์แกงส้มใต้
แท้ๆ	ทีม่ส่ีวนผสมของขมิน้อยูใ่นเครือ่งแกง	สัมผสัได้ถงึความเปรีย้ว	
เค็ม	เผ็ดถึงใจ	ส่วนปลากะพงเนื้อแน่นหวานนุ่ม	เข้ากันดีกับความ
กรุบกรอบของยอดมะพร้าว
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Make It Happen : จันทน์หอม
ที่ตั้ง: 273/4 ซอยรามค�าแหง 21 (นวศรี) บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เปิด: วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00-22.00 น. (หยุดวันจันทร์)
โทรศัพท์: 02 319 1128

	 เมื่อความเผ็ดเริ่มทะยานสูง	จึงต้องขอพักคั่นความร้อนแรง
ลงสักนิด	หันมากินเมนูไม่เผ็ดอย่างปลาทรายทอดขมิ้น	หนึ่งใน
เมนหูาทานยาก	เพราะไม่บ่อยนกัทีเ่ราจะเจอปลาทรายตวัโตๆ	สดๆ	
ในกรงุเทพ	โดยทางร้านน�าปลาทรายไปคลกุกบัเกลอืและขมิน้หมกั
ไว้จนได้ที	่ก่อนจะน�าไปทอดจนปลาเหลอืงกรอบ	แล้วโรยหน้าด้วย
กระเทียมทอดอย่างเต็มที่	เนื้อปลาทรายกรอบนอก	นุ่มใน	รสชาติ 
เคม็ๆ	มนัๆ	ทานคูก่บัน�า้จิม้สตูรเดด็ของทางร้าน	ยิง่เพิม่รสชาตชิวน
ลิ้มลอง	ปิดท้ายด้วยเมนู	น�้าพริกกุ้งเสียบ	 ตามแบบฉบับชาวใต ้
ขนานแท้ที่เน้นความเข้มข้นของน�้าพริก	 เครื่องเคราต่างๆ	 จึงอัด
แน่นเต็มเปี่ยม	โดยเฉพาะกะปิชั้นดีที่มาจากแดนใต	้และกุ้งเสียบ
ตวัโตๆ	กรอบ	หอม	มนั	จงึท�าให้น�า้พรกิถ้วยนีจ้ดัจ้านครบรส	เปร้ียว	 
เค็ม	 เผ็ดร้อน	 ไม่ใช่น�้าพริกสไตล์คนกรุงที่มักจะมีรสชาติหวาน
น�า	 เมื่อรับประทานคู่กับชะอมชุบไข่ทอด	 หรือผักลวกอย่าง 
ดอกกะหล�า่	กระเจีย๊บ	ลกูเนยีง	และสะตอ	ยิง่เป็นการปิดมือ้อาหาร
ใต้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
	 เอาเป็นว่า	 ถ้าใครอยู่กรุงเทพฯ	แล้วอยากล้ิมรสอาหารใต้
แท้ๆ	ที่ท�าจากวัตถุดิบภาคใต้แท้ๆ	 โดยฝีมือคนใต้แท้ๆ	 เชิญมาที่
ร้านจันทน์หอมได้เลย	 รับรองคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายอาหารใต ้
พืน้ถิน่ขนานแท้	ซึง่มเีสน่ห์ทัง้รปู	รส	กลิน่	เสยีง	สัมผสัทีห่อมอบอวล
จนคุณไม่อยากวางช้อนแน่นอน	
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น�้าพริกกุ้งเสียบ ปลาทรายทอดขมิ้น
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life motion

inside out
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ส�หรบัใครทีเ่ป็นแฟนของภาพยนตร์แอนเิมชัน่ คงจะได้ทราบถงึความส�เรจ็ของ “Inside Out” แอนเิมชัน่
ฟอร์มเยี่ยมจากดิสนีย์ พิกซาร์ ด้วยความสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องของบทและแกนหลักของเรื่อง 
หนังจึงพาตัวเองให้ไปนั่งอยู่ในใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้อย่างไม่ยากเย็น

ผู้ก�ากบัภาพยนตร์: Pete Docter 
/ Ronnie Del Carmen
แนว/ประเภท: Animation, 
Adventure, Comedy

	 Inside	Out	เป็นการน�าเสนอแง่มุมทางจิตวิทยาของมนุษย์	 
เกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก	 ด้วยการแปลงอารมณ์เหล่านั้นเป็น 
ตัวละครต่างๆ	 ไม่ว ่าจะเป็น	 “จอย”	 ตัวแทนแห่งความสุข	 
“แซดเนส”	 ตัวแทนแห่งความเศร้า	 “เฟียร์”	 ตัวแทนความกลัว	 
“แองเกอร์”	ตวัแทนความโกรธ	และ	“ดิสกสั”	ตวัแทนความรงัเกยีจ
ขยะแขยง	 โดยตัวละครอารมณ์ทั้ง	 5	คือกลไกความรู้สึกที่อยู่ใน
ตัวไรลีย์	เด็กสาววัย	11	ที่ต้องจากบ้านเกิดที่แสนสุขในมินนิโซตา	 
มาอยูใ่นเมอืงใหญ่อย่างซานฟรานซสิโก	การเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่
ทั้งสังคม	 สภาพแวดล้อมในช่วงวัยก�าลังเจริญเติบโต	 ส่งผลต่อ
อารมณ์ของไรลีย์ทีรู่ส้กึคดิถงึบ้านเก่า	เศร้า	สบัสน	และไม่มคีวามสขุ 
จนคิดอยากจะหนีออกจากบ้าน	 จอย	 ตัวแทนแห่งอารมณ์สุข 
จึงต้องหาทางแก้ปัญหา	และท�าให้ไรลีย์กลับมามีความสุขดังเดิม	
แต่เหมือนยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง	จนน�ามาสู่การผจญภัยครั้งส�าคัญ
	 สิ่งที่หนังเรื่องนี้ท�าได้อย่างอัศจรรย์	คือ	การแปลงสิ่งที่แลดู 
เป็นนามธรรมอย่างอารมณ์ทัง้	5	ให้กลายเป็นรปูธรรม	ผ่านเรือ่งราว 

ที่สนุกสนาน	น่าติดตาม	ให้เห็นเป็นภาพได้อย่างชัดเจน	เช่น	การ
บอกเล่าถึงบคุลกิของไรลย์ีด้วยการสร้างเกาะต่างๆ	ซ่ึงเป็นตวัแทน
ประสบการณ์ชีวิต	อาทิ	เกาะครอบครัว,	เกาะความซื่อสัตย์,	เกาะ
ฮอคก้ีอันเป็นกีฬาโปรดของไรลีย์,	 เกาะมิตรภาพ	และเกาะแห่ง
ความสนุกสนานขี้เล่น	 ในขณะที่หนังพาเราเข้าไปส�ารวจอารมณ์
ของไรลีย์	 ตัวเราก็เหมือนได้มีโอกาสย้อนกลับไปส�ารวจความ
รู ้สึกตัวเองด้วยเหมือนกัน	 ทั้งความสับสน	 ซับซ้อนที่เกิดจาก
ประสบการณ์ชวีติช่วงต่างๆ	หลายฉากจึงสร้างเสยีงหวัเราะ	ซาบซึง้	
และสะเทือนใจจนท�าให้เราเสียน�้าตาได้	 ไม่ต่างกับสาวน้อยไรลีย	์
จึงไม่น่าแปลกใจที่หนังเรื่องนี้จะติดท�าเนียบภาพยนตร์แอนิเมชั่น
ในดวงใจแห่งปี	2015	...แม้ว่าเราอาจจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกเศร้า
หรือทุกข์ไม่ได	้ทว่า	 เราเลือกที่จะมีความสุขได้	 (ดังเช่นที่จอยท�า)	
การ	 “คิดบวก”	และ	 “มีสติ”	 สองส่ิงนี้น่าจะน�าเราฝ่าฟันอุปสรรค
ไปสู่ทางออกได้อย่างแน่นอน	
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happy-life

 ขันติ แปลว่า ความอดทน	มี	3	ประการคือ	ทนตรากตร�า	
ทนล�าบาก	ทนเจ็บใจ	ความอดทนต่อหนาว	ร้อน	ลม	แดด	สัมผัส	
เหลือบ	ยุง	และสัตว์เลื้อยคลาน	หากมุ่งประกอบการงานเป็นใหญ่	
ไม่พรั่นพรึงต่อหนาวร้อน	ได้ชื่อว่า	ทนตรากตร�า
	 ก�าลงักายเป็นดจุพาหนะอนัแขง็แรง	ใจจะขบัให้ด�าเนนิไปใน
ทางดีหรือชั่ว	ใจดีย่อมขับกายให้ประกอบการหาเลี้ยงชีพโดยชอบ	
ใจชั่วย่อมขับกายให้ประกอบการนั้นโดยมิชอบ	อย่างไรก็ดี	ก�าลัง
กายเป็นส่วนหนึง่ทีต้่องมไีว้	จงึต้องมวีธิฝึีกหดัร่างกายเพือ่จะบ�ารงุ
ก�าลงัให้ทนทาน	ตรากตร�า	ท�ากจิให้ส�าเรจ็ตามหน้าทีข่องตนได้	ถ้ามี
แต่ก�าลงักายแต่ใจย่อท้อ	ท้อแท้ต่อหนาว	ร้อน	ก็ไม่อาจท�ากจิกรรม
ให้ส�าเร็จตามหน้าที่	คนเช่นนั้นนับว่าไม่อดทน	เป็นคนเกียจคร้าน
ต้องตามลักษณะที่พระบรมศาสดาตรัสไว ้ในสิงคาโลวาท 
สูตรมีใจความว่า	 “คนเกียจคร้านมักอ้างว่า หนาวนัก ร้อนนัก 
เวลาเยน็แล้ว ยงัเช้าอยู ่หวินกั กระหายนกั แล้วไม่ท�าการงาน”
	 คนทีม่ลีกัษณะเช่นนี	้มกัท�าอะไรไม่ส�าเรจ็	ลาภยศทีย่งัไม่เกดิ
ย่อมไม่เกิดขึ้น	ที่มีอยู่แล้วก็เสื่อมทรามไป	แต่ถ้ามีขันติก�ากับอยู	่ก็
จะข่มใจขับไล่ความเกียจคร้านนั้นเสีย	ทนตรากตร�าท�ากิจการให้

ธรรมท�าให้งาม

ส�าเร็จ	ไม่ยอมย่อท้อต่อความยากล�าบาก	อาจตั้งตนได้ในลาภ	ยศ	
ชื่อเสียง	สุขกายสุขใจ	ถึงจะเหน็ดเหนื่อยในเวลาท�างาน	ภายหลัง
ย่อมได้ผลแห่งความเหน็ดเหนื่อย	กล่าวคือ	การงานที่ประกอบนั้น
ส�าเรจ็ด้วยด	ีท�าให้เกดิปีตโิสมนสั	ความชืน่บาน	เพราะนกึถงึกจิการ
ที่ท�ามานั้น
	 ความอดทนต่อความหมิ่นประมาทที่ผู้อ่ืนกระท�า	 มีกล่าว
ค�าเสียดส	ีเป็นต้น	ชื่อว่าทนเจ็บใจ	ข้อนี้ได้ชื่อว่าขันติโดยตรง	เป็น
ปัจจัยไม่ให้ประพฤติผิดพล้ังด้วยก�าลังโทสะ	ปราบปรามจิตใจ 
ไม่ให้ผลนุผลนั	ท�าให้เป็นผูห้หูนกั	ใจหนกั	ผูท้ีข่าดข้อนีย่้อมเป็นคน
ผลุนผลันใจเร็วด่วนได้	 แสดงกิริยาวาจาเป็นที่น่าเกลียด	อาการ
เช่นนั้นไม่ควรกระท�า	 เมื่อรู้สึกตัวภายหลังก็จะเกิดความเสียใจว่า	 
ท�าอย่างนั้น	พูดอย่างนั้น	ไม่ดี	ไม่งาม	ไม่พอดีเลย	ไม่ท�า	ไม่พูดเสีย
ดีกว่า	 จะเห็นความน่าเกลียดด้วยตนเอง	ความมัวหมองก็จะเป็น
มลทินอยู่กับใจไม่รู้จักหาย
	 ส่วนคนที่มีขันติอดกล้ัน	 ไม่แสดงกิริยาแปรผันในเวลาท่ี 
สบอารมณ์อันเป็นที่ไม่พึงใจ	 ย่อมมีใจชื่นแช่มอยู่เสมอ	 เป็นที่
สรรเสริญของนักปราชญ์

 ความงามเป็นสมบัติท่ีมนุษย์ต้องการ คนเราจึงมีเคร่ืองแต่งตัว 
ประดับประดาด้วยเครื่องอลังการต่างๆ เครื่องประดับท�ให้งาม
ภายนอก ส่วนศิลปวิทยาและความประพฤติคือเคร่ืองประดับภายใน 
ผู้ซึ่งแต่งตัวด้วยเครื่องประดับภายนอกแต่ไม่มีศิลปวิทยา ก็จะงาม
ชัว่คราวไม่ยัง่ยนื ถ้ามวีชิาความรูด้สูง่า แต่ความประพฤตนิัน้เสยี ไม่อาจ
รักษาความสง่านั้นไว้ได้ ความประพฤติจะเป็นไปถูกทางได้ ต้องอาศัย
ธรรม คือ ขันติ ความอดทน โสรัจจะ ความเสงี่ยม เป็นหลัก
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คนที่มีขันติอดกลั้น ไม่แสดงกิริยาแปรผันในเวลา

ที่สบอารมณ์อันเป็นที่ไม่พึงใจ ย่อมมีใจชื่นแช่ม

อยู่เสมอ เป็นที่สรรเสริญของนักปราชญ์

จากหนังสือผลของงานคือทุนของเรา 
สมเด็จพระธรรมสิงหบุราจารย์	(หลวงพ่อจรัญ	ฐิตธมฺโม)
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	 คนเรามีคุณสมบัติต่างๆ	 กัน	 สูงกว่ากันโดยชาติสกุลก็มี	 
ทรัพย์สมบัติก็มี	 ยศศักดิ์บริวารก็มี	 ความรู ้ความสามารถก็มี	 
เพราะฉะน้ันจึงสงูกว่ากนัเป็นขัน้ๆ	ตามโลกนยิม	สงูกว่ากม็	ีเสมอกัน 
ก็มี	ต�่ากว่าก็มี
	 ในคนเหล่านั้น	 มีอัธยาศัยและความประพฤติไม่เสมอกัน	 
คนช้ันสูงมีเมตตากรุณาแก่ผู ้น ้อยก็มี 	 กดขี่ด ้วยอ�านาจก็มี	 
คนเสมอกันประพฤติสม�่าเสมอกันก็มี	 คอยเอาเปรียบแก่กันก็มี	
คนชั้นต�่าที่เสงี่ยมเจียมตัวก็ม	ีที่หยาบคายก็มี	 เพราะฉะนั้นต้องมี
ความอดทนต่อคนทุกชั้น
	 อดทนต่อโอวาทของคนชัน้สงู	ย่อมท�าตนให้เจรญิด้วยความรู้ 
และความประพฤต	ิแม้ถกูกดขีด้่วยอ�านาจ	อดทนไว้ได้กย็งัคงเป็น
คุณรักษาตนเองให้พ้นภัย
	 อดทนต่อความบีบค้ันของคนที่เสมอกันก็นับว่าดี	 เป็นทาง
ป้องกันมิให้เกิดวิวาทระหว่างกันได้	 เมื่อเขาเห็นความดีของตนก็
จะเกิดความเลื่อมใส	รู้ส�านึกตน	กลับเป็นคนดีได	้เช่นนั้นชื่อได้ว่า
ได้ชัยชนะอย่างประเสริฐต้องตามพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า	พึง
ชนะความไม่ดีของเขาด้วยความดีของเรา
	 อดทนถ้อยค�าทีก่ล่าวล่วงเกนิของคนทีต่�า่กว่า	ซึง่ไม่มหีนทาง
ทีจ่ะต่อสูไ้ด้	มผีลดทีกุอย่างประเสรฐิสดุ	เหตฉุะนีท่้านจงึสอนไว้ว่า	
พึงอดทนถ้อยค�าที่กล่าวล่วงเกินของคนทุกประเภท
	 ความอดทนมีผลดีทุกอย่าง	 แต่จะนับว่าเป็นขันติความ
อดทนอดกลั้นนั้น	 ต้องอดได้โดยใจท่ีเป็นธรรม	 ไม่ใช่เพราะ 
ความกลัว
	 การรักษามารยาทให้เรียบร้อย	ได้ชื่อว่า	โสรัจจะ พูดสั้นๆ 
คือ ความเสงี่ยม	ข้อนี้ต้องมีคู่กัน	ถ้ามีแต่ความอดทนอย่างเดียว	
ไม่รู้จักรักษากิริยามารยาท	 กายวาจาก็จะไม่เรียบร้อยต้องตาม
ความนิยม	เมื่อมีโสรัจจะเข้าก�ากับคู่กัน	ย่อมท�าให้งามทั้งภายใน
และภายนอก	
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Fat 
Burning 
Cardio

เมื่อความคิดที่อยากจะ “ลดความ
อ้วน” ล่องลอยเข้ามาอยูใ่นมโนส�นกึ 
หลายคนต่างหาวิธีและมาตรการ
ต่างๆ ที่จะมาท�ลายไขมันส่วนเกิน
ของตัวเองให้สิ้นซากอย่างรวดเร็ว
ที่สุด ทั้งการรับประทานอาหารเสริม 
อดอาหาร พบหมอศัลยกรรม หรือ
สรรหายาสรรพคุณแปลกๆ มาทาน 
สุดท้ายแล้วแม้จะลดได้จริงแต่ก็ต้อง
แลกกับความเจ็บปวดกับปัญหา
สุขภาพ สุดท้ายไขมันก็กลับมาและ
อาจทวีความรุนแรงมากกว่าเดิม 
ดังนั้นไม่ว่าจะพูดให้สวยหรูอย่างไร 
สุดท้ายแล้ว ความจริงที่หนีไม่พ้นก็
มีเพียง

เผาไขมันให้มอดไหม้! 
ด้วยการออกก�าลัง
แบบคาร์ดิโอ
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หากเราตั้งใจจะลดความอ้วน

อย่างจริงจังการออกก�าลังกาย

เป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้

เกิดผลที่ชัดเจนและยั่งยืน

 ลดความอ้วน = ออกก�าลังกาย
	 ส�าหรับคนที่ตัดสินใจแล้วว่าตัวเองอยากหุ่นสวยด้วยการ
ออกก�าลงักาย	เรามวีธิทีีค่ณุไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลามากมาย	หรอืเสยี
ค่าใช้จ่ายสูงลิบล่ิว	 เพราะเป็นวิธีที่สามารถท�าได้ที่บ้านและก�าลัง
เป็นที่นิยมของหนุ่มสาววัยท�างานกันที่สุดในขณะนี้	 นั่นก็คือการ
ออกก�าลงักายท่ีช่วยเร่งการเผาผลาญไขมนัส่วนเกนิด้วย	“คาร์ดโิอ”	 
นั่นเอง	(Fat	Burning	Cardio	Workout)

 คาร์ดิโอ = หัวใจ
	 การออกก�าลังกายด้วยคาร์ดิโอจึงเป็นการใช้ร่างกายโดย
ท�าให้อัตราการเต้นของหัวใจเร็วขึ้น	 อย่าตกใจถ้าท�าไปแล้วอัตรา
การเต้นของหัวใจเราจะเพิ่มขึ้นถึง	80%	 เมื่อเทียบกับอัตราสูงสุด
เดมิ	ซึง่อตัราสงูสดุเดมินัน้ค�านวณได้โดยน�าเลข	220	หกัลบกบัอายุ
ของเราเอง	 (เช่น	 เราอายุ	 30	 อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดของ
เราก็คือ	220-30	=	190	นั่นเอง)	ทีนี้หากถามว่าอะไรคือคาร์ดิโอ 
ที่ท�าได้ง่ายๆ	บ้าง	 เรามีหลักการง่ายๆ	มาอธิบายนั่นคือ	คาร์ดิโอ	
ไม่ใช่การท�างานบ้าน	การเดินเล่น	หรือการยกของ	แต่คาร์ดิโอ 
คือ	 การออกก�าลังกายต่อเนื่องอย่างการเต้นแอโรบิก	 กระโดด
เชือก	 วิ่ง	 เดินเร็ว	 ว่ายน�้า	 หรือปั่นจักรยาน	 โดยใช้เวลามากกว่า	
30	นาที	 การท�าคาร์ดิโอนั้นจะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญไขมัน	
(Fat	Burning)	ในร่างกายได้จริง	และการเผาผลาญนี้จะยังคงอยู่
หลังออกก�าลังต่อไปอีกถึง	 2-3	 ชั่วโมง	ลองคิดดูว่าไขมันจะหาย
ไปมากขนาดไหน

 เคล็ดลับในการท�าคาร์ดิโอให้ได้ผล 
	 •	ออกก�าลังกายแบบคาร์ดิโอให้ได้วันละ	2	ครั้ง	ก่อนอาหาร
เช้า	และหลังอาหารเย็น
	 •	การท�าคาร์ดิโอก่อนทานมื้อเช้าเป็นเรื่องที่ดีมาก	เพราะจะ
ได้เผาผลาญไขมันเก่า	
	 •	เลอืกการออกก�าลงักายทีเ่หมาะสมให้ตวัเอง	อย่าโหมเล่น
จนเกิดการบาดเจ็บ

	 ประโยชน์ของคาร์ดโิอมมีากกว่าลดวามอ้วน	เพราะนอกจาก
จะลดหุ่นได้	คาร์ดิโอยังช่วยให้ปอดและกล้ามเนื้อหัวใจของเราให้
แขง็แรงขึน้	การไหลเวยีนของเลอืดในร่างกายดขีึน้	ความดนัโลหติ
ลดลง	จ�านวนเซลล์เม็ดเลือดแดงเพ่ิม	ทั้งยังช่วยลดความเครียด
และอาการซึมเศร้า	 ลดอัตราเส่ียงการเกิดโรคร้ายอย่างโรคหัวใจ
และเบาหวาน	กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพในการดึงพลังงานมาใช้
มากขึ้น
	 เมื่อพิจารณาแล้ว	 วิธีการลดน�้าหนักเช่นนี้ดูไม่ยุ่งยากและ 
ซับซ้อนเลย	 ซึ่งการออกก�าลังแบบคาร์ดิโอนั้นแท้จริงแล้วมีอยู่
หลายระดับตั้งแต่ปานกลางไปถึงระดับสูง	แต่ผู้เขียนนั้นเคยรู้จัก
กับแม่บ้านท่านหนึ่ง	 เธอเพียงออกก�าลังกายต่อเนื่อง	 45	 นาที 
ทุกวันที่บ้านของตัวเอง	 จากหุ่นอวบๆ	 ย้อยๆ	 ตอนนี้กลายเป็น 
สาวสวยตัวผอมบางแบบไม่ต้องพึ่งหมอเสียแล้ว	ดังนั้นสรุปได้ว่า
หากเราตั้งใจจะลดความอ้วนอย่างจริงจัง	การออกก�าลังกายเป็น
ทางเดียวเท่านั้นที่จะท�าให้เกิดผลที่ชัดเจนและยั่งยืน	
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
ช่วงน้ีคุณเหมาะจะท�างานแบบที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ตัวเอง อาจเป็นการอยู่เบื้องหลังคนอื่น ออกแรง

แต่ไม่ได้ออกหน้า หรือการค้นคว้าหาข้อมูล 

หาความรู ้มาให้ตัวเอง การเงินมีเข้ามาอย่าง

สม�่าเสมอ มีให้ใช้จ่ายเพียงพอกับความต้องการ 

ซ่ึงสิ่งที่ท�าให้คุณได้รายได้ดีๆ แบบนี้คือความ

ขยันขันแข็ง ความกล้าสู้ กล้าลุยงานอย่างเต็มที่  

ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆ ซึ่งเป็นข้อดีของ

คุณ อย่างไรก็ตาม คุณชอบที่จะท�างานคนเดียว

มากกว่าที่จะต้องติดต่อประสานงานกับใครๆ 

ควรท�าบุญโดยการเข้าร่วมงานการกุศลหรือ

งานสังคมต่างๆ

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
คุณต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ท่ีค่อนข้าง

ท้าทาย อาจหมายถึงการแข่งขัน การทดสอบ 

การสมัครงาน หรือกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ

สามารถและความมั่นใจ ในเรื่องความสามารถก็

ไม่ต้องเป็นห่วง เพียงแต่มั่นใจในตัวเองให้มากๆ 

เรือ่งเงนิจะต้องตดัสนิใจให้เดด็ขาด ต้องหาข้อมลู

ให้พร้อมเพือ่จะได้ตดัสนิใจไม่พลาด งานของคณุ

จะได้รับการส่งเสริมจากคนรักเป็นอย่างดี หาก

ยังไม่มีคนรักก็อาจจะได้เจอกับคนที่ถูกใจจาก

การท�างาน ควรท�าบุญในสถานที่ที่เคยไปมาแล้ว 

หรือหากเคยบนบานศาลกล่าวอะไรไว้ ก็ควรท�า

ตามค�าขอของตัวเองด้วย

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
มีเรื่องราวความผิดพลาด ท�าให้รู ้สึกไม่ค่อย

สบายใจจนอาจจะเครียดหรือท้อแท้ ถึงแม ้

สถานการณ์จะหนักพอควรแต่ก็ไม่ได้สาหัส

อย่างที่คุณคิดเสียทีเดียว ยิ่งคิดในแง่ลบจะยิ่ง

เกิดปัญหา ดังนั้น คุณจะต้องเข้มแข็ง การเงิน

จะหมดไปกับการเลี้ยงลูกน้องบริวาร เป็นการ

ใช้จ่ายเพื่อความสะดวกสบาย หรือการพบปะ

สังสรรค์ การท�างานคุณทุ ่มเทเต็มร้อย คุณ

ขยันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต ่างๆ 

ประสานงานเก่ง ท�างานได้ท้ังคนืท้ังวันแบบสบายๆ  

ควรท�าบุญตามความรู้สึกของคุณ

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
คุณต้องรับมือกับอุปสรรคบางอย่าง อาจเป็น

เพยีงเรือ่งราวเลก็ๆ น้อยๆ ทีท่�าให้รูส้กึไม่สบายใจ 

กลายเป็นข้อจ�ากัดในการท�าสิ่งต่างๆ หากไม่

สามารถขจัดอุปสรรคออกไปได้ จะต้องพัฒนา

ตัวเอง หาทางออกอื่นๆ ด้วยตัวเอง คุณจะ 

ใช้จ่ายเงินไปกับมิตรภาพ กับเพื่อนฝูงมาก หาก

มีการร่วมหุ้น ร่วมลงทุนกับเพื่อนๆ จะไปได้ดีเลย

ทีเดียว ควรท�าบุญเกี่ยวกับคนป่วย โดยเฉพาะ 

ผู้พิการ ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปกติ

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
คณุมเีสน่ห์มากเป็นพเิศษในช่วงนี ้เพราะคณุพร้อม

ทีจ่ะใส่ใจดแูลคนอืน่ หากมอีะไรทีส่ามารถช่วยเหลือ

ส่งเสริมได้ก็ไม่ลังเลที่จะท�า คุณมีมนุษยสัมพันธ์ดี 

ใครทีไ่ด้เข้ามาท�าความรูจ้กักต้็องประทบัใจไปตามๆ 

กัน แม้ว่าสถานการณ์ด้านความสัมพันธ์จะเป็นไป

ในทางที่ดี แต่ก็ต้องระมัดระวังด้านการเงินของ 

ตวัเองด้วย การเงนิจะมปัีญหา มอุีปสรรคมากมาย 

จะต้องรับมือกับปัญหาดังกล่าว ไม่ต้องคิดอะไร

มาก ลองให้เวลากับตัวเองสักหน่อย อย่าไปกังวล

ให้มากนัก ควรท�าบุญร่วมกับที่ท�างานของคุณ

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
ต้องระวังปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาท้าทายความ

สามารถของคุณ ช่วงนี้ไม่ควรจะเครียดเรื่อง 

ดังกล่าวให้มากนัก อาจต้องรอให้เวลาคลี่คลาย

ปัญหาต่างๆ เอง เรื่องเงินถือว่ามีให้ใช้จ่ายได้แบบ

สบายๆ อยูต่ลอดเวลา การท�างานมกัไม่มแีบบแผน

ชัดเจน เมื่อมองเห็นงานคุณจะจัดการทันที โดย 

ไม่สนว่าจะถูกหรือผิด ควรท�าบุญเกี่ยวกับการ

ศึกษา การเรียนรู้ เช่น บริจาคหนังสือให้เด็กๆ 

ท�าบุญสร้างโรงเรียน สร้างวัด

ดวงประจ�าเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
คุณมีเสน่ห์มาก ไม่ว่าจะไปอยู ่ที่ไหนก็จะเป็น

ศูนย์กลางเสมอ เพราะคุณมีอัธยาศัยดี สามารถ

ให้ค�าปรกึษาได้ด ีการเงนิต้องจดัการให้เรยีบร้อย 

ไม่ควรปล่อยผ่านไปเฉยๆ ต้องแก้ไขให้เรียบร้อย 

การงานจะประสบความส�าเรจ็ตามทีค่ณุคาดหวงั  

ดังนั้นคุณสามารถใช้ช่วงเวลาดีๆ ซึมซับความ

ส�าเร็จได ้อย่างเต็มที่  ควรท�าบุญในสถานที่ 

เกี่ยวกับสงคราม ความขัดแย้ง ซึ่งจะลดความ 

ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงนี้ได้

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
คุณจะต้องเกี่ยวข้องกับการแข่งขันหรือการ

ทดสอบความสามารถ ท�าให้คณุต้องดงึศกัยภาพ

ออกมาใช้อย่างเต็มที่ ต้องมั่นใจและเชื่อในความ

สามารถของตัวเองจึงจะท�าได้ดี การเงินจะได้รับ

การส่งเสริมจากคุณแม่ของคุณ การท�าธุรกิจ

หรือการติดต่อกับคนลักษณะดังกล่าวจะเสริม

ให้คุณได้รับผลประโยชน์ที่ค่อนข้างน่าพอใจ  

การท�างานอาจไม่ได้ราบรื่น ง่ายดายไปเสีย 

ทุกอย่าง ต้องเจอกับอุปสรรค จึงต้องพยายาม

หาทางที่จะก้าวข้ามข้อจ�ากัดนั้นให้ได้ มักเป็นวิธี

การลัดๆ ลับๆ ซึ่งคุณก็ท�าจนส�าเร็จ ควรท�าบุญ

ให้มากๆ จะช่วยลดปัญหาทีท่�าให้คณุรูส้กึเสยีหน้า

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
ช่วงนี้ไม่ค่อยจะมีความคืบหน้าหรืออะไรที่ส�าคัญ

มากๆ คุณเองก็ไม่ค่อยกระตือรือร้น อาจเพราะ

ว่าคุณไม่อยากทุ ่มเทอะไร หรืออาจหมายถึง

ความเจ็บป่วย คุณจะใช้จ่ายเงินไปกับเพื่อนฝูง  

อาจเป็นการเลี้ยงอาหาร ซึ่งก็สามารถท�าได้ การ

เงินช่วงนี้เป็นไปในทางที่ดี การร่วมหุ้นกับเพื่อนๆ 

จะส่งเสรมิคณุได้ด ีการท�างานจะต้องมีการติดต่อ

สื่อสารมากหน่อย มีเรื่องท่ีท�าให้ต้องเหน่ือย  

แต่ผลตอบแทนก็เป็นที่น่าพอใจ ควรท�าบุญกับ

พระวัดป่า หรือในสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบ

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
คุณมีความเด็ดขาด มีความเป็นผู้น�าสูง คนอื่นๆ 

พร้อมที่จะยอมรับค�าสั่งและท�าตามคุณโดยไม่

ต้องการเหตผุลอะไรมารองรบั ในเรือ่งเงนิ คณุใช้

ความสามารถในการจัดการกบัเงินได้เป็นอย่างดี  

หากมีความไม่ลงตัวอะไรเกิดขึ้น ก็รับมือและ

จัดการได้อย่างรวดเร็วทันใจ การท�างาน คุณ

จะกระตือรือร้นและทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ 

จัดการกับมันอย่างรวดเร็ว คุณชอบการท�างาน

ที่ต้องพิสูจน์ความสามารถ มั่นใจว่าตัวเองจะ

รับมือได้ดี ควรท�าบุญในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ 

พระมหากษัตริย์จะส่งเสริมคุณได้ดี

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
คุณมีความคิดที่เฉียบแหลม ดังนั้นแม้จะต้องเจอ

กับสถานการณ์เฉพาะหน้า ก็สามารถจัดการได้

แบบง่ายๆ เรื่องเงินก็ไม่มีปัญหา รู้สึกสบายใจ

กับรายรับรายจ่ายและสามารถบริหารจัดการได้

อย่างลงตวั ไร้กงัวล การท�างานต้องใช้สตปัิญญา

มากทีเดียว ซึง่กไ็ม่ได้น่าเป็นห่วง ควรท�าบญุให้กบั

เจ้ากรรมนายเวร จะคลี่คลายปัญหาความอึดอัด 

ความกดดันบางอย่างลงไปได้

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
คุณค่อนข้างพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รู้สึกว่า 

ตวัเองสามารถท�าในสิง่ทีส่นใจได้อย่างเตม็ที ่ โดย 

ไม่ต้องสนใจเรื่องราวใดๆ มีความคิดที่จะเก็บเงิน

สร้างความมัน่คงให้กบัตวัเองอยูเ่สมอ เริม่ต้นท�า

อะไรใหม่ๆ อย่างทีต่วัเองต้องการจดัการกบังานใน

ช่วงนี ้อาจท�าให้คณุรูส้กึไม่สบายใจ ท�าให้เกดิความ

รู้สึกกดดัน แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องใส่ใจมาก ต้องรอ

ให้ปัญหาคลีค่ลายไปได้เอง ควรท�าบญุในสถานที่ 

ลกึลบั เช่น วดัป่า สิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นถ�า้ เป็นต้น
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หากต้องการเปลีย่นชือ่หรอืทีอ่ยูจ่ะต้องด�าเนนิ
การอย่างไร

การขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในไตรมาสที่ 
3 ของปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อผลประกอบ
การของบริษัทหรือไม่ 

หน้านี้มีค�าตอบ

	 ผูถ้อืหุน้สามารถยืน่แบบค�าขอแก้ไขข้อมลูผูถ้อื
หลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่	TSD	ก�าหนด
ที่	TSD	ในวันและเวลาท�าการ	หรือจัดส่งแบบค�าขอ
แก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบ 
ดังกล่าวให้	 TSD	ทางไปรษณีย์	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ขอ
แก้ไขค�าน�าหน้าชื่อ	 ช่ือ	 และชื่อสกุล	 จะต้องแนบ
ใบหุ้นฉบับจริงมาพร้อมกับแบบค�าขอแก้ไขข้อมูล 
ผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ด้วย	
	 ส�าหรับที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่แจ้งกับ	 TSD	ควร
เปน็ทีอ่ยู่ทีส่ะดวกต่อการรับเอกสารโดยวธิีไปรษณย์ี
ลงทะเบียน	 มีบุคคลที่อยู่บ้านเพื่อลงลายมือช่ือรับ
เอกสารจากบรุษุไปรษณย์ีโดยเฉพาะในวนัและเวลา
ราชการ	และต้องไม่ใช่ที่อยู่ที่เป็นตู้ไปรษณีย	์ตามที่
กรมพฒันาธรุกจิการค้า	กระทรวงพาณชิย์ได้ก�าหนด
ไว้	ทั้งนี้	การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะมีผลกับการจ่าย
สิทธิประโยชน์	 เมื่อ	 TSD	 ได้รับแบบค�าขอแก้ไขไม่
น้อยกว่า	5	วันท�าการ	ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ	 TSD	
โดยผ่านบริษัทสมาชิกผู ้ฝากหลักทรัพย์	 ผู้ถือหุ ้น
สามารถแจ้งขอแก้ไขข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝาก
หลักทรัพย์ได้โดยตรง

	 ไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ	 เนื่องจาก
เป็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด
ขึ้นจริง	และเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น	ความ
ผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้น	 ไม่ได้ส่งผล 
กระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด	

	 เอก็โก	กรุ๊ป	มนีโยบายทีจ่ะจ่ายเงนิปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นอย่างสม�า่เสมอ	โดยอัตราการจ่ายเงินปันผล
จะเชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัท			ปัจจุบัน	
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้ก�าหนดนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล
ในอัตราร้อยละ	 40	 ของก�าไรสุทธิงบการเงินรวม
หลังหักภาษีเงินได้	 หรือในจ�านวนที่ทยอยเพ่ิมขึ้น
อย่างสม�่าเสมอหากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด	 เช่น	 การ
ขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ	 ในอนาคต	
หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน
งานปกติของบริษัทอย่างมีสาระส�าคัญโดยการจ่าย
เงินปันผลต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ	

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

การติดต่อ
ด้วยตนเอง

93		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

ไปรษณีย์ 93		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th

โทรศัพท์ 0	2009	9000	

จะติดต่อบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD ได้อย่างไร

เอก็โก กรุป๊ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างไร
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DID YOU KNOW

	 เหตุเพลิงไหม้	ที่เราเห็นกันบ่อยๆ	ตามหน้าหนังสือพิมพ์
นั้น	 สาเหตุหลักที่เราได้ยินกันคงหนีไม่พ้นเกิดจากไฟฟ้า
ลัดวงจร	 “ไฟฟ้าลัดวงจร”	 หรือเรียกอีกอย่างว่า	 “ไฟช็อต” 
นั้น	คือ	การที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวน�าจากสายเส้นหนึ่งไป
อีกเส้นหนึ่งโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆ	สาเหตุก็มาจากการ 
ที่ฉนวนของสายไฟช�ารุดท�าให้เกิดการสัมผัสกันของสายไฟ
ทั้ง	 2	 เส้น	ท�าให้เกิดความร้อนสูงและประกายไฟ	 เป็นสาเหตุ
ให้เกิดอัคคีภัยได้
	 นอกจากนัน้การใช้เครือ่งใช้ไฟฟ้ามากเกนิไปจนปรมิาณ
กระแสไฟฟ้าสูงเกินกว่าที่สายไฟจะทนได้ก็เป็นเหตุท�าให้ 
สายไฟร้อนและเกิดการลุกไหม้ได้เช่นกัน	 เราเรียกอันตราย 
แบบนี้ว่าการใช้ไฟเกินขนาด	หรือเรียกกันสั้นๆ	ว่า	“ไฟเกิน”
	 อันตรายทางไฟฟ้าที่จะกล่าวกันต่อไปนั้นเป็นอันตราย
ทางไฟฟ้าที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอัคคีภัย	 นั่นก็เพราะเป็นอันตรายที่
อาจท�าให้ท่านและครอบครัวบาดเจ็บจนอาจถึงแก่ชีวิตได้เลย
ทีเดียว	อันตรายนี้ก็คืออันตรายจาก	ไฟรั่วและไฟดูด
 กระแสไฟฟ้าร่ัว	หรือเรียกสั้นๆ	 ว่า	 “ไฟรั่ว” คือ	การท่ี
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าลงสู่พื้นดิน	ซึ่งมีสาเหตุมา
จากฉนวนหรือสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าช�ารุด	 ไฟรั่วที่พบได้
บ่อยเกิดจาก

อันตรายทางไฟฟา้นั้น
มีอะไรกันบ้าง

	 •	การเดินสายไฟในผนังตึก	หรือฝังดินโดยไม่ได้ร้อยท่อ
สายไฟ	 เม่ือเปลือกของสายไฟช�ารุดหรือฉีกขาดจะท�าให้เกิด 
ไฟรั่วลงสู่พื้นดิน
	 •	เกิดจากน�้าเข้าสวิตซ์หรือปลั๊กไฟเนื่องจากฝนตก	หรือ
น�้าท่วม
	 •	 เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานหรือใช้งานมา
เป็นเวลานานจนเสื่อมสภาพ	เกิดไฟฟ้ารั่วมาที่โครงตัวถัง	เช่น	
การเกิดไฟฟ้ารั่วที่โครงตู้เย็น	เป็นต้น
	 ไฟรั่วนอกจากจะท�าให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดย 
ไม่รูต้วัแล้ว	ถ้ากระแสไฟฟ้าร่ัวมปีรมิาณมากและคนเราเอามอื
สมัผสักจ็ะท�าให้กระแสไฟฟ้าไหลทีร่ัว่นัน้ไหลผ่านตวัคนลง
สู่พื้นดิน	 หรือเรียกว่า	 “ไฟดูด” ซึ่งกรณีนี้เป็นไฟดูดจากการ
สัมผัสโดยอ้อม	นอกจากน้ันยังมีการเกิดไฟดูดอีกกรณีหนึ่งที่
เรียกว่า	ไฟดูดจากการสัมผัสโดยตรง	ซึ่งเกิดจากการที่ท่านน�า
มือไปสัมผัสกับสายไฟเส้นที่มีกระแสไฟฟ้าโดยตรง	เช่น	กรณี
ท่ีเดก็เลก็เอานิว้มอืไปแหย่เข้าไปในปลัก๊ไฟ	เป็นต้น	ซึง่ทกุท่าน
คงเคยได้ยินข่าวคนโดนไฟฟ้าดูดทางหน้าหนังสือพิมพ์	หรือมี
ประสบการณ์ถูกไฟฟ้าดูดด้วยตนเองมาแล้ว	 ไฟฟ้าดูดท�าให้
เกิดการบาดเจ็บจนถึงขั้นพิการหรือกระทั่งเสียชีวิตได้ภายใน
ไม่กี่วินาทีเลยทีเดียว
	 จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าอันตรายทางไฟฟ้า
ทุกประเภทนั้นมีความร้ายแรงและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอด
เวลาโดยทีท่่านไม่รูต้วั	ดงันัน้การตดิตัง้อปุกรณ์ควบคมุป้องกนั
ไฟฟ้าภายในบ้านทีถ่กูต้องและมมีาตรฐานโดยช่างผูเ้ชีย่วชาญ	
จะช่วยปกป้องท่านและครอบครัวที่ท่านรักให้ปลอดภัยจาก
อันตรายทางไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ได	้
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calendar activities
ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก มีนาคม-พฤษภาคม 2559

มีนาคม
•	ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	
เพื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	2559

•	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	1/2559	
แถลงผลประกอบการประจ�าป	ี2558

•	ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	รุ่นที่	47

พฤษภาคม
•	พิธีมอบรางวัลโรงเรียนดีเด่นประจ�าป	ี2558	

และรางวัลครูต้นแบบ	ต้นทางความรู้	
ภายใต้โครงการ	“พลังงานเพื่อชีวิต	
ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง”

พฤษภาคม-มิถุนายน
•	กิจกรรมทัศนศึกษาต่างประเทศ	

ส�าหรับผู้ชนะรางวัลครูต้นแบบ	ต้นทางความรู้	
และรางวัลโครงงานเยาวชนดีเยี่ยม	ภายใต้โครงการ	
“พลังงานเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง”

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม	
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ	เพิ่มเติมได้ที่	www.egco.com

เมษายน
•	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี	2559

•	จ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน
ครึ่งปีหลังของปี	2558
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เราไม่ได้เติบโตขึ้นหากทุกสิ่งที่เจอนั้น

เป็นเรื่องง่าย แต่เราจะเติบโตขึ้น

เมื่อเราเผชิญหน้ากับความท้าทาย

EGCO GROup    51

We don’t grow when things are easy, 
we grow when we face challenges.
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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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