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editor’s talk
	 คงไม่ใช่เรื่องเกินจริงหากจะกล่าวว่า	ภาคใต้ของประเทศไทย	คือหนึ่งในภูมิภาค
ส�าคัญที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีความพร้อมสรรพในหลายๆ	 ด้าน	 โดยเฉพาะใน 
ด้านพลงังาน	ซึง่นบัเป็นปัจจยัพืน้ฐานทีเ่อือ้ต่อการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ	
ดังจะเห็นได้จากการถือก�าเนิดขึ้นของธุรกิจด้านพลังงานที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่างๆ	
ทางภาคใต้	รวมถงึ	‘โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่4’	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ภายใต้การด�าเนนิงาน 
ของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ซ่ึงโรงไฟฟ้าแห่งนี้นับเป็นโรงไฟฟ้าทันสมัยขนาดใหญ่ที่กลายเป็น 
แหล่งพลังงานส�าคัญของคนภาคใต้ในปัจจุบัน	
	 ‘โรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที่	 4’	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ถือเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ 
แห่งความส�าเร็จอย่างสมบูรณ์แบบของโรงไฟฟ้าที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 
นับต้ังแต่โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 1,	 หน่วยที่	 2	 และหน่วยที่	 3	 ทั้งนี้	 โรงไฟฟ้าขนอม	 
ในกลุ่มเอ็กโก	 ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น�้าขนอม	 ต�าบลท้องเนียน	 อ�าเภอขนอม	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	 ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมทั้งด้านการคมนาคมและการขนส่ง	
และยังอยู่ใกล้กับแหล่งก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า	และพร้อมรองรับ
การขยายตัวของโรงไฟฟ้าในอนาคต
	 นิตยสาร	 Life	 ฉบับนี้จึงถือโอกาสที่จะพาผู ้อ่านและสมาชิกผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน	 
ร่วมออกเดินทางไปท�าความรู้จักกับโรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที่	 4	 กันแบบเจาะลึกทั้ง 
เบือ้งหน้าและเบือ้งหลงั	ผ่านเรือ่งราวทีท่มีงานได้น�ามาเรยีบเรยีงไว้ในคอลมัน์	Talk	Tell	Told	 
และคอลัมน์	 Egco	Group	Focus	ส่วนคอลัมน์ประจ�าอื่นๆ	ของนิตยสาร	Life	ก็ยังคง 
ความน่าสนใจและชวนติดตามอ่านไม่แพ้กัน	 ไม่ว่าจะเป็นคอลัมน์	Outing	ที่หนนี้จะ 
พาล่องสู่แดนใต้กันที่เมืองคอนหรือที่เรารู ้จักกันดีในช่ือของจังหวัดนครศรีธรรมราช	 
ก่อนที่จะแวะไปอิ่มอร่อยกับเมนูเด็ดจากร้านคีรีวง	ริเวอร์วิว	ในคอลัมน์	Eat	in	ส่วนคนที่
ชืน่ชอบกบัเรือ่งราวเกษตรกรรม	เรากย็งัมเีรือ่งราวโครงการผกัปลอดสารพษิของโรงไฟฟ้า 
ขนอมมาเล่าสู่กันฟังในคอลัมน์	 CSR	 for	 all	 รวมถึงสาระดีๆ	 ที่น่าสนใจของโรงไฟฟ้า 
พลังความร้อนร่วมที่เราน�ามาฝากในคอลัมน์	did	you	know
	 ทีมกองบรรณาธิการทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว ่า	 ผู ้อ ่านและผู ้ถือหุ ้นทุกท่าน	 
จะเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาต่างๆ	 ที่เราคัดสรรมาไว้ในนิตยสาร	 Life	 ฉบับนี้	 พร้อมทั้ง 
ร่วมยินดีไปกับความส�าเร็จของ	 ‘โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4’	 อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ 
ของพวกเราชาวเอ็กโก	กรุ๊ป	ทุกคน

	 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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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	โดย	คุณชนินทร์	เชาวน์นิรัติศัย 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	รบัรางวลั	“Investors’ Choice 
Award	ประจ�าปี	2559”	ในฐานะบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ได้รับคะแนน
ประเมนิคณุภาพการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี	100	คะแนนเตม็	ซึง่เอก็โก	กรุป๊	ได้รบัรางวลัดงักล่าว
ต่อเนื่องกัน	8	ปี	นับตั้งแต่ปี	2552	เป็นต้นมา	สะท้อน
ให้เห็นว่าเอ็กโก	กรุ๊ป	เป็นองค์กรที่ให้ความส�าคัญต่อ
สทิธขิองผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทยีมและการเปิดเผยข้อมลู	
ซึ่งท�าให้เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้พธิมีอบรางวลั	Investors’	Choice	
Award	ประจ�าปี	 2559	 จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย	ณ	ห้องประชุมศุกรีย์	แก้วเจริญ	อาคาร
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยม	ีดร.ชยัวฒัน์	
วบิลูย์สวสัดิ	์ประธานกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ประธานในพิธี	เป็นผู้มอบรางวัล

เอ็กโก กรุ๊ป คว้ารางวัล Investors’ Choice Award 
ประจ�าปี 2559

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้จัดงาน	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	3/2559		ณ	โรงแรม	The	St.	Regis	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2559	เพื่อรายงาน
และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของกลุ่มเอ็กโกไตรมาสที่	2	ปี	2559	รายงานความคืบหน้าและการลงทุนในโครงการต่างๆ	
และทิศทางการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์	ได้ซักถามข้อมูลต่างๆ	ของบริษัทฯ

โครงการพบปะผู้บริหาร
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	 3.	รางวัล	Best	Power	Deal	ประเทศไทย 
	 	 (บริษัท	คลองหลวง	ยูทิลิตี้	จ�ากัด)	
	 4.	รางวัล	Best	Power	Deal	ประเทศฟิลิปปินส์ 
	 	 (บริษัท	ซาน	บัวนาเวนทูรา	พาวเวอร์	จ�ากัด)	
	 5.	รางวัล	Best Power Deal Highly Commended 
	 	 ประเทศฟิลิปปินส์ 
	 	 (บริษัท	มาซินลอค	พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	จ�ากัด)	
 
	 รางวัล	 The Asset Triple A Awards	 ได้ริเริ่มและ 
ด�าเนินการให้รางวัลมาเป็นระยะเวลาเกือบ	20	ปี	 ซึ่งจะคัดเลือก 
บริษัทในภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ	 โดยม ี
คณะบรรณาธกิารบรหิารของนติยสาร	The	Asset	ทีม่ปีระสบการณ์
เป็นผูต้ดัสนิรางวลัผ่านขัน้ตอนการคดัเลอืกทีเ่ข้มข้น	เพือ่ให้ได้ผูท้ีม่ี
ผลงานที่โดดเด่นที่สุดเป็นผู้ได้รับรางวัล

เอ็กโก กรุ๊ป คว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมจาก The Asset 
นิตยสารการเงินชั้นน�าของเอเชีย ประจ�าปี 2559

 เอ็กโก	กรุ๊ป	โดย	คุณสมบัติ	ศานติจารี	ประธานกรรมการ	
เอ็กโก	กรุ๊ป	คุณชนินทร์	 เชาว์นิรัติศัย	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 
คุณวรวิทย์	โพธิสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานพัฒนา
ธรุกจิในประเทศ	คณุปิยะ	เจตสานนท์	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
สายงานบัญชีและการเงิน	และ	คุณสุกัญญา	โภคะกุล	ผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ	1	เข้ารับรางวัลด้านการเงินยอดเยี่ยม
จากงาน	The	Asset	Triple	A	Asia	Infrastructure	Awards	2016 
ซึ่งจัดโดย	The Asset	นิตยสารการเงินชั้นน�าของเอเชีย	เมื่อวันที่	 
30	มิถุนายน	2559	ที่ผ่านมา	ณ	ประเทศฮ่องกง
 
	 รางวัลด้านการเงินที่เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้รับมี	 5	 รางวัล 
ยอดเยี่ยม	ได้แก่	
	 1.	รางวัล	Project Sponsor of The Year 
	 2.	รางวัล	Best Energy/Renewable Energy Deal 
	 	 ประเภทพลังงานลม	(โรงไฟฟ้าชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม)	
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เอ็กโก กรุ๊ป น�าสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 
พร้อมแถลงผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โดย	 คุณชนินทร	์
เชาวน์นิรัติศัย	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	
พร ้อมด ้วยคุณป ิยะ	 เจตะสานนท ์	 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 สายงาน
บัญชีและการเงิน	คุณวรวิทย์	 โพธิสุข	 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานพฒันา
ธรุกจิในประเทศ	และ	คณุณรงค์	อนิเอยีว	
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่	สายงานปฏบิตัิ
การ	น�าคณะสื่อมวลชนสายพลังงานและ
สายอุตสาหกรรม	 เยี่ยมชมกระบวนการ
ด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที่	
4	 อ�าเภอขนอม	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	
พร้อมแถลงผลการด�าเนินงานของบริษัท
ในช่วง	 6	 เดือนแรกของปี	 2559	 เมื่อวันที่	
2-3	กันยายน	2559	ที่ผ่านมา

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดยคุณนิวัติ	 อดิเรก	
รองกรรมการผู ้ จัดการใหญ่	 สายงาน
พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ	 2	 คุณดนุชา	 
สิมะเสถียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	
สายงานพัฒนาธุรกิจในประเทศ	 และ	 
คุณวิชญะ	 ประเสริฐลาภ	 กรรมการ 

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมใจแสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชั่นในงาน 
“วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559”

ผู ้ จัดการ	 เอสโก	 น�าทีมคณะกรรมการ
การต่อต้านคอร์รัปชั่น	 และ	 พนักงาน 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 กว่า	 50	 คน	 ร่วมแสดงพลัง
แห่งความร่วมมือร่วมใจต่อต้านการทุจริต
ในงาน	 “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น	 2559”  
เมื่อวันอาทิตย ์ที่ 	 11	 กันยายน	 2559	 
ที่ผ่านมา	ณ	ท้องสนามหลวง	

	 ส� าหรั บกิ จกร รม 	 “ วั นต ่ อต ้ าน
คอร์รัปชั่นแห่งชาติ	 2559”	 จัดขึ้นภายใต้
แนวคิด	“กรรมสนองโกง”	ได้รับเกียรติจาก 
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายก
รัฐมนตรี	 เป็นประธานในงาน	 และร่วม
ปาฐกถาพิเศษ	 หัวข้อ	 “มาตรการการจัด
การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอย่างเป็น
รูปธรรม”
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	 คุณวิชญะ	ประเสริฐลาภ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 เอ็กโก	 เอ็นจิเนียริ่ง	แอนด	์
เซอร์วิส	จ�ากัด	หรือเอสโก	ในกลุ่มเอ็กโก	เป็นผู้แทนองค์กรเข้ารับประกาศนียบัตรรับรอง
ฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ	(Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	หรือ	CAC)	ประจ�าไตรมาสที่	 2	ปี	2559	ซึ่งเอสโกเป็น 
หนึ่งใน	9	บริษัทที่ผ่านการพิจารณาตรวจประเมิน	และได้รับการรับรองด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยมี	ดร.กอปร	 กฤตยากีรณ	 รองประธานกรรมการโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต	 เป็นผู้มอบประกาศนียบัตร	 
ณ	ห้อง	Ballroom	โรงแรม	แกรนด์	ไฮแอท	เอราวัณ	เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2559	ที่ผ่านมา

 มูลนิธิไทยรักษ์ป่า	 ซึ่งก่อตั้งและ
สนับสนุนการด�าเนินงานโดย	 เอ็กโก	กรุ๊ป	
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	
และพันธุ์พืช	 โดยอุทยานแห่งชาติดอย
อนิทนนท์	และบรษิทั	ทวีบีรูพา	จ�ากดั	จดั
กจิกรรมจติอาสาประชารฐั	ร่วมฟ้ืนฟปู่า
ต้นน�า้	ขนุห้วยหมือ่เอ	อทุยานแห่งชาติ
ดอยอนิทนนท์	ภายใต้โครงการฟ้ืนฟปู่า
ต้นน�้าเสื่อมสภาพบนพื้นท่ีสูงชัน	และ
โครงการเพ่ือผู้พิทักษ์	 เพื่อร่วมคืนความ
สมบูรณ์ให้กับป่าต้นน�้าจากวิกฤติภัยแล้ง	
ตลอดจนร่วมเรียนรู้การท�างานอย่างมี 
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าทีพ่ทิกัษ์ป่าและชมุชน

เอสโก ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติฯ และทีวีบูรพา 
จัดกิจกรรมจิตอาสาประชารัฐ ร่วมฟื้นฟูป่าต้นน�้า

ในพื้นที่	 โดยมีพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเมื่อ 
วันที่	18	กรกฎาคม	2559	ที่ผ่านมา	
	 ภ า ย ใน ง าน ไ ด ้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก  
ดร.กมลไชย	 คชชา	 ผู้อ�านวยการส�านัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่	 16	 เป็นประธาน
ในพิธี 	 พร ้อมทั้งคุณณรงค์	 อินเอียว  
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 สายงาน 
ปฏบิตักิาร	เอก็โก	กรุป๊	และกรรมการมลูนธิิ
ไทยรักษ์ป่า	 คุณวาสนา	 วงศ์พรหมเมฆ  
ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 ส�านัก
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 และ
กรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า	คุณวิทวัส	 
บุตรต ๊ ะ 	 ปลัดอ�า เภอจอมทอง	 และ 

คณุพรเทพ	เจรญิสบืสกลุ	หวัหน้าอทุยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์	ร่วมในพิธี
	 กจิกรรมจติอาสาประชารฐั	ร่วมฟ้ืนฟู
ป่าต้นน�้า	ขุนห้วยหมื่อเอ	อุทยานแห่งชาติ
ดอยอนิทนนท์นี	้มเียาวชนจากค่ายเยาวชน 
เอ็กโกไทยรักษ ์ป ่า 	 อาสาสมัครจาก
ประชาชนทัว่ไป	เจ้าหน้าทีผู่พ้ทิกัษ์ป่า	และ
ชมุชนในพืน้ทีลุ่ม่น�า้แม่ยะ-แม่ปอน	เข้าร่วม
กิจกรรม	จ�านวนกว่า	100	คน	โดยได้ร่วม
กันปลูกป่า	และสร้างฝายชะลอน�้าบริเวณ
ป่าต้นน�้า	ขุนห้วยหมื่อเอ
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The Power of fuTure 
‘KhAnom Power PlAnT unIT 4’

เบื้องหลังความส�าเร็จที่ยั่งยืนของ 
‘โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4’

	 ภาคใต้	 เป็นหนึ่งภูมิภาคส�าคัญของ
ประเทศไทยทีม่อีตัราการใช้พลงังานไฟฟ้าเพิม่
ขึน้ทกุปี	การบรหิารจดัการไฟฟ้าให้เพยีงพอต่อ
ความต้องการของพืน้ที	่จงึเป็นหนึง่ในประเดน็
ที่ได้รับความสนใจและภาครัฐให้ความส�าคัญ
เสมอมา	จนเมือ่เดอืนมถินุายน	2559	โรงไฟฟ้า
ขนอม	หน่วยที่	4	ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 
ในภาคใต้	ทดแทนก�าลงัการผลติของโรงไฟฟ้า
ขนอม	หน่วยที่	 2	และ	3	ซึ่งหมดอายุสัญญา
ในช่วงเวลาเดียวกัน	คณะผู้บริหารเอ็กโก	กรุ๊ป	 
และผู ้มีส ่วนร่วมกับการก่อสร้างโครงการ 
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	ได้เล่าถึงเบื้องหลัง	
กว่าจะมาเป็นโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	นี้
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เป็นโรงไฟฟ้าที่มี

ความพร้อม ทั้งที่ตั้ง 

ซึ่งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม 

และมีท่อก๊าซธรรมชาติ

และสายส่งไฟฟ้าพร้อม

	 คุณวรวิทย์	โพธิสุข รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 สายงานพัฒนาธุรกิจใน
ประเทศ	 เริ่มต้นเล่าถึงที่มาของโครงการ
ว่า	โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	เป็นหนึ่ง
ในโครงการตามแผนพัฒนาก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย	ปี	2555-2573	หรือ	
PDP	 2010	 ฉบับปรับปรุงครั้งที่	 3	 เพื่อ
รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้	และ
เสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า
ภาคใต้และระบบไฟฟ้าของประเทศ	ตาม
สถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ประเทศทีส่งูขึน้	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในพืน้ที่
ภาคใต้ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึน
ร้อยละ	5-6	ทุกปีอย่างต่อเนื่อง	
	 “ปัจจุบัน	 ภาคใต้มีโรงไฟฟ้าจ�ากัด	
ระบบไฟฟ้าในภาคใต้มีก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้ไฟฟ้า
ในภูมิภาค	 จึงต้องรับไฟฟ้าจากภาคกลาง	
โดยส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าเชือ่มมายงัภาคใต้	 
เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน	
ประกอบกบัปี	2559	เป็นปีทีโ่รงไฟฟ้าขนอม
เดิมจะต้องถูกปลดออกจากระบบผลิต
ไฟฟ้าเนื่องจากครบก�าหนดอายุสัญญา	
เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม	 ก็พบว่า
เป็นโรงไฟฟ้าทีม่คีวามพร้อม	ทัง้ทีต่ัง้	ซึง่อยู่
บนพื้นที่เหมาะสม	และมีท่อก๊าซธรรมชาติ
และสายส่งไฟฟ้าพร้อม	หากสร้างโรงไฟฟ้า 
ใหม่ในพื้นที่เดิม	 ก็จะใช้เวลาก่อสร้าง
รวดเร็วและมีการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า
ที่น้อยกว่าท่ีสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่อื่นใน
ภาคใต้	คณะรฐัมนตรจีงึได้อนมุตัใิห้ด�าเนนิ
การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วย
ที่	 4	 เมื่อวันที่	 19	 มิถุนายน	 พ.ศ.2555	
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพและ 
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาพรวม
ของประเทศ	 โดยเฉพาะต่อราคาค่าไฟฟ้า
ของประชาชน	 การก่อสร ้างโครงการ 
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	 จึงได้เกิดขึ้น”	 

คุณวรวิทย์	โพธิสุข
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	 เมื่อจัดหาแหล่งเงินกู้ได้เรียบร้อย	
การเตรียมความพร้อมส�าหรับการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าเป็นสิง่ทีเ่อก็โก	กรุป๊	ให้ความส�าคญั 
เช่นกนั	คณุณรงค์	อนิเอยีว รองกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่	 สายงานปฏิบัติการ  
ท�าหน้าที่บริหารจัดการและดูแลภาพรวม
ของการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขนอม	
หน่วยที่	 4	 ได้เล่าถึงหน้าที่หลักในการ
บริหารจัดการโครงการให้แล้วเสร็จตาม
ก�าหนดและงบประมาณที่วางไว้
	 “เราตระหนักว ่าชุมชนให้โอกาส 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 และโรงไฟฟ้าขนอมได้สร้าง 
โรงไฟฟ้า	 หน่วยที่	 4	 นี้ในพ้ืนที่เดิม	 และ
โครงการนี้ถือเป็นโครงการขนาดใหญ	่ 
มีก�าลังการผลิต	 1	 ใน	 3	 ของปริมาณ 
ความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้	ซึง่จะเป็น 
ประโยชน ์ต ่อส ่วนรวม	 นอกจากนั้น	 
ยงัเป็นโครงการทีม่ผีูม้ส่ีวนร่วมจ�านวนมาก
และหลากหลายกลุ่ม	 จากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	ทุกขั้นตอนมีข้อก�าหนด 
และมีมิติที่ต ้องค�านึง ถึง 	 ทั้ ง เรื่ องคน	 
เวลา	 การท�างาน	 การเงิน	 โดยเฉพาะ 
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างการก่อสร้าง	
การวางแผน	 เตรียมความพร้อม	 และ
พยายามท�าอย่างดีที่สุด	ด้วยการประสาน
ความร่วมมือ	 ท�างานด้วยความเข้าใจ 
ซ่ึงกันและกัน	 และเป็นมืออาชีพจึงเป็น
สิ่งส�าคัญมาก	 แน่นอนว่าอุปสรรคใน
การท�างานย่อมมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดา	 
แต่ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี	 ด้วยความ
ร่วมมือและการสนับสนุนของทุกภาคส่วน	
ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ	 สถาบัน
การเงินต่างๆ	 ผู้รับเหมาก่อสร้าง	 ผู้บริหาร	
พนักงาน	 และที่ส�าคัญที่สุด	 คือ	 ชุมชน
อ�าเภอขนอม	 ที่ให้โอกาสและสนับสนุน
เอ็กโก	กรุ๊ป	และโรงไฟฟ้าขนอมเสมอมา”	

	 ทั้งนี้	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้เชิญธนาคาร
พาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เสนอข้อเสนอทางการเงิน	 เพื่อให้ได้แหล่ง
เงินกู ้ที่เหมาะสม	 ซ่ึงในที่สุดบริษัทฯ	 ได้
แหล่งเงินกู ้ทั้งหมดจากสถาบันการเงิน 
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ	 6	 แห่ง	
ประกอบด้วย	 JBIC,	 Bank	 of	 Tokyo-
Mitsubishi	UFJ	(BTMU),	Sumitomo	Mitsui	
Banking	Corporation	(SMBC),	Oversea-
Chinese	Banking	Corporation	(OCBC	
Bank),	MIZUHO	และธนาคารกรุงเทพ	
ซึ่งร ่วมกันให้เงินกู ้ระยะยาว	 ในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ส่งผลให้เอ็กโก	 กรุ๊ป	 สามารถ
เสนอค่าไฟฟ้าในระดบัต�่า	ซึง่เป็นประโยชน์
ต ่อประชาชนและประเทศ	 ตลอดจน 
สามารถด�าเนินการก่อสร ้างโครงการ 
และบริหารโรงไฟฟ้าได้ตลอดอายุสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า

คุณปิยะ	เจตะสานนท์ คุณณรงค์	อินเอียว

	 หลังจากภาครัฐอนุมัติการก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้าแล้ว	ขัน้ตอนส�าคญัต่อมา	คอื	การ
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
โครงการ	 ซึ่งคุณปิยะ	 เจตะสานนท  ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงาน
บัญชีและการเงิน	 ได้เล่าให้ฟังว่า	 “สิ่งที ่
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ค�านึงถึงเป็นสิ่งแรกในการ
จัดหาเงินทุน	คือ	การหาเงินกู้ที่มีอายุระยะ
ยาวและอตัราดอกเบีย้ต�า่	โดยธนาคารเพือ่
ความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น	
หรือ	JBIC	(Japan	Bank	For	International	
Cooperation)	 เป็นสถาบันการเงินแห่ง
แรกที่บริษัทฯ	 มองไว้	 เนื่องจากบริษัทฯ	 
มีผู ้ถือหุ ้นญี่ปุน่อยู ่ด้วย	 เราจึงเชื่อว่าจะ
สามารถสนับสนุนซึ่ งกันและกันเพื่ อ
ประโยชน์ต่อภาพรวมการก่อสร้างโครงการ
ได้”	
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 ส�าหรับกระบวนการก่อสร้างและ
เทคโนโลยีของโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	
นี้	คุณชัยศักดิ์	 เต็กฮวด	ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	เอ็กโก	กรุ๊ป	และผู้อ�านวย
การโครงการโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	
ได้เล่าว่า	 “โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	 เป็น 
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมกังหันก๊าซ	
แบบแกนเพลาเดี่ยว	 (Single	 Shaft	 
Combined	Cycle)	 มีก�าลังการผลิตตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือ
หุ้น	930	 เมกะวัตต์	กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	 เป็นระยะเวลา	
25	ปี	ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	ตั้งอยู่
บนพืน้ทีป่ระมาณ	60	ไร่	โดยอยูใ่นพืน้ทีข่อง
โรงไฟฟ้าขนอมเดิม	และถือเป็นโรงไฟฟ้าที่
ใช้เทคโนโลยใีหม่ล่าสดุและมคีวามทนัสมยั
ทีส่ดุในประเทศไทยในปัจจบุนั	โดยสามารถ
ลดการใช้เชื้อเพลิงได้มาก	และสามารถลด
ปริมาณการระบายมลสาร	(ค่า	Emission)	
ที่เกิดจากเผาไหม้เชื้อเพลิงได้ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายและอีไอเอก�าหนด”	
	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	 ก่อสร้าง
แล้วเสร็จในระยะเวลา	 34	 เดือน	 ใช้ก�าลัง
คนประมาณ	2,700	 คน	 โดยมีผู้รับเหมา
ก่อสร้าง	(Consortium)	3	ราย	ประกอบด้วย	

Mitsubishi	Corporation	(MC)	ซึ่งมีหน้าที่
ดูแลรวบรวมและสรุปการด�าเนินงานของ
กลุ่มผู้รับเหมา	Mitsubishi	Hitachi	Power	
Systems	(MHPS)	เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์หลัก
ต่างๆ	 เช่น	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	และบริษัท	
ซิโน-ไทย	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 คอนสตรัก
ชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(STECON)	ดูแลงาน
โครงสร้างต่างๆ	
	 Mr.Motohiro	 Hagihara	 ผู้จัดการ
โครงการของ	 MHPS	 ได้พูดถึงหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการ
ก ่อสร ้างโครงการว ่า	 “เนื่องจากมีคน 
จ�านวนมากร ่วมท�างานในโครงการนี้	 
ดังนั้น	 ความรับผิดชอบหลัก	 จะอยู่ที่การ
ประสานงานในทุกเรื่องและกับทุกคน	 
เพ่ือให้การด�าเนินงานลุล่วงไปได้ด้วยด	ี 
ซึ่งพวกเราภูมิใจในโครงการนี้มาก	 ภูมิใจ
ที่ได้ช่วยสนับสนุนบริษัท	 รวมทั้งสนับสนุน 
คนไทย	 ในการสร้างโรงไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม 
ที่ทุกคนจะต้องภาคภูมิใจ”	

คุณชัยศักดิ์	เต็กฮวด
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ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 
ทันสมัยที่สุด ลดการใช้
เชื้อเพลิง และลดปริมาณ
การระบายมลสารได้ดีกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย
และอีไอเอก�าหนด
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 ในขณะที่ 	 คุณโกศล	 ศิริวาลย ์	 
ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่4  
กล่าวถึงความรู ้สึกในฐานะผู ้แทนของ
พนักงานว่า	 “เมื่อเห็นโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้าง
แล้วเสรจ็	นับเป็นความภาคภมูใิจของเราว่า
สิง่ทีเ่ราร่วมแรงร่วมใจกบัเพือ่นพนกังานใน
โครงการ	ท�าให้เราได้เห็นความส�าเร็จ	 โดย
สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ตามเป้าหมาย	 
ทั้งในเชิงของเทคนิคและระยะเวลา	 และ
เชื่อว่าโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	 จะเป็น 
โรงไฟฟ้าที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้”

	 ตลอดระยะเวลากว่า	 20	 ปี	 ตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โรงไฟฟ้าขนอมได  ้
มุ ่งมั่นพัฒนาการด�าเนินงานควบคู ่กับ 
การดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ต่อเนื่องตามวิสัยทัศน์ของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ที่มุ ่งด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าด้วยความใส่ใจ 
ที่จะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
สังคม
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เมื่อเราอยู่ตรงนี้ได้ ชุมชน
ต้องอยู่ได้ด้วย พึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบ
พี่น้อง โดยที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน โรงไฟฟ้าขนอม
มุ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
อย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คุณสืบศักดิ์	ชูฤทธิ์

	 คุณสืบศักดิ์ 	 ชูฤทธิ์ 	 กรรมการ 
ผูจ้ดัการ	บรษิทั	ผลติไฟฟ้าขนอม	จ�ากดั	
ได้เล่าถึงการด�าเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ดังกล่าวว่า	 “ที่โรงไฟฟ้าขนอม
เกดิขึน้ได้นัน้	เป็นเพราะชมุชนให้โอกาสเรา	 
เมื่อเราอยู่ตรงนี้ได้	 ชุมชนต้องอยู่ได้ด้วย	
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	 อยู ่กันแบบ 
พี่น ้ อง 	 โดยที่ ผ ่ านมาจนถึงป ัจจุบัน	 
โรงไฟฟ้าขนอมมุ่งเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
อย ่างมีประสิทธิภาพ	 ควบคู ่ กับการ 
ด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 
6	ด้านหลกั	ได้แก่	1)	การจ้างงานในท้องถิน่	
2)	การพฒันาเยาวชน	3)	การพฒันาทกัษะ
อาชีพ	 4)	 การดูแลสุขอนามัย	 5)	 การมี 
ส ่วนร ่วมพัฒนาสาธารณูปโภค	 และ	

6)	 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล ้อม	 แนวทางการด�าเนินงาน	 
มีทั้งการใช้ความรู ้	 ความสามารถ	 และ
ศักยภาพที่บริษัทและพนักงานของเรามี	
ท�าประโยชน์ให้กบัชมุชน	เช่น	การซ่อมแซม
ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงเรียน	 วัด	
พ้ืนที่สาธารณะต่างๆ	และการร่วมด�าเนิน
การเพื่อให้เกิดความยั่งยืน	 คือ	 ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว	 เช่น	 
การปลูกผักปลอดสารพิษภายใต้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงหรือการดูแลสุขภาพ
พ้ืนฐานของชุมชนโดยร่วมกับโรงพยาบาล
ขนอมตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับชุมชน	
ซึ่งเป็นการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิต
ไปพร้อมกัน”
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โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4 จะมีส่วนช่วยให้
การใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และเป็นผลดีต่อประชาชน
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 จะเห็นว่าภาพรวมของทั้งโครงการ	
นับตั้งแต่การวางแผนก่อนการก่อสร้าง	
การค�านึงถึงผลกระทบรอบด้าน	 ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และที่ส�าคัญ	
คือ	 ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า	 จนถึงประโยชน์ 
ทีป่ระเทศจะได้รบั	ทัง้หมดเป็นความมุง่มัน่ 
ที่เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ส่ิงที่ดี
ที่สุด	ดังเช่นที่คุณชนินทร์	เชาวน์นิรัติศัย	 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 
ได้กล่าวไว้
	 “โรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที่	 4	 เป็น
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในภาคใต้ 
ของประเทศไทย	 ซึ่งแน ่นอนว ่า	 จะมี 
ส่วนช่วยให้การใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 และเป็นผลดีต่อ
ประชาชน	 เพราะใช้ก๊าซธรรมชาติจาก
อ่าวไทย	 ลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงในการ
ผลิตไฟฟ้า	 ท�าให้ค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับที่
เหมาะสม	 ซึ่งผม	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน
เอ็กโก	กรุ๊ป	ทุกคน	มีความภูมิใจว่าเราได้
สร้าง	 และก�าลังบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
ที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต ่อ
ประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ความส�าเร็จของ 
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่4	ในวนันี	้ยงันบัเป็น
เพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น	 การเดินทางตลอด	 
25	 ปี	 นับจากนี้	 จะเป็นอีกย่างก้าวของ
เอ็กโก	กรุ๊ป	และโรงไฟฟ้าขนอม	ที่จะร่วม
สานวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นตั้งใจในการ 
อยู ่ร ่วมกับชุมชน	 สังคม	 และประเทศ	 
อย่างเป ็นประโยชน์และเกื้อกูลอย่าง 
ต่อเนื่องต่อไป”		

คุณชนินทร์	เชาวน์นิรัติศัย	 
กรรมการผู้จัดการใหญ่	เอ็กโก	กรุ๊ป	 
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ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

บริษัท รายละเอียด

โครงการโรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่	4	ของ	บริษัท	
ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด

(เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 99.99)	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	930	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	ด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้วเมื่อวันที่	19	มิถุนายน	2559	ในขณะที่โรงไฟฟ้า
ขนอมหน่วยที่	 2	 และ	 3	สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	และยุติการเดินเครื่องเพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในวันดังกล่าว 
เช่นเดียวกัน

บริษัท	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 90)	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 
กบั	กฟผ.	จ�านวน	80	เมกะวตัต์	และได้รบัเงนิส่วนเพิม่	(Adder)	จากกองทนุพฒันาไฟฟ้าส�านกังานคณะกรรมการก�ากบักจิการ
พลังงาน	 (สกพ.)	 จ�านวน	3.50	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	 เป็นระยะเวลา	 10	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 
93.50	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	97.72)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม	2559

บริษัท	คลองหลวง	
ยูทิลิตี้	จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	1	โครงการ	คือ	โครงการทีเจ	โคเจน	 
ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	 115	 เมกะวัตต์	 ตั้งอยู่ในต�าบลคลองหนึ่ง	 อ�าเภอ
คลองหลวง	 จังหวัดปทุมธานี	 มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 90	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	 25	ปี	 และมีสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน	12	 เมกะวัตต์	 และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน	13	ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม	 เป็นระยะเวลา	 
7	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	63.03	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	62.51)	คาดว่าจะ 
เริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560

บริษัท	บ้านโป่ง	ยูทิลิตี้	
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	โครงการเอสเค	โคเจน	
และโครงการทีพี	โคเจน	ซึ่งผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�้า	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งในแต่ละโครงการ	125	เมกะ
วัตต์	ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา	อ�าเภอบ้านโป่ง	จังหวัดราชบุรี	แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	 
เป็นระยะเวลา	25	ปี	 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน	40	 เมกะวัตต์	 และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน	100	ตันต่อชั่วโมง 
กับลูกค้าอุตสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	20	ปี	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	58.66	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	62.15)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2560

โครงการโรงไฟฟ้า
มาซินลอค	หน่วยที่	3	
ของ	บริษัท	มาซินลอค	
พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	
(เอ็มพีพีซีแอล)

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ	40.945)	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	 supercritical	 ขนาดก�าลังการ
ผลิตติดตั้ง	 335	 เมกะวัตต์	 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ามาซินลอคหน่วยที่	 1-2	 ขนาด	 630	 (2x315)	 เมกะวัตต์ 
ในปัจจุบันที่จังหวัดแซมบาเลส	บนเกาะลูซอน	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าและเริ่มการก่อสร้างใน 
วันที่	3	มีนาคม	2559	และมีการทยอยลงนามในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวม	119	เมกะวัตต์	และได้
ยืน่ต่อคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังานของฟิลปิปินส์เพือ่พจิารณาอนมุตัแิล้ว	โดยมเีป้าหมายการท�าสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้า
อย่างน้อยร้อยละ	85	ของก�าลงัไฟฟ้าตามสัญญารวมก่อนก�าหนดวนัเดนิเครือ่งเชงิพาณชิย์	ปัจจบุนัอยูใ่นขัน้ตอนการส�ารวจเพือ่
ออกแบบและเตรียมพื้นที่ส�าหรับงานก่อสร้าง	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางปี	2562	

สรุปผลการด�าเนินงาน
เดือนมิถุนายน-กันยายน 2559
ตลอดระยะเวลา 4 เดือน ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ด�าเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการสร้างความเจริญ
เตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยเหตกุารณ์ส�าคญัในช่วงเดอืนมถินุายนถงึเดอืนกนัยายนทีผ่่านมาสรปุได้ 
ดังนี้ 
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เงินปันผล จำ�นวน (บ�ท) จ่�ยจ�กกำ�ไรสุทธิ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมด�

0.70 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 เครดิตภาษีคืนได้

2.43 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 10 เครดิตภาษีคืนได้

0.09 ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 3 เครดิตภาษีคืนได้

0.03 ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้รับเครดิตในการคำานวณภาษีเงินปันผล

รวม 3.25 บ�ทต่อหุ้น

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค�านวณภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร ดังนี้

บริษัท รายละเอียด

โครงการเอสบีพีแอล	
ของ	บริษัท	ซาน	บัวนา
เวนทูรา	พาวเวอร์	จ�ากัด

(เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 49)	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	 supercritical	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	 
500	เมกะวตัต์	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเมาบนั	จงัหวดัเคซอน	สาธารณรัฐฟิลปิปินส์	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	Manila	Electric	Company	
(MERALCO)	จ�านวน	455	เมกะวตัต์	เป็นระยะเวลา	20	ปี	ซึง่สามารถขยายอายสุญัญาเพิม่ได้อีก	5	ปี	โดยปัจจบัุนอยูใ่นขัน้ตอน 
การส�ารวจเพื่อออกแบบและเตรียมพื้นที่ส�าหรับงานก่อสร้าง	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

โครงการไซยะบุรี	ของ
บริษัท	ไซยะบุรี	เพาเวอร์
จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถอืหุน้ในสดัส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น	(Run-of-River)	ในสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	1,220	เมกะวัตต์	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	66.23	
(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	51.40)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

	 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
	 เมื่อวันที่	 27	มิถุนายน	2559	บริษัท	สตาร์	 เอนเนอร์ยี	 จีโอเทอร์มอล	จ�ากัด	 (เอสอีจี)	 (เอ็กโก	กรุ๊ป	 ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 
ร้อยละ	20)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนใต้พิภพ	ในประเทศอินโดนีเซีย	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	227	เมกะวัตต์	ได้รับอนุมัติปรับอัตรา
ค่าไฟฟ้าใหม่ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งมีผลท�าให้อัตราค่าไฟฟ้าปรับสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ	40
	 ณ	วันที่	30	สิงหาคม	2559	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว	จ�านวน	23	แห่ง	คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4,048.85	เมกะวัตต์	
	 สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่	2	ปี	2559	ของเอ็กโก	กรุ๊ป	มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน	(FX)	และภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชี	และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	จ�านวน	2,296	ล้านบาท	ลดลงจากปีก่อนจ�านวน	301	ล้านบาท	โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ลดลงจ�านวน	174	ล้านบาท	ในขณะที่ธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน	127	ล้านบาท	
	 การประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
	 เมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 2559	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่	 8/2559	มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับ 
ผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	3.25	บาท	โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่	16	กันยายน	2559

โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4
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เกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

 นอกจากหน้าที่ในการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของระบบไฟฟ้าในภาคใต้แล้ว โรงไฟฟ้าขนอม ในกลุ่มเอ็กโก  
ยังยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัท ที่มุ ่งด�าเนินธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจ 
ทีจ่ะธ�ารงไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและการพฒันาสงัคม โดยมส่ีวนร่วมดแูลสิง่แวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี
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	 คุณสืบศักดิ์ 	 ชูฤทธิ์  กรรมการ 
ผูจ้ดัการ	บรษิทั	ผลติไฟฟ้าขนอม	จ�ากดั 
ได้เล่าถึงความร่วมมือและวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ	 ว ่า	 “โครงการส่งเสริม
อาชีพการท�าเกษตรกรรมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นโครงการความ
ร่วมมือ	4	ภาคส่วน	ได้แก่	โรงไฟฟ้าขนอม	 
ในฐานะภาคเอกชน	 ร่วมกับชุมชนอ�าเภอ
ขนอม	อ�าเภอขนอม	และส�านักงานเกษตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ตลอดจนส�านัก
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร	 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	 โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน	์
3	 ระดับ	 3	 ด้าน	 คือ	 1) ระดับบุคคล-
ด ้านสุขอนามัย 	 ด ้วยการมีสุขภาพด	ี 
2 )  ระดับชุมชน-ด ้ านการพัฒนา 

	 Life	magazine	ฉบับนี้	 ขอน�าเสนอ
โครงการเพื่อชุมชนที่โรงไฟฟ้าขนอมได้
น้อมน�า	 “แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 
ของพระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว	 
มาประยุกต์ใช้	ริเริ่มและด�าเนิน	“โครงการ
ส ่งเสริมอาชีพการท�าเกษตรกรรม	 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”	ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์	 2559	 เป็นต้นมา	 ด้วย
ความร่วมมือระหว่างโรงไฟฟ้า	 ชุมชน	
หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการในพื้นที่
อ�าเภอขนอมและจังหวัดนครศรีธรรมราช	
เพือ่ส่งเสริมการพฒันาทกัษะอาชพี	เพิม่พนู
รายได้ให้ชาวอ�าเภอขนอม	ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกร	และยังดีต่อสุขภาพ	รวมทั้งดีต่อ
สิ่งแวดล้อมอีกด้วย

คุณสืบศักดิ์	ชูฤทธิ์



คุณธวัชชัย	แท้เที่ยง
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ทักษะอาชีพ	 ด้วยการมีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่ม	 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ใน
ระยะยาว	 และ	3) ระดับประเทศ-ด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	ด้วยการมีส่วนร่วมฟื้นฟูและ
รักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมให้
อดุมสมบรูณ์	พืน้ดนิปลอดสารเคม	ีมคีวาม
สมดุลเกิดขึ้นในระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
	 คุณธวัชชัย	แท้เที่ยง	นายอ�าเภอ
ขนอม	 กล่าวว่า	 “อาชีพหลักของพี่น้อง
ขนอม	คือ	การเกษตร	เช่น	ยางพารา	ปาล์ม
น�้ามัน	 และสวนผลไม้	 ส�าหรับโครงการฯ	 
นี้	อ�าเภอขนอมได้ร่วมกับส�านักงานเกษตร
จงัหวัดนครศรธีรรมราช	และโรงไฟฟ้าขนอม	 
ด�าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที ่
จะท�าให้พี่น้องเกษตรกร	 มีชีวิตอยู่อย่างมี
ความสุขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	 
สนับสนุนให ้ เกษตรกรมีอาชีพ เสริม	 
มรีายได้เพิม่	ทีส่�าคญั	คอื	ขณะนีข้นอมเป็น
เมืองท่องเที่ยว	 มีร้านอาหารและโรงแรม
จ�านวนมาก	 อาหารที่วัตถุดิบผลิตอย่าง
ปลอดภัย	 ปลอดสารเคมี	 จะช่วยส่งเสริม
การท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย”	

	 นายประยรู	ยศตนัต	ิผูจ้ดัการส่วน
พัสดุ	 โรงไฟฟ้าขนอม	 ในกลุ่มเอ็กโก  
หัวหน้าคณะท�างานผู้รับผิดชอบโครงการฯ	 
ซึ่งน�าทีมพี่น้องและเพื่อนพนักงานลงพื้นที่
ให้ความรู้	 และสาธิตวิธีการท�าปุ๋ยอินทรีย์	
สตูรต่างๆ	ให้กบัชมุชน	ได้เล่าถงึการด�าเนนิ
โครงการว่า	“เราเข้ามาช่วยในเบือ้งต้น	เช่น	
การจัดเตรียมสถานที่	 การจัดหาวัตถุดิบ
และเครือ่งมอื	ประสานความร่วมมอืกบันกั
วิชาการ	 เพื่อให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร	
วิธีการเพาะปลูก	 การบ�ารุงดูแลรักษา	
ตลอดจนการป้องกันแมลงและโรคต่างๆ	 
โดยอาศัยการปลูกพืชหลายชนิดแบบ
หมุนเวียน	 เพื่อทั้งป้องกันโรคและปรับ
สมดุลของสภาพดิน	 นอกจากนั้น	 ยัง
วางแผนรอบการปลูกและการเก็บเก่ียว
เพือ่ให้ได้ผลผลติทีจ่ะช่วยสร้างรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง	 ตลอดจนจัดหาตลาดหรือแหล่ง
รับซื้อพืชผักให้กับชุมชนด้วย	 โดยปัจจุบัน
ตลาดทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธานเีป็นตลาดหลกั	
สามารถรับซ้ือผลผลิตได้ทุกวัน	 เกษตรกร
เพียงศึกษาและลงมือท� า 	 เราลงทุน 
ค่าใช้จ่ายในรอบแรกให้ทั้งหมด	และเป็น
พี่เลี้ยงช่วยดูแลจนเข้มแข็ง	 เมื่อปลูกผัก

รอบแรกได้	 จะให้ชุมชนแบ่งเงินส่วนหนึ่ง
ไว้เพื่อจัดซื้อวัสดุส�าหรับรอบต่อไป	ชุมชน
กจ็ะค่อยๆ	เรยีนรูแ้ละพฒันา	ทัง้การบรหิาร
จัดการและการผลิต”
	 ปัจจบุนั	โครงการส่งเสรมิอาชพีการท�า 
เกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ 
พอเพียงได้ด�าเนินการในพ้ืนที่	 3	 ต�าบล	
ได้แก่	 บ้านท่าม่วง	 ต�าบลท้องเนียน	บ้าน
คูนา	ต�าบลควนทอง	และบ้านพังมะพร้าว	 
ต�าบลขนอม	 มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
กว่า	20	คน	รวมพื้นที่เพาะปลูกกว่า	20	ไร่	
โดยแปลงเพาะปลกูของบ้านท่าม่วงได้เกบ็
ผลผลิตรอบแรกแล้ว	 แปลงของบ้านคูนา	
ก�าลงัอยูร่ะหว่างเกบ็ผลผลติ	และแปลงบ้าน 
พังมะพร้าว	 ก�าลังเตรียมสถานที่เพ่ือลง
พันธุ์พืช	
	 คุณพิทักษ์	 ใจรัก	 หัวหน้ากลุ ่ม
โครงการเกษตรบ้านท่าม่วง	 เล่าถึง
ความรู้สึกหลังเข้าร่วมโครงการฯ	 ว่า	 “ได้
ทราบข่าวโครงการนี้จากโรงไฟฟ้าขนอม	
ชอบโครงการ	 เพราะชอบปลูกผัก	ปลูกผัก	 
4	ชนิด	มีผักกาด	กวางตุ้ง	คะน้า	และผักบุ้ง	 
ใช้พื้นที่ทั้งหมด	 3	 ไร ่ 	 มีสมาชิกที่ร ่วม 
ช่วยกนั	6	คน	เราใช้ปุย๋ทีผ่ลติเอง	ปราศจาก
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สารเคมี	 ปลอดภัยส�าหรับผักและสุขภาพ
ของทุกคน”	
	 คุณโกศล	 งามยิ่ง	 ประธานกลุ่ม
โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
ตามแนวทางพระราชด�าริ	 บ้านคูนา	 
อีกหนึ่งผู ้แทนกลุ ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ  
เล่าว่า “กลุ ่มของเรามีสมาชิก	 10	 คน	 
ช่วยกันปลูกผักบนพ้ืนที่	 10	 ไร่	 ซึ่งพ้ืนที่นี้
เป็นของชาวบ้านทีอ่ทุศิให้เราท�าโครงการฯ	 
โดยปลูกผักหลากหลายชนิด	 เช่น	 ผักบุ้ง	
คะน้า	 ผักกาดขาว	แตงกวา	ปุ๋ยก็ผลิตเอง	 
โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น	 น�ามาหมักเป็น 
ปุ๋ยชีวภาพ	ใช้ระบบการให้น�้าแบบน�้าหยด	
เพ่ือการประหยัดน�้า	 ถ้าใครว่างก็มาดูแล
ในพื้นที่ของตัวเอง	เช่น	ปลูกผัก	ถอนหญ้า	
ปีหน้าคิดว่าถ้ามีก�าลังทรัพย์พอ	 ตั้งใจจะ
ขยายเป็นอาชีพหลัก”	
	 คุณประยูรยังเล่าว่า	 “สมาชิกกลุ่ม
มีข ้อตกลงร ่วมกันในการจัดสรรพื้นที่ 
เพาะปลกูให้คนละไม่น้อยกว่า	2	งาน	พืน้ที่	 
2	งานนี	้หากท�าได้ตามเป้าหมาย	จะมรีายได้ 
ขั้นต�่า	 10,000	 บาทต่อเดือน	 ซึ่งช่วยให้
ครอบครัวอยู่ได้	 และหลังจากที่เกษตรกร 
ทัง้	3	กลุม่	ด�าเนนิการจนเชีย่วชาญ	มคีวาม
พร้อมในการส่งผลผลติให้กบัตลาดอย่างดี 
แล้ว	 จะขยายสู่กลุ่มอื่น	 เพื่อให้ครอบคลุม
พื้นที่อ�าเภอขนอมอย่างน้อยต�าบลละ	 
1	กลุม่	รวมถงึอาจขยายเป็นการปลกูผลไม้
ที่ชุมชนยังใช้สารเคมี	 โดยจะทดลองปลูก 
ในแปลงทีม่ก่ีอน	เมือ่ได้ผล	จะน�าเกษตรกร
มาศึกษาดูงานและน้อมน�าเพื่อขยายกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์นี้ต่อไป”
	 การด�าเนนิโครงการฯ	ภายใต้แนวคดิ
เศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน�า
ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนใน
ฐานะผูผ้ลติ	ให้พึง่พาตนเองในระยะยาวได้	
ควบคู่กับการมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	
ซึ่งจะเอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดี	 และการอยู่
ร่วมกนัอย่างยัง่ยนืและสมดลุในอนาคต	



24   JUL - SEP  2016

talk tell told

โรงไฟฟ้าขนอม
หน่วยที่ 4
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	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่4	เป็นหนึง่ในโครงการตามแผนพฒันาก�าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2555-2573 
หรอื PDP 2010 ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่3 เพือ่รองรบัความต้องการใช้ไฟฟ้าทีเ่พิม่ขึน้ และเสรมิสร้างความมัน่คงให้กบัระบบ
ไฟฟ้าภาคใต้และระบบไฟฟ้าของประเทศ ตามสถานการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศทีส่งูขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในพื้นที่ภาคใต้ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-6 ทุกปีอย่างต่อเนื่อง
 ทัง้นี ้ในปัจจบุนัระบบไฟฟ้าในภาคใต้มกี�าลงัการผลติไฟฟ้าไม่เพยีงพอกบัความต้องการใช้ไฟฟ้าในภมูภิาค จงึต้อง
รับไฟฟ้าจากภาคกลาง โดยส่งผ่านสายส่งเชื่อมมายังภาคใต้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้
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	 ระยะเวลาด�าเนินงาน
	 19	 มิถุนายน	 2555	 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนอม	 
หน่วยที่	4	ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี	ให้ด�าเนินการก่อสร้าง	
	 5	เมษายน	2556	ได้รบัความเหน็ชอบรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(Environment	Impact	Assessment	-	EIA)	
จากส�านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 18	 พฤษภาคม	 2556	 ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง 
โรงไฟฟ้ากับผู้รับจ้าง	 (EPC	Contractors)	 ได้แก่	บริษัท	มิตซูบิชิ	 
คอร์เปอเรชั่น	 จ�ากัด	 บริษัท	 มิตซูบิชิ	 ฮิตาชิ	 พาวเวอร์	 ซิสเต็มส์	
จ�ากัด	และบริษัท	ชิโนไทยเอ็นจิเนียริ่ง	แอนด์	คอนสตรัคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	
	 19	 สิงหาคม	 2556	 เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง	 มีระยะเวลา
ก่อสร้างประมาณ	34	เดือน	
	 19	มถินุายน	2559	เริม่จ่ายไฟฟ้าเชงิพาณชิย์	โดยมสีญัญา
ซือ้ขายไฟฟ้า	(Power	Purchase	Agreement	-PPA)	กบัการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	930	เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	
25	ปี

	 สถานที่ตั้ง
	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	สร้างทดแทนโรงไฟฟ้าขนอมเดิม	
ตั้งอยู่ใน	ต�าบลท้องเนียน	อ�าเภอขนอม	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ลักษณะโรงไฟฟ้า
	 โรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที่	 4	 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนร่วมกังหันก๊าซแบบแกนเพลาเดี่ยว	 (Single	 Shaft	 
Combined	Cycle)	จ�านวน	2	ชุด	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	 
(Gross	Output)	970	เมกะวตัต์	ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิหลกั	
โดยในแต่ละชุดประกอบด้วย
	 •	เครื่องกังหันก๊าซ (Gas Turbine)	จ�านวน	1	เครื่อง
	 •	เครื่องกังหันไอน�้า (Steam Turbine)		จ�านวน	1	เครื่อง
	 ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างเครื่องกังหันก๊าซ	 เครื่อง
กังหันไอน�้า	 และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	 โดยใช้พลังงานความร้อน
จากการเผาไหม้เชือ้เพลงิก๊าซในเครือ่งกงัหนัก๊าซเป็นแหล่งก�าเนดิ
พลังงาน	ต่อเพลาเข้ากับเครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	และใช้ไอเสียที่ออก
จากเครื่องกังหันก๊าซเป็นแหล่งก�าเนิดพลังงานในการผลิตไอน�้า	
เพ่ือขับเคล่ือนเครื่องกังหันไอน�้า	 ซึ่งต่อร่วมอยู่บนเพลาเดียวกัน
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

เชื้อเพลิง
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่4	ใช้ก๊าซธรรมชาตจิากแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยเป็นเช้ือเพลิงหลัก	 โดยมีปริมาณความต้องการใช ้
ก๊าซธรรมชาติประมาณ	180	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	ที่มีค่าความ
ร้อนของก๊าซธรรมชาติ	ประมาณ	820	บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต	และ
ได้ออกแบบให้สามารถใช้น�้ามันดีเซล	 เป็นเชื้อเพลิงส�ารองใน
กรณีฉุกเฉิน

	 แหล่งน�้า
	 น�้าดิบ	 สูบจากบ่อเก็บน�้าคลองบ้านกลางและบ่อเก็บน�้า
บางคู	 เพ่ือผลิตน�้าใช้ในระบบผลิตไอน�้าและกิจกรรมต่างๆ	 ของ
โรงไฟฟ้า
	 น�้าหล่อเย็น	 สูบจากคลองขนอมและระบายลงสู่ทะเลใน
ปริมาณเท่าเดิม	 เป็นระบบระบายความร้อนแบบใช้ครั้งเดียว	 
ไม่หมุนเวียน	(Once	Through)
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	 การจ่ายไฟฟ้า
	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	 ส่งไฟฟ้าที่ผลิตได้ผ่านสายส่ง
ขนาด	230	กิโลโวลต์	ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขนอม

	 การเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและการบ�ารุงรักษา
	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	ใช้เจ้าหน้าที่จากโรงไฟฟ้าขนอม
เดิม	ซึ่งมีประสบการณ์ในการเดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า
พลังความร้อนร่วมมาเป็นผู้ดูแล	 นอกจากนี้	 ยังได้ท�าสัญญา	
Long	 Term	Service	Agreement	 (LTSA)	 กับบริษัท	 มิตซูบิช	ิ
คอร์เปอเรชั่น	จ�ากัด	ด้วย

	 ประโยชน์ที่ได้รับ
	 ระดับประเทศ
	 •	เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้	สามารถ
รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างเพียงพอ	และมีเสถียรภาพ
	 •	ลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าที่ส่งมาจากภาคกลาง	และ
เพิ่มความคล่องตัวในการควบคุมและจ่ายไฟฟ้า
	 •	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า	 โดยใช้ทรัพยากร 
ก๊าชธรรมชาติจากแหล่งอ่าวไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
	 •	 การมีโรงไฟฟ้าใหม่ในพ้ืนที่เดิมจะช่วยเสริมให้โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติขนอมที่เป็นแหล่งผลิต	LPG	แห่งเดียวของภาคใต	้
สามารถผลติ	LPG	ได้อย่างต่อเนือ่ง	ลดการชดเชยการน�าเข้า	LPG	
จากต่างประเทศ	ประมาณ	ปีละ	6,000	ล้านบาท

	 ระดับท้องถิ่น
	 •	 ส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพ	 ตลอดจนการกระจาย 
รายได้ในพื้นที่
	 •	 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 วิถีชีวิตชุมชน	 อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 •	 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของอ�าเภอขนอมและจังหวัดนครศรีธรรมราช	
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money talk

	 การวางแผนสะสมความมั่งคั่งนั้น	 เราต ้องพิจารณา 
ระยะเวลาและความส�าคัญของเป้าหมายนั้นๆ	 เช่น	 ถ้าต้องการ
เตรียมเงินเป็นค่าเล่าเรียนให้บุตรในอีก	3	ปีข้างหน้า	 เป้าหมายนี้ 
มีความส�าคัญมาก	 การเตรียมเงินก้อนนี้	 ก็ต้องเสี่ยงน้อยมาก	
เช่น	ทยอยออมในธนาคาร	หรือกองทุนรวมตลาดเงิน	 แต่ถ้าเป็น
เป้าหมายที่มีระยะเวลาค่อนข้างนาน	 หรือมีความส�าคัญน้อย	 
เช่น	แผนท่องเท่ียวมีมากก็ดี	 มีน้อยไปบ้างก็ไม่เป็นไร	 เป้าหมาย
แบบนี้ก็สามารถลงทุนในตราสารทางการเงิน	ที่มีความเสี่ยงสูงได้	 
เช่น	ลงทุนในหลักทรัพย์	 หรือ	 อนุพันธ์	 แต่ส�าหรับบางเป้าหมาย	
เช่น	 เป้าหมายการเกษียณอายุเป็นเป้าหมายที่มีระยะเวลานาน	
แต่เป็นเป้าหมายทีม่คีวามส�าคญัมาก	เพราะเป็นเป้าหมายทางการ
เงินที่ไม่มีไม่ได้	 ทุกคนจะต้องเกษียณ	และจะไม่มีรายได้จากการ
ท�างาน	แต่รายจ่ายในการด�าเนินชีวิตยังคงมีอยู่	 การวางแผนเงิน
ก้อนนี้	 ต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างมากมีวิธีในการจัดการได้หลาย
รูปแบบ	แต่มีอยู่	2	รูปแบบ	ที่อยากจะแนะน�า	คือ
	 วิธีแรก	 เป็นการทยอยลงทุนในพอร์ตการลงทุนที่มีการ
จัดสรรตามความเสี่ยงของผู้ลงทุน	 แบ่งสัดส่วนไประหว่างหุ้น
ตราสารหนีเ้งนิสดอายนุ้อย	กร็บัความเสีย่งได้มากพอเวลาผ่านไป
ก็ค่อยๆ	ปรับสัดส่วนในพอร์ต	ให้มีความเสี่ยงลดลงเรื่อยๆ	จนใกล้
เกษียณ	พอร์ตของเราก็จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่าๆ

	 วิธีที่สอง	 เราแบ่งเป้าหมายเงินเกษียณออกเป็น	 2	 ส่วน
ก่อน	คือ	 ส่วนของรายจ่ายจ�าเป็นและส่วนที่สองเป็นรายจ่ายไม่
จ�าเป็น	 ในส่วนของรายจ่ายจ�าเป็น	 ก็คือ	 รายจ่ายขั้นต�่าที่ต้องใช้
ในชีวิตประจ�าวัน	 เงินส่วนนี้ต้องอยู่ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า	 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์

การบริหารความมั่งคั่ง
 เป้าหมายทางการเงนิของคนส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กนั เช่น การเตรยีมเงนิเพือ่การเกษยีณอาย ุการเตรยีมเงนิ
เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร การเตรียมเงินเพื่อซื้อสินค้าชิ้นใหญ่ราคาแพง เช่น บ้าน รถ หรือการเตรียมเงิน
เพือ่การท่องเทีย่ว เป้าหมายเหล่านี ้แม้ว่าจะมวีตัถปุระสงค์แตกต่างกนั แต่เราสามารถประมาณการหาจ�านวนเงนิ
ที่ต้องจ่ายและก�าหนดระยะเวลาที่ต้องใช้เงินได้เหมือนกัน ในทางภาษาการเงิน เรียกว่า Wealth Accumulation 
หรือ การสะสมความมั่งคั่ง
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ครั้งเราต้องสูญเสียเงินทองไปกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่ามัน
จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองหรือคนในครอบครัว	 เช่น	การเกิดอุบัติเหตุ	
การเป็นโรคร้ายแรงหรือเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาลท�าให้เรา
ต้องน�าเงนิทีเ่ตรยีมไว้ส�าหรบัเป้าหมายทางการเงนิอืน่ๆ	มาใช้จ่าย
ก่อน	ท�าให้เป้าหมายความมัง่คัง่ทีเ่ราตัง้ใจไว้	ไปไม่ถงึฝันสกัท	ีหรอื
การสญูเสยีหวัหน้าครอบครวั	ท�าให้รายได้หลกัของครอบครวัหาย
ไปเป้าหมายต่างๆ	ที่ตั้งใจไว้	 เช่น	 จะส่งให้ลูกเรียนต่อหรือเงินใช้
จ่ายต่างๆ	ของคนในอปุการะ	กจ็ะไม่มอีกีต่อไป	เพือ่ทีจ่ะแก้ปัญหา
หรอืวางแผนรบัมอืกบัเหตกุารณ์เหล่านี	้เราจงึต้องเตรยีมเงนิสดไว้
ก้อนหนึ่ง	 ค�าถามส�าคัญ	คือ	ต้องเตรียมไว้เท่าไร	ถ้าไม่เยอะมาก	
เช่น	หนึง่แสนหรอืสองแสน	กอ็าจจะพอเตรยีมได้	แต่ถ้าต้องเตรยีม 
เป็นค่ารกัษาโรคร้ายแรงสกัล้านสองล้านบาท	กด็จูะยากพอสมควร	
สิ่งที่เราสามารถท�าได้	ก็คือ	การโอนความเสี่ยงเหล่านี้ไปให้บริษัท
ประกันชีวิต	หรือประกันภัยรับผิดชอบแทน	 โดยแลกกับการจ่าย
เบี้ยประกันในทางการเงิน	 เราเรียกว่า	Wealth	 Protection	หรือ	
การวางแผนปกป้องความมั่งคั่งของเรา
	 ในการวางแผนปกป้องความมัง่คัง่	มสีนิค้ามากมายในตลาด
ต้องเลือกให้ตรงกับความต้องการของเราจริงๆ	 เช่น	 เราต้องการ
คุ้มครองรายได้ให้กับครอบครัว	แต่ไปซื้อประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์	 เพราะคิดว่าถ้าไม่ตายก็ยังได้เงินคืนกลับมา	 ไม่ได้จ่ายเงิน
ทิง้	ซึง่ต้องแลกกบัทนุประกนัชวีติทีน้่อยลง	ทีไ่ม่สามารถรองรบักบั
ค่าใช้จ่ายของครอบครวัได้	วตัถปุระสงค์กผ็ดิเพีย้นไป	ในกรณนีีเ้รา
กค็วรซือ้ประกนัชวีติแบบชัว่ระยะเวลาหรอืแบบตลอดชพีแทนเบีย้
ประกัน	ก็จะถูกกว่าแบบสะสมทรัพย์ที่ทุนประกันเท่าๆ	กัน
	 ยังเหลือขั้นตอนสุดท้ายอีกหนึ่งขั้นตอน	ก็คือ	 การวางแผน
ส่งต่อทรัพย์สิน	 หรือ	Wealth	 Transferring	 เมื่อเราเกิดมาไม่มี
อะไรติดตัวมาด้วย	 เวลาจากไปก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้	 ทรัพย์สิน
ที่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมด	 ก็ต้องถูกส่งมอบต่อให้ทายาท	 ถ้าเรา
ไม่ท�าพินัยกรรม	 ทรัพย์สินเหล่านี้ก็จะถูกจัดสรรให้ทายาทตาม
กฎหมายมรดก	ซึง่อาจจะตรงใจหรอืไม่ตรงใจเรากไ็ด้	ในกรณนีีเ้รา
สามารถแสดงเจตจ�านงของเราไว้ได้	ว่าจะยกทรพัย์สนิให้ใคร	หรอื
จะมอบหมายความรบัผดิชอบต่างๆ	ให้คนไหนกไ็ด้	ผ่านการจดัท�า
พินัยกรรม	 ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทะเลาะหรือขัดแย้งกันในหมู่ 
ลูกหลาน	และสามารถจัดการแบ่งปันทรัพย์สินเหล่านี้ได้เร็วขึ้น
	 เรื่องของการบริหารความมั่งคั่ง	 มีรายละเอียดอีกมากมาย	 
ทีก่ล่าวมาถอืเป็นจดุเริม่ต้นทีอ่ยากให้ทกุคนได้เริม่ต้น	ทีจ่ะวางแผน
ความมัง่คัง่ของตนเองขึน้มา	ไม่มกีารเรยีนรูใ้ดทีจ่ะดเีท่าการเรยีนรู้
ด้วยการลงมอืท�า	และการเดนิทางนบัหมืน่ลี	้สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุ	กค็อื	
การออกเดินก้าวแรก	

ต้องการันตีได้	เช่น	พันธบัตรกรมธรรม์แบบบ�านาญ	หรือกรมธรรม์
แบบสะสมทรพัย์	แต่ไม่แนะน�าให้ฝากธนาคาร	เพราะสามารถถอน
เงินออกไปใช้ได้ง่าย	 เงินที่มีอาจจะเก็บไปไม่ถึงเกษียณอายุ	 ส่วน
ที่สองรายจ่ายไม่จ�าเป็น	 เงินส่วนนี้เราสามารถน�าไปวางแผนการ
ลงทุนทยอยลงทุนแต่พอร์ตลงทุนวิธีที่สองนี้จะแตกต่างจากพอร์ต
ลงทนุในวิธแีรก	คอื	สามารถรบัความเสีย่งได้มากกว่า	ทนแรงกดดนั
จากสภาพเศรษฐกิจได้ดีกว่า
	 เมือ่เรามเีป้าหมายชดัเจน	มกีารแบ่งเงนิส่วนหนึง่จากรายได้ 
ในปัจจุบันมาเก็บออมมาลงทุน	 และที่ส�าคัญรักษาวินัยในการ
ออมได้	โอกาสสู่ความมั่งคั่งก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้ว	เพียงแต่ในบาง
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	 วางแผนให้ดี	 เมนูให้โดน	แน่นอนว่าวัตถุดิบในการเตรียม
อาหารกเ็ป็นเรือ่งส�าคญั	บางครัง้กไ็ม่จ�าเป็นต้องเป็นอาหารหายาก	
หรือต้องหรูหราเสมอไป	 ลองคิดเมนูที่ท�าจากวัตถุดิบในท้องถิ่น	 
ซึ่งราคาไม่แพง	คุณภาพดี	คิดเป็นเมนูเก๋ๆ	ตกแต่งดีๆ	ให้สวยงาม
ก็จะช่วยลดงบประมาณในการซื้ออาหารแพงๆ	 หรือการน�าผลไม้
ตามฤดูกาลมาใช้ในงานก็เป็นทางเลือกที่ท�าได้ง่ายๆ	 อีกวิธีหนึ่ง	
งดใช้อุปกรณ์พลาสติกหรือโฟม	 เราไม่ควรเป็นหนึ่งในการเพิ่ม 

Go GReen

การใช้จานหรือช้อนที่ท�าจากพลาสติกหรือโฟม	 การใช้จานหรือ
ช้อนทีช่่วยกนัเตรยีมมาจากบ้านกเ็ป็นอกีทางทีช่่วยลดจ�านวนขยะ	 
และมลพิษที่จะเพ่ิมให้กับโลกใบนี้อย่างมหาศาลในช่วงเทศกาล	
และแน่นอนว่าเราจะได้ไม่ต้องส้ินเปลือง	 เสียเงินไปซื้อจาน	ช้อน
หรอืแก้วพลาสสกิใหม่ทกุปี	เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายปาร์ตีปี้นีข้อง
คุณได้มากเลยทีเดียว

 ใกล้ปลายปีเข้ามาทกุท ีแน่นอนว่าช่วงนีง้านเทศกาลเฉลมิฉลองต่างๆ เริม่ทยอยจดักนัอย่างต่อเนือ่ง ทัง้ทีท่�างาน หรอื
ใครที่มีเพื่อนเยอะ ก็ต้องไปร่วมหลายงาน หลายกลุ่ม หากมานับจ�านวนปาร์ตี้ทั้งประเทศ หรือทั้งโลก ตัวเลขคงมหาศาล
อย่างแน่นอน จะดีแค่ไหนหากเรามาช่วยกันคิดธีมงานปาร์ตี้สีเขียว ด้วยการจัดรูปแบบปาร์ตี้ที่บ้าน ตระเตรียมไอเดียใน
การประหยัดพลังงานรูปแบบต่างๆ ลองมาดูกันว่า มีไอเดียในการช่วยโลกใบนี้ด้วยปาร์ตี้ของเราอย่างไรบ้าง?

Welcome to the (Green) Party



F.Y.I.	
Carpool!	Go	to	the	Party	น่าจะเป็นไอเดียที่ฝากไว้ให้กับ
กลุ่มเพื่อนๆ	ที่มีเส้นทางเดียวกัน	จุดหมายเดียวกัน	ไปด้วยกัน
นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานน�้ามันแล้ว	หากมีพลขับที่ไม่
ดื่มด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความอุ่นใจ	ปลอดภัย	และเป็นปาร์ตี้ที่สุด
ประทับใจอีกหนึ่งปีส�าหรับคุณเลยทีเดียวครับ
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Green Idea Party Props นอกจากการเก็บเอา
พร็อพของตกแต่งจากงานปาร ์ตี้ ในปีต ่างๆ	 ไว ้น�ากลับมา
ใช้ใหม่จะเป็นไอเดียในการประหยัดเงินและพลังงงานโลก
แล้ว	 การน�าเอาวัสดุเหลือใช้มาบวกไอเดียศิลปะและการเป็น 
นักประดิษฐ์ในตัวคุณมาสร้างสีสันให้ปาร์ ต้ีป ีนี้ 	 ก็น ่าสนใจ	
อาทิ	 น�ากระดาษเก่ามาท�าเป็นหมวกไว้เป ็นพร็อพถ่ายรูป	 
วอลล์เปเปอร์ที่ท�ามาจากแพ็กเกจขนม	 หรือกล่องเค้กสีสวยๆ	
หรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์ต่างๆ	 ที่เหลือใช้ยังสามารถน�ามาท�า
เป็นกล่องของขวัญจัดเป็นมุมตกแต่ง	 display	 เล็กๆ	 ก็น่าสนใจ 

Sound & Music ในยุคที่เทรนด์การแฮงค์เอาท์เปล่ียน
จากผับเสียงดัง	 เป็นคนให้สนใจกับการนั่งร้านชิลล์เพ่ือสังสรรค	์ 
ดังนั้น	 หากเราแอบขโมยไอเดียนี้มาท�ากับปาร์ตี้ที่บ้านเราคงเก๋	
เท่และ	 Smart	 ไม่เบา	 เพียงแค่เปิดเพลงเบาๆ	 หรือกีตาร์เพียง
หนึ่งตัวก็สามารถสร้างปาร์ตี้อบอุ่น	 สนุกสนานเป็นกันเอง	แทนที่
จะเปิดเพลงเสียงดังอันท�าให้เกิดมลพิษทางเสียง	 เปลืองไฟ 
ที่ใช้ส�าหรับเครื่องเสียง	หรือไฟตกแต่งเพื่อสร้างความเร้าใจ	

Light Ideas  แน่นอนว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีไฟ
ส�าหรับปาร์ตี้บ้างไม่มากก็น้อย	 แนะน�าให้ใช้หลอดไฟ	 LED	
ข ้อดีของหลอดประเภทนี้นอกจากจะมีประสิทธิภาพ	 แล้ว
หลอดไฟประเภทนี้จะแปลงกระแสไฟฟ้าโดยตรงเป็นแสงสว่าง	 
และไม่มีความร้อน	ประหยัดพลังงานได้ถึง	 90%	 เป็นมิตรกับ 
ส่ิงเเวดล้อม	 ปราศจากสารพิษ	 ประหยัดพลังงาน	 ซ่ึงปัจจุบัน 
กม็กีารดไีซน์หลอดไฟส�าหรบัใช้จดังานปาร์ตีท้ีด่สูวยงามแปลกตา
ให้ได้เลือกใช้มากมาย	



“เมอืงคอน” หรอื นครศรธีรรมราช เป็นเมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน
และสัมผัสได้ถึงความมีเสน่ห์ทุกครั้งที่มาเยือน ณ ที่แห่งนี้ ป่าไม้ยังอุดม
สมบูรณ์และสวยงาม ผู้คนยังคงรักษาวัฒนธรรมตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ 
รุ่นลูกถึงรุ่นหลาน ทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองพุทธแห่งแดนใต้ จึงเป็นการ
หลอมรวมกันระหว่าง “ธรรมะ” และ “ธรรมชาติ” ให้เป็นหนึ่งเดียว

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
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เมืองคอน เมืองสองธรรม



ศาลหลักเมือง
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 ถ้าให้พูดถึงเมืองนครนี้แน่นอนต้องนึกถึงพระธาตุเจดีย์ที่
ยิ่งใหญ่	ความเจริญรุ่งเรืองของศาสนาพุทธ	วิถีชีวิตชาวเล	อาหาร
ปักษ์ใต้รสดั้งเดิม	 ธรรมชาติที่สวยงาม	และความแน่นแฟ้นของ
วัฒนธรรมไทยที่หลากหลายของเช้ือชาติแต่อยู่ด้วยกันได้อย่าง
กลมกลืนทั้งคนไทย	คนจีน	และคนมุสลิม	นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่ง
ในที่เที่ยวโครงการเมืองต้องห้าม...พลาด	Plus	อีกด้วย	

	 ธรรมะยั่งยืน
 วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ปูชนียสถานที่ส�าคัญ
ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย	 ที่เปรียบดังศูนย์รวมจิตใจของ
พทุธศาสนิกชนชาวใต้	เป็นพระอารามหลวงชัน้เอก	ชัน้วรมหาวหิาร	
ที่มีหัวใจส�าคัญคือ	 องค์พระบรมธาตุเจดีย์ที่มีส่วนยอดเจดีย์เป็น
ทองค�าซ่ึงพระบรมธาตุองค์นี้สร้างขึ้นมาเพื่อประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ	 (พระทันตธาตุหรือพระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย)	อันเป็นที่
สักการะบูชาของชาวเมืองนครฯ	และว่ากันว่า	“ใครมานครฯ	แล้ว
ไม่ได้มาไหว้พระธาตุฯ	ถือว่ามาไม่ถึงเมืองคอน”
	 ด้วยความมีช่ือเสียงและศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมธาตุเจดีย	์
ดึงดูดให้ผู ้คนจากทั่วสารทิศแวะมากราบไหว้ขอพรคู่ไปกับพิธี
ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง	คือ	การน�าผ้าขึ้นธาตุ	ตามต�านานเชื่อว่า	หาก
ใครได้น�าผ้าขึน้ธาตแุละบนขอพรในเรือ่งใดไม่ว่าจะขอให้หายเจบ็
หายไข้	ขอให้ได้ลกู	ขอเรือ่งการงานการเรยีน	สิง่นัน้กจ็ะเป็นจรงิดงั
หวัง	และในทุกปีช่วงช่วงวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา	จะจัดงาน
แห่ผ้าขึน้ธาต	ุซึง่ถอืเป็นงานบญุประจ�าปีทีม่ผีูค้นจากทัว่สารทศิมา
ร่วมกันสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้
 การเดนิทาง : จากตวัเมอืงผ่านสนามหน้าเมอืง ศาลากลาง
จงัหวดันครศรธีรรมราช โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรธีรรมราช 
สงัเกตเหน็วัดพระมหาธาตวุรวหิารเด่นชดั ทางด้านขวามอื สามารถ
เข้าไปจอดรถภายในวดัได้ โดยเข้าทีป่ระตแูรก (ประตศูาลา 100 ปี)  
: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โทร. (075) 343 421 เปิดท�าการ 
08.00 - 16.30 น.

 พระแอด-ปวดหาย ที่วัดพระมหาธาตุมหาวิหารมีพระ
ศกัดิส์ทิธิอ์งค์หนึง่ทีเ่ช่ือกนัว่าท่านมอีภนิหิารบนัดาลลกูให้แก่ผูท้ีไ่ป
ขอแบบทีไ่ม่เหมอืนใคร	ชาวบ้านเชือ่ว่าหากใครปวดเมือ่ย	ปวดเอว	 
ปวดหลัง	หากน�าไม้ไปค�้ายันที่ด้านหลังองค์พระ	 อาการปวดก็จะ
หายไปอย่างน่าอศัจรรย์	และหากมองลงไปทีฐ่านพระพทุธรปูสงัเกต
เหน็รปูถ่ายเดก็มากมายกไ็ม่ต้องแปลกใจ	เพราะนกัท่องเทีย่วนิยม
มาบนขอลูกจากท่านและขอได้มาหลายคนแล้ว	พอมีลูกดังหวังก็
จะเอารูปถ่ายมาวางไว้ใกล้ท่านเพื่อเป็นการแก้บนด้วยอย่างหนึ่ง	
และเพื่อเป็นการฝากลูกหลานให้ท่านคุ้มครองด้วย

 ศาลหลักเมือง อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัด
นครศรีธรรมราช	 สร้างขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สร้างสิ่งที่ส�าคัญทางประวัติศาสตร์	ประกอบไปด้วยอาคาร	5	หลัง	
หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง	 ลักษณะของการออกแบบ
มีศิลปะคล้ายศิลปะศรีวิชัย	ส่วนอาคารเล็กทั้ง	4	หลังถือเป็นศาล
บริวารส่ีทิศ	 เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ	ประกอบด้วย	พระเส้ือเมือง	
ศาลพระทรงเมือง	ศาลพระพรหมเมือง	และศาลพระบันดาลเมือง	
องค์เสาหลักเมืองท�าด้วยไม้ตะเคียนทองที่ได้มาจากภูเขายอด
เหลือง	ซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งในทิวเขานครศรีธรรมราช	 ลวดลายที่
แกะสลกัตัง้แต่ฐาน	ซึง่เป็นวงรอบเก้าชัน้	ม	ี9	ลาย	ส่วนบนของเสา
เป็นรูปจตุคามรามเทพ	(สี่พักตร์)	หรือเทวดารักษาเมือง	เหนือสุด
เป็นเปลวเพลิงอยู่บนยอดพระเกตุ	คือ	ยอดชัยหลักเมือง	รูปแบบ
การแกะสลกัจนิตนาการจากความเชือ่ในพทุธศาสนาฝ่ายมหายาน	
ซึ่งเคยมีอิทธิพลทางศิลปกรรมในภาคใต้และนครศรีธรรมราชแต่
ครั้งโบราณ
 การเดินทาง : จากตัวเมืองบริเวณ ท่าวัง ใช้เส้นทาง ถนน
ราชด�าเนนิ มุง่หน้าหวัถนน ผ่านสถานตี�ารวจภธูร ให้สงัเกตขวามอื
ก่อนถงึสนามหน้าเมอืงจะเป็นวงเวยีนน�า้พ ุเลีย้วขวาตรงไปอกีราว 
20 เมตร ศาลหลักเมืองจะอยู่ทางขวามือ

 ไอ้ไข่ขอได้ วดัเจดย์ี	อ�าเภอสชิล	เป็นรปูป้ันเดก็ผูช้ายอายุ
ประมาณ	10	ขวบ	หรือ	“ไอ้ไข่”	หรือ	“ตาไข่”	
	 ซึ่งชาวบ้านต่างเชื่อและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารูปปั้นไอ้ไข ่
เป็นอีกหนึ่งส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะให้โชคให้ลาภแก่ผู้ที่มาศรัทธา 
กราบไหว้	หรอือกีนยัหนึง่เชือ่กนัว่า	“ขอได้ไหว้รบั”	ซึง่ความศรทัธา
นี้ไม่มีการโฆษณาใดๆ	แต่ทุกคนที่มาเพราะความเล่ือมใสอย่าง
แท้จริง	ขอพรไม่ขาดสาย	จะเห็นได้ว่าในวัดเต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้
เลือ่มใสศรทัธาเอามาแก้บน	บ่งบอกถงึแรงศรทัธาทีม่ต่ีอไอ้ไข่และ
แสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับ
 การเดินทาง : จากตัวเมืองใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช-
สุราษฎร์ธานี ขับตรงสู่อ�าเภอสิชล ประมาณ 70 กิโลเมตร เมื่อเข้า
สูอ่�าเภอสชิลจะมป้ีายบอกทางเข้าวดัเจดย์ีทางด้านซ้ายมอื เข้าไป
ประมาณ 6 กิโลเมตร : วัดเจดีย์ อ�าเภอสิชล โทร. 084 626 4531
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 ธรรมชาติงดงาม
 หมู่บ้านคีรีวง ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีช่ือของเมือง
นครเป็นหมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย	มีล�าธารใสสะอาดไหล
ผ่าน	อาชีพหลักของชาวบ้านคือ	 การท�าสวนผลไม้ผสม	นอกจาก
นี้มีการแบ่งหลายกลุ่มอาชีพ	 ได้แก่	 กลุ่มมัดย้อม	 กลุ่มสมุนไพร	
กลุ่มจักสาน	ฯลฯ	 ซ่ึงถ้าใครชอบผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติจะมีชื่อว่า	 
“กลุม่ใบไม้”	เป็นสตดูโิอผ้ามดัย้อมสธีรรมชาตทิีใ่ห้ความส�าคญักบั
การใช้ส่วนทีเ่หลอืใช้ของพชืในชมุชน	โดยเราจะได้ท�าการออกแบบ
ลายกระเป๋าย่ามด้วยการใช้ไม้ไผ่	 ลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแบบยาว
หรือใช้ยางวงมัดท�าเป็นลาย	
 การเดินทาง : จากอ�าเภอเมือง ใช้เส้นทางทางหลวง
หมายเลข 4016 จากนั้นเล้ียวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4015 
บริเวณกิโลเมตรที่ 9 เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านคีรีวง เข้าไป 9 กิโลเมตร 
หรือขึ้นรถสองแถวจากตลาดยาว ในอ�าเภอเมือง มีรถออก ตั้งแต่ 
เวลา 07.00-16.00 น. : ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หมู่บ้านคีรีวง 
โทร (075)531 1112

 น�้าตกกรุงชิง	 เป็นน�้าตกที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียง
เป็นอันดับต้นๆ	ของจังหวัดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ	อุทยานแห่งชาติ
เขาหลวง	 เป็นสายน�้าที่เกิดจากป่าเขาหลวงในบริเวณที่เรียกว่า	 
“ป่ากรุงชิง”	 เดิมพื้นท่ีนี้เคยเป็นที่ตั้งของกลุ่ม	 คอมมิวนิสต์	 แต่
ปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามที่มีผู้คนมาเยือน
ไม่ขาดสาย	ตัวน�้าตกมีขนาด	 7	 ช้ัน	 โดยช้ันน�้าตกที่สวยที่สุดช่ือ	 
“หนานฝนแสนห่า”	เพราะมลีกัษณะสวยงามอ่อนช้อยและมขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุ	การเดนิทางต้องเดนิเข้าไปเป็นระยะทางประมาณ	3.7	กม.	 
 การเดินทาง : จากตวัเมอืงนครศรธีรรมราชไปตามทางหลวง
หมายเลข 4016 ระยะทางประมาณ 68 กิโลเมตร มีทางแยกเป็น
ทางลกูรงัไปท่ีท�าการหน่วยอทุยานแห่งชาตเิขาหลวง (หน่วยพทิกัษ์ 
ป่ากรุงชิง) ประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 
1.30 ชั่วโมง : อุทยานแห่งชาติเขาหลวง หมู่ 4 บ้านร่อน ต�าบล 
เขาแก้ว อ�าเภอลานสกา โทร.(075)300 494, (075)391 218, 
(075)391 240
 
 หาดหนิงาม	หรอืชาวบ้านเรยีกกนัว่า	หวัหนิสชิล	มลีกัษณะ
เป็นหาดหินโค้งยาวขนานกับแนวคลื่นที่ซัดน�้าทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง
เหมาะกับการเล่นน�้า	มีที่พักและร้านอาหารบริเวณริมหาดหลาย
แห่ง	 ชายหาดเต็มไปด้วยก้อนหินกลมเกลี้ยง	 สีสันสวยงามและ
เป็นที่มาของหาดหินงาม	มีกิจกรรมทางน�้าบริการแก่นักท่องเที่ยว

น�้าตกกรุงชิง

หาดขนอม

บ้านหนังตะลุงสุชาติ	ทรัพย์สิน



TIPS TO GO 
- ถ้ามาช่วงวันพระใหญ่จะมีพิธีกวนข้าวมธุปายาส ณ สนามหน้าเมือง 
ถนนราชด�าเนิน อ�าเภอเมือง ใครที่ได้กวนและได้กินข้าวทิพย์นี้จะเป็นสิริมงคล
แก่ชีวิต สอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. ส�านักงานนครศรีธรรมราช 
(075)346 515 ถึง 6

- ใช้ครีมกันแดดค่า SPF สูงๆ แว่นกันแดด หมวก เพราะแดดค่อนข้างแรง

- แนะน�าให้ใช้กระเป๋ากันน�้าใส่ของเมื่อเดินทางท่องเที่ยวน�้าตกหรือที่เที่ยวทาง
ทะเล และตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางทุกครั้ง

- นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือที่หาดขนอมโดยใช้เรือหางยาวจากท่าเรือแหลม
ประทับ อ่าวขนอม ติดต่อได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าพร้อมบริการเสื้อชูชีพ นั่งได้
ไม่เกิน 7 คน
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 การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 401 จากอ�าเภอ
เมืองนครศรีธรรมราชประมาณ 37 กิโลเมตร จากตัวอ�าเภอ
สิชล เลี้ยวขวาไปทางบ้านปากน�้า 3 กิโลเมตร : ททท. ส�านักงาน
นครศรีธรรมราช (075)346 515 ถึง 6

 อุทยานแห่งชาติหาดขนอม	 –	 หมู่เกาะทะเลใต้	 เป็น
ชายหาดค่อนข้างสงบยังคงความเป็นธรรมชาติมาก	 หากใคร
ต้องการหลีกหนีความวุ่นวาย	หาดขนอมเป็นทะเลที่เหมาะมาก
ส�าหรบัการพกัผ่อนและมกีจิกรรมล่องเรอืชมปลาโลมาสชีมพซูึง่มสีี
ของล�าตัวเป็นสีชมพูทั้งตัว	เป็นปลาโลมาที่หาชมได้ยาก	พร้อมชม
หนิพบัผ้า	ซึง่เกดิจากการตกตะกอนในท้องทะเลทีม่ส่ีวนประกอบที่
แตกต่างกนักลายเป็นชัน้หนิ	รวมถงึเกาะนุย้นอก	เกาะแห่งต�านาน
หลวงปู่ทวดเหยียบน�้าทะเลจืด
 การเดินทาง : ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 
(นครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี) ระยะทาง 80 กิโลเมตร แล้วแยก
เข้าสูอ่�าเภอขนอมตามทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 4041 ระยะทาง 
30 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ท�าการอุทยาน : อุทยานแห่งชาติหาดขนอม 
– หมู่เกาะทะเลใต้ โทร. (075)528 495

 บ้านหนงัตะลงุสชุาต	ิทรพัย์สนิ พพิธิภณัฑ์หนงัตะลงุแห่ง
แรกของไทย	 เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นภาค
ใต้ที่ส�าคัญของประเทศ	 จัดแสดงรูปหนังตะลุงโบราณในภาคใต้

อายุมากกว่าร้อยปี	 รวมถึงรูปหนังตะลุงในภูมิภาคต่างๆ	ของไทย	 
รูปหนังตะลุงนานาชาติ	 การสาธิตท�าหนังตะลุง	 ร้านขายของที่
ระลึก	 โดยนายหนังตะลุงสุชาติ	 ทรัพย์สิน	ศิลปินแห่งชาติ	 สาขา
ศิลปะการแสดง	(การแสดงพื้นบ้าน)	พ.ศ.2549	เป็นผู้ก่อตั้ง	 เพื่อ
เป็นพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ซึ่งจะเป็นสมบัติ
ของโลกสืบไป
 การเดินทาง : จากวัดพระมหาธาตุฯ ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย
สระเรียง เมื่อถึงสามแยกให้เล้ียวซ้ายเข้าถนนศรีธรรมโศก ไปไม่
ไกลจะพบซอยศรีธรรมโศก 3 ทางขวามือ ให้เลี้ยวเข้าไปบ้านหนัง
ตะลงุสชุาตอิยูท่างซ้ายมอื : สนใจเข้าชมและศกึษาศลิปวฒันธรรม
ได้ทุกวัน โทร. (075)346 394 

หมู่บ้านคีรีวง



สัมผัสบรรยากาศแบบอังกฤษ ชิคๆ คูลๆ ที่ตั้งอยู่
ในอ�าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ร้าน  
Ambussy Thai Cuisine ร้านอาหารไทยดีไซน์เก๋ เท่
ตั้งแต่ตัวร้านไปจนถึงอาหาร อีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ใคร
มาถิ่นเมืองคอนต้องมาลองความอร่อย
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	 แวบแรกเมื่อได้มาเห็นตัวร้าน	รู้ทันที
เลยว่าท�าไมถึงตั้งช่ือว่า	Ambussy	 เพราะ
ที่นี่ไม่ได้มีสถานทูตตั้งอยู่	 หากแต่มีรถบัส
สองชั้น	 สัญลักษณ์ประจ�ากรุงลอนดอน	
จอดเด่นอยู่หน้าร้าน	 รอคอยที่จะบรรทุก
เหล่านักชิมผู ้หิวโหยอย่างเราๆ	 นี่ เอง	 
คุณเช็ค	ปริยวิศว์	สุวรรณมาศ	เจ้าของร้าน	
Ambussy	เล่าว่า	ร้านนีเ้ปิดมาได้ประมาณ	
1	ปีแล้ว	 โดยเขาตั้งใจให้	 Ambussy	 เป็น

A m b u s s y  T h a i  C u i s i n e
เมืองคอนเหมือนเดิม 
เพิ่มเติมคืออิงลิชสไตล์!

eat in

เสมอืนแหล่งรวมความสขุและความทรงจ�า
ที่ดี	 เพราะเป็นความฝันและความประทับ
ใจของเขามาเนิ่นนาน	 “ผมฝันอยากจะมี
ร้านอาหารเป็นของตัวเอง	และประทับใจ
ในบรรยากาศของประเทศอังกฤษสมัยที่
ไปเรียนต่อ	 ซึ่งตอนนั้นคิดถึงอาหารไทย
มาก”	 ...หลังเก็บเก่ียวประสบการณ์ด้าน
การบริการอยู ่พักใหญ่	 เขาจึงตัดสินใจ
กลับมาปรุงฝันที่อ�าเภอท่าศาลา	 จังหวัด

หมูตุ๋น



ประทับใจในบรรยากาศ

ของประเทศอังกฤษสมัย

ที่ไปเรียนต่อ ซึ่งตอนนั้น

คิดถึงอาหารไทยมาก
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นครศรีธรรมราช	 บ้านเกิดของเขาเอง	 
กับร้านอาหารไทยบนรถบัส	sight	seeing	
ทีจ่�าลองบรรยากาศกรงุลอนดอน	พร้อมกนิ
อาหารไทยไปพร้อมๆ	กัน
	 บรรยากาศโดยรอบตวัร้าน	นอกจาก
รสบัสสีแดงคันโต	 ไอคอนส�าคัญๆ	 ของ
กรุงลอนดอน	 อย่างหอนาฬิกาบิ๊กเบน	ตู้
โทรศัพท์	 หรืองานกราฟิตี้อาร์ตบนก�าแพง	
กส็ามารถมองเหน็ได้จากหน้าต่างรถบสัใน
ขณะนั่งกินอาหาร	ซึ่งการจัดวางโต๊ะเก้าอี้
ภายในตัวรถบัสก็ไม่ได้ท�าให้รู ้สึกอึดอัด	
กลับช่วยเพิ่มอรรถรสในการกินราวกับได้
นั่งบัสชมเมืองไปด้วย
	 อาหารของ	 Ambussy	 จะเน ้น
อาหารจานเดียว	 แต ่ก็มีความหลาก
หลาย	หลายเมนูจะดูแปลกแตกต่างจาก
ร้านทั่วไป	 เพราะคุณเช็คเป็นคนคิดและ
ปรุงขึ้นมาเอง	 จับเมนูนั้นมากินกับเมนู
นี้ 	 กลายเป็นเมนูเด ่น	 สูตรเฉพาะของ
ทางร้าน	 เรียกว่าเมนู	 Today	 Premium	 
Recommended	 อาทิ	 บะหมี่แห ้งปู
หมูหวาน 	 เนื้อปูล ้วนโปะลงบนบะหมี่
เส้นหอม	 เคียงคู่มากับหมูหวาน	 ไข่ดาว	 

น�้าอัญชัญมะนาว

คุณเช็ค	ปริยวิศว์	สุวรรณมาศ

บะหมี่ปูหมูหวาน



Make It Happen : Ambussy Thai Cuisine
19/1 หมู่ 12  อ�ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช เปิดทุกวัน เว้นวันอังคำร 
เวลำ 10.00-19.30น. โทร.085-059-1591, 094-086-3027 และ 087-898-5459 
Facebook : Ambussy Thai Cuisine 
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และผักลวก	ซี่โครงหมูตู๋น	 นุ่มทานง่าย	
รสชาติเข้มข้นก�าลังดี	 กลิ่นพะโล้หอมกรุ่น	
ไม่ว่าจะชอบรสจัด	หรือรสอ่อนก็เหมาะสม	 
เพราะเขาเสิร ์ฟพร ้อมน�้าจิ้มเผ็ด	 และ 
น�้าจิ้มหวาน	 เลิกอร ่อยได้ตามชอบใจ	 
แกงคั่วกุ ้งราดข้าว	 เมนูนี้เอาใจคนทาน
รสจัดและรักษ์สุขภาพ	 เพราะเขาใช้น�้ามัน
มะพร้าวผัดกับเครื่องแกง	 แทนน�้ามันพืช	
รสชาตเิข้ม	เผด็นิดตามแบบฉบบัเครือ่งแกง
ใต้	และพริกไทยสด	หอม	กลมกล่อมกลิ่น
น�้ามันมะพร้าว	 ทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ	
รับรองมีเติม!	 อีกเมนูที่ไม่อยากให้พลาด	
ก๋วยเตี๋ยวต้มย�าหมูขลุกขลิก	ดูเหมือนจะ
ธรรมดา	แต่เสร์ิฟมาในชามสวยเสมอืนร้าน
อาหารไทยหรูๆ 	เช่นเดยีวกบัรสชาตทิีอ่ร่อย
ล�า้	เส้นนุม่เหนยีว	หมนูุม่ๆ	หอมกรุน่	เข้ากบั
น�า้ย�าขลกุขลกิ	จดัจ้านแต่กลมกล่อม	ไม่ใช่
เผ็ดจนรับรสอื่นไม่ได้	แบบนี้สิโดนใจ	
	 นอกจากนีย้งัม	ีขนมจนีน�า้ยาป	ูเมนู
คู่เมืองคอน	ซึ่งที่	Ambussy	ก็อร่อยไม่เป็น
รองใคร	ส่วนเครื่องดื่มและของหวาน	มีให้
เลือกเวียนไปตามแต่ละวัน	ทั้งน�้ามะขาม	
อญัชนัมะนาว	หอม	หวาน	อร่อยชืน่ใจ	หรอื
จะเป็นกาแฟสด	ส�าหรับคอกาแฟตัวจริง	 
ที่นี่ก็มีครบ		
	 ส�าหรับเรา	 Ambussy	 ถือเป็นร้าน
อาหารราคาหลกัสบิในบรรยากาศหลกัพนั	
จะมากินคนเดียว	หรือเกี่ยวกันมาเป็นกลุ่ม	 

หรือจะสังสรรค์เป็นหมู ่คณะก็สามารถ
ติดต่อได้	 เพราะนอกจากรถบัสที่จุได ้
ประมาณ	32	คน	โซนด้านนอกในสวนสวย
ก็ยังปาร์ต้ีได้อีกโขอยู่	 ส�าหรับใครที่อยาก
จะไปลิ้มลองความอร่อยไทยๆ	 ในสไตล์
อังกฤษ	ที่ร้าน	Ambussy	หากมาจากตัว
เมืองนครศรีธรรมราช	ใช้เส้นทางสายหลัก	
เมื่อถึงสามแยกอ�าเภอท่าศาลา	 ให้เล้ียว
ขวาใช้เส้นเบี่ยงเข้าอ�าเภอเมืองท่าศาลา	

ตรงมาเรื่อยๆ	 ร ้านจะอยู ่ทางซ ้ายมือ	 
ใกล้กับโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา	
หากมาจาก	 อ�าเภอสิชล	 หรือ	 อ�าเภอ
ขนอม	 ใช้เส้นทางสายหลัก	 เมื่อถึงส่ีแยก 
โรงพยาบาลท่าศาลา	 เล้ียวซ้ายเข้าเมือง	 
จนมาเจอกับส่ีแยกไฟแดง	 แล้วเล้ียวขวา
ตรงมา	ร้านจะอยูข่วามอื	เยือ้งกบั	Madison	
Hotel	 &	Caffe’	 ...รับรองว่าที่นี่	 มีดีกว่า
หน้าตาแน่นอน	

แกงคั่วกุ้งราดข้าว

บะหมี่น�้าตกหมูตุ๋น



	 The	 Intern	 เป ี ่ยมไปด ้วยแรง 
ขับเคลื่อนแห่งการใช้ชีวิต	 เรื่องราวของ 
เบน	วิทเทเกอร์	(Robert	De	Niro)	ชายวัย	
70	ปี	 ผู้ไม่ต้องการให้ตัวเองห่อเหี่ยวและ
ปล่อยตวัไปวนัๆ	หลงัชวีติเกษยีณ	เขาจงึมา
สมัครเป็นพนักงานฝึกหัดในบริษัทเว็บไซต์
ด้านแฟชั่น	ซึ่งจะว่าไปแล้วทั้งวัย	และงาน
ทีต้่องอาศยัการเรียนรู้เทคนคิ	รวมถงึความรู้ 
เรื่อง	Social	media	ดูแล้วน่าจะมีแต่ค�าว่า	
เป็นไปไม่ได้!		
	 ท่ามกลางคนหนุ่มสาวที่ต้องท�างาน
อย่างเร่งรีบ	และเป็นสังคมโมเดิร์นไปเสีย
ทุกอย่าง	 เบนยังใช้เครื่องคิดเลข	 นาฬิกา
ต้ังโต๊ะ	 สมุดจด	 โทรศัพท์รุ ่นเก่า	 ฯลฯ	 
แต่เขากลบัเป็นท่ีรกัของทกุคน	และมกัได้รบั
ความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ	 
ด้วยบุคลิกที่อบอุ ่น	 มีความรับผิดชอบ	 
การตรงต่อเวลา	อยู่ออฟฟิศเป็นเพื่อนบอส
จนดึกดื่นทั้งที่ตนไม่มีงาน	 ความมีน�้าใจ	
ช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนร่วมงานหลายๆ	
คน	 ใส่ใจคนอ่ืน	 เป็นผู้ใหญ่ที่สุภาพและ
ใจดี	แม้ในตอนแรก	 จูลส์	 ออสติน	 (Anne	
Hathaway)	CEO	สาวเก่งทีต้่องแบกความ

The Intern
Experience never gets old
ถ้าคุณก�าลังรู้สึกเป็นคนที่ไร้คุณค่า หมดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต แนะน�าให้
ดูภาพยนตร์เรื่อง “The Intern” สักครั้ง... แต่ถ้าคุณก�าลังใช้ชีวิตแบบเต็มสปีด
และเหนื่อยจนคิดอะไรไม่ออก ลองแตะเบรก และนั่งดูหนังเรื่องนี้สักรอบ รับรอง
ว่าจะได้ไอเดียในการใช้ชีวิตที่น่าสนใจเลยทีเดียว...

รับผิดชอบงานท้ังหมด	 จะไม่เห็นด้วยที่
จะรับพนักงานฝึกหัดอาวุโสไว้ในออฟฟิศ	
แต่สุดท้ายเรื่องราวสุดประทับใจก็เกิดขึ้น 
		 ด้วยประสบการณ์	และวธิกีารใช้ชวีติ
ซึ่งไม่มีวันหมดอายุ	 ที่เบนน�ามันออกมา
แนะน�าอย่างจรงิใจให้กบัหนุม่สาวไฟแรงที่
เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ	เปรียบเสมือนตัวแทนของ
บริษัทยุคใหม่ท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว	 จูลส ์
จึงตกอยู ่ในสภาวะผู ้น�าที่มีอ�านาจการ
ตดัสนิใจคนเดยีว	ชวีติของเธอจงึมแีต่ค�าว่า 
งานและความเครียด	 จนถึงจุดที่ขาด
สมดุลด ้านชีวิตครอบครัว 	 เ รื่ องราว 
หลังจากนี้จึงกลับกัน	เบนไม่ใช่เด็กฝึกงาน
อีกต่อไป	 เพราะเขานี่เองที่เปรียบเหมือน
เป ็นที่ปรึกษาให ้กับจูลส ์ 	 ด ้วยวิธีการ 
แก้ปัญหาแบบ	Old	school	เก๋า	ทว่ายังเท่	
และอบอุ่น	 ท�าให้หนังด�าเนินไปได้อย่าง
สนกุ	น่ารกั	และชวนอมยิม้อยูต่ลอดทัง้เรือ่ง
	 ประโยคในหนังที่ว่า	 “Experience	
never	 gets	 old”	 นอกจากมีนัยถึงการ 
แบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่มีวันหมดอายุ
ให้กับผู้อื่น	 ยังแฝงไว้ด้วยการไม่มองข้าม
คุณค่า	หรือมองข้ามความสามารถของคน

รอบข้างอีกด้วย	คุณอาจจะเป็นคน	‘เก่ง’	ที่
สามารถท�างานได้หลายอย่าง	 โดยไม่ต้อง
พ่ึงพาใครเลย	แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
คณุเป็นคน	‘น่ารกั’	ในสายตาเพือ่นร่วมงาน	
เพราะนัน่สะท้อนว่าคณุไม่ได้แบ่งปันความ
ส�าคัญให้กับคนอื่น	 คุณไม่ได้ใส่ใจคนอ่ืน
อย่างเพยีงพอ	เพราะคนทกุคนล้วนอยากมี
คณุค่าในตวัเอง	อยากมคีวามหมายในบ้าน	
หรอืทีท่�างาน	ใครจะไปรูว่้างานเลก็ๆ	น้อยๆ	 
อาจจะเป็นความภูมิใจและความสุขที ่
ยิ่งใหญ่แล้วส�าหรับใครบางคน	
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life motion

ผูก้�ำกบัภำพยนตร์: Nancy Meyers 
แนว/ประเภท: Comedy, Drama



ฝึกจิตให้มีความสงบ
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 การบริหารจิต คือการฝึกอบรมจิตให้มีความสงบ เยือกเย็นเป็นสุข ขณะเดียวกันรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรควร
แก้ไข อะไรควรส่งเสริมอย่างไร และเมื่อรู้แล้วก็ควรปฏิบัติเพื่อแก้ไข หรือส่งเสริมให้เหมาะให้ควร คือปฏิบัติเพื่อแก้ไขสิ่งที่
ควรได้รับการแก้ไข และส่งเสริมสิ่งที่ควรได้รับการส่งเสริม การบริหารทางจิตมิใช่เพียงเพื่อฝึกอบรมจิตใจให้สงบเยือก
เย็นเป็นสุขอย่างไม่รับรู้เลยว่าอะไรถูก อะไรผิด อะไรควรแก้ไข อะไรควรส่งเสริม

happy-life
ที่มา หนังสือวิธีฝึกใจไม่ให้โกรธ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



จิตที่ได้รับการฝึกอบรม

อย่างถูกต้อง จะเป็นจิตที่มี

ความสงบเยือกเย็นเป็นสุข 

และมีปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้ 

เห็นในสิ่งที่ควรเห็น
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	 อันจิตที่ได้รับการฝึกอบรมในทางที่
ถูกนั้น	 ต้องเป็นจิตท่ีมีความสงบเยือกเย็น
เป็นสขุ	และมทีัง้ปัญญายิง่ขึน้	และปัญญา
ที่มีความสงบเป็นพื้นฐานนี้แหละ	 ที่จะ
ท�าให้มีความรู้ในสิ่งที่ควรรู้	เห็นในสิ่งที่ควร
เหน็	เช่น	ความผดิถกู	ความควรไม่ควร	รูว้ธิี
ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างถูกต้อง
	 ผู ้ปรารถนาความสงบ	 เยือกเย็น
เป็นสขุ	และความมปัีญญารูเ้หน็อะไรๆ	โดย
ชอบ	 จึงจ�าเป็นต้องบริหารจิต	และจ�าเป็น
ต้องบริหารตามหลักของพระพุทธศาสนา	
จึงจะได้ผลสมดังปรารถนานั้น
	 ข้อว่า	 จิตท่ีได้รับการฝึกอบรมอย่าง
ถูกต้อง	 จะเป็นจิตที่มีความสงบเยือกเย็น
เป็นสุข	 และมีปัญญารู้ในสิ่งที่ควรรู้	 เห็น
ในสิ่งที่ควรเห็น	 เช่น	 รู้ความถูก	 ความผิด	
ความควร	ความไม่ควร	และรูว้ธิใีนสิง่เหล่า
นั้นอย่างถูกต้อง	หมายความว่ารู้วิธีปฏิบัติ
เพื่อแก้ไขหรือส่งเสริมเรื่องทั้งหลาย	 โดย
ไม่จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจ	อารมณ์กิเลส	เช่น	
ไม่จ�าเป็นต้องโลภ	 จึงจะขยันหมั่นเพียร
ประกอบอาชีพ	เพื่อให้ได้ทรัพย์สินเงินทอง	
ไม่จ�าเป็นต้องโกรธ	จึงจะว่ากล่าวตักเตือน	
หรือลงโทษผู้ที่กระท�าความผิด	 ไม่จ�าเป็น
ต้องหลง	 จึงจะสามารถท�าเหมือนไม่รู้ไม่
เห็น	สิ่งที่ไม่ควรรู้	ไม่ควรเห็นเสียได้

	 ก�าลังที่เกิดจากกิเลส	คือ	โลภะ	หรือ	
โทสะ	หรือ	 โมหะ	 ไม่ใช่อย่างเดียวกับการ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องที่เกิดจากปัญญาอัน
เห็นถูกเห็นผิดในเรื่องทั้งหลาย	ทั้งยังแตก
ต่างจากกันเป็นอันมาก	 ก�าลังที่เกิดแล้ว
เพราะกิเลส	ท�าให้การปฏิบัติต่อเรื่องราว
ทั้งหลายเป็นไปอย่างผิดพลาดโดยมาก	
แต่ความรูก้ารควรไม่ควรทีเ่กดิจากปัญญา	
ท�าให้การปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหลายเป็น
ไปอย่างถูกต้อง	 ไม่ผิดพลาด	 เมื่อต้องการ
ปฏิบัติต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหลายให้ได้
ถูกต้องเสมอ	จึงจ�าเป็นต้องบริหารจิตตาม
หลักของพระพุทธศาสนา	 ให้กิเลสลดน้อย
ลง	อารมณ์ลดน้อยลง	จิตใจสงบเยือกเย็น	
และปัญญาเจริญยิ่งขึ้น
	 กเิลส	คอืความโลภ	ความโกรธ	ความ
หลง	 เป็นโรคร้ายทางใจ	ที่มิได้ร้ายน้อยไป
กว่าโรคร้ายทางกายที่ร้ายที่สุด	 เมื่อโรค
ร้ายเกิดขึ้นแล้ว	 ไม่ว่าจะทางกายหรือทาง
ใจ	จ�าเป็นจะต้องรักษา	มิฉะนั้นก็จะก�าเริบ
ท�าให้ถึงตาย	 ถ้าเป็นโรคทางกายและถึง
ท�าให้เสียผู้เสียคนถ้าเป็นโรคทางใจ
	 คนที่เสียแล้วก็คือคนที่ตายแล้วใน
ทางชื่อเสียงและทางคุณงามความดี	 จะ
กล่าวว่า	 โรคร้ายทางใจมีโทษร้ายแรงย่ิง
กว่าโรคร้ายทางกายก็ไม่ผิด	 เพราะผู้ตาย
ไปจริงๆ	 ด้วยโรคร้ายทางกายนั้น	 ดีกว่า
ที่ผู ้ตายแล้วในทางช่ือเสียงและคุณงาม
ความดีด้วยโรคร้ายทางใจ	กิเลส	คือ	ความ
โลภ	ความโกรธ	ความหลง	ที่ไม่ได้รับการ
ขัดเกลาแก้ไข	 จะท�าให้เสียผู้เสียคนหรือ
ตายทั้งเป็นได้จริง	 ผู้ที่ไม่ประสงค์จะได้ชื่อ
ว่าเป็นคนตายทั้งเป็น	 คือ	 เส่ือมเสียทั้งชื่อ
เสียง	เกียรติยศ	คุณงามความดี	จึงจ�าเป็น
ต้องศึกษาและปฏิบัติเพ่ือขัดเกลาแก้ไข
ความโลภ	ความโกรธ	 ความหลง	 ที่มีอยู่
ในใจของสามัญชนทุกคน	แตกต่างกันแต่
เพียงมากหรือน้อยเท่านั้น	
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“ยุงลาย”
 ช่วงน้ีเราได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้ไวรัสซิกา (Zika virus disease) กันหนาหู ท�าให้เกิดการตื่นตระหนกว่า 
เจ้าไวรสันีม้อีนัตรายขนาดไหน ยิง่เมือ่ช่วงเดอืนกนัยายนทีผ่่านมา ทางกองควบคมุโรคตดิต่อของไทยได้มกีารยนืยนัผ่าน
สือ่มวลชนว่ามผีูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัซกิาในกรงุเทพฯ แล้วถงึ 22 คน ทัง้องค์การอนามยัโลกยงัได้รายงานสถานการณ์โรค
ตดิเชือ้ไวรสัซิกาท่ัวโลกว่าล่าสดุนัน้มปีระเทศทีพ่บผูต้ดิเชือ้ไวรสัซกิาทัง้หมดจ�านวน 72 ประเทศทัว่โลกแล้ว และประเทศไทย
ก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่พบว่ามีการติดเชื้อโดยมี “ยุงลาย” เป็นพาหะน�าโรค เช่นเดียวกับ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม 
และ มาเลเซีย โดยในประเทศไทย จังหวัดที่เคยพบผู้ติดเชื้อก็ได้แก่ ล�าพูน เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ ราชบุรี สมุทรสาคร กระบี่ 
ภูเก็ต และกรุงเทพฯ ดังนั้นก่อนที่จะกังวลกันมากไปกว่านี้ เรามาท�าความรู้จักกับเจ้า “Zika” ให้ถึงแก่น รวมถึงวิธีการ
ป้องกันตัวเองจาก “ยุงลาย” เพื่อหลีกให้ไกลจากโรคอันตรายนี้

Zikavirus 
disease

 Zika พบครั้งแรกเมื่อไหร่?
	 มีการพบ	Zika	 ครั้งแรกในประเทศอูกานด้า	 ในลิง	 เมื่อป	ี 
พ.ศ.	 2490	 ขณะท่ีก�าลังมีการศึกษาวงจรการเกิดโรคไข้เหลือง	 
จงึมกีารค้นพบเชือ้ไวรสัซกิาขึน้มา	และเริม่มกีารตดิต่อโรค	ไข้ซกิา
ในคนตั้งแต่	พ.ศ.	2495

อีกหนึ่งโรคร้ายที่มาพร้อมกับ



EGCO GROup    45

 Zika น่ากลัวจริงหรือไม่
	 ความจริง	 Zika	อาจไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายคนลือกัน	 เอกสารของ
กระทรวงสาธารณสขุได้กล่าวไว้ว่า	“โรคนีม้รีะยะฟักตวัเฉลีย่	4-7	วนั	อาการที่
พบบ่อยกค็อื	มไีข้	ออกผืน่	ตาแดง	ปวดข้อ	ข้อบวม	ปวดหลงั	อาจมอีาการอืน่ๆ	
ร่วม	อย่างอาการอ่อนเพลีย	ปวดศีรษะ	ต่อมน�้าเหลืองโต	และอุจจาระร่วง	ซึ่ง
ไม่ใช่อาการไม่รุนแรง	และอาการเหล่านี้จะทุเลาลงภายในเวลา	2-7	วัน	หาก
ได้รบัการรกัษาอย่างถกูต้องและทนัท่วงท	ีขอให้ประชาชนอย่าตืน่ตระหนกใน
เรื่องดังกล่าว	ขอให้เชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย	ขออย่าเชื่อข่าว
ลือจากทางอื่นและโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข	ที่ส�าคัญ
พบว่าผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา	80%	ไม่มีอาการ	ส่วนผู้มีอาการก็ไม่รุนแรง	สามารถ
หายได้เอง	ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์ที่อาจมีความเสี่ยงเรื่องทารกผิดปกติหรือผู้มี
อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท	แต่ให้ตระหนักโดยป้องกันไม่ให้ยุงลาย
กดัและก�าจดัแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหญงิตัง้ครรภ์หาก
มีอาการดังกล่าวข้างต้น	ควรรีบมาพบแพทย์โดยเร็ว”

 Zika คืออะไร
	 ไว รัส	 Zika	 เป ็นเชื้อประเภท	 
Flavivirus	โดยมพีาหะน�าโรค	คอื	ยงุลาย
ที่มีเชื้อนี้	 ปกติยุงลายจะออกหากินใน
ช่วงเวลากลางวันแล้วไปกัดคน	 ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยู่ในตระกูล	Aedes	 aegypti	 ซึ่ง
เป็นชนิดเดียวกันกับยุงที่เป็นพาหะของ	 
โรคไข้เลือดออก	 โรคไข้ปวดข้อยุงลาย	
และไข้เหลืองนั่นเอง

Zika รักษาอย่างไร
ผู ้ป ่วยสามารถรักษาตัวได ้โดยการ 
พักผ่อนให้เพียงพอ	ดื่มน�้าให้มากๆ	โดย
ส่วนใหญ่ให้รักษาตามอาการ	เช่น	ใช้ยา
ลดไข้	หรอืยาบรรเทาอาการปวด	แนะน�า
ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและท�า
ตามค�าแนะน�าของแพทย์

นอกจากนี้ยังมีมาตรการ	 “3	 เก็บ	3	 โรค”	ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้ในการ
ป้องกันโรคไข้ซิกา	 ได้แก่	 3	 เก็บ	อันหมายถึง	 “เก็บบ้าน”	 ให้ปลอดโปร่งไม่ให้
ยุงลายเกาะพัก	 “เก็บขยะเศษภาชนะ”	 ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย	 
“เก็บน�้า”	แล้วปิดให้มิดชิดหรือเปลี่ยนถ่ายน�้าทุกสัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่	ซึ่ง	
3	 เก็บนั้นจะป้องกัน	3	โรคได้	ซึ่งก็ได้แก่	 โรคไข้เลือดออก	โรคติดเชื้อไวรัสซิกา	
และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422



Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
คุณมีความไม่สบายใจ มีปัญหาที่จัดการได้ยาก 

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน เนื่องจาก

ข้อมูลต่างๆ ไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามที่คุณคิด 

อาจเป็นเพราะคุณได้รับข้อมูลผิดๆ มา ท�าให้

คุณรู้สึกว่าป้องกันตัวเองไม่ได้ และรู้สึกเสียหน้า  

เสียความมั่นใจ การเงินราบรื่น มักจะได้รับ 

ผลประโยชน์จากการท�างานที่คุณมีความชอบ  

มคีวามพอใจอยูแ่ล้ว การท�างานจะมกีารเดินทาง  

มีการติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุยกับคนอ่ืนๆ  

ค่อนข้างมาก เป็นช่วงที่ต้องเหน็ดเหนื่อย อดทน

สักนิด สิ่งที่ได้รับกลับมาก็จะส่งเสริมคุณได้ดี  

ท�าให ้คุณรู ้สึกประสบความส�าเร็จได ้  ควร

ท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสถานที่ส�าคัญทาง

ประวัติศาสตร์

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
เป็นช่วงท่ีคุณอยากจะหยุดพัก ไม่อยากเริ่มต้น

หรือจัดการกับอะไรอย่างจริงจัง แม้ว่าอยากจะ

ท�าอะไรมากเท่าไร ก็จะมีเหตุมาขัดขวางอารมณ์

กระตือรือร้นทุกครั้ง จึงเหมาะที่จะท�าตัวตาม

สบายมากกว่าที่จะคิดท�าอะไร เพราะมักไม่ค่อย

ได้ผลเท่าไรนัก การเงินยังไม่สมดุล ไม่สามารถ

จัดสรรผลประโยชน์ตามที่คิด การท�างาน เหมาะ

กับการท�างานไปเรื่อยๆ โดยไม่มีแผนการ ไม่มี

การคาดหวัง จากนั้นอยู่ๆ คุณก็จะประสบความ

ส�าเร็จได้ง่ายๆ ได้รับโชคลาภท่ีไม่ได้คาดคิดเอา

ไว้ก่อน ควรท�าบุญตามที่คุณสะดวกและศรัทธา  

จะช่วยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
คุณต้องการความสงบเรียบร้อย เบื่อหน่ายความ

วุ่นวาย คุณจะเลือกใช้ชีวิตแบบสบายๆ ใช้ชีวิต 

อยู่คนเดียว หรืออยู่กับคนที่คุณสนิท ในเรื่องเงิน

เหมาะทีจ่ะร่วมลงทนุ หรอืท�าธรุกจิร่วมกนักบัเพือ่น 

หรอือาจเป็นการเสยีเงนิไปกบัการช่วยเหลอืเพ่ือน 

ในทางกลับกัน หากคุณมีปัญหาในเรื่องเงิน เพื่อน 

ก็จะสามารถช่วยเหลือสนับสนุนคุณได้ดี การ

ท� างานที่ ต ้ อง ใช ้ จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์เป็นสิ่งที่คุณท�าได้ดี ท�าแล้วได้รับการ

ยอมรับ เจ้านายเห็นคุณค่า ควรท�าบุญเกี่ยวกับ

การก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
คุณอยากสร ้ า งความมั่ นคง ให ้ กั บตั ว เอง  

สร้างเสริมฐานะของตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ 

เพียงแต่ว่าจะลงมือท�าและท�าได้อย่างต่อเนื่อง

มากน้อยเพียงใด คุณใช้จ่ายเงินตามความพอใจ 

ลงทนุแบบเสีย่งๆ ไม่ค้นคว้าหาข้อมลูอะไรมากมาย  

มีความสุขในการท�างาน มีโลกส่วนตัว คุณได้ท�า

ในสิ่งที่อยากท�า ท�าในสิ่งที่คุณชอบมากเป็นพิเศษ 

ควรท�าบุญกับสิ่งลี้ลับ สิ่งใดที่คุณเชื่อ รวมทั้ง 

การท�าบุญกับพระวัดถ�้า ก็จะส่งเสริมคุณได้

ดวงประจ�าเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2559

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงนี้ คุณรู้สึกว่าหนักหนาและ

จัดการได้ยาก ปล่อยให้เวลาเป็นตัวช่วยในการ

แก้ไขปัญหา ควรใจเย็นๆ มีสติ ค่อยๆ คิดแก้ไขไป 

ไม่ควรเครียดมาก การเงินมีปัญหามากเช่นกัน  

คุณไม่ควรคิดท้อแท้หมดหวัง ควรสบายๆ  

มองโลกในแง่ดี อาจจะไม่ได้ช่วยให้มีเงินมากขึ้น 

แต่ก็ช่วยให้คุณมีความสุขมากขึ้นได้ การท�างาน

ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาในด้านข้อจ�ากัดต่างๆ 

แต่ในที่สุดคุณจะได้ค้นพบวิธีการของตัวเอง

ที่ท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ ควรท�าบุญกับ 

สิ่งศักดิ์สิทธ์ิที่มีความเกี่ยวข ้องกับสถาบัน 

พระมหากษัตริย์

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
คุณจะจัดการและรับมือกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ในเดือนน้ีได้ยาก ปัญหาที่เกิดขึ้นบั่นทอนความ

ม่ันใจไปเยอะมาก ในเรื่องเงินจะเกี่ยวข้องกับ 

ข้อตกลง หรอืสญัญา การกูห้นีย้มืสนิ การลงทุน

ทีต้่องมข้ีอผกูมดั คณุต้องศกึษารายละเอยีดและ

วเิคราะห์ ตรวจสอบดูให้ดี ช่วงน้ีคุณเหมาะกบังาน

ทีต้่องใช้ความละเอยีดอ่อน การตรวจสอบข้อมูล 

การพจิารณาแผนงานต่างๆ รวมถึงงานประดษิฐ์ 

ท�าบุญควรท�าตามความศรัทธา จะส่งเสริมให้

รับมือกับเรื่องยากๆ ได้อย่างง่ายดาย
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
สถานการณ์ต่างๆ ยังไม่เป ็นไปอย่างที่คุณ 

คาดการณ์เอาไว้ จะมีเรื่องผิดพลาดบ้าง หาก

ยังไม่พร้อมก็ยังไม่ควรเริ่มต้นอะไร ควรจัดการ 

เรื่องราววุ่นๆ ให้เรียบร้อยก่อน ในเรื่องเงินจะ

มีปัญหา มีความไม่ลงตัว มักจะมีปัญหาความ

ขัดแย้งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ คุณท�างานด้วย 

ความรัก แม้ว่าจะท�าผิดท�าพลาดบ้าง ก็ไม่ย่อท้อ

ที่จะจัดการแก้ไขปัญหา คุณรับมือกับปัญหา 

ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว ควรท�าบุญในสถานที่ 

ทีต้่องลยุ ต้องผจญภยั อาจเป็นสถานทีท่ีห่่างไกล

และเข้าไปได้ยาก

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
มีอะไรหลายอย่างที่ทดสอบความสามารถ 

ของคุณ ได้ท�าในสิ่งที่ไม่ได้ท�ามาก่อน เมื่อได้

ลงมือท�าจริงๆ ปรากฏว่าคุณสามารถรับมือได้ดี  

การเงิน คุณจะมีวิธีจัดการกับการเงินที่ไม่เหมือน

คนอ่ืนๆ โดยที่ความเชื่อมั่นของตัวเองเป ็น 

แกนกลาง คุณท�างานได้อย่างสงบ มีความสุข 

คุณรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง

เกี่ยวกับงานของตัวเองได้ ควรท�าบุญเกี่ยวกับ

งานศิลปะ หรือท�าบุญในกองทุนของบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับศิลปะ

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
มีปัญหาบางอย่างทีท่�าให้เป็นกงัวล ทีเ่กดิจากการ

ตดัสนิใจผิดพลาดของคณุ จนท�าใหรู้ส้ึกเสยีหน้า 

กลัวไม่ได้รับการยอมรับและความเชื่อถือมาก 

เท่าเดมิ การเงินจะเก่ียวข้องกบัเรือ่งราวเก่าๆ หรอื 

มีใครที่ใช้เงินคืนหรือใช้หน้ีสินให้กับคุณ การ

ท�างานด้านประวัติศาสตร์ก็จะส่งเสริมการเงินให้

กับคุณด้วยเช่นกัน รวมทั้งการขายของเก่าด้วย 

ควรท�าบุญในสถานที่ที่คุณคุ้นเคย เช่น ในวัด

ละแวกบ้าน หรือที่จังหวัดบ้านเกิดของคุณ

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
การจัดการอะไรๆ ไม ่ค ่อยลงตัวสักเท ่าไร  

อาจ เป ็นการแบ ่ งหน ้ าที่ ความรับผิดชอบ  

ผลประโยชน์ ที่ท�าให้เกิดปัญหา น�าไปสู ่การ

แย่งชิงผลงาน การเงินจะมีปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างคุณกับเพื่อนฝูง กับหุ้นส่วน ปัญหาจะ

ลกุลามกลายเป็นเรือ่งใหญ่โตทีท่�าให้ไม่สบายใจได้  

การท�างาน คณุต้องอาศยัความขยนั ความมุง่มัน่ 

ไม่กลวัการผดิพลาดหรอืการเริม่ต้นใหม่ พร้อมที่

จะแก้ไขให้เกิดความถูกต้องอยู่เสมอ ควรท�าบุญ

กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับนักรบ ทหารต่างๆ

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาท�าให้รู้สึกหมด

ก�าลังใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่แย่ แต่แย่

กว่านั้นก็คือความคิดด้านลบของคุณ การเงิน 

มีความม่ันคง ท�าให้คุณมีความสุข เมื่อมีปัญหา

ในเรือ่งเงนิ คณุกส็ามารถขอความช่วยเหลอืจาก

ครอบครัวได้ การท�างานเป็นการสร้างมิตรภาพ

ใหม่ๆ จะได้ร่วมงานกับเพื่อนใหม่ หรือจากลูกค้า

กลายมาเป็นเพื่อน ควรท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ 

หรือศาสนา หน่วยงานต่างๆ จะส่งเสริมให ้

คุณจัดการกับปัญหา กับสิ่งที่เป็นข้อจ�ากัดได้ 

ด้วยความคิดที่ไม่เหมือนใครของคุณ

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
คุณเริ่มต้นท�าอะไรสักอย่างของคุณมาก่อนหน้า

นี้และประสบความส�าเร็จได้อย่างที่คุณพึงพอใจ 

ท�าให้คุณมั่นใจที่จะก้าวต่อไปได้ การเงินควร

ปรบัปรงุการเงนิของตวัเอง มกีารโยกย้ายเงินผ่าน

เข้า-ออกบัญชีต่างๆ เพื่อให้เกิดความลงตัวมาก

ขึน้ไปเรือ่ยๆ การท�างาน คณุต้องวางตวัให้ด ีการ 

แต่งกาย บคุลกิภาพ การพูดจาต่างๆ เป็นปัจจยัที่

ส่งเสรมิคณุในเรือ่งความน่าเชือ่ถอื ควรท�าบญุกบั

สิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่กีย่วข้องกบัการรบ หรอืท�าบญุกบั

คนทีม่ปัีญหา คนทีท้่อแท้ หมดก�าลงัใจ
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บรษิทัตัง้เป้าหมายจะมกี�าลงัการผลติรวมและ
ระดับก�าไรเป็นอย่างไรในอีก	5	ปี	ข้างหน้า

หน้านี้มีค�าตอบ

	 ภายในปี	2562	บริษัทจะมีปริมาณพลังไฟฟ้า
ตามสัญญาซื้อขายและตามสัดส่วนการถือหุ ้น	
ประมาณเกอืบ	5,000	เมกะวตัต์	เนือ่งจากขณะนีเ้รา
มีโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ	ที่จะทยอยจ่าย
ไฟเข้าระบบอีก	7	โรง	แบ่งเป็น	โครงการในประเทศ	
4	 โครงการ	 ได้แก่	 โครงการชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	ซึ่งมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	80	เมกะวัตต์	
จะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในช่วงปลายปีนี้	 โครงการ 
ทีพี	โคเจนเนอเรชั่น	โครงการเอสเค	โคเจนเนอเรชั่น	
โครงการทีเจ	 โคเจนเนอเรชั่น	 ซึ่งมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า	กับ	กฟผ.	โครงการละ	90	เมกะวัตต์	จะจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบในปี	2560	และโครงการต่างประเทศ	
3	โครงการ	ทีจ่ะจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในปี	2562	ได้แก่	
โครงการไซยะบุรี	 ใน	 สปป.	 ลาว	 ซึ่งมีสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	1,220	 เมกะวัตต์	และ
โครงการในประเทศฟิลิปปินส์	 คือ	 โครงการเอสบีพี
แอล	ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับเมอราลโค	จ�านวน	
455	เมกะวัตต์	และ	โครงการมาซินลอค	หน่วยที่	3	
ขนาดก�าลงัผลติตดิตัง้	335	เมกะวตัต์	ซึง่มกีารทยอย
ลงนามสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าไปแล้ว	119	เมกะวตัต์	
	 ส�าหรับการตั้งเป้าหมายเรื่องก�าลังการผลิต	
บริษัทไม่ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องมีก�าลังการผลิต
เท่าไหร่	ภายในปีใด	เพราะเราแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนอยู่เสมอ	และสร้างความเติบโตให้ธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง	 ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้	 เพื่อที่จะบรรลุ
เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	 (ROE)	 
อย่างน้อยร้อยละ	10	

จะติดต่อบริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้อย่างไร

หากต้องการเปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่จะต้องด�าเนิน
การอย่างไร

	 ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	หรือ	TSD	ได้ตามที่อยู่ดังนี้

การติดต่อ
ด้วยตนเอง
และไปรษณีย์

93		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th
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	 ผู ้ถือหุ ้นสามารถยื่นแบบค�าขอแก้ไขข้อมูลผู ้ถือ 
หลักทรัพย์และเอกสารประกอบตามที่	TSD	ก�าหนดที่	TSD	
ในวันและเวลาท�าการ	 หรือจัดส่งแบบค�าขอแก้ไขข้อมูล
ผู ้ถือหลักทรัพย์และเอกสารประกอบดังกล่าวให้	 TSD	 
ทางไปรษณีย์	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่ขอแก้ไขค�าน�าหน้าชื่อ	 ชื่อ	 
และชื่อสกุล	 จะต้องแนบใบหุ้นฉบับจริงมาพร้อมกับแบบ
ค�าขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์เพ่ือออกใบหลักทรัพย์
ฉบับใหม่ด้วย	
	 ส�าหรับที่อยู ่ของผู ้ถือหุ ้นที่แจ้งกับ	 TSD	 ควรเป็น 
ที่อยู่ที่สะดวกต่อการรับเอกสารโดยวิธไีปรษณีย์ลงทะเบียน	
มีบุคคลที่อยู ่บ้านเพื่อลงลายมือชื่อรับเอกสารจากบุรุษ
ไปรษณีย์โดยเฉพาะในวันและเวลาราชการ	และต้องไม่ใช ่
ที่อยู ่ที่ เป็นตู ้ไปรษณีย์	 ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
กระทรวงพาณชิย์ได้ก�าหนดไว้	ทัง้นี	้การแก้ไขข้อมลูดงักล่าว
จะมผีลกบัการจ่ายสทิธปิระโยชน์	เมือ่	TSD	ได้รบัแบบค�าขอ
แก้ไขไม่น้อยกว่า	5	วันท�าการ	ก่อนวันปิดสมุดทะเบียน
	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นฝากหลักทรัพย์ไว้กับ	TSD	โดยผ่าน
บรษิทัสมาชกิผูฝ้ากหลกัทรพัย์	ผูถ้อืหุน้สามารถแจ้งขอแก้ไข
ข้อมูลกับบริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ได้โดยตรง
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	 เป็นโรงไฟฟ้าทีใ่ช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเชือ้เพลงิ
ในการผลิตไฟฟ้า	ซึ่งมีการท�างาน	2	 ระบบร่วมกัน	 
คือ	 ระบบของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ	 ท�างาน
ร่วมกับระบบของโรงไฟฟ้ากังหันไอน�้า	 โดยน�า 
เชื้อเพลิงมาจุดระเบิด	เชื้อเพลิงก๊าซจะถูกส่งเข้าไป
ยังห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ	 โดยมีอากาศ
ที่ถูกอัดด้วยความดันสูง	 8-10	 เท่าจากเครื่อง 
อัดอากาศมาช่วยเผาไหม้	 เพื่อให้เกิดพลังงาน 
ความร้อนไปขบัเคลือ่นกงัหนัก๊าซในการผลติไฟฟ้า	
จากนั้นไอเสียที่เกิดจากการจุดระเบิดในเครื่อง
กังหันก๊าซ	 จะไปผ่านหม้อน�้า	 เพ่ีอต้มน�้าให้กลาย
เป็นไอมาขับเคล่ือนกังหันไอน�้า	 เพื่อผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่ง
	 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมีข้อดี	 คือ	
ประหยัดค่าเชื้อเพลิงในหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันไอ
น�้า	 มีความเหมาะสมในการเพ่ิมก�าลังผลิตไฟฟ้า	 
และเสริมความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้า	 รวมทั้ง
สามารถออกแบบให้ใช้เชือ้เพลงิก๊าซธรรมชาตแิละ
น�้ามันเตา	

ความรู้เรื่องโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
(Combined-Cycle Power Plant)
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calendar 
activities

กันยายน
•	ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิ

ในการรับเงินปันผลระหว่างกาล

•	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
ผลการด�าเนินงาน

หมายเหตุ	ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม	
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ	เพิ่มเติมได้ที่	www.egco.com

พฤศจิกายน
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	ครั้งที่	4/2559	
และแถลงผลประกอบการไตรมาส	3/2559

•	งาน		“SET	in	the	City	2016”	
สยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร

พฤศจิกายน-ธันวาคม
•	โครงการพลังงานเพื่อชีวิต	ลดโลกร้อน	ด้วยวิถีพอเพียง	

พิธีมอบแผงโซลาร์เซลล์ให้โรงเรียนดีเด่น	ปี	2558

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป
กันยายน-ธันวาคม 2559
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ความล้มเหลวคือโอกาสในการเริ่มต้นท�าสิ่งเดิม
อีกครั้ง...อย่างชาญฉลาดกว่าเดิม

Failure is simply the opportunity to 
begin again this time more intelligently.



หากท่านสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทสามารถติดต่อได้ที่
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
222 หมู่ที่ 5 อาคาร เอ็กโก ชั้น 14, 15 ถนนวิภาวดีรังสิต ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ (66) 2998-5147-9 | โทรสาร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐Ewww.egco . com


