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	 แสงสุดท้ายสิ้นหวังดั่งโลกสิ้น	 ทั้งแผ่นดินสะเทือนเศร้าเฝ้าโศกศัลย์

ธ	เสด็จคืนฟากฟ้าครานิรันดร์	 พระมิ่งขวัญ	สถิตในใจปวงชน

70	ปีครองราชย์ราษฎร์เปี่ยมสุข	 บรรเทาทุกข์โพยภัยทุกแห่งหน

ทศพิธราชธรรมล�้าเลิศดล	 ทรงเปี่ยมล้นพระปรีชาเอนกอนันต์

น�้าพระทัยไหลรินทั่วถิ่นแคว้น	 สุดเขตแดนองค์ภูมินทร์สถิตมั่น

กราบพระบาทเทิดไท้พระทรงธรรม์	 ทุกชีวันแซ่ซ้องก้องธรณิน	

ปวงข้าบาทน้อมเกล้าฯ	มหาราช	 อศิรวาทจงรักมิคลายสิ้น

ถวายสัตย์จักตอบแทนคุณแผ่นดิน	 หวังไท้จักได้ยินนิรันดร์กาล

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

กลุ่มบริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
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...การด�าเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  จะต้องอาศัยความรู้รอบตัว 
และหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดี  แต่ขาดความยั้งคิด  น�าความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ 

ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ...

พระบรมราโชวาท	ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
วันที่		๑๘		กันยายน		๒๕๐๔

...ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้น  หมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรม 
ทั้งในเจตนาและการกระท�า ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญ หรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น...

พระบรมราโชวาท		ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	
วันพฤหัสบดี	ที่		๑๐		กรกฎาคม		๒๕๑๘

4   Oct - Dec  2016

life22-5.5.indd   4 12/14/2559 BE   2:50 PM



...คนเราถ้าพอในความต้องการ  ก็มีความโลภน้อย  เมื่อมีความโลภน้อย  ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย 
ถ้าทุกประเทศมีความคิด - อันนี้ ไม่ใช่เศรษฐกิจ - มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง  หมายความว่า  

พอประมาณ  ไม่สุดโต่ง  ไม่โลภอย่างมาก  คนเราก็อยู่เป็นสุข...

พระราชด�ารัส	พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ	ที่เข้าเฝ้าฯ	ถวายชัยมงคล	
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ณ	ศาลาดุสิดาลัย		พระราชวังดุสิต	 

วันศุกร์	ที่		๔	ธันวาคม	๒๕๔๑

 
...ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น  คือความส�านึกตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิดที่อาศัย 

ซึ่งท�าให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติก�าเนิด  และมุ่งมั่นที่จะธ�ารงรักษาประเทศชาติไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง...

พระบรมราโชวาท	พระราชทานแก่ทหารรักษาพระองค์	
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์	

วันพุธ	ที่	๓	ธันวาคม	๒๕๒๙	
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editor’s talk

	 วนัที	่13	ตลุาคม	พ.ศ.	2559	เป็นวนัเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	 9	 เป็นวันมหาวิปโยคของปวงชนชาวไทยที่สูญเสีย	 “พ่อ”	 
ผู ้มีพระคุณอันประเสริฐหาที่สุดมิได้	 ผู ้ เป็นพลังแห่งแผ่นดิน	 พระองค์ทรงทุ ่มเท 
ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดระยะเวลาทรงครองราชย์กว่า	 70	ปี	 เพ่ือประโยชน์สุขของปวงชน 
ชาวไทยทั้งมวล
	 จะมีกษัตริย์พระองค์ใดในโลก...	 ที่ในพระหทัยมีแต่ราษฎร	ทุกลมหายใจเข้าออก	
พระองค์จึงไม่เคยย่อท้อในการทรงงานหนักมาตลอดระยะเวลา	70	ปี	เพื่อเป้าหมายเดียว	
คือ	 ให้คนไทยอยู่เย็นเป็นสุข	ดังจะเห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริกว่า	
4,447	 โครงการ	ที่ช่วยพลิกฟื้นผืนป่าให้กลับมาเขียวขจี	 คืนผืนน�้าให้ไร่นาอุดมสมบูรณ์	
คนืผนืดนิให้ราษฎรได้มแีหล่งท�ากนิ	และคนืชวีติให้ทกุคนกลบัมาพึง่พาตนเองได้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy	Philosophy)
	 นิตยสาร	 Life	 ฉบับนี้จึงขอน้อมน�าบางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 
ด้านพลงังาน	ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ให้ความส�าคญัไม่น้อย
ไปกว่าโครงการด้านอืน่ๆ	เนือ่งด้วยสายพระเนตรทีย่าวไกล	ทรงตระหนกัและเหน็ถงึปัญหา
ว่าในอนาคต	ไม่ใช่แค่ประเทศไทย	หากแต่ในโลกจะเกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน	และ
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการจัดการด้านพลังงานที่ไม่เหมาะสม	ซึ่งเราได้รวบรวม
เป็นคอลัมน์	Talk	Tell	Told	พิเศษ	ให้ผู้อ่านได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอย่างแท้จริง
	 นอกจากนี้	คอลัมน์	Outing		เรายังพาไปเที่ยว	ตามรอยพระบาท	12	เส้นทาง	สัมผัส
กบัธรรมชาตแิละโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิทีท่ัง้สวย	งดงาม	และมคีณุค่า	เช่น
เดยีวกบัคอลมัน์	Eat	in	ชวนคณุไปกนิที	่ครวัโครงการหลวง	ร้านอาหารทีใ่ช้วตัถดุบิสดใหม่
จากโครงการหลวง	รงัสรรค์เป็นเมนหูลากหลายทีห่าได้เฉพาะทีร้่านเท่านัน้	รวมถงึคอลมัน์	
Life	Motion	และ	Go	Green	ที่ยังมีเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	เป็นแรงบันดาลใจเช่นเดียวกัน
	 ปวงข้าพระพุทธเจ้า	 ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
หาทีส่ดุมไิด้	ข้าพระพทุธเจ้า	คณะกรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานกลุม่	บรษิทั	ผลติไฟฟ้า	
จ�ากัด	(มหาชน)

	 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
คุณต่อพงศ์ แกล้วเขตการ
ผู้จัดการส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณรุจิรดา กองรส
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

คุณธันย์ฤทัย มกรพันธ์ 
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์

ต่อพงศ์	แกล้วเขตการ
บรรณาธิการ
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เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรม EGCO Group Site Visit

โครงการพบปะผู้บริหาร

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได้จัดงานโครงการพบปะ 
ผู้บริหาร	ครั้งที่	4/2559	ณ	โรงแรมเดอะ	เวสติน	 
แกรนด์	 สุขุมวิท	 	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันที่ 	 23	
พฤศจิกายน	2559	ที่ผ่านมา	 เพื่อรายงานและ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานทางการเงินของ
กลุ่มเอ็กโก	 ในไตรมาส	 3	 ปี	 2559	 ตลอดจน
รายงานความคืบหน้าโครงการต่างๆ	ทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท	 พร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ 
ซักถามข้อมูล	 หรือค�าถามในแง ่มุมต ่างๆ	 
อย่างหลากหลาย	นอกจากนี	้สบืเนือ่งจากมกีาร
เปล่ียนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่	 ทางบริษัท	
PricewaterhouseCoopers	 (PWC)	 ซึ่งเป็น
ผู้ตรวจสอบบัญชีให้ทางกลุ่มเอ็กโก	 จึงได้ให้
เกียรติมาบรรยายให้ความรู้แก่นักลงทุนและ 
นักวิเคราะห์ผู้มาร่วมงาน	 ถึงแนวทางการเปิด
เผยข้อมูลตามแนวทางมาตรฐานบัญชีใหม่
อีกด้วย	

 เอ็กโก กรุ๊ป	 จัดกิจกรรม	EGCO Group Site Visit  
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาใน
ชั้นปีที่	 3	 –	 4	 ในคณะวิศวกรรมศาสตร์มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า 
เอ็กโก	 โคเจนเนอเรชั่น	 ในกลุ ่มเอ็กโก	 โดยกิจกรรมนี้	 
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิความรูด้้านพลงังานและกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า	 เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู ้	 วิถีชีวิตการท�างานใน
สถานที่ปฏิบัติงานจริง	 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้	 ตลอด
จนสร้างความสัมพันธ์กับรุ ่นพี่วิศวกรและเพื่อนต่างสถาบัน	 
โดยมนิีสตินักศกึษาจากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	และ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 (ระยอง)	 เข้าร่วม
กิจกรรม	จ�านวนทั้งสิ้น	30	คน

8   Oct - Dec  2016
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เอ็กโก กรุ๊ป น�านักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเยี่ยมชม
โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4

	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 โดย	คุณชนินทร์	 เชาวน์นิรัติศัย	 
กรรมการผู ้จัดการใหญ่	 พร ้อมด้วย	 คุณปิยะ	 
เจตะสานนท์	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายงาน 
บัญชีและการเงิน	 และ	 คุณณรงค ์ 	 อินเอียว	 
รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 สายงานปฏิบัติการ	 
น�าคณะนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน	 เย่ียมชม
กระบวนการด�าเนินงานของโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	
4		อ�าเภอขนอม	จงัหวดันครศรธีรรมราช	ซึง่การเยีย่ม
ชมในครั้งนี้	 ประกอบด้วยการบรรยายประวัติความ 
เป็นมา	ผลการด�าเนินงานโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	
และการด�าเนนิกจิการด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน	
ผ่านกจิกรรมต่างๆ	อาท	ิการส่งเสรมิอาชพีเกษตรกรรม
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	 การส ่งเสริม 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	 การอนุรักษ์ป่า
ชายเลน	 ฯลฯ	พร้อมเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์และ 
ผูจ้ดัการกองทนุ	ได้ซกัถามประเดน็ต่างๆ	กบัผูบ้รหิาร	
ตลอดจนการเข้าเยี่ยมชมห้องควบคุมการเดินเครื่อง	
และบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	 เมื่อ 
วันที่	30	พฤศจิกายนที่ผ่านมา

egco group    9
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eGCO Group focus

มาซินลอค สตาร์ เอนเนอร์ยี่ และขนอม หน่วยที่ 4

ความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง

	 ปี	 2559	นับเป็นอีกปีที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ประสบผลส�ำเร็จในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยดี	 มีผลกำรด�ำเนินงำน 
ทีเ่ตบิโตอย่ำงต่อเนือ่งเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีว่ำงไว้		ไม่ว่ำจะเป็นกำรบรหิำรจดักำรโรงไฟฟ้ำท่ีมอียูใ่ห้เดนิเครือ่ง
อย่ำงมปีระสิทธภิำพ	กำรบรหิำรโครงกำรทีอ่ยูร่ะหว่ำงก่อสร้ำงให้แล้วเสรจ็ตำมแผน	กำรลงทนุโครงกำรใหม่	 
รวมถึงกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง	โดย	คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย			กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่	ได้กล่ำวถึง
รำยละเอียดของควำมส�ำเร็จในปี	2559	ที่ผ่ำนมำ	ดังนี้

เพื่ออนาคต
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คุณชนินทร์ เชาวน์นิรัติศัย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน)
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โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4

12   Oct - Dec  2016

 ผลการด�าเนินงาน ในปี 2559 ที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้า
อย่างไรบ้าง?
	 - 	 การบริหารจัดการโรงไฟฟ ้าให ้ เดินเครื่องอย ่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด	
	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานในช่วง	 9	 เดือนที่ผ่านมา	 เป็นที ่
น่าพอใจ	 เนื่องจาก	 โรงไฟฟ้า	 IPP	ทุกโรงสามารถเดินเครื่องได้	 
โดยมีประสิทธิภาพดีกว่าแผนที่วางไว้	 ในขณะที่โรงไฟฟ้า	 SPP	 
ส่วนใหญ่ก็สามารถเดินเครื่องได้ดีกว่าแผน	 แต่จะมีโรงไฟฟ้า
บางโรงที่มีการหยุดซ่อมนอกแผน	ท�าให้มีประสิทธิภาพต�่ากว่าที่
วางแผนไว้เล็กน้อย	 ในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 เรา
ก็ได้มีการบริหารจัดการให้มีความพร้อม	ท�าให้สามารถเดินเครื่อง
ได้ดีกว่าแผนที่ก�าหนดไว้เช่นกัน
	 -	 การบริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามแผน	
	 ปัจจุบัน	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
จ�านวน	8	โครงการ	โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	ได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็
และได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตามแผน	นอกจากนี้ยังมีโครงการ
ชัยภูมิ	 วินด์	 ฟาร์มที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 และคาดว่าจะเดิน
เครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคมนี้ตามแผน	ส�าหรับโครงการ
ที่เหลืออีก	 6	 โครงการ	 เราก็ได้เข้าไปติดตามงานก่อสร้างแต่ละ
โครงการอย่างใกล้ชิด	และทราบว่าทุกโครงการมีความก้าวหน้า
ในการก่อสร้างตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้
	 -	การลงทุนในโครงการ	Greenfield	
	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ก็ได้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ 
การลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังน�้าใน	 สปป.	 ลาว	 โครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหินในประเทศเวียดนาม	และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใน
ประเทศพม่า	
	 -	การพฒันาโครงการใหม่ในพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
เพื่อสร้างรายได้ระยะยาว	
	 เรามีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่ที่มีอยู่เดิม	
คือ	โครงการมาซินลอค	หน่วยที่	3	ซึ่งเป็นโครงการส่วนขยายและ
โรงไฟฟ้า	SBPL	ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันกับโรงไฟฟ้าเคซอน	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 นอกจากนั้นเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการสตาร์	 เอนเนอร์ยี่	 หน่วยที่	 3	 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อนใต้พิภพ	ก่อสร้างในพื้นที่โรงไฟฟ้าเดิมในประเทศอินโดนีเซีย	
	 -	การซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว
ในปีนี้	เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มในโครงการมาซินลอคจ�านวน	
8.05%	 ส่งผลให้ปัจจุบัน	 เราถือหุ้นจ�านวน	 49%	 ในโครงการ 
ดังกล่าว

สตาร์	เอนเนอร์ยี่

มาซินลอค
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 มองดูภาพรวมการขยายธรุกจิ ด�าเนนิไปในทางดขีึน้ ทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ อยากทราบว่ามีการขยายธุรกิจ 
หรือมีเหตุการณ์ส�าคัญ อย่างไรบ้าง?
	 ในประเทศไทย	 เราได้มีการจ่ายไฟในเชิงพาณิชย์ของ 
โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	4	เมื่อวันที่	19	มิ.ย.	และจะมีการจ่ายไฟ
ในเชิงพาณชิย์ของโรงไฟฟ้า	ชัยภูมิ	วนิด์	ฟาร์ม	ในเดือนธันวาคมนี้	 
ในส่วนของต่างประเทศ นอกจากนี้การขายพลังงานไฟฟ้าของโรง
ไฟฟ้า	สตาร์	เอนเนอร์ยี่	ของเราได้รับการปรับอัตราค่าไฟฟ้าสูงขึ้น
เฉลี่ย	 40%	และมีการซื้อหุ้นเพิ่ม	 8.05%	 ในโครงการมาซินลอค	
ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น

 โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยท่ี 4 ด�าเนินการไปได้ตามแผน
อย่างไรบ้าง นับตั้งแต่เปิดด�าเนินการในเดือน มิ.ย.59? 
	 โรงไฟฟ้าขนอม	 หน่วยที่	 4	 ถือเป็นความภาคภูมิใจ	 และ
เป็นการแสดงให้เหน็ถงึการพฒันาอย่างไม่	หยดุยัง้ของเอก็โก	กรุป๊	
โรงไฟฟ้าแห่งน้ีนับว่ามีความส�าคัญในการเสริมสร้างความมั่นคง
ของระบบไฟฟ้าในภาคใต้	 และเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 
ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในปัจจุบัน
	 นับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องในวันที่	19	มิถุนายน	จนถึงวันที่	30	
กันยายน	2559	 โรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	 4	มีค่าความพร้อมจ่าย	 
(Equivalent	 Availability	 Factor	 :	 EAF)	 ดีกว่าเป้าหมายถึง	
8.93%	(YTD	Actual	Plant	EAF	ประมาณ	99.45%	จ�านวนชั่วโมง 
เดนิเครือ่ง	4,934	ชัว่โมง	ดกีว่างบประมาณทีต่ัง้ไว้	91.30%	จ�านวน
ชั่วโมงเดินเครื่อง	 4,534	 ช่ัวโมง)	 ส่วนค่าอัตราการใช้ความร้อน	
(Plant	Heat	Rate)	ดีกว่าเป้าหมาย	2.24%	(YTD	Actual	Plant	
Heat	Rate	6,514	BTU/kWh	น้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	6,663	
BTU/kWh)	
	 ท�าให้มกีารคาดการณ์ก�าไร	ก่อนการคดิผลกระทบจากอตัรา
แลกเปลีย่นและภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีัง้ปี	อยูท่ี	่821	ล้านบาท	
ดีกว่างบประมาณที่ตั้งไว้	553	ล้านบาท
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เนื่องจากเป็นประเทศที่มี

ศักยภาพ มีความเสี่ยงไม่สูง 

และยังมีความต้องการไฟฟ้า

ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ตลอดจนให้ผลตอบแทน

การลงทุนที่ดี โดยเอ็กโก กรุ๊ป 

มีโรงไฟฟ้า ซึ่งสามารถสร้าง

ส่วนขยายเพิ่มได้อีก
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 ในส่วนของโรงไฟฟ้าขนอม หน่วยท่ี 1-3 เอ็กโก กรุ๊ป 
มีนโยบายจะท�าอย่างไร? 
	 เรามีแผนที่จะปรับปรุงโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยท่ี	 1	 ให้เป็น 
ศูนย์การเรียนรู้	 เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันความรู้ให้แก่เยาวชน	
บุคคลทั่วไป	และชุมชนรอบโรงฟ้า	 ส่วนหน่วยที่	 2-3	 เรามีแผนที่
จะขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้แก่ผู้ที่สนใจ

 ในประเทศฟิลิปปินส์ ทราบว่า ปีน้ีมีการก่อสร้างเพิ่ม
ถึง 3 โครงการ (โครงการมาซินลอค หน่วยท่ี 3, โครงการ 
เอสบีพีแอล และระบบแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้า) รวมก�าลัง 
การผลิตตามสัญญาซือ้ขายไฟฟ้า และตามสดัส่วนการถอืหุน้  
392.00 เมกะวัตต์ ถือเป็นอีกก้าวส�าคัญของเอ็กโก กรุ ๊ป  
อยากทราบว่า ทางเอ็กโก กรุ ๊ป มีแผนการพัฒนาและ 
มีเป้าหมายอย่างไรบ้าง?
	 ส�าหรับในอนาคต	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้มีแผนไปลงทุนเพ่ิมใน
ประเทศฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งเป็นประเทศที่เราได้เข้าไป
ลงทุนมานานกว่า	 10	ปีแล้ว	 เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพ	 
มีความเสี่ยงไม่สูง	 และยังมีความต้องการไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่องทุกปี	 ตลอดจนให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี	 โดย 
เอก็โก	กรุป๊	มโีรงไฟฟ้าซึง่สามารถสร้างส่วนขยายเพิม่ได้อกี	เราจงึ
จะเข้าไปลงทนุทัง้โรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิเชงิพาณชิย์	และพลงังาน
หมนุเวยีน	โดยขณะนีก้ม็โีครงการทีท่�าการศกึษาอยูห่ลายโครงการ	

 เนื่องจากเอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าเปิดขึ้นมาใหม่หลาย
โรง เอ็กโก กรุ๊ป ได้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมของผู้ที่
จะปฏิบัติงานตามโรงไฟฟ้าต่างๆ อย่างไรบ้าง?
	 เอ็กโก	 กรุ ๊ปได้มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
ในทุกระดับ	 เพื่อให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจ	 โดยได้เตรียมความพร้อมแก่บุคลากร	 เพ่ือให้
มีศักยภาพเทียบเคียงกับบุคลากรในระดับภูมิภาค	 พร้อมที่จะ
สามารถไปท�างานในประเทศต่างๆ	 ที่เราไปลงทุนได้	 สามารถ
ท�างานได้อย่างกลมกลนื	และราบรืน่ในสภาวะสงัคม	ศาสนา	และ
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง	ทั้งนี้	 ปัจจุบัน	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ก็ได้มีการจัด
เตรียมความพร้อมในการเข้าตลาด	AEC	โดยการพัฒนาองค์กรสู่
การเป็น	Regional	Company	อีกด้วย

	 สุดท ้ายนี้ 	 บริษัทขอให ้ค�ามั่นสัญญาต ่อผู ้ถือหุ ้นว ่า	 
เอ็กโก	 กรุ๊ป	 จะยังคงมุ่งมั่นและยืนหยัดในการพัฒนาธุรกิจของ
เราอย่างไม่หยุดย้ังและด�าเนินกิจการ	 โดยค�านึงถึงความสมดุล 
ทางด้านส่ิงแวดล้อม	 สังคม	และบรรษัทภิบาล	 เพ่ือสร้างความ
มั่นใจและสร้างผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน	ดังเห็น 
ได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลประกอบการของเรา 
ในแต่ละปีที่ผ่านมา	 ตลอดจนการที่เราเป็นหนึ่งใน	 55	 บริษัท 
จดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ให้เป็น	 “หุ ้นย่ังยืน”	 ประจ�าปี	 2559	 นี้	 ในฐานะที่เป็นบริษัท 
จดทะเบียนที่สะท้อนการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน	 
ด้วยการมีบรรษัทภิบาล	 ซึ่งถือเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจ 
อย่างยิ่งของพวกเราชาวเอ็กโก	กรุ๊ป	
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ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)

บริษัท รายละเอียด

บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	90)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม	ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	
กฟผ.	จ�านวน	80	 เมกะวัตต์	และได้รับเงินส่วนเพิ่ม	 (Adder)	จากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	 (สกพ.)	 จ�านวน	3.50	บาทต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง	 เป็นระยะเวลา	 10	ปี	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	
95.06	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่	ร้อยละ	99.93)	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	และมีสัญญาซื้อ
ขายไฟฟ้าจ�านวน	12	เมกะวัตต์	และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน	13	ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	7	ปี	
ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	80.19	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	80.15)	คาดว่าจะเริ่มต้น
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	โครงการเอสเค	โคเจน	
และโครงการทพีี	โคเจน	ซึง่ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้	ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ในแต่ละโครงการ	125	เมกะวตัต์	 
ตั้งอยู่ในต�าบลท่าผา	 อ�าเภอบ้านโป่ง	 จังหวัดราชบุรี	 แต่ละโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	 กฟผ.	 จ�านวน	 90	 เมกะวัตต์	 
เป็นระยะเวลา	25	ปี	และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจ�านวน	40	เมกะวัตต์	และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน	100	ตันต่อชั่วโมงกับ
ลกูค้าอตุสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	20	ปี	ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ	74.57	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนด
ไว้ที่ร้อยละ	76.28)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2560

สรุปผลการด�าเนินงาน
เดือนมิถุนำยน-กันยำยน	2559
	 ตลอดระยะเวลำ	3	เดอืน	ในปีนี	้เอก็โก	กรุป๊	ได้ด�ำเนนิธรุกจิโดยมเีป้ำหมำย
ในกำรสร้ำงควำมเจรญิเตบิโตอย่ำงต่อเนือ่ง	โดยเหตกุำรณ์ส�ำคญัในช่วงเดอืน
มิถุนำยนถึงเดือนกันยำยนที่ผ่ำนมำสรุปได้	ดังนี้	

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	มาซินลอค

16   Oct - Dec  2016
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บริษัท รายละเอียด

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

(เอ็กโก	กรุ๊ป	 ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ	49	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	 Supercritical	 ขนาดก�าลังการผลิต 
ติดต้ัง	 335	 เมกะวัตต์	 ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ามาซินลอคหน่วยที่	 1-2	 ขนาด	 630	 (2x315)	 เมกะวัตต์ 
ในปัจจบัุนทีจ่งัหวดัแซมบาเลส	บนเกาะลซูอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	ได้ท�าพธิวีางศลิาฤกษ์โรงไฟฟ้าและเริม่การก่อสร้างในวันที	่ 
3	 มีนาคม	 2559	 และมีการทยอยลงนามในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวม	119	 เมกะวัตต์	 และ
ได้ยื่นต่อคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงานของฟิลิปปินส์เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว	โดยมีเป้าหมายการท�าสัญญา
จ�าหน่ายไฟฟ้าอย่างน้อยร้อยละ	 85	 ของก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวมก่อนก�าหนดวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 ด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	 16.29	 (แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร ้อยละ	 17.51)	 คาดว่าจะเริ่มต้น 
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางปี	2562	

โครงการเอสบีพีแอล 
ของ บริษัท ซาน บัวนา
เวนทูรา พาวเวอร์ จ�ากัด

(เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 49)	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ใช้เทคโนโลยี	 Supercritical	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง	 
500	เมกะวตัต์	ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเมาบัน	จงัหวดัเคซอน	สาธารณรัฐฟิลปิปินส์	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบั	Manila	Electric	Company	 
(MERALCO)	 จ�านวน	 455	 เมกะวัตต์	 เป็นระยะเวลา	 20	 ปี	 ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก	 5	 ปี	 โดยปัจจุบัน 
อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างงานฐานรากในพื้นที่ส่วนของหม้อไอน�้าและกังหันไอน�้า	 คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
ในเดือนตุลาคม	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	69.78	
(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	57.35)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
	 เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2559	บริษัท	เจน	พลัส	บีวี	ซึ่งเป็นบริษัทที่เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นทั้งหมด	ได้ลงนามในสัญญา	เพื่อการเพิ่ม
สัดส่วนการลงทุนโดยทางอ้อมในบริษัท	มาซินลอค	พาวเวอร์	พาร์ทเนอร์	 (เอ็มพีพีซีแอล)	ซึ่งเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจและเป็นเจ้าของ 
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ	มาซนิลอค	ในประเทศฟิลปิปินส์	โดยธรุกรรมนีท้�าให้สดัส่วนการลงทนุโดยทางอ้อมของ	เอก็โก	กรุป๊	ในบรษิทั	มาซนิลอค	 
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	40.95	เป็น	49	
	 ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2559	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว	จ�านวน	23	แห่ง	คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4,048.85	เมกะวัตต์	
 สรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ของเอ็กโก กรุ๊ป มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ�านวน 2,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 119 ล้านบาท 
โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 112 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจอื่นเพิ่มขึ้นจ�านวน 7 ล้านบาท 

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4

egco group    17
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18   Oct - Dec  2016

CsR for all

	 ด้วยควำมตระหนักว่ำกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน	ต้องเริ่มจำกกำรปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ ์
ส่ิงแวดล้อมในใจคน	 โครงกำรค่ำยเยำวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่ำ	 รุ่นที่	 48	จึงเกิดขึ้นจำกควำมร่วมมือระหว่ำงเอ็กโก กรุ๊ป 
โดย	บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด มูลนิธิไทยรักษ์ป่า และ	อุทยานแห่งชาติเขาหลวง	โดยน�ำเยำวชนกว่ำ	80	คนในพื้นที่
รอบโรงไฟฟ้ำขนอม	 ในกลุ่มเอ็กโก	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	มำเรียนรู้ธรรมชำติและมีประสบกำรณ์ตรงในห้องเรียน
ธรรมชำติขนำดใหญ่	ณ	อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง	ซึ่งเป็นป่ำต้นน�้ำสูงสุดของภำคใต้	 เพื่อให้เยำวชนได้สัมผัสธรรมชำติ
อย่ำงใกล้ชิด	จนเกิดจิตส�ำนึกในกำรอนุรักษ์และรู้คุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติ	 และน�ำไปสู่กำรสร้ำงเครือข่ำยในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนในอนำคต

ปลูกป่ำในใจเยำวชน	เพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเกื้อกูลและยั่งยืนกับ

“ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 48” 
ณ	อุทยำนแห่งชำติเขำหลวง
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	 “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	 เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชน
ได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ	เป็นการปูพื้นฐานการอยู่ร่วมกัน
อย่างเก้ือกูล	 โดยเฉพาะกับส่ิงแวดล้อม	 เพ่ือให้เกิดความรักและ
จิตส�านึกที่จะช่วยกันดูแล	 เมื่อมีคนเพิ่มมากขึ้น	การใช้ทรัพยากร
ย่อมเพิ่มขึ้น	 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงต้องท�าให้สอดคล้อง
กัน	 เพ่ือให้เกิดความสมดุล”	 คุณสืบศักด์ิ ชูฤทธิ์ กรรมการ 
ผู ้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก  
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดค่ายเยาวชนครั้งนี้
	 ส�าหรับกิจกรรม	2	วันแรกในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	
เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน	ทั้งความรู้และการปรับ
ตัวให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในผืนป่าดงดิบที่เป็นภูเขาสูงและร้อน
ชื้นนี้	 โดยมีทั้งการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเก่ียวกับวิวัฒนาการของ
สิ่งมีชีวิตและลักษณะของป่า	และภาคปฏิบัติ	 เช่น	การใช้แผนที่
และเข็มทิศ	การดูดาวและดูนก	 รวมถึงการฝึกเดินป่าในเส้นทาง
สั้นๆ	จนกระทั่งในวันที่	3	ของกิจกรรม	เยาวชนได้เดินเท้าเข้าสู่ป่า
ใหญ่ที่มีความหลายหลากทางชีวภาพ	ผ่านฐานการเรียนรู้ต่างๆ	
ทั้งโครงสร้างของป่า	ชนิดของหิน	ดิน	ต้นไม้	เพื่อค้นหาความหมาย
ของป่าต้นน�้า	แหล่งที่มาของน�้า	สิ่งชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่า	
ทีล้่วนเชือ่มโยงถงึกนั	และให้ข้อคดิเป็นคตสิอนใจในเรือ่งการอาศยั
อยู่อย่างเกื้อกูลของสิ่งมีชีวิต

คุณสืบศักดิ์ ชูฤทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ	

บริษัท	ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด	ในกลุ่มเอ็กโก

กิจกรรมภาคทฤษฎี เรียนรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศในป่า

กิจกรรมต้นไม้เพื่อนรัก เปิดโอกาสให้น้องได้
สัมผัสต้นไม้ด้วยใจอย่างลึกซึ้ง
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เยาวชน 80 ชวิีต ร่วมเดนิป่าศกึษาความส�าคญั
และความสัมพันธ์ของธรรมชาติ

	 ภายใต้กิจกรรมเดินป่านี้	 ยังได้รวมกิจกรรมต้นไม้เพื่อนรัก
เข้าไว้ด้วย	 โดยน�าน้องๆ	 เยาวชนท�าความรู้จักต้นไม้อย่างใกล้ชิด
ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทางด้านจิตใจ	 เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ
อย่างลึกซ้ึง	และกิจกรรมกวางน้อย	 ซึ่งจ�าลองชีวิตของสัตว์ที่อยู่
เพียงล�าพัง	ปราศจากการปกป้องดูแลของพ่อแม่	 และถูกล่าโดย
นายพราน	ต้องเอาตัวรอดจากอุปสรรคต่างๆ	ที่ผ่านเข้ามาด้วยตัว
เอง	เมือ่ได้สมัผสัความรูส้กึนีแ้ล้ว	จงึตระหนกัถงึคณุค่าของชวีติตน
และสิ่งมีชีวิตอื่น	
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 น้องสุภัสษร ราชนิยม รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช สะท้อนความรู้สึกที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายฯ	
ว่า “ค่ายนี้เป็นค่ายปลูกจิตส�านึกเยาวชนให้รู ้จักการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้	ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เหมือนไกลตัว	
การจัดค่ายนี้ขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ดีและควรมีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆ	
เพราะการปลูกต้นไม้ในใจคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะท�าได้ง่าย	ค่ายยัง
สอนเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง	การพึ่งพาอาศัยกัน	การช่วยเหลือ
กัน	การแบ่งปัน	และการอนุรักษ์ป่าไม้	หลังจากนี้หนูก็จะน�าความ
รู้ที่รับจากค่ายไปต่อยอดเป็นค่ายจิตอาสาช่วยเหลือชุมชนในด้าน
ต่างๆ”
	 ในขณะที่น้องกานต์กวี ไกรวงศ์ นักเรียนชั้น ม.5 
รร.ขนอมพิทยา	 กล่าวว่า	 “ค่ายนี้ท�าให้ผมมีความรู้เก่ียวกับ
ป่าเพ่ิมมากขึ้น	 และได้พบส่ิงมีชีวิตต่างๆ	 ที่ไม่เคยเห็นในเมือง
มาก่อน	 รวมทั้งยังช่วยปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตส�านึกการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละป่าไม้	ผมจะน�าสิง่ทีไ่ด้รบัจากค่ายไปใช้ใน
ชีวิตประจ�าวันและเชิญชวนให้เพื่อนๆ	มาเข้าค่ายและท�ากิจกรรม
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าและธรรมชาติในอนาคต”
	 ปิดท้ายด้วยความรู้สึกจากผู้จัดการค่ายฯ	และพี่เลี้ยงอาสา
สมัครจากโรงไฟฟ้าขนอม	คุณพนมวรรณ ตะกี่ ผู้จัดการส่วน
บรกิาร โรงไฟฟ้าขนอม “ค่ายนีต้้องการปลกูจติส�านกึให้เยาวชน
ได้รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ	 ต้นน�้าที่เราใช้อยู่เป็นอย่างไร	
เพราะว่าอ�าเภอขนอมอยู่ปลายน�้า	 นอกเหนือจากส่ิงที่ได้เรียนรู้
ในห้องเรียน	 เยาวชนได้มีโอกาสมาสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติจริง	
เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นทีม	สร้างนิสัยให้เยาวชนรู้จักการให้อภัย	
ความสามัคคีภายในกลุ่ม	 ที่สอดแทรกในกิจกรรมต่างๆ	 ไฮไลท์
ของการเข้าค่าย	คือการเดินป่า	 เยาวชนจะได้เข้าไปสัมผัสสภาพ
ป่าจริงๆ	ได้ศึกษาเรื่องราวของต้นไม้	ชนิดของสัตว์และสิ่งมีชีวิตที่
ได้พบ	 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อเขาได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่	 ได้เห็น
สภาพบ้านเมืองมีการเปล่ียนแปลงความเจริญต่างๆ	 เขาก็จะเกิด
การอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 และอยากให้เยาวชนที่มา
เข้าค่ายได้สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทั้งในปัจจุบัน
และในอนาคต”
	 เพราะเราทุกคนล้วนต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม	ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าจึงหวังว่า	“การปลูกป่า
ในใจคน”	 ผ่านการเรียนรู้ตลอด	4	 วัน	 3	คืน	 ในครั้งนี้	จะท�าให้
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าและน�าไปสู่การมีส่วนร่วมอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิเพือ่การอยูร่่วมกนัอย่างเกือ้กลูและยัง่ยนื
ตลอดไป 

น้องสุภัสษร ราชนิยม

น้องกานต์กวี ไกรวงศ์ 

คุณพนมวรรณ ตะกี่ 
ผู้จัดการส่วนบริการ	โรงไฟฟ้าขนอม
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 พลังแห่งพระปรีชาญาณของ “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”
	 หำกจะบอกว่ำคนไทยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก	ค�ำกล่ำวนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องที่เกินจริงแต่อย่ำงใด	นั่นเป็นเพรำะ 
คนไทยทกุคนต่ำงกเ็กดิและอำศยัอยูภ่ำยใต้พระบรมโพธสิมภำรใน	“พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช”	 
พระมหำกษัตริย์ไทยผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตำ	พระปรีชำสำมำรถ	และพระอัจฉริยภำพในด้ำนต่ำงๆ	ซึ่งล้วนแล้วแต่
ก่อเกิดคุโณปกำรอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชำติและปวงชนชำวไทยมำตลอดระยะเวลำกว่ำ	7	ทศวรรษ
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ล้วนเป็นผลผลิตที่มาจาก	 “ดินและน�้า”	 ซึ่งแม้จะไร้รูปร่างแต่ก ็
ทรงพลังและสามารถน�ามาผลิตไฟฟ้าได้	 เช่นเดียวกับพลังงาน	
“ลม”	ที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด	แม้ไม่มีรูปร่างแต่สามารถน�าลม 
มาเป็นพลังงานได้	 และ	 “ไฟ”	พลังงานที่ในประเทศไทยอาจจะ
หาไม่ได้เพราะไม่มีแนวภูเขาไฟพาดผ่าน	 แต่ก็มีแสงอาทิตย์ 
ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ต่างจากไฟเช่นกัน
	 ปี	 พ.ศ.	 2553	 นับได้ว่าเป็นปีที่ประเทศไทยประสบกับ 
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตลอดทั้งปี	 ไม่ว่าจะเป็นภาวะฝนแล้ง
ในช่วงต้นปีและเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี	 
ซึง่สาเหตสุ่วนหนึง่กม็าจากการตดัไม้ท�าลายป่า	ซึง่พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงเคยเตือนถึงเรื่องน้ีว่า	 
“อย่ารังแกธรรมชาติมาก	 เพราะธรรมชาติจะโกรธและลงโทษ 
ในทีสุ่ด”	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริสว่นใหญ่จึงมีความ
เกี่ยวข้องกับเรื่องธรรมชาติ	 ซึ่งทั้งหมดล้วนสามารถสร้างพลังงาน
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพได้อย่างดี

 ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ ่านมา	 พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ได้ทรงพระราชทานโครงการ
ในพระราชด�าริอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาด้าน	 “พลังงาน”	 
เนือ่งด้วยพระองค์ท่านทรงเลง็เหน็ว่าพลงังานคอืสิง่จ�าเป็นอย่างยิง่ 
ในพัฒนาการประเทศ	 อีกทั้งยังทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกล
และทรงคาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดปัญหาด้านพลังงานอย่าง
มาก	หากประเทศไทยยงัคงน�าเข้าพลงังานเป็นหลกั	ซึง่พระองค์ไม่
ได้ทอดพระเนตรพลงังานเพยีงแค่ไฟฟ้า	น�า้มนั	และก๊าซธรรมชาต	ิ
หากแต่ยังทรงมีพระราชด�าริว่าพลังงานนั้นมีอยู่รอบตัวเราทั้งลม	
แสงอาทิตย์	น�้า	พืช	หรือแม้แต่ของเหลือทิ้ง
	 จากสายพระเนตรอันกว ้างไกลในด้านพลังงานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ส่งผลสืบเนื่อง
มาสู่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริด้านพลังงานที่เกิดขึ้น
อย่างมากมาย	พระองค์ทรงตระหนักดีว่า	ดิน	น�้า	ลม	และไฟ	เป็น
พลังงานที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ	 พืชต่างๆ	 ที่น�ามาผลิตน�้ามัน

โครงการ
พลังงานชีวภาพทดแทน

ตามแนวพระราชด�าริ

แก๊สชีวภาพจากมูลโค
ในโครงการส่วนพระองค์

ตามแนวพระราชด�าริ

กังหันน�้าผลิตไฟฟ้า
จากคลองลัดโพธิ์

ตามแนวพระราชด�าริ

โครงการชั่งหัวมัน
ตามแนวพระราชด�าริ

กังหันลมบริเวณโครงการ
สระเก็บน�้าพระราม 9 

หนึ่งในโครงการแก้มลิง
ตามแนวพระราชด�าริ

ระบบสูบน�้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ในโครงการเกษตร

ผสมผสานมูโนะอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ

โครงการ
บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

ตามแนวพระราชด�าริ
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	 การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเชื้อเพลิงชีวภาพของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 เริ่มต้นขึ้นในปี	พ.ศ.	2528	ด้วยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�าริว่าในอนาคตอาจเกิดการขาดแคลนน�้ามัน	จึงมีพระราชประสงค์ให้น�าอ้อยมาผลิต
แอลกอฮอล์เพือ่ใช้เป็นเชือ้เพลงิ	ทัง้นี	้การศกึษาวจิยัภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดาเริม่ตัง้แต่การทดลองปลกูอ้อยหลายพนัธุ์	
เพือ่คดัเลอืกพนัธุท์ีด่ทีีส่ดุน�ามาท�าแอลกอฮอล์	นอกจากอ้อยทีผ่ลติได้ภายในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดาแล้ว	ยงัมกีารออกไปรบั
ซื้ออ้อยจากเกษตรกรเพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบอีกด้วย	
	 โรงงานแอลกอฮอล์มีการปรับปรุงการกลั่นเรื่อยมา	ต่อมาก็สามารถผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	95%	หรือที่เรียกว่าเอทานอลได้เป็น
ผลส�าเร็จ	ส�าหรับวัตถุดิบที่ใช้ผลิตเอทานอล	ส่วนใหญ่ก็คือวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอย่าง	ธัญพืชและพวกพืชหัว	 เช่น	มันส�าปะหลัง	 
มันฝรั่ง	มันเทศ	เป็นต้น	รวมถึงวัตถุดิบประเภทน�้าตาล	ได้แก่	อ้อย	กากน�้าตาล	บีทรูต	ข้าวฟ่างหวาน	เป็นต้น	
	 เมื่อโรงงานแอลกอฮอล์ของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาสามารถผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	95%	และทดลองน�าไปผสมกับ
น�้ามันเบนซินเติมเครื่องยนต์	 แต่ไม่ประสบความส�าเร็จ	 เพราะแอลกอฮอล์บริสุทธิ์	 95%	มีน�้าผสมอยู่ด้วย	ต้องน�าไปกล่ันแยกน�้าเพื่อ
ให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์	99.5%	หรือเอทานอล	ก่อนน�าไปผสมกับน�้ามันเบนซิน	โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจึงน�าแอลกอฮอล์
บรสิทุธิ	์95%	ไปผ่านกระบวนการแยกน�า้ทีส่ถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทยเพือ่ให้ได้เอทานอล	และน�ากลบัมา
ผสมกบัน�า้มนัเบนซนิทีโ่ครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา	ปัจจบุนัสถานบีรกิารเชือ้เพลงิในโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา	นอกจาก
จะผลิตน�้ามันแก๊สโซฮอล์เพื่อเติมให้กับรถยนต์ทุกคันของโครงการแล้ว	 งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงของโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจติรลดายงักลายเป็นแหล่งความรูแ้ก่ประชาชนทีส่นใจอกีด้วย	และนอกจากการผลติน�า้มนัแก๊สโซฮอล์แล้ว	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ก็ยังทรงมีแนวพระราชด�าริในการน�าน�้ามันปาล์มมาผลิตไบโอดีเซล	 โดยทรงทดลองใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลของ 
กองงานส่วนพระองค์เรือ่ยมา	ด้วยพระปรชีาสามารถในการประดษิฐ์คดิค้นโครงการพฒันาน�า้มนัดงักล่าว	จงึทรงได้รบัการทลูเกล้าฯ	ถวาย
รางวลัเหรยีญทองใน	“โครงการน�า้มนัไบโอดเีซลสตูรสกดัจากน�า้มนัปาล์ม”	ทีส่�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	น�าไปจดัแสดง 
ในงาน	“Brussels	Eureka	2001”	ซึ่งเป็นนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	2544	ณ	กรุงบรัสเซลส์	ประเทศเบลเยียม	 
ซึ่งสิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงสายพระเนตรอันยาวไกล	ในการรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการพึ่งพาพลังงานน�าเข้าเพียงอย่างเดียว

โครงการพลังงานชีวภาพทดแทนตามแนวพระราชด�าริ
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	 โครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา	นบัเป็นหนึง่ในโครงการทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระราชด�าริ
และได้ทรงรเิริม่ด�าเนนิการทดลองการแปรรปูผลติผลการเกษตรขึน้ในพระราชวงัสวนจติรลดาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2504	ซึง่เป้าหมายหลกัของ
โครงการเพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลกลุ่มต่างๆ	ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน	ทั้งนี้	 โครงการที่โดดเด่นหนึ่ง
ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	คือ	โครงการโรงโคนมสวนจิตรลดา	โดยเริ่มโครงการในปี	พ.ศ.	2505	โดยมีบริษัทและหน่วยงาน
ราชการน้อมเกล้าฯ	ถวายโคจ�านวน	6	ตัว	โดยเป็นแม่โคที่ตั้งท้องแล้วจ�านวน	4	ตัว	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานทรพัย์ส่วนพระองค์ส�าหรบัสร้างโรงงานโคนมขึน้ในบรเิวณพระราชวงัสวนจติรลดา	ต่อมาเมือ่
แม่โคตกลกูและเริม่สามารถท�าการรดีนมได้	น�า้นมทีเ่หลอืจากการแบ่งให้ลกูโคดืม่กนิแล้วได้น�าออกไปเพือ่จ�าหน่าย	เมือ่มจี�านวนโคนม
เพิ่มขึ้นทั้งจากแม่โคที่ให้ลูกทุกปีและมีผู้น้อมเกล้าฯ	น�ามาถวายสมทบ	ท�าให้มีความสามารถในผลิตน�้านมเพิ่มขึ้น	จึงได้มีการผลิตเพื่อ
น�าออกจ�าหน่ายแก่บุคคลภายนอก	รวมไปถึงโรงเรียนต่างๆ	ในละแวกใกล้เคียง
	 พระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลและทรงเข้าใจถึงกลไกทางธรรมชาติ	 พระองค์ทรงทอดพระเนตรผลพลอยได้จาก 
โรงโคนมซึง่กค็อืมลูโค	จงึทรงมพีระราชด�ารใิห้ทดลองผลติก๊าซชวีภาพจากมลูโค	โดยใช้กระบวนการน�ามลูโคมาหมกัซึง่จะได้	“Biogas”	
หรือ	“แก๊สชีวภาพ”	ส�าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโครงการส่วนพระองค์และโรงโคนม	นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระราชด�าริ	ให้น�ากากที่
เหลอืจากบ่อหมกัแก๊สชวีภาพไปท�าเป็นปุย๋	โดยมลูโคทีเ่ป็นสารละลายหรอืกากทีเ่หลอืจากการผลติแก๊สชวีภาพทีอ่ยูใ่นถงัหมกั	ส่วนหนึง่
จะถกูน�าไปใช้ส�าหรบัเพาะเลีย้งสาหร่ายเกลยีวทอง	ซึง่สาหร่ายชนดินีส้ามารถน�าไปท�าเป็นอาหารส�าเรจ็รปูเพือ่ใช้เลีย้งปลา	กากทีเ่หลอื
อกีส่วนหนึง่น�าท�าเป็นปุย๋ใส่แปลงเพาะปลกูพชืเพือ่น�าไปท�าเป็นอาหารสตัว์	และกากบางส่วนน�าไปใช้ส�าหรบับ�ารงุบ่อเพาะพนัธุป์ลานลิ
อีกด้วย	ซึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรถึงคุณประโยชน์อย่างคุ้มค่ารวมไปถึงการน�ากลับมาใช้ใหม่ในทุกๆ	ด้าน

แก๊สชีวภาพจากมูลโคในโครงการส่วนพระองค์ตามแนวพระราชด�าริ
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	 โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชด�าริเพ่ือใช้ในการบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มแม่น�้าเจ้าพระยา 
ตอนล่าง	 ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ	 ด้วยการขุดลอกคลองขยายให้มีความกว้าง	 80	 เมตร	 ลึก	 8	 เมตร	พร้อมทั้งสร้างประตู 
ระบายน�้าจ�านวน	 14	 บานขนาดกว้าง	 4	 เมตร	 สามารถบรรเทาปัญหาน�้าท่วมในพ้ืนที่ริมแม่น�้าเจ้าพระยาตั้งแต่	 อ�าเภอบางไทร	 
จังหวัดอยุธยา	กรุงเทพมหานคร	จนถึง	อ�าเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ
	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระราชกระแสรบัสัง่ถามเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องว่า	“โครงการคลองลดัโพธิ์
จะท�าประโยชน์ได้อย่างมหัศจรรย์	มีพลังงานมหาศาล	จะใช้พลังงานน�้าที่ระบายผ่านคลองท�าประโยชน์อย่างอื่นด้วยได้หรือไม่”	 จาก 
พระราชกระแสรับสั่งถามดังกล่าว	 กรมชลประทานในฐานะผู้ดูแลโครงการดังกล่าว	 จึงได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ตดิตัง้กงัหนัน�า้ผลติกระแสไฟฟ้าทีป่ระตรูะบายน�า้	โดยใช้หลกัพลงังานจลน์ของกระแสน�า้ไหลเปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้า	
ซ่ึงความเร็วของกระแสน�้าในคลองลัดโพธิ์เหมาะสมในการพัฒนาไฟฟ้าพลังน�้าได้	 โดยคณะนักวิจัยได้ท�าการออกแบบกังหันที่เหมาะ
กับคลองลัดโพธิ์และค�านึงถึงประสิทธิภาพสูงสุด	สามารถซ่อมบ�ารุงง่าย	กังหันน�้าดังกล่าวถูกออกแบบมา	2	แบบทั้งแบบหมุนตาม
แนวแกน	ซึง่กงัหนัน�า้ทัง้	2	แบบสามารถผลติก�าลงัไฟฟ้าสงูสดุแบบละ	5.74	กโิลวตัต์	ช่วยลดค่าไฟฟ้าของประตรูะบายน�า้คลองลดัโพธิ์
	 การท�างานของกังหันน�้านั้น	 เริ่มจากการน�าโครงเหล็กที่มีกังหันติดตั้งอยู่ใส่ไว้ที่ประตูระบายน�้าคลองลัดโพธิ์เมื่อกระแสน�้าไหล
ผ่านใบพดัจะเป็นต้นก�าลงัหมนุเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าแบบแม่เหลก็ถาวรทีบ่รรจอุยูภ่ายในกล่องทีส่ามารถจมน�้าได้	เมือ่กงัหนัน�า้เริม่ท�างาน 
จะได้กระแสไฟฟ้าสลับ	 จากนั้นจะใช้เครื่องแปลงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและท�าการควบคุมแรงดันไฟฟ้า	 แล้วจึงจะส่งต่อ 
เข้าระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงต่อไป
	 กรมชลประทานยงัต่อยอดไปถงึโครงการประตรูะบายน�า้บรมธาต	ุจงัหวดัชยันาท	และยงัเตรยีมขยายไปยงัประตรูะบายน�า้อกีกว่า	
361	แห่งทั่วประเทศ	ซึ่งหากติดตั้งแล้วเสร็จ	คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากประตูระบายน�้าต่างๆ	ได้ราว	23,010	กิโลวัตต์

กังหันน�้าผลิตไฟฟ้าจากคลองลัดโพธิ์ตามแนวพระราชด�าริ
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	 นับเป็นหนึ่งในโครงการส�าคัญที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงโปรดให้จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์
รวบรวมพชืเศรษฐกจิหลากหลายชนดิและเพือ่เป็นแนวทางในการท�าเกษตรแบบเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชด�ารใิห้กบัเกษตรกร	
โดยเฉพาะในพื้นที่	 ต�าบลเขากระปุก	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่งเกิดจากความเอาพระราชหฤทัยใส่ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความส�าเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน
	 โครงการดังกล่าวเริ่มขึ้นเมื่อปลายปี	พ.ศ.	 2551	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงซื้อที่ดินจากชาวบ้านใน
บริเวณอ่างเก็บน�้าหนองเสือ	บ้านหนองคอไก่	หมู่ที่	5	ต�าบลเขากระปุก	อ�าเภอท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี	ด้วยเนื้อที่ประมาณ	120	ไร่	ต่อมา 
ในกลางปี	พ.ศ.	2552	ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก	130	ไร่	รวมเนื้อที่ทั้งหมดของโครงการอยู่ที่	250	ไร่	โดยใช้เป็นที่ส�าหรับเพาะปลูกพืช
ท้องถิ่นของ	เช่น	มะพร้าว	สัปปะรด	ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ	เป็นต้น	และจัดท�าเป็นโครงการตามแนวพระราชด�าริ
	 เมื่อชาวบ้านทราบข่าวการเสด็จของพระองค์	 จึงน�ามันเทศที่ปลูกอยู่มาทูลเกล้าฯ	 ถวายครั้งที่พระองค์ยังทรงประทับอยู่ท่ี 
วงัไกลกงัวล	เมือ่จะเสดจ็พระราชด�าเนนิกลบักรงุเทพฯ	ทรงมพีระประสงค์ให้น�ามนัเทศทีช่าวบ้านน�ามาถวายวางไว้บนตาชัง่แบบโบราณ
ที่อยู่ในห้องทรงงาน	และเมื่อพระองค์เสด็จพระราชด�าเนินมายังวังไกลกังวลอีกครั้ง	 จึงพบว่ามันเทศที่วางไว้บนตาชั่งมีใบงอกออกมา	
พระองค์ทรงมรีบัสัง่ให้น�าเอาหวัมนันัน้ไปแยกกระถางปลกูไว้ในวงัไกลกงัวล	แล้วพระราชทานพนัธุม์นัเทศทีง่อกออกมานี้	ไปปลกูไว้ทีน่ี	่ 
พร้อมทั้งพระราชทานชื่อโครงการว่า	“ชั่งหัวมัน”
	 นอกจากนี	้พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมสีายพระเนตรอนักว้างไกล	ทรงมพีระราชด�ารสัให้น�าพลงังานลม 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์	 เนื่องจากบริเวณที่ตั้งโครงการมีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม	 จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ติดตั้ง 
กังหันลมจ�านวน	10	ตัว	 เพื่อเป็นตัวอย่างทางด้านพลังงาน	อีกทั้งยังสามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 (กฟภ.)	 
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและบริษัท	พระพายเทคโนโลยี	 จ�ากัด	 ร่วมกันออกแบบติดตั้งกังหันลม	 รวมถึงระบบ
จ�าหน่ายไฟฟ้า
	 ในช่วงต้นปี	 พ.ศ.	 2553	บริษัท	พระพายเทคโนโลยี	 จ�ากัด	 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ท�าการติดตั้ง
กังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด	5	กิโลวัตต์	เพิ่มเติมอีกจ�านวน	10	ชุด	รวมเป็นจ�านวน	20	ชุด	ส่งผลให้มีก�าลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด	100	กิโลวัตต์	 
ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุรี

โครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชด�าริ
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	 โครงการสระเก็บน�้าพระราม	9	ตามแนวพระราชด�าริตั้งอยู่ที่	อ�าเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	เป็นหนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนว
พระราชด�าริเน่ืองจากอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน	ยิ่งการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและการสัญจรมี
มากขึ้น	อุทกภัยก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น	ด้วยเหตุนี้	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อ 
พสกนิกรชาวไทย	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานแนวพระราชด�าริเพ่ือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 
โดยสระเก็บน�้าพระราม	 9	หนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ	 อยู่ระหว่างคลองรังสิต	 5	 และ	 6	 รวมพ้ืนที่กว่า	 2,827	 ไร่	 
10	ตารางวา	แยกเป็น	2	สระ	ทั้งสระเก็บน�้าที่	 1	พื้นที่ประมาณ	790	 ไร่	 ความจุประมาณ	6	ล้านลูกบาศก์เมตร	และสระเก็บน�้าที่	 2	 
พื้นที่ประมาณ	1,790	ไร่	ความจุประมาณ	11.1	ล้านลูกบาศก์เมตร
	 นอกจากนี้	 พื้นที่โดยรอบสระเก็บน�้ายังจัดแต่งเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไป	มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ	ี(มทร.)	จงึได้จดั	“โครงการพฒันาอทุยานเฉลมิพระเกยีรตบิรเิวณโครงการสระเกบ็น�า้พระราม	9”	เป็นโครงการ
เพื่อสนองพระราชด�าริ	 โดยการน�าพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยใช้ระบบร่วมระหว่างพลังงานลมและพลังงาน 
แสงอาทิตย์เป็นการสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่โครงการตามแนวพระราชด�าริ	ซึ่งช่วงกลางวันจะอาศัยพลังงาน
จากแสงอาทติย์เป็นหลกั	ขณะทีใ่นช่วงเยน็หรอืกลางคนืจะอาศยัพลงังานลม	ส�าหรบักงัหนัลมทีใ่ช้ผลติไฟฟ้ามจี�านวนทัง้สิน้	2	ตวัขนาด	
400	วัตต์	และ	1,000	วัตต์	ติดตั้งบริเวณสระเก็บน�้าพระราม	9	โดยเป็นกังหันลมที่สามารถผลิตก�าลังไฟฟ้ามีความเร็วลมต�่า	ปราศจาก
เสียงรบกวน
	 ชุดกังหันลมดังกล่าวจะท�าหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าในปริมาณลมที่เหมาะสมเพ่ือท�าการประจุแบตเตอรี่	 ขณะที่แผงโซลาเซลล์
ขนาดก�าลงัผลติไฟฟ้า	1	กโิลวตัต์	จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าไปท�าการประจแุบตเตอรี่	โดยมเีครือ่งสบูน�้าทีส่ามารถให้แรงดนัไฟฟ้าตรงจาก
แบตเตอรี่ขนาด	1	แรงม้า	เพื่อใช้ในการสูบน�้าได้อย่างต่อเนื่อง

กังหันลมบริเวณโครงการสระเก็บน�้าพระราม 9 หนึ่งในโครงการแก้มลิงตามแนวพระราชด�าริ
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	 โครงการเกษตรผสมผสานมโูนะอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิเป็นโครงการขดุคลองมโูนะเพือ่รบัน�า้ดจีากแม่น�า้โก-ลกและก่อสร้าง
ระบบระบายน�า้เพือ่ป้องกนัน�า้ท่วม	เมือ่ได้ผลตามวตัถปุระสงค์แล้ว	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชทรงมพีระราชด�าริ
เพิ่มเติมให้ก่อสร้างระบบชลประทานในแปลงนารูปแบบเกษตรผสมผสาน	เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างให้เกษตรกรบริเวณบ้านมูโนะ	ต�าบล
มูโนะ	อ�าเภอสไุหงโก-ลก	จงัหวดันราธวิาส	แต่การสบูน�้าตามพระราชด�ารจิะเน้นการส่งน�้าโดยใช้วธิสีูบน�้า	เนือ่งจากพืน้ทีโ่ครงการอยูส่งู
กว่าระดับน�้าสูงสุดในคลองระบายน�้ามูโนะ	การส่งน�้าตามธรรมชาติจากที่สูงสู่ที่ต�่าจึงไม่สามารถท�าได้	ต้องใช้ระบบสูบน�้าแล้วกระจาย
สู่พื้นที่เพาะปลูก	โดยใช้เครื่องสูบน�้าด้วยไฟฟ้าขนาด	18.5	กิโลวัตต์	มีอัตราสูบน�้าอยู่ที่	900	ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	ซึ่งต้องใช้ระยะทาง
กว่า	9,335	เมตร
	 อย่างไรก็ตามระบบสูบน�้านี้ต้องประสบปัญหาด้านภาระค่ากระแสไฟฟ้า	 โดยเฉล่ียในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก	 (กุมภาพันธ์	 –	
พฤษภาคม)	 จะต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าประมาณ	4,000	บาท	 -	 8,000	บาท/เดือน	และหากมีการท�านาปรังเพิ่มขึ้น	 ภาระค่ากระแส
ไฟฟ้าจะเพิ่มเป็น	8,000	บาท	-	15,000	บาท/เดือน	นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ต้องใช้การสูบน�้า	ซึ่งท�าให้มีภาระค่ากระแสไฟฟ้า
เพิ่มมากขึ้น	จึงได้น�าระบบผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มาทดลองในโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน
ไฟฟ้าในการสูบน�้า	ที่ส�าคัญยังเป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงจากน�้ามันหรือถ่านหิน	 รวมทั้งยังเป็นการเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้
ถึงเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด	และยังเป็นการปลูกจิตส�านึกของความร่วมมือกันประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นด้วย
	 ส�าหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์นี้	ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด	75	วัตต์จ�านวน	36	แผง	มีก�าลังผลิตไฟฟ้าอยู่ที่	2,700	วัตต์	 
ซึ่งจะส่งกระแสไฟฟ้าไปยังเครื่องสูบน�้ามอเตอร์กระแสตรง	 (Centrifugal)	 ขนาด	 1.5	 แรงม้าจ�านวน	 2	 เครื่องและท่อส่งน�้าขนาด 
เส้นผ่าศนูย์กลาง	1.5	นิว้	ยาว	30	เมตร	จ�านวน	1	ชดุ	โดยเครือ่งสบูน�า้จะท�างานในเวลากลางวนัด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์สามารถ
สูบน�้าได้วันละ	170	ลูกบาศก์เมตร

ระบบสูบน�้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการเกษตรผสมผสานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
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	 โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการที่กระทรวงกลาโหม	 กรมการพลังงานทหาร	ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกนัประเทศและพฒันาพลงังานทหารได้จดัท�าขึน้	เพือ่น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	พระราชวังสวนจิตรลดา	ด้วยการน�าพลังงานทดแทนมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์เป็น
ประธานในพิธีเปิด	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2539
	 ระบบดังกล่าวประกอบไปด้วยเซลล์แสงอาทิตย์จ�านวน	40	แผง	มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่	2.2	กิโลวัตต์	ซึ่งแผงเซลล์
แสงอาทติย์ถกูตดิตัง้ไว้บนหลงัคาบ้าน	เชือ่มต่อกบัแบตเตอรีข่นาด	2	โวลต์	จ�านวน	24	ลกู	รวมความจกุระแสไฟฟ้าที	่650	
แอมแปร์ชัว่โมง	พร้อมทัง้เครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลบั	1	ชดุ,	อปุกรณ์ควบคมุ	1	ชดุและมเิตอร์ไฟฟ้า	
1	ชุด	โดยสามารถใช้ได้กับวิทยุ	โทรทัศน์	ระบบแสงสว่าง	เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
	 จากนั้นในปี	พ.ศ.	2542	ได้ท�าการปรับปรุงแก้ไขระบบเซลล์แสงอาทิตย์ให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและเชื่อมต่อกับ
ระบบสายส่งของการไฟฟ้านครหลวง	รวมไปถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ได้บริจาคตู้ควบคุมการผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์	1	ตู,้	ตูบ้อร์ดแสดงภาวะการท�างาน	1	ตูแ้ละตูบ้อร์ดสาธติแสดงระบบการผลติไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่งของการไฟฟ้านครหลวงจ�านวน	1	ตู้
	 วัตถุประสงค์ของโครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์นี้	 เพ่ือเป็นการปูพ้ืนฐานการอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงาน
ทดแทน	และเป็นการสาธิตการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์,	สาธิตการประจุกระแสไฟฟ้าตรงลงในแบตเตอรี่
และสาธติเทคโนโลยกีารป้อนกระแสไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบจ�าหน่ายของการไฟฟ้า	รวมไปถงึการน�าความร้อนจากแสงอาทติย์
มาใช้ประโยชน์ในการผลิตน�้าร้อน	 (Solar	Thermal	Heater)	ซึ่งในช่วงเวลากลางวันเซลล์แสงอาทิตย์จะท�าหน้าที่แปลง
แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน	230	โวลต์และกระแสไฟฟ้า	9.45	แอมแปร์	จากนั้นจะท�าการ
แปลงไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบัทีม่แีรงดนั	220	โวลต์และมคีณุสมบตัเิช่นเดยีวกบักระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าทีใ่ช้อยู่
ในปัจจุบัน	ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้ามากกว่าความต้องการใช้	กระแสไฟฟ้าส่วนเกินจะถูกขายคืนเข้าในระบบสายส่งของ
การไฟฟ้าฯ	ในทางกลบักนั	หากมคีวามต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าไฟฟ้าทีส่ามารถผลติได้	กระแสไฟฟ้าส่วนทีข่าดจะถกูซือ้
เสรมิเข้ามาจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ	ตามปกต	ิซึง่การท�างานของระบบได้รบัการออกแบบให้เป็นการท�างานแบบ
อัตโนมัติ	ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการปิด-เปิดระบบในแต่ละวัน
	 ผลการด�าเนินงานดังกล่าว	ท�าให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ต้องซื้อจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ	ลดลง	ซึ่งเป็นการ
ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	 เช่น	น�้ามัน	 ก๊าซธรรมชาติและถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า	 นอกจากโครงการตาม
แนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของพลังงานจะสามารถเป็น
ส่วนที่ช่วยลดการใช้พลังงานแล้วนั้น	 ในด้านของนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานซึ่งเป็นพระอัจฉริยะภาพของพระองค์
ท่านก็ยังเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยเช่นกัน	โดยเมื่อวันที่	3	ตุลาคม	พ.ศ.	2553	สมเด็จพระเทพ- 
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินน�าคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ	 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า	 
มหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์	 เยี่ยมชมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่จังหวัดสงขลา	 ในการนี้	 ได้พระราชทาน 
พระราชวโรกาสให้อธกิารบดมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์	(มอ.)	น�า	รศ.ชาครติ	ทองอไุร	ผูอ้�านวยการสถานวีจิยัและพฒันา
พลังงานทดแทนจากน�้ามันปาล์มและพืชน�้ามันและคณะ	 เข้าเฝ้าฯ	ทูลเกล้าฯ	ถวายอนุสิทธิบัตรวิธีการทดสอบคุณภาพ 
ไบโอดเีซลโดยใช้ไมโครเวฟ	ซึง่เป็นการต่อยอดมาจากศนูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิจงัหวดั
นราธิวาส	 ได้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 โดยจัดตั้งโรงงานต้นแบบ 
ในการผลิตไบโอดีเซลภายในศูนย์ฯ

โครงการบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวพระราชด�าริ
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ด้วยพระปรีชาและพระอัจฉริยภาพที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้น	กอปรกับสายพระเนตรอันกว้าง
ไกล	แม้ค�าว่า	 “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย”	 ก็ยังมิอาจเทียบกับผลที่ได้จาก
โครงการพระราชด�าริของพระองค์ท่านที่เก่ียวเนื่องกับพลังงาน	พระองค์ทรงเข้าพระทัย
ถึงหลักการแห่งพลังงานอย่างถ่องแท้ทั้งดิน	น�้า	ลม	และไฟ	ซึ่งหากมองผิวเผินก็เป็นเพียง
สิ่งแวดล้อมที่ต้องดูแลรักษา	แต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น	พระองค์
ทรงสร้างสิ่งที่เรียกว่า	 “คุณอนันต์”	และพระองค์ยังทรงป้องกัน	 “โทษมหันต์”	 สมดังที่ได้
พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ	ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า	“เราจะครองแผ่น
ดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”	

แหล่งที่มาข้อมูล	:	www.EnergySavingMedia.com
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ตามรอยเท้าพ่อ…
อยู่อย่างพอเพียง

 ข้าวผัดไข่ 1 จาน
	 ดร.สุเมธ	 ตันติเวชกุล	 กรรมการ
และเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	 ได้เล่าว่า
ครั้งหนึ่ง	 ที่เหล่าข้าราชการได้ตามเสด็จฯ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 ไปที่เขาค้อ	 จังหวัดเพชรบูรณ์	
หลังจากท�าภารกิจ	 มีเหลือเพียงแค่ข้าว
ผัดแห้งๆ	 ติดก้นกระทะ	 พระองค์เป็นถึง
พระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ท�าถวายใหม่
ก็ได้	แต่ทรงรับสั่งแค่ให้ตักเพียงข้าวผัดนั้น	
พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้จัก
คุณค่าของทรัพยากรทุกสิ่ง	 เพราะฉะนั้น	
เราจึงควรกิน	ควรอยู่อย่างรู้คุณค่า

 หลอดยาสีพระทนต์
	 อีกหนึ่งเรื่องราวที่เราคงได้ฟังกัน
อยู่บ่อยๆ	 คือเมื่อครั้งมหาดเล็กห้องสรง	 
เหน็ว่ายาสพีระทนต์ของพระองค์หมดแล้ว
จึงได้น�าหลอดใหม่มาเปล่ียน	แต่พระองค์ 
ได้ให้น�ายาสพีระทนต์หลอดเก่ามาคนื	เพือ่
ใช้ต่อไปอีกได้ถึง	5	วัน	 พระราชจริยวัตร
แห่งความพอเพียงนี้	 นับเป็นแบบอย่าง
ที่ดี	 รวมถึงเราทุกคนในฐานะผู้ปกครอง
สมควรอย่างย่ิงที่จะบอกเล่าเรื่องราวสุด 
ประทับใจนี้ ให ้กับลูกหลานได ้ยึดถือ	 
น�าเป็นแบบอย่าง
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หำกจะกล่ำวถงึควำมพอเพยีง	และรูจ้กัประหยดัในทกุๆ	ด้ำน	ทัง้ในวถิชีวีติส่วนตวั	และทรพัยำกรธรรมชำตขิองโลกของ
ส่วนรวม	พสกนิกรชำวไทยทุกคนคงเคยได้รับฟังพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	มีพระรำชด�ำรัส 
ในวโรกำสต่ำง	 ๆ	รวมถึงพระองค์เองก็ทรงเป็นต้นแบบของควำมประหยัด	มัธยัสถ์	 และควำมพอเพียงมำโดยตลอด	 
ดังเช่นเรื่องรำวที่ได้อัญเชิญมำให้ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำนได้น้อมน�ำไปปฏิบัติ	 หรือเพียงแค่น�ำมำเป็นแนวคิดในกำรด�ำเนินชีวิต	
ก็เชื่อว่ำจะน�ำมำซึ่งควำมสุขอย่ำงแน่นอน
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ตามรอยเท้าพ่อ…
อยู่อย่างพอเพียง

รองเท้าของในหลวง	รชักาลที	่9	ทีท่รงโปรด	
แต่เก่ามากแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปซ่อมที่ไหน 
สิ่งที่เราได้เรียนรู ้จากพระจริยวัตรนี้ของ
พระองค์ก็คือ	 ความพอเพียง	 หากเรามี
จติใจทีรู่จ้กัพอ	แม้จะเป็นรองเท้าทีใ่หม่กว่า	
ราคาแพงกว่า	 หากยังไม่ถึงเวลาเปล่ียน	
รองเท้าคู่เก่ายังใช้การได้คุ้มค่ากว่านี้	 เรา
ก็ไม่จ�าเป็นต้องเสียเงินใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไป
กับรองเท้าคู่ใหม่ 

 เครื่องประดับ
	 เชื่อว ่าเราทุกคนคงจดจ�าได้จาก
ภาพข่าวในพระราชส�านัก	 พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ฉลองพระองค์ธรรมดา	ห้อยกล้องถ่ายภาพ
ไว้ที่พระศอ	 เพราะมิทรงโปรดการสวมใส่
เครื่องประดับใดๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 แหวน	
สร้อยคอ	ของมีค่าต่างๆ	ยกเว้นแต่นาฬิกา
ข้อมือเท่านั้น	

 ฉลองพระบาท
	 จากค�าบอกเล่าของช่างท�ารองเท้า	
แม้แต่รองเท้าที่เก่าจนแทบซ่อมไม่ได้แล้ว	
พระองค์ท่านก็ยังไม่ทิ้ง	 โดยช่างได้เล่า
ว่า	 วันหน่ึงเจ้าหน้าที่ของส�านักพระราชวัง
ถือพานใส่รองเท้าเดินเข้ามาในร้าน	ก่อน
ยื่นให้ตน	 เขาก้มลงกราบพาน	ตนก็ตกใจ
ถามว่าเอาอะไรมาให้ผม	เขาก็บอกว่าเป็น

 ดินสอไม้ 
	 เป ็นที่ทราบกันดีว ่าของสิ่งหน่ึงท่ี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-
อดุลยเดช	 จะทรงใช้จดเขียนบันทึกข้อมูล
อยู ่ตลอด	 คือ	 ดินสอไม้ธรรมดา	 โดยมี
บันทึกว ่าในปีหนึ่งๆ	 พระองค์ทรงเบิก
ดินสอใช้เพียง	12	แท่ง	 โดยทรงใช้ดินสอ
เดือนละ	1	แท่งเท่านั้น	 และทรงใช้จน
กระทั่งดินสอนั้นกุดจนใช้เขียนไม่ได้แล้ว	
ซึ่งดินสอไม้ของพระองค์ก็จะเป็นดินสอท่ี
มียางลบติดอยู่ตรงปลาย	 เพื่อจะได้ลบค�า
ที่เขียนผิดออกได้ง่าย	และท�าให้ไม่เปลือง
กระดาษเหมือนการใช้ปากกา	 และจะ 
ทรงเหลาดินสอด้วยพระองค์เองอีกด้วย	
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จำกหนังสือของ	ททท.	“70	เส้นทำงตำมรอยพระบำท”	ของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว	
เรำคัดมำ	12	สถำนที่ที่อยำกให้คุณเก็บกระเป๋ำแล้วก้ำวออกไปสัมผัสทั้งตัวและหัวใจ

	 “คนไทยโชคดทีีส่ดุในโลก	เพราะเรามพีระมหากษตัรย์ิทีท่รงงานหนกั	และทุม่เทพระวรกาย	เพือ่ให้ประชาชนของพระองค์	มอีาชพี 
ที่ดี	 มีรายได้ที่มั่นคง	สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”	ค�ากล่าวที่เที่ยงแท้ที่ไม่อาจมีส่ิงใดมาเปล่ียนแปลงได้	 	 เพราะตลอด	70	ปี	 
ทีผ่่านมาพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		สมเดจ็พระนางเจ้าฯ	พระบรมราชนินีาถ	และพระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์	
ต่างทรงงานหนักเพือ่สร้างชวีติทีด่ขีองคนไทย	จนกระทัง่เกดิโครงการอนัเนือ่งพระราชด�ารมิากมายหลายพนัโครงการ	ด้วยความตระหนกัถงึ 
พระมหากรุณาธคิณุอนัยิง่ใหญ่	ทางการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	ได้จดัท�าหนงัสอื	“70	เส้นทางตามรอยพระบาท”	เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจ 
ให้กับนักเดินทางรุ่นใหม่ได้หวนระลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงที่เรารัก	 ผ่านสถานที่ต่างๆ	 ที่จะกลายเป็นความทรงจ�าของ 
พสกนิกรไทยตั้งแต่ภาคเหนือจรดใต้	ภาคตะวันตกจนถึงตะวันออก	ทั้งยังยกตัวอย่างการจัดทริปให้กับผู้อ่านอีกด้วย	ซึ่งเราจะขอกล่าว
ถึง	9	สถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งจาก	70	เส้นทางดังกล่าว	เพื่อเป็นไอเดียให้คุณและครอบครัววางแผนส�าหรับปลายปีนี้

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	อ.ฝาง	จ.เชียงใหม่
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 ภาคเหนือ 
	 •	 โครงการพัฒนาดอยตุง	 อ�าเภอ	
แม่สาย	จังหวัด	เชียงราย	โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�าริ	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ใน	 เพื่อแก้ปัญหาเรื่อง
การปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขา	 ที่ได้กลาย
มาเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เผยความงดงาม
ทั้งทัศนียภาพ	 ที่นักท่องเที่ยวต่างแวะ
เวียนมาสูดอากาศบริสุทธิ์	ชมนานาพรรณ
ไม้ที่งอกงามไปพร้อมๆ	กับทัศนียภาพอัน
รื่นรมย์	
	 •	 พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน	์
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 สถานที่ที่
นักท่องเที่ยวจะสามารถเข้าชมที่ประทับ
ของพระราชวงศ์ได้อย่างใกล้ชิด	 รวมถึงได้
ศกึษาประวัตศิาสตร์การเชือ่มสมัพนัธไมตรี
ระหว่างประเทศของพระราชอาคันตุกะ	
และยลโฉมสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่วิจิตร
งดงามแห่งหนึ่งในประเทศไทย
	 •	สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง	อ�าเภอ
ฝาง	จงัหวดัเชยีงใหม่	50	ปีทีแ่ล้ว	พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
ทรงห่วงใยเกษตรกรชาวไทยภูเขาที่มีการ
ปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลัก	สถานีเกษตรหลวง 
อ่างขางจึงเกิดขึ้น	เพื่อใช้เป็นแปลงทดลอง	 
ปลูกพืชผักเมืองหนาวคุณภาพดีแทน 
ป่าฝิ่นดั้งเดิม	 สตรอว์เบอร์รี่	 เป็นพืชพันธุ์
ชนิดแรกๆ	ที่น�ามาทดลองปลูกที่นี่	 จนได้
พันธุ์ที่เหมาะสมกับเมืองไทยโดยใช้ช่ือว่า	
“พันธุ์พระราชทาน”

โครงการพัฒนาดอยตุง พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์

พระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์

 ภาคกลาง 
	 •	 ศูนย์ตุ ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ	
อ�าเภอป่าโมก	จังหวัดอ่างทอง	ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อคราที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 ได้ทรงทราบว่า
ชาวบ้านยากจนเพราะไร่นาบริเวณนี้มัก
ประสบปัญหาน�้าท่วม	แต่จุดเด่น	 คือการ
มีดินเหนียวคุณภาพดี	 จึงโปรดเกล้าฯ	 ให้ 
ผูเ้ชีย่วชาญ	น�าเอางานหตัถศลิป์ชาววงั	คอื
การป้ันตุก๊ตาจากดนิมาสอนเป็นวทิยาทาน
แก่ชาวบ้านจนกระทัง่กลายเป็นศนูย์ตุก๊ตา
ชาววังในพระบรมราชานุเคราะห์	จ�าหน่าย
สินค้าที่ระลึกอันหายากยิ่ง	

	 •	 พระราชวังบางปะอิน	 อ�าเภอ
บางปะอิน	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
วังโบราณที่สร้างในยุคสมัยของสมเด็จ
พระเจ้าปราสาททองแบ่งออกเป็นเขต 
พระราชฐานชั้นนอกและเขตพระราชฐาน
ชั้นใน	 เชื่อมจาก	พระที่นั่งวโรภาษพิมาน
กับประตูเทวราชครรไล
	 •	 วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร	
อ�าเภอบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
อารามหลวงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอม- 
เกล้าเจ้าอยูห่วั	โปรดเกล้าฯ	ให้สร้างขึน้	โดย
ศกึษาแบบจากโบสถ์ฝรัง่สไตล์โกธคิ	สงัเกต
ได้จากปลายยอดแหลมของอโุบสถ	ภายใน
ยังงดงามด้วยกระจกสีสวยงามน�าเข้ามา
จากประเทศอิตาลี	

พระราชวังบางปะอิน
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ทุ่งโปร่งทอง

ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 
กองทัพเรือ

วัดนิเวศธรรม
ประวัติราชวรวิหาร

 ภาคตะวันออก
	 •	ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล	กองทัพเรือ	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัด
ชลบุรี	 นิทรรศการที่น�าเสนอข้อมูลมากมาย	 ทั้งเรื่องของวงจรชีวิต	
ชนดิและสายพนัธุต่์างๆ	ยงัสามารถเหน็	เต่าทะเลตวัเป็นๆ	ในวยัต่างๆ	
ตั้งแต่เต่าตัวน้อยเบบี้ในโรงอนุบาลเต่าไปจนถึงเต่าโตเต็มวัย	ที่พร้อม
ส่งกลบัคนืสูท้่องทะเลอกีครัง้เต่านานาพนัธุม์ทีัง้เต่าหญ้า		เต่าตน	ุหรอื
เต่ากระ	
	 •	ทุง่โปร่งทอง	อ�าเภอแกลง	จงัหวดัระยอง	แลนด์มาร์คแห่งใหม่
ของผู้ที่รักการถ่ายภาพ	ที่มีต้นโปร่งใบสีเหลืองอร่ามที่เบียดเสียดกัน
อย่างหนาแน่น	เมือ่มแีสงแดดส่องปะทะลงมา	จะเกดิเป็นภาพทุง่ต้นสี
ทองปรากฏท่ามกลางความเขยีวขจขีองแนวโกงกางทีโ่อมล้อมรอบทศิ	
สวยงามจนกลายเป็นที่ตั้งของแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิกัดส�าคัญ
ของจังหวัดระยอง
	 •	 โครงการศูนย์พัฒนาไม้ผล	ตามพระราชด�าริ	 จังหวัดจันทบุร	ี
อ�าเภอมะขาม	 จังหวัดจันทบุรี	 ปี	 พ.ศ.	 2524	 พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ทรงมพีระราชด�าร	ิให้จดัตัง้โครงการ
ศนูย์พฒันาไม้ผล	ตามพระราชด�าร	ิโดยแบ่งพืน้ทีเ่ป็นสวนไม้ผล	พืน้ที่
ว่างเปล่า	และอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กไว้ใช้ในฤดูแล้ง	ทั้งยังเป็นโรงเรียน
บ่มเพาะประสบการณ์	และระบบการพัฒนาการเกษตรภายใต้ระบบ
เกษตรอินทรีย์	 ที่ส่งเสริมการผลิตให้สามารถส่งออกจ�าหน่ายได้ทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ	โดยนกัท่องเทีย่วทีไ่ด้มาเยอืนเมอืงจนัท์	 
ควรหาโอกาสแวะมาชมไร่ผลไม้ของพ่อหลวงเพ่ือชิมผลไม้พันธุ์ดี 
จากต้น	ทั้ง	ลองกอง	มังคุด	และทุเรียน	เป็นต้น	
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โครงการไม้ดอก
เมืองหนาว

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมง 
ชายฝั่งทะเล 
(ศูนย์ปลานีโม) 

วิถีชีวิตการเลี้ยงรังนก 
ชาวเกาะ - ชุมพร

อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะชุมพร

 ภาคใต้
	 •	 โครงการไม้ดอกเมืองหนาว	 บ้านปิยะมิตร	 อ�าเภอเบตง	
จังหวัดยะลา	 โครงการแหล่งเรียนรู้	 ศึกษาและพัฒนาการปลูกไม้
ดอกเมืองหนาวหลากหลายสายพันธุ์อาทิ	เบญจมาศ	เยอบีร่า	หน้า
วัว	 และไฮเดรนเยีย	 เพ่ือเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านและเกษตรกรใน
พื้นที่น�าไปประยุกต์ใช้	 เพื่อสร้างเสริมอาชีพ	 เล้ียงดูตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน	 ทั้งให้นักท่องเที่ยวได้ชมไม้ดอกเมืองหนาวอย่างใกล้ชิด
เสมือนอยู่ภาคเหนือพร้อมบริการห้องพักในโครงการ
	 •	ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง	ชายฝั่งทะเล	 (ศูนย์ปลานีโม)	
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกระบี่	 เน้นเรื่องของการวิจัย	 แต่ศูนย์ฯ	 ก็ท�า
หน้าที่แหล่งท่องเที่ยวส�าคัญของเมืองกระบี่	 ได้เป็นอย่างดี	 จุดเด่น
ในการจัดแสดงปลานีโม	หรือ	ปลาการ์ตูน	พระเอกของศูนย์ฯ	ที่ได้
รบัการเพาะเลีย้ง	มากถงึ	13	สายพนัธุ	์พร้อมสตัว์ทะเลอกีนบัไม่ถ้วน	 
จงึท�าให้นกัท่องเทีย่วทกุเพศทกุวยัล้วนจดัให้	ทีน่ีต่ดิอนัดบัต้นๆ	ของ
สถานที่ห้ามพลาดในภาคใต้
	 •	 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร	 อ�าเภอเมือง	 ได้รับการ
ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ	 ในปี	พ.ศ.	 2542	มีพ้ืนที่ครอบคลุม	 
5	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอปะทิว	อ�าเภอเมือง	อ�าเภอสวี	อ�าเภอทุ่งตะโก	
และอ�าเภอหลังสวน	ทั้งในส่วนของป่าชายเลน	ภูเขา	ชายหาด	ท้อง
ทะเล	 และหมู่เกาะที่นี่ไม่เพียงแค่เหมาะแก่การด�าน�้าตื้นเพ่ือดู
ปะการงัเท่านัน้	แต่ยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุกัษ์	ทีส่ามารถแวะ
มาท�ากจิกรรมได้หลากหลาย	ไม่ว่าจะเดนิชมป่าชายเลน	ตามเส้นทาง 
ที่เป็นสะพานไม้ทอดยาว	 หรือพายคายัคไปทักทายป่าชายเลน 
อย่างใกล้ชิด
 หากใครท่ีก�าลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดยาว
ปลายปี หนังสือ “70 เส้นทางตามรอยพระบาท” โดย การ 
ท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยนัน้ จดัท�าให้คนไทยได้ดาวน์โหลด
ฟรีผ่านทางเว็บไซต์ 70waysofking.tourismthailand.org  
ได้เเล้ววันนี้ 
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	 จำกควำมส�ำเรจ็ของกำรจดังำนมหกรรมพชืสวนโลกเฉลมิพระเกยีรตฯิ	ในปี	2549	สถำบนัวจิยัและพฒันำพืน้ทีส่งู	 
(องค์กำรมหำชน)	ก็ได้รับหน้ำท่ีเข้ำมำบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ	 โดยมีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู ้
พืชสวนและเป็นแหล่งท่องเท่ียวทำงกำรเกษตรและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่	 และประเทศไทย	พร้อมได้รับกำร 
ตั้งชื่อใหม่ว่ำ	“อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์”	อันหมำยถึง	สวนของพระมหำกษัตริย์
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	 ภายในเนือ้ทีเ่กอืบ	500	ไร่ของอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์	 งดงามไปด้วยไม้ดอกไม้
ประดับหลากสีสัน	 รวมถึงเหล่าพืชพันธุ ์
น ้อยใหญ่หลายชนิดที่หาดูยาก	 ยังมี	 
หอค�าหลวง	อาคารที่โดดเด่นและสง่างาม	
ซึง่จดัแสดงพระอจัฉรยิภาพด้านการเกษตร	
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช	ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักการ
เกษตรเอกของโลก	 นอกจากนี้	 ภายใน
อุทยานหลวงราชพฤกษ์	 ยังเป็นที่ตั้งของ	 
“ครวัโครงการหลวง”	ร้านอาหารแสนอร่อย
ทีใ่ช้วตัถดุบิจากโครงการหลวง	พร้อมความ
ปลอดภัยจากสารพิษ	100%
	 บรรยากาศโดยรอบของ	ครวัโครงการ
หลวง	 รายล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานา
พันธุ ์ 	 ท้ังยังมีต ้นไม้ใหญ่ปกคลุมสร้าง
ความร่มรื่นให้กับตัวร้าน	 ที่มักจะเปิดโล่ง
รับอากาศสดชื่นจากภายนอกเข้ามา	ยิ่งใน
ช่วงฤดูหนาวการมารับประทานอาหารที่
ครัวโครงการหลวงให้ความรู้สึกราวกับอยู่
ในประเทศเมืองหนาวเลยทีเดียว
	 ในส่วนของอาหารมีให้เลือกหลาก
หลาย	ตัง้แต่อาหารพืน้เมอืงไปจนถงึอาหาร
ฟิวชั่น	ทั้งไทย	จีน	ยุโรป	ทุกเมนูสร้างสรรค์
โดยเชฟฝีมือดีมากประสบการณ์	 พร้อม
ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากโครงการ
หลวงให้มากที่สุด	โดยเฉพาะพืช	ผัก	ผลไม้	 
ที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงได้ส ่งเสริม
ให้เกษตรกรชาวเขาเพาะปลูก	 น�ามา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ที่ทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรเอกของโลก 

นอกจากนี้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ 

ยังเป็นที่ตั้งของ “ครัวโครงการหลวง”

หมูสามชั้นทอด กับโรลข้าวเหนียว
น�้าพริกแดง น�้าจิ้มแจ่ว

ปีกไก่ทอด
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ท�าเป็นสลัดสุขภาพ	 อาทิ	 ฮาลูมี่ชีส	 &	 
เพต้าชีส	 บีททรูสลัด,	 ฟรุ๊ตสลัด,	 การ์เด้น
สลัด,	 ซีฟู ๊ดสลัด,	 สลัดผักย่าง,	 สลัดถั่ว	
เป็นต้น	 ส่วนเมนูแนะน�าที่อยากให้ลอง	
ได้แก่	ข้าวกล้องดอยผัดน�้าพริกเผากุ้ง  
ที่ใช้ข้าวกล้องดอย	3	สายพันธุ์รวมกัน	 ให้
ความนุม่เหมอืนทานข้าวญีปุ่น่ผสมกบัข้าว
เหนียว ย�าทวาย	 อาหารไทยโบราณของ
ชาววังที่หารับประทานยาก	น�้าย�าได้ความ
หอมของกะปิกับความหอมของปลาสลิด
ย่าง	ทานควบคูก่บัผกัโครงการหลวง	รสชาติ
คล้ายกับน�้ายาขนมจีนผสมกับน�้าพริก	 
ส้มต�าอะโวคาโด	 ส้มต�าประยุกต์ที่จับเอา
อะโวคาโดจากโครงการหลวง	 เนื้อแน่น	
หอมมัน	 คลุกเคล้ากับความจัดจ้านของ
ส้มต�า	 อร่อยแซ่บลืม	 เฟตตูชิน่ีผัดไส้อ่ัว  
เมนูฟ ิว ช่ัน	 โดยโครงการหลวงมี เส ้น 
เฟตตูชินี่ที่ผลิตเอง	3	ชนิด	3	สี	คือ	แครอท	 
บีทรูท	และผักโขม	น�ามาประยุกต์ผัดใส่กับ
ไส้อั่ว	 อาหารขึ้นชื่อของชาวเหนือ	 รสชาติ
อร่อยเข้ากัน 
	 นอกจากนี้ยังมีเซ็ทเมนูแนะน�าอย่าง	
เซ็ทไก่อุ ๊บ	 หมูลุง	 น�้าพริกอ่างขางหรือ 
น�้าพริกปลารักฉ่องแกล้มผัก	 กินคู ่กับ 
ข ้ าวกล ้องดอย	 เป ็น เมนูอร ่ อยล�้ าที ่
ห้ามพลาด	 หรือจะสั่งเป็นกับข้าวก็มีให ้
เลือกหลากหลาย	 อาทิ 	 ปลาเทร ้าต ์ 
เจ๋ียนน�้าแดง,	 แกงส้มสมุนไพรไข่ม้วน,	
กะหล�่าทอดน�้าปลา,	 ต้มย�าเห็ดกับไก่เบ
รสโครงการหลวง	 หรือ	 ไก่เบรสผัดเบซิล	 
กินกับข้าวกล้องดอยอร่อยมาก	โดยเฉพาะ
เนื้อไก่เบรสทั้งนุ่มกลมกล่อมเข้ากับความ
หอมของเบซิลเป็นอย่างดี	และยังมีอาหาร
จานเดียวอย่าง	 บะหมี่ยูนนาน,	 ข้าวผัด
โครงการหลวง,	ไข่เจยีวสมนุไพร	ให้ได้อร่อย
จานด่วนอีกด้วย
	 ถ้าชอบจิบชาอุ ่นๆ	 นั่งชิลไปพร้อม
กับดื่มด�่าธรรมชาติรอบข้าง	 แนะน�าชา 
ขึ้นช่ือของท่ีน่ี	 3	 ชนิด	 ได้แก่	 ชาอู ่หลง,	 ส้มต�าอะโวคาโด
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Make It Happen : ครัวโครงการหลวง 
• ตั้งอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต�าบลแม่เหียะ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
• เปิดทุกวัน เวลา 08.00 น. – 17.00 น. โทร. 052-080-660 
• www.facebook.com/ครัวโครงการหลวง - ดี อร่อย Royal Project Kitchen 
• ขอขอบคุณภาพจาก www.facebook.com/ครัวโครงการหลวง - ดี อร่อย Royal 
Project Kitchen

ชาเขียว	 และชาด�า	 โดยเฉพาะชาอู่หลง	 
ชาที่คนไทยคุ้นที่สุด	ผ่านกระบวนการหมัก
ในระยะสั้นๆ	รสจึงจัดกว่าชาเขียว	น�้าชามี
สอีอกแดง	ยิง่ปลกูบนเขาสงูและเกบ็ในช่วง 
ฤดูหนาวจะมีกล่ินหอมมากๆ	 ในส่วนของ 
ชาเขียวที่ได้มาจากยอดอ่อนใบชา	 ผ่าน
การอบแห้งโดยไม่ผ่านกระบวนการหมัก	
ท�าให้ได้ใบชาที่ยังคงมีสีเขียวสด	 รสชาติ
เข้มข้น	 ส่วน	 ชาด�า	 หรือ	 ชาฝรั่ง	 ท่ีผ่าน
กระบวนการหมักอย่างเต็มที่	 รสชาติชาจึง
เข้มข้นเป็นพิเศษ	แนะน�าให้ส่ังเป็นชาร้อน
มาดื่ม	 เพราะจะได้รสชาติความเป็นชาท่ี
กลมกล่อมที่สุด	แถมยังเข้ากับอากาศช่วง
นี้อีกด้วย
	 ส� าหรับการ เดิ นทางมา ยั งครั ว
โครงการหลวง	เมือ่เข้ามาในบรเิวณอทุยาน
หลวงราชพฤกษ์	 มุ่งหน้ามาทางโซนด้าน
ข้างตดิถนน	ทางไปวดัพระธาตดุอยค�า	ร้าน
จะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงทางขึ้นวัดพระธาตุ
ดอยค�า	 ประมาณ	 300	 เมตร	 หากหนาว
นี้มีโอกาสได้ไปเที่ยวเชียงใหม่	 แล้วอยาก
จะสัมผัสกับธรรมชาติสวยๆ	 อ่ิมอร่อยกับ
อาหารคุณภาพสดใหม่จากโครงการหลวง	
สดูอากาศบรสิทุธิท่์ามกลางพรรณไม้นานา
ชนิด	เชื่อว่า	ครัวโครงการหลวง	จะไม่ท�าให้
คุณผิดหวังแน่นอน	 

ผักโครงการหลวงทอดกรอบ

สมูู๊ทตี้มะม่วงเสาวรส

สลัดผลไม้
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อาคารผลผลิต
มูลนิธิโครงการหลวง

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ครัวโครงการหลวง

ถนนคันคลองชลประทาน ไปดอยสุเทพ

วัดพระธาตดุอยค�า

อุทยานหลวงราชพฤกษ์
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ไม่ใช่เพียงโครงกำรหลวงมำกมำยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชที่เกิดข้ึน	 เพื่อบ�ำบัดทุกข์ให้ 
พสกนิกรไทยได้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีเท่ำนั้น	 	ทว่ำพ่อหลวงยังบ�ำรุงสุขทำงจิตใจ	 เช่น	กำรพระรำชทำนขวัญผ่ำนบทเพลง 
พระรำชนพินธ์	แฝงปรชัญำให้น�ำไปปรบัใช้กบัชวีติได้อกีด้วย	และนีค่อืตวัอย่ำง	4	บทเพลงพระรำชนพินธ์ทีเ่รำขออญัเชญิ
มำให้ได้ทรำบที่มำ	พร้อมเกร็ดควำมรู้ที่น่ำสนใจ	ที่เชื่อว่ำหลำยๆ	ท่ำนอำจจะยังไม่ทรำบก็เป็นได้

บทเพลง พระราชนิพนธ์
ที่ยังกึกก้องอยู่กลางใจ

 “ชะตาชีวิต” (H.M. Blues)
	 “ชะตาชีวิต”	 เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีความน่าสนใจคือ
เป็นบทเพลงที่มีทั้งเนื้อหาทั้งภาษาไทย	และภาษาอังกฤษ	ซึ่งมี 
ความหมายที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิง	โดยทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ	ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ	นิพนธ์
ค�าร้องภาษาอังกฤษ	 ซึ่งต่อมาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
พระองค์	ในปี	พ.ศ.2490	ข้าราชการ	นกัเรยีน	และคนไทยในสวติเซอร์
แลนด์	ร่วมกนัจัดงานเฉลมิฉลองตดิต่อกนัหลายวนั	และในวนัเสาร์ที่	 
6	ธนัวาคม	พ.ศ.	2490	ได้มกีารตัง้วงเล่นดนตรทีีพ่ระต�าหนกัวลิลา
วัฒนา	 ซ่ึงพระองค์ทรงดนตรีด้วย	 ในงานมีการขายลอตเตอรี่เพื่อ
ช่วยเหลือคนจน	และมีการทายชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ใหม่	H.M.	
Blues	ว่า	H.M.	แปลว่าอะไร	โดยผูท้ีท่ายจะต้องซือ้กระดาษส�าหรบั

เขียนค�าทายใบละครึ่งฟรังก์	 วงดนตรีบรรเลงเพลงให้ผู้ร่วมงาน
เต้นร�าโดยไม่หยุดพัก	และระหว่างงานเล้ียงอาหารว่างตอนดึก	 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ	 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพลงใหม่	H.M.	Blues	
ซึง่เนือ้เพลงภาษาองักฤษมใีจความท�านองว่า	“คนอืน่ๆ	ทีไ่ม่ได้เล่น
ดนตรี	ต่างก็อิ่มหน�าส�าราญกัน	แต่พวกเราที่ก�าลังเล่นดนตรีต่างก็
หวิโหย	และไม่มแีรงจะเล่นต่อไปอกีแล้ว”	และในงานดงักล่าวไม่มี
ผูใ้ดทายชือ่ถกูเลยสกัคนเดยีว	ส่วนค�าร้องภาษาไทย	ทรงพระกรณุา
โปรดเกล้าฯ	ให้ศาสตราจารย์	ดร.ประเสริฐ	ณ	นคร	เป็นผู้ประพันธ์	
กล่าวถึงชีวิตที่ไร้ญาติขาดมิตร	 ไร้ที่พัก	 ไร้คู่ครอง	 เหมือนคนมี
บาปกรรมติดตัว	แต่ก็ยังหวังว่าสักวันชะตาชีวิตของตนคงจะดีขึ้น
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 “ยิ้มสู้”
	 อย่างทีก่ล่าวไว้ว่าบทเพลงพระราชนพินธ์ของพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 คือขวัญและก�าลังใจของ
ประชาชนคนยาก	 และบทเพลง	 “ยิ้มสู ้”	 หรือ	 “Smiles”	 
ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน	 เพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์
ล�าดับที่	 16	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลท่ี	 9	 
ทรงพระราชนิพนธ์ใน	พ.ศ.2495	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	
ให้	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ	 นิพนธ์
ค�าร้องภาษาไทย	 เพื่อเป็นการปลอบขวัญและให้ก�าลังใจแก่
คนตาบอด	และพระราชทานให้น�าไปบรรเลงในงานสมาคม
คนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์	 
ณ	เวทลีลีาศ	สวนอมัพร	เมือ่	1	มนีาคม	
2495	 เป็นครั้งแรก	 เรียกได้ว ่าทั้ง
ท่วงท�านองที่คึกคัก	ประกอบกับเนื้อ
ร้องฟังแล้วเชื่อว่าคนที่ก�าลังท้อแท้
ก็กลับฮึดสู ้ด้วยก�าลังใจที่ถ่ายทอด
ผ่านถ้อยค�า	 จึงไม่แปลกที่บทเพลง 
พระราชนิพนธ์เพลงนี้ 	 หาใช ่เป ็น
เพลงให้ก�าลังใจเฉพาะคนตาบอด
เท่านั้น	 แต่เป็นเพลงที่ให้ก�าลังใจ
แก่คนไทยทุกคนดังเนื้อเพลงตอน
หนึ่งที่ว ่า…	 “คนเป็นคนจะจนหรือ
มี	 ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่	 ยามปวง
มารมาพาลลบหลู่	 ย้ิมละไมใจสู้หมู่
มวลเภทภัย	 ใฝ่กระท�าความดีให้มีจิตโสภา	 สร้างแต่ความ
เมตตาหาความสุขสันต์ไป	 จะสบความสุขสันต์ส�าคัญท่ีใจ	 
เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน”

 “ความฝันอันสูงสุด”
	 เพลงพระราชนิพนธ์	 “ความฝันอันสูงสุด”	 เป็นเพลง
พระราชนิพนธ์ล�าดับที่	 43	 มีที่มาจากการที่ท ่านผู ้หญิง 
มณีรัตน์	 บุนนาค	 ได้รับพระราชเสาวนีย์จากสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	 ให้เขียนบทกลอนแสดงความ
นิยมส่งเสริมคนดีให ้มีก�าลังใจท�างานเพื่ออุดมคติเพื่อ
ประเทศชาติ	 ออกมาเป็นกลอน	5	บท	สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 
พระบรมราชินีนาถโปรดให้พิมพ์บทกลอนนี้ลงในกระดาษ
การ์ดแผ่นเล็กๆ	พระราชทานแก่ข้าราชการ	 ทหาร	 ต�ารวจ	
พลเรือน	และผู้ท�างานเพื่อประเทศชาติ	 ส่งเสริมมิให้ท้อถอย
ในการท�าความดี	 ต่อมา	 สมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรม

ราชินีนาถ	ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 ทรงใส่ท�านองเพลงในค�ากลอน		 
ซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์	บุนนาค	เล่าถึงที่มาของเนื้อเพลงไว้ใน
หนังสือ	 “ภิรมย์รัตน์”	 เมื่อครั้งที่ตามเสด็จไปอยู่ที่พระต�าหนัก
ภูพิงคราชนิเวศน์	 เมื่อปี	พ.ศ.2512	ความว่า	 “ข้าพเจ้าค่อยๆ	
คิดหาค�า	 กลั่นกรองให้ตรงกับความหมายเท่าที่จะสามารถ	
แล้วทูลเกล้าฯ	ถวายทอดพระเนตร	ทรงพระกรุณาติชม	จน
ผลสุดท้ายออกมาเป็นกลอน	5	บท	ความบันดาลใจในเรื่อง
นี้มีที่มาจากการสังเกตของข้าพเจ้าได้รู้เห็นพระราชอัธยาศัย	
พระราชจริยวัตรท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	

ทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่
เสื่อมคลาย”

 “สายฝน” (Falling Rain)
	 ส�าหรับที่มาของเพลงนี้	 เชื่อว่า
หลายคนเมื่อได้อ่านแล้วคงอดอมย้ิมไม่ได้	
และนึกถึงห้วงเวลานั้นไปด้วยกันไม่ได้	 โดย
เมือ่วนัพธุที	่16	ธนัวาคม	พ.ศ.2524	พระองค์
ท ่านมีพระราชด�ารัสกับคณะกรรมการ
ของสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยถึงท่ีมา
ในการพระราชนิพนธ์เพลงนี้	 ความว่า….	 
“คืนวันนั้นที่แต่งเพลงเพราะว่าเข้านอนแล้ว
ฟังวทิย	ุมนัเกดิครึม้ใจ	กปิ็ดวทิยแุล้วเอาเศษ
กระดาษมาขีดๆ	 เขียนๆ	 แล้วก็จดไว้	 แล้ว

วันรุ่งขึ้นก็ไปเคาะที่เปียโน	ซึ่งมีเปียโนหลังหนึ่งที่โปเก	 เสียงก๊องๆ	 
แก๊งๆ	 ไม่ได้เรื่อง	 แต่ก็เคาะไป	แล้วก็เรียบเรียงไปสัก	 2	 ชั่วโมง	 
ส่งไปให้	ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ	บอกว่าได้เพลงแล้ว	ม.จ.จักรพันธ์
เพ็ญศิริ	 ก็ส่งไปให้ครูเอื้อเรียบเรียง	 วันรุ่งขึ้นออกสวนอัมพรแล้ว	
ความลับของเพลง	 “สายฝน”	 นั้น	 มีอยู่อย่างหนึ่ง	 คือ	 เขียนไป	 
4	ช่วง	เสร็จแล้วเอาช่วงที่	3	มาแลกกับช่วงที่	2	กลับท�าให้เพลงนี้
มีลีลาต่างกันไป	ก็รู้สึกว่าดี	ทีแรกก็เป็น	1,	2,	3,	4	มาตอนนี้ก็เลย
กลายเป็นอยู่อย่างปัจจุบันนี้”
 นีเ่ป็นเพยีง	4	จากจ�านวนทัง้หมด	48	บทเพลงพระราชนพินธ์
ที่มีความงดงาม	พรรณาทั้งเรื่องราวชีวิต	ความรัก	ความหวัง	และ
ธรรมชาติ	ท่วงท�านองที่ทั้งสนุกสนาน	เหงา	เศร้า	และให้ก�าลังใจ	
สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์	และเชื่อว่า
ทุกคนคงสัมผัสได้ถึงขวัญและก�าลังใจอันย่ิงใหญ่ที่พระราชทาน
ผ่านทุกบทเพลงที่ยังกึกก้องสถิตอยู่กลางใจของคนไทยทุกคน
ตลอดไป	

ขอขอบคุณข้อมูลจาก	ไทยรัฐออนไลน์
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	 เช่นเดยีวกบัความรูว้ชิาการทางโลก	ทีผู่อ่้านหนงัสอืมากมาย
โดยไม่เข้าใจเรื่องราว	 ที่เปรียบว่าอ่านเหมือนนกแก้วนกขุนทอง 
หัดพูด	 ความรู้หรือวิชาการในหนังสือที่อ่านนั้น	 ก็หาใช่สมบัต ิ
ของผู้อื่นนั้นไม่

	 อันสมบัติของบัณฑิต	ทั้งทางโลกและทางธรรม	 เป็นสมบัติ
ของผู้ใดแล้ว	 ก็จะเป็นของผู้นั้นตลอดไป	 ไม่มีผู้อาจช่วงชิงไปได้	 
ผูใ้ดมคีวามรู้ความเข้าใจใช้ประโยชน์ได้จรงิในวชิาการทางโลกแล้ว	
วิชาการนั้นก็จะเป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดไป

	 ผู ้ใดมีความรู ้ความเข้าใจความปฏิบัติได้จริงทางธรรม	 
ธรรมนั้นก็จะเป็นสมบัติของผู้นั้นตลอดไป	ไม่มีผู้อื่นใดจะมาท�าให้
หมดสิ้นไปได้	ผู้เป็นเจ้าของเองก็ไม่อาจท�าให้หมดไปได้	กาลเวลา
ก็หาอาจท�าให้หมดไปได้	 แม้จะมีเวลาลืมเลือนไปบ้าง	 แต่การ
ทบทวนกจ็ะท�าให้กลบัฟ้ืนคนืจ�าได้จนกระทัง่ข้ามภพข้ามชาตแิล้ว	
ความรู้อันเป็นสมบัติของผู้ใดก็จะยังเป็นสมบัติของผู้นั้นอยู่	 พึงรู้
ได้เชื่อได้จากความรู้ความสามารถและจิตใจของผู้คนทั้งหลายใน 
ชาตินี้ภพนี้	ที่มีแตกต่างกันอยู่

	 ธรรมข้อเดียวกัน	 วิชาการเดียวกัน	 เริ่มศึกษาพร้อมกัน	 
คนหนึ่งเข้าใจง่าย	เข้าใจได้เร็ว	และเข้าใจได้ถูกต้องชัดเจน	ปฏิบัติ
ได้	 มีจิตใจสงบเย็นเป็นสุข	แต่อีกคนหนึ่งเข้าใจได้ยาก	 เข้าใจได้
ช้า	ปฏิบัติได้ช้า	หรือปฏิบัติไม่ได้	 เข้าใจไม่ได้เลย	มีจิตใจเร่าร้อน

สมบัติของบัณฑิต คือ
ธรรมสมบัติ

นี้เป็นเพราะเหตุใด	ก็เพราะในคนสองคนนั้น	คนหนึ่งมีวิชาธรรมะ
เป็นสมบัติอยู่แล้ว	ด้วยการศึกษาเรียนรู้	เข้าใจและปฏิบัติมาแล้ว	
อาจจะในอดีตที่ใกล้หรือไกลก็ตาม	 เมื่อมาได้รับการทบทวนใหม่
ในวิชานั้น	ในธรรมะนั้น	ความรู้ความเข้าใจที่ได้ศึกษาอบรมมีเป็น
สมบตัอิยูก่่อนแล้ว	ทีถ่กูกาลเวลาทบัปิดไว้	กจ็ะถกูเปิดออก	ปรากฏ
ขึ้นแจ่มชัดเป็นล�าดับ

	 แม้จะมคีวามรูม้ธีรรมทีป่ฏบิตัศิกึษามาก่อนแล้วในอดตีกาล	
แต่ถ้าไม่ได้รับการรื้อฟื ้นทบทวนท�าใหม่เลยในปัจจุบันชาติ	 
ความรู้ความสามารถที่อบรมมาในกาลก่อน	 ก็จะถูกกาลเวลา 
ปิดไว้	เฉกเช่นกบัมสีมบตัแิม้มากมาย	แต่ปกปิดไว้	สมบตันิัน้กย่็อม
ไม่ปรากฏ	มกีเ็หมอืนไม่ม	ีต้องเพกิเครือ่งปกปิดนัน้ออกเพือ่จะรวม
สมบตัใิหม่เข้าไว้ด้วย	เพกิเครือ่งปกปิดออกสมบตัเิก่าจงึจะปรากฏ	
สมบัติใหม่จึงจะได้รวมเข้าเป็นส่วนเพิ่มพูนสมบัติเก่านั้น

	 วิทยาการทั้งหลายและธรรมปฏิบัติก็เช่นนั้น	 ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ 
สมบัติธรรมอันเป็นสมบัติเดิมของตน	ที่สะสมไว้ว่ามีมากน้อย
เพียงไร	 เพราะถูกกาลเวลาปกปิดไว้	ต้องศึกษาปฏิบัติในปัจจุบัน	 
จงึจะเป็นการเปิดสมบตัเิก่าให้เหน็ได้	เพือ่รวมสมบตัใิหม่เข้าไว้ด้วย
กันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียว	 แม้เป็นสมบัติของบัณฑิตคือเป็นธรรม
สมบตั	ิกจ็ะปรากฏความเป็นบณัฑติในธรรม	ทีแ่ม้อาจไม่ประจกัษ์
แก่ผู้อื่นทั่วไป	แต่ย่อมประจักษ์แก่ใจตนเองแน่นอน 
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กำรศึกษำธรรม	แม้จะรอบรู้กว้ำงขวำงเพียงไร	ท่องจ�ำขึ้นใจไว้ได้มำกมำยเพียงไหน	
ถ้ำไม่ปฏิบัติธรรมให้เกิดขึ้นในตน	ธรรมนั้นก็ยังหำใช่เป็นสมบัติของตนไม่

happy-life
ที่มา	:	ตนอันเป็นที่รักยิ่งของตน

สมเด็จพระญาณสังวร	สมเด็จพระสังฆราช	สกลมหาสังฆปริณายก
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ผู้ใดมีความรู้ความเข้าใจ

ความปฏิบัติได้จริงทางธรรม 

ธรรมนั้นก็จะเป็นสมบัติของ

ผู้นั้นตลอดไป ไม่มีผู้อื่นใด

จะมาท�าให้หมดสิ้นไปได้ 

ผู้เป็นเจ้าของเองก็ไม่อาจ

ท�าให้หมดไปได้

egco group    45
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Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
คุณให้ความส�าคัญกับเพื่อนฝูงมาก หากม ี

กิจกรรมใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ ก็ท�าให้ได้เจอกับ

เพื่อนใหม่ที่ดีและท�าให้คุณมีความสุข การเงิน

เหมาะส�าหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ถือว่าเป็น

โอกาสที่ดี การท�างานต้องระวัง ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดา

ก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

โดยที่ไม่ทันตั้งตัว ต้องมีสติตลอดเวลา อย่า

ตระหนกตกใจจนเกินไป ค่อยๆ คิดหาทางแก้ไข

ปัญหา ควรท�าบุญกับเด็กๆ ท�าบุญในองค์กร 

ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
ช่วงน้ีชีวิตยงัไม่ค่อยมีความลงตวัเท่าไร ต้องคอย

จัดการแก้ไขเรื่องราวเล็กน้อยอยู่ตลอด ต้องหา

วิธีรับมือและวางแผนระยะยาว การเงินอยาก

เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ท่ีดีกว่าเดิม ต้องการหา

แหล่งการเงินท่ีจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง

ได้แต่ควรรอให้อะไรๆ ชัดเจนก่อน การท�างาน

อย่างขยันขันแข็ง ไม่กลัวความเหน็ดเหน่ือย  

ไม่กลัวความผิดพลาด ท�าให้ได้รับการยอมรับ

จากความขยันความทุ่มเทของคุณ ควรท�าบุญ

ร่วมกันกับคนรัก ท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มี 

ชื่อเสียงด้านความรัก

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
คุณพร้อมพุ ่งเข้าชนปัญหาทุกอย่างที่เกิดข้ึน  

เชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ 

ได้ ซึ่งคุณก็ท�าได้จริง การเงินมีการเปลี่ยนแปลง 

การโยกย้าย จัดสรรให้ลงตัวมากขึ้น เตรียม 

พร ้อมกับการลงทุนหรือการไปท ่อง เที่ ยว  

คุณท�างานด้วยความมุ่งมั่น ความทุ่มเทใช้ความ

สามารถที่ตัวเองมีอยู ่อย ่างเต็มที่  ไม ่ป ิดก้ัน 

ตัวเอง ดังนั้นคุณจึงมีโอกาสที่จะประสบความ

ส�าเร็จมากกว่าคนอ่ืน ควรท�าบุญที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการใหม ่ๆ ท�าบุญในสถานที่ ใหม ่ๆ  

ที่ยังไม่เคยท�า

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
คุณมีความละเอียดอ่อน มีความคิดสร้างสรรค์ 

ที่ ไม ่ เหมือนใครซึ่ง เป ็นเรื่องที่ดี  ท�าให ้ ได ้รับ 

การยอมรับ การเงินจะเป็นไปได้ด้วยดี เพราะ

ความขยันจัดการกับการเงิน ต้องการสร้าง 

รายได้ให้กับตัวเอง คิดหาวิธีการต่างๆ ซึ่งมี

โอกาสได้รับเงินมากขึ้น แม้เหนื่อยมากขึ้น แต่ก็ม ี

ความสุขกับผลลัพธ์ที่ได้ การท�างานระวังปัญหา 

ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน ท�าอะไรต้องคิดให้ดีๆ  

อย่ารบีร้อนท�าอะไรลงไป แล้วจะผ่านอปุสรรคต่างๆ 

ไปได้ ควรท�าบุญในสถานที่ไกลๆ ถือโอกาสท�าบุญ

ไปท่องเที่ยวไป

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
คุณต้องเจอกับปัญหาความขัดแย้ง ปัญหานี้

อาจดูไม่มีความส�าคัญนักแต่ก็ไม่ควรปล่อยผ่าน

ละเลยมันไป จะมีปัญหาเล็กๆ เกิดขึ้นตามมา 

ท�าให ้งานก้าวหน้าช ้าลง แต ่หากคุณใส ่ใจ 

กับงานมาก ทุ ่มเทไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทุก

อย่างมาโดยตลอด จะท�าให้งาน และการเงินมี 

ความมั่นคง การท�างานจะต้องเหน็ดเหนื่อย 

และต้องหอบเอางานกลับมาท�าที่บ้านหรือต้อง

เก็บตัวค้นคว้างาน ควรท�าบุญโดยการบริจาค

ทรัพย์สินตามก�าลังทรัพย์ ตามความเหมาะสม

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
คุณต้องเจอกับสถานการณ์ที่คุณมองว่าเป็น 

เรื่องยาก แต่หากเช่ือมั่นในตัวเองว่าสามารถ

ท�าได้กจ็ะจดัการได้อย่างแน่นอน และพร้อมทีจ่ะท�า 

สิ่ งที่ยากกว ่านี้  เรื่อง เ งินอาจต ้องเหนื่อย 

สักหน่อย มีปัญหาที่ต้องจัดการ อาจเก่ียวข้อง

กับการสื่อสาร การเดินทาง การงานจะมีปัญหา  

มีความกดดันคุณต้องใช้ความอดทนอย่างเดียว

จนกว่าจะได้รบัโอกาสใหม่ๆ ควรท�าบญุกบัผูค้นใน 

มุมกว้างๆ เช่น ท�าบุญร่วมกับมูลนิธิหรือองค์กร 

ที่ ช ่ วย เหลือผู ้คนในต ่างชาติจากภัยพิบัติ  

หรือความขาดแคลนต่างๆ

ดวงประจ�ำเดือนมกรำคม	-	มีนำคม	2560
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
คุณเป็นคนเก่ง ตัดสินใจอะไรได้อย่างเด็ดขาด 

กล้าท�าในสิ่งใหม่ๆ เป็นคนจัดการแก้ไขปัญหา 

ตัดสินใจได้รวดเร็ว และผลที่ออกมาก็ถือว่า

ประสบความส�าเร็จเลยทีเดียว การเงินมักจะได้

จากการท�างานที่ต้องอยู่เบื้องหลัง รวมทั้งการ

ท�างานล่วงเวลา การท�างานในช่วงเวลากลางคืน 

การท�างานได้รับการยอมรับมาก ได้รับความ

ไว้วางใจ เพราะเป็นงานที่คุณมีความรู ้ความ

เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง ควรท�าบุญไปกับการ

ก่อสร้างวัด ศาสนสถานต่างๆ 

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
คุณมีความอ่อนโยนพร้อมดูแลใส่ใจผู้อื่นเสมอ 

สิ่งนี้จะส ่งเสริมให ้ได ้รับการยอมรับ หากมี 

เวลาว่างควรใช้เวลาอยู่กับคุณแม่ พาท่านไป

เที่ยวหรือทานอาหารจะท�าให้เกิดช่วงเวลาที่

ดีๆ ได้ และหากมีปัญหาไม่สบายใจท่านก็พร้อม

ให้ความช่วยเหลือ และให้ค�าแนะน�าที่ดี การเงิน

มีการเปลี่ยนแปลงมีบางสิ่งท�าให้ไม ่สบายใจ  

ต้องตัง้สตใิห้ดี ค่อยๆ คดิ ค่อยๆ แก้ไข อย่าเครยีด 

การงานเป็นงานที่ต้องท�าอยู่เบื้องหลัง รวมทั้ง

การท�างานที่ต้องมีการเก็บตัว การศึกษาค้นคว้า 

ควรท�าบุญโลงศพ 

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
คุณชอบการศึกษาและเรียนรู้ หากได้เข้าคอร์ส

หรือศึกษาอย่างจริงจัง จะท�าให้ประสบความ

ส�าเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ การเงินจะได้รับการส่งเสริม

จากผู้หญิงที่มีความอ่อนโยน รวมทั้งคุณเองก็มี

วิธีจัดการกับการเงินดี ใส่ใจในรายละเอียดของ

รายรับรายจ่าย ท�าให้การเงินราบรื่น การท�างาน

ไม่ค่อยมีความชัดเจนยังมีปัญหาหลายอย่าง 

ที่จัดการได้ยาก มีการใช้อารมณ์ความรู ้สึก 

ส่วนตัวจัดการกับงานมากกว่าการใช้เหตุผล 

ควรท�าบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับทหาร 

การรบ

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
คุณมีความเป็นผู้น�าสูง และแสดงความคิดเห็น 

ด ้ วยความมั่ น ใจ  ไม ่กลัวความผิดพลาด  

สิง่เหล่านีท้�าให้ได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างดี เรือ่ง

เงินต้องระวังรายรับรายจ่าย การเงินยังมีปัญหา

ที่ไม่ค่อยลงตัว ท�าให้รู้สึกขาดแคลนในเรื่องเงินๆ 

ทองๆ ขาดความมั่นใจในการลงทุน ก็ควรรีบ

จัดการกับปัญหาการเงิน การท�างานได้รับการ

ยอมรับ การส่งเสริมจากลูกน้องเป็นอย่างดี  

และจะประสบความส�าเร็จมีผลงานที่ภาคภูมิใจ 

เกิดขึ้นด้วย ควรท�าบุญเกี่ยวกับผู้เสียชีวิต

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
คุณมีความสามารถ มีความเป็นผู้น�า ช่างคิด 

ช่างท�า พร้อมก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเป็น

กังวลในเรื่องใดๆ ความคิดที่ดีและสร้างสรรค์

จะท�าให้ประสบความส�าเร็จได้ นอกจากนี้ยัง

มองเห็นโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมรายได้ให้กับ 

ตัวเองอกีด้วย การท�างานต้องอาศยัภาพลกัษณ์ 

การวางตัวและบุคลิกภาพที่ดี ความสามารถ 

เป็นสิ่งที่ส�าคัญจ�าเป็นส�าหรับคุณ ควรท�าบุญกับ

สิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือสถานที่ องค์กรที่คุณศรัทธา 

จะส่งเสริมช่วยลดความขัดแย้งได้

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
คุณเป็นคนเข้าใจยาก เพราะมักคิดอะไรอยู ่

คนเดยีว ท�าให้ดเูป็นคนทีล่กึลบั และชอบท�าอะไรๆ 

ในเวลากลางคืน หอบงานมาท�าหรือท่องเที่ยว

ยามราตร ีแต่คณุมคีวามพยายาม ความทุม่เทเพือ่ 

เป้าหมายที่ส�าคัญ การงานมั่นคง ท�างานเพ่ือ 

คาดหวังสถานภาพที่มั่นคงของตัวเอง หลาย

สิ่งหลายอย่างก็มีความลงตัวเป็นไปอย่างที่คิด  

ที่ท�างานมองเห็นศักยภาพในตัวคุณพร้อมที่จะ 

ส่งเสรมิเป็นอย่างดี ควรท�าบญุกบัคนยากคนจน 

คนทีข่าดความมัน่คง คนทีม่ปัีญหาการเงนิ
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การโอนหุ้น ต้องท�าอย่างไรบ้าง?

หน้ำนี้มีค�ำตอบ

	 	 หากต้องการจดทะเบียนโอนหุ้นให้กับผู้อ่ืน	
สามารถยื่นค�าขอโอนหุ ้นได้ที่	 TSD	 พร้อมแนบ
เอกสารดังต่อไปนี้
1.	 แบบค�าขอลงทะเบียนรับโอนหุ้นที่	TSD	ก�าหนด
2.	 ใบหุ้นที่ต้องการโอน	 ซึ่งผู ้โอนและผู้รับโอนได ้
ลงนามด้านหลังใบหุ้น
3.	 เอกสารประกอบเพิ่มเติมตามแต่กรณี	 (โปรดดู
เรื่องเอกสารประกอบที่ใช้ในการติดต่อ	TSD)
4.	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	(ตัวจริง)	ของผู้โอนและ
ผู้รับโอน	พร้อมส�าเนาที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้องโดยเจ้าของบัตร	

หากต้องการติดต่อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD จะติดต่อผ่าน
ช่องทางใดได้บ้าง

ขั้นตอนการขอแก้ไขเช็คเงินปันผล 
ต้องท�าอย่างไรบ้าง?

	 ผู ้ถือหุ ้นสามารถติดต่อบริษัท	 ศูนย์รับฝาก 
หลักทรัพย์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	หรือ	 TSD	 ได้ตาม
ที่อยู่ดังนี้

การติดต่อ
ด้วยตนเอง
และไปรษณีย์

93		ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400

อีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th

โทรศัพท์ 0	2009	9000	

	 ส�าหรับขั้นตอนการแก้ไขเช็คเงินปันผล	ดอกเบี้ย	หรือ
สิทธิอื่นใดที่เป็นตัวเงิน
	 1.	 ผู้ถือต้องหุ้นกรอกแบบฟอร์ม	 “แบบค�าขอแก้ไข	 /	 
ขอออกเช็ค	 เงินปันผล/ดอกเบี้ย/สิทธิอ่ืนใดที่เป็นตัวเงิน”	
พร้อมแนบเช็คปันผล	(ฉบับจริง)

	 2.	 แนบเอกสารประกอบที่เซ็นรับรองส�าเนาถูกต้อง
ทุกฉบับ	 (รายการเอกสารประกอบ	 โปรดอ่านด้านหลังของ 
แบบฟอร์ม)
	 	-	กรณีติดต่อด้วยตัวเอง	TSD	Counter	Service	ชั้น	1	
อาคาร	B	ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	หรอืมอบอ�านาจ	
ต้องน�าบัตรประชาชนตัวจริงทั้งของผู้มอบอ�านาจและผู้รับ
มอบอ�านาจมาแสดงทุกครั้ง
	 -	 กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์	 ให้จัดส่งแบบฟอร์ม
และเอกสารไปยัง	TSD	ตามที่อยู่ต่อไปนี้
	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
	 ส่วนบริการผู้ลงทุน
	 เลขที่	 93	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	 เขตดินแดง	
กรุงเทพ	10400
	 โดยต้องแนบ	 	หนังสือรับรองเก่ียวกับรายการบัตร
ประชาชนทีอ่อกจากส�านกังานเขต	(มผีล	1	ก.ค.55	เป็นต้นไป) 
 
	 3.	 พิมพ์แบบค�าขอ	 http://www.set.or.th/tsd/th/
download/service_form/20160104_TSD_201_TH.pdf
	 ระยะเวลาด�าเนนิการ		:		ภายใน	45	วนัปฏทินิหลงัจาก	
TSD	ได้รับเอกสารครบถ้วน
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	 ไฟฟ้าไม่ใช่แหล่งพลังงาน	แต่เป็นเพียงพลังงานแปรรูปที่
สะอาด	และใช้ได้สะดวกรปูหนึง่เท่านัน้	สามารถเปลีย่นเป็นพลงังาน 
อื่นๆ	ได้ง่าย	เช่น	แสงสว่าง	เสียง	ความร้อน	พลังงานกล	เป็นต้น	 
ทัง้ยงัสามารถส่งไปยงัระยะทางไกลได้อย่างรวดเรว็	กล่าวคอื	ไฟฟ้า
มคีวามเรว็ใกล้เคยีงกบัแสง	ในระยะทาง	100	กโิลเมตร	ใช้เวลาเพยีง	
1	ใน	3,000	วินาที	ดังนั้นจึงส่งไปถึงผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา	ส�าหรับ
แหล่งพลังงานไฟฟ้าที่แท้จริง	 ก็คือ	 พลังที่น�ามาใช้ท�าให้เครื่อง
ก�าเนิดไฟฟ้าหมุนตลอดเวลา	 หากเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าหยุดหมุน	 
การผลิตไฟฟ้าจะหยุดไปด้วย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้า

 ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายวิธี อาทิเช่น
	 •	เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ	ได้แก่	ฟ้าแลบ	ฟ้าผ่า
	 •	เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า
	 •	เกิดจากการเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้า	
	 	 โดยเซลล์แสงอาทิตย์	(Solar	Cell)	หรือ	
	 	 โฟโตเซลล์	(Photo	Cell)
	 •	เกิดจากปฏิกิริยาเคมี	เช่น	แบตเตอรี่	ถ่านไฟฉาย	
	 	 เซลล์แห้งและเซลล์เชื้อเพลิง	เป็นต้น
	 •	เกิดจากการเหนี่ยวน�าของอ�านาจแม่เหล็กโดย
	 	 เครื่องก�าเนิดไฟฟ้า	ได้แก่	ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามอาคาร
	 	 บ้านเรือนในปัจจุบันซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ
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calendar 
activities

กุมภาพันธ์ 
•	รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2559	
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม	
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ	เพิ่มเติมได้ที่	www.egco.com

มีนาคม
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	(Analyst’s	Briefing)	

ครั้งที่	1/2560

•	ก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	
เพื่อก�าหนดผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ประจ�าปี	2560

•	งาน	“SET	in	The	City	2017”	
ณ	สยามพารากอน	กรุงเทพมหานคร

•	โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า	รุ่นที่	49

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก	กรุ๊ป
มกราคม-มีนาคม	2560
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บำงครั้งมันก็เป็นเรื่องยำกมำกที่จะก้ำวเดินต่อไป	แต่ถ้ำเริ่มก้ำว
เมื่อใด	คุณจะพบว่ำ	มันคือการตัดสินใจที่ดีที่สุด

Sometimes it’s very hard to move on, but once you move 
on,	you’ll	realize	it	was	the	best	decision	you’ve	ever	made.	
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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) 2998-5147-9 | โทรสาร (66) 2955-0956 | E-mail: ir@egco.com
ที่ตั้ง : 13๐52’12.18๐N, 100๐34’3.56๐Ewww.egco . com
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