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editor’s talk

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าเชื้อเพลิงหลักท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า	 ไม่ว่าจะเป็น
น�้ามัน	 ถ่านหิน	 และก๊าซธรรมชาติ	 นานวันเริ่มมีปริมาณลดน้อยลงไปทุกขณะ	 
ย่ิงไปกว่านั้น	 จากความผันผวนไม่แน่นอนของราคาเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูง
ขึ้นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของโลก	 ส่งผลให้ในปัจจุบัน	 
“พลังงานทดแทน”	 ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการผลิตกระแส
ไฟฟ้ามากขึ้น	 เพ่ือลดปริมาณการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติที่ต้อง 
น�าเข้าจากต่างประเทศ	และยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย	
	 “พลังงานลม”	 นับเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ก�าลังก้าวเข้ามามีบทบาทมาก
ขึ้นเรื่อยๆ	 ในประเทศไทย	ซึ่งเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญมาโดยตลอด
ในการน�าพลังงานลมมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า	ดังจะ
เห็นได้จากในปัจจุบันท่ี	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมถึง	 3	แห่งด้วยกัน	 ไม่
ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าเทพพนา	 วินด์ฟาร์ม	อ.เทพสถิต	จ.ชัยภูมิ,	 โรงไฟฟ้าโบโค	 ร็อค	 
วินด์ฟาร์ม	 ประเทศออสเตรเลีย	 และล่าสุด	 “โรงไฟฟ้าชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม”	 
ซึ่งนิตยสาร	 Life	 ฉบับน้ีก็ไม่พลาดท่ีจะพาผู้อ่านไปเย่ียมชมโรงไฟฟ้าแห่งนี้ผ่าน 
คอลัมน์	 Talk	 Tell	 Told	 รวมไปถึงคอลัมน์ 	 Inside	 Expert	 ที่น�าเสนอ 
เรื่องราวอันน่าสนใจเก่ียวกับพลังงานทดแทน	 ในบทสัมภาษณ์พิเศษของ	
ดร.ประเสริฐ	สินสุขประเสริฐ	รองผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	
กระทรวงพลังงาน	
	 นอกจากนี้	เรายังคัดสรรเรื่องราวเกี่ยวกับ	‘ลม’	ที่น่าสนใจมาใส่ไว้ในคอลัมน์
อื่นๆ	เช่นกัน	อาทิ	Go	Green	กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ของในหลวง
รชักาลท่ี	9	ด้านพลงังานลม	-	Outing	พาไปเทีย่วจงัหวัดชยัภมู	ิพร้อมชมฟาร์มกังหนั
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย	-	Eat	in	สัมผัสลมเย็นๆ	พร้อมวิวสวยๆ	จากร้านอาหาร
บนชัน้ดาดฟ้าของกรงุเทพมหานคร	และอกีหลากหลายเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกับลมทีอ่ยาก
ให้คุณพลิกหน้ากระดาษเข้าไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะ

	 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
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชีและการเงิน

บรรณาธิการ
คุณลลิตา สาธร
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
คุณรุจิรดา กองรส
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

คุณธันย์ฤทัย มกรพันธ์ 
ทีมนักลงทุนสัมพันธ์

ลลิตา	สาธร
บรรณาธิการ
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โครงการพบปะผู้บริหาร

เอ็กโก กรุ๊ป ร่วมกับกลุ่ม กฟผ. 
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 ได ้จัดงานโครงการพบปะผู ้บริหาร	 
ครั้งท่ี	 1/2560	ณ	 โรงแรมดุสิตธานี	 	 กรุงเทพฯ	 เมื่อวันท่ี	 27	
กุมภาพันธ์	 2560	 ท่ีผ่านมา	 เพ่ือรายงานและวิเคราะห์ผลการ
ด�าเนินงานทางธุรกจิและการเงนิของกลุม่เอก็โก	ประจ�าปี	2559	 
ตลอดจนให้ข ้อมูลทิศทางการด�าเนินธุรกิจในอนาคตแก  ่
นกัวิเคราะห์	พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้นกัลงทุนและนักวเิคราะห์ได้ 
ซักถามข้อมูลต่างๆ	เกี่ยวกับบริษัทในหลากหลายแง่มุม	

	 เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 โดยคุณนิวัติ 	 อดิเรก 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนา
ธุรกิจ	 CLMV	 เป็นผู ้แทนองค์กร	 ร่วมกับ 
คุณอารีพงศ์	 ภู ่ชอุ ่ม	 ประธานกรรมการ	 
การไฟฟ ้าฝ ่ ายผลิตแห ่ งประเทศไทย	
คุณกรศิษฏ ์ 	 ภัคโชตานนท ์ 	 ผู ้ ว ่ าการ	 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 และ
คุณภาสกร	ดังสมัคร	 รองกรรมการผู้จัดการ
พัฒนาธุรกิจ	 2	 บริษัท	 ผลิตไฟฟ้า	 ราชบุรี 
โฮลด้ิง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในนามกลุ่ม	กฟผ.	
เข ้ามอบเงิน	 จ�านวน	 20	 ล้านบาท	 แก  ่
พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตร	ี
เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต	้ 
ในรายการ	 “ประชารัฐร่วมใจ	 ช่วยอุทกภัย
ภาคใต้”	ณ	ตึกสันติไมตรี	 ท�าเนียบรัฐบาล	
เมื่อวันที่	15	มกราคม	2560	ที่ผ่านมา
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เอ็กโก กรุ๊ป มอบของขวัญวันเด็กแก่เยาวชนรอบโรงไฟฟ้า

	 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ	 ปี	 2560	
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มอบของขวัญแก่เยาวชน 
ในโรงเรียน	 23	แห่ง	 รอบโรงไฟฟ้าขนอม	 
โรงไฟฟ้าระยอง	 โรงไฟฟ้าร้อยเอ็ด	 กรีน	 
โรงไฟฟ้าเอ็กโก	 โคเจนเนอเรชั่น	 โรงไฟฟ้า
เอสพีพี	ทู,	ทรี,	โฟร์,	ไฟว์	โรงไฟฟ้าเทพพนา	
วินด์ฟาร์ม	 โรงไฟฟ้าในกลุ ่มโซลาร์	 โก	 
โรงไฟฟ้าในกลุ่มจีพีเอส	 โรงไฟฟ้าชัยภูม	ิ 
วินด ์ฟาร ์ ม 	 และรอบอาคาร เ อ็ก โก	 
เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชุมชนและโรงไฟฟ้าให ้อยู ่ร ่วมกันได ้
อย่างย่ังยืน	 ส�าหรับของขวัญวันเด็กที ่
เอก็โก	กรุป๊	มอบในปีนี	้ได้แก่	ไฟฉายพกพา
พร้อมพัดลม	และชุดอุปกรณ์เครื่องเขียน	
รวมจ�านวน	 15,000	 ชิ้น	 โดยของขวัญน้ี
สะท้อนแนวคิดการเป็นธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม	และ
เยาวชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง
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กลยุทธ์การด�าเนินงานปี 2560

6   Oct - Dec  2016

eGco Group focus



	 ในปี	2559	ท่ีผ่านมา	มีความส�าเรจ็ใด
บ้างที่เป็นความภาคภูมิใจของเอ็กโก	กรุ๊ป	
	 ปี	2559	นับว่าเป็นอีกปีที่เอ็กโก	กรุ๊ป	
ประสบความส�าเร็จเป็นอย่างมาก	 ท้ังใน
ด้านของผลประกอบการและการด�าเนิน
ธุรกิจในภาพรวม	โดยในปี	2559	ที่ผ่านมา	
เรามคีวามส�าเรจ็ส�าคญัทีเ่กิดขึน้ทัง้หมดถึง	
5	เหตุการณ์ด้วยกัน	เหตุการณ์แรก	ได้แก่	
การที่เราได้รับอนุมัติให้ปรับเพ่ิมอัตราค่า
ไฟฟ้าโดยเฉลี่ย	 40%	ของโรงไฟฟ้าสตาร	์
เอนเนอร์ย่ี	 ในประเทศอินโดนีเซีย	 นับ
ตั้งแต่เมื่อวันที่	5	เมษายน	ถัดมา	คือ	เมื่อ
วันที่	 19	มิถุนายน	2559	 โรงไฟฟ้าขนอม	
หน่วยที	่4	ของเรา	ซึง่ตัง้อยู่ในอ�าเภอขนอม	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ได้เริ่มเดินเครื่อง
เชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและ
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบอย่างเป็นทางการ	เพื่อ
ทดแทนโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที่	2	และ	3	
ทีส่ิน้สดุสญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	และ
หยุดเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในวัน
เดียวกัน	 อีกท้ังเรายังได้มีการเพ่ิมสัดส่วน
การลงทุนทางอ้อม	 8.05%	 ในโครงการ 
มาซินลอค	 ประเทศฟิลิปปินส์	 ส่งผลให้
ปัจจุบัน	 เราถือหุ ้นในโครงการดังกล่าว	
49%	 เมื่อวันท่ี	 5	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมา	
นอกจากนี้ในเดือนธันวาคม	 ปี	 2559	 
เรายังมีอีก	 2	 เหตุการณ์ส�าคัญ	 คือ	 
ในวันที่ 	 16	 ธันวาคม	 โรงไฟฟ้ากังหัน
ลม	 ชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 ในอ�าเภอซับใหญ่	 
จังหวัดชัยภูมิ	 ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้ว

เสร็จและเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	
และล่าสดุเมือ่วันที	่22	ธันวาคม	เอก็โก	กรุป๊	 
ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นทางอ้อม
ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ	 
“ซาลัก	(Salak)”	และ	“ดาราจัท	(Darajat)”	
ในประเทศอินโดนีเซีย	 ของบริษัทเชฟรอน	
(Chevron)	เอก็โก	กรุป๊	จะเข้าถือหุน้ทางอ้อม 
ในสัดส่วน	20.07%	ของโครงการนี้	ซึ่งเรา
คาดว่าการโอนหุ้นจะแล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในเดือนมีนาคม	2560
	 ส�าหรับด้านผลประกอบการในป	ี
2559	นั้น	 สินทรัพย์ของเราก็มีการเติบโต
เพ่ิมขึ้น	 17,443	 ล้านบาท	 จากปี	 2558	

ท�าให้ปัจจุบันเอ็กโก	กรุ๊ป	มีสินทรัพย์รวม	
197,255	ล้านบาท	 ในขณะเดียวกัน	 เรา
มีผลก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลก
เปลี่ยน	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 ก�าไร	
(ขาดทุน)	จากการด้อยค่า	และผลกระทบ
จากการรับรู ้รายได้แบบสัญญาเช่าและ
สัญญาสัมปทาน	จ�านวน	9,157	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	1,237	ล้านบาท	หรือคิดเป็น	16%	
จากปี	 2558	 ส่งผลให้ปีน้ีเรามีก�าไรสุทธิ
อยู่ที่	15.81	บาทต่อหุ้น	ด้วยผลประกอบที่ 
น่าพึงพอใจเช ่นนี้ 	 สะท ้อนให ้ เห็นว ่า	 
เรามีความพยายามอย่างต่อเนื่องท่ีจะ
รักษาอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นให้ไม่ต�่า
กว่า	10%	
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	 ในมุมมองของเอ็กโก	 กรุ ๊ป	 แล ้ว	 
เล็งเห็นว่ามีนโยบายหรือโอกาสอะไรบ้าง	
จากทางภาครัฐท่ีจะเอ็กโก	กรุ๊ป	สนใจท่ีจะ
เข้าไปมีบทบาท	หรืออาจช่วยสนับสนุน
	 หากกล่าวถึงแนวนโยบายจากทาง
ภาครัฐท่ีจะเป็นโอกาสและช่วยสนับสนุน
การด�าเนินธุรกิจของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ส�าหรับ
ในปี	 2560	นี้	 เราก็มองว่า	ปัจจุบันภาครัฐ
ได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องพลังงานทดแทน
เป็นอย่างมาก	 โดยกระทรวงพลังงานได้มี
การก�าหนดนโยบายส่งเสรมิการผลติไฟฟ้า
จากพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่อง	เพื่อ
บูรณาการร่วมกับแผนพลังงานอื่นๆ	 ตาม
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก	พ.ศ.	2558-2579	(AEDP2015)	
ซึ่งกลยุทธ์ท่ีออกมาในหลายด้านได้รับการ
ผลักดันจนเกิดเป็นโครงการต่างๆ	 เราจึง
มองว่าเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและเป็นโอกาส
ที่ดี	 หากเราได้เข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงใน
โครงการเหล่าน้ัน	 เพ่ือส่งเสริมพลังงาน
ทดแทนตามนโยบายของภาครัฐ	 เพราะ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าของเราก็มีการใช้เชื้อเพลิง 

กระทรวงพลังงานได้มีการก�าหนดนโยบายส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง เพื่อบูรณาการ
ร่วมกับแผนพลังงานอื่นๆ 

พลังงานทดแทนอย่างหลากหลายอยู ่
แล้ว	 อาทิ	 “โครงการรับซื้อไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสาน	 (Hybrid	 Firm)”	
ซึง่ให้โอกาสผูผ้ลติไฟฟ้าสามารถเลอืกชนดิ 
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทนมาผสมผสานได้
อย่างเสรีไม่จ�ากัดชนิด	 ส�าหรับโรงไฟฟ้า
ขนาดเลก็	(SPP)	โดยภาครฐัมเีป้าหมายทีจ่ะ
เปิดรบัซือ้ไฟฟ้าทัง้หมด	300	เมกะวัตต์	ด้วย
รูปแบบการให้เงินสนับสนุนในอัตราคงท่ี	
ตามต้นทุนที่แท้จริง	หรือ	 Feed-in	 Tariffs	 
(FiT)	 คาดว่าจะมีการเปิดให้เข้าประมูล
ภายในปี	 2560	 นี้และมีก�าหนดวันจ่าย
ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายในปี	 2563	
นอกจากนี้ทางภาครัฐยังเปิดรับซื้อไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	 (VSPP)	แบบ
กึ่งเสถียร	(Semi-Firm)	อีก	268	เมกะวัตต์	 
กล่าวคือ	เป็นสัญญาประเภทเสถียร	(Firm)	
6	 เดือน	 ส่วนท่ีเหลือจะเป็นสัญญาแบบ
ไม่เสถียร	 (Non-Firm)	 ส�าหรับโรงไฟฟ้า
ใหม่ประเภทชีวมวล	และก๊าซชีวภาพ	 โดย
ก�าหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย	์
ภายในปี	2562	นี้	รวมถึงล่าสุดที่ภาครัฐได้
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มมีตเิห็นชอบโครงการ	“โรงไฟฟ้าประชารฐั”	 
ส�าหรับพ้ืนที่ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	
ซึ่งได้ก�าหนดการรับซื้อไฟฟ้าจากชีวมวล
ไม่เกิน	12	เมกะวัตต์	และจากก๊าซชีวภาพ	
ไม่เกิน	30	เมกะวัตต์	โดยคาดว่าจะเปิดรับ
ซื้อไฟฟ้าในปลายปี	 2560	 ซึ่งเอ็กโก	 กรุ๊ป
เลง็เหน็ว่าโครงการดังกล่าวมคีวามน่าสนใจ	
เพราะเป็นโอกาสดีท่ีเราจะได้เป็นส่วน
หนึ่งในการช่วยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก 
เชื้อเพลิงในชุมชน	ทั้งยังได้ช่วยเปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในธุรกิจโรงไฟฟ้า	
ก่อให้เกิดการยอมรับจากภาคประชาชน	
ท�าให้ธุรกิจไฟฟ้าของเราสามารถอยู่ร่วมกับ
ชุมชนได้อย่างกลมกลืนมากขึ้น	 ตลอดจน 
ยังสามารถช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลงังานในภาคใต้อกีด้วย	นอกจากน้ีภาครฐั 
ยังมีการสนับสนุน	 “โครงการโซล่าร์ฟาร์ม
ราชการและสหกรณ์การเกษตร”	 ที่เปิด
โอกาสให้หน่วยราชการและสหกรณ์ได้เป็น
เจ้าของโครงการและสัมปทาน	 ส่วนภาค
เอกชนอย่างเราก็สามารถเข้าไปมีบทบาท
เป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว	 โดยเป็น
ผู้ลงทุนในการก่อสร้างและติดตั้งแผงเซลล์
รับแสงอาทิตย์	 เพ่ือผลิตและท�าสัญญา
จ�าหน่ายไฟฟ้าให้กับ	 กฟผ.	 ซึ่งโครงการน้ี
ภาครัฐได้ด�าเนินการมาแล้วในระยะที่	 1	
ส�าหรับระยะที่	 2	 น้ันภาครัฐมีเป้าหมาย
ที่จะรับซื้อไฟฟ้าท้ังหมด	 519	 เมกะวัตต์	 
แบ่งเป็นโควต้าส�าหรับหน่วยงานราชการ	
400	เมกะวัตต์	และสหกรณ์	119	เมกะวัตต์	 
โดยคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการในช่วงเดือน	
เม.ย.	 ของปีน้ี	 และมีก�าหนดเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ในเดือนมิ.ย.	 ปี	 2561	 ปัจจุบัน
เอ็กโก	 กรุ๊ปของเราก็มีโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์อยู ่หลายโครงการ 
	 ดังน้ันโครงการนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาส
หน่ึงที่เราจะได้มีส่วนสนับสนุนโครงการ
ของภาครัฐด้วยประสบการณ์และความ
ช�านาญของเรา
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	 เอ็กโก	กรุ๊ป	ได้มีการวางกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจในปี	2560	
นี้ไว้อย่างไรบ้าง
	 ส�าหรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจในปี	2560	ของเอก็โก	กรุป๊	
นัน้	เรายังคงมุง่เน้นการลงทนุในธุรกจิผลติไฟฟ้าเป็นหลกั	เนือ่งจาก
เรามปีระสบการณ์และความช�านาญเป็นอย่างด	ีด้วยความมุง่มัน่
ในเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงและย่ังยืนให้กับ
ธุรกิจของเรา	อีกทั้งยืนหยัดที่จะด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าด้วยความ
รับผิดชอบต่อ	สิ่งแวดล้อม	สังคมและชุมชน	 ดังน้ัน	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 
จึงมีแผนท่ีจะขับเคลื่อนธุรกิจของเราด้วยกลยุทธ์หลักที่ส�าคัญใน	
3	ด้าน	อันได้แก่	
	 1.	 กลยุทธ์ด้านธุรกิจ:	 เราจะมุ่งเน้นบริหารจัดการโรงไฟฟ้า
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน	ให้เดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	รวมทั้ง
บริหารจัดการโครงการท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
ก�าหนด	ภายใต้งบประมาณที่วางไว้		ตลอดจนแสวงหาการลงทุน	
ทัง้ในโครงการทีเ่ปน็	Greenfield	และพฒันาโครงการใหม่ในพืน้ที่
โรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้ว	เพื่อสร้างรายได้ในระยะยาว	ส่วนในระยะสั้น
นั้นเราจะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์แล้ว	 เพ่ือให้รับรู้
รายได้ในทนัท	ีโดยมุง่เน้นในภมูภิาค	Asia	Pacific	นอกจากนี	้เรายัง
มีเป้าหมายส�าคัญท่ีจะพัฒนาก�าลังการผลิตในโครงการพลังงาน
หมุนเวียน	ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นสัดส่วน	30%	ของพอร์ต
การลงทุน	ภายในปี	 2569	จากปัจจุบันที่ตอนน้ีเรามีสัดส่วนของ
โครงการพลังงานหมุนเวียนอยู่แล้วที่	 18.22%	 เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแนวทางการส่งเสรมิการใช้พลงังานหมนุเวยีนของภาครฐั	ทัง้น้ี	
เอ็กโก	กรุ๊ป	จึงได้ก�าหนดเป้าหมายดังกล่าว	เป็นหนึ่งใน	KPIs	ของ
องค์กรที่เราจะต้องมุ่งมั่นให้บรรลุผลอีกด้วย
	 2.	 กลยุทธ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม:	 ด้วยความท่ีเอ็กโก	
กรุ๊ป	ของเราเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้า	เราตระหนักดีว่าโรงไฟฟ้าของเรา
จะต้องอยู่ร่วมกับชมุชนได้อย่างกลมกลนื	ดงัน้ันเราจงึด�าเนนิธุรกิจ
ด้วยความใส่ใจในการธ�ารงรกัษาสิง่แวดล้อม	รวมท้ังวางเป้าหมาย
ทีจ่ะยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของธรุกจิในเครือ
เอ็กโก	กรุ๊ป	เพื่อลดผลกระทบในเชิงลบ	และเพิ่มผลกระทบในเชิง
บวกต่อส่ิงแวดล้อม	ตลอดกระบวนการด�าเนนิธุรกิจของเรา	ในด้าน
สงัคมน้ัน	เราได้มกีารพัฒนาพ้ืนท่ีของโรงไฟฟ้าขนอม	หน่วยที	่1	ให้
เป็น	“ศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม”	เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้แก่
เยาวชนและบคุคลทัว่ไปทีส่นใจ	โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในปี	2561	
รวมทั้งเรายังมีโครงการพัฒนาเยาวชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าของ
กลุ่มเอ็กโกในประเทศไทยเป็นระยะเวลา	5	ปี	ภายใต้ชื่อโครงการ	
“โรงไฟฟ้าพี่	โรงเรียนน้อง”	ผ่าน	3	กิจกรรมหลัก	ได้แก่	การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้โรงเรียน	การมอบทุนการศึกษาในระดับ
อาชีวศึกษา	และการส่งเสริมการเรียนรู้	ตลอดจนอนุรักษ์พลังงาน
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และสิง่แวดล้อม	ส่วนในด้านสิง่แวดล้อมนัน้	เราม	ี“โครงการมลูนธิิ
ไทยรักษ์ป่า”	ซึ่งเอ็กโก	กรุ๊ป	เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้งและด�าเนิน
การด้านอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน�้าของประเทศ
	 3.	 กลยุทธ์ด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี:	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 มี
ปณิธานแน่วแน่ทีจ่ะด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	ตรวจสอบ
ได้	ตามหลกัการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	โดยเราจะไม่เก่ียวข้องกับการ
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ	 อีกทั้งค�านึงถึงเรื่องความรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 สังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 เพ่ือสร้างความเชื่อ
มัน่และความมัน่ใจต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนว่า	ด้วยการก�ากับดแูล
ที่ดีเช่นนี้	จะท�าให้ทุกก้าวย่างแห่งการเติบโตการของ	เอ็กโก	กรุ๊ป	
เป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน	การันตีด้วยการที่เราได้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกของ	 “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจรติ	(CAC)”	ซึง่เราได้เริม่ด�าเนนิการขอรบัการรบัรอง
ในฐานะสมาชิก	CAC	นับตั้งแต่ปี	2557	ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	
โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	มีรายชื่อเป็นสมาชิก	CAC	อยู่ในล�าดับที่	109	ทั้ง
ยังมกีารถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏบิตัไิปสูบ่รษิทัย่อยและคูค้่า 
ของเรา	 เช่น	 บริษัท	 เอ็กโก	 เอ็นจิเนียริ่ง	 แอนด์	 เซอร์วิส	 จ�ากัด	 
(เอสโก)	 ในเครือของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ปัจจุบันได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกของ	 CAC	 แล้วในล�าดับท่ี	 177	 นอกจากนี้ยังมีบริษัท	 
ผลิตไฟฟ้าขนอม	จ�ากัด	ที่ก�าลังอยู่ในระหว่างด�าเนินการอีกด้วย

	 ในปี	2560	น้ี	เอก็โก	กรุป๊	มีโครงการใดบ้างท่ีคาดว่าจะด�าเนิน
การแล้วเสร็จ	และเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์
	 นอกเหนือจากกลยุทธ์และเป้าหมายต่างๆ	ที่เราวางไว้	เพื่อ
การด�าเนินธุรกิจในปี	 2560	และในระยะยาวแล้ว	 ในปีนี้เรายังมี
โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างในประเทศอีก	3	โครงการ	ซึ่ง
มีแผนท่ีจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอย่าง
เป็นทางการ	โดยเป็นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก	(SPP)	ประเภท
พลังงานความร้อนร่วม	 โครงการแรกคือ	 “โครงการทีเจ	 โคเจน	 
(TJ	 Cogen)”	 ของบริษัท	 คลองหลวง	 ยูทิลิตี้	 จ�ากัด	 ตั้งอยู่ที	่ 
อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	ซึ่งเอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้น	100%	 
เป็นโครงการผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้	ขนาดก�าลงั
การผลิตติดตั้ง	115	เมกะวัตต์	เรามีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว	
25	ปี	 กับ	กฟผ.	 จ�านวน	90	 เมกะวัตต์	 ส่วนท่ีเหลือเรามีสัญญา 
ซื้อขายไฟฟ้า	 12	 เมกะวัตต์	 และสัญญาซื้อขายไอน�้าอีกจ�านวน	 
13	ตันต่อชั่วโมงกบัลูกค้าอุตสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	7	ปี	ณ	วันที่	
31	ธันวาคม	2559	โครงการนีม้กีารก่อสร้างแล้วเสรจ็อยู่ทีป่ระมาณ	
90.22%	 (การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	ก�าหนดไว้ท่ี	 91.90%)	 
เราคาดการณ์ว่าโครงการดังกล่าว	 จะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
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ได้ตามแผนในเดือนมิถุนายน	 2560	 นี้	 
ถัดมาอีก	 2	 โครงการ	 ต้ังอยู ่ในอ�าเภอ
บ้านโป่ง	จงัหวัดราชบรีุ	ซึง่เป็นโครงการผลติ
และจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้เช่นกัน	
คอื	“โครงการทพี	ีโคเจน	(TP	Cogen)”	และ	
“โครงการเอสเค	โคเจน	(SK	Cogen)”	ของ 
บริษัท	บ้านโป่ง	ยทูิลิตี้	จ�ากดั	ซึ่งเอ็กโก	กรุ๊ป	 
ถือหุ้น	 100%	แต่ละโครงการมีก�าลังการ
ผลิตติดตั้ง	 125	 เมกะวัตต์	 และ	มีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.	 90	 เมกะวัตต ์	 
เป ็นระยะเวลา	 25	 ป ี 	 นอกจากนี้ ท้ัง	 
2	 โครงการยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม	
40	เมกะวัตต์	และสัญญาซื้อขายไอน�้ารวม	
100	 ตันต่อช่ัวโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม	
เป็นระยะเวลา	20	ปี	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2559	โครงการนีม้กีารก่อสร้างแล้วเสรจ็อยู่
ทีป่ระมาณ	85.67%	(การก่อสร้างแล้วเสรจ็
ตามแผน	ก�าหนดไว้ที่	88.34%)	เราคาดว่า 
โครงการดั งกล ่ าวจะ เ ริ่ ม เดิน เครื่ อ ง 
เชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในเดือนตุลาคม	
2560	 โดยเรามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างย่ิง
ว่าทั้ง	 3	 โครงการน้ี	 จะช่วยสร้างรายได้ใน
ระยะยาวให้กับเรา	 รวมทั้งช่วยสนับสนุน
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าในระดับประเทศได้
เป็นอย่างดี	

	 นอกจากโครงการในประเทศแล้ว	 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีโครงการใดบ้างในต่าง
ประเทศทีค่าดว่าจะแล้วเสรจ็	หรอืเดนิเครือ่ง 
เชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้
	 ส�าหรับโครงการในต่างประเทศ	
เดือนมีนาคมนี้ เราคาดว ่าการโอนหุ ้น 
โรงไฟฟ ้าพลังงานความร ้อนใต ้ พิภพ	 
“ซาลัก	(Salak)	และ	“ดาราจัท	(Darajat)”	
ในประเทศอินโดนีเซยี	ซึง่เราได้มกีารลงนาม
ซื้อขายหุ้นไปก่อนหน้านี้จะแล้วเสร็จเป็นท่ี
เรียบร้อย	และเข้ามาช่วยเพิ่มสัดส่วนก�าลัง
การผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ในพอร์ตของเราให้เข้าใกล้เป้าหมายมาก

ย่ิงขึ้น	นอกจากนี้	 เอ็กโก	กรุ๊ป	 ไม่เพียงแต่
มีโครงการที่อยู ่ในระหว่างการก่อสร้าง
ภายในประเทศเท่าน้ัน	 ในปี	 2562	 เรายัง
มีอีก	3	 โครงการในต่างประเทศที่จะทยอย
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้า 
สู่ระบบ	โครงการแรก	เป็นโครงการที่อยู่ใน
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว	คอื	
“โครงการไซยะบุรี	 (XPCL)”	 ซึ่งมีลักษณะ
เป็นโรงไฟฟ้าพลังน�้า	 แบบฝายน�้าล ้น	
(Run-of-River)	 โดยเราถือหุ้นในโครงการ
นี้	 12.50%	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	 1,220	
เมกะวัตต์	 กับ	กฟผ.	และมีความก้าวหน้า
ในการก่อสร้างไปแล้วกว่า	73.84%	รวดเรว็
กว่าแผนที่ตั้งไว้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559	
(การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	 ก�าหนด
ไว้ท่ี	 61.55%)	จึงคาดว่าโครงการดังกล่าว	
จะสามารถเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้
ตามแผนในเดือนตุลาคม	 2562	 ถัดมา	
เรายังมีอีก	 2	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ในประเทศฟิลิปปินส์	 โดยทั้ง	 2	 โครงการ
มีการใช้เทคโนโลยีสะอาด	Supercritical	 
ที่ทันสมัย	 โครงการแรก	 คือ	 “โครงการ 
เอสบีพีแอล	 (SBPL)”	 ตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีเดียว
กับโรงไฟฟ้าเคซอน	 ท่ีเมืองเมาบัน	 จังหวัด 
เคซอน	เรามีการถือหุ้น	49%	ในโครงการนี้	
และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	455	เมกะวัตต์	 

เอ็กโก กรุ๊ป ไม่เพียงแต่มีโครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
ภายในประเทศเท่านั้น ในปี 2562 เรายังมีอีก 3 โครงการ
ในต่างประเทศที่จะทยอยเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ 
และจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ

ระยะยาว	 20	 ปี	 กับ	 Manila	 Electric	
Company	 (Meralco)	 โดยสามารถขยาย
อายุสัญญาเพ่ิมได้อีก	 5	 ปี	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	 2559	 โครงการมีความคืบหน้า
ในการก่อสร้างไปแล้ว	 28.98%	 (การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	 ก�าหนดไว้ท่ี	
23.82%)	ท�าให้คาดว่า	 โครงการน้ีจะเริ่ม
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้ทันตามแผนใน
เดือนตุลาคม	2562	 เช่นเดียวกับโครงการ 
ไซยะบุรี 	 อีกโครงการคือ	 “โครงการ 
มาซินลอค	หน่วยที่	 3	 (MPPCL	Unit	 3)”	
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลูซอน	ประเทศฟิลิปปินส์	 
ในบริเวณเดียวกับโครงการมาซินลอค	
หน่วยที	่1	และ	2	ส�าหรบัโครงการนี	้มกี�าลงั
การผลิตติดตั้ง	335	เมกะวัตต์	ปัจจุบันเรา
ได้มีการลงนามในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้า
ไปแล้ว	134	เมกะวัตต์	และมีเป้าหมายจะ
ท�าสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อย	
85%	ของก�าลังการผลิต	ก่อนก�าหนดการ
เดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 โดย	ณ	 วันที่	 31	
ธันวาคม	2559	โครงการมาซินลอค	หน่วย
ที	่3	มกีารก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้ว	23.57%	
(การก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผน	 ก�าหนด
ไว้ที่	 25.20%)	 เราคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่อง 
เชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสท่ี	 2	 ของ
ปี	2562	
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	 “ด้วยแผนกลยุทธ์และเป้าหมายอัน
แน่วแน่ของเอ็กโก	กรุ๊ป	ตามวิสัยทัศน์ของ
เราที่จะเป็น	 “บริษัทไทยชั้นน�า	 ที่ด�าเนิน
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	 ด้วยความ
ใส่ใจท่ีจะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาสงัคม”	ด้วยประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของทีมงานทุกฝ่ายที่ร ่วมมือ
ร่วมใจกัน	จงึท�าให้เอก็โก	กรุป๊	ก้าวมาสูก่าร
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ท่ีประสบความ
ส�าเร็จได้ในวันนี้	 ผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่
ผูถื้อหุน้ทุกท่านว่า	ด้วยศกัยภาพขององค์กร	
ผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพ	พวกเรา 
ทุกคนตั้งใจและมุ ่งมั่นที่จะพัฒนาการ
ด�าเ นินธุรกิจของเราอย ่างไม ่หยุดย้ัง	 
เพ่ือให้เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีการเติบโตอย่าง 
ต่อเน่ืองในการด�าเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า	
ตลอดจนสร้างมูลค่าและผลตอบแทนท่ีดี
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเราตลอดไป” 
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ความก้าวหน้าของโครงการก่อสร้าง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

บริษัท รายละเอียด

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	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ.	จ�านวน	90	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	25	ปี	และมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าจ�านวน	12	เมกะวัตต์	และสัญญาซื้อขายไอน�้าจ�านวน	13	ตันต่อชั่วโมงกับลูกค้าอุตสาหกรรม	เป็นระยะเวลา	7	ปี	ด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ	90.22	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ	91.90)	คาดว่าจะเริม่ต้นเดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน	2560

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ 
จ�ากัด

(เอ็กโก	กรุ๊ป	ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99)	เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	จ�านวน	2	โครงการ	คือ	โครงการเอสเค	โคเจน	
และโครงการทีพี	โคเจน	ซึง่ผลติและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน�า้	ขนาดก�าลงัการผลติตดิตัง้ในแต่ละโครงการ	125	เมกะวัตต์	 
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�าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ	85.67	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนด
ไว้ที่ร้อยละ	88.34)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2560

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

(เอ็กโก	กรุ๊ป	 ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ	 49	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใช้เทคโนโลยี	 supercritical	 ขนาดก�าลังการผลิต 
ติดตั้ง	335	เมกะวัตต์	ซึ่งจะตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงไฟฟ้ามาซินลอคหน่วยที่	1-2	ขนาด	630	(2x315)	เมกะวัตต์ในปัจจุบัน	
ที่จังหวัดแซมบาเลส	บนเกาะลูซอน	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	 ซึ่งได้ท�าพิธีวางศิลาฤกษ์โรงไฟฟ้าและเริ่มการก่อสร้างในวันท่ี	 
3	มีนาคม	2559	และมีการทยอยลงนามในสัญญาจ�าหน่ายไฟฟ้าที่มีก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวม	119	เมกะวัตต์	และได้ยื่นต่อ
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลงังานของฟิลปิปินส์เพ่ือพิจารณาอนมุตัแิล้ว	โดยมเีป้าหมายการท�าสญัญาจ�าหน่ายไฟฟ้าอย่าง
น้อยร้อยละ	85	ของก�าลังไฟฟ้าตามสัญญารวมก่อนก�าหนดวันเดินเครื่องเชิงพาณิชย์	 ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ
ร้อยละ	23.57	(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	25.20)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์กลางปี	2562	

สรุปผลการด�าเนินงาน
เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2559

 ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในปีนี้ เอ็กโก กรุ๊ป 
ได้ด�าเนนิธรุกิจโดยมเีป้าหมายในการสร้าง ความ
เจรญิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง โดยเหตกุารณ์ส�าคัญ
ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
สรุปได้ ดังนี้ 
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บริษัท รายละเอียด

โครงการเอสบีพีแอล 
ของ บริษัท ซาน บัวนา
เวนทูรา พาวเวอร์ จ�ากัด

(เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	 49)	 เป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินท่ีใช้เทคโนโลยี	 supercritical	 ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 
จ�านวน	500	เมกะวัตต์	ตัง้อยู่ท่ีเมอืงเมาบนั	จงัหวัดเคซอน	สาธารณรฐัฟิลปิปินส์	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากบัทาง	Manila	Electric	
Company	(MERALCO)	จ�านวน	455	เมกะวัตต์	เป็นระยะเวลา	20	ปี	ซึ่งสามารถขยายอายุสัญญาเพิ่มได้อีก	5	ปี	โดยด�าเนิน
การก่อสร้างแล้วเสรจ็ประมาณร้อยละ	28.98	(แผนการก่อสร้างแล้วเสรจ็ก�าหนดไว้ท่ีร้อยละ	23.82)	คาดว่าจะเริม่ต้นเดนิเครือ่ง
เชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

โครงการไซยะบุรี ของ
บริษัท ไซยะบุรี เพาเวอร์
จ�ากัด

(เอก็โก	กรุป๊	ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ	12.50)	เป็นโรงไฟฟ้าพลงัน�า้แบบฝายน�า้ล้น	(Run-of-River)	ในสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว	มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	จ�านวน	1,220	เมกะวัตต์	ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณร้อยละ	73.84	
(แผนการก่อสร้างแล้วเสร็จก�าหนดไว้ที่ร้อยละ	61.55)	คาดว่าจะเริ่มต้นเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม	2562

 เหตุการณ์ส�าคัญอื่น
	 เมื่อวันท่ี	 16	 ธันวาคม	 2559	 โรงไฟฟ้าชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 ของเอ็กโก	 กรุ๊ป	 ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	จ�านวน	80	เมกะวัตต์	ประเภทสัญญา	Non-firm	ระยะเวลา	5	ปี	ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้า
เข้าระบบแล้ว	
	 นอกจากนี้	 เอ็กโก	 กรุ๊ป	 ได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทสตาร์	 เอนเนอร์ย่ีและกลุ่มบริษัท	 เอซี	 เอนเนอร์ย่ี	 เข้าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพ	“ซาลัก”	(Salak)	และ	“ดาราจัท”	(Darajat)	จากบริษัทในเครือของเชฟรอน	ในประเทศอินโดนีเซีย	โดยเอ็กโก	กรุ๊ป	 
จะเข้าถือหุ้นโดยอ้อมในสัดส่วนร้อยละ	20.07	ทั้งนี้	ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2559	และคาดว่าจะโอนหุ้น
แล้วเสร็จในไตรมาส	1	ของปี	2560
	 ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2560	เอ็กโก	กรุ๊ป	มีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้ว	จ�านวน	24	แห่ง	คิดเป็นก�าลังการผลิตตามสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวม	4,121.91	เมกะวัตต์	
 สรุปผลการด�าเนินงานปี 2559 ของเอ็กโก กรุ๊ป มีก�าไรก่อนผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX) และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ จ�านวน 9,157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 1,237 ล้านบาท โดยธุรกิจ
ผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 1,368 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจอื่นลดลงจ�านวน 131 ล้านบาท

โรงไฟฟ้าขนอม หน่วยที่ 4
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การอยู่ร่วมกับชุมชนของ
ทุ่งกังหันลม ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม

16   Jan - mar  2017

csR for all

 การอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม และส่ิงแวดล้อม เป็นส่ิงที่เอ็กโก กรุ๊ป  

ให้ความส�าคัญเทียบเท่ากับการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้เดินเครื่อง 

จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด Life Magazine  

ฉบับนี้  จึงขอน�า เสนอเรื่องราวของโรงไฟฟ้าพลังงานลมชัยภูมิ  

วนิด์ฟาร์ม โรงไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดในกลุม่เอก็โก ทีไ่ด้มส่ีวนร่วมดแูลชุมชน

และสิง่แวดล้อมรอบพ้ืนทีทุ่ง่กังหนัลม ณ อ�าเภอซบัใหญ่ จงัหวดัชยัภมู ิตัง้แต่

ก่อนเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ 



	 “เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เรามีวิสัยทัศน์มุ่งเป็น
บริษัทไทยชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่าง
ย่ังยืนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก	 ด้วยความใส่ใจท่ีจะธ�ารงไว้ซึ่ง
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาสังคม	 จึงให้
ความส�าคัญกับการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่าง
เก้ือกูล	มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต	 เพ่ือให้ชุมชนในพ้ืนที่
รอบโรงไฟฟ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน	 โดย
ค�านึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการ
ของชุมชน”	 คุณสาธิต ถนอมกุล ผู้ช่วย
กรรมการผูจั้ดการใหญ่-บรหิารโรงไฟฟ้า 
และประธานคณะท�างานส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เอ็กโก กรุ ๊ป  
ได้เริ่มบอกเล่าถึงแนวคิดการด�าเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	(CSR)	ของ
เอ็กโก	กรุ๊ป

คุณสาธิต ถนอมกุล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-บริหารโรงไฟฟ้า	

และประธานคณะท�างานส่งเสริม
การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน	เอ็กโก	กรุ๊ป	 
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	 	 “ส� าหรับงานด ้ าน 	 CSR	 น้ัน	 
เอ็กโก	 กรุ ๊ป	 มีกรอบการด�าเนินงาน
ครอบคลุม	6	ด้าน	ประกอบด้วย	1) การ
จ้างงานในชุมชน 2) การส่งเสริมการ
เรยีนรูส้�าหรับเด็กและเยาวชนในชมุชน 
3) การพัฒนาทักษะท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบอาชีพ 4) การส่งเสริม 
สขุอนามยั 5) การพัฒนาสาธารณปูโภค 
และ 6) การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบน้ี แต่ละ
โรงไฟฟ้าจะร่วมกับชุมชนด�าเนินโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ	ตามบริบทของท้องถ่ิน	
ให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชน
และพื้นที่”	คุณสาธิตกล่าวเสริม
  ชัยภูมิ  วินด ์ฟาร ์ม 	 โรงไฟฟ้า
พลังงานลมแห่งล่าสุดของกลุ่มเอ็กโก	 ได้
เดินตามนโยบายและแนวทางของกลุ่ม
บริษัทเช่นเดียวกัน	 โดยด�าเนินงานร่วมกับ
ชมุชนในพ้ืนทีรั่ศม	ี3	กิโลเมตรรอบโรงโฟฟ้า	
ครอบคลุม	ชุมชน	12	หมู่บ้าน	ใน	4	ต�าบล	
3	อ�าเภอ	แบ่งการด�าเนินงานเป็น	2	ระยะ	
และมกีารด�าเนินงานส�าคญั	ในแต่ละระยะ	
อาทิ	

 1) ช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า	 โดย
การจ้างงานชุมชนที่มีความสามารถ
และศักยภาพตามลักษณะงานที่โครงการ
ต้องการ	การส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกร
รอบพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ	 เน้นท�าการ
เกษตรตามรอยพ่อด้วยวิถีพอเพียง	 โดย
จัดอบรมและมอบต้นกล้ากล้วยหอม
ทอง	 เพ่ือเสริมสร้างรายได้แก่ชุมชน	และ	 
การพัฒนาสาธารณูปโภค	 โดยการสร้าง
ฝายชะลอน�้า	 เพ่ือกักเก็บน�้าไว้ใช้ส�าหรับ
ท�าการเกษตร	 และการปรับปรุงถนน	 
ซึ่งเป ็นประโยชน์ต ่อการขนส ่งพืชผล
ทางการเกษตร	 ส�าหรับการส่งเสริมสุข
อนามัย	ได้ตดัแว่นสายตาให้กับผูม้ปัีญหา
ด้านสายตาในอ�าเภอซบัใหญ่	นอกจากน้ัน	 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ได้จัดค่ายศึกษาธรรมชาติให้กับนักเรียนใน
พ้ืนท่ี	 โดยเน้นการสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์	 ให้เยาวชนเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ	โดยเฉพาะพืชพรรณในท้องถิ่น	และเกิดความคิดที่จะอนุรักษ์ต่อไป
 2) ช่วงเดนิเครือ่งโรงไฟฟ้า	จะยังคงด�าเนนิงานเช่นเดยีวกับช่วงก่อสร้างโรงไฟฟ้า	
แต่เน้นการเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่าง
เป็นรูปธรรมในวงกว้างมากขึ้น	 เช่น	การปรับปรุงระบบน�า้ประปาให้ชุมชน	การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านและชุมชน	 รวมถึงการปรับปรุงเส้นทางสัญจร	ซึ่งล้วน
เป็นระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการด�าเนินชีวิต	

 คุณเทิดศกัดิ ์วจิติรสมบตัผิูจั้ดการ
ทั่วไป บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด 
ในกลุ่มเอ็กโก	 “เมื่อก่อนพ้ืนที่ต�าบลซับ
ใหญ่เป็นถนนลูกรัง	 เป ็นหลุมเป็นบ่อ	
บางท่ีมีสภาพเป็นพ้ืนทราย	 รถยนต์ไม่
สามารถผ่านได้	 ช่วง	 2	ปี	 ที่ผ่านมาจนถึง
ปัจจุบัน	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์มได้ปรับปรุงถนน
สาธารณะ	 รวมระยะทางประมาณ	 24	
กิโลเมตร	 ให้เป็นถนนบดอัดด้วยหินคลุก	
เพ่ือให้รถยนต์และรถขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรสามารถสัญจรได้โดยสะดวกคุณเทิดศักดิ์	วิจิตรสมบัติ
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	 ส� าหรับแผนงานในอนาคตนั้ น	 
โรงไฟฟ้าตั้งใจท่ีจะปรับปรุงระบบน�้า
ประปา ตดิตัง้โคมไฟแสงสว่างตามถนน
ของหมูบ้่าน	เพ่ือให้เกดิความปลอดภัยใน
การสัญจรในเขตชุมชน	ซึ่งใกล้กับพื้นที่โรง
ไฟฟ้า	และปรบัปรงุถนนของหมู่บ้านเพ่ิม
เติม	 รวมระยะทาง	ประมาณ	3	 กิโลเมตร	
ตลอดจนสร้างฝายชะลอน�้า	 เพ่ือกักเก็บ
น�้าไว้ให้ชุมชนในพ้ืนท่ีใช้เพ่ือการเกษตร
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ครับ”	
 คุณเมตตา ยิ่งชัยภูมิ ผู้อ�านวย
การ โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล 
บ้านบฉุนวน	“ชยัภูม	ิวินด์ฟาร์ม	มส่ีวนร่วม
ดูแลชุมชนของเราเป็นอย่างย่ิง	 ไม่ว่าเรา
จะท�ากิจกรรมอะไร	เช่น	กิจกรรมผู้สูงอายุ	 
โรงไฟฟ้าก็จะสนับสนุน	 ทั้งงบประมาณ	
และเจ้าหน้าท่ีมาร่วมหรือช่วยจัดกิจกรรม	
นอกจากนัน้	ยังดแูลสขุภาพของพวกเราได้
ดีเยี่ยมทุกเรื่อง	ทุกวันนี้	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	
กับชุมชนแถวนี้เหมือนเป็นเพื่อนกันค่ะ”
 คุณสมพา ดี อุดม เกษตรกร
บ้านซับห่าง ต�าบลซับใหญ่	 “อยู ่ที่นี่
มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2527	 มันแย่มาก	 พ้ืน
ดินเป็นอย่างน้ีมาหลายสิบปีแล้ว	 แห้งๆ	
และมีแต่ป ่าทั้งสองฝั ่ง	 ส ่วนน�้าก็ไหล 
น้อยๆ	ปลูกอะไรก็ยาก	พอมีกังหันพัดลม	
(โรงไฟฟ้าชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม)	 เข้ามาตั้ง	 
มกีารมาส�ารวจพ้ืนดนิ	ก็เกิดเป็นฝายขึน้มา	 
พอมีน�้าก็ปลูกพืชผักได้ดีขึ้น	 พ้ืนที่ก็สวย
มากกว่าเมื่อก่อน	ดีเป็นสิบๆ	เท่าเลย”	
	 “เอ็กโก	 กรุ๊ป	 เชื่อว่าการอยู่ร่วมกับ
ชมุชนเป็นเรือ่งส�าคญั	ดงัน้ัน	ไม่ว่าโรงไฟฟ้า
ของกลุ่มเอ็กโกจะไปตั้งอยู่ที่ไหน	 เราก็จะ
ดูแลชุมชนและพ้ืนท่ีน้ันเหมือนเป็นบ้าน
ของเรา”	คุณสาธิต	กล่าวทิ้งท้าย	

คุณเมตตา	ยิ่งชัยภูมิ	

คุณสมพา	ดีอุดม
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talk tell told

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด

โรงไฟฟ้าพลังงานลม 
บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด



 โครงการ ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม เป็นหนึ่งในโครงการตามแผนพัฒนาก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2555-2573 หรือ PDP 2010 ที่ส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ลม ซึ่งเป็นโครงการแรกของจังหวัดชัยภูมิที่มีก�าลังการผลิตสูงสุด 80 เมกะวัตต์ 
ด�าเนินการพัฒนาโดย บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จ�ากัด ในกลุ่มเอ็กโก
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ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม

 โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ต�าบลซับใหญ่	อ�าเภอซับใหญ่	จังหวัดชัยภูมิ	ห่างจาก
ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิ	ประมาณ	70	กิโลเมตร	และห่างจากกรุงเทพฯ	ประมาณ	300	กิโลเมตร	ติดตั้งกังหัน
ลมจ�านวน	32	ต้น	มีก�าลังการผลิตต้นละ	2.5	เมกะวัตต์	รวมก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น	80	เมกะวัตต์	โดย
มี	บริษัท	GOLDWIND	INTERNATIONAL	HOLDING	(HK)	LIMITED	และ	บริษัท	อิตัลไทยวิศวกรรม	
จ�ากัด	เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้าง	มสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	เป็น
ระยะเวลา	5	ปี	และสามารถต่ออายุได้ครั้งละ	5	ปี	(SPP	Non-Firm)	
	 เอ็กโก	ได้ลงทุนในโครงการชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	ด้วยการซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	90	ในบริษัท	ชัยภูมิ	
วินด์ฟาร์ม	จ�ากัด	จากบรษิทั	โปรเวนตัม้	อนิเตอร์เนชัน่แนล	จเีอม็บเีอช	เยอรมนั	(Proventum	International	
GMBH	German-PVI)	ซึง่เป็นบรษิทัเอกชนทีจ่ดัหาทีด่นิให้ส�าหรบัโครงการดงักล่าว	และถอืหุน้ในโครงการ
นี้ร่วมกับเอ็กโก	ในสัดส่วนร้อยละ	10	
	 ก่อนด�าเนินการก่อสร้าง	ได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเบื้องต้น	โดยได้จัด
ท�าเป็น	 ร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น	 และการประเมินศักยภาพการพัฒนา
อย่างยั่งยืน	(Initial	Environmental	Evaluation	–	IEE	Report)
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	 ตัวกังหันลมของโครงการชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 ใช้เทคโนโลยี
การผลิตไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวรขับเคลื่อนโดยตรงหรือไม่มีเกียร์
ทด	 (Permanent	Magnet	 Direct	 Drive)	 สามารถปรับมุมใบ
กังหัน	 เข้าหาทิศทางลมและเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าหลักได้
เองอัตโนมัติ	 โดยกังหันแต่ละต้นมีความสูงจากพื้นดิน	120	 เมตร	 
ใช้พ้ืนท่ีในการติดตั้งต้นกังหันต้นละ	 1	 ไร่	 และใช้พ้ืนที่ส�าหรับ
ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า	3	ไร่	รวมเป็นพ้ืนทีใ่ช้งานท้ังสิน้	35	ไร่	ความเรว็
ลมท่ีสามารถเริ่มต้นผลิตไฟฟ้าได้อยู่ท่ี	 3	 เมตรต่อวินาที	 หรือ
ประมาณ	10	 กิโลเมตรต่อชั่วโมง	 จ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านสายส่ง
เชื่อมโยงจากโครงการฯ	ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยภูมิของ	กฟผ.	
ที่ระดับแรงดัน	115	กิโลโวลต์	ระยะทางประมาณ	80	กิโลเมตร
	 โครงการ	ชัยภูมิ	วินด์ฟาร์ม	ให้ความมั่นใจได้ว่า	จะสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้	 เนื่องจากมีสัญญาเดินเครื่อง
และบ�ารุงรักษาเป็นระยะเวลา	15	ปี	กับบริษัท	อิตัลไทยวิศวกรรม	
จ�ากัด	 และบริษัท	 โกลด์วินด์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างก่อสร้างและจ�าหน่ายอุปกรณ์กังหัน
ลมโดยเฉพาะ	จึงมีความเชี่ยวชาญและความช�านาญในงานเดิน
เครื่องและบ�ารุงรักษาเป็นพิเศษ
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	 เอ็กโกมีแผนในการเพ่ิมสัดส่วนก�าลังการผลิตจากโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน	 ให้มีสัดส่วนเป็น	 30%	 ของการลงทุนท้ังหมด
ภายในปี	พ.ศ.	 2569	 โครงการชัยภูมิ	 วินด์ฟาร์ม	 จึงเป็นหนึ่งใน
โครงการที่ส�าคัญตามแผนดังกล่าว	อีกท้ังโครงการนี้ยังมีการรับรู้
รายได้ทีแ่น่นอนจากการมสีญัญาซือ้ขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	ตลอดจน
เป็นกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิเป็นเงนิสนับสนุน	(Adder)	จากทาง
ภาครัฐ	จ�านวน	3.50	บาทต่อหน่วย	เป็นระยะเวลา	10	ปี	ท�าให้เชื่อ
มั่นได้ว่า	โรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่นี้	มีศักยภาพที่จะช่วยเพิ่ม
รายได้ให้แก่เอ็กโกอย่างต่อเน่ือง	และสอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่าง
แน่นอน
	 หากมองในภาพรวมแล้ว	โครงการชยัภูม	ิวินด์ฟาร์ม	ไม่เพียง
แต่ช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงให้ทางแก่ทางโครงการฯ	เท่านั้น	แต่ยัง
ส่งผลดีอีกมากมายไปยังระดับท้องถ่ิน	 และยังขยายผลไปถึงใน
ระดับประเทศอีกด้วย	ดังนี้
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 ในระดับท้องถิ่น
	 •	 ช่วยส่งเสริมการจ้างงานและอาชีพ	ตลอดจนก่อให้เกิดการ 
กระจายรายได้ในพื้นที่
	 •	 ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิถีชีวิตชุมชน	
ได้แก่	 ปรับปรุงเส้นทางสัญจร	 อ�านวยความสะดวกในการขนส่ง 
พืชผลทางการเกษตร	 อีกท้ังยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม	 โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	 เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
	 •	 เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส�าคัญในด้านพลังงานทดแทน
	 •	 เป็นแหล่งท่องเทีย่วอย่างต่อเนือ่งของจงัหวัดชยัภมู	ิจากการ
ท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียว	

 ในระดับประเทศ
	 •	 ช่วยเสรมิสร้างความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
	 •	 ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงที่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ	
	 •	 ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน

 สรุประยะเวลาด�าเนินการของ โครงการชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม 
 25 กันยายน 2556	กฟผ.	ตอบรับการรับซื้อไฟฟ้า
 17 ธันวาคม 2556	ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ	กฟผ.	
 4 ธันวาคม 2557	 ได้ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า
กับผู้รับจ้าง	 (EPC	Contractors)	 ได้แก่	 บริษัท	 อิตัลไทยวิศวกรรม	
จ�ากัด	และบรษิทั	GOLDWIND	INTERNATIONAL	HOLDING	(HK)	 
LIMITED
 24 กุมภาพันธ์ 2558	 เริ่มด�าเนินการก่อสร้าง	 โดยมีก�าหนด
ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ	22	เดือน
 16 มีนาคม  2558 ลงนามสัญญาว่าจ้าง	บริษัท	เทรคทาเบล	
เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ากัด	เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ  
 16 ธันวาคม 2559	เริ่มจ่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์	
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The Power of Nature 
The Power of Future

inside expeRt

“พลังงานทดแทน” พลังขับเคลื่อนแห่งอนาคต

 ในยคุทีท่ัว่โลกต่างก็ก�าลงัหวัน่วติกกับปัญหาการขาดแคลนพลงังานในอนาคต เช่ือแน่ว่าหลายคนก็คงคุ้นหกัูนดกัีบ

ค�าว่า “พลังงานทดแทน” ซึ่งนับเป็นทางออกส�าคัญประการหนึ่งที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความ

สนใจและมกีารวางแผนการด�าเนนิงานในโครงการทีเ่ก่ียวกับพลงังานทดแทนกันอย่างเป็นรปูธรรมมากยิง่ข้ึน และส�าหรบั

นิตยสาร Life ฉบับนี้ ทีมกองบรรณาธิการนิตยสารก็ได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อ�านวยการ

ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มาร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ของพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

เริ่มมีปริมาณลดลง	ประเทศไทยก็จ�าเป็นที่
จะต้องมองหาแหล่งพลังงานในด้านอื่นๆ	
ซึ่งก็คือพลังงานทดแทนและพลังงานทาง
เลือกนั่นเอง	 แต่สิ่งส�าคัญย่ิงไปกว่านั้นก็
คือ	 เราพยายามมองหาพลังงานทดแทน
และพลงังานทางเลอืกทีเ่รามอียู่เองภายใน
ประเทศ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ท่ีสุดส�าหรับ
ตัวเราเอง	 ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความ
มีเสถียรภาพด้านราคาและความมั่นคง
ด้านพลังงานอย่างย่ังยืน	 จากจุดน้ีจึงเกิด
เป็นนโยบายด้านพลังงานทดแทน	 ซึ่ง

 จ ากสภาวการณ ์ป ัญหาการ
ขาดแคลนพลังงานท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้
ในอนาคต ส�าหรับประเทศไทย ได้มี
การวางแผนการใช้พลงังานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกอย่างไรบ้าง 
	 ป ัจจุบันประเทศไทยก�าลังอยู ่ใน
ช่วงท่ีก�าลังเปลี่ยนผ่านในด้านพลังงาน	
กล่าวคือเมื่อประมาณ	30	ปีที่แล้ว	 เราพบ
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย	 ซึ่งมีปริมาณ
เยอะมาก	 และเราก็น�าก๊าซธรรมชาติใน
อ่าวไทยมาใช้ประโยชน์มากมาย	 อย่าง
การผลิตกระแสไฟฟ้าในบ้านเราก็อิงกับ
ก๊าซธรรมชาติค่อนข้างมาก	 คือประมาณ	
65%	 -	 75%	 แต่ในตอนน้ีปริมาณของ
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเริ่มจะลดลง
ไปมาก	 นอกจากน้ันแล้ว	 เราก็ยังมีการ
ซื้อก๊าซธรรมชาติจากพม่าเพ่ือมาใช้ใน
ประเทศ	โดยมี	3	แหล่งหลักๆ	ที่เราน�าเข้า
มา	 คือ	 ยานานา,	 เยตากุน	 และซอติก้า	 
ซึ่งปริมาณของก๊าซธรรมชาติจาก	3	แหล่ง
นี้ก็เริ่มลดน้อยลงเช่นกัน	ดังนั้นเมื่อเราเล็ง
เห็นแล้วว่าก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่างๆ	

จริงๆ	 กระทรวงพลังงานก็มีแผนงานใน
ด้านน้ีมานานแล้ว	 เราเรียกว่าแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	
โดยข้อมูลล่าสุดในปี	พ.ศ.	2559	เรามีการ
ผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือมาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า	 เป็นจ�านวน	 28,000	 ล้าน
หน่วยต่อปี	 หรือประมาณ	 14%	 ของการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมด	 ซึ่งก็ถือว่าเป็น
ตัวเลขที่สูงพอสมควร	 ย่ิงถ้าเทียบในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชีย	 ประเทศไทยก็
ถือว่ามากที่สุดแล้ว	



The Power of Nature 
The Power of Future
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พลังงานลม เป็นพลังงานสะอาด 
และมีภาพลักษณ์ที่ดี อย่างเวลาที่เรา
เห็นคนพูดถึงพลังงานสะอาด 
คนส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถึงพลังงานลม
เป็นอันดับแรก

28   Jan - mar  2017

 เป้าหมายของการพฒันาพลงังานพลงังานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกในอนาคตของประเทศไทย เป็นอย่างไร
บ้าง
	 อย่างท่ีกล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า	 กระทรวงพลังงาน	 มี
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก	 (Alternative	
Energy	Development	 Plan	 :	 AEDP)	 ซึ่งแผนงานนี้จะมีการ
อัพเดทอยู่เสมอ	ล่าสุดก็คือ	AEDP2015	 โดยวางแนวทางระยะ
เวลาระหว่างปี	พ.ศ.	2558	-	2579	และเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า	เรา
จะต้องพัฒนาพลังงานทดแทนให้ได้	 30%	 จากความต้องการ
ใช้พลังงานท้ังหมด	ทั้งนี้	 พลังงานทดแทนท่ีเราจะท�าการพัฒนา	 
จะมีทั้งที่อยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า	 (แสงอาทิตย์,	 พลังงานลม,	
พลังน�้าขนาดเล็ก,	ชีวมวล,	ก๊าซชีวภาพ	และขยะชุมชน)	พลังงาน
ความร้อน	(แสงอาทิตย์,	ชีวมวล,	ก๊าซชีวภาพ	และพลังงานขยะ)	
และเชื้อเพลิงชีวภาพ	(เอทานอลและไบโอดีเซล)	
	 	 ในส่วนของเป้าหมายโดยรวมส�าหรับการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก	 กระทรวงพลังงานได้วางกรอบ
แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ	ที่ให้ความส�าคัญใน	3	ด้าน	คือ	
(1)	 ด้านความมั่นคงทางพลังงาน	 ในการตอบสนองต่อปริมาณ
ความต้องการพลังงานท่ีสอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ	 อัตราการเพ่ิมของประชากร	 และอัตราการขยายตัว
ของเขตเมือง	 รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความ
เหมาะสม	 (2)	 ด้านเศรษฐกิจ	 ท่ีต้องค�านึงถึงต้นทุนพลังงานที่
เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของประเทศในระยะยาวรวมถึงส่งเสรมิการใช้พลงังานอย่าง
มีประสิทธิภาพ	และ	 (3)	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 โดยเพ่ิมสัดส่วนการ
ผลติพลงังานหมนุเวียนภายในประเทศ	และการผลติพลงังานด้วย
เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง	 เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน	

 ปัจจุบันโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
มีกี่ประเภท
	 หากมองในลักษณะของธุรกิจที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนก็
ถือว่ามีหลายประเภท	 ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์
โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ	 โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ	 โรงไฟฟ้าพลังน�้า	 
โรงไฟฟ้าชวีมวล	และโรงไฟฟ้าพลงังานลม	อย่างโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลม	ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ	300	เมกะวัตต์	ที่เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้า
แล้ว	 ซึ่งเอ็กโกก็มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีที่ชัยภูมิซึ่งเพ่ิงจะเปิด
ด�าเนินการเมื่อไม่นานนี้	

 ในส่วนของพลังงานทดแทนอย่าง “พลังงานลม”  
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง 
	 ปัจจุบันเรื่องของพลังงานลม	 ถือว่าเป็นพลังงานทดแทน
ที่มีคนให้ความสนใจมากขึ้น	 ซึ่งที่ผ่านมา	 เรามีการตอบรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานลมมาแล้วประมาณ	1,600	 เมกะวัตต์	 แต่ว่า
ปัจจุบัน	ที่มีการติดตั้งแล้ว	มีอยู่ประมาณ	300	เมกะวัตต์เท่านั้น	ก็
ยังถือว่าน้อยมาก	ผมเองมองว่าพลงังานลม	เป็นเรือ่งของพลงังาน
สะอาดและมภีาพลกัษณ์ทีด่	ีอย่างเวลาทีเ่ราเห็นคนพูดถึงพลงังาน
สะอาด	คนส่วนใหญ่ก็ต้องนึกถงึพลงังานลมเป็นอนัดบัแรก	แต่ใน 
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 กระทรวงพลังงานมีการวางยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริม 
การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างไรบ้าง 
	 ในขณะน้ี	 กระทรวงพลังงานได้ก�าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือ 
ส่งเสรมิการพัฒนาพลงังานทดแทน	โดยแบ่งออกเป็น	3	ยุทธศาสตร์
ท่ีส�าคัญคือ	 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยี
พลังงานทดแทน,	 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต	การใช้	 และตลาด
พลังงานทดแทน	และการสร้างจิตส�านึกและเข้าถึงองค์ความรู	้ 
ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
	 ในส ่วนของการเตรียมความพร ้อมด ้านวัตถุดิบและ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน	 เราก็จะมีการพัฒนาวัตถุดิบ 
ทางเลือกอื่นและพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน	 เช่น	
การก�าหนดพ้ืนที่	 (Zoning)	 ในการส่งเสริมการปลูกพืชส�าหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน	 เป็นต้น	 ในขณะเดียวกันก็จะมี
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนให้มปีระสทิธิภาพ	รวมถึงการส่งเสรมิการพัฒนาเทคโนโลยี
ทีเ่หมาะสมกับความสามารถการผลติและการใช้พลงังานทดแทน	
และการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการผลิตและ
การใช้พลังงานทดแทน
	 ส�าหรบัการเพ่ิมศกัยภาพการผลติ	การใช้	และตลาดพลงังาน
ทดแทน	 ก็จะมีการสนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน	 เช่น	สนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสีเขียว	 เพ่ือให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดย
ใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในพ้ืนที่	 หรือการพัฒนาระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
แบบผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	 เช่น	พลังงานลมมาใช้
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์	 เป็นต้น	ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้
ทั้งในและต่างประเทศ
	 สดุท้ายก็คอืการสร้างจติส�านึกและเข้าถึงองค์ความรู	้ข้อเท็จ
จรงิด้านพลงังานทดแทน	เพือ่เป้าหมายหลกันัน่คอื	การสร้างความ
ตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน	

ขณะเดียวกันเราก็ต้องยอมรับความจริงว่า	 ประเทศไทยมีการ
ใช้พลังงานลมเป็นพลังงานทดแทนในระดับที่ยังไม่สูงมากนัก	 
ส่วนหน่ึงก็เน่ืองมาจากลกัษณะทางภูมศิาสตร์ของประเทศไทยทีไ่ม่
ได้เอือ้ต่อการเกิดพลงังานลมในพืน้ท่ี	เพราะการผลติพลงังานจาก
กระแสลม	จะต้องมคีวามเรว็และความสม�า่เสมอของกระแสลมพอ
สมควร	ประมาณ	5	เมตรต่อวินาทีขึน้ไป	ถึงจะดแีละมปีระสทิธิภาพ
ในการผลิตพลังงาน	ตรงนี้ก็เป็นความยากในการท่ีจะหาพ้ืนที่ที่
เหมาะสม	หรือส่วนใหญ่พ้ืนที่ที่เหมาะสมก็จะต้ังอยู่บริเวณภูเขา	
ซึ่งก็จะมีปัญหาเรื่องพ้ืนท่ีป่าไม้	 เพราะฉะนั้นอุปสรรคในเรื่องการ
พัฒนาไฟฟ้าพลงังานลมในประเทศไทย	ก็มอียู่มากเหมอืนกัน	แต่
ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถพัฒนาได้เลย	 เพียงแต่ว่าเราก็ต้องหาวิธี
ที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้จริงมากท่ีสุด	 อย่างการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการผลติพลงังาน	เช่น	การผลติกังหนัลมความเรว็ต�า่	 
ส่วนอีกเรื่องหน่ึงที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปก็คือเรื่องของระบบ 
เก็บกักพลังงาน	 (Energy	Storage)	 ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่อง
ความไม่สม�่าเสมอของพลังงานได้
	 ผมขอยกตัวอย่างพลังงานทดแทนในเรื่องพลังงานลม	 เพ่ือ
ให้พวกเราเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	คือถ้าเป็นเมื่อสักประมาณ	10	
ปีท่ีแล้ว	กังหนัลม	1	ต้นทีส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้	1	เมกะวตัต์ 
น่ีถือว่าท�าได้ดีเย่ียมแล้ว	 แต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้า 
มากข้ึน	ท�าให้กังหันลมเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นตามไปด้วย	อย่างที่เข่ือนล�าตะคอง	 ก็มีกังหันลมของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอยู่	 2	 ต้น	 ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้ต้นละ	 
2	เมกะวัตต์	หรืออย่างในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลม	
ตอนน้ีทางกระทรวงพลังงานก็มีกองทุนท่ีจัดเตรียมไว้เพ่ือให้การ
สนบัสนนุในเรือ่งการพัฒนาเทคโนโลยีกังหันลมและระบบเก็บกกั
พลงังานโดยเฉพาะ	ซึง่ท่ีผ่านมาเราก็มกีารเปิดรบัข้อเสนอโครงการ
วิจัยต่างๆ	เช่น	การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของตัวแบตเตอรี่ส�าหรับระบบเก็บกักพลังงาน	หรือเทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับระบบการควบคุมบริหารจัดการไฟฟ้าในแบตเตอรี่	
เพื่อให้สามารถใช้แบตเตอรี่ได้ดีขึ้นและยาวนานขึ้น	เป็นต้น	
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Money talk

ความส�าคัญของ
การวางแผนทางการเงิน

 การวางแผนทางการเงนิมคีวามส�าคัญต่อคนทกุช่วง

อาย ุนกัศึกษาจบใหม่อาย ุ23 ปี จากมหาวทิยาลยั วางแผน

การซื้อรถ เก็บออมเพ่ือซื้อบ้านหลังแรก การค�านวณ 

ค่าใช้จ่ายส�าหรับประกันชีวิต คนวัยท�างานอายุ 35 ปี  

อาจวางแผนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ และคน

วัย 50 ปี ก็วางแผนการลงทุนหลังวัยเกษียณเพ่ือให้มี 

รายได้เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต เป็นต้น
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	 ดังน้ัน	 จึงเป็นข้อเท็จจริงว่า	 การวางแผนทางการ
เงินเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นตลอดช่วงชีวิต	 และจะเห็นได้ว่า
วัตถุประสงค์ทางการเงินที่ตั้งไว้ไม่จ�าเป็นต้องคงท่ีตลอดเวลา	
มีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งลักษณะและความส�าคัญ	 เช่น	 การ
วางแผนเพ่ือวัยเกษียณ	ควรถูกพิจารณาต้ังแต่เริ่มต้นเข้ามา
ท�างานในอาชีพ	และจะอยู่ในลักษณะการสะสมเงินออมและ
ลงทุนไป	จนเมื่อใกล้เกษียณ	การวางแผนทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณ	และการวางแผนมรดกจะเริ่มมีความส�าคัญมากขึ้น	
การวางแผนส�าหรับแต่ละบุคคลก็อาจแตกต่างกันไปตาม
ปัจจัยต่างๆ	เช่น	แผนของคนมีครอบครัวอายุ	30	ปี	มีบุตร	2	
คน	กับแผนของคุณอายุ	65	ปี	ก็จะแตกต่างกัน	เป็นต้น

	 แผนการเงินมีความส�าคัญอย่างย่ิงส�าหรับแต่ละ
คนเนื่องมาจากเหตุผลต่อไปนี้
	 •	 ท�าให้เกิดความมั่นคงในชีวิต	 การวางแผน
ทางการเงินที่ครอบคลุมกิจกรรมทางการเงินทั้งหมดที่
เก่ียวข้องของแต่ละบุคคล	ประกอบด้วยแผนการลงทุน	
แผนการประกัน	แผนทางภาษี	และการวางแผนเพื่อวัย
เกษยีณ	จะช่วยให้เกิดความมัน่คงทางการเงนิและความ
มั่นคงในชีวิต	มีทรัพย์สินเงินทองพอใช้ตามอัตภาพทาง
เศรษฐกิจส�าหรบัแต่ละช่วงวงจรชวิีต	ยกตวัอย่างเช่น	การ
วางแผนเพ่ือวัยเกษียณท่ีดีจะช่วยให้มีชีวิตในบั้นปลาย
ภายหลังเกษียณจากการท�างานได้อย่างมีความสุข	 
มีทรัพย์สินเงินทองเพียงพอตามอัตภาพส�าหรับการ 
ใช้จ่ายในแต่ละเดือนและส�าหรับการดูแลรักษาสุขภาพ	
ซึ่งจ�าเป็นจะต้องมีการวางแผนการออมและการลงทุน
ทีด่มีปีระสทิธิภาพ	มกีารน�าทรพัย์สนิเงนิทองดงักล่าวไป
ลงทุนท�าให้	ทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่งอกเงยมีมูลค่าเพิ่ม 
สงูขึน้มกีารเจรญิเตบิโตเพ่ิมสงูกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของ
เงินเฟ้อ	 พร้อมกันน้ีจะต้องมีการวางแผนทางภาษีที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีและ
ท�าให้เงินได้สุทธิเพ่ิมสูงขึ้น	 ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการ
วางแผนการประกันท่ีดีเพ่ือรองรับกับเหตุการณ์ท่ีมิได้
คาดหวัง	 เช่น	 ประสบอุบัติเหตุ	 ต้องสูญเสียทรัพย์สิน 
เงนิทองเพ่ือเป็นค่ารกัษาพยาบาล	หรอือาจเลวร้ายจนถึง
ขัน้กลายเป็นบคุคลพิการทุพพลภาพไม่สามารถประกอบ
วิชาชพีเพ่ือหาเลีย้งตนเองและครอบครวัได้เป็นผลให้เกิด
การสูญเสียของทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่โดยไม่จ�าเป็น
	 • 	 สามารถตอบสนองความต ้องการและ 
เป้าหมายเฉพาะของบุคคลได้	 เป็นลักษณะของแผน
ทางการเงินท่ี	 เรียกว่า	 Special	Needs	Planning	 ซึ่ง
แผนทางการเงินในลักษณะน้ีจะช่วยให้บุคคลสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะท่ีแต่ละบุคคลต้องการได้ถ้ามี
การวางแผนทางการเงินท่ีดีและมีการปฏิบัติตามแผน
ทางการเงินดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	 เช่น	 การวางแผน 
เพื่อจัดหาเงินส�าหรับการเรียนในมหาวิทยาลัย	การออม
เพื่อซื้อบ้านหลังแรก	หรือซื้อรถ	เป็นต้น	

ที่มา	:	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน	
โดย	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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	 รูปแบบของพลังงานลม	 พลังงาน
ลมสามารถถูกแปรเปลี่ยนน�ามาใช้งาน
ในรูปแบบของกังหันลม	ซึ่งสามารถน�ามา
ผลิตพลังงานได้	 2	 รูปแบบ	คือ	 กังหันลม
เพ่ือสูบน�้า	 และ	 กังหันลมเพ่ือผลิตไฟฟ้า	 
ยกตัวอย่างโครงการในพระราชด�าริ ท่ี 
เกี่ยวกับการใช้พลังงานลม	เช่น
	 โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	
พลังงานลมวิดน�้าเพ่ือถ่ายเทน�้าของบ่อ
เลี้ยงปลานิลโครงการส่วนพระองค์สวน
จิตรลดามีการใช้พลังงานลมมานานกว่า	
20	 ปี	 โดยใช้ในการวิดน�้าเพ่ือถ่ายเทน�้า
ของบ่อเลี้ยงปลานิล	 ซึ่งแนวพระราชด�าริ
เรื่องการใช้พลังงานลมส�าหรับการสูบน�้า 
นั้นยังมีอีกหลายแห่ง	 ไม ่ว ่าจะเป ็นที	่
ปราณบุรีซึ่งมีภูเขาท่ีแห้งแล้ง	 เหตุจาก
การตัดไม้ท�าลายป่า	 พระองค์ท่านทรงม ี

 จากสายพระเนตร

 ช่วงนีม้ลีมเยน็ๆ พัดโบกโบยท�าให้

เราสดช่ืนสบายตวั แต่เราเคยลองคิดดู

กันหรอืไม่ว่านอกจากความเยน็สบาย

ทีไ่ด้จากสายลมแล้ว ลมยงัมปีระโยชน์

กับชีวิตเราในเรื่องอื่นๆ ด้านใดบ้าง  

วันนี้ เราจึงขอน้อมน�าโครงการใน 

พระราชด�าริของ พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

อนัเอือ้ประโยชน์ด้วยการน�าเอาลมมา

แปรเป็นพลังงานเพื่อการด�าเนินชีวิต

พระราชด�ารใิห้ปลกูป่าด้วยการใช้พลงังาน
ลมมาใช้ในการสบูน�า้ข้ึนไปบนภูเขา	เพ่ือให้
ดินมีความชุ่มชื้น	 สร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะแก่การเจริญเติบโตของต้นไม้	
	 ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในโครงการ
ชั่งหัวมัน	 นอกจากโครงการชั่งหัวมัน
จะเป ็นแม ่แบบด ้านการเกษตรแล ้ว	
ภายในโครงการยังมีกังหันลมผลิตไฟฟ้า	 
เพ่ือตอบรับกับกระแสความตื่นตัวในเรื่อง
ของการประหยัดพลังงาน	 ซึ่งจากการที่
ได้พลังงานทดแทนมาผลิตกระแสไฟฟ้า	 
จึง เป ็นการประหยัดค ่าใช ้จ ่าย	 โดย 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคจะด�าเนินการเข้ามา
รับซื้อพลังงานสะอาดที่ได้น้ีต่อไป	 ไฟฟ้า
พลังงานสะอาดไม่ได้ใช้หมุนเวียนในไร	่
ผลิตได้เท่าไรจะเอาไปหักลบกับพลังงาน
ที่ใช้	ทุกเดือนจะมีเงินเหลือนั่นเอง

ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้าในโครงการชั่งหัวมัน



F.Y.I. 
อย่าลมืมาท�าความรูจ้กักับทศิทาง
ลมในบ้านเรากันด้วย	 ซึ่งความ
จริงแล้วลมจะมาจากทุกทิศทาง	 
แต่จะมีทิศทางท่ีลมพัดประจ�า
อยู่	 2	 ช่วงของปี	 คือ	 ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์	-	กันยายน	ลมประจ�า
อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และ
ทศิใต้	ช่วงเดือนตลุาคม	–	มกราคม	
ลมประจ�าอยู ่ทางทิศตะวันออก
เฉยีงเหนือและทิศเหนอื	ขึน้อยู่กับ
สภาพภูมิประเทศท่ีบ้านเราไปตั้ง
อยู่ด้วย	เช่น	ติดภูเขา	แม่น�้า	หรือ
อาคารสูง	 ซึ่งจะท�าให้ทิศทางของ
ลมเปลี่ยนไปตามการกระทบและ
ไหลของลม	ช่วงเวลาทีเ่ราต้องการ
ลมเพ่ือการสร้างความรู้สึกสบาย
จะเป็นช่วงฤดูร้อน	หรือช่วงเดือน
เมษายน	-พฤษภาคม	ซึ่งมีทิศลม
ประจ�าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉยีงใต้
และทิศใต้	ดงันัน้	ช่องเปิดของบ้าน
ควรหันมาทางทิศนี้	 แต่ควรมีการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้อุณหภูมิ
ลดลงก่อน	 ด้วยการสร้างร่มเงา	
ปลูกหญ้า	ต้นไม้	 และการระเหย
ของน�้า	 เพ่ือให้ลมพัดพาอุณหภูมิ
ทีเ่ยน็ลงแล้วน้ันเข้ามาสร้างความ
สบายภายในบ้าน
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	 ส�าหรับพวกเราทุกคนยังสามารถดึง
เอาพลังงานลมมาใช้ภายในบ้านอันเป็น
เรื่องใกล้ตัวท่ีท�าได้ง่ายๆ	 ยกตัวอย่างเช่น	
เทคนิคการแต่งบ้านให้สามารถรับลมได้
มากขึ้นเพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน	 และ
ช่วยให้อากาศถ่ายเทได้ดีย่ิงขึ้นไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกหน้าต่างของบ้านให้เป็น
หน้าต่างบานเกล็ดกระจก	 ท่ีสามารถ 
ปรับให้แสงและลมเข้ามาในบ้านได้	เมื่อมี	
in	แล้วก็ต้องมี	 out	ดังนั้น	ช่องลมส�าหรับ
ตัวบ้านก็ส�าคัญ	 ช่องลมควรอยู่ด้านตรง
ข้ามกัน	 เพราะจะช่วยให้อากาศสามารถ
ไหลเวียนได้ทั่วท้ังห้อง	 ถ้าไม่สามารถท�า
ช่องลมให้อยู่ตรงข้ามกันได้	 ก็ควรให้อยู่

ในลักษณะเย้ืองกัน	 หรือในบริเวณผนัง 
ท่ีตั้งฉากกันไม่ควรให้ช่องเปิดรวมกันอยู่
ในด้านเดียว	เพราะลมจะไม่หมุนเวียนเท่า
ที่ควร	ขนาดของช่องเปิดที่ลมเข้าและออก
นั้นก็มีผลต่อความเร็วของลมด้วยเช่นกันที่
ส�าคัญไม่ควรน�าเฟอร์นิเจอร์หรือส่ิงของไป
บังช่องหน้าต่างหรือทิศทางเข้า	–	ออกของ
ลม	 ในกรณีที่ต้องการช่องลมเพ่ิมเติม	 เรา
อาจเจาะผนงัสงูจากพ้ืนถึงเพดานประมาณ	
2.00	 –	 2.50	 เมตรในบริเวณมุมห้องหรือ
ข้างเสาขนาดความกว้างก็ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่
จะอ�านวย	 แม้ความกว้างแค่	 20	 –	 30	
เซนติเมตร	ก็ช่วยให้ลมพัดผ่านได้	
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Blowing 
ชมทุ่งดอกกระเจียว 

เลี้ยวไปเที่ยวอุทยาน 
ผ่านเส้นทางสู่กังหันลมยักษ์ 

ณ จังหวัดชัยภูมิ

In The Wind



	 จังหวัดชัยภูมิมีสถานที่ท ่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและ
ประวัติศาสตร์ท่ีสามารถท่องเท่ียวได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงท่ีน่าไป
ที่สุดคือ	 ช่วงดอกกระเจียวบาน	 ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม	 
โดยเฉพาะท่ีอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง	ทีเ่มือ่ดอกกระเจยีวพร้อมใจกันออกดอก	ล�าต้นและก้านใบ
สเีขยีวสด	เมือ่อยู่คูกั่บดอกสชีมพูปนขาวนัน้	สวยงามปานประหน่ึง
ทุ่งดอกไม้ในสวรรค์เลยทีเดียว
 อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	ตั้งอยู่ที่	 อ.เทพสถิต	บนเทือก
เขาพังเหยมคีวามหลากหลายของระบบนิเวศและมไีม้ดอกจ�าพวก
ดสุติา	เอนอ้า	และกล้วยไม้	ขึน้อยู่จ�านวนมากรวมถึงดอกกระเจยีว
สีชมพูอมม่วงเบ่งบานเต็มท้องทุ่ง	 และในหน้าฝนอย่างน้ีทุ่งดอก
กระเจียวจะมีอากาศเย็นฉ�่าและมีหมอกฝนลอยอยู่ตามยอดหญ้า	
ทุกคนสามารถเดินชมธรรมชาติตัดผ่านทุ่งดอกเจียวได้โดยทาง
อุทยานได้ท�าทางเพื่ออ�านวยความสะดวก	โดยที่เราไม่ต้องเหยียบ
หญ้าดอกไม้ให้บอบช�้า	 หลังจากชมดอกไม้แล้วอย่าลืมไปชม
ทิวทัศน์กันท่ี	 “ผาสุดแผ่นดิน”	 เป็นจุดสูงที่สุดของเทือกเขาพังเหย
ในอุทยานฯ	จุดชมวิวแห่งน้ีจะมองเห็นวิวของสันเขาสลับซับซ้อน
กันสวยงาม	และมีสายลมพัดเย็นสบายตลอดวัน
 การเดนิทาง	ใช้เส้นทางกรงุเทพฯ-สระบรุ-ีพุแค-ล�านารายณ์-
เทพสถิต	 ระยะทาง	 240	 กิโลเมตร	 มีทางแยกซ้ายที่วะตะแบก	
อ�าเภอเทพสถิตเข้าไปอีก	 30	 กิโลเมตร	หรือใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-
สระบรุ-ีสคีิว้-ด่านขนุทด	(ทางหลวงหมายเลข	2217)	ผ่านวัดบ้านไร่	
เลี้ยวซ้ายไปอ�าเภอเทพสถิต
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 ดินแดนแห่งทุ ่งดอกกระเจียว
งามเป็นสัญลักษณ์ที่ทุกคนนึกถึง
ห า ก ม า เ ยื อ น ที่ จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ 
สายน�้าตกชุ ่มฉ�่า ผืนป่าอันกว้าง
ใ ห ญ ่  แ ห ล ่ ง ร ว ม ค ว า ม ห ล า ก
หลายทางธรรมชาติและเรื่องราว 
ประวตัศิาตร์อนัเก่าแก่นบัตัง้แต่สมยั
ทวารวดี สมัยขอม กระทั่งสมัยที่
ได้รับอิทธิพลจากอาณาจักรล้าน
ช้าง ดั่งจะเห็นได้จากอนุสรณ์สถาน
ที่ปรากฎอย่างเด่นชัดท�าให้ที่แห่งนี้
เต็มไปด้วยความทรงจ�าและความ
สวยงามของธรรมชาติ ดังค�าขวัญ
ของจังหวัดที่ว่า “ทิวทัศน์สวย รวย
ป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม 
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม  
พระใหญ่ทวารวดี”



 อุทยานแห่งชาตไิทรทอง อยู่ในท้องท่ีอ�าเภอหนองบวัระเหว	 
อ�าเภอเทพสถิต	อ�าเภอภักดีชุมพล	และอ�าเภอหนองบัวแดง	 เป็น
ผืนป่าอุดมสมบูรณ์และจะเขียวชอุ่มชุ่มชื้นเป็นอย่างมากในช่วง
ต้นฤดูฝนและเป็นจุดทุ่งดอกกระเจียวอีกแห่งหนึ่งของชัยภูมิมี 
ทัง้ดอกสชีมพูและดอกสขีาว	นอกจากน้ีมแีหล่งท่องเทีย่วธรรมชาติ
อื่นๆ	เช่น	น�้าตกไทรทอง	ซึ่งเป็นน�้าตกสูง	5	เมตร	มีแอ่งขนาดใหญ่
เหมาะแก่การลงเล่นน�้า	 และจุดชมวิวทะเลหมอกที่งดงามอย่าง
ผาห�าหด	 ท่ีมีลักษณะเป็นผาหินย่ืนออกไปในอากาศ	 สร้างความ 
ตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปยืนบริเวณนั้น
 การเดินทาง ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข	225	สาย
ชัยภูมิ	-	นครสวรรค์	จะมีทางแยก	ขวามือเข้าไปน�้าตกไทรทองอีก	
7	กิโลเมตร	จากอทุยานแห่งชาตไิทรทองต้องขบัรถเข้าไปถึงจดุเริม่
เดินเท้า	 ซึ่งรถที่ขับเข้าไปได้ต้องเป็นรถกระบะเท่านั้น	 หากใครน�า
รถเก๋งเข้ามาก็จอดไว้ท่ีท�าการอุทยานแล้วติดต่อรถกระบะท่ีทาง
อุทยานเตรียมไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวไปกลับ	550	บาท	นั่งได้	
8-10	คน

	 ธรรมชาติท่ีรังสรรค์ความสวยงามแล้ว	 ความมหัศจรรย์
ที่แปลกตาเกิดจากการกัดเซาะของลมและฝน	 จนกลายเป็น
แท่งหินรูปลักษณ์แตกต่างกันให้คนได้จินตนาการซึ่งมีอายุถึง	 
197-175	ล้านปี	คุณสามารถสัมผัสความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ได้ที่	มอหินขาว	ซึ่งได้ฉายาว่า	“สโตนเฮนจ์เมืองไทย”
 มอหินขาว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นกลุ่มหินขนาด
ใหญ่	3	กลุ่มที่มีความเก่าแก่หลายล้านปี	โดยมีหินทรายก้อนใหญ่
ก้อนหนึ่งเป็นสีขาวและโดดเด่นในพ้ืนที่	 และเป็นท่ีมาของมอหิน
ขาว	 ในบริเวณนั้นยังมีเสาหินขนาดใหญ่จ�านวน	5	 เสา	 ต้ังเรียง
รายเป็นแถวมีความสูงประมาณ	12	 เมตร	ป็นแท่งหินรูปลักษณ์
แตกต่างกันให้คนได้จินตนาการ	 เช่น	หินถ้วยฟีฟา	หินรูปเรดาห	์
หินตะปู	หินรูปปราสาทโบราณ	ฯลฯ	เดินชมกันได้เพลินๆ	นอกจาก
ประติมากรรมทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาของเสาหิน 
รูปแบบต่างๆ	แล้ว	ยังมดีอกไม้ป่าบานสะพรัง่อยู่ทัว่ไป	นบัเป็นภาพ
ที่สวยงามน่าประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
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ขนาดใหญ่	 ประกอบด้วยกังหันลม	 จ�านวน	 32	 ต้น	 (2.5	 เมกะวัตต์ต่อต้น)	 มีความ
สูงถึง	 90	 เมตร	 และมีเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด	 109	 เมตร	 โรงไฟฟ้านี้จะช่วยลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกว่า	1	หมืน่ตนัต่อปี	ลดการน�าน�า้มนัเพ่ือผลติกระแสไฟฟ้า
ได้ปีละมากกว่า	5	ล้านลติรต่อปี	ซึง่ตอนนีไ้ด้กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่งใหม่ของจงัหวดั
ชัยภูมิและเป็นเส้นทางท่ีนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง	
อุทยานแห่งชาติไทรทอง,	อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม,	ฟาร์มแกะร็อคกี้แลนด์	เป็นต้น	

 การเดินทาง จากตัวจังหวัดชัยภูมิ	
ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข	2051	ถนนสาย
ชัยภูมิ	 –	 ตาดโตน	 เป็นทางลาดยางระยะ
ทางประมาณ	18	กิโลเมตร	เลี้ยวซ้ายก่อน
ถึงด่านของอุทยานแห่งชาติตาดโตน	ตาม
ถนนตาดโตน	–	ท่าหินโงม	เป็นทางลาดยาง
ประมาณ	12	กิโลเมตร	แยกซ้ายตามถนน
แจ้งเจริญ	–	โสกเชือก	เป็นทางลูกรัง	ระยะ
ทาง	6.5	กิโลเมตร	ถึงบ้านวังค�าแคน	จาก
นั้นเลี้ยวขวาตรงบ้านวังค�าแคน	 ไปอีก
ประมาณ	3.5	กิโลเมตร	ก็ถึง	ในช่วงฤดูฝน
ควรใช้รถยนต์ประเภทรถกระบะหรือรถขับ
เคลือ่นสีล้่อ	เพ่ือความเหมาะสมกับเส้นทาง

	 และอีกหนึ่งไฮไลท ์ ท่ีคุณไม ่ควร
พลาดนั่นคือ	 “กังหันลม” ซึ่งมีด้วยกัน	 2	
แห่ง	 ได้แก่	 โรงไฟฟ้าเทพพนา	 วินด์ฟาร์ม	 
ตั้งอยู่ที่	 อ.เทพสถิต	 และแห่งใหม่ล่าสุด	
“โรงไฟฟ้าชัยภูมิ 	 วินฟาร ์ม”	 ตั้ งอยู ่ที	่ 
อ.ซับใหญ่	 จ.ชัยภูมิ	 โดยโรงไฟฟ้าชัยภูมิ	
วินฟาร์ม	 นับเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลม 

TIPS TO GO 
• มาถึงจังหวัดชัยภูมิแวะกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หลวงพ่อใหญ่แห่งวัดคอนสวรรค์ พระพุทธรูปใหญ่สมัยทวาร
ดี เป็นพระพุทธรูปหินทรายองค์ใหญ่งดงาม เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านเป็นอย่างมาก โบราณสถานอีกแห่งที่มี
ความส�าคัญไม่แพ้กันคือ ปรางค์กู่ ปราสาทหินสมัยขอมที่ในอดีต 

• ของฝากขึ้นที่ควรซื้อติดมือกลับบ้านอย่าง ผ้าไหมชัยภูมิ ท่ีถือเป็นสุดยอดผ้าไหมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
โดยเฉพาะผ้าไหมของอ�าเภอบ้านเขว้า ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายคุณภาพดีลวดลายสวยงาม
จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

• ช่วงหลังออกพรรษาจะมีประเพณี ตีคลีไฟ ภายในงานมี การละเล่นกีฬาโบราณแข่งตีคลีไฟ การออกร้านตามแบบ
วิถีชุมชน มีสินค้าหัตถกรรม เช่น การทอผ้า การทอเสื่อ เป็นต้น สินค้าเกษตรพื้นบ้าน ผัก ผลไม้ รวมถึงอาหารการกิน 
และก่อนการแข่งขันตีคลีไฟ ก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงเกี่ยวกับความเป็นมาของประเพณีการตีคลีไฟ
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 Sirocco	 หนึ่งในร้านอาหารสูงท่ีสุด	
หรูที่สุด	 ของกรุงเทพมหานคร	 ตั้งอยู่บน
ตึกสเตททาวเวอร์	ชั้น	63	โรงแรม	Le	Bua	
สูงจนรู้สึกเหมือนจะแตะถึงก้อนเมฆเลย 
ทีเดียว	 โดดเด่นด้วย	 The	 Dome	 ที่ถือ
เป็นสัญลักษณ์ของร้าน	 วิวในยามค�่าคืนดู
น่าตื่นตาตื่นใจ	มองเห็นแม่น�้าเจ้าพระยา 
ที่คดเคี้ยวเป็นเส้นยาวสวยงาม	นอกจาก
นี้มีโซน	 Sky	 Bar	 ซึ่งเป็นบาร์เครื่องดื่ม 
ทรงกลม	 ที่สร้างสีสันให้กับร้านได้เป็น 
อย่างดี	 เพราะเคาน์เตอร์บาร์นี้สามารถ
เปลีย่นสไีด้หลากหลายแบบ	เหมาะอย่างย่ิง 
ทีจ่ะมาดนิเนอร์กับคนรูใ้จ	ส่วนเมนแูนะน�า
ของร้านเน้นความเป็นนานาชาติ	 และ
ความสดใหม่ของวัตถุดิบชั้นเลิศ	 อาทิ	 
หอยนางรมตัวใหญ ่ 	 สดฉ�่ าน�้ าทะเล	 
สเต็กซี่โครงแกะ	 เน้ือนุ ่มชุ ่มถึงเนื้อใน	
เป็นต้น

 สายลม...ช่วยสร้างความผ่อนคลาย แถมยังเยียวยาจิตใจได้เป็นอย่างดี Eat in ฉบับนี้เลยอยากชวนคุณผู้อ่าน 

แปลงกายเป็นกังหนัผลิตไฟฟ้าทีม่คีวามสงูร่วมร้อยเมตร พาตวัเองข้ึนไปอยูบ่นยอดตกึเพ่ือรบัลมเยน็สบายจากธรรมชาติ 

ท่ามกลางบรรยากาศสุดชิลของกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่	:	ชั้น	63	โรงแรม
เลอบัวแอทสเตท
ทาวเวอร์	ถนนสีลม
เปิดบริการทุกวัน	
เวลา	18.00-01.00	น.
โทรศัพท์	0	2624	9999	
www.lebua.com
*ภาพจากเว็บไซต์	
lebua.com
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 Red Sky Bar	บาร์บนดาดฟ้าทีโ่ด่งดงั 
ที่สุดแห่งหน่ึงของกรุงเทพฯ	 ตั้งอยู่บนชั้น	
55	 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงแรม	Centara	
Grand	at	Central	World	 ในบรรยากาศ
น่าเอนกายพักผ่อน	อวดทัศนียภาพอันน่า
ตืน่ตาตืน่ใจ	360	องศาของตวัเมอืง	ตกแต่ง
เท่สุดด้วยโทนสีแดง-ด�า	มีท้ังแบบ	 indoor	
ท่ีเน้นความเป็นส่วนตัว	แต่ยังมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ได้	และ	outdoor	ที่มีการออกแบบ
ให้บริเวณโดยรอบมีการติดกระจกบาน
ใหญ่	 ชมความงามของกรุงเทพมหานคร
ได้ไม่ต่างกัน	 บริการอาหารท้ังจานหลัก	
ของว่างและเครื่องดื่มหลากหลายสไตล์	
อาทิ	Red	Sky	Caesar	salad,	King	Crab	
Salad,	Fillet	of	Snow	Fish,	Wagyu	Ms4	
Beef	 Fillet	with	 Foie	Gras	 เสิร์ฟพร้อม
เครื่องดื่มอย่างไวน์	 และค็อกเทลเลิศรส	
เช่น	 อิมพีเรียลโมจิโตและค็อกเทลผสม
มาร์ตินีต่างๆ

ที่อยู่	:	ชั้น	55	
โรงแรมเซ็นทารา	
แอท	เซ็นทรัลเวิลด์	
แยกราชประสงค์
เปิดบริการทุกวัน	
เวลา	17.00-01.00	น.
โทรศัพท์	0	2100-6255
www.centarahotelsresorts.com
*ภาพจากเว็บไซต์	
centarahotelsresorts.com

 ZOOM Sky Bar & Restaurant  
ตัง้อยู่ชัน้	40	ชัน้ดาดฟ้าของโรงแรมอนันตรา	 
สาทร	 ภายในร้านตกแต่งแบบเรียบง่าย
สไตล์โมเดิร์น	 ด้วยโทนสีน�้าตาลเข้ากับ
บรรยากาศวิวสวย	 360	 องศา	 สามารถ 
ชมวิวได ้กว ้างและไกลจนเห็นโค ้งน�้า
เจ้าพระยา	 ส่วนที่น่ังก็มีให้เลือกทั้งโซฟา
ตัวใหญ่ท่ีหันหน้าชมวิวแบบเต็มๆ	หรือจะ
เลือกนั่งท่ีเคาน์เตอร์บาร์มุมบนสุดของร้าน
ที่ออกแบบเป็นเคาน์เตอร์บาร์รูปส่ีเหลี่ยม
ผืนผ้าก็สามารถดื่มด�่าความสวยงามของ
พระอาทิตย์ตกดินและความโรแมนติค
ของกรุงเทพยามค�่า	 โดยไม่มีอะไรมา
บดบัง	 เครื่องดื่มท่ีเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน
คือ	 ค็อกเทลสูตรพิเศษ	 ทานคู่กับอาหาร
นานาชาติที่มีให้เลือกท้ังคาวหวาน	 โดย
เฉพาะเบอร์เกอร์เน้ือออสเตรเลียนวากิว	
พร้อมตับห่านชิ้นใหญ่	ประกบด้วยขนมปัง
สีด�า	 ท�าจากผงถ่านโชตัน	 จากญ่ีปุ ่น!	 
เคียงด้วยเฟรนช์ฟรายด์กรอบนอกนุ่มใน	
อร่อยสุดๆ	ไปเลย	

ที่อยู่	:	ชั้น	40	
โรงแรมอนันตรา	
ถนนสาทร 
เปิดบริการทุกวัน	
เวลา	17.30-01.00	น. 
โทรศัพท์	:	0	2210-9000 
www.bangkok-
sathorn.anantara.co.th
*ภาพจากเว็บไซต์	
bangkok-sathorn.
anantara.co.th
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 The Roof @38th Bar	 ตั้งอยู่บน 
ชัน้	38	ของโรงแรม	Mode	Sathorn	แน่นอน
ว่ามุมสูงของกรุงเทพฯ	 ในย่านตัวเมืองนี้	 
นอกจากมีท้ังแสงสีจากอาคารทันสมัย
มากมาย	 รวมถึงวิวถนนสาทรที่ตรงยาว
ตลอดเส้นทาง	และยังผสมผสานวิวสวยๆ	
ของโค้งแม่น�้าเจ้าพระยาอีกด้วย	 ภายใน
ร้านเล่นระดับ	 แบ่งพ้ืนท่ีหลากหลายโซน
ให้เลือกนั่งตามความต้องการ	 ทั้งโซฟาน่ัง
สบายๆ	หรือโซนบาร์ไว้นั่งชิลดูวิวมุมสูง	ใน
ส่วนของเมนอูาหาร	เป็นการผสมผสานของ
ตะวันตกและตะวันออกอย่างลงตัว	 มีให้
เลือกทั้งสเต็กเนื้อแกะ	ปลาซีบาส	บาร์บีคิว	
รวมถึงอาหารญ่ีปุ่น	 และอาหารฟิวชั่นที่
เป็นไฮไลท์อย่าง	 ขนมจีบหอยเชลล์เนื้อป	ู 
เน้ือแน่น	 นุ่มอร่อย	 พร้อมซอสเปปเปอร ์
เข้มข้น	 ปิดท้ายด้วยค็อกเทลสีหวานแสน
อร่อย	รับรองว่าฟินอย่าบอกใคร	

ที่อยู่	:	ชั้น	46	
W	District	พระโขนง
เปิดบริการทุกวัน	
เวลา	17.00-24.00	น.
โทรศัพท์	0	2348-9100,	
081-916-4270
www.cieloskybar.com
*ภาพจากเฟซบุค	Cielo	
Sky	Bar	&	Restaurant

 Cielo Sky Bar & Restaurant อยู่
บนชั้น	 46	 ของ	W	District	Community	
Mall	 เป็นร้านที่เปิดให้เราได้นั่งชิลในแบบ	
Sky	Bar	พร้อมดื่มด�่าไปกับการชมวิวเมือง
หลวงอย่างเต็มตา	 เพลิดเพลินวิวสีสันไนท์
ไลฟ์	พร้อมเซ็ทเมนูอาหาร-เครื่องด่ืมแบบ
จัดเต็มครบทุกอรรสรส	ภายในร้านตกแต่ง
อย่างหรูหรา	มองไปมุมไหนก็อยากเซลฟี ่
เก็บไว้	 จะเลือกนั่งชิลๆ	 รับลมที่ดาดฟ้า	 
ฟังดนตรีสดไปด้วย	หรือจะนั่งคุยกับเพ่ือน
รับแอร์เย็นๆ	แต่เห็นวิวรอบเมอืงก็ได้	แถมยัง
มสีเปซส�าหรบัจดัเลีย้งส่วนตวั	สดุเอก็คลซูฟี	 
ใน	 Secreto	 Zone	 ให ้ เราดีไซน ์ ทุก 
องค์ประกอบของปาร์ตีไ้ด้ตามท่ีใจต้องการ	
ส่วนเมนูไฮไลท์ของที่น่ี	 เน้ือวากิวสีแดง
ฉ�่า	 ผ่านการปรุงรสมาเป็นอย่างดี	 เมื่อเจอ
กับซอสที่ท�าจากหอยนางรม	 ถือเป็นความ
ลงตัวของ	 2	 วัตถุดิบ	มีท่ีนี่ที่เดียว	 เสิร์ฟคู่
กับเครื่องดื่มเย็นๆ	โดยเฉพาะค็อกเทลมีให้
เลือกไม่ซ�้าแบบ

ที่อยู่	:	ชั้น	38
โรงแรม	Mode	Sathorn
เปิดบริการทุกวัน	
เวลา	17.00-01.00	น. 
โทรศัพท์	0	2623-4555 
www.modesathorn.com	
*ภาพจากเว็บไซต์	
modesathorn.com
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	 “The	Wind	 Rises	 -	 ปีกแห่งฝัน	 
วันแห่งรัก”	 งานทิ้งทวนของคุณปู่มิยาซากิ	
ผลงานสุดท้ายในฐานะผู้ก�ากับภาพยนตร์
แอนิเมชั่น	Hayao	Miyazaki	แห่ง	Studio	
Ghibli	 สร้างมาจากเรื่องจริงของชายหนุ่ม
ผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักบินมาตั้งแต่
ยังเยาว์วัย	แต่ด้วยเพราะสายตาสั้นจึงไม่
อาจท�าตามฝันได้	แต่เมือ่เตบิโตขึน้	เขาก็ได้
กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครื่องบิน
จนได้	 แม้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างท่ีเขาฝันมา
ตลอดนักก็ตาม...
	 จิโร	 โฮริโกชิ	 ผู ้ออกแบบเครื่องบิน
รบ	 Zero	 Fighter	 ที่กองทัพญ่ีปุ ่นใช้ใน
สงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 จากความสนใจใน
เครื่องบินตั้งแต่วัยเด็ก	สู่วัยหนุ่มที่ต้องการ
ออกแบบเครื่องบินให้ล่องไปบนท้องฟ้า	

The wind is rising!
 ชีวิตของคนเราที่ด�าเนินไปนั้น 
ล้วนมีสิ่งที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้ด�าเนิน 
ไปอย่างมีพลังคล้ายๆ กันอยู่สองสิ่ง  
นั่ น ก็ คือความฝ ัน  และความรัก 
ภาพยนตร์แอนิ เมชั่น เรื่อง “The 
Wind Rises - ปีกแห่งฝัน วนัแห่งรกั”  
น่าจะเป็นตวัแทนบอกเรือ่งราวทัง้สอง
สิ่งได้อย่างดี แม้การด�าเนินเรื่องใน 
สไตล์ญี่ปุ่นที่ไม่หวือหวา ค่อยเป็นไป 
ทว่าความลุ่มลึก ทรงพลัง และความ
แข็งแรงของเนือ้หา เอาชนะภาพยนตร์
ฮอลลีวูด้หลายเรือ่งทเีดยีว

ผู้ก�ากับภาพยนตร์:	Hayao	Miyazaki
แนว/ประเภท:		Animation

พร้อมๆ	กับความรักต่อ	นาโอโกะ	ที่ก่อตัว
ในช่วงสงครามโลก	ยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยี
ก้าวล�้าน�าสมัย
	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับค�าวิจารณ์ที่
ดีมาก	 และกวาดรางวัลระดับนานาชาติ
มากมาย	 รวมถึงได้เข้าชิงออสการ์อีกด้วย	
จากประโยคที่ว่า	“the	wind	is	rising!	we	
must	 try	 to	 live”	 คงจะบอกนิยามของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อย่างดี	 ชีวิตของทุก
คนย่อมมีอุปสรรคระหว่างการเดินทาง	 ย่ิง
ลมแรงกล้าเท่าไร	หรืออุปสรรคมากเท่าไร	
เราย่ิงต้องมีชีวิตอยู่เพ่ือต้านแรงลมนั้น…
การน�าเสนอในแอนิเมชัน่เรือ่งนีจ้ะเป็นการ
ตัดสลับไปมาระหว่างความฝันของจิโรกับ
โลกแห่งความเป็นจรงิ	การด�าเนนิเรือ่งตาม
สไตล์หนงัญ่ีปุน่	ก็คอืถ้าเป็นแนวดราม่าลุม่
ลึก	แสดงให้เห็นส่วนของดีเทลต่างๆ	ไม่ว่า
จะแสดงให้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองญ่ีปุ่น
ในขณะนั้น	ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่	2	 

การสานความฝันของตัวเองให้เป็นจริง	
ประกอบกับการดูแลเรื่องของจิตใจ	 หรือ
ความรักไปด้วย	 สังเกตดีๆ	 หนังเรื่องนี้จะ
สะท้อนถึงประวัตศิาสตร์อนัส่งผลต่อบคุลกิ
ของคนญ่ีปุ่น	 ด้วยเหตุท่ีบ้านเมืองของเขา
เจอเรื่องร้ายๆ	มามาก	 ไม่ว่าจะเป็นภาวะ
สงคราม	การเกิดภัยธรรมชาติ	 (ญี่ปุ่นมีทั้ง
แผ่นดินไหว,ภูเขาไฟระเบิด	 และสึนามิ)	
การให้พลังใจคนในชาติจึงเหมือนเป็นการ
เติมพลังบวก	 จนกลายเป็นประเทศที ่
เข้มแข็งที่สุดประเทศหนึ่งในปัจจุบัน
	 ความหมาย ท่ีแอบซ ่ อนอ ยู ่ ใน
ภาพยนตร์เรื่องน้ี	 คือความเข้าใจชีวิตและ
ความเป็นนมนุษย์...	 คนหน่ึงคนย่อมมีท้ัง
ความเข้มแข็งและความอ่อนแอ	มีท้ังด้าน
มืดและด้านสว่าง	 เสียสละและเห็นแก่ตัว	
การเข้าใจชวิีต	เข้าใจเพ่ือนมนุษย์	รวมไปถึง
การเข้าใจตนเอง	คือสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ภายใต้ 
ภาพแอนิเมชั่นสีสันสดใสเรื่องนี้ 

we must try to live
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life motion 



จะรีบไปไหน...
จะรีบไปไหน
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happy-life
ที่มา หนังสือพุทธศาสนากับคุณค่าต่อชีวิต

พระไพศาล วิสาโล



	 คนแต่ก่อนแม้อายุจะสั้น	มีเวลาอยู่ในโลกไม่นานนักเมื่อเทียบกับคนสมัยนี้	แต่ก็ไม่คิดที่จะ
เร่งรัดเวลาในทุกเรื่อง	หากพร้อมที่จะรอคอยได้	เพราะทุกอย่างไม่ว่าความรู้	ความสามารถ	ความ
จดัเจน	ความส�าเรจ็	ล้วนได้มาด้วยกาลเวลา	เวลาทีผ่่านไปช่วยหล่อหลอมให้มปีระสบการณ์แกร่ง
กล้า	เท่าทนัโลกและชวีติ	และยังช่วยเกลาการงานให้ประณีตเป็นเลศิ	เพราะกาลเวลามคีณุค่าเช่น
นี้	 คนแต่ก่อนจึงถือว่ากาลเวลาเป็นมิตรท่ีพร้อมจะเดินเคียงคู่ไปด้วยกันอย่างไม่รีบร้อน	แต่ปรีชา
ญาณอย่างนี้	 คนสมัยนี้ส่วนใหญ่ดูจะขาดกัน	 โรคร่วมสมัยของคนทุกวันน้ีคือ	 โรคใจร้อน	 เพราะ
คอยไม่เป็น	ท�าการงานอะไรก็ตาม	 ก็หวังจะให้เห็นผลโดยเร็ว	 ถ้าเป็นนักปฏิวัติพัฒนาก็ต้องการ
เห็นสังคมใหม่ในวันพรุ่งนี้	ถ้าเป็นนักธุรกิจก็คิดเริ่มต้นด้วยงานชิ้นใหญ่	จะได้เห็นหน้าเห็นหลังไวๆ	
ส่วนนกัปฏิบตัธิรรมก็ชะเง้อหามรรคผลนพิพานวนัแล้ววันเล่า	ความทีไ่ม่รูจ้กัคอย	ท�าอะไรจะให้เหน็
ผลเร็วๆ	งานจึงเป็นไปอย่างสุกเอาเผากิน	หาความเป็นเลิศไม่ได้	ที่คนจ�านวนมากไม่รู้จักว่าตัวเอง
มีความสามารถตรงไหนก็เพราะเหตุน้ี	 พอท�างานไปได้สักหน่อย	ประสบอุปสรรคหรือผลออกมา
ไม่ทันใจ	ก็ทิ้งกลางคัน	เลยไม่รู้ว่างานนั้นเหมาะแก่ตัวเองหรือไม่เพียงใด	และเพราะเหตุใด

	 การรูจ้กัคอย	เห็นกาลเวลาเป็นเพ่ือนร่วมทางเป็นเรือ่งส�าคญัทางพุทธศาสนา	จงึมพุีทธภาษติ
ว่า	 ขนฺตี	 ปรม�	 ตโป	ตีติกฺขา	 –	 ขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างย่ิง	 เห็นได้ว่าไม่เพียงแต่ความ
ส�าเรจ็ตามวิสยัชาวโลก	แม้ความส�าเรจ็ในทางโลกุตตระ	ขนัต	ิซึง่ในแง่หน่ึงคอืการรูจ้กัคอยนัน้ก็เป็น 
สิ่งส�าคัญยิ่ง	แต่การรู้จักคอยในที่นี้มิได้หมายถึงปล่อยให้ทุกอย่างเลื่อนไหลไปตามบุญตามกรรม	
หากหมายถึงการท�างาน	ตราบใดทีผ่ลยังไม่ปรากฏ	ก็ไม่ลดละความเพียรในการประกอบเหตปัุจจยั	
แม้จะประสบอุปสรรค	ขณะเดียวกันก็ไม่ร้อนรนกระวนกระวาย	หรือเฝ้าครุ่นคิดถึงผลซึ่งยังไม่เกิด
ขึ้น	ความใส่ใจทั้งหมดมาอยู่ที่การท�ากิจให้ดีที่สุด	การปักใจอยู่กับกิจเบื้องหน้า	ไม่ชะเง้อสอดส่าย
หาผล	ซึ่งเป็นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงน้ี	 ก็คือการอยู่กับปัจจุบันขณะ	มุ่งที่เหตุมากกว่าผล	 พูดอย่าง 
ชาววัดก็ว่า	ขันติต้องมีสติเป็นปัจจัยด้วย

	 การรูจ้กัคอย	ไม่ใช่เรือ่งของผูเ้ฉือ่ยเป่ือย	หากเป็นสิง่จ�าเป็นย่ิงส�าหรบัชวิีตทียุ่่งเหยิง	มากด้วย
ภารกิจ	โดยเฉพาะชีวิตในเมือง	ซึ่งสภาวะแวดล้อมล้วนแต่สร้างความอึดอัดขัดเคืองใจ	แม้กระทั่ง
การรอคอยรถเมล์หรือเจอรถติด	 ก็ท�าให้เราเป็นทุกข์คับข้องใจโดยไม่จ�าเป็น	ทั้งนี้ก็เพราะเราคอย
ไม่เป็น

	 การรู้จักคอยสามารถเสริมสร้างขึ้นได้ในชีวิตประจ�าวัน	 เพียงการฝึกคอยรถเมล์ให้เป็น	 
ก็มีคุณค่าอย่างนึกไม่ถึง	
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 เทคโนโลยี วิทยาการและการแข่งขันในทุกวันนี้ ได้ท�าให้อะไรต่ออะไร
รวดเร็วฉับพลันไปหมด สิ่งรอบตัวล้วนสวนผ่านไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ
เป็นผูค้น รถยนต์ ดนตร ีดอกเบีย้ แม้กระทัง่ชีวติของคนเราก็รวดเรว็ตามไป
ด้วย ความเรว็กลายเป็นของด ียิง่เรว็ยิง่ด ีทกุอย่างเป็นเรือ่งทีต้่องแข่งขันกับ
เวลา กาลเวลาจงึกลายเป็นศัตรทูีต้่องเอาชนะ แทนทีจ่ะเหน็เป็นมติรผูเ้อือ้เฟ้ือ
และอุปการะ



ลมเพลมพัดคืออะไร?
ลมเพลมพดั	คือ	อาการป่วยที่ผู้ป่วยมักเชื่อ
ว่าหาสาเหตุทางการแพทย์ไม่ได้	 หรือมัก
หมายถึงอาการที่ไปหาแพทย์แล้วรักษา
ไม่หายขาด	 จึงเชื่อว่าเกิดจากเรื่องลี้ลับ	
คุณไสยต่างๆ	อาทิเช่น	มีคนปล่อยของมา
ใส่	 หรือมีภูติผีวิญญาณมาก่อกวนจนเกิด
อาการป่วย

อาการลมเพลมพัดมักเป็นอย่างไร?
อาการของลมเพลมพัดมีหลากหลายจน
ยากท่ีจะจ�าเพาะเจาะจง	 ขึ้นอยู่กับการ
บอกเล่าของผูป่้วยแต่ละคน	ทีพ่บบ่อยก็คอื
ความรู้สึกร้อนวูบวาบ	มีอาการเหมือนจะ
หน้ามืด	 ใบหน้าหมองคล�้า	 รู้สึกอ่อนเพลีย	
อ่อนล้า	 ไม่กระฉับกระเฉง	บ้างก็เจ็บปวด
ตามจุดต่างๆ	บนร่างกาย	บ้างก็กล่าวว่า
ได้ยินหรือมองเห็นบางสิ่งบางอย่างท่ีหา
ทีม่าได้ไม่ได้	และอาจมอีาการชกัจนคล้าย
อาการ	“ผีเข้า”

ไสยศาสตร์ หรือ อาการเจ็บป่วย?
เพราะเหตุผลและความเชื่อส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน	ท�าให้มีคนที่ทั้งเชื่อและไม่เชื่อ 
ในเรื่องของลมเพลมพัดจนได้ข้อสรุปที ่
แตกต่างกันออกไป	บางครั้งการบอกเล่า
อาการของผู้ป่วยที่คลุมเครือ	 ก็อาจท�าให้
แพทย์ผู้ดูแลสับสนจนไม่สามารถสาเหตุ
ท่ีแท้จริงได้	 ได้แต่ให้ยารักษาตามอาการ	
เมื่อทานยาไม่ถูกก็ไม่หาย	 อาจกลาย
เป็นความกังวลใจจนต้องไปพ่ึงพระสงฆ์	
นกับวช	หรอืหมอดูแทน	พอมคีวามสบายใจ	
สุขภาพจิต	 สุขภาพกายก็ดีขึ้น	 เลยท�าให้
ปักใจเชื่อว่าเป็นเพราะอ�านาจลึกลับ

mystery Sickness
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ลมเพลมพัด แค่ป่วย หรือโดนของ!?

เคยเป็นกันไหม จู่ๆ ก็เหมือนป่วย
แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ใบหน้าก็หมอง
จนด�า เรี่ยวแรงก็หดหาย นี่เรา
ก�าลังโดนของหรือเปล่า!



วิธีรักษาและป้องกันลมเพลมพัด
จะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนใหญ่น้ันมาจาก
การพักผ่อนไม่เพียงพอท้ังสิ้น	 ต้องลอง
ปรับพฤติกรรมดูเสียก่อนโดยเฉพาะการ
นอน	 เราต้องนอนให้เต็มท่ี	 ทานอาหารให้
ตรงเวลา	 พักสายตาเป็นระยะๆ	แล้วเราก็
จะดูสดใส	 ไม่ดูหมองเหมือนโดนของเข้า	
นอกจากร่างกายเเล้ว	ลองสงัเกตว่าคนท่ีมกั
เข้าใจว่าตนอาจเป็นลมเพลมพัดนั้น	 โดย
ส่วนใหญ่อาจเป็นคนที่มีความกังวลใจ	 ไม่
มั่นใจในตัวเอง	 มองโลกในแง่ร้ายจนเกิด
เป็นความเครียด	ส่งผลเสียให้ร่างกายเกิด
อาการผิดแปลกจากปกติ	 ดังนั้นการท�า
จิตใจให้สงบ	มองโลกในแง่ดีจึงเป็นเรื่อง
ส�าคัญเช่นกัน	ซึ่งถ้าจะบอกว่าลมเพลมพัด 
ต้องรักษาด้วยธรรมะน้ัน	 ก็เป็นเรื่องท่ี
ถูกต้องเช่นกัน	 เพราะจิตใตที่ดีจะท�าให้
ร่างกายของเราดีตามนั่นเอง	

อาการตาฝาด เห็นสิ่งลี้ลับ
อ า ก า ร นี้ ไ ด ้ รั บ ก า ร พิ สู จ น ์ จ า ก 
นักวิทยาศาสตร ์ทั่ วโลกแล ้วว ่า 	 เ กิด
จากความครีเอทีฟของสมองเรานั่นเอง	 
บางครั้งเราอาจเห็นภาพวูบวาบท่ีหางตา	
บ้างก็เห็นอะไรแว้บไปแว้บมา	 ส่ิงนั้นเกิด
จากการที่สมองเผลอสร้างส่ิงท่ีคาดการณ์ 
ล่วงหน้านั่นเอง	

อาการผีอ�า
หลายคนคงเคยเจอปัญหาน้ีในช่วงท่ีนอน
หลับด้วยกันท้ังนั้น	 มีอยู่ช่วงหนึ่งผู้เขียน
ก็โดนผีอ�าบ่อยจนเกิดอาการกลัวทุกครั้ง
ที่นอน	แต่เมื่อได้รับค�าแนะน�าจากเพ่ือนที่
เรยีนด้านจติเวชโดยตรง	ถึงได้ทราบว่าผอี�า
นั้นเก่ียวข้องกับภาวะการหลับที่ผิดปกติ
โดยตรง	ซึ่งก็เกิดจากความเครียดและการ
พักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง

อาการปวดเมื่อยตามตัว
คนไข้บางรายก็กล่าวว่าเหมือนมีอะไรว่ิง
ไปตามผิวหนังของตนเอง	 ที่จริงอาการน้ี
อาจเกิดจากการนั่ง	 นอน	 ผิดท่าผิดทาง	
หรือแม้แต่อาการออฟฟิศซินโดรม	 ก็ล้วน
เป็นสาเหตุของอาการปวดที่ว่ิงไปตามเส้น
ประสาทนั่นเอง	ดังนั้น	เราควรปรับท่าทาง
ของตัวเองให้ถูกสุขลักษณะเสมอ	 เพ่ือ
บุคลิกที่ดีด้วย

วินิจฉัยให้ถูกทาง
ลองมองอย่างมเีหตุผลตามความน่าจะเป็น
ไปได้	 เพ่ือท่ีเราจะได้ดูเเลตัวเองได้อย่าง 
ถูกต้อง	ทกุวันน้ีมอีาการป่วยแปลกๆ	เกิดขึน้ 
มากมาย	 เพราะสิ่งเเวดล้อมรอบตัวเรา
ได้เปลี่ยนไป	 โลกท่ีร้อนขึ้น	 มลพิษท่ีเพ่ิม
ขึ้น	 รวมถึงวิถีชีวิตของเราที่ฉับไวจนตาม
แทบไม่ทัน	 สิ่งเหล่านี้ล้วนท�าลายสมดุล
ในตัวเรา	 เช่นเดียวกับต�าราแพทย์โบราณ
ท่ีเชื่อในเร่ืองธาตุในกาย	พลังหยินหยาง	
ลมปราณ	นั่นเอง	 มาลองดูอาการต่างๆ	 
ที่เข้าข่ายอาการของลมเพลมพัดกันดูบ้าง	

อาการร้อนรุ่มในร่างกาย 
อาการร้อนวูบๆ	 ไหวๆ	บางครั้งคล้ายหน้า
จะมืดอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ
ฮอร์โมนในร่างกาย	 โดยเฉพาะผู้หญิงวัย	
35	 ข้ึนไปที่ไม่ค่อยดูเเลตัวเอง	 และผู้หญิง
มกัมปัีญหากับเลอืดมากกว่าผูช้ายอยู่แล้ว	
หรือที่เรียกว่าเลือดจะไป	ลมจะมา	นั่นเอง

อาการหูแว่วเหมือนมีคนเรียก
อาการหูแว่วประสาทหลอนอาจเกิดจาก
สารเคมีในสมอง	คือ	 โดปามีนเสียสมดุล	
บางรายอาจต้องให้จิตเเพทย์จ่ายยาจะ
ปรับให้สารเคมีในสมองสมดุลข้ึน	แต่บาง
ครั้งการพักผ่อนไม่เพียงพอ	 ความเครียด	
อาจท�าให้เราได้ยินเสียงอะไรผิดแปลกไป
ได้เช่นกัน

ลองท�าตามข้อแนะน�าของเราดู ก่อนที่จะ
ตัดสินว่าตัวเองโดนของ แต่ถ้าท�าหมดทุก
ข้อแล้วยังไม่หาย คราวนี้ก็ตัวใครตัวมัน
แล้วจ้า! 

EGCO GROup    45



Horoscope

Taurus (ราศีพฤษภ)
14 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน
คุณมีเร่ืองต้องคิดต้องจัดการ แต่ความฉลาด

และความมีไหวพริบท�าให้ทุกเร่ืองผ่านไปด้วยดี  

การเงินโอกาสน้ันยงัไม่ชัดเจนคุณกรู้็ว่ามหีนทาง

อีกยาวไกลที่ต้องรับมือ ต้องเหนื่อยในอนาคต 

แต่ก็ถือเป็นโอกาสท่ีน่าสนใจไม่ควรปล่อยให ้

หลุดมือ การท�างานร่วมกันกับคนรักจะส่งเสริม

คุณด้วยด ีควรท�าบุญเกีย่วกบัเดก็ เด็กทีมี่ปัญหา 

เด็กก�าพร้า เด็กท่ีไม่มีโอกาสทางการศึกษา  

หรือเด็กพิการ

Arie (ราศีเมษ)
13 เมษายน - 13 พฤษภาคม
คุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเอง มีความสามารถ และ

ความเด็ดขาด ท�าให้รับมือกับส่ิงต่างๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว คุณมีความกระตือรือร้นสร้างรายได้  

ไม่ยอมแพ้พยามหาช่องทางใหม่ตลอดเวลา  

มีเป้าหมายท่ีส�าคัญผลท่ีออกมาก็ไม่ท�าให้รู้สึก 

ผิดหวังเลย งานได้รับการยอมรับการสนับสนุน 

เป็นช่วงท่ีผลงานมคีวามโดดเด่นได้รบัการยอมรับ 

งานมีความมั่นคงอาจต้องแบกรับภาระบ้างแต่ก็

คุ้มที่จะท�า ควรท�าบุญเกี่ยวกับสังคมหรือเข้าร่วม

กิจกรรมการกุศลต่างๆ

Gemini (ราศีเมถุน) 
14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม
คุณเป็นคนมีไหวพริบ จัดการเก่งแม้ต้องรับมือกับ

ปัญหาเฉพาะหน้าที่เข้ามาอย่างกะทันหันก็ไม่รู้สึก

เป็นเร่ืองล�าบาก การเงินมีการใช้จ่ายกับเพื่อนฝูง

ซ่ึงเป็นเร่ืองที่ดีคุณจะได้มิตรภาพ ได้ความรู้สึก

ดีๆ กลับคืนมา การงานต้องติดต่อประสานกับ

คนจ�านวนมากเพื่อนร่วมงานจะประทับใจในความ

สามารถของคุณ ท�าให้ได้รับการยอมรับ ควร

ท�าบุญในองค์กรหรือสถาบันทางศาสนาที่อยู่ไกล

Pisces (ราศีมีน) 
14 มีนาคม - 12 เมษายน
คุณเป็นคนมีเสน่ห์  สง่างาม สามารถจัดการกับ

สถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ไม่ต้องใช้อ�านาจหรือการ

ขูบ่งัคับใดๆ คนอืน่กย็อมท�าตามง่ายๆ เพราะคุณมี

มนุษยสัมพนัธ์ท่ีด ีมีความจริงใจกับผู้อืน่ การเงนิมี

ความมัน่คงและเร่ิมลงตัวมีอสิระทีจ่ะใช้จ่ายอย่างที่

ใจต้องการ งานช่วงนีจ้ะเก่ียวกับเร่ืองราวเก่าๆ เป็น

งานทีค้่างหรืองานทีต่่อเน่ืองจากงานเดมิรวมถงึได้

กลับไปท�างานในบรรยากาศเก่าๆ ด้วย ควรท�าบญุ

ที่วัดหรือสถานที่ที่มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่ มีงาน

ศิลปะที่มีชื่อเสียง

Aquarius (ราศีกุมภ์) 
13 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม
คุณเต็มที่กับเพื่อนฝูงมากๆ ใส่ใจเพื่อน ไปไหน

ไปกันและยังมีโอกาสจะได้พบเพื่อนใหม่ดีๆ  

ด้วย การเงินได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่ 

หรือผู้ใหญ่เพศหญิง หากมีปัญหาปัญหาอะไร

ทางการเงนิสามารถขอค�าปรึกษาจากคนลักษณะ

ดังกล่าวได้ งานมีทิศทางท่ีดี พัฒนาอย่าง 

ต่อเนื่อง มีความก้าวหน้า ท้อบ้าง แต่ก็ไม่ยอมให้

งานที่สร้างมาต้องเสียเปล่า ควรท�าบุญเกี่ยวกับ 

ผู ้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความลึกลับบาง

อย่าง

Capricorn (ราศีมังกร) 
16 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์
คุณมีแรงผลักดันให้ตัวเอง กล้าตัดสินใจในการ 

กระท�าต่างๆ เพราะชอบคิดอะไรที่ลึกลับ มีเซ้นส์ 

การเงินมีความม่ันคงและพยายามสร้างรากฐาน

ให้แข็งแรงมากขึ้น การงานคุณมักมีความคิด

ดีๆ ท�าให้ได้รับการสนับสนุนและมองเห็นอนาคต

ของงานจึงอยากก�าหนดเป้าหมายเอาไว้ท้าทาย

ตัวเอง ซึ่งเป็นผลดีท�าให้งานประสบความส�าเร็จ

ได้รวดเร็วขึ้น คุณเองก็ภูมิใจในตัวเองด้วย  

ควรท�าบุญที่สถาบันการศึกษา

ดวงประจ�าเดือนมกราคม - มีนาคม 2560
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Sagittarius (ราศีธนู) 
16 ธันวาคม - 15 มกราคม
คุณมีโอกาสได้เพื่อนใหม่ เกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูง

มากมาย จะได้ท่องเท่ียว เพื่อนใหม่สามารถส่ง

เสริมกันได้ต่อไปในอนาคต การเงินยังมีปัญหา 

ต้องรับมือให้ได้ ปัญหาดูเหมือนเป็นเร่ืองเล็ก

น้อยแต่เมื่อปล่อยไว้นานจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

การงานเหมาะกับงานศิลปะ งานที่ต้องใช้ความ

คิดสร้างสรรค์ แม้จะไม่ได้ท�างานดงักล่าวโดยตรง

แต่สามารถน�าความคิดทีมี่อยู่มาใช้ในการท�างาน

ท�าให้ได้รับการยอมรับ ควรท�าบุญด้วยเงินและ

ความตั้งใจของคุณ

Virgo (ราศีกันย์)
17 กันยายน - 16 ตุลาคม
คุณมักมีลางสังหรณ์ การกระท�าในบางครั้งก็มัก

เป็นการตดัสนิใจตามอารมณ์ ตามความเชื่อของ

ตวัเองแต่สถานการณ์กอ็อกมาด ีการเงินมีความ

ก้าวหน้า มคีวามมัน่คง จนสามารถน�าเงินของตัว

เองไปท�าบญุ ไปช่วยเหลือผูอ้ืน่ได้ท�าให้คุณมคีวาม

สุข การงานคุณมโีอกาสและเลือกเส้นทางใหม่ๆ ได้

แต่คุณไม่ควรม่ันใจเรว็เกินไป ต้องพยายามและไม่

หมดก�าลังใจง่ายๆ ควรท�าบุญร่วมกับครอบครัว 

รวมทั้งในนามองค์กรที่คุณท�างาน

Cancer (ราศีกรกฏ)
15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม
ความน่ารักของคุณท�าให้ใครๆ ก็หลงเสน่ห์คุณ

ได้ง่าย คนรอบข้างมีปัญหาคุณก็พร้อมท่ีจะ 

ช่วยเหลืออย่างจริงจัง การเงินมักได้รับเงินจาก

งานด้านศลิปะ ความสามารถเฉพาะตวัจะส่งเสริม 

ให้ท�างานได้อย่างเต็มที่แม้ว ่าจะเหนื่อยบ้าง  

ต้องอดทนแบกรับภาระหน้าที่ต่างๆ แต่ก็ไม่ได้

เป็นปัญหา กลับเป็นความพอใจที่ท�าให้คุณภูมิใจ

และพร้อมท่ีจะพัฒนาในตนเองเพื่อความมั่นคง

ตลอดไป ควรท�าบุญกับคนล�าบากหรือคนท่ีมี

ปัญหา

Scorpio (ราศีพิจิก)
16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม
เป็นช่วงที่คุณมีความสุขรู้สึกว่าตัวเองได้อยู่

ในพื้นท่ีส่วนตัว อยู่ในของคุณสามารถจัดการ

วางแผนต่างๆ ได้ด้วยตวัเองไม่ต้องคอยกงัวลกับ

เร่ืองใดๆ การเงินมีการเปล่ียนแปลงมกีารโอนย้าย

บัญชีเพื่อตกแต่งบัญชีให้สวยงาม การงานที่ท�า

อยู่นั้นดีอยู่แล้วแต่ถึงเวลาท่ีควรจะริเริ่มโปรเจ็กต์

ใหม่ ให้ลงมือท�าไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ไม่ต้องกลัว

เร่ืองขาดทุน ความทุ่มเทจะท�าให้คุณก้าวหน้าแม้

จะเหน็ดเหนือ่ย ควรท�าบญุกับวดัหรือองค์กรการ

กุศลที่อยู่ใกล้กับน�้า หรือเกี่ยวข้องกับน�้า

Libra (ราศีตุลย์)
17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน
คุณให้ความส�าคัญกบัความรักอย่างมาก การเงิน

ก้าวหน้า ได้รับเงินที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ 

การบริการ การงานมีความลงตัวแม้ว่าความ

ส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนจะไม่ใช่เร่ืองราวใหญ่โตอะไรแต่ก็

มีผลต่อจิตใจไม่น้อยทีเดียว ผลงานเร่ิมเห็นเป็น

รูปร่างมากข้ึนถือเป็นเคร่ืองรับประกันว่าส่ิงท่ีท�า

ไปน้ันไม่ได้สูญเปล่า ควรท�าบุญให้มากๆ ท�าบุญ

ร่วมกับคนรัก ในสถานที่ที่เกี่ยวกับความรัก หรือ

สถานเด็กก�าพร้า

Leo (ราศีสิงห์) 
17 สิงหาคม - 16 กันยายน
ช่วงน้ีมีเร่ืองที่คุณต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด 

พยายามมองหาลู่ทางสร้างรายได้ สร้างความ

มัน่คงทางการเงนิ งานเล็กงานใหญ่คุณพร้อมจะ

รับโอกาสนัน้เอาไว้เสมอ เร่ืองงานคุณไม่ควรคาด

หวงัหรือตัง้ใจมากจนเกนิไป ท�าหน้าทีข่องตัวเอง

ให้ดท่ีีสุดโดยไม่คาดหวงั คุณจะประสบความส�าเร็จ 

มีโชคลาภ ท�าอะไรก็ง่ายโดยที่ไม่ต้องออกแรง

พยายามอะไรเลย ควรท�าบญุกับผูห้ญงิท่ีมเีซ้นส์ 

มคีวามลกึลับ มสัีมผสัพเิศษ
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กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี ไม่ทราบว่าจะเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ 
และจะต้องน�าเอกสารใดมาแสดง 
(กรณีมาด้วยตนเอง)

หน้านี้มีค�าตอบ

	 กรณีไม่ได้รับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป	ี 
(ซึง่อาจเกิดจากการสญูหายในระหว่างการจดัส่ง	หรอืไปรษณีย์
ไม่สามารถน�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เน่ืองจากไม่มีผู้รับ)	ผู้ถือหุ้น
สามารถเข้าร่วมประชุมได้	 โดยต้องน�าหลักฐานแสดงตนไป
แสดง	ณ	จุดลงทะเบียน	ณ	สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	ดังนี้
 ผูถ้อืหุน้ประเภทบคุคลธรรมดา	ใช้เฉพาะ	บตัรประชาชน
ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ใช้เอกสาร	3	รายการ	ได้แก่
	 1.	หนังสือมอบอ�านาจ
	 2.	ส�าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน	
1	ปี	 เซ็นรับรองส�าเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม	
พร้อมประทับตรา	(ถ้ามี)
	 3.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ�านาจ
ลงนาม

เอ็กโก กรุ๊ป มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
อย่างไร

กรณีที่มีการมอบอ�านาจให้คนอื่นมา
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีแทน 
หรือมอบอ�านาจให้ตัวแทนของบริษัท 
จะต้องส่งเอกสารการมอบฉันทะให้แก่
บริษัทอย่างไร หรือสามารถน�าเอกสาร
มอบฉันทะไปแสดง ณ ที่ประชุมได้เลย

	 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	

	 สามารถให้ผู้รับมอบอ�านาจน�าเอกสารมอบ
ฉันทะไปแสดงที่ประชุมได้เลย	 ท้ังนี้	 เอกสารการ
มอบฉันทะประกอบด้วย
	 1.	 หนังสือมอบฉันทะ	 ที่ติดอากรแสตมป์
เรียบร้อยแล้ว
	 2.	 ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ�านาจ	
พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร
	 3.	ส�าเนาบตัรประชาชนของผูร้บัมอบอ�านาจ	
พร้อมรับรองส�าเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร	

	 เอ็กโก	กรุ๊ป	มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างสม�่าเสมอ	โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลจะเชื่อมโยงกับผล
ประกอบการของบรษิทั			ปัจจบุนัเอก็โก	กรุป๊	ได้ก�าหนดนโยบาย
ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ	40	ของก�าไรสุทธิงบการเงิน
รวมหลังหักภาษีเงินได้	 หรือ	 ในจ�านวนท่ีทยอยเพ่ิมข้ึนอย่าง
สม�่าเสมอ	หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอื่นใด	 เช่น	การขยายธุรกิจของ
บริษัทในโครงการต่างๆ	 ในอนาคต	หรือการจ่ายเงินปันผลท่ีมี
ผลกระทบต่อการด�าเนนิงานปกตขิองบรษิทัอย่างมสีาระส�าคัญ
โดยการจ่ายเงนิปันผลต้องไม่เกินกว่าก�าไรสะสมของงบการเงนิ
เฉพาะกิจการ

หากต้องการติดต่อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือ TSD จะติดต่อ
ผ่านช่องทางใดได้บ้าง
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calendar 
activities

เมษายน  
•	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี	2560

•	การจ่ายเงินปันผลจากผลการด�าเนินงาน
ครึ่งปีหลังของปี	2560	

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแผนกิจกรรมตามความเหมาะสม	
และท่านสามารถตรวจสอบสถานที่จัดงานต่างๆ	เพิ่มเติมได้ที่	www.egco.com

ปฏิทินแผนกิจกรรมเอ็กโก กรุ๊ป
เมษายน-มิถุนายน 2560

พฤษภาคม
•	โครงการพบปะผู้บริหาร	

(Analyst	Briefing)	ครั้งที่	2/2560

มิถุนายน
•	กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม	ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพี่	

โรงเรียนน้อง	ครั้งที่	1
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กังหันลมกับการผลิตไฟฟ้า

	 หลั กการท� า ง านของ กั ง หันลม
ผลิตไฟฟ้านั้น	 เมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหัน	
พลังงานจลน์ท่ีเกิดจากลมจะ	ท�าให้ใบพัด
ของกังหนัเกิดการหมนุ	และได้เป็นพลงังาน
กลออกมา	พลังงานกลจากแกนหมุนของ
กังหันลมจะถูกเปล่ียนรูปไปเป็นพลังงาน
ไฟฟ้า	 โดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท่ีเชื่อมต่อ
อยู่กับแกนหมุนของกังหันลม	จ่ายกระแส
ไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้า	 และจ่าย
กระแสไฟฟ้าเข้าสูร่ะบบต่อไป	โดยปรมิาณ
ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จะขึ้นอยู่กับความเร็วของ
ลม	 ความยาวของใบพัด	 และสถานท่ี 
ติดตั้งกังหันลม

 กังหันลมกับการใช้งาน  
	 เนื่องจากความไม่สม�่าเสมอของ
ความเร็วลมท่ีแปรผันตามธรรมชาติ	 และ
ความต้องการพลังงานที่สม�่าเสมอเพ่ือ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานแล้ว	 จะต้องม ี
ตวักักเก็บพลงังานและใช้แหล่งพลงังานอืน่
ทีเ่ชือ่ถือได้เป็นแหล่งส�ารอง	หรอืใช้ร่วมกับ
แหล่งพลังงานอื่น		
	 ตัวกักเก็บพลังงานมีอยู่หลายชนิด	
ส่วนมากขึ้นอยู่กับงานที่จะใช้	 เช่น	ถ้าเป็น
กังหันเพ่ือผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมักนิยมใช้
แบตเตอรี่เป็นตัวกักเก็บพลังงาน		
	 การใช ้แหล ่งพลังงานอื่นที่ เป ็น 
ตัวหมุน	ระบบนี้ปกติกังหันลมจะท�าหน้าที่
จ่ายพลงังานให้ตลอดเวลาทีม่คีวามเรว็ลม
เพียงพอ	หากความเร็วลมต�่าหรือลมสงบ	
แหล่งพลังงานชนิดอื่นจะท�าหน้าท่ีจ่าย
พลังงานทดแทน	 (ระบบนี้กังหันลมจ่าย
พลังงานเป็นตัวหลักและแหล่งพลังงาน
ส่วนอื่นเป็นแหล่งส�ารอง)		
	 การใช้ร่วมกับแหล่งพลงังานอืน่	อาจ
เป็นเครื่องจักรดีเซล	 หรือพลังงานน�้าจาก
เขื่อน	ฯลฯ	ระบบนี้ปกติจะมีแหล่งพลังงาน
ชนดิอืน่จ่ายพลงังานอยู่ก่อนแล้ว	กังหันลม 
จะช่วยจ่ายพลังงานเมื่อมีความเร็วลม
เพียงพอ	 ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะลดการ
จ่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่น	 เช่น	 
ลดการใช้น�้ามันดีเซลของเครื่องยนต์ดีเซล	
	 (ระบบนี้ 	 แหล่งพลังงานอื่นจ ่าย
พลังงานเป็นหลัก	 ส่วนกังหันลมท�าหน้าที่
คอยเสริมพลังงานจากต้นพลังงานหลัก)

ที่มา	:	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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Don’t let the word 
“impossible” stop 

you from doing 
something
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อย่าให้ค�าว่าเป็นไปไม่ได้ 
ท�าให้เราไม่กล้าที่จะท�า 



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


