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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพือ่พนกังานการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

ก้าวไปด้วยกัน
	 เดอืนกนัยายนของทกุปีคอืช่วงเวลาส�าคญัที่สดุอกีช่วงหนึ่งส�าหรบัพนกังานทกุคน	
เพราะเป็นเดอืนแห่งการสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ซึ่งมอีายคุรบ	57	ปี	
ในวนัที่	28	กนัยายน	2560	พอด	ีหากเปรยีบเป็นอายขุองคน	ๆ	หนึ่ง	ตวัเลข	57	ปี	
ย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึประสบการณ์ชวีติที่ยาวนาน	จนได้รบัความเชื่อมั่นจากคน
รอบข้าง	และ	กฟภ.	กย็งัเดนิหน้าต่อไปเพื่อดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าทกุราย
	 กฟภ.	เป็นองค์กรที่พร้อมรบัมอืความเปลี่ยนแปลง	ทนัต่อพฒันาการของยคุสมยั
อยู่ตลอดเวลา	โดยเส้นชยัที่ต้องก้าวเดนิไปให้ถงึคอืการเป็นองค์กรชั้นน�าระดบั
อาเซยีน	สายใจไฟฟ้าฉบบัพเิศษในมอืคณุผู้อ่านฉบบันี้	จงึมเีรื่องราวของ	‘Road	
Map’	เพื่อให้ทกุท่านมองเหน็ภาพรวมร่วมกนัว่า	ในอนาคต	กฟภ.	จะก้าวไปสู่
จดุหมายนั้นได้อย่างไร	นอกจากนี้	กนัยายนยงัเป็นเดอืนสดุท้ายแห่งการท�างาน
ของพนกังานระดบัอาวโุสหลาย	ๆ	ท่านที่เกษยีณในปีนี้	เราจงึขอเป็นสื่อกลางส่งต่อ
ความปรารถนาด	ี“จากพี่ถงึน้อง”	ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าทกุค�าพูดที่ถ่ายทอดออกมาจาก
พนกังานทกุท่านนั้นล้วนมาจากหวัใจรกัในเพื่อนพ้องน้องพี่	และเหนอือื่นใดคอืหวัใจ
รกัในองค์กรที่เป็นเหมอืนบ้านหลงัที่สองของชวีติ
	 ปลายทางแห่งความส�าเรจ็ของ	กฟภ.	คงเกดิขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความรกั	
ความสามคัคี	ความร่วมแรงร่วมใจของพนกังานทกุคนซึ่งเป็นฟันเฟืองชิ้นเลก็ชิ้น
น้อยที่ส�าคญั	ช่วยกนัขบัเคลื่อนองค์กรให้เดนิหน้าไปอย่างไม่หยดุยั้ง...แม้เส้นทาง
นั้นอาจดูยาวไกลนกั	แต่หากเราพร้อมใจก้าวเดนิไปด้วยกนั	จดุหมายที่ว่าไกล	
อาจไม่ไกลเกนิจรงิ

นางกัลยา แตงเกษม
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

“เวทมนตร์ใด ๆ ก็มิอาจเสก
ฝันให้เป็นจริงได้ หากต้องใช้
หยาดเหงื่อ ความมุ่งมั่น และ

การทำางานหนักเท่านั้น”
Colin Powell

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine
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ผู้บริหารและพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกท่าน
	 ในโอกาสวนัที่	28	กนัยายน	2560	เป็นวนัสถาปนา
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	(กฟภ.)	ครบรอบ	57	ปี	ผมขอส่ง 
ความปรารถนาดแีละขอชื่นชมผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน	
ที่ได้ร่วมมอืร่วมใจปฏบิตัภิาระหน้าที่ด้วยดมีาโดยตลอด	ท�าให้
ในปี	2559	กฟภ.	ได้รบัการประเมนิผลการด�าเนนิงานโดย
กระทรวงการคลงั	ระดบัคะแนน	4.9331	(สงูเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ)	และประสบผลส�าเรจ็สร้างผลงานที่โดดเด่นมชีื่อเสยีง	
โดยในปี	2560	ได้รบัรางวลัระดบัประเทศ	ได้แก่	รางวลัการ
เปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใสดเีด่น	รางวลัการด�าเนนิงานเพื่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น	รางวลั	Zero Accident	ระดบัทอง	
รางวลัส�านกังานสเีขยีว	(Green Office)	ระดบัดเียี่ยม	(G	ทอง)	
รางวลัการรบัรองมาตรฐานศนูย์ราชการสะดวก	(GECC)	รางวลั
องค์กรดเีด่นด้านพลงังานไฟฟ้าเพื่อสงัคม	รางวลัประกาศ
เกยีรตคิณุศนูย์ข้อมลูข่าวสารของราชการโดดเด่น	รางวลั
รฐัวสิาหกจิที่มกีารพฒันาสูค่วามเป็นเลศิด้านการขบัเคลื่อน
แผนงานยกระดบัคณุธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนนิงาน	
คอื	รางวลัดเีลศิด้านแผนงานยกระดบัคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนนิงาน	(ด้านความโปร่งใส	:	Transparency)	
และรางวลัดเีลศิด้านแผนงานยกระดบัคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด�าเนนิงาน	(ด้านความปลอดจากการทจุรติใน
การปฏบิตังิาน	:	Corruption - Free)	และรางวลัระดบัสากลคอื
รางวลั	2017 SAG Award (Special Achievement in GIS Award) 
จาก	Environmental Systems Research Institute (ESRI) 
สหรฐัอเมรกิา	ซึ่งรางวลัแห่งความภาคภมูใิจดงักล่าว	แสดงถงึ
ความมุง่มั่น	ตั้งใจ	ทุม่เทในการท�างานของทกุท่านได้เป็นอย่างดี	
	 อย่างไรกต็าม	จากสภาวะที่ก้าวสูย่คุ	4.0	ซึ่งทกุองค์กรต้อง
เผชญิการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	และไม่ใช่การเปลี่ยนแปลง

รปูแบบเดมิแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยอีย่างรวดเรว็	(Disruptive Technology)	ท�าให้ธรุกรรม
ทางเศรษฐกจิ	และการสื่อสารเป็นระบบดจิทิลั	สามารถเชื่อม
โยงด้วยเครอืข่ายไร้สาย	เกดิรปูแบบธรุกจิใหม่ที่ใช้อนิเทอร์เนต็
เป็นพื้นฐาน	(Internet of Things)	อกีทั้ง	เทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนจะเข้ามามบีทบาทส�าคญัอย่างมาก	เพื่อรองรบัความ
ท้าทายดงักล่าว	ปัจจบุนั	กฟภ.	ได้ปรบัตวัเข้าสู่ยคุ	PEA 4.0 
‘พฒันาคนด้วยนวตักรรม	พฒันางานด้วยเทคโนโลย’ี	ส่งเสรมิ
การสร้างนวตักรรมและน�าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใช้เพิ่ม
ประสทิธภิาพการท�างานและสนบัสนนุธรุกจิใหม่ด้านการบรกิาร	
มุง่สู่	‘การไฟฟ้าแห่งอนาคต’	โดยการขบัเคลื่อนกระบวนงาน
หลกัที่ส�าคญั	7	ด้าน	ได้แก่	Human Capital :	พฒันาบคุลากร
ให้เป็นทนุมนษุย์ที่มคีวามพร้อมในยคุดจิทิลั	Service 
Excellence :	ส่งมอบการบรกิารเกนิความคาดหวงัของลูกค้า	
Grid Modernization :	พฒันาและปรบัปรงุระบบไฟฟ้าให้
ทนัสมยั	Asset Management :	มุง่เน้นจดัการสนิทรพัย์ทั้ง
องค์กร	Innovation :	พฒันาความรู้และสร้างนวตักรรมไปสู่
การขยายผลเชงิธรุกจิ	ICT :	จดัการความรู้รองรบัการพฒันา
ระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ	Business Investment : 
มุง่สร้างธรุกจิใหม่รองรบัเทคโนโลยด้ีานพลงังานทดแทน	
	 สดุท้ายนี้	ผมขอขอบคณุผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน	
ที่ร่วมแรงร่วมใจทุม่เทให้แก่การปฏบิตังิานอย่างเตม็ก�าลงัความ
สามารถ	ขอให้ช่วยกนัรกัษาและพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิาน
ให้ดยีิ่งขึ้น	ด้วยการยกระดบัการด�าเนนิงานด้านธรรมาภบิาล	
กฟภ.โปร่งใส	2.0	เสรมิสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัและ
สิ่งแวดล้อมที่ดแีก่องค์กร	โดย	‘มุง่มัน่พฒันาคน ส่งเสรมิ
นวตักรรม สร้างสรรค์ธรุกจิใหม่ ก้าวไกลเทคโนโลยี 
มบีรกิารเป็นเลศิ เปิดเผยโปร่งใส ใส่ใจประชารฐั’	ยดึมั่น
ในค่านยิม	‘ทนัโลก	บรกิารด	ีมคีณุธรรม’	ด้วยหลกั	TRUST+E	
และร่วมกนัผลกัดนัให้	กฟภ.	เจรญิก้าวหน้าเป็นองค์กรชั้นน�าที่
ทนัสมยัระดบัภมูภิาค	ให้บรกิารพลงังานไฟฟ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เพื่อพฒันาคณุภาพชวีติ	เศรษฐกจิ	และสงัคมที่ยั่งยนืต่อไป

เน่ืองในโอกาสวันสถาปนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 57 ปี

(นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว)
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สารผู้ว่าการ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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PEA life
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ
PEA life

คว้าสองรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2560

จ
ทั้งในด้านการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดเีด่นกบัการด�าเนนิงานเพื่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมดเีด่น
	 โดยนายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	รบัรางวลั
รฐัวสิาหกจิดเีด่น	ประจ�าปี	2560	ด้านการเปิดเผยข้อมูลและโปร่งใสดเีด่น	และนาย
สมภพ	เตง็ทบัทมิ	รองผู้ว่าการกจิการสงัคมและสิ่งแวดล้อม	รบัรางวลัการด�าเนนิงาน
เพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมดเีด่น	จากพลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	
ณ	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	เซน็ทรลัเวลิด์	
	 การจดัพธิมีอบรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น	หรอื	SOE	Awards	ประจ�าปี	2560	โดย
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ	(สคร.)	เกดิขึ้นภายใต้แนวคดิ	‘ศาสตร์
พระราชา	พฒันาประชารฐัวสิาหกจิไทย’	เพื่อน้อมน�า	‘ศาสตร์พระราชา’	พฒันา
รฐัวสิาหกจิให้ยั่งยนืด้วยความพอเพยีง	โดยลงทนุให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาติ	
เพื่อความสมดลุทางเศรษฐกจิ	สงัคมและสิ่งแวดล้อม	เสรมิสร้างความแขง็แกร่งของ
รฐัวสิาหกจิให้มคีวามยั่งยนืในระยะยาว	น�าความรู้	นวตักรรมและเทคโนโลยใีน
การให้บรกิารประชาชน	รวมทั้งส่งเสรมิการน�าหลกัคณุธรรมจรยิธรรมมาประยกุต์ใช้
ในการบรหิารจดัการองค์กร	เพื่อให้รฐัวสิาหกจิเป็นองค์กรคณุธรรม 

ากการรกัษามาตราฐานด้านความโปร่งใสขององค์กร	และการท�างานเพื่อ
สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มข้น	รวมถงึเจตนารมณ์แน่วแน่เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่มคีวามโปร่งใสที่ยดึถอืมาโดยตลอด	ในที่สดุการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	ได้คว้า	2	รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น	ประจ�าปี	2560	
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นครหลวง	การประปาส่วนภูมภิาค	
กรมราชทณัฑ์และองค์การตลาด	
	 ในส่วนของ	กฟภ.	นั้นได้มกีารจดั
อบรมหลกัสูตร	‘การตดัต้นไม้ให้ถูกต้อง
ตามหลกัสูตรรกุขกรรม’	ให้กบัผู้ต้องขงั
ที่ใกล้พ้นโทษจากเรอืนจ�าและทณัฑสถาน 
จ�านวน	7	แห่ง	ระหว่างวนัที่	7	-	31	
สงิหาคม	2560	จ�านวน	7	รุ่น	รุ่นละ
ไม่เกนิ	50	คน	รวม	350	คน	โดยใช้
เวลาอบรม	2	วนั	หมนุเวยีนไปตาม
สถานที่ต่าง	ๆ	เช่น	พทัลงุ	ปราจนีบรุี	
ระยอง	จนัทบรุี	นครสวรรค์	เพชรบูรณ์	
และเพชรบรุ	ีส�าหรบัการจดัอบรมครั้งนี้
ประกอบด้วย	3	หลกัสูตร	ได้แก่	การ
ตดัต้นไม้ให้ถูกต้องตามหลกัรกุขกรรม

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	การเดนิ
สายไฟฟ้าภายในอาคารโดยการไฟฟ้า
นครหลวง	และหลกัสูตรช่างประปา
เบื้องต้น	โดยการประปานครหลวงและ
การประปาส่วนภูมภิาค	
		 หลกัสูตรดงักล่าวได้รบัการบรรจุ
ในโครงการ	‘เตรยีมความพร้อมก่อน
ปล่อย’	ของกรมราชทณัฑ์	ซึ่งในปี	2560	
มผีูต้้องขงัเกอืบ	600	คน	จาก	1,050	คน	
สนใจเข้ารบัการอบรม	โดยผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว	จะมทีางเลอืกในการ
ประกอบอาชพีสจุรติที่ตรงกบัความ
ต้องการในตลาดแรงงาน	มรีายได้เลี้ยง
ดูตนเองและครอบครวัเพื่ออนาคตที่ดี
หลงัได้รบัอสิรภาพ	  

สร้างโอกาสให้ผู้ต้องขัง มีงานทำาหลังพ้นโทษ

อ
ความบบีคั้นให้ผู้ร้ายกลบัใจ	หวนคนืไป
กระท�าความผดิได้ซ�้าอกี	การไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จงึร่วมสร้างโอกาส
ให้คนกลุ่มนี้	ได้พฒันาความรู้และ
มอีาชพีที่สจุรติท�าต่อไปในอนาคต	
โดยเข้าร่วมโครงการ	‘มหาดไทย	5	
รฐักจิสมัพนัธ์	รวมพลงัสร้างสขุให้
ประชาชน’	ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวง
มหาดไทย	ด�าเนนิการร่วมกบัหน่วยงาน
รฐัวสิาหกจิในสงักดัอกี	5	แห่ง	คอืการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	การประปา

าจไม่ใช่เรื่องง่ายที่สงัคมจะ
ให้โอกาสผู้ต้องขงัหลงัพ้น
โทษ	แต่การกดดนัและปิดใจ
ไม่ยอมรบั	กอ็าจจะยิ่งเพิ่ม
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ค
ภาคเหนอืและตะวนัออกเฉยีงเหนอื
ของประเทศไทย	ท�าให้เกดิภาวะ
น�้าท่วมฉบัพลนั	ประชาชนบางส่วน
ไม่มทีี่อยู่อาศยั	ขาดแคลนอาหาร
และเครื่องสาธารณูปโภค	การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค	(กฟภ.)	จงึได้จดัสรรก�าลงั
พลลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ทั้งระหว่างและหลงัน�้าลด	
	 กฟภ.	ในฐานะผู้ให้บรกิารด้าน
พลงังานไฟฟ้าแก่ประชาชน	ได้จดั
รวมพลเฉพาะกจิ	ช่วยบรรเทาทกุข์
ผู้ประสบภยัยงัพื้นที่ที่ได้รบัความ
เดอืดร้อน	การให้ความช่วยเหลอืใน
ครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการมอบอาหาร	
ถงุยงัชพี	และเงนิบรจิาคที่ได้จาก
ธารน�้าใจของคน	กฟภ.	อาทิ	เงนิ

วามเดอืดร้อนจากพาย ุ
โซนร้อน	‘เซนิกา’	(SONCA)	
ที่ได้พดัพาน�าความเสยีหาย
มาสู่บ้านเรอืนในพื้นที่ทาง

ผสานใจช่วยน้ำาท่วมอีสาน 
บรจิาค	1	ล้านบาทในนามของ	กฟภ.	
ที่ได้ร่วมบรจิาคให้กบัผู้ประสบภยั
น�้าท่วมในงาน	‘ประชารฐัร่วมใจ	
ใต้ร่มพระบารม’ี	รวมทั้งเงนิบรจิาค	
80,000	บาทจากผู้บรหิาร	พนกังานและ
ชมรมผู้จดัการในสงักดั	กฟก.1	โดยมี
นายสมลกัษณ์	กิ่งมาลา	ผู้อ�านวยการ	
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเขต	1	(ภาคกลาง)	
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	(กฟก.1)	
เป็นตวัแทนมอบเงนิจ�านวนนี้ให้กบั
นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผูว่้าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเพื่อน�าไป
ช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยัต่อไป	
	 ในส่วนของการลงพื้นที่ขณะน�้าท่วม	
กไ็ม่เคยเป็นอปุสรรคในการท�างาน
ของชาว	กฟภ.	แต่อย่างใด	ดงัเช่น	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เขต	2	(ภาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนอื)	อบุลราชธานี	
มอบถงุยงัชพีให้กบัผู้ประสบอทุกภยัใน
เขตพื้นที่	อ�าเภอเสลภูม	ิจงัหวดัร้อยเอด็	

และมอบเงนิบรจิาคอกีจ�านวน	25,000	
บาท	ขณะเดยีวกนัได้มอบอาหารจ�านวน	
8,000	กล่อง	ให้กบัผู้ประสบภยัใน
พื้นที่อ�าเภอวารนิช�าราบ	และจงัหวดั
อบุลราชธานอีกีด้วย	
	 ด้าน	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อ�าเภอ
วารนิช�าราบ	ไปมอบถงุยงัชพี	110	ถงุ	
ให้แก่เขตชมุชนที่อาศยัอยูร่มิฝ่ังแม่น�้ามูล	
ซึ่งประกอบด้วยชมุชนหาดสวนสขุ	
ชมุชนเกตแุก้ว	ชมุชนบ้านดอนงิ้ว	
ชมุชนบ้านท่าบ้งมั่ง	ชมุชนบ้านช่างหม้อ	
ส่วน	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	จงัหวดั
มกุดาหาร	มอบถงุยงัชพี	150	ถงุ	แก่
ผู้ประสบอทุกภยั	บ้านนาหลกั	ต�าบล
พงัแดง	อ�าเภอดงหลวง	จงัหวดั
มกุดาหาร	และ	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
จงัหวดักาฬสนิธุ์	มอบถงุยงัชพี	100	ถงุ	
ให้แก่ประชาชนในอ�าเภอกมลาไสย	
อ�าเภอฆ้องชยั	จงัหวดักาฬสนิธุ์	ขณะที่	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อ�าเภอชมุแพ	ได้
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น�าสิ่งของเครื่องอปุโภค	บรโิภค	น�้าดื่ม	
และเงนิบรจิาคช่วยเหลอืผู้ประสบภยั
ในจงัหวดัสกลนคร	และพื้นที่ภาคอสีาน
ตอนบน	
	 ภายหลงัน�้าลด	นายเสรมิสกลุ	
คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วน
ภูมภิาคได้เข้าตรวจเยี่ยมระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้า	และสอบถามสถานการณ์การ
จ่ายไฟของ	กฟภ.	รวมทั้งเดนิทางไปให้
ก�าลงัใจและมอบถงุยงัชพีแก่พนกังาน	
กฟภ.	ที่ประสบภยัน�้าท่วมในจงัหวดั
สกลนคร	พร้อมร่วมกจิกรรม	‘Big	
Cleaning	Day	ย้อมบ้านล้างเมอืง’	ส่วน	
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	อ�าเภอเสลภูม	ิ
จงัหวดัร้อยเอด็	ได้จดัหาเจ้าหน้าที่
เพื่อตรวจสอบสภาพความเสยีหาย
ของอปุกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า	และให้
ค�าแนะน�าการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภยั	
ยงัพื้นที่อ�าเภอโพธิ์ตาก	จงัหวดัร้อยเอด็	
ด้วยเช่นกนั	 
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PEA exclusive
เร่ือง: กองประชาสัมพันธ์
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‘เราจะต้องเดินหน้าไปด้วยกัน’
เสริมสกุล คล้ายแก้ว

ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การดำารงความเป็นองค์กรทีม่อีายุยืนยาวถึง 57 ปีนัน้ ย่อมผ่านการฝ่าฟันปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ นานา 
ซึง่ต้องหล่อหลอมพนกังานขององค์กรให้มนีำา้จตินำา้ใจเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกัน เพ่ือนำาพาองค์กรนัน้บรรลสุูเ่ป้าหมาย 

และในวาระครบรอบปีที ่57 ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (กฟภ.) ในเดอืนกันยายนนีเ้อง ย่อมเป็นทีป่ระจกัษ์ชดัว่า วนัเวลา
ทีผ่่านมา รฐัวิสาหกิจชัน้นำาของประเทศแห่งนีต้้องผ่านอะไรต่อมอิะไรมามากมายขนาดไหน และเพือ่ก้าวเข้าสูปี่ที ่58 

อย่างสง่างาม ‘สายใจไฟฟ้า’ จงึขอนำาวาทะอันน่าจดจำาของคุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
มาเล่าสู่กันฟังอีกครัง้ ซึง่นบัจากวนันีเ้ป็นต้นไป...เราทกุคนจะต้อง ‘เดนิหน้าไปด้วยกัน’

	 ปีนี้เราจะได้เหน็ความคบืหน้าของ	Smart	Grid	และจะมี
การเพิ่มเตมิ	Substation	รุ่นใหม่	ๆ	ให้เป็น	Smart	Substation	
ซึ่งควบคมุการจ่ายไฟฟ้าด้วยคอมพวิเตอร์ทั้งหมดในระบบ	
IEC	6.890	รวมทั้งเรื่อง	Big	Patrolling	ซึ่งผมถอืว่าเป็นกจิกรรม
ยคุ	4.0	แทบทั้งสิ้น	เรื่องต่อไปคอืการบรหิารสนิทรพัย์ที่ต้องท�า
ทั้งองค์กร	ตั้งแต่ต้นน�้าถงึปลายน�้า	เราก�าลงัจะได้	Roadmap	
ออกมาและม	ีISO	มาตรฐานรบัรองด้วย	โดยมเีป้าหมายที่จะ
เดนิไปถงึการรบัรอง	ISO	55000	ทางด้าน	Innovation	เราเป็น
หน่วยงานที่เน้นนวตักรรม	ซึ่งจะเน้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น	
ปีนี้เรามกีารจดังาน	Innovation	Day	และตั้งเป้าขยายผล
นวตักรรมไปสู่เชงิพาณชิย์อย่างน้อย	5	ชิ้นงาน	นอกจากนี้
ในเรื่องของกระบวนการ	ICT	หรอืการพฒันาระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม	เรากท็�ามานานไม่ว่าจะเป็น	e-Slip	ใบเสรจ็
อเิลก็ทรอนกิส์	ตอนนี้เราพฒันา	IOT	ในรูปสมาร์ตโฮม	เรา
ก�าลงัท�า	Data	Center	ที่ส�านกังานใหญ่	เราท�า	IP	Network	
ซึ่งยคุนี้การสื่อสารเป็นระบบ	IP	ทั้งหมด	ทั้ง	video	conference,	
Digital	Radio	และส�าคญัที่สดุคอืเรื่อง	Cyber	Security	หรอืการ
รกัษาความปลอดภยัในระบบสารสนเทศซึ่งเราผ่านการ
ประเมนิ	ISO	27001	แล้ว
	 ส�าหรบัตวัสดุท้ายใน	PEA	4.0	คอืเรื่อง	Business	
Investment	การลงทนุธรุกจิใหม่	เรามกีารเปิดสถานอีดั
ประจไุฟฟ้าส�าหรบัรถยนต์ไฟฟ้า	ที่ผมอยากชี้แจงว่าเราต้อง
รบีท�า	เพราะแนวโน้มการใช้รถ	EV	นั้นเกดิขึ้นอย่างรวดเรว็
เราเป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บรกิารการท�าธรุกจิ	EV	Charging	
และการตดิแผงโซลาร์บนหลงัคาเป็นอกีหนึ่งธรุกจิที่เรา
ประกาศตวัไปแล้ว	เพื่อบอกว่าเราพร้อมให้บรกิารตั้งแต่เริ่มต้น	

นิยาม ‘ดีเอ็นเอ’ ของชาว กฟภ.
	 ผมเชื่อมั่นว่าค่านยิมหลกัของ	กฟภ.	ซึ่งกค็อื	ทนัโลก	
บรกิารด	ีมคีณุธรรม	ซึ่งในปีนี้ได้มกีารเพิ่มค�าว่า	ทนัโลก	
เข้ามาด้วย	สิ่งนี้จะเป็นดเีอน็เอของชาว	กฟภ.	และจะน�าพา
ให้เราพฒันาไปสู่การสร้างองค์กรที่ประสบผลส�าเรจ็	หาก
พนกังานทกุคนร่วมกนัปฏบิตัตินและยดึถอืสิ่งนี้ให้อยู่ใน
ดเีอน็เอ	ในสายเลอืดของชาว	กฟภ.

ที่ผ่านมาได้มีการประกาศนโยบาย PEA 4.0 
ตอนนี้ดำาเนินการถึงขั้นไหนแล้ว
	 นโยบาย	PEA	4.0	เป็นนโยบายที่มุ่งพฒันาทกุด้านซึ่งมี
ทั้งหมดด้วยกนั	7	ด้าน	ด้านแรกคอื	Human	Capital	ตอนนี้
อยู่ในขั้นพฒันาบคุลากรเพื่อรองรบัความเปลี่ยนแปลงหรอื
ธรุกจิใหม่	ๆ	ซึ่งพนกังานยคุใหม่ต้องมทีกัษะด้านคอมพวิเตอร์
หรอืดจิทิลั	เพราะโลกยคุต่อไปเป็นยคุดจิทิลั	เราจะมกีาร
ประเมนิหรอืการวดัที่เรยีกว่า	Digital	Competency	ซึ่งมกีาร
ก�าหนดศกัยภาพด้านดจิทิลัให้พนกังานในองค์กร	มรีะบบ
การวดัผล	และตอนนี้เราก�าลงัอยูใ่นระหว่างการศกึษาเรื่องการ
จดัตั้ง	PEA	Academy	สถาบนัศกึษาครบวงจรส�าหรบันกัเรยีน
ช่างและพนกังาน	ด้านที่สองคอื	Service	เรามแีผนมากมาย	
ทั้ง	GECC	ศูนย์ราชการสะดวก	รวมทั้งการด�าเนนิการด้าน
กรนีออฟฟิศ	เรากท็�ามาเป็นปีที่	2	ตดิต่อกนัแล้ว	ส่วนการ
ให้บรกิารด้านอเิลก็ทรอนกิส์นั้น	อกีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจคอื	
PEA	Smart	Plus	ต่อไปลูกค้าแทบไม่ต้องมาส�านกังาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเลย	ท�าธรุกรรมและตดิต่อเรื่องต่าง	ๆ	
ได้ด้วย	PEA	Smart	Plus
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เราเชื่อมั่นว่าด้วยแบรนด์	ด้วยชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
ลูกค้าย่อมเชื่อมั่นและสนใจที่จะมาใช้บรกิาร	อกีตวัหนึ่งคอื	
Smart	Home	เป็นธรุกจิใหม่ที่เราท�าวจิยั	Smart	Home	นั้นคอื
การตดิตั้งระบบอตัโนมตัเิพื่อใช้ไฟฟ้าในบ้านที่ชาญฉลาดหรอื
บ้านอจัฉรยิะ	และงานวจิยัของเราขยายไปถงึขั้นสามารถ
ด�าเนนิการทางธรุกจิได้	ซึ่งจะเปิดตวัในอกีไม่นาน

คิดอย่างไรกับคำาว่า New Normal
	 ในยคุ	PEA	4.0	ค�าว่า	New	Normal	เป็นศพัท์ในทางการ
บรหิาร	แปลง่าย	ๆ	ได้คอืสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกเ็ป็น	
และกลายเป็นเรื่องปรกติ	ตวัอย่างชดัที่สดุคอื	โทรศพัท์มอืถอื	
เมื่อก่อนมคีนใช้ไม่กี่คน	แต่สมยันี้กลายเป็นเรื่องปรกตไิปแล้ว	
ส�าหรบัผม	New	Normal	ที่น่าสนใจอย่างแรกคอืแผงโซลาร์	
มงีานวจิยัระบวุ่าราคาแผงโซลาร์ลดลงถงึ	400	เท่าตั้งแต่ปี	
ค.ศ.	1970	-	2020	ฟังดูแล้วไม่น่าเชื่อ	
และจากการประชมุ	World	Economic	
Forum	เมื่อเดอืนมนีาคมที่ผ่านมา	ได้
มกีารพูดถงึอนาคตของระบบไฟฟ้า	
เมื่อก่อนทกุบ้านใช้ไฟฟ้าจากระบบ
ไฟฟ้าปรกติ	แต่อนาคต	Grid	จะเป็น
แค่ไฟฟ้าส�ารองและทกุบ้านจะมแีผง
โซลาร์ใช้งาน	แต่ผมอยากจะบอก
ว่าที่เล่ามานี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
มทีั้งหมดและอยู่ในระยะก�าลงัท�า	
บางเรื่องท�าแล้ว	บางเรื่องคดิท�า	
ประเดน็ส�าคญัอยู่ที่เราจะพฒันา
อย่างไรให้ทนัเวลา	เหมาะสมกบั
ความต้องการ	เพราะอนาคตจะเป็น
แบบนี้แน่นอน	ส�าหรบั	New	Normal	
ต่อไปคอืรถยนต์	EV	ถามว่าท�าไมเรา
ต้องรบีตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้า	
รถยนต์	EV	นั้นราคาตกอย่างรวดเรว็	
ปี	2017	ราคารถยนต์ประเภทนี้เทยีบเท่าราคารถชั้นน�าทเีดยีว	
แต่ปี	2021	คาดการณ์กนัว่าราคารถยนต์	EV	จะเทยีบเท่าราคา
รถทั่วไป	คดินะครบัว่าเราจะซื้อรถ	EV	หรอืรถที่ใช้น�้ามนัดี
	 เรื่องต่อไปคอื	Big	Data	มนัเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์	มมีูลค่า
ด้วย	องคฺ์กรที่น�า	Big	Data	มาใช้จะท�าให้เกดิผลผลติสูงขึ้น	
5%	และท�าก�าไรสูงขึ้น	6%	เมื่อเทยีบกบัคู่แข่ง	เรามขี้อมูล
ลูกค้า	19	ล้านราย	ข้อมูลนี้มมีูลค่ามหาศาล	เรามองเหน็
โอกาสนี้กนัไหมครบั	และตวัต่อไปคอื	Internet	of	Things	
อธบิายง่าย	ๆ	คอืต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าพูดคยุกนัผ่านระบบ
อนิเทอร์เนต็	รวมทั้ง	Blockchain	เป็นการท�าธรุกรรมทางบญัชี	
เราก�าลงัจะร่วมมอืกบัธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารกรงุไทย 
พฒันา	National	Blockchain	เรื่องสญัญาค�้าประกนัที่ยงัเป็น
เอกสารอยู่	ถ้าน�าระบบบลอ็กเชนมาใช้	มนัจะเป็นดจิทิลั
ทั้งหมดซึ่งมกีารควบคมุ	ปลอดภยั	สมาร์ต	เชื่อถอืได้	ยงัใช้
ในการจ่ายไฟฟ้าได้ด้วย	และการขายไฟฟ้านี้กน็�าระบบ

บลอ็กเชนมาใช้	ซึ่งยงัไม่เกดิขึ้นในเมอืงไทย	แต่กม็แีนวโน้มสูง
มากที่จะเกดิขึ้นกบั	กฟภ.
	 เรื่องสดุท้ายคอื	Cyber	Security	เทคโนโลยสีารสนเทศมี
ประโยชน์มาก	รวดเรว็	ทั่วถงึ	เชื่อถอืได้	ปัจจบุนัเรามเีครอืข่าย
สื่อสารทั่วประเทศ	และต้องแจ้งพนกังานทั่วประเทศทราบว่า	
ต้องร่วมมอืกนัอย่างไรเพื่อป้องกนัการโจมตจีากแฮก็เกอร์	
ซึ่งต้องขอความร่วมมอืจากพนกังานทกุคนให้ปฏบิตัติามคู่มอื
อย่างเคร่งครดันะครบั

อยากฝากอะไรถึงพนักงานทุกคนบ้าง
	 เรื่องแรก	เป็นเรื่องที่ต้องท�าต่อเนื่องจรงิจงั	นั่นกค็อื	
การไฟฟ้าโปร่งใส	เราท�ามาได้ดแีล้วตั้งปี	2558	-	2559	ตอนนี้
เราประกาศว่าเป็นการไฟฟ้าโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร	และยกระดบั
ไปถงึโปร่งใส	2.0	แล้ว	เราเดนิหน้าอย่างเดยีวและต้องเร่งรดั

ขบัเคลื่อนองค์กร	เรื่องที่สอง	ค�าว่า	
PEA	4.0	ไม่ใช่ค�าพูดเท่	ๆ	แต่ต้อง
พฒันาทั้งองค์กร	การสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร	ต้อง
ร่วมมอืกนัในเรื่องนี้	เพื่อให้พนกังาน
ทกุคนเดนิหน้าไปด้วยกนัตาม
แนวทางนี้	ถ้าไม่พฒันา	เราจะไม่ทนั
ต่อการเปลี่ยนแปลงที่ก�าลงัเกดิขึ้น	
จรงิอยู่ครบัว่าองค์กรเราประสบ
ความส�าเรจ็มากในอดตี	แต่ไม่ได้
รบัประกนัว่าจะส�าเรจ็ต่อไปใน
อนาคต	เราต้องปรบัตวัซึ่งผมจะย�้า
ทกุครั้งที่มโีอกาสพบปะพนกังาน		
					ส�าหรบัเรื่องความปลอดภยันั้น	
เราให้ความส�าคญักบัเรื่องนี้มา
ตลอด	และต้องสร้างกระบวนการ
ท�างานให้เป็นมาตรฐานสมบูรณ์
แบบมากขึ้น	ต้องขยายผลเรื่อง

ความปลอดภยัให้ยั่งยนืเป็นวฒันธรรม	ไม่เพยีงแค่มองเฉพาะ
พนกังาน	ลูกจ้าง	แต่เราต้องมองถงึลูกค้า	ประชาชนด้วย	
ส�าหรบับคุลากร	เรายงัต้องมุ่งเน้นการพฒันาคนต่อไปครบั	
คนของเราต้องได้รบัการพฒันา	ต้องพร้อมท�างานใน
สถานการณ์ที่มคีวามเปลี่ยนแปลง	และสดุท้ายผมขอน้อมน�า
หลกัที่มคีณุค่า	อนัเป็นพระราชด�ารสัของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หวัปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช	ที่ว่า	“การ
พยายามศกึษาวทิยาการ	เทคโนโลยอีนัก้าวหน้าจากทกุสาขา
จากทั่วโลก	แล้วเลอืกสรรส่วนที่ส�าคญัเป็นประโยชน์	น�ามา
ปรบัปรงุใช้ให้พอด	ีพอเหมาะกบัสภาพและฐานะของประเทศ
ของเรา	เพื่อให้ประเทศของเราสามารถน�าเทคโนโลยอีนัทนั
สมยัมาใช้พฒันางานต่าง	ๆ	ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและไม่
สิ้นเปลอืง”	ขอให้เราเทดิทูนพระบรมราโชวาทนี้ไว้เหนอืเกล้า	
และน�าไปใช้ในการท�างานนะครบั  
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THE  ROAD  LEADS
TO  SUCCESS
บนเส้นทางสู่ความเป็นผู้นำาระดับภูมิภาค
ไม่เพียงเป็นองค์กรทีท่ำาหน้าทีใ่ห้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าชัน้นำาของประเทศเท่านัน้ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค (กฟภ.) ยังวางเป้าหมายก้าวขึน้สูก่ารเป็นผูน้ำาใน 
ระดบัภมูภิาค โดยวันนี้ได้มกีารวางแผนยุทธศาสตร์รองรับอย่างชดัเจน 
ในวาระครบรอบ 57 ปี การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค และกำาลงัจะก้าวเข้าสูปี่ที ่58 
อย่างเป็นทางการ ความภาคภูมใิจของพนกังานทกุคนคงไม่ได้อยู่เพยีงได้
ร่วมงานกับองค์กรทีย่ิ่งใหญ่และมอีายุยาวนานเท่านัน้ หากยังเป็นองค์กรทีม่ี
เขม็ทศินำาพาทกุคนก้าวไปข้างหน้าสูอ่นาคตอันสดใส  และนีคื่อ ‘Road Map’ 
สำาคัญ ทีเ่ราควรได้เรยีนรูร่้วมกัน
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PEA focus
ท่ีมา: กองวางแผนวิสาหกิจ
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ
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พนัธมติรทางธุรกิจให้ความสนใจใน กฟภ. 
ทำาให้เกิดการเอือ้ต่อโอกาสในการลงทนุ 

หรือสร้างความร่วมมอืในธุรกิจเก่ียวเนือ่ง

ความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศมกีารเติบโตสงู

กลไกขบัเคล่ือน Thailand 4.0 เอือ้ต่อการยกระดบั
การพฒันานวัตกรรม ทัง้บรกิารและการดำาเนนิงานขององค์กร

นโยบายของแผนบรูณาการพลังงานระยะยาว (PDP AEDP EEP) 
เอือ้ต่อการดำาเนนิธุรกิจขององค์กร

นโยบาย Smart Grid สนบัสนนุการดำาเนนิงาน
ในการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ

นโยบายระเบยีงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
ทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ

และการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ความพร้อมของระบบโครงข่ายไฟฟ้า

ระบบการจำาหน่ายไฟฟ้าทีมี่คุณภาพ
และมคีวามน่าเชือ่ถือ

ภาพลกัษณ์องค์กรในเร่ืองความโปร่งใส 
และความเชือ่มัน่ของประชาชนในการดำาเนินงาน

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศสามารถสนับสนนุ
การดำาเนนิงานในระบบเครือข่ายและจำาหน่ายไฟฟ้า

บคุลากรมคีวามเชีย่วชาญสงูในธุรกิจจำาหน่ายไฟฟ้า

คุณภาพการให้บริการทีดี่กว่าปีทีแ่ล้ว
และเหนือกว่าคู่แข่ง

ฐานข้อมูลลกูค้าทีมี่กระจายอยูใ่นระดับภูมิภาค
ทัง้ลกูค้ารายย่อยและภาคอตุสาหกรรม

จุดแข็ง โอกาส

ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา กฟภ. ได้ดำาเนนิการวิเคราะห์และค้นหา ‘จดุแข็ง’ ขององค์กร ซึง่เป็น
สิง่สำาคัญทีส่ร้าง ‘โอกาส’ ปูทางให้องค์กรเดนิหน้าไปสูเ่ป้าหมายทีว่างไว้ และนีคื่อจดุแข็งและ
โอกาสของ กฟภ. อนัเป็นความท้าทายต่อพนกังานทกุคนทีจ่ะก้าวสู่จดุหมายไปพร้อมกัน

เรียนรู ้‘จุดแข็ง’ รองรับ ‘โอกาส’
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ทศิทางการดำาเนนิงานใน 3 - 5 ปี ข้างหน้า  
เป็นองค์กรทีม่สีมรรถนะสงูและมโีครงสร้างธรุกิจ

ทีเ่อือ้ต่อการพัฒนาธรุกิจ

ทศิทางการดำาเนนิงานใน 6 - 10 ปี ข้างหน้า
มุง่เน้นการดำาเนนิธุรกิจด้านไฟฟ้าครบวงจร 

เพือ่มุง่สู่การเป็นผูน้ำาในภูมภิาค

จัดทำ�โครงสร้�งธุรกิจให้เหม�ะสม สร้�งพันธมิตรเพ่ือรองรับ 
ก�รดำ�เนินธุรกิจ เสริมสร้�งคว�มม่ันคงท�งก�รเงิน

พัฒน�และสร้�งคว�มร่วมมือด้�นนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ท่ีสนับสนุนก�รลงทุนและพัฒน�ธุรกิจใหม่ 

และจัดต้ังสถ�บันวิจัย พัฒน� และนวัตกรรม

ส่งเสริมก�รลงทุนและพัฒน�ธุรกิจท้ังในและต่�งประเทศ 
มีคว�มม่ันคงท�งก�รเงินในระยะย�ว

พัฒน�ให้เป็นองค์กรนวัตกรรมท่ีได้รับก�รยอมรับ
ในระดับน�น�ช�ติ เป็นผู้นำ�ด้�นนวัตกรรมในระดับภูมิภ�ค

พัฒน�ให้เป็นองค์กรท่ีมุ่งเน้นลูกค้�เป็นศูนย์กล�ง  
ลูกค้�มีคว�มผูกพันกับองค์กร

พัฒน�องค์กรสู่คว�มย่ังยืนในก�รดำ�เนินธุรกิจ

ตอบสนองคว�มต้องก�รและคว�มค�ดหวังของลูกค้�ในปัจจุบัน
และอน�คต

ได้รับม�ตรฐ�น CG และ CSR

3 - 5  ปี

OPERATION  EXCELLENCE

INNOVATION

CUSTOMER CENTRIC

SUSTAINABILITY

เข็มทิศขององค์กร

ดำาเนนิธุรกิจตามหลกั 
ธรรมาภบิาลเพ่ือ

การเติบโตอย่างย่ังยืน

มุ่งสูอ่งค์กรท่ีเป็นเลศิใน
ด้านจำาหน่ายกระแสไฟฟ้า  
โดยพัฒนาประสทิธภิาพ

ของทุกระบบงาน

มุง่เน้นการตอบสนอง
ความต้องการของ

ทกุกลุ่มลกูค้า

การบริหารจดัการ
ธรุกิจเก่ียวเนือ่ง
เพือ่ความย่ังยืน

ขบัเคลือ่นองค์กรให้
ทนัสมยัด้วยทนุมนษุย์ 

เทคโนโลยีดจิทิลั
และนวัตกรรม

 ส่งเสริมให้องค์กร        
 เติบโตอย่�งย่ังยืนต�ม    
 กรอบแนวท�ง SDGs    
 และแนวปฏิบัติท่ีดี 
 ต�มกรอบ DJSI

 ให้คว�มสำ�คัญและ  
 ตอบสนองต่อกลุ่ม
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 จำ�หน่�ยไฟฟ้�ท่ีได้ 
 คุณภ�พในระดับ
 ภูมิภ�ค 

 บริห�รและจัดสรร 
 สินทรัพย์ และสร้�ง  
 คว�มม่ันคงท�งก�รเงิน

 ปรับปรุงกระบวนก�ร 
 ดำ�เนินง�นให้สอดคล้อง
 กับคว�มต้องก�รของ   
 ธุรกิจและทิศท�งองค์กร

 สร้�งคว�มผูกพัน 
 กับลูกค้�

 แสวงห�โอก�ส  ยกระดับก�รบริห�รและ   
 ศักยภ�พของทุนมนุษย์

 ส่งเสริมและพัฒน�ขีด 
 คว�มส�ม�รถด้วย เทคโนโลยี 
 ดิจิทัล เพ่ือขับเคล่ือนองค์กร 
 อย่�งมีประสิทธิภ�พ

 เสริมสร้�งคว�มม่ันคง  
 ปลอดภัยและมีเสถียรภ�พ 
 ของเทคโนโลยีดิจิทัล

 ส่งเสริมและสร้�งคว�ม
 ร่วมมือในก�รวิจัยและพัฒน� 
 นวัตกรรมในก�รพัฒน�ธุรกิจ 
 หลัก และธุรกิจเก่ียวเน่ือง

การทำาความเข้าใจและมองเหน็ ‘เป้าหมาย’ ร่วมกัน คือโจทย์ทีพ่นกังานทกุคนต้องหนัมาช่วยกันคิด ริเริม่ และลงมอืทำา 
เพราะสิง่นีคื้อเส้นทางแห่งอนาคตของ กฟภ. เพือ่ก้าวสูบ่ทบาทของการไฟฟ้าแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
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SUSTAINABILITY 
 & GOOD  

GOVERNANCE

INDUSTRIAL 
LEADERSHIP

CUSTOMER 
FOCUSED NEW BUSINESS

ENABLE FOR 
 DEVELOPMENT  
AND GROWTH

STRATEGY ROAD MAP

Road Map...นับจากวันนี้สู่อนาคต 
Road Map ในเชงิยทุธศาสตร์อนัเป็นกรอบการทำางานทัง้หมดของ กฟภ.

เพ่ือครองตำาแหน่งผูน้ำาระดบัภูมภิาคอย่างแท้จรงิ

FINANCE SOCIAL ENVIRONMENT

SATISFYING EXISTING CUSTOMERS
 ยกระดับม�ตรฐ�นของผลิตภัณฑ์และก�ร   

 ให้บริก�รของลูกค้�
 ก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับลูกค้�ใน 

 ระยะย�ว

INNOVATION
 PROCESS

 ส่งเสริมและผลักดันง�นวิจัยไป 
 ใช้ประโยชน์

 ส่งเสริม วิจัย พัฒน�นวัตกรรม 
 เพื่อให้เข้�สู่ม�ตรฐ�นส�กล

DIGITAL TECHNOLOGY
 พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�น  

 เทคโนโลยีดิจิทัล
 พัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถด้�น   

 Cyber Security และก�รบริห�ร 
 จัดก�รเทคโนโลยีดิจิทัลสู่  
 ม�ตรฐ�นส�กล

NEW MARKET
 ส่งเสริมก�รลงทุน และใช้ประโยชน ์

 คว�มร่วมมือเพื่อพัฒน�ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
 ส่งเสริมก�รลงทุน และใช้ประโยชน์คว�ม 

 ร่วมมือ เพื่อพัฒน�ธุรกิจด้�นอนุรักษ์   
 พลังง�น และพลังง�นทดแทน

L&
G

IN
TE

RN
AL

 P
RO

CE
SS

CU
ST

UM
ER

GO
AL

OPERATIONAL  
MANAGEMENT PROCESS

 ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พและคว�ม 
 น่�เชื่อถือของระบบจำ�หน่�ย

 ก�รเสริมสร้�งศักยภ�พของ 
 ระบบจำ�หน่�ย โดย Smart Grid

 เพิ่มประสิทธิภ�พในก�รบริห�ร 
 สินทรัพย์

 ปรับปรุงกระบวนก�รดำ�เนินง�น  
 ให้มีประสิทธิภ�พ โดยให้  
 ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปท�น

REGULATORY AND  
SOCIAL PROCESS

 สนับสนุนก�รใช้พลังง�นอย่�ง 
 มีประสิทธิภ�พ

 ทบทวนกฎหม�ย ระเบียบ  
 ข้อบังคับ เพื่อรองรับก�รดำ�เนิน  
 ง�นในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง  
 กำ�กับก�รดำ�เนินง�นของบริษัท 
 ในเครือเพื่อให้เกิด Synergy

HR CAPITAL
 ส่งเสริมก�รบริห�รทุนมนุษย์
 เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร

ORGANIZATIONAL CAPITAL
 ส่งเสริมและพัฒน�องค์กรสู่

 คว�มยั่งยืน
 Stakeholder Engagement
 Change Management
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ปัจจัยสำาคัญสู ่
ความสำาเร็จ

พร้อมรองรบั
การดำาเนนิงานของ
ธรุกิจใหม่ในอนาคต 

ทนัเทคโนโลยีใน
ยุคดจิทิลั มคีวามยืดหยุ่น 
และสามารถทำางานแบบ

บรูณาการ

ขยายการลงทนุ 
ในธรุกิจใหม่ ๆ  

ทีใ่ห้ผลตอบแทนสงูข้ึน 
และสอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อม 

ของอตุสาหกรรม 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
หรือจดัต้ังบริษัทในเครือ 

โดยเป็นโครงสร้างและ
การกำากับดแูลท่ีคล่องตัว
เพ่ือรองรับการดำาเนินงาน
ของธรุกิจใหม่รวมถึงระบบ

งานและกระบวนการท่ีมี
ประสทิธิภาพ พร้อมปรับตัว

กับการแข่งขันของผูเ้ล่น
หน้าใหม่อยู่เสมอ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดจิทิลั ถือเป็นปัจจยัสำาคัญ 

ในการขบัเคลือ่นองค์กร 
และสร้างความได้เปรยีบ
เหนอืคู่แข่งในธรุกิจใหม่
บคุลากรทีม่ศัีกยภาพ

เพิม่ประสิทธิภาพ
การใช้สินทรพัย์ 

และเพิม่ Productivity 
ในการทำางานโดย
ใช้เทคโนโลยีดจิทิลั

มาสนบัสนนุ

ทกุองค์กรย่อมต้องมเีป้าหมายของการเป็น
ผูน้ำาในธุรกิจนัน้ ๆ และการขบัเคลือ่นองค์กร
ไปสู่การเป็นผูน้ำาระดบัภูมภิาค กฟภ.จำาต้อง 
อาศัยปัจจยัสำาคัญทีจ่ะช่วยผลกัดนัให้ก้าวไป 

บนเส้นทางแห่งความสำาเร็จได้อย่างมัน่คง
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เพราะทุกคำาจากพี่ คือความปรารถนาดีที่มีให้น้อง
มีคำากล่าวว่า ‘คน’ คือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด ประสบการณ์ในชีวิตของคน ๆ หนึ่ง เป็นเหมือนตำาราเล่มใหญ่

ที่เราสามารถเรียนรู้ ได้ ไม่มีวันหมด และนี่คือโอกาสครั้งสำาคัญที่จะได้เรียนรู้ทุกถ้อยคำาจากบุคคล
ผู้เป็นเหมือน ‘พี่’ ในครอบครัวของชาว กฟภ. แม้วันนี้พวกเขากำาลังอำาลาช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิต

เพื่อก้าวไปสู่เส้นทางสายใหม่ แต่ความผูกพันฉันท์พี่น้องยังคงแนบแน่น...ไม่เสื่อมคลาย

PEA จากพี่ถึงน้อง
เรียบเรียง: กองบรรณาธิการ

 • ฉบับท่ี 9 / 2560  17
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“คนเราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้
จะทำาให้เราแอ็คทีฟ ถ้าเราทำางานเหมือนเดิมทุก ๆ วัน 
ก็จะเกิดความเฉื่อย ยิ่งพอรู้ ในงานเดิมมาก ๆ ไม่ต้อง
เรียนรู้อะไร ก็ยิ่งเฉื่อย ประสิทธิภาพการทำางานลดลง 
เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 

ยิ่งมีความรูใ้นงานหลาย ๆ ด้าน จะช่วยเปิด
มมุมองให้กว้างขึน้ ทำางานดีขึ้น และสามารถ
มองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง การเรียนรู้งาน
หลายด้านเป็นเรื่องดี ทำาให้คนแอ็คทีฟ 
เจองานใหม่ก็ต้องศึกษา ที่สำาคัญอย่า
กลัวที่จะเสนอความคิดเห็น ต้องพูด 
ต้องเสนอความเห็นแล้วจะทำาให้
บรรยากาศการประชุมดีขึ้น”

วิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์  
รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

 เราต้อง
พยายามเรียนรู้และ

พัฒนาตัวเอง ยิ่งมีความรู้
ในงานหลาย ๆ ด้าน ก็จะ

ช่วยเปิดมุมมองให้
กว้างขึ้น ทำางาน

ดีขึ้น 
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พลัลภ ภญิโญววัิฒน์  
รองผู้ว่าการประจำาผู้ว่าการ

 “สำาหรับคนทำางานหนัก อย่าน้อยใจที่ตัวเองทำางานเยอะ
กว่าคนอื่นเพราะการทำางานหนักเป็นสิ่งที่สามารถสร้าง
ประโยชน์ต่อตัวเอง การทำางานหนักทำาให้เราได้ความรู้ 
ได้ประสบการณ์ที่สามารถส่งเสริมให้ตัวเองได้เติบโต
และเป็นกำาลังหลักสำาคัญในการทำางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรต่อไปในอนาคต  อยากให้
น้อง ๆ ทุกคนเชื่อมั่นว่าคุณค่าของคนเรานั้นแตกต่างกัน 
ซึ่งการทำางานอย่างจริงจังนั่นเองที่ทำาให้เราต่างกัน 
ต่างคนก็ต่างงาน และทุกคนก็ได้รับผลตอบแทนตาม
ความเป็นจริง แต่ละองค์กรล้วนมีระบบประเมินผลของ
แต่ละหน้าที่ แต่ละสายงาน เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่า
ทำางานหนักแล้วจะไม่มีใครเห็น ทั้งองค์กรและผู้บริหารรู้ 
เห็น และดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อย่าหมดแรง 
หมดกำาลังใจ ขอให้มองไปข้างหน้า และอยากฝากให้น้อง ๆ 
ทุกคนช่วยกันผลักดัน ENCOM เพราะนี่จะเป็นบริษัทที่ช่วย
สร้างรายได้ให้กับ กฟภ. ระยะยาวได้ในอนาคต”

 อย่าหมดแรง 
หมดกำาลังใจ ขอให้
มองไปข้างหน้า 
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สาคร พยัคฆเรอืง
รองผู้ว่าการปฏิบัติการและบำารุงรักษา

 “อยากให้น้อง ๆ ทกุคนขยันหมัน่เพยีร การเปลีย่นแปลง
ครั้งนี้เป็นแบบ disruptive ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบที่
แล้วมา เรียกว่าพลิกผันเลยก็ว่าได้ จะมากน้อยแค่ไหนก็
ยังไม่มีใครเปรียบเทียบ ทุกคนต้องทุ่มเททั้งแรงกายและใจ
บริหารการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเจอในอนาคต และมุ่งมั่น
ขับเคลื่อนองค์กรในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคที่ถือเป็น
คลื่นลูกใหญ่ การอยู่กับสิ่งเก่า ๆ คงไม่ใช่คำาตอบที่ดีที่สุด 
แต่เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 
ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมใช้ ไม่ได้แล้ว ต้องคิดใหม่ มันเป็น
สิ่งใหม่ทั้งนั้น ต้องมีจินตนาการจากองค์ความรู้และ
ความชำานาญ ประสบการณ์ที่มี บวกกับแนวโน้มของ
เทคโนโลยี และที่สำาคัญเราต้องมีสติพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อยากฝากให้ทุกคนลด ละ เลิก
ทุจริตโดยสิ้นเชิงเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร”

 การอยู่กับสิ่งเก่า ๆ คงไม่ใช่คำาตอบที่ดีที่สุด 
  แต่เราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ 
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ศัลยา ศุภตระกูล
รองผู้ว่าการบัญชีและการเงิน

“แม้ปัจจุบันเราต้องทำางานกันหนักมาก ตัวงานมีปริมาณงานมากก็จริง แต่วันนี้คงต้องยอมรับว่าเรามีเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยผ่อนแรงได้เยอะแยะมากมาย และทุกคนก็น่าจะได้ปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ทันต่อเทคโนโลยี ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
นั่นเอง อยากให้น้อง ๆ ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ร่วมกันปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และที่สำาคัญเราต้องทำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถเพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับฟังความเห็นของพวกเรา 
เพราะฉะนั้นพลังของทีมเวิร์กเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด”

 อยากให้น้อง ๆ ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
ร่วมกันปรับเปลี่ยนกระบวนการทำางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



22  • ฉบับท่ี 9 / 2560

ฉตัรชยั ทวีโภค
รองผู้ว่าการประจำาผู้ว่าการ

 “สำาหรับผู้บริหารนั้น บางครั้งการ
คุยกันระหว่างสายงานมันทำาให้งานเดินไป
ได้เร็ว แม้งานมีความซับซ้อน แต่เราต้อง
มองดูประโยชน์โดยภาพรวม การเป็น
ผู้บริหารต้องเปิดใจ มองประโยชน์ของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหลัก ถ้าเรา
สร้างพนักงานระดับ Talent ขึ้นมา สร้าง
มุมมองให้เขาเป็นอย่างนี้ พอวันหนึ่งเขาได้
ขึ้นไปเป็นผู้บริหาร เขาก็จะพร้อมทำางาน
 ในส่วนพนักงานระดับผู้ปฏิบัติการ 
อยากจะฝากถึงพนักงานรุ่นก่อนว่า 
บางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็ทำาให้เราได้
พบโอกาสที่ดีกว่า ได้แสดงทักษะความ
สามารถ การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความเสี่ยง 
เราต้องสร้างตัวเราเองให้ชอบงานที่ทำา ถ้า
ชอบงานที่ทำา ไม่ว่าใครมอบหมายอะไร เราก็
พร้อมจะทำาให้สำาเร็จ และสำาหรับพนักงาน
รุ่นใหม่ มุมมองเด็กรุ่นใหม่เท่าที่สัมผัสนั้น 
พวกเขาจะคิดต่าง ซึ่งไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมเดิม
ของ กฟภ. ไม่ดี แต่เพราะเด็กรุ่นใหม่มีความ
มั่นใจในตัวเองสูง อาจคิดว่าความสามารถ
ตัวเองมีมากมาย ทำาไมให้ทำางานแค่นี้ ทำาไมต้อง
นั่งฟังว่าระเบียบต้องทำาอย่างนี้ ๆ ทำาไมลัดขั้นตอนไม่ได้ 
ก็ต้องฝากว่า กว่างานต่าง ๆ จะมาถึงตรงนี้ได้ล้วนผ่าน
กระบวนการละเอียดอ่อนหลายมิติมากมาย”  

 การเป็น
ผู้บริหารต้องเปิดใจ 
มองประโยชน์ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เป็นหลัก 
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“หลักการทำางานที่ยึดถือมาโดยตลอดคือ หลักคิดของ
หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ กับท่านพุทธทาสภิกขุ 
ซึ่งบอกไว้ว่าการทำางานคือการปฏิบัติธรรม เนื่องจาก
ในการทำางาน เราอาจจะเจอในสิ่งไม่พึงประสงค์ แต่ถ้ามี
ความอดทน มีความเพียร และซื่อสัตย์สุจริต งานนั้นก็
ย่อมประสบความสำาเร็จ สำาหรับน้อง ๆ ที่อาจจะได้งาน
ไม่ถูกใจ งานยากหรือไม่ค่อยถนัด ตามพระราชดำารัสของ

 ในการทำางาน เราอาจจะเจอในสิ่งไม่พึงประสงค์ แต่ถ้ามีความอดทน 
มีความเพียร และซื่อสัตย์สุจริต งานนั้นก็ย่อมประสบความสำาเร็จ 

วันทนย์ี เพยีรผดงุสทิธ์ิ
ผู้ช่วยผู้ว่าการอำานวยการ
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ในหลวง กล่าวไว้ว่า คนเรานั้น ถ้ามีโอกาสแล้ว มีงานให้ทำา 
ไม่ว่างานนั้นจะเป็นอย่างไร อย่าไปตั้งเงื่อนไขที่จะไม่ทำางาน 
ถึงแม้จะจบไม่ตรงกับสายงาน แต่โดยพื้นฐานการศึกษา
ของเรา ย่อมทำาให้ปฏิบัติงานทุกอย่างได้ เพียงอย่าท้อถอย 
ขอให้มีความขยัน อดทนและซื่อสัตย์เป็นหลัก ทุกอย่างก็
จะประสบความสำาเร็จได้”
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ศิรมิา เมอืงคุ้ม
ผู้ช่วยผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล

“ในชีวิตการทำางาน ขออย่าให้คำานึงถึงแต่ตัวเอง ให้ระลึกเสมอว่าเราไม่ใช่ตัวคนเดียว เรามีครอบครัว มีเพื่อนร่วมงาน 
ซึ่งการทำางานจำาเป็นต้องทำาเป็นทีม กับผู้บังคับบัญชาแม้บางครั้งความเห็นอาจไม่ตรงกัน ก็ถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในเมื่อเขา
ผ่านประสบการณ์มามากกว่า มุมมองในการทำางานย่อมมีมากกว่า เราควรน้อมรับในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องงานหรือคำาแนะนำา นอกจากนี้ อยากให้นึกถึงเสมอว่าทุกคนมีส่วนทำาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวไปถึงจุดมุ่งหมาย 

และภารกิจที่สำาคัญได้ ไม่ใช่ว่าตำาแหน่งเล็ก ๆ แล้วไม่สำาคัญ ทุกตำาแหน่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของฟันเฟือง เพราะถ้าน็อต
ตัวเล็กๆ หายไป ย่อมมีผลกับเครื่องจักรได้เช่นกัน”

 ทุกคนมีส่วนทำาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวไปถึงจุดมุ่งหมาย
และภารกิจที่สำาคัญได ้
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ไสยสนิ ญาโณทยั
ผู้อำานวยการสำานักตรวจสอบภายใน

“การทำางานจะทำาตามหน้าที่อย่างเดียวไม่ได้ เราต้อง
มีสังคมกับคนใน กฟภ. ด้วยกันบ้าง ไม่ใช่ว่าอยู่ฝ่าย
ตรวจสอบแล้วจะไม่สังคมกับใครเลย เพราะถ้าเราอยู่
คนเดียว อยู่กับสายงาน หากไม่เข้าสังคมกับใคร ไม่มี
ทางทำาให้เราเหน็งานภาพกว้าง ไม่เข้าใจรายละเอยีด 
เดนิไปได้ไม่ไกล และอยูใ่นสายงานนีย้าก เราต้องมอง
อนาคต สามารถปรับตัวได้ มองบวก บางคนอยู่
ตรวจสอบแต่มองลบตลอด พยายามจับผิดเขาให้มาก

ที่สุด ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นขนาดนั้น อยากบอกให้
พวกเรารัก กฟภ. เราต้องช่วยกันดูแลองค์กร

ของเรา องค์กรของเราใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ 
ของโลกเลยนะ จะทำาอะไรก็ควรคิดถึง

องค์กรไว้ก่อน ต้องช่วยกันดูแล”

 เราต้องช่วยกัน
ดูแลองค์กรของเรา 

จะทำาอะไรก็ควรคิดถึง
องค์กรไว้ก่อน ต้อง
ช่วยกันดูแล 



26  • ฉบับท่ี 9 / 2560

จันทร์จริา ธญัญาโภชน์
ผู้อำานวยการสำานักผู้ว่าการ

 “พี่รู้สึกภาคภูมิใจ เพราะการทำางานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นั้นเป็นอะไรที่ได้กำาไรชีวิตจากเพื่อนทั่วประเทศ พี่ว่าไม่มี
หน่วยงานไหน ที่เราจะมีเพื่อนทั่วประเทศ อยากฝากถึงน้อง ๆ 
สายงานนี้ว่า เลขาฯ ต้องพบความกดดันจากผู้คนหลากหลาย 
เราต้องเข้าใจว่าคนมีหลายประเภท ให้เราทำางานด้วยจิตใจบริการ 
ทุ่มเท เสียสละ ทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่าทำางานแบบคาดหวังเด็ดขาด 
พี่เห็นมาเยอะมาก เขาจะไม่พบความสุข
 นอกจากนี้ การช่วยเหลือคนอื่นก็สำาคัญ ถึงไม่ใช่งานของเรา 
เราก็ควรช่วย ต้องมีนำ้าใจกับเพื่อนร่วมงาน ถึงวันนี้เจ้านายยังไม่เห็น 
แต่วันหนึ่งก็ต้องมีคนเห็น การทำางานด้วยจิตใจบริการอาจเหนื่อยมาก 
แต่สุดท้าย วันหนึ่งที่เรามาถึงจุดนี้เราจะมีเพื่อนเยอะไปหมด สิ่งที่เรา
เคยช่วยคนอื่น พี่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาตอบแทนเรา น้อง ๆ ที่เราเคยดูแล 
ตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตกันหมด แล้วพวกเขาก็กลับมาดูแลเรา 
ชีวิตไม่เคยมีเรื่องตัวเอง มีแต่เรื่องคนอื่นหมด ถึงจะเหนื่อย
แต่ก็มีความสุขนะ”

 ให้เราทำางานด้วยจิตใจ
บริการ ทุ่มเท เสียสละ 
ทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด อย่า
ทำางานแบบคาดหวัง 
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 “การทำางานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดเวลา 40 ปี 6 เดือน 
15 วัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้พัฒนาไปมากจนเป็นองค์กรอันดับ
ต้น ๆ เพราะพวกเราช่วยกันทุ่มเทกำาลังกาย กำาลังใจ และต้องขอ
ขอบพระคุณองค์กรที่ให้ผมมีทุกอย่างในวันนี้ จึงขอให้ทุกท่าน
รักองค์กรให้มาก ๆ แล้วช่วยกันปฏิบัติตามค่านิยม ทันโลก บริการดี
 มีคุณธรรม จดจำาไว้ในใจของทุกท่านด้วย
 ในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปีที่ 57 ผมขออาราธนา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านนับถือ 
ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดอะไรขอให้สมปรารถนา และ
ร่วมกันพัฒนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นองค์กรอันดับ 1 ของ
ประเทศต่อไป”

“เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน	 กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย
ต้องอ�าลาจากกันแสนอาลัย	 แต่สายใจความผูกพันยังมั่นคง
 กฟภ. เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง ที่ให้ความอบอุ่น ความสุข ตลอด
เวลา 38 ปีของชีวิตการทำางานกับ กฟภ. รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดี
คนหนึ่งที่ได้รับโอกาสก้าวมาสู่องค์กรแห่งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำาคัญ
ที่สุดในชีวิต ทำาให้ ได้รับแต่สิ่งดี ๆ ทั้งความสุข ความมั่นคง ตลอดจน
ความสำาเร็จในหน้าที่การงาน ต้องขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ
พนักงานทุกคนที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ และที่ลืมไม่ได้คือ 
กฟภ. องค์กรที่เป็นผู้ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนทำาให้เกิดความสำาเร็จของ
ชีวิตในวันนี้
 ตลอดชีวิตการทำางานที่ กฟภ. ผมมีโอกาสเห็นการพัฒนาองค์กร
และคุณภาพของ กฟภ. มาตามลำาดับ จนก้าวมาเป็นองค์กรชั้นนำา 
จึงคาดหวังว่า พนักงาน กฟภ. ทุกท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ จะอาศัยความ
รัก ความสามัคคี การให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกันของพนักงาน
ทุกคน รวมทั้งความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นพลังขับเคลื่อนช่วยเสริมให้ 
กฟภ. ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

 ขอให้ทุกท่านรักองค์กรให้มาก ๆ แล้วช่วยกันปฏิบัติตามค่านิยม 
ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม จดจำาไว้ในใจของทุกท่านด้วย 

ชชูยั สขุแสนเจรญิ
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดขอนแก่น

สญัชยั เลาห์ทวี 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดอุบลราชธานี

 ขอบคุณความร่วมมือร่วมใจของ
พนักงานทุกคนที่ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรค
ต่าง ๆ และที่ลืมไม่ได้คือ กฟภ. องค์กรที่เป็น
ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนทำาให้เกิดความสำาเร็จ
ของชีวิตในวันนี้ 
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นาวิน บุศย์ประยูร
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบุรี

 ผมรู้สึกว่าตนเองเป็นคนโชคดีคนหนึ่ง  ที่ได้รับโอกาส
ก้าวมาอยู่ในรั้ว  กฟภ. เริ่มด้วยการเป็นนักเรียนช่าง
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 7 เมื่อปี 2517  
ซึ่งเป็นโอกาสที่ได้เรียนรู้งานของ กฟภ. และเกิดการ
เตรียมพร้อมในการบรรจุเป็นพนักงานช่างในปี 2520 
ที่ กฟต.1 จนถึงปี 2542 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ 
และได้ปฏิบัติงานในตำาแหน่ง ผจก. จนถึงวันเกษียณอายุ
งานเป็นเวลา 18 ปี
 ข้อคิดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  คือการมีเป้าหมายและ
แผนที่ชัดเจน หากเป้าหมายค่อนข้างยาวย่อมต้องใช้เวลา
มาก   จึงต้องกำาหนดเป้าหมายระหว่างทางเพื่อจะได้มี
กำาลังใจในการทำางาน  โดยทำางานในหน้าที่รับผิดชอบ
และได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด สิ่งอื่นใดที่เราไม่ได้รับผิดชอบ

 ต้องสนใจสิ่งรอบข้างทุกอย่าง และถือว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
พยายามหาโอกาสในสิ่งที่แปลก ๆ ใหม่ ๆ  เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่า 

ไม่ได้รับมอบหมายก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ความสนใจ 
เป็นความจำาเป็นที่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างทุกอย่างและถือว่า
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ พยายามหาโอกาสในสิ่งที่
แปลก ๆ ใหม่ ๆ  เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่า
 จากช่วงเวลาที่ปฏิบัติงานกับ กฟภ. เป็นเวลา 40 ปี 
ได้เห็นการพัฒนาองค์กรและคุณภาพงานบริการของ 
กฟภ. มาตามลำาดับ จนก้าวขึ้นมาเป็นองค์กรชั้นนำาและ
มีความเชื่อมั่นว่าความรัก ความสามัคคี การให้ความ
เคารพนับถือซึ่งกันและกัน รวมทั้งการตระหนักถึง
คุณธรรมและจริยธรรม จะช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และการบริการลูกค้าสู่ความเป็นเลิศ
และมีความต่อเนื่องที่ยั่งยืนในการเสริมสร้างแบรนด์ของ 
กฟภ. ให้แข็งแกร่ง เป็นที่ชื่นชม และมุ่งสู่สากลในที่สุด” 
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หรือสมัครสมาชิกได้ท่ี

www.pea.co.th/saijaifaifa

หลากหลายความรู้คู่ความเพลิดเพลิน
วันน้ี สามารถติดตามอ่าน วารสาร                       ผ่านทาง
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ริมทางแวะชิม
เร่ือง ชายกาง  ภาพ วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ทั้งร้านค้าที่เพิ่งเปิดกจิการใหม่หรอืขยายกจิการมา	หนึ่งในนั้น	
คอื	ร้านอาหารจนีกวางตุ้ง	‘หยิ่วกี่’	ซึ่งแยกมาจากร้านใหญ่
แรกเริ่มที่ย่านสะพานควาย	ขายอาหารจานเด่นคอื	เป็ดย่าง	
หมแูดง	หมกูรอบ	และบะหมี่	เกี๊ยว	รวมทั้งขนมจบีแบบกวางตุง้
แสนอร่อย
	 ครั้งแรกที่ชายกางเข้ามาท�างานที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
เมื่อวนัที่	27	พฤศจกิายน	2532	กไ็ด้รบัการเลี้ยงต้อนรบัที่
ร้านหยิ่วกี่เช่นกนัครบั	ยงัจ�าได้ดวี่าครั้งนั้น	ลงุเทวตั	นริมล	
พนกังานช่างภาพประจ�าแผนกประชาสมัพนัธ์	พามาเลี้ยงเป็น
มื้อแรก	ลงุเทวตัพามากนิเป็ดย่างแบบครบตวัปลายเดอืน	
ท่านนกึออกกนัไหมครบั	เป็ดครบตวัปลายเดอืนนั้น	ประกอบ

ถ
หย่ิวก่ี
งามวงศ์วานนี้เนื่องมาจากไกลจากใจกลางพระนครมากพอ	
แต่เมื่อเวลาล่วงเลยมา	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ส�านกังานใหญ่	
ซึ่งตั้งอยู่ที่รมิคลองประปา	กไ็ด้ย้ายมาอยู่ตรงข้ามกบัเรอืนจ�า
กลางคลองเปรม	โดยมอีาคาร	1	และอาคาร	2	ตั้งตระหง่าน	
โดดเด่นที่สดุในยคุนั้น
	 เมื่อมหีน่วยงานใหญ่	ๆ	มาเปิดท�าการในย่านนี้	อาคาร
พาณชิย์ใกล้สี่แยกพงษ์เพชรจงึได้เกดิขึ้นตามมามากมาย	

นนงามวงศ์วาน	เมื่อครั้งที่สร้างเสรจ็สมบูรณ์ดี	
ได้มหีน่วยงานราชการย้ายมาตั้งบนถนนสายนี้คอื	
เรอืนจ�ากลางคลองเปรม	ที่ถอืว่าใหญ่และทนัสมยั
ที่สดุในขณะนั้น	โดยเหตทุี่มาตั้งเรอืนจ�าบนถนน
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ด้วย	คอ	ปีก	ขาเป็ดครบตวั	แต่ไม่มเีนื้อเป็ดนะ	โดยลงุเทวตั
บอกว่า	“กน็ายเล่นมาเข้างานตอนปลายเดอืนนี่นา	ลงุเองก็
เหลอืเงนิเดอืนนดิเดยีว	เลยได้แค่นี้นะ”	555	แต่กเ็ป็นมื้อแรก
ที่อบอุ่นและประทบัใจไม่มวีนัลมืครบั	จากความประทบัใจใน
วนันั้น	ท�าให้ชายกางได้มาเป็นลูกค้าประจ�าของร้านหยิ่วกี่
เรื่อยมาจนปัจจบุนั	ทกุครั้งที่มาร้านนี้กจ็ะคดิถงึลงุเทวตั	แถม
บางครั้งยงัสั่งคอเป็ดมาแทะเล่น	แก้คดิถงึวนัวานอกีด้วยนะ
	 หยิ่วกี่	เป็นร้านอาหารกวางตุ้งที่โดดเด่นและมฝีีมอืในการ
ย่างเป็ด	ย่างหมู	รวมทั้งท�าเส้นบะหมี่และแผ่นเกี๊ยวได้เหนยีว
นุ่ม	หอมดมีาก	โดยเมนูเดด็ที่เมื่อเข้ามาแล้วสั่งกนัแทบทกุ
โต๊ะกค็อื	ข้าวหน้าเป็ดหรอือาจจะสั่งเป็นเป็ดย่างสบัแยกมา
กม็ผิดิกตกิา
	 หยิ่วกี่	มขีนมจบีรสชาตดิใีนแบบกวางตุ้ง	จิ้มกบัจิ๊กโฉ่ว
หอม	ๆ	นั้นเข้ากนัดมีาก	บะหมี่เป็ดย่าง	บะหมี่ปูทะเล	กอ็ร่อย
แบบหาตวัเทยีบยาก	แต่ชายกางขอแนะน�าจานที่เดด็ที่สดุ
ในเมอืงหลวงนี้คอื	โกยซหีมี่เนื้อ	ที่แปลตามตวัคอื	ไก่ผดัราด
หน้าเส้นบะหมี่	แต่ร้านนี้หมกัเนื้อววัได้ดเียี่ยม	ผดัเส้นได้ดี
ที่สดุในย่านนี้	ตวัน�้าราดกร็สดไีม่มทีี่ติ	และเนื้อววัหมกันี้จะน�า
ไปผดักะเพรากเ็ยี่ยมครบั	ราดข้าวกไ็ด้	แถมไข่ดาวสกัฟอง	
โอ๊ย!	สวรรค์
	 นอกจากนี้	หยิ่วกี่	ยงัมอีาหารตามสั่งให้ท่านเลอืกชมิ
อย่างจใุจ	สตูลิ้นนั้น	ท�าแบบ	Cook	Chop	Style	รสดมีากครบั	
มคิวรพลาดจรงิ	ๆ
	 การไปร้านหยิ่วกี่	หากเดนิทางจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
นั้น	ให้ท่านขบัรถมาทางแยกพงษ์เพชร	จนถงึปั๊มน�้ามนัเชลล์
ให้ชะลอ	และเลี้ยวเข้าไปจอดรถที่ลานจอดซึ่งเป็นโรงหนงัเก่า	
กส็ามารถเดนิเข้าหลงัร้านได้เลยครบั
	 ความรุ่งเรอืงในวนันี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ที่ก้าวขึ้น
สู่ปีที่	57	ในปีนี้	หลายคนคดิถงึฝีมอืการบรหิารงานอย่างมี
กลยทุธ์ที่ดจีากผู้บรหิารยคุบกุเบกิที่ผ่านมา	แต่เมื่อเข้าสู่
ยคุใหม่	ยคุที่ดจิทิลัและโลกโซเชยีลได้ครอบง�าน�าทางไป
ทกุแขนง	รวมทั้งการพฒันาองค์กรด้วยนั้น
	 เมื่อมสีิ่งใหม่มา	สิ่งเก่า	ๆ	ย่อมถูกเลอืนหาย	หากเรา
ร่วมมอืร่วมใจกนั	น�าเทคโนโลยเีหล่านี้มาสร้างสรรค์สิ่งดี	ๆ	
เพื่อพฒันาองค์กรของเราให้ยั่งยนือย่างมคีณุภาพและก้าวทนั
โลกในทกุ	ๆ	ด้าน	เรากจ็ะสามารถบอกกบัลูกหลานได้อย่าง
ภาคภูมใิจ	ว่าเราคอืคนของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคครบั 

จานทีเ่ดด็ทีสุ่ดคือ โกยซหีมีเ่นือ้ 
ทีแ่ปลตามตัวคือ ไก่ผดัราดหน้า
เส้นบะหมี ่แต่ร้านนีห้มกัเนือ้วัว
ได้ดเีย่ียม ผดัเส้นได้ดทีีส่ดุในย่านนี้ 
ตัวนำา้ราดก็รสดไีม่มทีีติ่
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ไปทั่วเที่ยว
โดย โกสินทร์ สุขุม

น่าน จังหวัดเล็ก ๆ แต่เพียบพร้อมไปด้วยรอยยิ้ม ธรรมชาติ สายหมอก
และสายฝนพรำา บรรยากาศแห่งความสดชื่น ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า

เติมความสุขกายสบายใจให้นักเดินทางได้อย่างคาดไม่ถึง  

7 สถานที่ชวนสัมผัส 
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ที่ทำาให้อยากอยู่นาน ๆ
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ทะเลหมอกยามเช้า
มองจากจุดชมวิว

ดอยเสมอดาว

 • ฉบับท่ี 9 / 2560  33



34  • ฉบับท่ี 9 / 2560

หมู่บ้านชาวประมงปากนาย 
	 เริ่มต้นเส้นทางลดัเลาะจากอตุรดติถ์ผ่านทางลาดชนั
ลดัเลาะเลยีบภเูขาสงู	จนมาถงึรมิน�้า	ใครมาครั้งแรกจะตื่นเต้น
หน่อยเพราะไม่มเีส้นทางให้ไปต่อสดุทางตรงแม่น�้าน่าน	เหมาะ
แก่การจอดรถพกัผ่อนสดูอากาศบรสิทุธิ์คลายความเมื่อยล้า
จากการขบัรถอนัยาวนาน	จอดรอเรอืหางยาวที่จะลากโป๊ะ
สกัครู่	เมื่อน�ารถขึ้นแล้วข้ามฝ่ังไปยงัอ�าเภอนาหมื่น	จงัหวดัน่าน	
ซึ่งเป็นเส้นทางลดั	เมื่อถงึฝ่ังแล้วลองหาอาหารรบัประทาน	
แพแถว	ๆ	นั้นมปีลาสด	ๆ	รสแซ่บเพยีบ	ราคาไม่แพง	

ดอยเสมอดาว
	 จากอ�าเภอนาหมื่น	ขบัรถต่อไปราวหนึ่งชั่วโมง	เตรยีม
เสบยีงให้พร้อมตนุใส่รถก่อนขบัขึ้นสู่ดอยเสมอดาว	ใครอยาก
ชมสวรรค์บนดนิต้องมาที่นี่	เหมาะกบัการกางเตน็ท์นอนดูดาว
ในยามค�่าคนื		ขณะที่ยามเช้าในฤดูฝนบรรยากาศจะอบอวล
ไปด้วยหมอกขาวนวลลอยละเลยีด	ใช้เวลาเนบิช้าไปกบัการ
เฝ้ารอชมพระอาทติย์ตื่น	ค่อย	ๆ	ลอยขึ้นมาจนพ้นยอดดอยสงู	
สาดแสงทองคลายความเหนบ็หนาว	ส่วนเบื้องล่าง	คอื	แม่น�้า
น่านวางตวัทอดพาดผ่านความสมบูรณ์ของผนืป่าธรรมชาติ	
พเิศษไปกว่านั้น	อกีฝั่งของดอยเสมอดาวยงัสามารถรอชม
พระอาทติย์ตกได้เช่นกนั	อกีหนึ่งสถานที่สดุโรแมนตกิที่ไม่ควร
ผ่านเลย

ความงดงามของ
อุทยานแห่งชาติถำ้าสะเกิน

เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) และคอกเสือ
	 ลงจากดอยเสมอดาว	ลองแวะเที่ยวสมัผสัความแปลกตา
ทางธรณวีทิยาอนัเกดิจากดนิตะกอนที่ทบัถมและเลื่อนยกตวั
สูงขึ้นจากผวิดนิซึ่งใช้เวลานานหลายล้านปี	หลงัถูกน�้าและฝน
กดัเซาะจนท�าให้เกดิรูปร่างคล้าย	‘แพะเมอืงผ’ี	(จงัหวดัแพร่)	
ไม่ไกลกนันกัคอืคอกเสอื	มลีกัษณะเป็นแอ่งดนิยบุตวัลงไป
สามารถเดนิลงไปชมความแปลกตาด้านล่างได้	นอกจากนี้ยงั
ม	ี‘ต้นดกิเดยีม’	ต้นไม้มหศัจรรย์รูปทรงประหลาด	ของขวญั
จากธรรมชาติ	อกีหนึ่งอนัซนีไทยแลนด์ที่ชวนใครต่อใครไปชม
ความแปลกมาแล้ว	

ถ้ำาทอง อุทยานแห่งชาติถ้ำาสะเกิน
	 นี่คอือทุยานแห่งชาตใิหม่ถอดด้าม	เพิ่งได้รบัการประกาศ
จดัตั้งเป็นอทุยานแห่งชาติ	เมื่อเมษายน	2559	ครอบคลมุพื้นที่
เทอืกเขาสงูตอนปลายแห่งทวิเขาหลวงพระบาง	จาก	สปป.	ลาว 
ภูมปิระเทศเป็นภูเขาหนิปนู	มจีดุชมทะเลหมอก	รวมไปถงึน�้าตก
ขนาดใหญ่	ภายในอทุยานมถี�้าทอง	(ถ�้าปลากั้ง)	เป็นถ�้า
ขนาดเลก็	มคีวามลกึประมาณ	20	-	30	เมตร	ในช่วงฤดูฝน
จะมนี�้าไหลออกมาจากปากถ�้า	ผนงับางจดุของถ�้าเมื่อกระทบ
กบัแสงจากไฟฉายส่องแสงระยบิระยบัสวยงาม	เป็นสทีอง
ราวกบัแผ่นทองค�าเปลว	รวมทั้งยงัมถี�้าสะเกนิขนาดใหญ่
อกีด้วย
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ภูมิทัศน์และวิวทุ่งนา
สวยงามของ วัดภูเก็ต

มหัศจรรย์แห่ง
เสาดินนาน้อย

วัดภูมินทร์อันงามสง่า

วัดภูมินทร์  
	 วดัเก่าแก่อายกุว่า	400	ปี	โบราณสถานอนัทรงคณุค่าของ
เมอืงน่านที่หลายคนคุน้เคยด	ีสถาปัตยกรรมอนัโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์	รวมเอาโบสถ์	วหิารและเจดย์ีไว้ในอาคารเดยีวกนั	
ประตไูม้ทั้งสี่ทศิแกะสลกัลวดลายงดงามโดยฝีมอืสล่า	(ช่าง)	
เมอืงน่าน	ส่วนไฮไลท์	คอื	‘ฮูปแต้ม’	งานพทุธศลิป์อนัโดดเด่น	
ภาพจติรกรรมที่มุง่น�าเสนอเรื่องราวทางพทุธศาสนา	ชาดกและ
ภาพวถิชีวีติชาวน่านในยคุนั้น	โดยภาพส�าคญัคอื	‘ปูม่่าน	-	ย่า
ม่าน’	ซึ่งได้รบัการขนานนามว่าเป็นภาพ	‘กระซบิรกับนัลอืโลก’	
ชื่อเสยีงโด่งดงัระบอืไกลทั้งในประเทศและระดบัโลก

ลำาดวนผ้าทอ 
	 จากตวัเมอืงน่านมุ่งขึ้นเหนอืสู่อ�าเภอปัว	เมอืงเงยีบสงบ
เตม็ไปด้วยนาข้าวสเีขยีวโอบล้อมสบายตา	ก่อนขึ้นดอยภูคา
ต้องผ่านร้านกาแฟน่ารกั	ๆ	รมิทาง	บรเิวณใกล้	ๆ	กนันั้น	
มรี้านล�าดวนผ้าทอ	ขายผ้าไหมทอมอืท้องถิ่น	ของฝากจาก
ชาวบ้าน	ซึ่งรวมกลุม่กนัทอผ้า	หลงัจากฤดกูารด�านาปลกูข้าว	
สนิค้าหลากหลายทั้งเสื้อ	ผ้าถงุ	และผลติภณัฑ์ต่าง	ๆ	อกีหนึ่ง
ของฝากชวนเลอืกชมหยบิจบัเป็นของฝากตดิไม้ตดิมอื	

วัดภูเก็ต  อำาเภอปัว 
	 วดัภูเกต็	วดัที่ได้ยนิชื่อแล้วชวนแปลกใจเรื่องสถานที่		
มทีี่มาคอืการตั้งชื่อวดัตามชื่อของหมู่บ้านเกต็	คอือยู่บนดอย
หรอืภู	จงึเป็นที่มาของชื่อ	จดุเด่นของวดัคอื	มรีะเบยีงชมววิ
ด้านหลงัวดั	มองเหน็ภูมทิศัน์และววิทุ่งนาสวยงามกว้างไกล	
มองเหน็ดอยภูคาเป็นฉากหลงัสูงเด่น	ยอดดอยมกัถูกห่มด้วย
หมอกขาวในช่วงหน้าฝนตลอดเวลา	ยามเช้าวดัภูเกต็เป็นจดุ
ชมววิพระอาทติย์ขึ้นที่งดงามอกีแห่งหนึ่ง	ด้านล่างของวดัมี
แม่น�้าไหลผ่าน	รวมกนัเป็นล�าธารมฝีูงปลาอยู่อาศยั	ผู้ที่มา
ท่องเที่ยวสามารถให้อาหารปลาจากลานชมววิด้านบน	ผ่านท่อ
ไหลลงไปให้กบัฝูงปลาได้	เรยีกว่าให้อาหารปลาลอยฟ้ากนั
เลยทเีดยีว	 

ความสนุกสนาน
ของลำาดวนผ้าทอ
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ธงชาติไทย
ก่อนที่จะเป็นธงชาติไทยอย่างที่เราใช้ในปัจจุบัน 

ประเทศไทยหรือประเทศสยามเคยมีธงชาติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ 

ธงสีแดงเกลี้ยง 
ปร�กฏหลักฐ�นตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธย� สมเด็จ
พระน�ร�ยณ์มห�ร�ช

รัชกาลที่ 1 
สมัยพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�
จุฬ�โลกมห�ร�ช (รัชก�ลที่ 1) 
ได้มีก�รทำ�รูปจักรสีข�วกล�งพื้นธง 
ใช้เฉพ�ะเรือหลวง ส่วนเรือร�ษฎร
ให้ใช้ธงสีแดงเกลี้ยงเหมือนเดิม

รัชกาลที่ 2 
ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระพุทธ
เลิศหล้�นภ�ลัย (รัชก�ลที่ 2) 
ได้มีพระบรมร�ชโองก�รให้ทำ�รูป
ช้�งเผือกสีข�วติดไว้กล�งวงจักร 
ใช้เฉพ�ะเรือหลวงเท่�นั้น 

รัชกาลที่ 4 

คร้ันพอถึงรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จ
พระจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลที่ 4)  
ได้ทรงพระร�ชดำ�ริว่�ธงแดงของ
ร�ษฎรนั้นซำ้�กับประเทศอื่นทำ�ให้
สังเกตได้ย�ก ควรใช้ธงเช่นเรือหลวง
แต่ทรงให้นำ�วงจักรออกแล้วขย�ย
ช้�งเผือกให้ใหญ่ขึ้น 

กรุงศรีอยุธยา

รัชกาลที่ 1

รัชกาลที่ 3รัชกาลที่ 2

รัชกาลที่ 4

มรดก ไทย
เรียบเรียง: กองประชาสัมพันธ์

100 ป ีการประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็น
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รัชกาลที่ 6 
ในรัชสมัยพระบ�ทสมเด็จพระมงกุฎเกล้�
เจ้�อยู่หัว (รัชก�ลที่ 6) ทรงพระร�ชดำ�ริ
ว่�ช้�งนั้นไม่สง่�ง�ม จึงโปรดเกล้�ฯ 
ให้แก้ไขลักษณะธงช�ติเป็นธงพื้นแดง
กล�งเป็นรูปช้�งเผือกทรงเครื่องยืนแท่น
หันหน้�เข้�เส� 

ธงห้าริ้ว 
ในตอนแรกโปรดเกล้�ฯ ให้ทดลองทำ�
ขึ้นเป็นห้�ริ้วสองสีคือใช้สีแดงกับสีข�ว
สลับกันเป็นท�งต�มคว�มย�ว ทรงนำ� 
สีข�วของช้�งเผือกกับสีแดงของผืนธงม�
ประดิษฐ์เป็นแถบสีเรียกว่� ธงแดงข�ว
ห้�ริ้ว วิธีใช้ง่�ยเพร�ะจะเอ�ด้�นไหน
ติดกับคันธงก็จะใช้ได้โดยไม่ต้องกลัว
ติดผิดท�งอย่�งธงช้�งและไม่ต้องจ่�ยเงิน
ออกนอกประเทศเป็นจำ�นวนม�กโดย
ไม่จำ�เป็น เพร�ะทำ�ได้เอง 

รัชกาลที่ 5

รัชกาลที่ 6

 ปัจจุบัน

แ
โรงดินของชาวไร่ชาวนาพื้นเมืองที่เป็นคนไทยยากจน แต่ถึงกระนั้นเจ้าของ
บ้านก็อุตส่าห์ทำาการรับเสด็จอย่างไม่ยอมน้อยหน้าคนอื่น โดยพยายาม
ติดธงช้างขนาดเล็ก ๆ ไว้ผืนหนึ่ง แต่อาจเพิ่งได้มาอย่างกะทันหันและคงจะ
ภาคภูมิใจที่สามารถหาธงชาติแบบที่ถูกลักษณะมาได้ จึงเอาขึ้นไปติดไว้
บนยอดหน้าจั่วหลังคา เพื่อให้เห็นได้ถนัดโดยง่าย ซึ่งเมื่อพระองค์ได้ทอด
พระเนตรขึ้นไปก็เกิดพระอาการสะดุดพระเนตร อาจเป็นเพราะเจ้าของบ้าน
รีบร้อนจนหมดโอกาสพิจารณาหรือสะเพร่าไม่ทันสังเกต ธงชาติรูปช้างผืน
นั้นปลิวสะบัดอยู่ในลักษณะช้างนอนหงายเอาสี่เท้าชี้ฟ้าอยู่ โดยเจ้าของบ้าน
ก็ไม่ทราบในเรื่องนี้ 
 หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
มีพระราชปรารภปรึกษาหารือกับผู้ ใหญ่ในพระราชสำานักถึงเรื่องหลักการ
ที่จะแก้ไขการใช้ธงนี้ โดยถือเอาเศรษฐกิจของราษฎรเป็นข้อสำาคัญกว่า
สิ่งอื่นกับทั้งความสะดวก ความเหมาะสมและความหมายในรูปลักษณะ
และสีของธงจะต้องมีความสง่างาม พระองค์ทรงสนพระทัยที่จะให้ราษฎร
มีความซาบซึ้งใจในความหมายและมีจิตใจรวมยึดมั่นอยู่ในธงอันเป็น
สัญลักษณ์ของชาติ ทรงพระราชดำาริว่าธงชาติควรจะใช้ผ้าช้ินมาติดต่อกัน 
เนื่องจากทรงเห็นความลำาบากที่ราษฎรจะทำาใช้ ได้เองและต้องซื้อธงจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งควรใช้สีที่มีความหมายในทางสามัคคีและยึดมั่นต่อชาติ
และเห็นได้แต่ไกล ให้เกิดความสวยงามเวลาประดับประดาตามสถานท่ีต่าง ๆ 

ต่ต่อมาได้มีการเปลี่ยนรูปแบบธงชาติอีกครั้ง ด้วยพระองค์ทรงห่วงใย
ในราษฎรจากเหตุการณ์ในปี พ.ศ. 2459 ทรงเสด็จประพาสจังหวัด
อุทัยธานี ได้ทรงหยุดประทับให้ชาวเมืองเฝ้า โดยตรงหน้าที่ประทับนั้น
เป็นบ้านหลังคามุงจากเก่าขนาดเล็กหลังหนึ่ง ลักษณะเช่นเดียวกับ
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					ในช่วงเวลาที่มกีารทดลองใช้ธงแดงขาวห้าริ้วนั้น	ได้ทรง
ทอดพระเนตรแล้วยงัเกดิความไม่สง่างาม	ทรงร�าลกึถงึสี
น�้าเงนิ	ซึ่งเป็นสโีปรดและเป็นสปีระจ�าแห่งวนัพระราชสมภพ	
อกีทั้งเครื่องแบบเตม็ยศของทหารมหาดเลก็รกัษาพระองค์	
แถบเหรยีญราชรจุยิาภรณ์อนัเป็นเหรยีญที่ได้ทรงสร้างเพื่อ
พระราชทานเหล่าข้าราชบรพิารในพระองค์กใ็ช้สนี�้าเงนิ	
จงึเป็นอกีเหตผุลหนึ่งที่มกีารเพิ่มสนี�้าเงนิ	โดยพระราชทาน
ความหมายไว้ว่า	สแีดง	หมายถงึ	ชาตซิึ่งคนไทยทกุคนต้อง
รกัษาไว้โดยแม้จะต้องสละเลอืด	สขีาว	คอื	ศาสนาซึ่งบรสิทุธิ์
ดจุสขีาวแห่งธงนี้	ส่วนสนี�้าเงนิ	หมายถงึ	พระมหากษตัรยิ์	
และหลงัจากได้ทดลองน�าขึ้นเป็นที่พอพระราชหฤทยัแล้ว	
จงึประกาศใช้เป็นธงชาต	ิโดยได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	
ให้ตราพระราชบญัญตัธิงขึ้น	เรยีกว่า	พระราชบญัญตัธิง	

พทุธศกัราช	2460	มกีารออกประกาศไปเมื่อวนัที่	
28	กนัยายน	พ.ศ.	2460	และมผีลบงัคบัภายหลงัจากที่
ออกประกาศในหนงัสอืราชกจิจานเุบกษาแล้ว	30	วนั	
โดยในมาตรา	3	ก�าหนดว่า				
					“ธงชาตสิยาม	รูปสี่เหลี่ยม	มขีนาดกว้าง	2	ส่วน	ยาว	
3	ส่วน	มแีถบสนี�้าเงนิแก่	กว้าง	1	ส่วน	ซึ่งแบ่ง	3	ของขนาด
กว้างแห่งธงอยู่กลาง	มแีถบขาวกว้าง	1	ส่วน	ซึ่งแบ่ง	6	ของ
ขนาดกว้างแห่งธงข้างละแถบ	และมแีถบสแีดงกว้างเท่าแถบ
ขาว	ประกอบชั้นนอกอกีข้างละแถบ	ธงส�าหรบัชาตสิยาม
อย่างนี้ให้เรยีกว่า	ธงไตรรงค์	ส�าหรบัชกัในเรอืพ่อค้าทั้งหลาย	
แลในที่ต่าง	ๆ	ของสาธารณชนบรรดาที่เปนชาตสิยามทั่วไป	
ส่วนธงพื้นสแีดง	กลางมรีูปช้างปล่อย	ซึ่งใช้เปนธงชาตสิ�าหรบั
สาธารณชนชาวสยามมาแต่ก่อนนั้นให้เลกิเสยี”

แหล่งท่ีมาข้อมูล ว.อำาพรรณ (เรียบเรียง), 10 ทศวรรษ ธงชาติไทย (พ.ศ. 2460 – พ.ศ. 2560) 

 หลังจากนั้นธงไตรรงค์จึงเป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนปัจจุบัน และในวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
กำาหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 
พ.ศ. 2560 เป็นวันแรกโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำาหนดให้มีการชักและประดับธงชาติด้วย เพื่อเป็นการสร้าง
ความภาคภูมิใจของคนในชาติ อีกทั้งเป็นการน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นผู้ออกแบบและพระราชทานธงไตรรงค์ให้ใช้เป็นธงชาติไทย  

สีแดง  
หมายถึง 

ชาติซึ่งคนไทยทุกคน
ต้องรักษาไว้โดยแม้

จะต้องสละเลือด
สีขาว 

คือ 
ศาสนาซึ่งบริสุทธิ์
ดุจสีขาวแห่งธงนี้

สีนํ้าเงิน 
หมายถึง 

พระมหากษัตริย์

ธงชาติสยาม
 รูปสี่เหลี่ยม มีขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน
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โดย พ่ีข้าวตู
PEA for kids

มาเล่นกันเถอะ...
ฉบับนี้ มีความพิเศษขึ้นมาหน่อย พี่ข้าวตูชวนเด็ก ๆ มาช่วยนำาทางพี่หมี
ของเราเดินทางไปบ้านหมายเลขที่ 57 แต่มีข้อแม้อยู่ว่า ทางที่ถูกต้องนั้น
จะต้องเดินทางผ่านเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่น้อง ๆ ต้องรวมหมายเลขตลอดทาง

ได้เท่ากับ 57  เท่านั้นนะคะ พร้อมแล้วลุยกันได้เลย!
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PEA photo club
โดย: กฤษณ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร

ผ
ส�าหรบัถ่ายภาพนั้นยากไหม	ตอบได้เลยครบัว่า…การบงัคบั
นั้นไม่ยากและไม่ง่าย	เพยีงแต่ต้องอาศยัประสบการณ์และฝึก
ทกัษะหาความช�านาญเพิ่มเตมิ	เรยีนรู้เทคโนโลยใีหม่	ๆ	

มเชื่อว่าวนันี้ช่างภาพหลายคนน่าจะรู้จกัอปุกรณ์ที่
ชื่อว่า	‘โดรน’	(DRONE)	ซึ่งเรยีกกนัอย่างเป็น
ทางการว่า	อากาศยานไร้คนขบั	(Unmanned	
Aerial	Vehicle	:	UAV)	ถามว่าการบงัคบัโดรน

ตลอดเวลา	ซึ่งต้องผ่านการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎแีละภาค
ปฏบิตั	ิหลงัจากนั้นต้องน�าโดรนไปท�าประกนัและขึ้นทะเบยีน
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	เนื่องจากโดรนจดัเป็นอากาศยาน
ประเภทหนึ่ง	และสามารถสร้างความเสยีหายได้ตลอดเวลา	
ถ้าผู้บงัคบัน�าไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง	การขึ้นบนิแต่ละครั้ง	ต้อง
ได้รบัอนญุาตจากเจ้าของพื้นที่	อกีทั้งผู้บงัคบัเครื่องจะต้องมี
ใบอนญุาตจากกรมการบนิพลเรอืน	ทั้งนี้	รวมถงึตวัเครื่องก็

ภาพสวยด้วย ‘โดรน’(ตอนท่ี 1)



ตารางแสดงเลนส์ตระกูล EF ของแคนนอนในปี ค.ศ. 1988

ต้องมกีารท�าประกนัอย่างถูกต้องอกีด้วย	ที่กล่าวมาเป็นเพยีง
หลกัการเบื้องต้นเท่านั้น	
 ในฉบับนี้จะขอนำาเสนอภาพถ่ายที่ใช้โดรนถ่ายภาพ 
จำานวน 2 ภาพ 
 ภาพที่ 1	เป็นภาพของชาดหาดหวัหนิ	จงัหวดั
ประจวบครีขีนัธ์	หลงัได้รบัการจดัระเบยีบแล้ว	เมื่อก่อนจะ
มพี่อค้าแม่ค้ามาตั้งร่มและเตยีงผ้าใบ	เดนิขายอาหารจ�านวน
มาก	ท�าให้เกดิทศันยีภาพไม่น่ามอง	หลงัจากที่มกีารจดั
ระเบยีบแล้ว	ขยะและสิ่งสกปรกลดลงอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้
ชายหาดกลบัมาดูสดใสอกีครั้ง
 ภาพที่ 2	เป็นพื้นที่บรเิวณเขาค้อ	จงัหวดัเพชรบูรณ์	ที่มี

การรกุล�้าผนืป่า	แต่ต่อมาภายหลงัได้มกีารจดัระเบยีบและ
ท�าให้รสีอร์ทหลายแห่งต้องถูกรื้อถอนไปเป็นจ�านวนมาก	
ทั้งสองภาพนี้	ใช้กล้องตวัเดยีวกนัคอื	GoPro	Hero	4	ตดิอยู่
กบัโดรน	Phantom	2	และตั้งค่าความไวแสงไว้ที่	ISO	100	
ผ่านการแต่งภาพในคอมพวิเตอร์เพื่อปรบัแสงและสใีห้ดูสว่าง
ขึ้นมาอกีนดิ
	 ส�าหรบัใครที่สนใจใช้โดรนถ่ายภาพ	ควรฝึกฝนบ่อย	ๆ	
และหาพื้นที่โล่ง	ๆ	ลองบงัคบัโดรนดู	แต่มขี้อควรระวงัส�าหรบั
บางพื้นที่ซึ่งเป็นเขตหวงห้าม	จงึต้องเชก็ข้อมูลของสถานที่
ล่วงหน้าว่าอนญุาตให้โดรนบนิเหนอืพื้นที่นั้นหรอืไม่	แล้วคณุ
จะได้มมุมองใหม่	ๆ	จากโดรนครบั	 

 



พร้อมแล้วที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำาในระดับภูมิภาคอย่างแท้จริง
57 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

THE FUTURE IS NOW
ไฟฟ้าเพื่อคนไทย ก้าวไกลสู่อนาคต


