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

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเรา
	 เมื่อไม่นานมานี้	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้รบัรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่นประจ�าปี	
2561	ถงึ	7	ประเภท	ได้แก่	รฐัวสิาหกจิยอดเยี่ยม	ผู้น�าองค์กรดเีด่น	เปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสดเีด่น	การด�าเนนิงานเพื่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	ความร่วมมอื
เพื่อการพฒันาดเีด่น	ชมเชยนวตักรรมดเีด่นด้านความคดิสร้างสรรค์	และชมเชย
นวตักรรมดเีด่นด้านนวตักรรม	ซึ่งรางวลัทั้งหมดนี้เกดิจากความมุ่งมั่นตั้งใจท�างาน
ร่วมกนัระหว่างผู้บรหิารและพนกังานทกุคน	ส่งผลให้	58	ปี	แห่งการสถาปนา
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ซึ่งเวยีนมาครบรอบอกีครั้งในเดอืนกนัยายนนี้	เปี่ยมไปด้วย
คณุค่าและความหมายยิ่ง
	 นี่คอื	‘ประวตัศิาสตร์หน้าใหม่’	ของชาวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทกุคน
	 ดฉินัเชื่อว่า	การได้มาซึ่งรางวลัใด	ๆ	กต็าม	ไม่ใช่เป็นบทสดุท้ายของความส�าเรจ็	
หากเป็นจดุเริ่มต้นที่เราจะต้องสบืสาน	พฒันาต่อไป	เพื่อ	‘รกัษา’	คณุค่าในตวัตน
ของเราให้เป็นที่ประจกัษ์และเป็นที่ยอมรบัต่อสาธารณชนในวงกว้าง	นบัจากวนัวาน
ถงึวนันี้	เป็นเวลา	58	ปีแล้ว	ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคท�าหน้าที่ให้บรกิารด้าน
พลงังานไฟฟ้าแก่ประชาชน	ส่องสว่างความสขุสู่ทกุครวัเรอืน	ไม่ว่าอยู่ใกล้หรอืไกล	
พวกเราทกุคนพร้อมเสมอที่จะช่วยเหลอื	เคยีงข้าง	และยนืหยดัเพื่อช่วยพฒันา
คณุภาพชวีติคนไทย	
	 แม้ว่าเราเป็นองค์กรชั้นน�าที่ได้รบัรางวลัมากมายในปีนี้	แต่ที่สดุแล้วคงไม่มี
รางวลัใดที่จะท�าให้เรารู้สกึมพีลงัเปี่ยมด้วยความมุ่งมั่น	ได้มากเท่ารอยยิ้มของ
คนไทยทกุคน

(นางกัลยา แตงเกษม)
บรรณาธิการ

วารสารฉบับนี้ผลิตมาจากกระดาษรีไซเคิล 
และพิมพ์ด้วยหมึกถั่วเหลือง เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ติดตามวารสารสายใจไฟฟ้าทาง Facebook Fanpage ได้ที่          saijaifaifa magazine

ศรทัธาในตนเองและความ
เพยีรเท่านัน้คือวิถทีางที่
ทอดยาวไปสู่ความสำาเร็จ

Virat Kohli
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(นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว)
ผูว่้าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ผู้บริหาร และพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกท่าน
 ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ครบรอบ 58 ปี ในวันที่ 28 กันยายน 2561 นี้ 
ผมขอส่งความปรารถนาดี และขอชื่นชมผู้บริหาร ตลอดจน
พนักงานทุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกำาลังความสามารถตลอดปี 2561
 ผลแห่งความพากเพียรที่ผ่านมานี้ เห็นได้จากการที่ กฟภ. 
ได้รับรางวัลมากมายด้วยกัน โดยเฉพาะปีนี้เราได้รับรางวัล
จากสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ในงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) สูงสุดถึง 
7 รางวัล คือ รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำาปี 2561 
รางวัลผู้นำาองค์กรดีเด่น รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ดีเด่น รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น 
(CSR) “โครงการบริหารจัดการพลังงานเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (ชุมชนขุนแปะ)” รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ดีเด่นด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ 
“โครงการวิจัยและพัฒนาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขาย
พลังงานไฟฟ้าแห่งชาติและจัดทำาแผนที่นำาทางแพลตฟอร์ม
ดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ” รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น ด้าน
นวัตกรรมและด้านความคิดสร้างสรรค์ รางวัลเลิศรัฐ สาขา
บริการรัฐ ประจำาปี 2561 ระดับดีเด่น รางวัลศูนย์ราชการ
สะดวก ประจำาปี 2561 รางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดดเด่น ประจำาปี 2561 รางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ 
5 รางวัลจาก 46th International Exhibition of Inventions 
Geneva และอีกมากมายที่ กฟภ. ได้รับทั้งจากหน่วยงาน
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรางวัลแห่งความสำาเร็จเหล่า
นี้ แสดงให้เห็นว่าพนักงาน กฟภ. ทุกคนมีส่วนช่วยกันสร้าง 
‘ประวัติศาสตร์หน้าใหม่’ ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ของความมุ่งมั่น
พัฒนาองค์กรจากหัวใจพี่น้องชาว กฟภ. ทุกคนได้เป็นอย่างดี
 สำาหรับปี 2562 หรือปีที่ 59 ของการสถาปนา กฟภ. 
ต้องเร่งรัดดำาเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กร ที่ตั้งเป้าหมาย

ในการเป็น Digital Utility ภายในปี 2565 โดยเฉพาะโครงการ
ใหม่ ๆ เช่น โครงการนำาร่อง Smart Grid ในพื้นที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี และโครงการ Microgrid ที่อำาเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ กฟภ. จะต้องเร่งดำาเนินการ Change 
Management และการปรับ Business Model รวมถึงการ
เพิ่มความพึงพอใจในการให้บริการ การส่งเสริมนวัตกรรม 
และการสร้างธุรกิจใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า เพิ่มรายได้ และลดผลกระทบจาก Disruptive 
Technology ในยุคดิจิทัล ตามนโยบาย PEA 4.0
 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อน กฟภ. ให้เป็นที่ยอมรับ และ
น่าเชื่อถือ พร้อมที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการก้าวสู่การเป็น
องค์กรชั้นนำาด้านการให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้า เราคง
ไม่ได้พัฒนาเพียงนวัตกรรมด้านเดียว หากแต่เราต้องพัฒนา
บุคลากรควบคู่กันไป ดังที่ว่า ‘ทุนมนุษย์’ เป็นรากฐานที่สำาคัญ
ที่สุดของการนำาพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผมเชื่อ
ว่ามนุษย์เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างไร้ขีดจำากัด ซึ่ง
ศักยภาพนี้จะช่วยขับเคลื่อนความสำาเร็จขององค์กรอีกทาง
หนึ่ง และที่สำาคัญขอให้ทุกคนยึดมั่นในค่านิยมองค์กรคือ 
‘ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม’ ด้วยหลัก TRUST+E เพื่อ
ผลักดันให้ กฟภ. ของเราเจริญก้าวหน้า เป็นองค์กรชั้นนำาที่มี
ความทันสมัยในระดับประเทศจนถึงระดับภูมิภาค ด้วยการให้
บริการด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ให้มีความ
มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สารผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 58 ปี
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1.0
2.0

3.0

PEA4.0

58 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นบัจาก 28 กันยายน 2503 จนถงึวันนี ้เป็นเวลา 58 ปีแล้วที่ 
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค ยังคงมุง่มัน่พัฒนาองค์กรอย่างไม่หยุดย้ัง 
ด้วยปณิธานแน่วแน่ในการเป็นผู้ให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้าชัน้นำา
ของประเทศ...นีคื่ออกีปีแห่งความสำาเร็จ ความภาคภูมใิจ ทีจ่ะกลายเป็น
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ชาวการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคทกุคนต้องจดจำา

ผูกพนั พนัธกจิ ไม่รูจ้บ

การบกุเบกิ
ก่อสร้างระบบ
จำาหน่ายไฟฟ้า

การพฒันา
ระบบไฟฟ้า

ให้มเีสถยีรภาพ
มัน่คง

การนำาเทคโนโลยี
สมยัใหม่มา

ใช้งานด้านระบบ
ไฟฟ้า และ IT

พฒันาคนด้วยนวตักรรม 
พฒันางานด้วยเทคโนโลยี
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ความเปลี่ยนแปลงของสงัคมและเทคโนโลยใีนอนาคต	ส่งผล 
ให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคคว้า	7	รางวลัในรฐัวสิาหกจิดเีด่น	 
(SOE	Award)	ประจ�าปี	2561	และการรบัรางวลัในครั้งนี้ถอืเป็น	
‘ประวตัศิาสตร์หน้าใหม่’	ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ที่ตอกย�้า
ความเป็นองค์กรชั้นน�าระดบัประเทศอย่างแท้จรงิ	ทั้งนี้	นายชยพล	
ธติศิกัดิ์	ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	พร้อมด้วย	นาย
เสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	 

ท่ีสุดแห่งปี 7 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำาปี 2561

การรกัษามาตรฐานการท�างานทั้งในแง่ของการบรกิาร	
ความโปร่งใส	เป็นธรรมต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี	ควบคู่
ไปกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนการไม่หยดุนิ่งที่จะพฒันาตวัเอง	เพื่อรองรบั

EA Life
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

EA Life

1

นายสรุศกัดิ์	ไตรทาน	นายสมภพ	เตง็ทบัทมิ	และนายสมพงษ์	
ปรเีปรม	รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ได้เข้ารบัมอบรางวลั
จาก	พลเอก	ประยทุธ์	จนัทร์โอชา	นายกรฐัมนตรี	ณ	ห้อง
บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	โรงแรมเซน็ทาราแกรนด์และ
บางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร์	เซน็ทรลัเวลิด์	กรงุเทพฯ	

	 ส�าหรบั	7	รางวลัแห่งความส�าเรจ็นั้น	ได้แก่
 รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม ประจ�าปี 2561	จากคะแนน	  
 ประเมนิผลภาพรวมในระดบัดมีากอย่างต่อเนื่อง	ในการบรหิาร
จดัการองค์กรดเีด่น	ทั้งการบรหิารความเสี่ยง	ตรวจสอบภายใน	
การบรหิารจดัการสารสนเทศและการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล
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 รางวัลผู้น�าองค์กรดีเด่น	ที่สื่อถงึวสิยัทศัน์ที่กว้างไกล	มกีาร 
	 มอบนโยบาย	การบรหิารจดัการ	และการก�ากบัดูแลที่ดี	
ส่งผลต่อผลประกอบการขององค์กรในระดบัดมีากอย่างต่อเนื่อง
 รางวัลเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น	ซึ่งการไฟฟ้า- 
	 ส่วนภูมภิาคได้รบัรางวลันี้ตดิต่อกนั	2	ปีซ้อน	จากผลงาน
การบรหิารจดัการที่โปร่งใส	เป็นธรรม	ตรวจสอบได้ตามหลกั
ธรรมาภบิาลที่ดี	
 รางวัลการด�าเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)  
	 ได้รบัเป็นปีที่	2	ตดิต่อกนั	โดยปีนี้ได้รบัจาก	‘โครงการการ
บรหิารจดัการพลงังานเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยนื	(ชมุชนขนุแปะ)’	
ที่สะท้อนถงึการตระหนกัถงึความส�าคญัของการเป็นองค์กรแห่ง
ความยั่งยนื	ค�านงึถงึความต้องการ	ปัญหาของชมุชน	และ
ความสามารถพเิศษขององค์กร	โดยมกีารตดิตามโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง	ส่งผลให้โครงการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลอย่าง
เตม็ศกัยภาพ

 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น	ด้านความร่วมมอื 
	 เชงิยทุธศาสตร์	ประเภทเชดิชูเกยีรติ	ใน	‘โครงการวจิยัและ
พฒันาแพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลงังานไฟฟ้าแห่งชาตแิละ
จดัท�าแผนที่น�าทางแพลตฟอร์มดจิทิลัการไฟฟ้าแห่งชาติ	(National	
Energy	Trading	Platform:	NETP)	จากการร่วมมอืกบัการไฟฟ้า- 
นครหลวง	(กฟน.)	และการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
เพื่อท�าให้ระบบการค้าไฟฟ้ามคีวามเป็นธรรมและมปีระสทิธภิาพ
 รางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น	ด้านความคดิสร้างสรรค์	จาก	 
	 ‘PEA	Solar	Hero	Application’	ที่น�า	Digital	Platform	มาให้
บรกิารประชาชน	ในการตดิตั้ง	Solar	Rooftop	ให้มคีวามปลอดภยั	
สะดวก	คุ้มค่าและยั่งยนื
 รางวลัชมเชยนวตักรรมดเีด่น	ด้านนวตักรรม	จาก	‘อปุกรณ์
	 ยดึตดิตั้งเหลก็คอนทางโค้ง	(Lock	man)’	ซึ่งท�าให้ขยายเขต
และจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสูผู่ใ้ช้ไฟฟ้าอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ
มากยิ่งขึ้น
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เปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำางาน ประจำาปี 2561
ท�างานระดบัวชิาชพี	การแข่งขนักจิกรรมส่งเสรมิวฒันธรรมความ
ปลอดภยัในการท�างาน	การแข่งขนั	Safety	Talk	ประกวดการจดั
แสดงบูธนทิรรศการ	และการบรรยายพเิศษเรื่องความปลอดภยั	
โดยอาจารย์เสน่ห์	ศรสีวุรรณ	
	 ที่ผ่านมา	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคประกาศใช้	‘ระบบการจดัการ
ความปลอดภยัของ	กฟภ.	PEA	Safety	Management	System	หรอื	
PEA-SMS	to	Sustainable	Safety	ระบบการจดัการความปลอดภยั	
กฟภ.	สูค่วามปลอดภยัอย่างยั่งยนื’	เพื่อส่งเสรมิ	ปลกูฝัง	สร้าง
วฒันธรรมและทศันคตทิี่ดใีนการท�างานด้วยความปลอดภยั	
ยกระดบัมาตรฐานการท�างานของบคุลากรในการรณรงค์และ
กระตุน้ให้พนกังานท�างานด้วยความปลอดภยั	รวมทั้งค�านงึถงึ
ความปลอดภยัในการใช้ไฟฟ้าของประชาชน 

เ พราะความปลอดภยัในการท�างานเป็นเรื่องส�าคญัที่ทกุคน
ควรตระหนกั	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	จงึได้จดักจิกรรมส่งเสรมิ
ความปลอดภยัในการท�างานขึ้นซึ่งจดัต่อเนื่องมาเป็นเวลา
กว่า	10	ปี	โดยนายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	ผู้ว่าการการไฟฟ้า

ส่วนภูมภิาค	เป็นประธานในพธิเีปิดงาน	พร้อมมอบโล่ประกาศ
เกยีรตคิณุในการปฏบิตังิานโดยไม่เกดิอบุตัเิหต	ุประจ�าปี	2560	
และรางวลัอื่น	ๆ	นายสมศกัดิ์	สขุสลุาภ	ผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร
ความเสี่ยงและความปลอดภยั	ท�าหน้าที่กล่าวรายงาน	ท่ามกลาง
ผูบ้รหิารและพนกังาน	เข้าร่วมพธิ	ีณ	ห้องโถง	ชั้น	1	และห้อง
อเนกประสงค์	ชั้น	6	อาคาร	LED	ส�านกังานใหญ่	การไฟฟ้า-
ส่วนภูมภิาค	ภายในงานประกอบไปด้วยกจิกรรมมากมาย	เช่น	
มอบรางวลัประกาศเกยีรตคิณุแก่หน่วยงานที่ปฏบิตังิานโดยไม่เกดิ
อบุตัเิหต	ุมอบรางวลัดเีด่นแก่เจ้าหน้าที่ความปลอดภยัในการ
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พัฒนาระบบไฟฟ้าแบบ  
Micro Grid แห่งแรกของไทย

แม่สะเรยีง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เป็นแห่งแรกของไทย	ทั้งนี้	
หลงัจากที่ได้จดัพธิลีงนามในสญัญาจ้างเหมาโครงการดงักล่าว	
ระหว่าง	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	น�าโดย	นายเสรมิสกลุ	คล้ายแก้ว	
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	กบั	บรษิทั	กนักลุ	พาวเวอร์
ดเีวลลอปเม้นท์	พร้อมด้วยนายสมพงษ์	ปรเีปรม	รองผู้ว่าการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	และนายชยัพร	แก้ววาตะ	ผู้อ�านวยการ
โครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก	
ร่วมลงนามแล้ว	ล่าสดุ	ได้มกีารจดังานสมัมนาผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
โครงการดงักล่าว	ณ	ห้องประชมุโรงเรยีนทองสวสัดิ์วทิยาคาร	
อ�าเภอแม่สะเรยีง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	โดยมนีายศรณัย์พงศ์	
อาชว์สนุทร	ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	พร้อมด้วย
คณะผู้แทนจากคณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
และประชาชนในพื้นที่อ�าเภอแม่สะเรยีงเข้าร่วม	จากนั้น	ได้เข้า
พื้นที่เตรยีมการก่อสร้างอาคารควบคมุ	พร้อมเข้าร่วมประชมุ	
Kick	off	Meeting		งานจ้างเหมาโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก	ณ	องค์การบรหิารส่วนต�าบล
บ้านกาศ	อ�าเภอแม่สะเรยีง	จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	เพื่อทบทวน
รายละเอยีดต่าง	ๆ	ให้โครงการเดนิหน้าตามเป้าหมาย	สามารถ
ใช้งานได้เตม็ประสทิธภิาพ 

พื่อพฒันาคณุภาพชวีติ	ทั้งทางด้านเศรษฐกจิและสงัคม 
อย่างเท่าเทยีมและทั่วถงึ	โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล	การไฟฟ้า- 
ส่วนภูมภิาคจงึได้ด�าเนนิโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าแบบ
โครงข่ายไฟฟ้าขนาดเลก็มาก	(Micro	Grid)	ในพื้นที่อ�าเภอเ
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8 นวัตกรรมแห่งปี
เปลี่ยนโลกให้เป็นเรื่องง่าย รองรับชีวิตยุค 4.0

EA Focus
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ

เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมท่ีแท้จริง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไม่เคยหยุดน่ิงคิดค้นและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยทีมนักวิจัยจนประสบความสำาเร็จ สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตทันสมัยของ

คนรุ่นใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ และน่ีคือ 8 นวัตกรรมสำาคัญแห่งปีท่ีอยากพาทุกคนไปทำาความรู้จัก

HOME CONNEXT 
Application

PEA Smart Plus

IHAPM

 PEA HiVE Platform

PEA Volta 
Platform

Fomm ONE

EV TUK TUK

 SOLAR HERO
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Home Connext Application by PEA Connext 
เป็นแอปพลิเคชันท่ีถูกออกแบบเพ่ือใช้ควบคุม
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในท่ีอยู่อาศัย 
(บ้านเด่ียว / โครงการบ้านจัดสรร / คอนโด) 
ผ่านการควบคุมด้วยสมาร์ตโฟนและเสียงจึงช่วย
ให้ทุกการเช่ือมต่อของอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกรวมไว้
เป็นหน่ึงเดียวกัน  

จุดเด่น 
 ใช้งานง่าย เพียงลงทะเบียนและล็อกอินเข้าใช้งานได้ทันที ซึ่งแต่ละ

 บ้านสามารถลงทะเบียนได้มากกว่า 1 บัญชี 
 สั่งการเปิดปิด และดูสถานะการทำางานของอุปกรณ์นั้น ๆ ได้ทุกที่

 ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
 มีระบบแจ้งเตือนความผิดปกติของการใช้พลังงานไฟฟ้าและ

 อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน
 มีระบบ Energy Report ทำาให้ตรวจสอบปริมาณการใช้พลังงาน

 ไฟฟ้าภายในบ้านได้ 
 สามารถแสดงค่าพลังงานที่ผลิตได้จาก Solar Inverter เทียบกับ

 พลังงานที่ใช้ภายในบ้าน

ประโยชน์
 จัดการการใช้พลังงานภายในบ้านได้อย่างคุ้มค่าและมี

 ประสิทธิภาพ 
 ลดความกังวลใจ หายห่วง และให้ความรู้สึกอุ่นใจ แม้เมื่อไม่ได้

 อยู่บ้าน
 ติดตามปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านได้ตลอดเวลา

 ผ่านระบบ Energy Report พร้อมตัวเลือก Scene Mode 
 ที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัย
 เป็นมิตรต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย ด้วยระบบตรวจจับก๊าซ

 คาร์บอนไดออกไซด์หรือค่าแสง UV ที่มากเกินไป ทำาให้รู้ทุก  
 สภาวะไปกับระบบรายงานสภาพอากาศภายนอกบ้านและ  
 ภายในบ้าน

HOME CONNEXT Application

ชีวิตยุคใหม่ ที่ควบคุมได้ด้วย
แอปพลิเคชัน
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PEA Volta 
Platform
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IHAPM

Intelligent Home Appliances Power
Monitoring (IHAPM) เป็นเคร่ืองตรวจจับและ
ควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะสำาหรับ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สามารถควบคุมการ
เปิด - ปิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบสถานะและ
ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผ่าน
โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนได้ทุกท่ีทุกเวลา

จุดเด่น
 ตรวจสอบสภาพและการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ ไฟฟ้าได้

 แบบ Real Time ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 แยกปริมาณพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ ไฟฟ้าแต่ละชนิดภายใน

 บ้านพักอาศัย
 เก็บและอ่านข้อมูลของหน่วยการใช้พลังงานย้อนหลังได้
 ใช้งานสะดวกผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทุกระบบ
 ใช้ ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่เดิมและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 ที่รองรับรูปแบบ IoT
 ใช้งานง่าย มีสวิตช์รีโมตควบคุม ที่เปิด - ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้าจาก 

 ที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก
 ส่งสัญญาณแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์ เมื่อมีเหตุการณ์ใช้ ไฟฟ้า

 ที่ผิดปกติหรือกระแสไฟฟ้าดับ 
 มีการแจ้งเตือนความบกพร่องของสัญญาณ WIFI ที่หายไปได้
 สามารถควบคุมการเปิด - ปิดเครื่องใช้ ไฟฟ้าด้วยเสียง โดย  

 ทำางานร่วมกับ Google Home Assistance

ประโยชน์
 สามารถตรวจจับคนแปลกหน้าผ่านกล้องวงจรปิด โดยส่ง

 สัญญาณแจ้งเตือนมายังโทรศัพท์ และไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชัน
 ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำาเป็นลง

เครื่องมือตรวจจับและควบคุมการใช้
พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
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 PEA HiVE PLATFORM

PEA HiVE Platform คือ ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม
ระบบบริหารและจัดการพลังงานอัจฉริยะสำาหรับ
บ้านพักอาศัยและอาคารให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้
เทคโนโลยี Internet of Things และ Artificial 
Intelligence

จุดเด่น
 ช่วยควบคุมเครื่องใช้ ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านและอาคาร 
 สามารถเลือกใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 หรือแหล่งพลังงานทางเลือก 
 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่จำาเป็นลงและตอบสนองต่อสภาวะ

 วิกฤติด้านพลังงาน
 PEA HiVE Platform สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์และเครื่องใช้ ไฟฟ้า 

 จากหลากหลายยี่ห้อและผู้ผลิต
 เป็นระบบที่เปิดกว้างให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ได้ร่วม

 พัฒนาแอปพลิเคชันให้ตรงความต้องการมากขึ้น

ประโยชน์
 ช่วยติดตามและควบคุมการทำางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน

 และนอกบ้าน
 สามารถใช้งานร่วมกับระบบพลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์รูฟ 

 ทำาให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และค่าใช้จ่าย
 มีระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อทำาการบริหารจัดการพลังงาน

 ภายในบ้านได้ด้วยตนเอง
 มีการวิเคราะห์ข้อมูล และรวบรวมสถิติการใช้พลังงานภายในบ้าน
 สามารถใช้ ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
 สามารถควบคุมรายจ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี

ตวัช่วยเรือ่งจดัการพลังงานภายในบ้าน
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PEA Smart Plus เป็นแอปพลิเคชันท่ีใช้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับการไฟฟ้าด้วยตนเอง เช่น 
ตรวจสอบและชำาระค่าไฟฟ้า ค้นหาสถานท่ีชำาระเงินค่าไฟฟ้า สร้าง QR Code และ Barcode เพ่ือ
นำาไปชำาระเงินท่ีจุดรับชำาระเงินค่าไฟฟ้า แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การขอต่อกลับมิเตอร์ ติดตามข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์และประกาศดับไฟล่วงหน้า ตลอดจนแจ้งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน เป็นต้น

จุดเด่น  
 ผู้ ใช้ ไฟฟ้าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus 

 ได้ฟรี ผ่านสมาร์ตโฟน หรือ แท็บเล็ต 
 เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงบริการออนไลน์แบบ

 ครบวงจรของ PEA ในรูปแบบ One Touch Service 
 ‘จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง’ ทุกที่ ทุกเวลา 
 เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยี Virtual Machine มาตรฐาน 

 SDLC ซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็น
 ส่วนตัวสูงสุด

ประโยชน์
 ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการ

 เดินทางไปติดต่อยังสำานักงาน
 ให้ข้อมลูต่าง ๆ เก่ียวกับการใช้ไฟฟ้าได้ตามต้องการ ทกุที ่ทกุเวลา
 มีระบบคำานวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำาหนดชำาระ   

 ทำาให้ป้องกันการลืมจ่ายค่าไฟฟ้า
 สามารถติดต่อขอใช้ ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การขอต่อกลับ

 มิเตอร์ การแจ้งสถานะคำาร้อง รับแจ้งไฟฟ้าดับ ฯลฯ ได้รวดเร็ว 
 และทันที 

จดัให้ง่าย ได้ทุกเรือ่ง
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PEA
Volta Platform

PEA Volta Platform เป็นระบบโครงข่ายข้อมูลสถานีอัดประจุไฟฟ้า ท่ีมีการส่ือสารเพ่ือส่งข้อมูล
ระหว่างเครื่องอัดประจุไฟฟ้ากับฐานข้อมูลกลางของผู้ ให้บริการพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำาข้อมูลที่ได้
มาจัดทำาเป็นฐานข้อมูลของเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้าแบบท่ีมีขายในเชิงพาณิชย์ และเคร่ืองอัดประจุไฟฟ้าท่ี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาข้ึนเอง

จุดเด่น
 PEA Volta Platform ประกอบด้วยส่วนของระบบสื่อสารข้อมูล  

 PEA Volta ระบบบรหิารจดัการข้อมลูระหว่างคร่ืองอดัประจไุฟฟ้า 
 กับฐานข้อมูลกลางของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และระบบบริหาร 
 จัดการข้อมูล (Mobile Application & Web Service)
 PEA Volta รองรับการส่งข้อมูลให้กับฐานข้อมูลที่ใช้การสื่อสาร

 ผ่านมาตรฐานโปรโตคอล OCPP 
 ติดตั้งกับเครื่องอัดประจุไฟฟ้าได้ง่าย เพียงติดตั้งอุปกรณ์ 

 Kit Volta และ Sim Card ที่เครื่องอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการ 
 ก็สามารถส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลกลางของการไฟฟ้า-
 ส่วนภูมิภาคได้
 การส่งข้อมูลของ Volta มีความรวดเร็ว และมีประเภทข้อมูลที่

 มากกว่าการส่งข้อมูลผ่านระบบ OCPP ของเครื่องอัด 
 ประจุไฟฟ้าทั่วไป

ประโยชน์
 ผู้ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสามารถใช้ระบบแผนที่และระบบนำาทาง ไปยัง

 สถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
 ทำาให้ทราบสถานะหัวชาร์จที่สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ต้องการและ 
 จองคิวอัดประจุไฟฟ้า รับรู้การทำางานของระบบประจุไฟฟ้าและ 
 แบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้า 
 สามารถบริหารจัดการเวลาในการอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า

 ของตนเอง โดยทราบเวลาที่เหลืออยู่ของการอัดประจุไฟฟ้าผ่าน
 Mobile Application 
 ค่าบริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าลดลง เนื่องจากสามารถลด  

 ต้นทุนของผู้ ให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้
 ผู้ ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ผิดปกติของ 

 ยานยนต์ไฟฟ้าของตนเองได้
 เพิ่มความสะดวกสบายในการชำาระค่าบริการการอัดประจุไฟฟ้า

 ของสถานีอัดประจุไฟฟ้าในโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส�าหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้า
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SOLAR HERO

Solar Hero เป็นแอปพลิเคชันท่ีคิดค้นและออกแบบ
มาเพ่ือช่วยส่งเสริมการติดต้ัง Solar Rooftop 
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอบสนองลูกค้าท่ีมี
ความต้องการใช้พลังงานจาก Solar Rooftop 
โดยเร่ิมต้ังแต่วิเคราะห์ข้อมูล การติดต้ังไปจนถึงการ 
บริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง

จุดเด่น
 ฟังก์ชันการทำางานเป็นระบบ ตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นใน

 แต่ละครัวเรือน เพื่อหาขนาดกำาลังการผลิตและการติดตั้งที่
 เหมาะสมของระบบผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop  
 โปรแกรมแสดงกำาลังผลิต การติดตั้ง และมลภาวะด้านต่าง ๆ 

 ที่สามารถลดได้จากการติดตั้งและคำานวณค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
 ให้ทั้งหมด
 มีบริการ Maintenance & Assurance ภายหลังการติดตั้ง
 เป็นที่รับฝากพลังงานเพื่อส่งต่อให้ลูกค้ารายอื่นต่อไป

ประโยชน์
 เป็นเครื่องมือที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการใช้

 พลังงานสะอาด และโทษของการใช้พลังงานจากฟอสซิลที่ก่อ 
 ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
 ทำาให้ทราบข้อมลูโดยรวมทัง้ประเทศว่า ปัจจบุนัมผีู้ใช้แอปพลิเคชนั

 Solar Hero เป็นจำานวนเท่าใด และช่วยโลกลดมลภาวะทางด้าน
 ต่าง ๆ ไปได้เท่าใด 
 เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับโครงการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน

 จาก Solar Rooftop (Net-Billing) เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ
 ผู้ที่สนใจอยากหันมาใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ซึ่งมี
 ความปลอดภัยและยั่งยืน 

แอปพลิเคชันค�านวณ
พลังงานแสงอาทิตย์
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FOMM ONE EV TUK TUK

PEA ENCOM
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ฟอมม์ (Fomm) หน่ึงในยานยนต์ท่ีผ่านมาตรฐาน
รถยนต์ขนาดเล็ก L7e จากยุโรป ซ่ึงเป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับท่ีใช้ในหมวดรถยนต์ขนาดเล็กและ
รถจักรยานยนต์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

จุดเด่น
 มีขนาดเล็กที่สุดในโลก ใช้ชิ้นส่วนในการประกอบ 1,600 ชิ้น 

 ทำาให้ลดระยะเวลาในการผลิต ในขณะที่รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง  
 ทั่วไปใช้ชิ้นส่วนในการประกอบมากกว่า 30,000 ชิ้น 
 รูปทรงรถยนต์ทันสมัยด้วยแนวคิดการออกแบบสไตล์ญี่ปุ่น  

 kabuki  ผสานประโยชน์ใช้สอยเข้ากับประวัติศาสตร์และ  
 วัฒนธรรมได้อย่างกลมกลืน

ประโยชน์
 มีความคล่องตัวสูง และรองรับได้ถึง 4 ที่นั่ง 
 โครงสร้างเล็กกะทัดรัด ช่วยลดการใช้พลังงาน   

 แต่ให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่
 ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100% จึงไม่สร้างมลพิษ 

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 ลดค่าใช้จ่ายในการเติมนำ้ามัน
 สามารถชาร์จไฟฟ้าในบ้านได้ ซึง่ค่าไฟฟ้ามรีาคาถูกกว่านำา้มนั  

 โดยการชาร์จพลงังานเต็ม 1 คร้ัง ว่ิงได้ถึง 160 กิโลเมตร
 ติดต้ังระบบ Cooler System แบบใหม่ทีพ่ฒันาขึน้ตามสภาพ  

 อากาศของไทยและอาเซยีน
 มีคันเร่งติดตั้งบนพวงมาลัย จึงช่วยลดความผิดพลาดของการ 

 เบรกโดยไม่ตั้งใจ 
 ติดตั้งระบบป้องกันนำ้าเข้ารถและลอยตัวได้เมื่อมีนำ้าท่วมกะทันหัน  

 แม้ในกรณีนำ้าท่วมก็สามารถลอยตัวและเคลื่อนที่ไปในนำ้าได้

สุดยอดยนตรกรรมขนาดเล็ก
ท่ีขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โครงการรถสามล้อไฟฟ้า (EV TUK TUK) อีกหน่ึง

ธุรกิจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านยนตรกรรม
ท่ีใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนน้ำามันหรือก๊าซ โดย
บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด 
บริษัทในเครือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำาเนินการ
และได้มีการเปิดให้บริการท่ีจังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรก
โดยในปี 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเปล่ียน
รถสามล้อไฟฟ้าจำานวน 450 คันในจังหวัดเชียงใหม่ 
มาเป็นระบบไฟฟ้า และขับเคล่ือนเป็นรถสามล้อไฟฟ้า
รับจ้าง จำานวน 18,000 คันท่ัวประเทศ เพ่ือตอบสนอง
การใช้งานของผู้ขับขี่รถรับจ้าง และกลุ่มลูกค้า
นักท่องเท่ียวท่ีนิยมน่ังรถสามล้อ อีกท้ังยังช่วย
สนับสนุนการท่องเท่ียว และรณรงค์ให้คนไทยหันมา
ช่วยกันประหยัดพลังงานโลก

จุดเด่น
 เป็นรถสามล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ทดแทนการใช้นำ้ามันหรือก๊าซ
 มีขนาดกะทัดรัด ขับเคลื่อนคล่องตัว สามารถให้บริการรับ - ส่ง

 ผู้โดยสารได้สะดวก รวดเร็ว

ประโยชน์
 ใช้พลังงานไฟฟ้า จึงช่วยประหยัดพลังงานจากธรรมชาติ
 ลดมลพิษทางเสียงและสิ่งแวดล้อม 
 ลดค่าใช้จ่ายในการขับขี่ 
 มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าหัวจ่ายแบบธรรมดา (EV Charging Station)  

 กระจายทั่วเมืองเชียงใหม่ จำานวน 10 จุด  ทำาให้ง่ายต่อการอัด 
 ประจุไฟฟ้า 
 ผู้โดยสารสามารถวางแผนการเดินทาง และการพักรถเพื่อ

 อัดประจุไฟฟ้าได้ล่วงหน้า
 ผู้ ให้บริการหรือ EV Network Operator สามารถใช้ข้อมูลที่เชื่อมต่อ 

 กับหัวชาร์จไฟฟ้ามาวิเคราะห์ และจัดทำาแผนบริหารจัดการพลังงาน 
 ให้เหมาะสมเพียงพอกับยานยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

รถสามล้อไฟฟ้าแห่งแรกของไทย
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15 แหล่งท่องเทีย่วทีง่ดงามยามค�า่คนื

ตดิต้ังจ�ำนวน ตดิตัง้จ�ำนวน ตดิตัง้จ�ำนวน

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

10 แห่ง 10 แห่ง 10 แห่ง

1. พระบรมธำตุ พระอำรำมหลวง 
    จงัหวดัก�ำแพงเพชร
2. พระพทุธมหำธรรมรำชำ  
 พทุธอทุยำนเพชบรุะ จงัหวดัเพชรบรูณ์
3. วดัพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง 
    จงัหวดัแพร่
4. วดัพระธำตุศรสีองรกั จังหวดัเลย
5. วดัพระธำตเุชิงชมุวรวหิำร จงัหวัดสกลนคร

6. วดัพระมหำธำตแุก่นนคร จงัหวดัขอนแก่น
7. วดัพระธำตนุำดนู จงัหวัดมหำสำรคำม
8. วดัโสธรวรำรำมวรวหิำร จังหวดัฉะเชงิเทรำ
9.   วดัพระบรมธำตไุชยำรำชวรวิหำร 
      จงัหวัดสุรำษฎร์ธำนี
10. มสัยิดกลำง จงัหวดัปัตตำนี

11. ศำลเจ้ำแม่ลิม้กอเหน่ียว จงัหวดัปัตตำนี
12. วดัไชยธำรำรำม จงัหวดัภูเกต็
13. วดัมหำธำตวุรวหิำร จงัหวดัเพชรบรุี
14. วดัพระปฐมเจดย์ีรำชวรมหำวหิำร
 จังหวัดนครปฐม
15. วหิำรพระมงคลบพติร
      จงัหวัดพระนครศรอียุธยำ

อกีหน่ึงโครงกำรดี ๆ ทีก่ำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคสร้ำงสรรค์ขึน้เพือ่ควำมสุขของชมุชน

ด้วยหลอดไฟ LED ให้แสงดกีว่ำเดมิ เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ประหยดัพลังงำน ท่ีกำรไฟฟ้ำในส่วนภมิูภำค 

ตดิตัง้ให้แก่สถำนทีท่่องเทีย่วส�ำคญัท่ัวเมืองไทยให้สว่ำงไสวฉำยควำมงดงำมในยำมค�ำ่คนื

EA Project
ภาพ : กองประชาสัมพันธ์

PEA LED 
สว่างไสวทัว่เมอืงไทย
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เม่ือความรกัและความห่วงใยท่ีรุน่พีม่ต่ีอรุน่น้องชาว
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเปรยีบเสมอืนสมบัติลำา้ค่า แม้รุน่พีจ่บวาระ

การทำางานแล้ว แต่ก็ขอฝากฝังบทเรยีนชวีติและความหวงัดท่ีีไม่อาจหาได้
จากตำาราไหน น่ีคอืข้อคดิด ีๆ แห่งความปรารถนาดจีากพีถ่งึน้อง
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	 ผมเริ่มชวีติการท�างานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเมื่อปี	2523	ตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมากบัชวีติการท�างานที่นี่	เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจ�ามาก	ๆ	
ในชวีติ	หนึ่งในผลงานที่ภาคภูมใิจ	คอืการเข้าไปมสี่วนร่วมในโครงการ
วางเคเบลิใต้น�้า	33	kV	วงจรแรกของประเทศไทย	เริ่มต้นจากขนอมจนถงึ
เกาะสมยุ	เริ่มท�าตั้งแต่ปี	2528	แล้วเสรจ็ปี	2531	ซึ่งผมมสี่วนร่วมตั้งแต่
เข้าไปร่วมส�ารวจ	ศกึษาการท�าโครงการ	ควบคมุงานวางสายจนแล้วเสรจ็
ตดิตั้งและจ่ายไฟ	ถอืว่าเป็นโปรเจกต์ส�าคญัที่ท�าให้เกาะสมยุมไีฟฟ้าใช้
จนถงึปัจจบุนั	
	 ความท้าทายในอดตีการท�างานที่ผ่านมาอยู่ที่เราเป็นวศิวกรรุ่นแรกใน
ยคุบกุเบกิ	ท�าอย่างไรจะให้เพื่อนร่วมงานต่างจงัหวดัยอมรบั	ไม่ใช่เรื่องง่าย
ที่จะท�างานกบัช่างอาวโุสได้อย่างราบรื่น	ยิ่งไม่ใช่คนพื้นที่ไม่ใช่คนพื้นเพ	
กร็ู้สกึท้าทายเหมอืนกนัว่าเราจะอยู่อย่างไร	แต่ผมเชื่อว่าเราต้องท�าได้	
ผมถอืว่าเรามคีวามจรงิใจในการอยู่ร่วมกนั	ยอมรบัในความแตกต่าง	
เอื้ออาทร	เข้าใจในพื้นที่	และการท�างานในพื้นที่มขี้อดคีอืเราได้เรยีนรู้สงัคม
ที่แตกต่าง	ท�าให้เราต้องเตรยีมตวัพร้อมอยูเ่สมอ	ส�าหรบังานประชาสมัพนัธ์
นั้นถอืเป็นแกนหลกัในเชงิวางนโยบาย	วางทศิทาง	นกัสื่อสารองค์กรต้อง
รบัผดิชอบดูแลช่องทางไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรกต็าม	และต้องดูเนื้อหาว่าควร
ออกมาแบบไหน	ต้องก�าหนดให้ได้ว่าการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลกัษณ์
องค์กรให้เป็นเอกภาพนั้นเป็นอย่างไร	และที่ส�าคญัพนกังานทกุคนนั้นคอื
นกัประชาสมัพนัธ์ที่ดี	บคุลกิภาพ	การพูดจา	การแต่งตวั	พฤตกิรรมที่
แสดงออกไป	เป็นการประชาสมัพนัธ์องค์กรได้อย่างชดัเจน	
	 วนันี้ธรุกจิพลงังานก�าลงัอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง	เราจ�าเป็นต้อง
ตดิตามข่าวสาร	ก้าวให้ทนั	ช่วยกนัคดิว่าจะด�าเนนิธรุกจิขององค์กรอย่างไร
ให้ยั่งยนื	มกีารพฒันาและขยายตวัที่เหมาะสม	สร้างสรรค์องค์กรให้ยั่งยนื	
อาจต้องคดิหรอืพฒันากระบวนการบรกิาร	ซึ่งเราต้องคดิตรงจดุนี้ให้มากขึ้น	
และเราต้องเตรยีมพร้อมรบัมอืเทคโนโลยใีหม่	ๆ	ที่จะเกดิขึ้นอยู่ตลอดเวลา

สมภพ เต็งทบัทมิ
รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม

วนัน้ีธุรกจิพลงังานกำาลังอยูท่่ามกลาง
การเปล่ียนแปลง เราจำาเป็นต้องติดตาม
ข่าวสาร ก้าวให้ทนั ช่วยกันคดิว่าจะ
ดำาเนินธุรกิจขององค์กรอย่างไร
ให้สามารถเล้ียงตัวเองได้
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ประกาญจน์ วงศ์พฒุิ
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3

	 หลกัการคดิในการท�างานของผม	นอกจากประชาชนได้	องค์กรกค็วรได้	ดงันั้น
สิ่งที่ท�าขึ้นมา	เช่น	รถ	Mobile	Shop,	PEA	Smart	Plus	Application	นอกจากเพิ่ม
ความสะดวกในการบรกิารประชาชนแล้ว	ยงัช่วยเสรมิภาพลกัษณ์	ประชาสมัพนัธ์	
เรื่องเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ขององค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพยายามท�ามาโดยตลอด	
ที่ผ่านมาดใีจได้ท�าทกุอย่างที่อยากจะท�า	การท�างานของผม	ผู้บรหิารต้องไม่นั่ง
อยู่บนหอคอย	ผมมองผู้ใต้บงัคบับญัชาเป็นเหมอืนคนในครอบครวัเดยีวกนั	
ต้องออกไปเยี่ยม	โดยเฉพาะคนที่อยู่ไกล	ๆ	กระจายทรพัยากรให้ทั่วถงึ	คณุภาพ
ชวีติของพนกังานเป็นสิ่งส�าคญั	ผมพดูเสมอเราไม่ใช่	commander	คอยสั่งให้เขาท�า	
เราต้องเป็น	facilitator	คอยสนบัสนนุ	ขาดอะไรต้องจดัให้เขาไป	ต้องเป็นผูป้กครอง
คอยดูแลทกุข์สขุ	ให้เขารู้สกึดตี่อผูบ้รหิาร	และองค์กร	จดัสทิธ	ิสวสัดกิาร	ต�าแหน่ง
หน้าที่	ให้เหมาะสมตามความรูค้วามสามารถ	
	 ตลอดการท�างาน	36	ปี	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคให้อะไรมากมาย	โดยเฉพาะ
ความภูมใิจในการมสี่วนช่วยการพฒันาประเทศ	ท�าให้ชาวชนบทที่ห่างไกลมี
โอกาสใช้ไฟฟ้าเท่าเทยีม	ถ้าเป็นการตอบแทนคงตอบแทนได้อย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ	
ถงึแม้เราไปแล้วแต่หวัใจเรายงัเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
	 สิ่งที่อยากเหน็ต่อไป	อยากเหน็การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง
อย่างยั่งยนื	และสิ่งที่จะท�าให้องค์กรอยู่ได้คอื	พนกังานทกุคนจะต้องช่วยกนั	
อยากให้ทกุคนมจีติส�านกึเป็นเจ้าของในการท�างาน	บางอย่างเราอาจไม่ชอบ	
ต้องคดิเสมอว่าท�าเพื่อประชาชน	ท�าเพื่อองค์กร	ต้องปรบัตวั	เตรยีมพร้อม
รบัความเปลี่ยนแปลง	ต้องคดิว่ายศถาบรรดาศกัดิ์ไม่ยั่งยนื	สดุท้ายต้องมกีาร
เปลี่ยนแปลง	

 อยากเห็น
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

มีความเจริญรุ่งเรืองอย่าง
ยั่งยืน และสิ่งที่จะทำาให้องค์กร

อยู่ได้คือ พนักงานทุกคน
ต้องช่วยกัน อยากให้
ทุกคนมีจิตสำานึกเป็น

เจ้าของ  
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	 ลกัษณะงานที่ผมท�าเป็นการสนบัสนนุการท�างานของ
คณะกรรมการและผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ค่อนข้าง
เป็นงานที่เชื่อมต่อกบัผู้ใหญ่	โดยส่วนตวัของผมท�าด้วยตวัคน
เดยีวไม่ได้	ต้องอาศยัทมีเวริ์ค	ในเรื่องทมีเวริ์คคอืเป็นจดุแขง็
ที่ผมชื่นชอบมากในส�านกัผู้ว่าการ	สายงานนี้อาจจะไม่ได้เก่ง
ทกุเรื่อง	แต่ผมว่าเราเก่งเรื่องประสานงานได้กบัทกุหน่วยงาน	
	 ส�านกัผู้ว่าการ	ประกอบไปด้วย	2	ฝ่าย	7	กอง	แต่ละกอง
มคีวามส�าคญั	มภีาระหน้าที่ที่ต้องด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ลลุ่วง
ทั้งงานของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	งานด้าน
ความปลอดภยั	งานด้านความเสี่ยงและควบคมุภายใน	ซึ่งมี
ความส�าคญัต่อองค์กรทั้งสิ้น	
	 สิ่งที่ผมท�ามาตลอด	38	ปี	ที่ท�างานกบัการไฟฟ้า-
ส่วนภมูภิาค	คอืความซื่อสตัย์เป็นสิ่งส�าคญัอนัดบัหนึ่งเพราะ
ว่าถ้าไม่มคีวามซื่อสตัย์เหมอืนเราไม่มคีวามจรงิใจ	เรากจ็ะไม่
ได้ใจคนอื่นกลบัคนืมา	
	 สดุท้ายที่จะฝากไว้กบัน้อง	ๆ	คอืเรื่องทศิทั้งแปด	ได้แก่	
เจ้านาย	ลูกน้อง	และเพื่อนร่วมงาน	ต้องใช้ความจรงิใจกบั
ทกุคน

ดษุฎี ลิม่ทอง
รองผู้ว่าการประจ�าผู้ว่าการ

ผมเน้นเรือ่งความซือ่สัตย์
เป็นส่ิงสำาคญัอนัดบัหน่ึง 
เพราะถ้าไม่มีความซือ่สัตย์
เหมือนเราไม่มีความจรงิใจ 
เราก็จะไม่ได้รบัใจคนอืน่
กลับคนืมา
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อ�านวยชยั สวุรรณสนุทร
รองผู้ว่าการอ�านวยการ

 ผมอยากฝาก
ให้ทุกคนนึกถงึตัว 
E - Engagement 
รกัองค์กร ทุ่มเท 
เสียสละ ทำางานอย่าง
เต็มกำาลังความ
สามารถ

	 ผมมองว่าตลอดระยะเวลาที่ก้าวมาท�างานจนถงึจดุนี้ได้เพราะผูร่้วมงานส�าคญั
ที่สดุ	สิ่งนี้เหมอืนเป็นแรงผลกัดนัเรา	ถ้าผู้ร่วมงานสนบัสนนุ	ผู้บงัคบับญัชากเ็หน็
ผลงาน	ผมชอบพูดค�านี้	‘หวัโขนมปีระโยชน์อะไรถ้าลูกน้องไม่รกั	(ที่จะท�างาน
ด้วย)’	ส�าหรบัการบรหิารคนนั้น	ต้องเปิดเผย	โปร่งใส	จรงิใจ	เรื่องทมีเวริ์กก็
ส�าคญัไม่น้อยไปกว่ากนั	การท�างานต้องใช้การระดมสมอง	ต้องรู้พื้นฐานลูกน้อง	
ผู้ใต้บงัคบับญัชาเรา	
 ปัจจบุนั	เราต้องใช้คนที่มคีวามรูค้วามสามารถมากขึ้นเพื่อขยายขดีความสามารถ
ทางการแข่งขนั	คนรุ่นใหม่กบัคนรุ่นเก่าต้องพยายามท�าให้กลมกลนืกนัให้ได้	
คนรุ่นใหม่ต้องให้ความเคารพและสอนงานคนรุ่นเก่า	คนรุ่นเก่ากต็้องรบัฟังและ
เรยีนรู้งานใหม่	ๆ	จากเดก็รุ่นใหม่ด้วย	เราต้องปรบัจูนองค์ความรู้ที่แตกต่างให้
เข้ากนัให้ได้	ผมอยากฝากให้ทกุคนนกึถงึตวั	E	-	Engagement	รกัองค์กร	ทุ่มเท	
เสยีสละ	ท�างานอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถ	
	 ผมภาคภูมใิจที่ได้ท�างานให้กบัองค์กรนี้	ผมภูมใิจที่ได้อยู่ที่นี่มานานกว่า	37	ปี	
ยิ่งเวลาที่เราออกไปประชมุสมัมนาที่ไหนจะรู้สกึภาคภูมใิจมากที่ไปในนามตวัแทน
ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ส�านกึรกัองค์กรจงึเป็นสิ่งส�าคญัที่สดุ
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กิตติ จรยิมานะ 
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 2
	 ผมคดิว่าโลกเราเปลี่ยนไปตลอดเวลา	สมยันี้กบัเมื่อ	20	ปีที่แล้วมคีวามแตกต่าง
กนัมาก	ฉะนั้น	นอกจากการน�าความรูท้างวชิาการที่ร�่าเรยีนมาเป็นพื้นฐานในการ
ท�างาน	เรายงัต้องเรยีนรูส้ิ่งใหม่อยูเ่สมอ	ศกึษาแผนและผลงานที่ผ่านมา	เพื่อน�ามา
ปรบัใช้กบังานอย่างต่อเนื่อง	เราหยดุนิ่งเมื่อไหร่กห็มายถงึเราก�าลงัเดนิถอยหลงั	
	 ในขณะที่การอยู่ร่วมกนัในสงัคม	กต้็องมมีนษุยสมัพนัธ์ที่ดต่ีอเพื่อนร่วมงาน	
เคารพผูบ้งัคบับญัชา	ถ้าเดก็รุน่ใหม่ยงัคงมวีฒันธรรมตรงนี้อยู	่กจ็ะช่วยสร้างสรรค์
องค์กรให้น่าอยู	่ส่วนผูใ้หญ่ที่ต้องท�างานร่วมกบัเดก็รุน่ใหม่	ควรเปิดใจว่าคนรุน่ใหม่
เขามคีวามเก่ง	มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู	ถ้าไปครอบง�าการท�างานมากเกนิไป	
ไม่มอีสิระในความคดิ	กอ็าจท�าให้เขาไม่มคีวามสขุกบังานที่ท�า	และเวลาเดก็เขาคดิ
อะไรใหม่	ๆ	มา	ผูใ้หญ่ต้องรบัฟังด้วยว่าเป็นแนวคดิที่เป็นไปได้หรอืไม่	เปิดใจคยุกนั
ให้เข้าใจ	เพราะบางทกีารท�างานกต้็องเจอกนัครึ่งทาง...การเดนิทางสู่เป้าหมายไม่ได้ 
มทีางเดยีว	เราอาจจะต้องหาวธิกีารต่าง	ๆ	ที่สามารถเดนิไปถงึจดุหมายเดยีวกนัได้	
ทกุอย่างต้องปรบัเข้าหากนั	หาวธิแีก้ปัญหาร่วมกนั	ถ้าต่างคนต่างไม่ยอม	อาจเกดิ
การต่อต้านจนกลายเป็นอปุสรรคในการท�างาน	และอกีสิ่งหนึ่งที่อยากฝากน้อง	ๆ	
เอาไว้	คอื	สิ่งไหนที่ดแีล้วอยากให้สานต่อไป	โดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใส	ความ
เป็นธรรมกบัประชาชนซึ่งเป็นปณธิานของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคที่ต้องบรกิารให้มี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลที่สดุ

การเดนิทางสู่เป้าหมาย
ไม่ได้มีทางเดยีว เราอาจจะ
ต้องหาวธีิการต่าง ๆ ทีจ่ะ
สามารถเดนิไปถงึจดุหมาย
เดยีวกันได้ ทกุอย่างต้อง
ปรบัเข้าหากัน หาวธีิแก้
ปัญหาร่วมกัน ถ้าต่างคน
ต่างไม่ยอม อาจเกิดการ
ต่อต้าน จนกลายเป็น
อปุสรรคในการทำางาน
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สรุศักดิ ์ไตรทาน  
รองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคล 

	 ตลอดระยะเวลาที่ได้ท�างานกบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคนั้น	สิ่งที่ยดึถอืมาตั้งแต่ต้นคอื	ซื่อสตัย์สจุรติ
ทั้งต่อหน้าและลบัหลงั	เรื่องต่อมาคอืการทุ่มเทก�าลงัใจ
ก�าลงักายในการท�างานอย่างเตม็ที่	ซึ่งเราต้องรบัผดิชอบ
งานที่ได้รบัมอบหมายตามภาระหน้าที่	และรบัผดิชอบ
กบัผลลพัธ์ที่เกดิขึ้น	หากเกดิความผดิพลาดกต็้องพร้อม
รบัผดิชอบ	และน้อมรบัไปปรบัแก้ไข	
	 ผมเชื่อว่าทนุมนษุย์เป็นก�าลงัส�าคญั	เราต้องท�าทกุ
วถิทีางให้คนทั้งหมดเข้าใจในแนวทางเดยีวกนั	เพื่อสร้าง
ความร่วมแรงร่วมใจในการขบัเคลื่อนและพฒันาองค์กร	
การพฒันาคนนั้น	สิ่งแรกเราต้องสนบัสนนุคนดคีนเก่ง	
ต่อมาคอืเรื่องความเป็นธรรมในระบบงาน	มองในแง่
การใช้อ�านาจในการบงัคบับญัชา	ควรมกีารพูดคยุ	
สื่อสารกนัมาก	ๆ	และเรื่องสดุท้ายที่จะท�าให้ส�าเรจ็ได้		
คอืเรื่องการสื่อสาร	เราเป็นองค์กรขนาดใหญ่	พนกังาน
กระจายอยู่ในทั่วประเทศ	มคีนท�างานร่วมกนัหลาย
เจเนอเรชนั	การสื่อสารที่ดจีะช่วยให้เข้าใจกนัง่ายขึ้น	
	 ผมอยากให้น้อง	ๆ	ทกุคนยดึถอืความซื่อสตัย์
เป็นเรื่องส�าคญั	ท�าดยี่อมได้ดี	รู้จกัปิดทองหลงัพระ	
เราสามารถท�าดไีด้โดยไม่ต้องประกาศก่อนแล้วค่อยท�า	
เพราะสดุท้ายผลลพัธ์จะแสดงออกมาให้เหน็เอง

 การพฒันา
คนน้ัน ส่ิงแรกเรา
ต้องสนบัสนุนคนดี
คนเก่ง ต่อมาคอื
เรือ่งความเป็นธรรม
ในระบบงาน 
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พเิชฐ ศรสีวัสดิ์  
รองผู้ว่าการวิศวกรรม 
	 ช่วงเวลาที่ท�างานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ถอืว่าโชคดมีากที่เรามี
เพื่อนร่วมงาน	ผู้บงัคบับญัชา	ลูกน้องค่อนข้างดี	ไม่เคยมปีัญหากนั	การท�างาน
จงึสะดวก	ราบรื่น	รู้สกึมคีวามสขุที่ได้ท�างานที่นี่	ในการท�างานกบัลูกน้อง
ผมใช้ความเป็นพี่เป็นน้อง	เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว	และเราเปิดโอกาส
ให้ทกุคนเข้ามาปรกึษา	
	 ส่วนวธิที�างานให้มคีวามสขุและราบรื่น	ผมมองว่าเราต้องมคีวามรบัผดิชอบ
ต่อสิ่งที่เราท�า	ต่องานที่ได้รบัมอบหมาย	ต้องท�าให้ดทีี่สดุ	และเมื่อท�างานด้วย
ความตั้งใจ	ความรบัผดิชอบ	เราจะรู้สกึภูมใิจในทกุ	ๆ	งาน	
	 ส�าหรบัสิ่งที่อยากฝากน้อง	ๆ	ในการท�างานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เรา
ต้องมคีวามเชี่ยวชาญในงานของตวัเอง	หมายถงึการท�างานเดมิในระยะหนึ่งจน
เชี่ยวชาญ	และถ้าอยากได้ความรู้อย่างอื่น	ต้องแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กบัคนอื่นบ้าง	
แล้วจะเป็นประโยชน์กบัตวัเอง	อยากให้น้อง	ๆ	มคีวามมุ่งมั่น	ขวนขวาย	
มจีดุมุ่งหมาย	ในสายงานวศิวกรรมกม็กีารสอนงานกนัอยู่แล้ว	นอกจากต้องการ
ความรู้เฉพาะด้าน	กจ็ะส่งไปศกึษา	อบรม	ดูงานข้างนอก	เพราะงานด้านนี้
ต้องการหาความรู้	หาวทิยาการใหม่	ๆ	เรยีนรู้ตลอดเวลา	ส่วนการใช้ชวีติ	
แนะน�าว่าอย่าประมาทกบัการด�าเนนิชวีติ	อยากให้มสีติ	ด�าเนนิชวีติด้วยความ
ระมดัระวงั	ทั้งการท�างานและการใช้ชวีติส่วนตวั	นี่คอืสิ่งที่อยากฝากเอาไว้

 เราต้องมีความรบัผดิชอบ
ต่อส่ิงทีเ่ราทำา ต่องานท่ีได้รบั
มอบหมาย ต้องทำาให้ดีทีสุ่ด...
ต้องมีความเชีย่วชาญใน
งานของตวัเอง และถ้าอยาก
ได้ความรูอ้ย่างอืน่ ต้อง
แลกเปล่ียนเรยีนรูกั้บคนอืน่ 
บ้าง แล้วจะเป็นประโยชน์กับ
ตัวเอง  
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เอกชยั ศักดิท์ศันา
รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1
	 ตอนนี้ทกุอย่างมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง	
เทคโนโลย	ีระบบควบคมุอตัโนมตัิ	ที่เข้ามาช่วยในการ
ท�างาน	นอกจากต้องเรยีนรู้แล้ว	ต้องรู้จกัตั้งรบัอย่าง
เหมาะสม	เช่น	เรื่องของพลงังานทดแทน	โซลาร์เซลล์	
หรอืพลงังานทดแทนรูปแบบอื่น	ๆ	ต่อไปเอกชนจะ 
เข้ามามสี่วนร่วมในการขายกระแสไฟฟ้า	เป็นคู่แข่งของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เราจงึต้องพฒันาระบบงานเพื่อ
การรองรบัและจดัการให้ดี	นอกจากนี้	เพื่อความมั่นคง	
ชื่อเสยีง	และผลประโยชน์ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
เราต้องพยายามปรบัปรงุการให้บรกิาร	ให้มคีวาม
รวดเรว็	มปีระสทิธภิาพ	ลดปัญหาเรื่องไฟดบั	ไฟตก	 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้ใช้ไฟคาดหวงัมาก	เขามาเป็นลูกค้าเรา
จะต้องได้ใช้ไฟอย่างสม�่าเสมอ	เป็นเรื่องที่ผมปลูกฝัง
และเน้นย�้ากบัน้อง	ๆ	เสมอ	อย่างไรกต็าม	ผมมองว่า
ในปัจจบุนัเดก็รุน่ใหม่เขามคีวามคดิ	มไีอเดยีที่ด	ีที่ผ่านมา
ผมพยายามเปิดโอกาสให้ทกุคนแสดงความคดิเหน็	
ความคดิไหนดกีพ็ยายามน�ามาเผยแพร่	ส่วนที่อยาก
ฝากน้อง	ๆ	คอื	การเรยีนรู้สิ่งใหม่	ๆ	เป็นเรื่องดี	แต่ถ้า
องค์กรมอีะไรที่น่าเรยีนรู้และเป็นสิ่งที่ดี	กข็อให้เอามา
ต่อยอด	เพราะการจะท�างานหรอืท�าอะไรให้ส�าเรจ็	 
ไม่จ�าเป็นต้องนบัหนึ่งทกุครั้ง	น�าสิ่งที่พฒันาไว้แล้วมา 
ต่อยอดไปข้างหน้า	อาจท�าให้งานมคีวามรวดเรว็ยิ่งขึ้น

การเรยีนรูส่ิ้งใหม่ ๆ เป็นเรือ่งด ีแต่ถ้า
องค์กรมีอะไรท่ีน่าเรยีนรูแ้ละเป็นส่ิงท่ีดี 
ก็ขอให้เอามาต่อยอด เพราะการจะ
ทำางานหรอืทำาอะไรให้สำาเรจ็ ไม่จำาเป็น
ต้องนับหน่ึงทกุครัง้ นำาสิง่ท่ีพฒันาไว้
แล้วมาต่อยอดไปข้างหน้า อาจทำาให้
งานมีความรวดเรว็ยิง่ขึน้
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บญุลือ อึง๊บ�ารุงพันธุ์ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างและบริหารโครงการ 

การท่ีเราสามารถแก้ไข
ปัญหาน้ันได้ ส่วนหน่ึงมาจาก
ประสบการณ์การทำางาน
ทักษะท่ีเราเรยีนรู ้สะสม 
แล้วเอามาปรบัใช้

	 ตอนที่ผมเข้ามาท�างานแรก	ๆ	ด้วยความที่เราไม่ใช่คนเก่ง	
เลยรู้สกึว่าอยู่นิ่งไม่ได้	ต้องพฒันาตวัเอง	ช่วยเหลอืตวัเอง	ตอนที่
เข้ามาเป็นวศิวกรต้องท�างานกบัช่าง	โดยต�าแหน่งวศิวกรอาจจะ
สูงกว่า	แต่ด้วยประสบการณ์แล้วช่างเขามคีวามรู้	ความช�านาญ	
อาวโุสกว่า	การที่เราเหน็ช่างท�างาน	ผมบอกตวัเองว่าหยดุไม่ได้	
ต้องขยนัหาความรู้	หาประสบการณ์การท�างานในแต่ละเรื่อง	
แล้วสิ่งนี้จะเป็นพื้นฐานของการท�างาน	ทกัษะ	ท�าให้เรากล้า
ตดัสนิใจเรื่องต่าง	ๆ	
	 การเจอปัญหาท�าให้เรามปีระสบการณ์	รู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อ	
การเป็นคนเก่งดูได้จากการแก้ไขปัญหา	ถ้าเราแก้ไขปัญหาได้	
แสดงว่าเราเก่ง	เหมอืนกบัการท�าข้อสอบ	ถ้าไม่ท�าข้อสอบ
เราจะรู้ได้ยงัไงว่าเราเก่ง	ซึ่งการที่เราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้	
ส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์การท�างาน	ทกัษะที่เราเรยีนรู้	
สะสม	แล้วเอามาปรบัใช้	ผมเข้าใจว่าน้อง	ๆ	ทกุคนที่เข้ามาใน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมคีวามฝัน	มพีลงัเยอะ	ซึ่งรุ่นพี่ต้องเป็นคน
คอยชี้แนะแนวทาง	ทว่า	สิ่งส�าคญัอยู่ที่เดก็ด้วย	ถ้าอยากพสิูจน์
ตวัเองต้องไม่อยู่นิ่ง	ต้องใฝ่หาความรู้	เข้าหาพี่	ๆ	ด้วยความ
อ่อนน้อม	ต้องมคีวามยั้งคดิในแต่ละเรื่อง	สงัคมมนัใหญ่	เวลาจะ
เปลี่ยนอะไรต้องค่อย	ๆ	ท�า	ค่อย	ๆ	คดิ	เวลามปีัญหาให้คยุกนั	
รบัผดิชอบตามต�าแหน่งหน้าที่ของแต่ละบคุคล	งานถงึจะส�าเรจ็
ตามภารกจิ	องค์กรกจ็ะแขง็แกร่ง	มคีวามมั่นคง	
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วรงัสิทธ์ิ นามราษฎร์ 
ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์

	 การท�างานทกุวนันี้สิ่งที่ส�าคญัที่สดุคอืภาระหน้าที่ที่เราดูแล
ประชาชน	ประชาชนต้องการอะไร	เราท�าให้เขาเตม็ที่แล้วหรอืเปล่า	
ตรงไหนของประเทศยงัไม่มไีฟฟ้าใช้อกีบ้าง	มไีฟฟ้าใช้แล้วมี
ประสทิธภิาพดไีหม	สิ่งที่อยากจะฝากไว้คอื	ถ้าเราท�าได้ดแีละ
เตม็ที่	ทกุคนได้ประโยชน์	กจ็ะมคีวามสขุทั้งสองฝ่าย	ยทุธศาสตร์
หลกัในการบรหิารคน	เราต้องกลบัมาดูว่าแต่ละคนเข้าใจหน้าที่
ของตวัเองแค่ไหน	ถ้าทกุคนเข้าใจกจ็ะสร้างผลสมัฤทธิ์ในงานนั้น

 เราต้องกลบัมาดวู่าแต่ละคนเข้าใจหน้าท่ีของตัวเองแค่ไหน 
ถ้าทกุคนเข้าใจก็จะสร้างผลสัมฤทธ์ิในงานน้ันได้ 

ได้	ผมเชื่อมั่นว่าทกุคนอยากท�างาน	ซึ่งผู้บงัคบับญัชาควรเปิด
โอกาสให้แสดงความสามารถ	เราเป็นผู้ใหญ่กต็้องดูแลพนกังาน
เหมอืนลูก	ท้ายสดุการบรหิารงานต้องท�าให้ทกุภาคส่วนมคีวาม
สขุกบัการท�างานของเรา	องค์กรกม็เีครดติ	ผมใช้	Happiness	
Index	เป็นตวัชี้วดั	ถ้าร่วมกนัท�างานให้คนภายในและภายนอก
ยอมรบัและมคีวามสขุ	นั่นถอืว่าประสบความส�าเรจ็แล้ว
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	 ผมยดึหลกัความซื่อสตัย์สจุรติ	ความโปร่งใส	เป็นพื้นฐานการ
ท�างาน	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบบการร้องเรยีนเรื่องการใช้
ไฟฟ้าของเราจงึน้อยมาก	และการท�างานในส่วนนี้ควรมเีรื่องของ	
Service	Mind	ใส่ใจในการบรกิาร	ท�าให้ประชาชนได้รบัประโยชน์
อย่างสูงสดุ	น้อง	ๆ	รุ่นใหม่ที่เข้ามา	หลายคนอาจจบปรญิญาตรี	
แล้วต้องมาท�างานเป็นผู้ใต้บงัคบับญัชาที่จบ	ปวช.	ปวส.	ซึ่งมี
ประสบการณ์การท�างานมากกว่า	เราต้องพยายามปรบัตวั	ยอมรบั
ในความอาวโุส	ต้องเรยีนรู้ประสบการณ์จากเขา	ส�าหรบัผมค่อนข้าง
เปิดใจ	ใครที่ท�างานเก่งผมกส็นบัสนนุเตม็ที่	ให้ก�าลงัใจ	เขาตั้งใจ
ท�างานกต็อบแทน	ผมเชื่อว่าวนันี้เดก็รุ่นใหม่ค่อนข้างมคีวามคดิ
ความอ่านที่ดี	อาจมปีัญหาบ้าง	ซึ่งหวัหน้างานต้องเข้าถงึ	หมายถงึ	
เมื่อมปีัญหาต้องเข้าไปดูแลจดัการ	อย่าละเลย	เพราะอาจส่งผลเสยี
ต่อระบบงาน	
	 ความรกัในองค์กร	ปฏบิตัติามค่านยิมขององค์กร	ทุ่มเทในการ
ท�างาน	คอืสิ่งที่ผมพยายามปลูกฝังให้กบัทกุคน	อยากให้มตีรงนี้
มาก	ๆ	เพราะจะสามารถน�าพาการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคไปได้ไกลยิ่งขึ้น	
ผมบอกได้เลยว่าเราค่อนข้างแขง็แรง	ความรกัในองค์กรจะท�าให้เรา
ท�างานเตม็ที่	ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึ้น	เราพร้อมที่จะช่วยเหลอืกนัและกนั	
เพื่อให้การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคก้าวหน้าและมคีวามยั่งยนื	ผมอยู่กบั
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมานาน	ค่อนข้างผูกพนั	ที่นี่ให้อะไรมากมาย	
อยากให้น้อง	ๆ	ตระหนกัว่า	ทกุการท�างานต้องมคีวามอดทน	แล้ว
ผู้ใหญ่	ผู้บรหิารเขาจะเหน็เอง	

ความรกัในองค์กรจะทำาให้เรา
ทำางานเต็มท่ี ไม่ว่าจะเกดิอะไรขึน้ 
เราพร้อมจะช่วยเหลือกันและกัน 
เพ่ือให้การไฟฟ้าส่วนภมิูภาค
ก้าวหน้าและมีความยัง่ยนื

พนัธ์เลศิ 
เกียรตไิพบลูย์ 
ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก
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เจดจ็ วศิรี  
ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุดรธานี
	 การท�างานทมีเวริ์กเป็นกญุแจส�าคญั	ทมีเวริ์กจะเกดิขึ้นได้ต้อง
มาจากความร่วมมอื	ความเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนัก่อน	งาน
หลายอย่างมกีารเตรยีมการ	เตรยีมตวั	ประสานงาน	มหีลายขั้นตอน	
เพราะฉะนั้นการช่วยเหลอื	เหน็อกเหน็ใจกนัในงานจงึเป็นสิ่งส�าคญั
มาก	แต่ละคนต้องรู้ว่าตวัเองรบัผดิชอบอะไร	หน้าที่ของตนคอือะไร	
ตามมาด้วยความเสยีสละ	และทุ่มเทเพื่อให้ถงึเป้าหมายนั้น	การที่
ชาวบ้านทกุคนประทบัใจงานของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	เพราะว่า
เรามคีวามสามคัคี	ร่วมมอืร่วมใจกนัท�างาน	และหลายงานที่เรา
ด�าเนนิการไป	จนปัจจบุนัมไีฟฟ้าใช้ทกุครวัเรอืน	ถอืว่าเป็นความ
ส�าเรจ็	เป็นความประทบัใจในการท�างานของพวกเรา	
	 เมื่อก่อนคนรุ่นเก่าจะมวีธิกีารสร้างทมีเวริ์กด้วยการออกไป
สงัสรรค์	ดื่มกนิกนั	ซึ่งไม่ใช่ข้อเสยีเลย	เพราะสิ่งนี้คอืการท�างาน	
เป็นช่วงเวลาที่ได้คยุเรื่องปัญหา	หาวธิแีก้ไขปัญหา	ไม่ใช่การออกไป
เสเพล	อยู่หน้างานกต็้องท�างาน	ผมว่าเป็นสิ่งที่มปีระโยชน์	เพราะ
การท�างานตอนนี้	การจะมานั่งคยุกนัอย่างเข้าอกเข้าใจกนัค่อนข้าง
ยาก	
	 ตอนเป็นผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต	ผมประทบัใจเรื่องพนกังาน	
เรื่องคน	ชาวการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคค่อนข้างมวีนิยัซึ่งกลายเป็นจดุแขง็
ขององค์กร	นโยบายมาแบบไหนเราท�าได้หมด	เพราะเราอยู่ด้วยวนิยั	
ด้วยกฎระเบยีบที่เคร่งครดับนความซื่อสตัย์	นี่คอืจดุแขง็ของพนกังาน
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคที่อยากฝากถงึรุ่นหลงั	รวมถงึเรื่องของใจรกัใน
การท�างาน	ความเสยีสละ	กจ็ะเป็นสิ่งที่ท�าให้การท�างานส�าเรจ็ลงได้	

 การช่วยเหลือ เห็นอก
เห็นใจกันในงานเป็นส่ิงสำาคญั
มาก แต่ละคนต้องรูว่้าตัวเอง
รบัผิดชอบอะไร หน้าท่ีของตน
คอือะไร ตามมาด้วยความ
เสียสละและทุม่เทเพือ่ให้ถงึ
เป้าหมายน้ัน  
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สวัุฒน์ แสงประทปี 
ผู้อ�านวยการไฟฟ้าเขต  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
จังหวัดนครราชสีมา

ผมนำา Sport Management 
มาใช้ในการบรหิารงาน เพราะ
การเล่นกฬีา เราจะได้คยุกนั 
จากคนท่ีไม่เคยคยุกันก็จะได้
มาคยุกัน ท่ีทะเลาะกันก็จะได้
จบัมือกัน

	 การท�างานผมพยายามให้ความเท่าเทยีม	ให้ความ
เป็นธรรมกบัทกุคน	เราคยุกนัเหมอืนพี่น้อง	ที่ผ่านมา
คนที่นี่ค่อนข้างมคีวามสขุ	ในเรื่องความโปร่งใส	กภ็ูมใิจ
หลายเรื่อง	การซื้อที่ดนิ	การพฒันาส่วนต่าง	ๆ	ตั้งแต่
ท�างานมาไม่มใีครร้องเรยีน	ไม่เคยมใีครตั้งกรรมการสอบ	
ซึ่งความโปร่งใสไม่ใช่โปร่งใสเฉพาะเรื่องภายนอกกบั
ผู้รบัเหมา	บรษิทัขายอปุกรณ์ไฟฟ้าต่าง	ๆ	เราต้องโปร่งใส
กบัลูกน้องด้วย	เป็นผู้บรหิารอย่าใช้อ�านาจบงัคบัเขา	อย่า
ท�าตวัสูงส่ง	ใช้วธิหีารอืและร่วมมอื	ให้เกยีรตซิึ่งกนัและกนั	
	 ผมใช้หลกั	3M+1S	ในการดูแลน้อง	ๆ	คอื	Man	-	ดูแล
เขาให้มคีวามสขุ	แต่งตั้งโยกย้ายเป็นธรรม	ดูแลเรื่องเงนิ
เดอืน	Money	-	เรื่องงบประมาณ	ลูกเรามหีลายคน	ต้อง
ดูแลและกระจายงบประมาณให้ทั่วถงึ	อนัไหนจดัได้ให้จดั
โดยทนัท	ีMaterial	-	เรื่องของยานพาหนะ	เครื่องมอื
เครื่องใช้	พยายามหาให้เพยีงพอ	ส่วนอกี	1S	คอื	ผมเอา	
Sport	Management	มาใช้ในการบรหิารงานเพราะการเล่น
กฬีา	เราจะได้คยุกนั	จากคนที่ไม่เคยคยุกนักจ็ะได้มาคยุ
กนั	ที่ทะเลาะกนักจ็ะได้จบัมอืกนั	เรื่องแฮปปี้เวริ์กเพลส
กส็�าคญั	พนกังานต้องมคีวามสขุก่อนแล้วงานจะออก
มาด	ีถงึเวลาเลกิงานผมให้ทกุคนกลบับ้าน	กลบัไปดูแล
ครอบครวั	ดูแลตวัเอง	ออกก�าลงักาย	ส่วนการท�างานผม
ยดึหลกั	11	ข้อ	คอื	ขยนั	ซื่อสตัย์	อดทน	สามคัคี	มวีนิยั	
ใช้ความสามารถ	พอเพยีง	โปร่งใส	เป็นธรรม	มนี�้าใจ	
และมคีวามเป็นผู้น�า	
	 อยากฝากน้อง	ๆ	ให้มคีวามตั้งใจ	อดทน	สามคัคี	
รกักนั	ใช้ความรู้ความสามารถเตม็ที่ในการท�างาน	เรื่อง
ของความประหยดั	เทคโนโลยทีี่เข้ามา	และเราควรใช้ชวีติ
อย่างพอเพยีงเหมอืนดงัค�าของในหลวงรชักาลที่	9	เราต้อง
มวีนิยั	ตรงต่อเวลา	รู้หลกัเกณฑ์	อย่าคดโกง	ถ้าประพฤติ
ตามสิ่งเหล่านี้ได้	กจ็ะอยู่รอดปลอดภยั	และประสบความ
ส�าเรจ็ในการท�างาน
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 เราต้องคดิให้หนักกว่า
เดมิว่าจะทำาอะไร ทำาอย่างไร 
เพือ่ช่วยกันพฒันาการไฟฟ้า
ส่วนภมิูภาค  
	 ผมเริ่มท�างานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมาตั้งแต่ปี	2524	
ได้ร่วมกนัพฒันาการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคของเราให้เจรญิก้าวหน้า
มาตามล�าดบั	ตั้งแต่ยคุพฒันาไฟฟ้าชนบท	ยคุปรบัปรงุเสรมิ
ระบบจ�าหน่าย	ยคุพฒันาสายส่ง	สถานไีฟฟ้ายคุ	SCADA,	SAP	
ถงึปัจจบุนั	เราเริ่มมคีู่แข่งทางธรุกจิทั้ง	Solar	Cell	ไฟฟ้าเสรี	
เราต้องรกัษาฐานลูกค้าของเรา	โดยการยกระดบัคณุภาพบรกิาร	
และพฒันาคณุภาพ	เสถยีรภาพการจ่ายไฟให้ดกีว่าคู่แข่ง	ต้อง
พฒันาความรู้	ทกัษะ	ในการท�าธรุกจิเสรมิ	ในขณะเดยีวกนั
ต้องเรยีนรู้เทคโนโลยใีหม่	ๆ	ที่จะเป็นธรุกจิในอนาคต	เช่น	Solar,	
loT,	Charging	Station,	Esco	ฯลฯ	เพื่อที่จะช่วยกนัธ�ารงรกัษาให้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคยั่งยนืตลอดไป
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สนัต ิสขุกวี 
ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2  
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี

ถ้าหากเราบรหิารเงนิในกระเป๋า
ได้ เวลาทำาอะไรก็จะราบรืน่ 
แต่ถ้าใช้จ่ายเกินตัว จะกระทบ
ถงึหน้าท่ีการทำางาน และกระทบ
ไปถงึผูอ้ืน่ด้วย

	 ส�าหรบัชวีติการท�างานที่ได้ท�างานประจ�าอยู่ที่อบุลราชธานมีานาน	
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	ได้เรยีนรู้มากมาย	ได้สมัผสักบัหน้างาน	เป็น
ความผูกพนัที่ดกีบัเพื่อนร่วมงานที่ผ่านอะไรมาด้วยกนั	เป็นประสบการณ์
ที่น่าจดจ�าในชวีติ	ทมีงานที่ดนีั้นขึ้นอยู่กบัการมสี่วนร่วมของทกุแผนก	
การท�างานสอนให้รู้ว่าควรใช้ชวีติอย่างไร	ใช้มติรภาพกบัเพื่อนร่วมงาน
หรอืผู้บงัคบับญัชาอย่างไร	ถงึจะท�าให้ร่วมงานกบัผู้อื่นได้อย่างราบรื่น	
ผมยดึหลกัเรื่องความยตุธิรรมเป็นที่ตั้ง	ก่อนพูดหรอืท�าอะไรลงไปต้องใช้
ความยตุธิรรมเป็นหลกัในการพจิารณา	สิ่งที่อยากฝากถงึน้อง	ๆ	คอื
เรื่องบรหิารดแูลจดัการเรื่องเงนิ	โดยเฉพาะการดแูลเรื่องค่าใช้จ่ายตวัเอง	
ถ้าหากเราบรหิารเงนิในกระเป๋าได้	เวลาท�าอะไรกจ็ะราบรื่น	แต่ถ้าใช้
จ่ายเกนิตวั	จะกระทบถงึหน้าที่การท�างาน	และกระทบไปถงึผู้อื่นด้วย	
ตลอด	39	ปีที่ท�างานร่วมกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	ผมพูดได้เลยว่าที่นี่
ให้ทกุอย่าง	เรยีกได้ว่าให้ทั้งชวีติ	และผู้บรหิารกใ็ห้ความอนเุคราะห์ใน
การท�างาน	นบัเป็นเรื่องโชคดี	ผมท�างานมาเกนิครึ่งชวีติ	สร้างฐานะ	
สร้างครอบครวัได้กเ็พราะองค์กรนี้	ถงึจะเกษยีณไปแล้ว	กย็งัคงเกบ็เป็น
ความภาคภูมใิจไว้เล่าให้ลูกหลานฟัง	
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	 การเตบิโตจากพนกังานช่าง	มาเป็นผู้จดัการ	จนกระทั่ง
ด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการ	การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	เขต	3	(ภาคใต้)	
จงัหวดัยะลา	ในทกุ	ๆ	ต�าแหน่งที่ก้าวผ่านท�าให้ผมมปีระสบการณ์
ที่หลากหลาย	และได้เรยีนรู้งานในหลาย	ๆ	ด้าน	ทั้งงานของ
การไฟฟ้าฯ	หน้างาน	จนถงึการการไฟฟ้าฯ	เขต
	 การท�างานในพื้นที่สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้	โดยเฉพาะ
ปัญหาจากเหตกุารณ์ความไม่สงบ	เป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ
ของผู้บรหิารและพนกังานมาก	เมื่อเกดิเหตกุารณ์ขึ้นผมจะลง
พื้นที่ไปตรวจเยี่ยมบ�ารงุขวญั	และให้ก�าลงัใจแก่ผู้ปฏบิตังิาน	
ตลอดจนรบัฟังทกุความคดิเหน็	ร่วมกนัแก้ปัญหาและให้การ
สนบัสนนุในทกุ	ๆ	ด้าน	รวมถงึจดัสรรทรพัยากรเข้าไปแก้ปัญหา

ในพื้นที่ต่าง	ๆ	โดยเรว็ที่สดุเท่าที่จะท�าได้
	 สิ่งที่ผมมกัจะเน้นย�้ากบัน้อง	ๆ	เสมอคอื	การตระหนกัถงึ
หน้าที่ของตวัเอง	งานในหน้าที่ที่ต้องท�า	และการให้บรกิารอย่างดี
ที่สดุทั้งลูกค้าภายใน-ภายนอก	ถ้าเราท�างานด้วยความทุ่มเท	
ตั้งใจ	และเสยีสละเพื่อองค์กรอย่างเตม็ก�าลงัความสามารถแล้ว	
ผลงานกจ็ะออกมาด	ีมคีวามภาคภูมใิจ
	 ปัจจบุนั	การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคมกีารน�านวตักรรม	เทคโนโลยี
ต่าง	ๆ	มาช่วยในการปฏบิตังิาน	เพื่อให้เกดิความรวดเรว็และมี
ประสทิธภิาพมากขึ้น	ทกุคนต้องพร้อมยอมรบัความเปลี่ยนแปลง
เรยีนรู้	รู้จกัปรบัตวั	และก้าวไปด้วยกนักบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค

ว่าทีพ่นัตร ีไพบูลย์ ว่องวรีะยุทธ์
ผู้อ�านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา

  ถ้าพวกเราทุกคนรู้
หน้าทีแ่ละทำางานด้วยความ
ทุ่มเท ต้ังใจ และเสียสละเพือ่
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคอย่าง
เต็มกำาลังความสามารถแล้ว 
ผลงานกจ็ะออกมาด ีมีความ
ภาคภมูใิจในความสำาเรจ็
ท่ีเรามีส่วนร่วม ผมเชือ่ว่า
ทุกคนทำาได้
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วีระวัฒน์ มากท้วม
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต
	 38	ปีกบัการท�างานที่การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	สิ่งที่ผมประทบัใจและภมูใิจ	
คอืการได้ท�างานทกุด้านอย่างเตม็ความสามารถให้กบัองค์กร	และประชาชน	
ท�าให้เขาได้มไีฟฟ้าใช้	เกดิความสะดวก	ความเจรญิ	ทั้งในรปูแบบครวัเรอืนและ
อตุสาหกรรม	ที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาครงัสติ	เราเป็นต้นแบบในหลายงานบรกิาร	
เป็นจดุเริ่มต้นของการให้บรกิารแบบ	PEA	One	Touch	Service	ซึ่งผมภมูใิจที่ได้มี
ส่วนร่วม		เป็นหนึ่งในคณะท�างานที่พฒันาการให้บรกิารแก่ประชาชน
	 หวัใจการท�างานของผม	คอืให้ความส�าคญักบัความรบัผดิชอบในหน้าที่	
ถ้าผูบ้งัคบับญัชามอบงานให้แล้ว	ต้องท�าให้เตม็ที่	และไม่ใช่แค่ท�างานให้เสรจ็	
เราต้องท�างานให้ส�าเรจ็และสมบรูณ์	มุง่มั่น	เสยีสละ	ท�างานเป็นทมี	ผมจะรบัฟัง
ความคดิเหน็ของผูอ้ยูใ่ต้บงัคบับญัชาเสมอ	เมื่อผูบ้รหิารให้นโยบาย	แนวทาง	
การท�างานมา	ผมและน้อง	ๆ	จะน�าแนวทางนั้นมาแปลงเป็นข้อปฏบิตั	ิเป็นกรอบ
การท�างาน	แล้วเดนิสูเ่ป้าหมายด้วยกนั
	 ผมอยากให้น้อง	ๆ	รกัองค์กรให้มาก	มค่ีานยิมและวฒันธรรมองค์กร	ทนัโลก	
บรกิารด	ีมคีณุธรรม	และ	TRUST+E	อยูใ่นใจ	ปฏบิตัหิน้าที่ของตนเองให้ดเีพื่อ
น�าพาองค์กรไปข้างหน้า	ในยคุที่โลกเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	มคู่ีแข่งเข้ามา
มากมาย	เราต้องปรบัตวัและพฒันาทั้งเรื่องการบรกิารกระแสไฟฟ้า	และเทคโนโลยี	
ถ้าเราอยูน่ิ่ง	เราจะเป็นองค์กรที่ล้าหลงั	การพฒันาตนเองและการน�าเทคโนโลยเีข้า
มาเสรมิในการท�างานจะท�าให้เรารบัมอืกบัความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นได้
	 จากวนันั้นจนถงึวนันี้	ผมเหน็การเตบิโตขององค์กร	คณุภาพองค์กรที่เพิ่มขึ้น	
และความร่วมมอืร่วมใจจากทกุคนในองค์กร	ผมเชื่อมั่นว่าการมคีวามรกัความ
สามคัคใีนองค์กร	จะท�าให้การไฟฟ้าส่วนภมูภิาคเป็นองค์กรชั้นน�าที่เตบิโตอย่าง
ต่อเนื่อง	ส่วนตวั	ผมรู้สกึว่าตวัเองโชคดมีากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครวั
การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค	ที่นี่ให้ทกุสิ่งทกุอย่างจนประสบความส�าเรจ็ในชวีติ

 ถ้าผู้บังคับ
บัญชามอบงานให้แล้ว

ต้องทำาให้เต็มที่ และไม่ใช่
แค่ทำางานให้เสรจ็ เราต้อง

ทำางานให้สำาเร็จ และ
สมบูรณ ์  
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นาวนิ อนิทร์ปัญญา 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จังหวัดนครสวรรค์
	 ตลอดชวีติการท�างาน	36	ปี	เริ่มเข้าท�างานกบัการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาคจงัหวดัเพชรบูรณ์	ปี	2524	ต�าแหน่งพนกังานช่าง
ระดบั	2	ควบคมุงานก่อสร้างระบบจ�าหน่ายไฟฟ้า	ปี	2525	ไป
ขยายเขตกิ่งอ�าเภอน�้าหนาว	สร้างแคมป์พกัแรมหน้างานจนงาน
ส�าเรจ็	และได้รบัการแต่งตั้งเป็นหวัหน้าหมวดช่าง	ผู้ช่วย
ผู้จดัการ	และผู้จดัการตามล�าดบั	ระหว่างการปฏบิตังิาน	
ผมภูมใิจกบัการเป็นช่างขยายเขต	น�าแสงสว่างไปให้ประชาชน	
เป็นการตอบแทนคณุแผ่นดนิที่ยิ่งใหญ่
	 หลกัการท�างาน	ต้องรวดเรว็	โปร่งใส	จรงิใจ	มคีณุธรรม	
โดยใช้แผน	แน่นประสานบวกเทคโนโลยแีละนวตักรรม	โดย
ยดึหลกัพรหมวหิาร	4	และอทิธบิาท	4	ที่ส�าคญัต้องเรยีนรู้
ตลอดเวลา	ตลอดชวีติการท�างานกบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค	
มคีวามภาคภูมใิจในองค์กรแห่งนี้ให้ทกุสิ่งทกุอย่าง	ผมอยาก
ให้พนกังานรุ่นหลงัช่วยกนัสร้างพฒันาองค์กรของเราให้
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยนือยู่คู่
ประเทศไทยตลอดไป

 เราต้องเป็นคน
เรยีนรูต้ลอดเวลา อย่าทำาตัว
เป็นนำา้เต็มแก้ว  
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ว่าทีร้่อยตร ี 
สชุาติ พิมพ์โพธ์ิ 
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จังหวัดพิษณุโลก 

เราต้องรูจ้กัการทำาหน้าท่ีอย่าง
ซือ่สัตย์สุจรติ เอาประโยชน์ของ
องค์กรเป็นหลัก

	 ตลอดระยะเวลาที่อยู่กบัการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
ผมตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วว่าจะทุ่มเทท�างานให้มากที่สดุ	
ตลอดระยะเวลา	39	ปีที่ผ่านมาผมกถ็อืปฏบิตัอิย่างนั้น
มาตลอด	นอกจากนั้นยงัเชญิชวนผู้ร่วมงาน	ผู้ใต้บงัคบั
บญัชาถอืปฏบิตัใิห้รกัและภกัดกีบัองค์กร	นอกจากนี้	
ผมยงัพยายามแนะน�าน้อง	ๆ	ว่าเราต้องรู้จกัการท�าหน้าที่
อย่างซื่อสตัย์สจุรติ	เอาประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั	
ปฏบิตัติามนโยบายของผู้บงัคบับญัชา	และในฐานะ
ที่เป็นผู้บงัคบับญัชา	เรากต็้องรู้จกัจดุอ่อนจดุแขง็	รู้จกั
บคุลากรภายใน	จดุใดอ่อนกต็้องปรบัปรงุ	แก้ไข	และ
พร้อมให้บรกิารผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ	การรู้จกัหน้าที่และ
ปฏบิตัติามหน้าที่ที่เราได้รบัผดิชอบมาอย่างเตม็ที่	จะเป็น
เกราะก�าบงัที่ดทีี่คอยคุ้มครองเรา	แล้วผลตอบแทนอื่น	ๆ	
จะตดิตามมาเอง
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ไม่ว่าจะเกิดวิกฤติใด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ไม่ทอดท้ิงประชาชน พร้อมช่วยเหลือ ฝ่าฟันวิกฤติน้ัน

เราจะเดินหน้าไปด้วยกัน
เพ่ือรอยย้ิมแห่งความสุขของทุกคน
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วะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

	 ทรปิตราดในหลาย	ๆ	ครั้ง	ชายกางจะพบกบัร้านอร่อย	ๆ	
ในแบบหลบมมุตามเส้นทางต่าง	ๆ	ที่ไร้นกัท่องเที่ยวเสยีงอกึทกึ	
จะมเีพยีงคนท้องถิ่นในพื้นที่มากนิข้าว	พกัผ่อนกนัง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	
อย่างเช่นวนันี้	ชายกางจะพาท่านมารู้จกักบัร้านอาหารอร่อยแบบ
บ้าน	ๆ	ที่ชื่อว่า	‘แหลมศอกชวนชมิ’	กนัครบั
	 แหลมศอกชวนชมิ	ตั้งอยู่ในเส้นทางที่ผู้คนมุ่งหน้าจะไปลงเรอื

เที่ยวเกาะกูด	เกาะหมากกนั	คอืจากตวัเมอืงตราด	ใช้เส้นทาง	
3148	ตราด	-	แหลมงอบ	ราว	3	กโิลเมตร	กจ็ะถงึสามแยกไฟแดง
แหลมศอก	เรากเ็ลี้ยวซ้ายขบัไปเรื่อย	ๆ	อกีไม่ไกลครบั	เส้นทางนี้
มที่าเรอื	Speed	Boat	ที่ไปเกาะกูดหลายแห่ง	ป้ายบอกทางเข้า
ร้านแหลมศอกชวนชมิชดัเจน	ก�าหนดจดุใน	Google	Map	ก็
สะดวกครบั
	 	แหลมศอกชวนชมิ	เป็นร้านอาหารทะเลแบบบ้าน	ๆ	รสมอืดี	
มอืหนกัและจดัจ้าน	ของทะเลสด	ๆ	นั้น	ได้มาจากการจ่ายตลาด
หน้าบ้าน	ซึ่งตดิทะเลย่านนั้น	มเีรอืน�าปลา	ป	ูหมกึ	กุง้	หอย	มาส่ง
ให้เป็นประจ�า	แต่มาร้านนี้เมนูอาจไม่เป๊ะตามที่ใจอยากชมิ	เพราะ
ในแต่ละวนัของทะเลที่ได้มานั้นตามสภาวะอากาศเป็นหลกัครบั

แหลมศอกชวนชิม
เ มื่อชวีติต้องการทะเลเพื่อพกัผ่อน	ชายกางมกัหาทะเล

ที่ไม่พลกุพล่าน	เงยีบสงบแต่ไม่ถงึกบัสงดันกั	ผู้คนไม่ต้อง
มากมาย	แต่กายยงัต้องการอาหารอร่อย	ๆ	เช่นเดมิ	
ซึ่งมกัจะมทีะเลแบบที่ชอบนี้ไม่กี่แห่ง	หนึ่งในนั้นคอืทะเล
เมอืงตราดครบั
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	 ปลาที่ขึ้นชื่อแถบนี้ต้องเป็นปลากเุลาสด	ตวัขนาดก�าลงัด	ี
จะทอดราดน�้าปลา	ราดพรกิ	ดทีั้งนั้น	ปูทะเลขดุตามธรรมชาติ	
ก�าหนดขนาดไม่ได้	แต่เนื้อแน่น	ไข่บึ้มทกุตวัแน่นอน	ปูม้ากเ็ช่นกนั
แถบนี้มกีั้งแก้วตวัโต	น�ามาท�ากบัข้าวได้หลายอย่าง	จะทอด
กระเทยีม	หรอืนึ่งมาเฉย	ๆ	จิ้มพรกิเกลอืกเ็ยี่ยมครบั
	 กุ้งแชบ๊วยตวัโต	ๆ	อบเกลอืมาเนื้อเด้ง	ๆ	นั้นต้องมี	ร้านเขาอบ
มาเก่ง	เนื้อสกุพอดี	ไม่แขง็	จิ้มพรกิเกลอืแล้วอร่อยเหลอืประมาณ	
หมกึนั้นสดแบบโดนน�้าแขง็มาครั้งเดยีวกถ็งึร้านแล้ว	น�ามาผดัฉ่า	
ผดัใบกะเพรานั้นคอืที่หมายของคนชอบของอร่อยครบั	รวมทั้งเนื้อปลา 
น�ามาสบัแล้วผดัใบกะเพรารสจดั	ๆ	คอืที่สดุของย่านนี้จรงิ	ๆ	
	 แหลมศอกชวนชมิเป็นร้านอาหารทะเลพื้นบ้าน	เพื่อผู้คนทั่วไป
ที่อยากจะมาชมิรสมอืแบบดั้งเดมิ	ที่ไม่ได้ปรงุแต่งมากมายจนท�าให้
ความสดอร่อยของวตัถดุบิดี	ๆ	ต้องหายไป	ที่นี่เราได้นั่งกนิข้าว

เหมอืนประหนึ่งอยู่บนเชงิเขา	ที่มองลงไปเหน็ท้องทะเลสวย	ๆ	
ไปในตวั	มคีวามสขุมากครบั	
	 ตราด	ไม่ใช่เมอืงขบัผ่านไปเช่นหลาย	ๆ	ที่	เพราะตราดคอื
ดนิแดนสดุท้ายปลายตะวนัออก	ที่เราจะต้องตั้งใจไปหา	ไปพกัผ่อน
ตามธรรมชาติ	ไปชมิอาหารทะเลอร่อย	ๆ	และผลไม้ตามช่วงเวลา
กนัอย่างสนกุสนาน	หรอืถ้าจะไปเพื่อเรยีนรู้ประวตัศิาสตร์ที่ตราด
กม็เีรื่องราวอนัน่าสนใจในอดตีที่ภาคภูมใิจอกีหลายเรื่องครบั
	 	วนัหยดุ	วนัว่าง	อย่าลมืให้เวลากบัตวัเอง	ครอบครวัและ
พระในบ้าน	พากนัมาเที่ยวเมอืงตราดกนันะครบั	พระในบ้าน
ท่านจะได้หวัใจพองโต	มคีวามสขุกบัลูกหลานอย่างเตม็ที่	เพราะ
จะกี่วนักี่ปีท่านกร็กัเรามาก่อนที่จะได้เหน็หน้าเราเสยีอกี	อย่าลมื
นะครบั	เวลาไม่เคยคอยใคร	ท�าอะไรที่ดตี่อกนัได้	ท�าเลยครบั	
สวสัด ี

แหลมศอกชวนชิมเป็นร้านอาหารทะเล
พ้ืนบ้าน เพ่ือผู้คนท่ัวไปท่ีอยากจะมาชิม
รสมือแบบด้ังเดิม ท่ีไม่ได้ปรุงแต่งมากมาย
จนทำาให้ความสดอร่อยของวัตถุดิบดี ๆ 
ต้องหายไป



40  • ฉบับท่ี 9 / 2561

เมื่อต้องแสงอาทติย์	รมิบงึมตี้นสนทั้งที่ยงัผลใิบสเีขยีวสด	
และต้นที่ยนืต้นตาย	ส่วนแบค็กราวน์ไกล	ๆ	นั้นจะเป็น
ภูเขาไฟมารยุามะ	ซึ่งมหีมิะปกคลมุอยู่เลก็น้อย	และมคีวนั
สขีาวที่เกดิจากความร้อนลอยอยู่บรเิวณยอดเขาก�าลงัสวย	
เป็นองค์ประกอบภาพที่ถูกใจผมมาก	แต่สภาพแสงในแต่ละ
ส่วนของภาพมคีวามแตกต่างกนัพอสมควร	เมื่อตั้งระบบ
วดัแสงของกล้องแบบเฉลี่ยทั้งภาพ	ค่าแสงที่วดัได้คอื	

EA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

AEB & HDR
เ

มากแล้ว	เพราะเป็นช่วงปลายฤดูใบไม้ผล	ิย่างเข้าหน้าร้อน	
พระอาทติย์จะขึ้นเรว็มาก	บงึน�้าที่อยู่ตรงหน้ากลายเป็นสฟี้า

ช้าวนัหนึ่งปลายเดอืนพฤษภาคมที่ผ่านมา	ผมรบีตื่นแต่เช้า 
ขบัรถออกจากที่พกัในเมอืงบเิอะ	(Biei)	เพื่อที่จะไป
ถ่ายภาพบงึน�้าสฟี้า	(Blue	Pond)	ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่
ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น	ผมไป
ถงึบงึน�้าสฟี้าก่อนเจด็โมงเช้าเลก็น้อย	แต่ท้องฟ้าสว่าง



รูรบัแสง	f/5.6	ความเรว็ชตัเตอร์	1/160	วนิาที	ที่ความไวแสง	
ISO	100	แต่เมื่อกดชตัเตอร์แล้ว	ภาพที่ได้ออกมาไม่ถูกใจ
เอาเสยีเลย	เพราะกล้องพยายามค�านวณค่าแสงที่ไม่ท�าให้
ส่วนใดส่วนหนึ่งในภาพสว่างหรอืมดืจนเกนิไป	ท�าให้ต้นสน
ออกจะดูมดืไปสกัหน่อย	ท้องฟ้ากส็ว่างจนท�าให้ไม่เหน็ควนั
สขีาวที่ลอยอยู่บนปากปล่องภูเขาไฟ	

	 ผมจงึแก้ปัญหาโดยการถ่ายภาพคร่อม	ซึ่งในกล้องของ
พวกเราส่วนใหญ่จะมฟีังก์ชนัการถ่ายภาพคร่อมอตัโนมตัิ	
(Automatic	Exposure	Bracketing:	AEB)	นี้มาด้วย	คอื	
เป็นการถ่ายภาพครั้งละ	3	ภาพต่อเนื่องกนัโดยอตัโนมตัิ	
ภาพแรกจะเป็นภาพที่ค่าแสงพอดตีามที่กล้องวดัได้	

ภาพถดัมาจะเป็นภาพที่มดืกว่าปกติ	หรอืที่เราเรยีกกนัว่า	
‘อนัเดอร์’	(ซึ่งมาจากค�าว่า	Underexposure)	เป็นภาพที่กล้อง
เปิดรบัแสงน้อยกว่าค่าแสงพอด	ีตามค่าที่เราตั้งไว้	ส่วนภาพ
ที่สามจะเป็นภาพที่สว่างมากกว่าปกต	ิหรอืที่เราเรยีกว่า	‘โอเวอร์’ 
(Overexposure)	ในวนันั้นผมกะเอาว่าค่าแสงที่แตกต่างกนัใน
แต่ละส่วนของภาพไม่น่าจะน้อยกว่า	1	สต๊อป	ผมจงึตั้งค่าใน
ฟังก์ชนั	AEB	เผื่อไปเลก็น้อย	ให้เปิดรบัแสง	+/-	1.3	สต๊อป	
ซึ่งภาพที่อนัเดอร์จะมคี่าแสงอยู่ที่	f/5.6	และ	1/400	วนิาที	
ท�าให้ฟ้าเป็นสฟี้า	และเหน็รายละเอยีดในส่วนของควนัสขีาว
บรเิวณปากปล่องภูเขาไฟ	รวมถงึทวิเมฆได้ชดัเจนยิ่งขึ้น	ใน
ขณะที่ภาพที่โอเวอร์จะมคี่าแสงอยู่ที่	f/5.6	และ	1/60	วนิาที	
ท�าให้ต้นสนดูสว่าง	และให้ความรู้สกึสดชื่นมากยิ่งขึ้น

ภาพท่ีค่าแสงพอดี : รูรับแสง f/5.6 
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที 

ความไวแสง ISO 100

ภาพท่ีค่าแสงอันเดอร์ : รูรับแสง f/5.6 
ความเร็วชัตเตอร์ 1/400 วินาที 

ความไวแสง ISO 100

ภาพท่ีค่าแสงโอเวอร์ : รูรับแสง f/5.6 
ความเร็วชัตเตอร์ 1/60 วินาที 

ความไวแสง ISO 100

	 หลงัจากได้ภาพมาสามภาพ	เพื่อน	ๆ	คงมคี�าถาม
แล้วว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อ	หลายคนอาจเคยได้ยนิหรอืได้
เหน็ค�าว่า	HDR	(High	Dynamic	Range)	ไม่ว่าจะจากกล้อง
โทรศพัท์มอืถอื	หรอืกล้องรุน่ใหม่	ๆ	ในตลาด	ซึ่งจะใช้หลกัการ
เดยีวกนัคอื	ถ่ายภาพสามภาพที่มสี่วนมดืสว่างที่ต่างกนั	แล้ว
น�ามารวมกนัเป็นภาพเดยีวที่ให้ความสว่างใกล้เคยีงกนัทั้งภาพ	
ขั้นตอนของการรวมภาพทั้งสามภาพเข้าด้วยกนั	(Merge)	
จะต้องอาศยัความสามารถของซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์	ซึ่งใน
ตวัอย่างที่แสดงอยูน่ี้	ผมใช้โปรแกรม	Digital	Photo	Professional	
(DPP)	ของแคนนอน	เนื่องจากผมถ่ายภาพชดุนี้เป็นไฟล์	
RAW	ด้วยกล้องแคนนอน	จงึใช้โปรแกรมของแคนนอนที่

แถมมาให้ในการโพรเซส	ในขั้นตอนการรวมภาพ	เรา
สามารถปรบัเพิ่มลดความสว่าง	ความเปรยีบต่างของสี	
และความอิ่มตวัของสไีด้ด้วย	โดยที่ความละเอยีดของภาพ
ไม่ได้ลดลง	ผลลพัธ์ที่ออกมาค่อนข้างถูกใจ	แต่กย็งัสวย
สู้ของจรงิที่ตาเหน็ไม่ได้

	 หากเพื่อน	ๆ	ออกไปถ่ายภาพแล้วเจอสถานการณ์ที่
ใกล้เคยีงกบัผม	ลองใช้ฟังก์ชนั	AEB	ในตวักล้องเกบ็ภาพมา	
(อย่าลมืใช้ขาตั้งกล้องนะครบั)	แล้วมารวมภาพเข้าด้วยกนั
โดยใช้ฟังก์ชนั	HDR	ในซอฟต์แวร์ของเราดูนะครบั 



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

เรายังคงมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย
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