
 • ฉบับท่ี 9 / 2562  1

ปีที่ 59 ฉบับที่ 9/2562

ภูมิภาคแห่งรอยยิ้ม

ทุกถ้อยคำ�จ�กใจ 
‘รุ่นพี่’ ถึง ‘รุ่นน้อง’

ก๋วยเตี๋ยวแม่บ�งหัวเดียด 
เจ้�เด็ดเมืองต�ก

พุก�ม 
ทะเลเจดีย์มรดกโลก

PEA จากพี่ถึงน้อง แวะชิมริมทาง PEA PHOTO CLUB



2  • ฉบับท่ี 9 / 2562

 ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำาเฉพาะหน้าที่นั้น 
เพราะว่าถ้าคนใดทำาหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น 

งานก็ดำาเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่าทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน 
ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำา  
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เป็นวารสารรายเดือน จัดทำาขึ้น
เพ่ือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลาง
เชื่อมสัมพันธ์และความเข้าใจอันด ี
ระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พนักงาน และหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยทำาหน้าที่เป็นศูนย์รวมข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำาเนินงาน กิจกรรม
ต่าง ๆ รวมถึงบทความในวารสาร
สายใจไฟฟ้าทุกฉบับล้วนเป็น
ข้อเขียนโดยทัศนะอิสระของผู้เขียน
แต่ละท่าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วยเสมอไป

รอยยิ้มที่มีความหมาย
 คอื…รอยยิ้มของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่เกดิจากความมั่นใจ ปลอดภยั และมคีวามสขุ
 59 ปีแล้วที่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) มุ่งมั่นให้บรกิารด้านพลงังานไฟฟ้า เพื่อพฒันา
คณุภาพชวีติคนไทย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราเป็นองค์กรที่พฒันาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
รวมถงึพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ อย่างไม่หยดุยั้ง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อน
ประเทศไทยในทกุมติ ิไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม
 เดอืนกนัยายนนี้ PEA ก�าลงัจะย่างเข้าสู่ปีที่ 60...ปีแห่ง Digital Utility ซึ่งเราชาว PEA  
ได้เตรยีมความพร้อมในการพฒันาและเสรมิสร้างระบบจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้มคีวามมั่นคง 
พฒันาการบรกิารให้ทนัสมยั สะดวก รวดเรว็ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าในยคุสมยั
ใหม่ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ 
 ไฟฟ้าไม่เพยีงเป็นพลงังานที่สร้างแสงสว่างเท่านั้น หากยงัเป็นรากฐานส�าคญัส�าหรบัการ
พฒันาและส่งต่อคณุภาพชวีติที่ดยีิ่งขึ้นจากยคุหนึ่งสู่ยคุอกีหนึ่ง เราภูมใิจที่เหน็ทกุพื้นที่ทั่วไทย 
มไีฟฟ้าใช้อย่างทั่วถงึและเท่าเทยีม เราภูมใิจที่เหน็รอยยิ้มพมิพ์ใจของคนไทยทกุภูมภิาค  
เราภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรอยยิ้มเหล่านั้น
 และท�าให้ทกุภูมภิาคทั่วไทยเป็น...‘ภูมภิาคแห่งรอยยิ้ม’

(นางกลัยา แตงเกษม)
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พัฒนา Digital Product ได้แก่ PEA Hero Platform และหาพันธมิตร
ในการลงทุนผลิตไฟฟ้า
 อย่างไรก็ดี การขับเคลื่อน PEA ให้ประสบความส�าเร็จบรรลุ
เป้าหมายได้นั้น สิ่งส�าคัญที่สุดคือ ‘บุคลากร’ PEA ทุกคนเป็นก�าลัง
ส�าคัญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ สร้างสภาพแวดล้อมให้ท�างาน
อย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะ การท�างานให้
เชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวไปข้างหน้ามุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
ที่องค์กรก�าหนด 
 “กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำ�ที่ทันสมัยในระดับภูมิภ�ค มุ่งมั่น
ให้บริก�รพลังง�นไฟฟ้�และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง อย่�งครบวงจร  
ที่มีประสิทธิภ�พ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคมอย่�งยั่งยืน เร�จะยืนหยัดให้บริก�รไฟฟ้� ให้ทุกคน
มีไฟฟ้�ใช้ได้ 100%”
 สุดท้ายนี้ ผมขอส่งความปรารถนาดี ให้พนักงาน PEA ทุกคน
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง และเป็นก�าลังในการน�าพาองค์กร PEA 
ของเราเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 59 ปี

สารผู้ว่าการ PEA

สารผู้ว่าการ PEA

 ผู้บริห�รและพนักง�นก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ทุกท่�น
 
 ในโอกาสวันครบรอบสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันที่ 
28 กันยายน 2562  PEA ของเราเติบโตเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจมุ่งมั่น
ให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่มั่นคง ปลอดภัย และให้ทุกคนมีไฟฟ้าใช้ 
พร้อมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับคุณภาพชีวิตทั่วไทย
มาจนถึงทุกวันน้ี นับเป็นเวลา 59 ปี และก�าลังจะก้าวเข้าสู่ปีท่ี 60 
ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา PEA ได้มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในยุค
ต่าง ๆ ที่เข้ามาปฏิบัติงาน และร่วมสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นน�า 
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยปี 2562 จากผลการ
ประเมินของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ปี 2561 
ทั้ง SEPA ภารกิจตามยุทธศาสตร์ และผลลัพธ์ PEA ได้คะแนน 
รวมเป็นอันดับ 1 จากรัฐวิสาหกิจในระบบ SEPA 19 รัฐวิสาหกิจ 
และนับเป็นครั้งแรกของ PEA ที่ได้รับ ร�งวัล HR Asia Best  
Companies to Work in Asia ซึ่งเป็นองค์กรต้นแบบด้านการบริหาร
ทรัพยากรท่ีน่าท�างานในระดับเอเซีย ร�งวัล Asia Responsible 
Enterprise Award เป็นรางวัลในระดับเอเชีย ด้านสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อม ประเภทการลงทุนทรัพยากรบุคคล จากโครงการ 1 ต�าบล 
1 ช่างไฟฟ้า ร�งวัล Super Brands เป็นรางวัลที่ได้จากการส�ารวจ
ความคิดเห็น ความน่าเชื่อถือผ่านผู้บริโภค นักการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ ท่ัวประเทศ นับเป็นความส�าเร็จของการสร้างการรับรู้
ต่อแบรนด์ของผู้บริโภค รวมถึงความเช่ือม่ัน ความประทับใจ และการ
บริการท่ีดีเลิศของ PEA นอกจากนี้ยังได้รับ ร�งวัล Zero Accident 
Campaign ระดับแพลตทินั่ม ซึ่งเป็นรางวัลที่สะท้อนการวางแผน 
การบริหาร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย 
ชีวอนามัย รวมถึงรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นความ 
น่าภาคภูมิใจ ของชาว PEA ทุกคน 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นความท้าทายใหม่ที่จะมากระทบ
ต่อองค์กร รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาททั้งในชีวิตและ
การท�างาน ด้วยเหตุนี้ PEA จึงได้ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ โดยมี
เป้าหมายมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร Digital Utility โดยน�าระบบดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ อาทิ การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าระบบ GIS ระยะที่ 3 
ระบบ SCADA ระยะที่ 3 Smart Grid ที่เมืองพัทยา และ Micro Grid 
ที่แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมด้าน
ดิจิทัล โดยผ่าน Innovation Hub เช่น RC2 Bizme LDcad APSA 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการเสริมธุรกิจใหม่ อาทิ EV Car & Charging 
Station ร่วมกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) การ

สมพงษ์ ปรีเปรม
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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59 ปีแห่งความภาคภูมิใจ
พร้อมเป็นรากฐานสู่การสร้างสรรค์
ทั่วทุกภูมิภาคให้เต็มไปด้วยรอยยิ้ม
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 ก้าวสู่องค์กร Digital Utility ขับเคล่ือน
องค์กรด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
เพราะรูด้ว่ีาเทคโนโลยดีจิทิลัช่วยให้การท�างานมปีระสทิธภิาพมากขึ้น การไฟฟ้าส่วนภมูภิาค 
(PEA) จงึจดังาน ‘PEA Digital Day 2019’ ขึ้นในหวัข้อ AI & Machine learning กบับทบาท
ส�าคญัในโลกปัจจบุนั เป็นการเตรยีมความพร้อม สร้างความเข้าใจ และน�าไปประยกุต์
ใช้กบัการท�างานเพื่อให้บรรลสุู่องค์กรดจิทิลั (Digital Utility) ปี 2565 ภายในงานประกอบ
ด้วย การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ เช่น รองศาสตราจารย์ ดร.ธรี เจยีศริพิงษ์กลุ กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาคและคณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ หวัข้อ 
Change with AI ศาสตราจารย์ ดร.สชุชัวรี์ สวุรรณสวสัดิ์ อธกิารบดสีถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั หวัข้อ Disruption to Digital และการเสวนาหวัข้อ 
AI และ Machine learning โดยศาสตราจารย์ธนารกัษ์ ธรีะมั่นคง ผู้เชี่ยวชาญจากบรษิทั 
SAP, IBM และ Microsoft รวมไปถงึการแบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน AI & Machine 
learning จากบรษิทั HUAWEI VMWare และ Oracle ในงานเดยีวกนันี้นอกจาก
นายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ PEA จะเป็นประธานในพธิเีปิดแล้ว ยงับรรยายพเิศษหวัข้อ 
‘การขบัเคลื่อนองค์กรสู่ Digital Utility AI & Machine learning’ โดยมผีู้บรหิารและพนกังาน 
PEA ร่วมพธิ ีณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 6 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 

Digital Transformation ไม่ใช่การเปล่ียนแปลงเฉพาะในองค์กรเท่าน้ัน 
การพัฒนาตัวเองเพ่ือเพ่ิมความสามารถให้โดดเด่นก็สำาคัญ ทักษะแรกท่ีต้องมี
คือภาษา ทักษะท่ีสองคือ Soft Skill การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
ทักษะท่ีสามคือ Presentation Skill ต้องรู้จักการเล่าเร่ืองและนำาเสนอ
แนวความคิดท่ีชักจูงและโน้มน้าวใจผู้รับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ท่ีมา : Positioning Magazine)

PEA Digital Day 2019 เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวสู่
องค์กร Digital Utility 

PEA life
โดย กองบรรณาธิการ
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จับมือ TEMCA จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้ารองรับยุค Disruptive Technology 

เพื่อสร้างความพงึพอใจทั้งคณุภาพและการบรกิาร ตลอดจนสร้าง
ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม PEA ได้ร่วมกบั
สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย จดัสมัมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธรุกจิ
อตุสาหกรรม ครั้งที่ 35 ประจ�าปี 2562 เพื่อเป็นเวทแีลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่าง PEA กบัผู้ผลติ 

 ตดิต้ังสถานอีดัประจไุฟฟ้าในพืน้ท่ีสถานบีรกิาร
นำา้มนัเชือ้เพลิงของบางจาก 

PEA ลงนามความร่วมมือพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าท่ัวประเทศกับบางจาก

กระแสโลกที่ให้ความส�าคญักบัปัญหาโลกร้อนและลดการก่อมลพษิ
เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ด ีเป็นปัจจยัส�าคญัให้รถยนต์ไฟฟ้าหรอื EV 
ได้รบัความนยิมมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถงึในประเทศไทยด้วย PEA  
จงึร่วมลงนามในการพฒันารูปแบบธรุกจิส�าหรบัพลงังานสะอาดกบั
บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) โดย PEA มแีผนจะ
เป็นผู้ลงทนุตดิตั้งสถานอีดัประจไุฟฟ้าแบบ Quick Charge ในพื้นที่

 สร้างความพึงพอใจและความเชือ่ม่ันของ
ผูใ้ช้ไฟฟ้ายคุดจิทัิล 

ผู้จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธรุกจิอตุสาหกรรม 
พร้อมด้วยการบรรยายพเิศษและจดัแสดงบูธนทิรรศการจาก PEA 
เช่น โครงการ Smart Plus โครงการ Home Connext คลนิกิถามตอบ
ให้ค�าปรกึษาปัญหาด้านไฟฟ้า โดยนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผูว่้าการ PEA 
นายสมชาย เจษฎานภาวงศ์ นายกสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและ
เครื่องกลไทย เป็นประธานในพธิ ีร่วมด้วยผูป้ระกอบการกว่า 500 คน 
ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่กว่า 600 คน ผู้บรหิาร พนกังาน PEA ณ ศูนย์
ประชมุพชี โรงแรมรอยลั คลฟิ โฮเตล็ กรุ๊ป พทัยา จงัหวดัชลบรุ ี

สถานบีรกิารน�้ามนัเชื้อเพลงิของบรษิทั บางจากฯ ทกุ 100 กโิลเมตร 
ตามถนนสายหลกัของประเทศไทยรวม 62 สถาน ีในช่วงปี  
2563 - 2564 เพื่อให้ผู้ใช้งานรถไฟฟ้าเกดิความมั่นใจในการเดนิทาง
ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทยได้เหมอืนกบัใช้งานรถยนต์ 
น�้ามนัทั่วไป ซึ่งการลงนามระหว่างนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผู้ว่าการ 
PEA กบันายชยัวฒัน์ โควาวสิารชั ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากดั (มหาชน) 
จดัขึ้น ณ อาคารเอม็ ทาวเวอร์ สขุมุวทิ บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากดั (มหาชน) ส�านกังานใหญ่  
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ผนึกกำาลัง MG ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ

รถยนต์ไฟฟ้าก�าลงัได้รบัความนยิมมากขึ้นทั่วโลก PEA จงึมกีาร
เตรยีมความพร้อมเพื่อรองรบัทั้งรถ EV และมาตรฐานการตดิตั้ง
ไฟฟ้าของระบบอดัประจยุานยนต์ไฟฟ้า โดยล่าสดุได้ร่วมลงนามกบั
เอม็จ ี(MG) เพื่อร่วมกนัส่งเสรมิเตรยีมความพร้อมเกี่ยวกบัการตดิตั้ง
เครื่องอดัประจไุฟฟ้าส�าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าของ

 เตรียมพร้อมรองรับรถ EV และมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าของระบบอัดประจ ุ

ลงนามสัญญาจ้างจัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ Feeder Device Interfaces 

ปัจจบุนัมแีหล่งผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนที่กระจายอยู่ทั่วไป 
ท�าให้ระบบไฟฟ้าของ PEA ซบัซ้อนมากขึ้น PEA จงึร่วมลงนามกบั
บรษิทั พรไีซซ ซสิเทม็ แอนด์โปรเจค็ จ�ากดั เพื่อด�าเนนิการจดัหา
พร้อมตดิตั้งอปุกรณ์ Feeder Device Interfaces (FDI) และอปุกรณ์
วทิยสุื่อสารส�าหรบัระบบศูนย์สั่งการจ่ายไฟ ซึ่งช่วยให้กระบวนการ
วเิคราะห์และวางแผนระบบไฟฟ้ามปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น รองรบั
ระบบไฟฟ้าในอนาคตที่มคีวามซบัซ้อนขึ้น นอกจากจะเป็นรากฐาน

 เพ่ิมประสทิธภิาพและความม่ันคงของศนูย์
สัง่การจ่ายไฟ 

ส�าคญัในการพฒันาโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะ Smart Grid ยงัท�าให้ 
PEA ควบคมุการจ่ายไฟให้มปีระสทิธภิาพและมั่นคงมากยิ่งขึ้น 
ลดระยะเวลาและพื้นที่ไฟดบัให้น้อยลง โดยมนีายสมพงษ์ ปรเีปรม 
ผู้ว่าการ PEA เป็นประธานพธิลีงนามสญัญาจ้างจดัหาพร้อมตดิตั้ง
อปุกรณ์ดงักล่าว มนีายวลัลภ กติตวิวิฒัน์ รองผู้ว่าการ PEA 
ในฐานะผู้อ�านวยการโครงการฯ และนายสธุ ีจฬุานตุรกลุ ประธาน
กรรมการ บรษิทั พรไีซซ ซสิเทม็ แอนด์โปรเจค็ จ�ากดั ร่วมลงนาม 
ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น หลกัสี่ 
กรงุเทพฯ 

บรษิทั เอม็จ ีรวมถงึตู้ชาร์จที่จะตดิตั้งที่โชว์รูมรถยนต์ โดยนาย
เขมรตัน์ ศาสตร์ปรชีา รองผู้ว่าการ PEA นายจาง ไห่โป กรรมการ
ผู้จดัการ บรษิทั เอม็จ ีเซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ร่วมลงนาม
บนัทกึความเข้าใจ ‘Charging Network Development for Electric 
Vehicles’ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่ PEA 
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นบัเป็นอกีหนึ่งก้าวส�าคญัของ PEA  กว่็าได้ 
เมื่อนายสมพงษ์ ปรเีปรม ผูว่้าการ PEA 
นายนรนิทร์ กลัยาณมติร รองปลดักระทรวง
การคลงั หวัหน้ากลุม่ภารกจิด้านรายจ่าย

 นวตักรรมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนผู้ประสบภยั 

 PEA ออก Bond เสนอขายผูล้งทนุและ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ (II&NHW) ครัง้แรกของรฐัวสิาหกจิไทย 

นวัตกรรม ‘ชุดโซลาร์เซลล์ลอยน้ำาพลัส’ เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน

ลงนาม MOU เพ่ือเปิดประมูลพันธบัตรท่ีกระทรวงการคลังไม่ค้ำาประกัน  
ผ่านระบบ e-Bidding

เพราะต้องการช่วยบ�าบดัน�้าเสยี บรรเทาความเดอืดร้อนให้ประชาชนผู้ประสบภยั 
ตลอดจนเป็นแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าแทนระบบไฟฟ้าปกต ิPEA จงึจดัท�า ‘ชดุ 
โซลาร์เซลล์ลอยน�้าพลสั (Floating Solar Cell +)’ ขึ้น และน�ามาจดัแสดงในงาน 
‘การจดัการน�้าเสยีประเทศไทย ประจ�าปี 2562’ ในธมี ‘เปลี่ยนน�้าเสยี เป็นน�้าใส 
เราคนไทย ต้องร่วมมอื’ จดัโดยองค์การจดัการน�้าเสยี กระทรวงมหาดไทย  
มนีายนพินธ์ บญุญามณ ีรฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน 
และนายศรณัย์พงศ์ อาชว์สนุทร รองผู้ว่าการ PEA เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์การค้า
เซน็ทรลัพลาซา ลาดพร้าว กรงุเทพฯ   

Floating Solar Cell + ดีอย่างไร... 
• ลดการใช้พื้นที่บนดินที่มีจำากัด 
• คุณภาพน้ำาที่ดีขึ้น เติมออกซิเจนให้กับน้ำา 
• แพลตฟอร์มที่ลอยตัวจะปิดกั้นแสงแดด
 และป้องกันไม่ให้เกิดสาหร่ายที่เป็นมลพิษในน้ำา
• ไม่รบกวนการทำางานของระบบนิเวศในน้ำา

และหนี้สนิ นายเดช ฐติวิณชิ ผูช่้วยผูว่้าการ
สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ได้ร่วมลงนามบนัทกึความตกลงว่า
ด้วยการออกจ�าหน่ายตราสารหนี้ ด้วยวธิี
ประมลูผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Bidding) 
และบนัทกึความตกลงว่าด้วยการเป็นนาย
ทะเบยีนและตวัแทนการจ่ายเงนิตราสารหนี้ 
ในปีงบประมาณ 2562 PEA จะด�าเนนิการกู้
เงนิในประเทศโดยการออกพนัธบตัร กฟภ. 
พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2577 วงเงนิไม่เกนิ 4,000 ล้านบาท 
อาย ุ15 ปี โดยจ�าหน่ายให้แก่ผูล้งทนุสถาบนั
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ (II & HNW) ด้วย
วธิกีารประมลูพนัธบตัรผ่านระบบ e-Bidding 
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเปิดประมลู

พนัธบตัรวนัที่ 23 กนัยายนนี้ 
 ทั้งนี้ PEA เป็นหน่วยงานที่มศีกัยภาพ  
มคีวามแขง็แกร่งทางการเงนิ และได้รบัการ
จดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืที่ระดบั AAA จาก 
บรษิทั ทรสิ เรทติ้ง จ�ากดั จงึพร้อมเป็น
รฐัวสิาหกจิอนัดบัแรกในการประมูลพนัธบตัร
ที่กระทรวงการคลงัไม่ค�้าประกนัผ่านระบบ 
e-Bidding โดยจ�าหน่ายให้แก่ผูล้งทนุสถาบนั
และ / หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ ซึ่งจะท�าให้
สามารถขยายฐานผูล้งทนุและเข้าถงึกลุม่
ผูล้งทนุได้หลากหลายกลุม่โดยตรง และยงั
เป็นการยกระดบัการด�าเนนิการจดัหาเงนิกู้
ของ PEA ในรปูแบบสากล โดยพธิลีงนาม
ได้จดัขึ้น  ณ ห้องประชมุคณะกรรมการ PEA 
ชั้น 23 อาคาร LED ส�านกังานใหญ่  
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A JOURNEY TO 
DIGITAL UTILITY

เส้นทางแห่งองค์กรดิจิทัลของ PEA

PEA FOCUS
ท่ีมา : CEO CONNEXT ผวก.พบพนักงาน วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562
เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ
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 นับวันเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งมีอิทธิพลกับการดำาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ทั้ง
ยังบังคับให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องเปลี่ยนตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสายธุรกิจและอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการปรับทั้งกระบวนการคิด มีวิธีการ
บริหารจัดการรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ถูกแทนที่ด้วยธุรกิจใหม่หรือหยุดชะงักลง 
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มศักยภาพให้องค์กรสามารถแข่งขัน เพิ่มโอกาสใหม่ ๆ 
และทำาให้ธุรกิจไม่หายไปจากตลาด

 ในฐานะหน่วยงานหลักที่ให้บริการ
พลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
หลักของประเทศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(PEA) ได้พัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า
และการบริการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันที ่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น 
การพลิกโฉมของอุตสาหกรรมสู่การทำา
ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การขยายตัว 
ของชุมชนเมือง การเพิ่มขึ้นของการใช ้
พลังงานสะอาดจากการขาดแคลน
ทรัพยากร และปัญหาภัยธรรมชาติที่
รุนแรงขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไร้ขอบเขต  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 PEA จึงได้กำาหนดทิศทางการ
ดำาเนินงานขององค์กรด้วยการปรับ
รูปแบบธุรกิจเข้าสู่ Landscape ใหม่ 
(Driving Value Growth in the 

Evolving Utility Landscape) รวมถึง 
แนวทางขับเคลื่อนองค์กรให้บรรล ุ
เป้าหมายสู่การเป็น Digital Utility 
ในปี 2565 (Transformation to the 
Era of The Digital Utility) ซึ่งจะเป็น
รากฐานอันมั่นคงสู่การเป็นผู้นำาธุรกิจ
พลังงานไฟฟ้าทั้งระดับประเทศและระดับ
ภูมิภาคในปี 2570
 ด้วยวิสัยทัศน์ ‘มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศ 
ด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ตอบสนอง
ความคาดหวังของลูกค้า ร่วมสร้างคุณค่า 
สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล’ ของผู้ว่าการคนที่ 14 ซึ่งยึด
การทำางานตามนโยบายการบริหารและ
พัฒนาองค์กร ‘KEEN 14’ ‘สานงาน
เดิม เสริมธุรกิจใหม่ ใช้นวัตกรรม 
หนุนนำาทุนมนุษย์’ ที่นำาเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาปรับใช้ในทุกระบบ และนี่คือสิ่งที่
กำาลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตของ 
PEA กับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 60
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 ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์องค์กรโดยเป็นการสานต่อ
นโยบายเดิมด้วยการยกระดับการพัฒนาระบบไฟฟ้าและ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินงานและพัฒนาธุรกิจหลักของ PEA

ปรับปรุงหม้อแปลงและระบบจ�าหน่ายแรงต�่า
  เพื่อแก้ไขปัญห�แรงดันไฟฟ้�ตก โดยตั้งเป้�หม�ยว่�ใน
ปี 2563 ต้องไม่มีข้อร้องเรียนปัญห�แรงดันไฟฟ้�ตก
จัดระเบียบสายสื่อสาร
  นำ�ส�ยที่ไม่ได้ใช้ง�นแล้ว (ส�ยต�ย) ออกทั้งหมด และ
จัดระเบียบส�ยเข้�คอนในพื้นที่กำ�หนดให้เสร็จภ�ยในปี 2563

 มกีารพฒันาธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่งกับภารกจิหลกัของ PEA 
ทัง้ธุรกจิเสรมิ ธรุกจิใหม่ รวมถึงการขยายขอบเขตสูธ่รุกิจ 
ทีค่าดว่าจะเตบิโตในอนาคต ซึง่มทีัง้ท่ี PEA ด�าเนนิการเอง
และร่วมลงทนุกบัพนัธมิตรทางธุรกจิผ่านบรษิทัในเครือ 
ของ PEA และมกีารปรบัปรงุแก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ เพ่ือเพ่ิม
ความยดืหยุน่และคล่องตวัในการด�าเนนิธุรกจิใหม่ ๆ อีกด้วย

ธุรกิจใหม่
ธุรกิจ EV หรือรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle)
  PEA มีแผนจัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้� (FOMM) เพื่อใช้ในง�น
บัญชีและก�รเงิน รวมไปถึงก�รจัดทำ�แผนจัดห�รถไฟฟ้�
ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ รถตรวจก�ร รถส�มล้อแก้ไฟ และ 
รถจักรย�นยนต์ ประม�ณ 210 คัน 
ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Charging Station)
  ต�มถนนส�ยหลักในพื้นที่ที่มีศักยภ�พทั่วทั้งประเทศ 
(ระยะห่�งทุก ๆ 100 กิโลเมตร) จำ�นวน 62 สถ�นี ภ�ยในปี 
2563-2564 จะนำ�ระบบบริห�รจัดก�รสถ�นีอัดประจุไฟฟ้� 
(PEA Volta Platform) ม�ใช้ง�น
ธุรกิจลงทุนผลิตไฟฟ้า (ธุรกิจต้นน�้า)
  ทำ�สัญญ�กับผู้ผลิตไฟฟ้�ร�ยเล็ก ผลิตโรงไฟฟ้�ใน
โรงง�นอุตส�หกรรม ที่ปัจจุบันยังมีคว�มต้องก�รใช้ไฟฟ้�
อีกกว่� 4,000 เมกกะวัตต์ และ PEA ENCOM อยู่ระหว่�ง
ก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�รวมลงทุนผลิตไฟฟ้� 1 โครงก�ร
ในพื้นที่ระยอง 

K E E N
1 4 Keep Improving

Existing Business สานงานเดิม

เสริมธุรกิจใหม่
Enhance
New Business

ความคืบหน้าโครงการการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
(Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา ชลบุรี
  ตดิต้ัง Smart Meter 3 เทคโนโลยี จำ�นวน 116,308 
เคร่ือง (เฟสแรก 9,000 เคร่ือง) ค�ดว่�จะติดตัง้ Smart 
Meter เฟสแรก 9,000 เคร่ือง เสร็จสิน้ภ�ยในธนัว�คม 2562
  ติดตั้งระบบสถ�นีย่อยอัตโนมัติ (Substation 
Automation System)
สับเปลี่ยน Electronic Meter
  เปลี่ยนจ�กระบบ Meter จ�นหมุน เป็น E-Meter โดย
ตั้งแต่ปี 2563  PEA จะไม่ซื้อ Meter จ�นหมุนและในช่วงปี 
2562-2568 ว�งแผนก�รก�รจัดห� E-Meter รวม 18.6 
ล้�นเครื่อง

ธุรกิจ Solar Rooftop และ Solar Farm 
  ธุรกิจให้บริก�รติดตั้ง Solar Rooftop/Farm ปัจจุบัน
เสร็จสิน้แล้ว 5 ร�ย ทัง้ในมห�วิทย�ลยัและหน่วยง�นร�ชก�ร
  ธุรกิจ Solar Hero Application ให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับ 
Solar Rooftop แบบครบวงจร ปัจจุบันมีผู้ใช้ง�น App กว่� 
4,230 ร�ย 
  ธุรกิจ Solar Rooftop โดย PEA ENCOM ว�งแผนก�ร
ลงทุน Solar Rooftop 200 MW ภ�ยใน 5 ปี (2560-2564)

ธุรกิจเสริม
  ง�นก่อสร้�งของผู้ใช้ไฟฟ้� ให้เช่�สินทรัพย์ ง�นบำ�รุง
รักษ� และข�ยอุปกรณ์ไฟฟ้�

บริการด้านวิศวกรรม
  ด้�นระบบขนส่งไฟฟ้� ระบบจำ�หน่�ยไฟฟ้� และก�ร
บำ�รุงรักษ�

 นอกจ�กนี้ PEA ENCOM ในเครือ PEA ยังจับมือกับ
บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) จัดตั้งบริษัท Thai Digital 
Energy Development เพื่อพัฒน�ธุรกิจพลังง�นสะอ�ด
ต�มกระแสก�รเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้นวัตกรรมช่วย
บริห�รจัดก�รผ่�นธุรกิจ ลงทุนผลิตไฟฟ้�จ�กพลังง�น
ทดแทน ลงทุนระบบประหยัดพลังง�นและบริห�รจัดก�ร
พลังง�น รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ด้�น Digital Energy
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ใช้นวัตกรรม
 เป็นการพัฒนากระบวนการท�างานต่าง ๆ ของ PEA 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สร้างธุรกิจใหม่ ใช้สินทรัพย ์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรองรับธุรกิจใหม่ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต

Process Innovation
เปิดประมูลพันธบัตร ผ่าน e-Bidding
  หลังจ�กได้รับก�รจัดอันดับ Credit Rating ระดับ AAA 
และมีคว�มแข็งแกร่งท�งก�รเงิน ทำ�ให้สถ�บันท�งก�รเงิน
และนักลงทุนส�ม�รถเข้�ประมูลพันธบัตรได้ และต้นทุน
ก�รเงินของ PEA ลดลง ได้ดอกเบี้ยในก�รกู้เงินลดลง 
ปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
  ลดขั้นตอนต�ม พ.ร.บ.ก�รจัดซื้อจัดจ้�งฯ พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงก�รคลัง พ.ศ. 2560 ที่จะลดระยะเวล�
ลงได้ถึง 33.5 เปอร์เซ็นต์ 
การกระจายอ�านาจการจัดซื้อพัสดุหลักเพื่อแก้ปัญหาพัสดุ
หลักขาดแคลน ดังนี้
  กระจ�ยอำ�น�จให้ส่วนภูมิภ�คดำ�เนินก�รจัดซื้อพัสดุ
หลักบ�งร�ยก�ร 30 เปอร์เซ็นต์
  ส่วนกล�งจัดซื้อ ซึ่งจะเป็นไปต�มแผนจัดห�พัสดุหลัก 
70 เปอร์เซ็นต์
การหา Baseline Maintenance Cost
  ก�รห�ค่�ใช้จ่�ยในก�รปรับปรุงระบบของ PEA เพื่อเป็น

 สร้�งระบบง�นและกลไกเพื่อนำ�ศักยภ�พของพนักง�น
ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ด้วยก�รสร้�ง
คุณภ�พชีวิตผ่�นสวัสดิก�ร ก�รอำ�นวยคว�มสะดวกในที่
ทำ�ง�น รวมถึงพัฒน�ทักษะพนักง�น ทั้งด้�น Soft Skill & 
Hard Skill สู่ก�รทำ�ง�นอย่�งมืออ�ชีพ
  การจดัการอาคารสถานที ่ให้มคีว�มพร้อมในก�รใช้ง�น
และเพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยให้พนักง�น เช่น ระบบแสงสว่�ง
ต�มท�งเดิน ปรับปรุงโรงอ�ห�ร ห้องฟิตเนส ลู่วิ่งรอบ
สำ�นักง�น สถ�นที่รองรับผู้เกษียณ 
  DAY CARE (สถานรับเลี้ยงเด็ก) ซึ่งอยู่ในระหว่�งก�ร
ปรับปรุง ไม่ว่�จะเป็นก�รเปลี่ยนพื้นย�งสน�มเด็กเล่น 
ก่อสร้�งรั้ว ปรับปรุงภูมิทัศน์ ค�ดว่�จะส�ม�รถเปิดรับสมัคร
เด็กที่ต้องก�รฝ�กเลี้ยงได้ในเดือนตุล�คม 2562

Employ Innovation 
and Technology 
ม�ตรฐ�นในก�รดำ�เนนิง�น และนำ�ไปใช้ในก�รต้ังงบประม�ณ
สำ�หรับง�นบำ�รุงรักษ�ของก�รไฟฟ้�แต่ละส�ข�อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ ซึ่งก�รประเมินก�รใช้งบประม�ณและง�นบำ�รุง
รักษ� ทั้ง Corrective Maintenance (CM)  และ Preventive 
Maintenance (PM) ในปี 2561 รวม 1,965.60 ล้�นบ�ท 

Software Innovation
พัฒนาซอฟต์แวร์ GIS Data Tracking and Reporting
  แสดงข้อมูลระบบจำ�หน่�ยแรงตำ่� เช่น จำ�นวน
หม้อแปลง จำ�นวนมิเตอร์ เฟสมิเตอร์ คว�มย�วส�ย ขน�ดและ
ชนิดส�ยไฟฟ้� ตำ�แหน่งบนแผนที่ เป็นต้น
  ร�ยง�นค่�โหลดของหม้อแปลงแบบร�ยเดือน
พัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับระบบจ�าหน่ายแรงต�่า 
  วิเคร�ะห์ห�หม้อแปลงจำ�หน่�ยทีม่กี�รจ่�ยโหลดเกินพกิดั 
และห�แรงดันไฟฟ้�ตกที่ปล�ยส�ยระบบจำ�หน่�ยแรงดันตำ่�
  คำ�นวณก�รจ่�ยเปอร์เซ็นต์ก�รจ่�ยโหลดของ
หม้อแปลงระบบจำ�หน่�ยได้
  ว�งแผนบริห�รก�รจัดก�รหม้อแปลงและระบบจำ�หน่�ย
แรงตำ่�
โปรแกรมประยกุต์ Advanced Patrolling System Application 
  Mobile & Web Application ที่ใช้สนับสนุนง�น Patrol 
ระบบจำ�หน่�ยของ PEA ช่วยง�นบำ�รุงรักษ�มีประสิทธิภ�พ
ม�กยิ่งขึ้น 
GIS เพื่อการจัดการและตัดสินใจในสถานการณ์ฉุกเฉิน

หนุนน�าทุนมนุษย์ 
Nourish
Human Resource
  การปรับปรุงสถานพยาบาล เช่น ก�รต่อเติมอ�ค�ร 
ซ่อมแซมระบบประป�ที่ชำ�รุด ปรับปรุงท�สี เก็บส�ยไฟห้อง
จ่�ยย�
  JOB ROTATION เพิ่มขีดคว�มส�ม�รถของพนักง�น
ในรูปแบบ Multi Skill โดยก�รพัฒน�ทักษะและประสบก�รณ์
ด้�นต่�ง ๆ ได้รู้จักผู้ร่วมง�นหล�กหล�ยกลุ่ม และรู้ว่�ตัวเอง
ถนัดชอบง�นประเภทไหน

 ทั้งนี้ไม่ใช่เฉพ�ะแค่แผนก�รทำ�ง�นที่ดีเพียงอย่�งเดียวจะ
ส�ม�รถนำ�พ�องค์กรให้บรรลุเป้�หม�ยที่ว�งไว้ได้สิ่งสำ�คัญ
คือคว�มร่วมมือของพนักง�นทุกระดับ ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อน
เพื่อให้ PEA เดินหน้�ไปได้อย่�งมั่นคง
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เข้าใจ

Digital Utility ให้มากขึ้น

องค์กรดิจิทัล (Digital Utility) คือองค์กรที่น�ำเอำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ำมำ
เปลี่ยนขั้นตอนกำรท�ำงำนให้รวดเร็ว ถูกต้อง สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น ช่วยให้ก้ำวข้ำมปัญหำและอุปสรรคต่ำงๆ 
ตลอดจนสร้ำงโอกำสที่จะเติบโตต่อไปในอนำคต
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 ก�รเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 ผู้บริโภคมีท�งเลือกเพ่ิมม�กขึ้น
 Disruptive Technology 
 นโยบ�ยก�รเปิดซื้อข�ยไฟฟ้�เสรี

 เพิ่มรายได้และก�าไร เพร�ะลดต้นทุนและก�รดำ�เนินง�น  
 เพิ่มคุณภ�พระบบไฟฟ้�และช่วยลดหน่วยสูญเสีย
  เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงาน พฒัน�ระบบไฟฟ้�ให้ทนัสมัยด้วย  

 Smart Grid พัฒน�ก�รทำ�ง�นให้รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จำ�เป็น
  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มีช่องท�งก�รติดต่อกับลูกค้�ที่ 

 สะดวกและรวดเร็ว มีคว�มพร้อมในก�รให้บริก�รอย่�งมีม�ตรฐ�น
  เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ จัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลที่เชื่อมโยง 

 กันทั้งหมด พัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ�

‘คน’ เป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ซึ่งต้องทำ�คว�ม
เข้�ใจว่� Digital ไม่ได้ม�แทนคน แต่จะช่วยให้คนส�ม�รถทำ�ง�นได้มี
ประสิทธิภ�พม�กขึ้น ดังนั้นพนักง�น PEA ต้องพร้อมรับก�ร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
  Digital Mindset ปรบัเปลีย่นคว�มคดิทุกคนในองค์กร โดยเร่ิมจ�ก 

 ผู้บริห�รต้องคิดในเชิงธุรกิจแบบดิจิทัล
  Digital Process ระบบง�น ระบบข้อมูล เชื่อมต่อกันส�ม�รถนำ�ไป 

 ใช้ง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ
  Digital Skills ทักษะในก�รใช้เทคโนโลยีเพื่อปฏิบัติง�นด้�นต่�ง ๆ 
  Digital Culture วัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมจะปรับปรุงก�ร 

 ทำ�ง�นอย่�งต่อเนื่อง

ท�าไม PEA ต้องเป็น
Digital Utility 

Digital จะให้ประโยชน์
กับ PEA อย่างไร

ท�าอย่างไรให้ PEA
เป็น Digital Utility

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ PEA

2562-2564 

2565-2569

2570 เป็นต้นไป

ปรับธุรกิจเข้�สู่
Landscape ใหม่

พลิกองค์กรสู่ก�รเป็น
Digital Utility

ก้�วสู่ผู้นำ�ในธุรกิจด้�นไฟฟ้�ทั้งในประเทศ
และระดับภูมิภ�ค

Driving Value Growth 
in the Evolving Utility 
Landscape

Transformation
to the Era of The
Digital Utility

To be a Regional 
leader
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Digital
Transformation
Plan
2019
แผนการด้านดิจิทัลตาม
ข้อสั่งการของ ผวก.

ข้อมูลส�าคัญ (EIS)
Dashboard ข้อมูลส�ำคัญส�ำหรับ

ผู้บริหำรระดับ ผู้อ�ำนวยกำรกอง ขึ้นไป

ค ้นหำหน ่วยงำน สถำนที่ท�ำงำน ต�ำแหน ่ง 
หมำยเลขโทรศัพท์ในสังกัด/มือถือ และ Email

E-PERSONAL INFORMATION

สวัสดิการ
Application ส�ำหรบักำรแจ้ง
เตือน ค่ำสวัสดิกำรต่ำงๆ  
แสดงข้อมูล E-Slip และอัตรำ
สะสม กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี

การจัดซ้ือ IPAD
ส�ำหรับผู้บริหำรเพื่อสนับสนุนกำรใช้

งำนระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งจะช่วยลดกำรใช้กระดำษได้

ระบบค�าร้องขอใช้ไฟใหม่
ใช้ลำยเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกำร

ลงนำมในค�ำร้องและสัญญำ
กำรใช้ไฟฟ้ำ ส�ำหรับผู้ใช้ไฟรำยย่อย

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลในกำร 
Login รับส่งหนังสือแบบรวม
ศูนย์ ร่ำงหนงัสืออเิลก็ทรอนิกส์ 
และลงลำยมือชื่อ Digital

อนุมัติเดินทำงฯ เงินยืม เบิกค่ำ
ใช้จ่ำยฯ ทั้งงบท�ำกำรและงบลงทุน

UNIFIED COMMUNICTIONS
- เชื่อมต่อฐำนข้อมูลพนักงำน
- มีกำรแจ้งเตือนข่ำวสำรต่ำงๆ 
- เชื่อมต่อกับระบบ Video
  Conference ได้

เป็นระบบที่ใช้ลำยนิ้วมือ บัตร หรือ 
หน้ำคนระบุตัวตนเพื่อบันทึกเวลำ

เข้ำงำน และเลิกงำน

ระบบเงินหมุนเวียนกอง
เบิกเงินหมุนเวียนผ่ำนแบบฟอร์ม 
Online ผู้บริหำรอนุมัติผ่ำนระบบ
และส่งให้กองตรวจจ่ำย กองภำษี 

กองบัญชี ได้อัตโนมัติ

ระบบการลาออนไลน์
 รองรับกำรลำทั้ง 28 ประเภท

ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงาน
ต่างพ้ืนที่

ระบบลงเวลาเข้างาน
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will also focus on amending laws and regulations to increase 
more flexibility for new business operations such as electric 
vehicles, charging stations, electricity generation investments, 
solar rooftops, including additional businesses such as  
equipment rental and engineering services. 
 Employ Innovation and Technology: PEA will implement 
innovation and technology to increase the efficiency of its 
operations, create new business, use its assets to its best and 
prepare for new businesses in the future. Some examples are 
bidding for bonds through the e-Bidding system, upgrading 
the procurement system, redistributing authorization for 
procurement processes, developing software for different 
systems, improving the distribution system and developing 
GIS Data Tracking and Reporting Software.
 Nourish Human Resource: PEA will create a work system 
and mechanism that draw out the potential of its employees 
to benefit the organization. PEA will also improve employees’ 
quality of life through welfares and facilities, plus developing 
soft skills and hard skills to promote professionalism for its 
employees with programs such as improving the workspace, 
providing childcare, offering a clinic and enhancing the potential 
of employees.

 The rise of digital technology has brought changes to 
many industries. Businesses across numerous industries 
are forced to adapt ways of thinking and manage working 
processes to compete against new businesses while enhancing 
the organization’s competitiveness and seeking for new 
business opportunities.
 Hence, PEA has set a direction for the organization by 
driving value growth in an evolving utility landscape and 
preparing PEA to step into the era of digital utility by 2022. 
As such, PEA will follow the ‘KEEN14’ method that focuses 
on ‘improving existing business, enhancing new business, 
employing innovation, and nourishing human resource’ that 
integrate digital technology all the way through.
 Keep Improving Existing Business: PEA aims to continue 
existing policies by developing electricity systems and 
increasing the organization’s efficiency in order to support 
and improve PEA’s core business. This includes upgrading 
transformers and distribution systems, cleaning up connecting 
wires, developing smart grid projects in Pattaya City and 
changing electronic meters.
 Enhance New Business: PEA will continue to develop 
businesses related to PEA’s core missions and expand its 
businesses with high potential for future growth. The company 

A Journey to 
Digital Utility
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VISION
 กฟภ. เป็นองค์กรชั้นนำาที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค 

มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างครบวงจร 
ที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

MISSION
 จัดหา ให้บริการพลังงานไฟฟ้า และดำาเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจ
ทั้งด้านคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

VALUE 
 ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม

16  • ฉบับท่ี 9 / 2562
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PEA SCOOP

 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เพื่อช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน 
ทำาให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง 
ทั้งยังมีการปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงานโลกอยู่ตลอดเวลา 

 การยืนหยัดในวงการกว่า 59 ปี เสมือนเครื่องพิสูจน์
ความเป็นตัวจริงในวงการผู้ให้บริการพลังงาน และตอกย้ำา
ความสำาเร็จขึ้นไปอีก เมื่อล่าสุด PEA ได้รับการโหวตสูงสุด
เพื่อรับรางวัลซูเปอร์แบรนด์ ภายใต้กลุ่มวิจัยการตลาด
ประเภท ‘แบรนด์องค์กร’ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุด
ด้านแบรนด์ของโลก หรือเปรียบเป็นรางวัลออสการ์ด้าน
การสร้างแบรนด์ที่มีการคัดกรองอย่างเข้มข้นในการสำารวจ
ท้ังจากผู้บริโภคจำานวนกว่า 15,000 คนท่ัวประเทศ ผู้อำานวยการ 

รางวัล 
Superbrands 
ตอกย้ำาการยืนเป็นหนึ่งในธุรกิจพลังงาน

ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ บริษัท
โฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมกว่า 3,500 คน รวมถึงคณะ
กรรมการอิสระ (Superbrands Council) ผู้ทรงคุณวุฒิและ
ได้รับการยอมรับอย่างสูงภายในประเทศจากหลากหลายสาขา 
เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ผู้บริหารสูงสุดของ
แบรนด์ชั้นนำา โดยมี 3 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ คุณภาพ
ของแบรนด์ (Brand Quality) ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์
กับผู้บริโภค (Brand Affinity) และเอกลักษณ์ของแบรนด์ 
(Brand Personality)

 โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จของการสร้าง
ความรับรู้ต่อแบรนด์ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความประทับใจ 
และการบริการที่ดีเลิศของ PEA

โดย กองบรรณาธิการ
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เคร่ืองมือสำ�คัญในก�รบริห�รจัดก�รข้อมูลของ PEA 
CBS 2 

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่�งรวดเรว็ ประกอบกบัยคุ Disruptive 
Technology อ�จทำ�ให้ธรุกจิเก่� ๆ ได้รบัผลกระทบ PEA จงึต้อง
เปลีย่นรปูแบบก�รทำ�ง�นด้วยก�รขับเคลือ่นองค์กรสู ่Digital Utility 
ทีม่กี�รนำ�เทคโนโลยเีข้�ม�เพิม่ประสทิธภิ�พก�รทำ�ง�น รวมถงึมรีะบบ
ก�รบริห�รจดัก�รฐ�นข้อมูลแบบเรยีลไทม์และถกูต้องแม่นยำ� ซ่ึงจะเป็น
อกีหน่ึงเครือ่งมือสำ�คญัทีต่อบโจทย์ยคุดจิทิลัแบบ PEA
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รู้จัก CBS 2 เครื่องมือบริหารจัดการ 
ฐานข้อมูลในยุคดิจิทัล 

‘Train the Trainer’  
เตรียมความพร้อมพัฒนาคน

 ด้วยจำานวนลูกค้ากว่า 20 ล้านราย ระบบฐานข้อมูลจึง
เป็นเรื่องสำาคัญมากของ PEA ที่ต้องการจัดการบริหารอย่าง 
เป็นระบบ ซึ่ง CBS หรือระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำาเร็จรูป
สำาหรับธุรกิจหลัก ที่คน PEA รู้จักในชื่อ “SAP”  
จะเปน็เครือ่งมอืชว่ยในการบรหิารจดัการขอ้มลูจำานวนมหาศาล
และมีความไดนามิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงระบบการ
บริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Management System) 
เพื่อแก้ปัญหาไฟดับ ไฟฟ้าขัดข้องด้วย 
 ก่อนหน้า CBS 2 ทาง PEA เริ่มใช้ระบบ CBS 1 หรือ 
รซธ. ระยะที่ 1 มาตั้งแต่ปี 2554 เป็นการใช้ซอฟต์แวร์ SAP 
เวอร์ชัน 4.7 ปัจจุบันกำาลังจะหยุดให้บริการเนื่องจาก 
ไม่ตอบโจทย์การทำางานรูปแบบใหม่ ๆ ได้เพียงพอ ทำาให ้
ต้องอัพเกรด SAP เป็นเวอร์ชัน ECC 6.0 on HANA เพื่อให ้
การทำางานไม่สะดุดและต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น เรียกการอัพเกรดนี ้
ว่า ‘Technical upgrade’ แม้จะเปลี่ยนจาก CBS 1 มาเป็น 
CBS 2 แต่ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน คือ SAP มีหน้าตา
เหมือนเดิมเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ จึงทำางานในรูปแบบเดิมได ้
ไม่มีปัญหา 
 นอกจากเป็นฐานข้อมูลสำาคัญทำาหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลหลัก
ของระบบใน PEA ทั้งหมด CBS 2 ยังเป็นทรัพย์สินของ PEA 
คือไม่ใช่ระบบเช่าอีกต่อไป ทำาให้อัพเกรดเพื่อรองรับ 
การใช้งานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

 อีกสิ่งสำาคัญเมื่อมีการนำาระบบใหม่เข้ามาใช้งาน คือต้อง
พัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับ ซึ่ง PEA เรียกว่า 
The Trainer ที่จะเป็นตัวแทนของ PEA เข้าอบรมจากบริษัท
ผู้รับจ้างจัดทำาระบบเพื่อนำาไปฝึก ถ่ายทอดและอบรมให้กับ
ทุกหน่วยงานของ PEA ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าเขต ไฟฟ้าหน้างาน
ในสังกัดการไฟฟ้าสาขาย่อย เพื่อให้เกิดการใช้งาน CBS 2 
อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพตาม Digital Utility ของ PEA 
 ผู้เป็น The Trainer มาจากการคัดเลือกของทีม 
Change ที่รับผิดชอบในการบริหารและการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อเป็นตัวแทนขยายผลแก่พนักงานของ PEA ในพื้นที่ภูมิภาค
ทั้ง 74 จังหวัด โดย The Trainer จะต้องเป็นผู้รู้จริง 
ทำาจริง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ และถ่ายทอด
สู่พนักงานคนอื่น ๆ ได้ดี โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่ต้นเดือน
ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การไฟฟ้าดิจิทัล

จึงจัดให้มีโครงการ CBS 1Digital Utility 

2554 :

2562 :

2563 :

(รซธ. ระยะที่ 1) สู่ CBS 2 (รซธ. ระยะที่ 2) ดังนี้

เริ่มใช้ CBS 1 (รซธ. ระยะที่ 1)
ซอฟต์แวร์ SAP เวอร์ชัน 4.7

เปลี่ยนสู่ CBS 2 (รซธ. ระยะที่ 2) มีกำร
จัดท�ำ Technical Upgrade SAP จำก
เวอร์ชัน 4.7 เป็น ECC 6.0 on HANA 
(พฤษภำคม 2562)

น�ำระบบบริหำรไฟฟ้ำขัดข้อง (Outage 
Management System: OMS) ระบบงำน
รับช�ำระเงิน พิมพ์หนังสือแจ้งค่ำไฟฟ้ำและ
ใบเสร็จรบัเงิน (Bill Printing and Payment 
Management: BPM) ออกใช้งำน
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เพราะทุกช่วงเวลาของชีวิตในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) คือประสบการณ์ล้ำาค่า
ที่สามารถส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น คุณค่าของทุกถ้อยคำาจากใจ ‘รุ่นพี่’ เหล่านี้จึงถือเป็น

บทเรียนอันยิ่งใหญ่ที่ ‘รุ่นน้อง’ ทุกคนจะได้นำาไปปรับใช้ในชีวิตใต้ร่มเงา PEA 
บ้านหลังใหญ่อันอบอุ่นที่โอบอุ้มทุกคนไว้ด้วยความรักและความผูกพัน

โดย กองบรรณาธิการ
PEA จากพี่ถึงน้อง
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PEA จากพี่ถึงน้อง

พี่เริ่มท�างานกับ PEA มาตั้งแต่ปี 2523 
ด้วยความเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่สมัย
เรียนมหาวิทยาลัยจึงเป็นคนอยากเรียนรู้ไป
ทุกเรื่อง ส�าหรับชีวิตการท�างานมากกว่า  
30 ปี กับ PEA ท่ีน่ีสอนให้มองทุกส่ิงทุกอย่าง
เป็นบวก มองทุกอย่างในแง่ดี ใครมองว่า
เป็นปัญหาแต่พี่มองว่ามันท้าทาย ที่ส�าคัญ
เมื่อมีงานเข้ามาต้องขจัดความกลัว ความ
กังวล ออกไปก่อนเป็นด่านแรก จากนั้น
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะลุย เอาชนะความ
กลัว ความกังวล โดยการค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ 
เรียงล�าดับ ตั้งสติ ท�าทีละอย่าง เดี๋ยวมันก็

จะผ่านไป นี่คือเทคนิคที่เรียกว่า ‘มองบวก 
ผ่านไปได้ อยู่ที่ใจเรา’
 ส�าหรับการท�างานร่วมกันกับหลาย ๆ 
ฝ่ายหรือรอยต่อของวัยบางทีก็มีผลกับการ
ท�างาน  หลักการคือพยายามเปิดรับความ
คิดเห็นจากคนอื่นก่อน เพราะปัญหาหรือ
อุปสรรคบางอย่างที่พี่ผ่านมาได้ก็ด้วยการ
รับฟังและค่อย ๆ ปรับวิธีการท�างาน ซึ่ง
ลุล่วงไปได้เพราะการเปิดใจและปรับเปลี่ยน 
ส่วนเรื่องงานที่เคยมีประสบการณ์มาแล้ว 
อย่าเบื่อที่จะสอนหรือบอกซ�้า ๆ เพราะ
ไหน ๆ เราก็ลงเรือล�าเดียวกันแล้ว ที่ส�าคัญ

ควรจะสร้างความเป็นทีม สื่อสารกันให้
มาก ๆ และให้ก�าลังใจกันเยอะ ๆ ให้อิสระ
ในการคิดใหม่ท�าใหม่ ที่ผ่านมาเคยทดลอง
ใช้แผนผูกพันในการเวิร์กช็อปหรือจัด
สัมมนาเปลี่ยนบรรยากาศจากการประชุม 
จัดกิจกรรมที่ออกนอกกรอบบ้าง พบว่า
ความคิดของเด็กรุ่นใหม่ไม่ควรมองข้ามและ
พร้อมที่จะรับฟังพวกเขา เพราะท�าให้ได้
รูปแบบการท�างานใหม่ ๆ ซึ่งช่วยให้งาน
ลุล่วงและมีประสิทธิภาพขึ้นได้

บุษกร ตรีศักด์ิชาติ 
รองผู้ว่�ก�รประจำ�ผู้ว่�ก�ร

 
ทำาทีละอย่าง เดี๋ยวมัน
ก็จะผ่านไป นี่คือเทคนิค
ที่เรียกว่า ‘มองบวก 
ผ่านไปได้ อยู่ที่ใจเรา’ 
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ตลอดอายุงานตั้งแต่ยุค PEA 1.0 จนถึง
ปัจจุบัน ผมมองว่า PEA เป็นองค์กรซึ่งเปิด
กว้างให้โอกาสผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
ส่งเสริมในเรื่องต�าแหน่งหน้าที่การงานให้มี
ความเจริญก้าวหน้า ผมรู้สึกภูมิใจและสนุก
กับงานที่ท�ามาก
 สิ่งที่เราต้องท�าอยู่เสมอ คือการพัฒนา

ศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร
รองผู้ว่�ก�รว�งแผนและพัฒน�ระบบไฟฟ้�

คุณสมบัติของตัวเองให้พร้อม ศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมตลอด โดยเฉพาะงานใน
ยุคนี้ต้องติดตามเทคโนโลยี จะได้ไม่ตกยุค
ตกสมัย เพราะโลกหมุนเปลี่ยนตลอดเวลา 
ต้องน�ามาใช้ปรับปรุงระบบงานของเรา 
ถ้าเทียบกันก็คือตัว T-Technology Savvy 
ใน TRUST+E รวมถึงพัฒนาตัวเองให้ 

เป็น Specialist ผมอยู่ตรงนี้ได้เพราะเรื่อง 
S-Specialist แต่ต่อไปอาจจะไม่พอ น้อง ๆ 
จะต้องรู้ในหลาย ๆ เรื่อง รวมถึงต้องใส่ใจ
ผู้ร่วมงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ท�างานร่วมกันเป็นทีม และสิ่งที่จะทิ้งไม่ได้
คือ ตัว U-Under Good Governance ความ
โปร่งใสหรือความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งนี้เหมือน
คุณธรรมประจ�าตัว ถ้าเราไม่ยึดมั่นก็อาจจะ
มีปัญหาในการท�างาน เรื่องของ TRUST+E 
จึงถือว่าเป็นสัจธรรมของการท�างานและ
การด�ารงชีวิตได้เลย คนที่ยึดถือจะไม่มี
ความเสื่อม มีแต่ความเจริญก้าวหน้า 
 สุดท้าย อยากให้ทุกคนมีความตั้งใจ 
อดทน สามัคคี ใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการท�างาน หมั่นเรียนรู้ก้าวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�ามาปรับใช้
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร ยุคนี้ผมมอง
ว่าเป็นยุคที่ท้าทาย จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยน Mindset เพื่อให้สอดคล้องกับ
การด�าเนินงานขององค์กร อดีตไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ แต่อนาคตอยู่ในก�ามือ
ของคุณ นี่คือสิ่งที่อยากฝากน้อง ๆ รุ่นหลัง

 
 สิ่งที่เราต้องทำาอยู่เสมอ

คือการพัฒนาคุณสมบัติของ
ตัวเองให้พร้อม ศึกษาหาความรู ้
เพิ่มเติมตลอด...จะได้ไม่ตกยุค
ตกสมัย เพราะโลกหมุนเปลี่ยน
ตลอดเวลา 



สิ่งที่ผมยึดถือในการท�างานคือ ท�าวันนี้
ให้ดีที่สุด ผมเชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผล
ของงาน ไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหน 
แต่งานจะเป็นสิ่งที่บอกตัวตน บอกคุณค่า
ของเรา ฉะนั้นผมจึงอยากท�าทุก ๆ วัน 
ให้ดีที่สุด ส่วนการท�างานกับน้อง ๆ ผม
เรื่องศักยภาพของคน ทุกคนมีศักดิ์มีศรี
เท่ากัน ไม่มีใครเป็นนายเป็นบ่าว ทุกคนคือ
เพื่อนร่วมงาน สิ่งส�าคัญคือต้องตระหนัก
ถึงหน้าที่ของตัวเองและท�าให้ดีที่สุด งาน
ทุกส่วนคือจิ๊กซอว์ ความร่วมมือร่วมใจจะ
ท�าให้งานประสบความส�าเร็จ หน้าที่ของ

พูลสิริ ธรรมสโรช
รองผู้ว่�ก�รยุทธศ�สตร์

ผู้บังคับบัญชาต้องท�าให้ทุกคนเห็นภาพ
การท�างาน เป้าหมาย คอยผลักดันให้งาน
ก้าวผ่านไปได้และช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งจะ
เป็นการสร้างก�าลังใจให้เขาก้าวต่อไป 
รวมไปถึงสร้างประสบการณ์การท�างาน 
การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เขาด้วย
 อยากฝากน้อง ๆ เรื่องการมีทัศนคติที่ดี 
เราต้องสร้างสิ่งนี้ให้เกิดกับการท�างาน 
และต่อไปนี้องค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลง
มากมาย ต้องเตรียมตัวปรับตัวเอง 
ผมพยายามปลูกฝังเรื่องความเป็นตัวตน
ของพนักงาน PEA เราต้องมีความเชื่อ

ความศรัทธาในสิ่งเดียวกัน มี DNA เดียวกัน 
ซึ่ง TRUST+E แต่ละตัวจะบ่งบอกว่าเราต้อง
เป็นคนอย่างไร เทคโนโลยี ความซื่อสัตย์ 
การท�างานเป็นทีม ทุกคนต้องมีส่ิงเหล่าน้ีใน
ตัวเอง
 อีกอย่างผมมองว่า พนักงานถือเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร Life Style 
ของแต่ละคนเป็นสิ่งที่องค์กรต้องมอง จะท�า
อย่างไรให้พนักงานเห็นด้วยกับองค์กร  
ดึงศักยภาพของเขามาใช้อย่างไร โดยต้อง 
win-win องค์กรต้องการพนักงาน พนักงาน
ก็ต้องการผลตอบแทน ความเจริญก้าวหน้า 
และการยอมรับจากองค์กร ทั้ง 2 ส่วนต้อง
เดินไปด้วยกัน หนุนกัน โดยมี TRUST+E 
เป็นตัวเชื่อม 

 
 ผมเชื่อเรื่องศักยภาพของ

คน ทุกคนมีศักดิ์มีศรีเท่ากัน 
ไม่มีใครเป็นนายเป็นบ่าว ทุกคน
คือเพื่อนร่วมงาน สิ่งสำาคัญคือ
ทุกคนต้องตระหนักถึงหน้าที่
ของตัวเองและทำาให้ดีที่สุด งาน
ทุกส่วนคือจ๊ิกซอว์ ความร่วมมือ 
ร่วมใจจะทำาให้งานประสบความ
สำาเร็จ 

PEA จากพี่ถึงน้อง
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เข้าไปนั่งในใจเขา ส่วนการเก่งคิด คือต้อง
รู้จักวางแผน วางระบบ มีความคิดริเริ่มที่จะ
ท�าอะไรใหม่ ๆ และ1 ดี ก็คือการเป็น 
คนดี ซื่อสัตย์
 ทั้งนี้ในโลกความเป็นจริง การท�างาน
เราจะเป็นคนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรู้คุณ 
ตอบแทนบุญคุณองค์กร และที่ส�าคัญ
จงพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับจากหน้าที่
การงาน เพราะเราท�างานกับองค์กรที่เรียก
ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ทั้งหมดเหล่านี้คือ
ทรัพย์สมบัติของหลวงของแผ่นดิน หากก้าว
ล่วงไปเบียดเบียน กฎแห่งการกระท�าจะเป็น
ผลส่งถึงเรา บางครั้งอาจส่งถึงครอบครัว
ด้วย ดังนั้นอยากฝากไว้กับคนรุ่นหลัง ๆ ว่า 
ถ้าหากอยากเจริญก้าวหน้าในการท�างาน
ต้องตั้งใจท�าหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่เบียดเบียน
ทรัพย์สินของแผ่นดินหรือเบียดเบียนจิตใจ
ผู้ร่วมงาน และการอยู่ร่วมกันต้องสามัคคี
กันมาก ๆ ต่อไปเราต้องเจอคู่แข่ง ต้อง

เผชิญความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ดังนั้น
ต้องปรับตัวให้ได้กับสถานการณ์ของโลกที่
เปลี่ยนไป ตอบโจทย์ของนโยบาย TRUST+E 
คือ รักองค์กร ทุ่มเท เสียสละ ท�างานอย่าง
เต็มก�าลังความสามารถ

 
ตลอดชีวิตการทำางานยึด
หลักการทำางานและกลยุทธ์
ไว้ว่า 3 เก่ง 1 ดี คือ เก่ง
งาน เก่งคน เก่งคิด และ 
1 ดี คือการเป็นคนด ี

มนูญ จันทรักษา
รองผู้ว่�ก�รก�รไฟฟ้�ภ�ค 3

ผมเริ่มท�างานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
ต�าแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ในการท�างานผมวาง
เป้าหมายไว้ตลอดว่า ต้องท�างานให้เต็ม
ประสิทธิภาพให้ได้รับความไว้วางใจ และ 
มุ่งม่ันไปสู่จุดสูงสุดในหน้าท่ีการงานเท่าท่ีเรา
จะมีความสามารถและรับผิดชอบได้ ท�างาน
ให้ได้ถึงเป้าที่วางไว้ โจทย์ที่ตั้งไว้คือ คิดไว้
เสมอว่าท�าอย่างไรให้งานลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพยายามสร้างบรรยากาศ
การท�างานให้น่าอยู่ มุ่งสู่ Happy Workplace
 ตลอดระยะเวลาที่ท�างานมา ผมยึดหลัก
การท�างานและกลยุทธ์หลัก ๆ ไว้ว่า ‘3 เก่ง 
1 ดี’ คือ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งงาน คือ
หมั่นศึกษาหาความรู้ พยายามเปิดใจเรียนรู้
สิ่งต่างๆ เมื่อเราท�าจนรู้และเชี่ยวชาญ ความ
ไว้วางใจจากคนรอบข้างจะตามมาหรือ เรียกว่า 
มีบารมี การเก่งคนคือเราต้องท�างานกับผู้อื่น 
ให้ได้ มองทุกอย่างเป็นบวก ปรับตัวให้
ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้ ท�าให้เราสามารถ
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ส่ิงท่ีผมอยากถ่ายทอดไปถึงน้อง ๆ คือ ตลอด
ชีวิตการท�างานของผม ผมยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ในการตัดสินใจงานด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงงานท่ีเก่ียวข้องกับด้าน
เทคโนโลยี ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่า
ไม่ท�าอะไรเลย แต่หมายถึงการท�าอย่าง
พอประมาณ ไม่มากไปและไม่น้อยไป 
ท�าอย่างมีเหตุมีผล รู้ถึงเหตุว่าท�าไมต้องท�า 
ท�าแล้วต้องเกิดประโยชน์กับท้ังประชาชน 
PEA และประเทศชาติ อย่างคุ้มค่า รวมท้ังต้อง
มีภูมิคุ้มกันท่ีดี โดยเราต้องศึกษาถึงผลกระทบ 

ท่ีจะเกิดข้ึนตามมาในภายหลังและต้อง
วางแผนท่ีจะรับมือในเร่ืองดังกล่าวอย่างเป็น
ข้ันเป็นตอน นอกจากน้ีในข้ันตอนการด�าเนิน
งาน เราต้องมีความรอบรู้ คือ ต้องศึกษา
ค้นคว้า ต้องรู้ให้จริง รู้ให้ถ่องแท้ในงานน้ัน ๆ 
ไม่ใช่รู้แบบงู ๆ ปลา ๆ และจะต้องมีคุณธรรม 
หมายถึง ต้องกระท�าด้วยความซ่ือสัตย์ ขยัน
และอดทน ท�าให้งานท้ังหลายท้ังปวงท่ี 
รับผิดชอบบรรลุผลส�าเร็จด้วยดีตลอดมา
 อยากฝากถึงน้อง ๆ ด้วยว่า เด๋ียวน้ีเราจะ
รู้เร่ืองเดียวด้านเดียวไม่ได้อีกแล้ว เราต้องรู้
หลาย ๆ เร่ือง รู้แบบกว้าง ๆ แต่ต้องมีความ

เช่ียวชาญในงานตามวิชาชีพของสายงานของ
ตนเอง อยากให้น้อง ๆ เปิดมุมมองให้กว้าง
ไกล ติดตามศึกษาหาความรู้เร่ืองเทคโนโลยี
อย่างใกล้ชิด อย่าสร้างก�าแพง อย่ามี 
ข้อจ�ากัด
 ส่วนน้อง ๆ ท่ีอยู่ในระดับผู้บริหาร ก็ขอให้
เป็นพ่ีท่ีดี ท�าหน้าท่ีเป็นโค้ชท่ีดี ต้องรู้ว่าจะดึง
ความสามารถจากน้อง ๆ รุ่นใหม่ท่ีเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาออกมาอย่างไร ต้องสอน
น้อง ๆ ให้คิดเป็น ตัดสินใจเป็น บนพ้ืนฐาน
ของเหตุและผล โดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกัน 
ตามความหลากหลายของแต่ละบุคคล

สุวัฒน์ เช่ียวชาญชัย
รองผู้ว่�ก�รประจำ�ผู้ว่�ก�ร

 
ไม่ว่างานที่เรารับผิดชอบ
จะเป็นเรื่องอะไร ถ้าเรา
น้อมนำาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 มา
ประยุกต์ใช้ งานนั้น ๆ ก็จะ
สำาเร็จตามเป้าหมาย 
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การท�างานท่ี PEA ท�าให้เราได้ใช้ศักยภาพท่ี
มีท้ังวิชาความรู้ แรงกาย แรงใจ ได้เห็นการ
ท�างานของหน่วยงานใหญ่ ๆ ได้ติดต่อรู้จัก
ผู้คน ได้ท�างานร่วมกับคนอ่ืน ท้ังหมดเป็น
ประสบการณ์ท่ีท�าให้เราเติบโตข้ึนในทุกวัน 
การท่ีได้รับความไว้วางใจมาถึงตรงน้ีได้น้ัน
เกินความคาดหมายมาก บอกตัวเองว่า
หลังจากน้ีคือก�าไรชีวิตท่ีต้องคืนกลับ PEA 
ให้มากท่ีสุด
 ในการท�างานมีกฎอยู่แค่ว่าอย่าทุจริต 
โดยเฉพาะสายงานน้ีท�างานเก่ียวกับเร่ืองเงิน 
ต้องมีความน่าเช่ือถือ โปร่งใส ซ่ือสัตย์ มอง
ถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก มนุษย์เรา
ไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ขอให้รู้ว่า
ส่ิงท่ีตัวเองท�าถูกหรือผิด ส่วนการบริหารงาน
จะแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากเร่ืองงาน เพราะ
ไม่เช่นน้ันปกครองคนไม่ได้ ความยุติธรรมใน
การให้ก�าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาคือ ท�ามาก

ได้มาก ท�าน้อยได้น้อย ไม่ใช่ทุกคนต้องได้
อย่างเสมอภาค 
 ส่ิงท่ีจะฝากบอกน้อง ๆ ก็คือ อยากให้
ทุกคนมีความคิด คิดอยู่เสมอว่า PEA คือ
ทรัพย์สินของเราท่ีต้องดูแล พอใจกับส่ิงท่ี
ตัวเองมี แทนท่ีจะเอาตัวเองไปเปรียบกับ
คนอ่ืนหรือคิดน้อยใจ ควรใช้เวลามาพัฒนา 

 
 อยากให้ทุกคนคิดว่าไฟฟ้าคือ

ทรัพย์สินของเรา พอใจกับสิ่งที่
ตัวเองมี แทนที่จะเอาตัวเองไป
เปรียบกับคนอื่นหรือคิดน้อยใจ 
ใช้เวลามานั่งพัฒนา วิเคราะห์ 
เพื่อให้งานดีขึ้นจะดีกว่า 

วิเคราะห์ เพ่ือให้งานดีข้ึนแทน ส�าหรับรุ่นพ่ี 
ท่ีต้องท�างานร่วมกับคนรุ่นใหม่ ต้องมอง
ว่าความแตกต่างเป็นเร่ืองดีท�าให้มีการ
เปล่ียนแปลง โลกเปล่ียนแล้วทุกอย่างจะ
เหมือนเดิมได้อย่างไร ต้องเข้าใจเร่ืองช่องว่าง
ระหว่างอายุ หาวิธีส่ือสารให้ไปด้วยกันให้ได้ 
และขอให้มีทัศนคติท่ีดีต่อกัน 

ชินเสณี 
อุ่นจิตติ
รองผู้ว่�ก�ร
บัญชีและก�รเงิน



28  • ฉบับท่ี 9 / 2562

ผมท�างานร่วมกับพนักงานเหมือนเป็นพี่
เป็นน้อง มอง PEA เป็นครอบครัวเดียวกัน 
มีความสุขกับการท�าให้พนักงานมีความสุข 
ใครติดขัดอะไรก็จะพยายามแก้ไขปัญหา 
ช่วยเหลือ และดูผลประโยชน์ขององค์กร
เป็นที่ตั้ง ผมยึดคตินี้มาโดยตลอด
 ส�าหรับงานสายน้ี ผมเน้นเร่ืองการตรงต่อ 
เวลา โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ 
ก่อนขยายผลไปสู่นอกสายงาน เพื่อให้คน
ทั้งภายในและภายนอกมองระบบเราว่า
โปร่งใสจริง ๆ ถ้าเขาอยากรู้สามารถเข้ามา 
ตรวจสอบได้ เช่น หนึ่งในความภาคภูมิใจ
ในการท�างานของผม คือ เรื่องการรับบุคคล
ภายนอกเข้าเป็นพนักงาน ได้มีการวาง
ระบบให้โปร่งใสและชัดเจนยิ่งขึ้น เราให้
สถานศึกษามาออกข้อสอบและจัดการสอบ
ทุกขั้นตอน เป็นต้น 
 สิ่งที่อยากฝากบอกน้อง ๆ คือให้ทุ่มเท
กับการท�างาน ถ้าเราไม่ทุ่มเทให้กับองค์กร 
องค์กรก็จะไม่ประสบความส�าเร็จ แล้วเรา

ร.ท. สุพจน์ 
ใช้บางยาง
รองผู้ว่�ก�ร
ทรัพย�กรบุคคล

 
 อยากให้รุ่นน้องสังเกต

การทำางานของรุ่นพี่ แล้ว
ประยุกต์กับการทำางานของ
ตนเอง นำาสิ่งที่ดีมาพัฒนาต่อ 
เพื่อพา PEA ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น
ตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป 
เราต้องปรับตัว จะอยู่อย่างเดิม
ไม่ได้อีกแล้ว 

จะประสบผลส�าเร็จได้อย่างไร เพราะถ้า
องค์กรประสบความส�าเร็จ ผลประกอบการ 
มีก�าไรสูง พนักงานก็จะมีโบนัสสูงด้วย  
ส่วนการท�างานร่วมกับคนรุ่นใหม่ ผู้บริหาร
ต้องมาดูเรื่องช่องว่างระหว่างวัย ต้องมองว่า
เด็กไม่ใช่ปัญหา คนรุ่นใหม่มีประโยชน์
ในการคิด ส่วนคนรุ่นเก่าก็มีประสบการณ์  

ต้องท�าให้คนสองกลุ่มเดินไปด้วยกัน และ
อยากให้น้อง ๆ สังเกตการท�างานของพี่ ๆ 
แล้วน�ามาประยุกต์กับการท�างานของตนเอง 
ไม่ต้องเอามาทั้งหมด น�าสิ่งที่ดีมาพัฒนาต่อ 
เพื่อพา PEA ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป ตอนนี้
ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไป เราต้องปรับตัว 
จะอยู่อย่างเดิมไม่ได้อีกแล้ว

PEA จากพี่ถึงน้อง
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โลกว่าไปทางใด โดยเฉพาะเร่ืองพลังงาน
ไฟฟ้า ซ่ึงเด๋ียวน้ีเข้าถึงแหล่งข้อมูลง่ายมากใน
ส่ือโซเชียล แต่อาจจะมีท้ังจริงและไม่จริง
ต้องกล่ันกรอง ส่วนเร่ืองการให้บริการลูกค้า 
ง่าย ๆ คือ เอาใจเขามาใส่ใจเรา เปรียบตัว
เองเป็นลูกค้าว่าเราต้องการอะไรก็ท�าให้เขา
แบบน้ัน ต้องซ่ือสัตย์กับองค์กรและกับตัวเอง 
อย่าเอาหน้าท่ีมาหาผลประโยชน์ การเป็น 
Specialist ก็ส�าคัญ ต้องรู้ในหลาย ๆ เร่ือง
เพราะงานไฟฟ้ามีหลายด้าน แต่ควรมีความ
เช่ียวชาญในงานของเราเป็นพิเศษ ย่ิงผ่าน
งานเยอะย่ิงท�าให้เรามีความเช่ียวชาญและ
ประสบการณ์เพ่ิมข้ึน ทีมเวิร์กก็ไม่ควรละท้ิง 

เพราะไม่มีใครเก่งคนเดียว งานทุกอย่างส�าเร็จ
ได้ต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นทีม สุดท้าย
คือ Engagement อยากให้ทุกคนรักองค์กร 
ทุ่มเทท�างาน อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว 
แล้วจะท�าให้องค์กรก้าวหน้าได้มาก 
 นอกจากน้ีอยากฝากว่าอย่าลืมให้เวลา
กับครอบครัว หาเวลาปฏิบัติธรรมกล่อมเกลา
จิตใจ ยึดหลักธรรมง่าย ๆ เร่ืองโลกธรรม 8 
ส่ิงท่ีเราต้องพบเจอในชีวิต มีลาภ-เส่ือมลาภ 
มียศ-เส่ือมยศ สรรเสริญ-นินทา สุข-ทุกข์ 
อย่าไปยึดติด ท�าใจให้เป็นกลาง ไม่ดีใจหรือ
เสียใจกับส่ิงท่ีเกิดข้ึน แล้วเราจะมีความสุขกับ
การท�างานโดยไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
กับใคร

ประจักษ์ุ อุดหนุน ผู้ช่วยผู้ว่�ก�รธุรกิจ

 
ทำางานให้สนุก เป็นสุขกับการทำางาน 
เมื่อเราได้รับมอบหมายให้ทำางานต้อง
ทำาให้เต็มที่ ทำาให้สนุก แล้วเราจะรู้สึก
ภูมิใจเมื่องานสำาเร็จ 

ท�างานให้สนุก เป็นสุขกับการท�างาน เป็น
ปรัชญาการท�างานของผม คือเม่ือได้รับมอบ
หมายงานต้องท�าเต็มท่ี ท�าให้สนุก แล้วเราจะ 
ภูมิใจเม่ืองานส�าเร็จ หากเกิดปัญหาต้องค่อย ๆ 
พิจารณาหาแนวทางต่าง ๆ ในการแก้ไข ว่า
แต่ละแนวทางแก้ไขอย่างไรและจะเกิดอะไร
ข้ึนบ้าง มองให้ทะลุ แล้วงานจะไม่ติดขัด 
ถ้าเราได้แต่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ถึงจะ
แก้ส�าเร็จ แต่ก็จะเกิดปัญหาอ่ืนตามมา ท�าให้
แก้ปัญหาไม่รู้จบ เสียเวลาและทรัพยากร
ไปกับการแก้ปัญหา 
 ฝากน้อง ๆ เร่ือง TRUST+E อยากให้ศึกษา
หาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ดูทิศทาง
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ตลอดระยะการท�างานมา 39 ปี ผม
พยายามท�างานทุกงานให้ดีที่สุด ส่วนใหญ่
รับผิดชอบเน้นงานเทคนิคเป็นหลัก จึงมอง
เห็นความเติบโตขององค์กรมาเป็นล�าดับ  
ส�าหรับวาระก่อนเกษียณได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลในส่วนของงานวิศวกรรม เนื่องจาก
เราเป็นองค์กรใหญ่จะเติบโตได้ในอนาคต
ควรต้องมีทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ซึ่งองค์กรจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ต้องมี
ยุทธศาสตร์ที่ดี จ�าเป็นมาก ๆ ที่เราต้อง

ทวีโชค เพชรเกษม
ผู้ช่วยผู้ว่�ก�รวิศวกรรม

 
อยากให้กลับไปมองถึง
นโยบาย TRUST+E โดย
เฉพาะตัว Engagement 
เน้นย้ำาเรื่องความรักองค์กร 
ทำางานอย่างเต็มกำาลัง
ความสามารถ เมื่อเข้ามา
อยู่ที่นี่ คุณคาดหวัง
องค์กรจะให้นั่นให้นี่ ต้อง
ถามกลับไปว่าคุณให้อะไร
กลับไปหรือยัง? 

เข้าใจยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ CBS KPI ของ
องค์กร เพราะทุกอย่างคือการบริหาร
การจัดการ ทุกวันนี้ท�างานแบบเดิม ๆ ไม่ได้ 
ต้องมองโลกมองรอบตัว ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น 
มีผู้เล่นหน้าใหม่ มีเทคโนโลยีใหม่ ต้อง
ปรับตัวและเดินเกมอย่างไร
 ส�าหรับสิ่งที่ฝากถึงน้อง ๆ อยากให้กลับ
ไปมองถึงนโยบาย TRUST+E โดยเฉพาะตัว 
Engagement เน้นย�้าเรื่องความรักองค์กร 
ท�างานอย่างเต็มก�าลังความสามารถ  

รวมทั้งมี Service Mind ประพฤติตนให้ดี
มีคุณธรรม รู้ถูกผิด ต่อให้คุณบริการดีแต่มี
เบื้องหลังนั่นก็ถือว่าผิดคุณธรรมแล้ว เพราะ
สิ่งที่ได้รับจากการท�างานนอกจากได้ที่ตัว
เราเอง ยังมีทั้งสวัสดิการเพื่อตัวเองและเพื่อ
บุพการีด้วย ดังน้ันเม่ือเข้ามาอยู่ท่ีน่ี คาดหวัง
ว่าองค์กรจะให้นั่นให้นี่ ต้องถามกลับไปว่า 
คุณให้อะไรกลับไปหรือยัง?

PEA จากพี่ถึงน้อง
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พี่ท�างานมา 34 ปี ผูกพันกับ PEA มาก 
เวลาท�างานจึงไม่รู้สึกว่าเหนื่อย รู้สึกโชคดี
ที่ได้ท�างานกับ PEA ที่นี่ให้อะไรมากมาย 
ทั้งดูแลครอบครัว ให้เกียรติในสังคม 
โดยการท�างานพี่ยึดหลัก 3 ช. คือ ‘ชอบ’ 
ไปอยู่ที่ไหนต้องท�าให้เขาชอบเรา เพราะถ้า
ไม่มีคนชอบเราจะรู้สึกอึดอัดและไม่มีความสุข 
กับการท�างาน  ‘ช่วย’ การที่คนจะชอบเรา
ต้องเริ่มจากช่วยเหลือคนอื่น คือ ไม่ใช่ท�า
เฉพาะหน้าที่ของตัวเองตาม Job Description 
เท่านั้น  ‘เชื่อถือ’ ให้เพื่อนร่วมงาน ผู้บังคับ
บัญชาเชื่อถือทั้งการท�างานและประพฤติตัว 
เมื่อมีทั้ง 3 ช. แล้ว ตัว อ.โอกาส ก็จะตาม
มาเองไม่ว่าจะเป็น โอกาสในการท�างาน 
เงินเดือน หรือต�าแหน่ง 
 พี่มองว่าคนเราต้องมีการพัฒนา 
อย่าคิดว่าตัวเองแก่ ต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง 
จะท�างานอย่างเดิมจนเกษียณไม่ได้ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงจะท�าให้เราได้ประสบการณ์

ใหม่และรอบรู้งานหลาย ๆ ด้าน ส่วนการ
ท�างานกับน้อง ๆ พี่เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง
ที่บอกว่าถ้าผู้บริหารไม่มีความเมตตาก็ไม่
ผิดอะไรกับฆาตกร ฉะนั้นต้องมีความเมตตา
บนความเด็ดขาดในการท�างาน โดยเฉพาะ
เรื่องการแต่งตั้งพิจารณาต�าแหน่งต้องมีใจ
บริสุทธิ์ ไม่ทิ้งลูกน้องเวลามีปัญหา พี่เชื่อว่า
เขาอยากท�าสิ่งที่ถูกแต่บางครั้งที่ผิดพลาด
อาจเป็นเพราะไม่เข้าใจหรือไม่รู้ อย่ามัวแต่
มองหาจุดผิดพลาด ควรให้อภัยและต้องให้
ความส�าคัญกับทุกคนเท่าเทียมกัน
 ส�าหรับ TRUST+E ทุกตัวมีความส�าคัญ 

เราต้องก้าวให้ทันโลกในการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ในการท�างาน ให้ลูกค้าผูกพันกับเรา
ด้วยการให้บริการที่ดี ทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและ
หน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร มีความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รู้จักการท�างาน
เป็นทีม มีความเป็นมืออาชีพในสายงาน
ของตนเองและต้องท�างานอย่างเต็มความ
สามารถ 
 สุดท้ายนี้ อยากฝากถึงน้อง ๆ ว่า อย่า
ถามว่า PEA จะให้อะไรกับเราบ้าง แต่พี่
อยากให้น้อง ๆ ถามตัวเองว่า วันนี้เราท�า
อะไรให้กับ PEA ของเราหรือยัง

กันจนาภัทน์ 
พิพัฒน์พรชาติ 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักผู้ว่�ก�ร

 
 คนเราต้องมีการพัฒนา อย่าคิดว่าตัวเองแก่ 

ต้องพร้อมเปลี่ยนแปลง จะทำางานอย่างเดิมจนเกษียณ
ไม่ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะทำาให้เราได้ประสบการณ์ใหม่
และรอบรู้งานหลาย ๆ ด้าน 
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ตลอดชีวิตการท�างานใน PEA มากว่า 39 ปี 
ผมว่าตราบใดที่เราท�างานส�าเร็จถือว่าเป็น
ความภาคภูมิใจ แต่ถ้ายังไม่ส�าเร็จอย่าไปท้อ 
ไปกังวล ให้พัฒนาความรู้รอบด้าน และ
ท�าความเข้าใจคอนเซ็ปต์ของผู้บริหาร ส่วน
ผู้บริหารก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าไป
ดุอะไรมากมาย ค่อย ๆ คุยกัน ท�าความ
เข้าใจ ช่วยเหลือ เรียนรู้กันไป ให้โอกาส
แสดงความคิดเห็น แต่ไม่ใช่การไปโอบอุ้ม 
ผมมองว่าการท�างานของ PEA ควรจะเป็น
แบบการไฟฟ้าสาขาย่อย พนักงานควรมีการ 
Rotate (สับเปลี่ยน) งานกัน การบูรณาการ
จะท�าให้งานไปด้วยกันได้ รวมถึงเปิดหูเปิด
ตาให้กว้างไกล ประยุกต์การสร้างสรรค์งาน

ด้วยวิธี C&D หรือ Copy และ Development 
ไม่ใช่การหยิบมาใช้ทั้งหมด แต่ดูว่าเหมาะ
กับเราไหม แล้วน�ามาพัฒนาเพิ่มเติม จะท�า 
ให้ก้าวหน้า เท่าทัน และน�าโลก
 สิ่งที่อยากฝากบอกน้อง ๆ คือ ในศาสนา
พุทธมีค�าสอนดี ๆ มากมายที่เราหยิบมา
ใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความเอื้ออาทร ความเมตตา มีสติกับสิ่งที่
เราท�า น�าธรรมะที่คิดว่าถูกจริตหรือสบายใจ
มายึดถือ อะไรที่ท�าได้ก็ท�า อันไหนที่ไม่
ส�าเร็จก็อย่าคิดมาก แล้วเราจะมีความสุขใน
ชีวิต อีกอย่างคือ อย่ารีบร้อนปฏิเสธผู้บังคับ
บัญชา ให้ฟังก่อน น�าไปคิด เอามาน�าเสนอ 
สุดท้ายจะถูกผิดอย่างไรก็ถือว่าเราได้น�าไป

คิดและท�าแล้ว บางครั้งการท�างานก็ต้อง
กล้าเสี่ยงบ้าง ให้ยึดประโยชน์ของคนที่ได้รับ
บริการ คนใช้ไฟฟ้า และองค์กรเป็นหลัก
 นอกจากนี้เป็นเรื่องการท�างานละเอียด
จนละเลยเวลา ให้ค�านวณเวลาในการ
ท�างาน หาวิธีการที่เหมาะสมกับเวลา 
หัวหน้างานอาจไม่ได้ต้องการรายละเอียด 
100 เปอร์เซ็นต์ แค่ 80 เปอร์เซ็นต์ เรื่อง
ก็อาจจะผ่านจบได้แล้ว แต่ต้องตรงตาม
วัตถุประสงค์ของงานและทันเวลา สุดท้าย
คือ เร่ืองสุขภาพ การเงิน วางแผนการเงินให้ดี 
วางแผนเผื่อเกษียณ ต้องรู้จักออมก่อนใช้ 
ถ้าสุขภาพ การเงินดีจะท�าให้มีสมาธิกับการ
ท�างานด้วย มันเชื่อมโยงถึงกันได้

ว่าท่ี ร.ต. จตุธรรม เรืองจุติโพธ์ิพาน
ผู้อำ�นวยก�รก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค เขต 2 (ภ�คเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

 
อย่ารีบร้อนปฏิเสธผู้บังคับบัญชา 
ให้ฟังก่อน นำาไปคิด เอามานำาเสนอ
สุดท้ายจะถูกผิดอย่างไรก็ถือว่า
เราได้นำาไปคิดและทำาแล้ว บางครั้ง
การทำางานก็ต้องกล้าเสี่ยง ให้ยึด
ประโยชน์ของคนที่ได้รับบริการ 
คนใช้ไฟฟ้า และองค์กรเป็นหลัก 

PEA จากพี่ถึงน้อง
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ว่าท่ี ร.ต. จตุธรรม เรืองจุติโพธ์ิพาน
ผู้อำ�นวยก�รก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค เขต 2 (ภ�คเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก

ตลอดการท�างาน 41 ปี ผมมีหลักการท�างาน
ที่เรียบง่าย 2 ข้อ ข้อแรกคือ ท�าทันที 
ถ้าคิดแล้ว ตกผลึกแล้วต้องรีบท�า เพราะ
ถ้าคิดแล้วไม่ลงมือท�าก็เท่ากับศูนย์ ข้อสอง
คือ ต้องเรียนรู้เพื่อพัฒนา ทั้งเรียนรู้ในรั้ว
มหาวิทยาลัยและเรียนรู้จากการท�างาน รวม
ทั้งจากรุ่นพี่ โดยน�าองค์ความรู้นั้นมาปรับใช้ 
เลือกวิธีการท�างานที่สอดรับกับสถานการณ์

สนธิ อนุญาหงษ์ 
ผู้จัดก�รก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คจังหวัดขอนแก่น

และความต้องการของผู้บังคับบัญชา 
หน่วยงาน และผู้ใช้ไฟฟ้าให้เร็วที่สุด
 ส�าหรับการท�างานที่ผมภาคภูมิใจที่สุด 
ต้องย้อนกลับไปเมื่อครั้งเป็นผู้จัดการ PEA 
จังหวัดสกลนคร พร้อม ๆ กับเป็นหัวหน้า
แผนกปฏิบัติการ PEA จังหวัดสกลนคร 
ซึ่งจังหวัดสกลนครเป็นที่ตั้งของพระต�าหนัก
ภูพานราชนิเวศน์ โดยในหลวง รัชกาลที่ 9 

เสด็จฯ มาทรงงานและประทับแรมบ่อยครั้ง 
ผมจึงมีโอกาสเข้าถวายงานในเรื่องความ 
ปลอดภัยด้านแสงสว่างภายในพระต�าหนักฯ 
ซึ่งนับเป็นเกียรติสูงยิ่งที่ได้ถวายงานแด่
พระองค์
 อีกสิ่งหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจคือ ผมได้รับ
เกียรติและความไว้วางใจจากพี่น้องผู้จัดการ 
PEA เลือกผมเป็นประธานชมรมผู้จัดการ 
PEA ซึ่งเป็นต�าแหน่งอันทรงเกียรติและเปิด
โอกาสให้ผมได้รับใช้ PEA ในอีกหลายมิติ
 ผมจึงอยากฝากไปถึงพนักงานรุ่นหลัง
ว่า ขอให้ทุกคนรัก PEA เพราะความรักนั้น 
จะน�ามาซึ่งทุกสิ่ง โดยการแสดงความรัก
สามารถท�าได้ด้วยการน้อมน�าค่านิยม 
TRUST+E มาใช้ นั่นคือ ต้องเป็นคนที่ทัน
เทคโนโลยี เป็นคนกระตือรือร้นในการให้
บริการ โปร่งใสเป็นธรรม เป็นคนที่ท�างาน
อย่างมืออาชีพ สามารถท�างานเป็นทีมร่วม
กับผู้อื่นได้ และส�าคัญอย่างยิ่งคือ จะต้อง
รัก PEA ให้มากที่สุด หากด�าเนินการตามค่า
นิยมนี้ได้แล้ว นั่นจึงเรียกว่าความรัก
ที่สมบูรณ์แบบต่อ PEA

 
 ขอให้ทุกคนรัก PEA 

เพราะความรักนั้นจะนำามาซึ่ง
ทุกสิ่ง โดยการแสดงความรัก
สามารถทำาได้ด้วยการน้อมนำา
ค่านิยม TRUST+E มาใช ้
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PEA จากพี่ถึงน้อง
โดย กองบรรณาธิการ

ชีวิตผมผูกพันกับ PEA มากว่า 42 ปี เพราะ
เป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ด้วย ผมท�างานด้วยความตั้งใจมาตลอด 
เรียนรู้ไปเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะได้รับมอบหมาย
ให้อยู่ในพื้นที่ใด หลักส�าคัญคือต้องเข้าใจ
สภาพพื้นที่นั้น ๆ
 ผมโชคดีที่ได้ท�างานในพื้นที่บ้านเกิด
ก่อนจะเกษียณ หลักในการท�างานคือ
ท�างานแบบมีแผน มีการคิด เขียนโครงการ 
สร้างเสริม และปลูกจิตส�านึก พร้อมกับ
วางเป้าหมายไปสู่ผลส�าเร็จ ที่ผ่านมาได้รับ

รางวัลโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นรางวัล 
สถานที่ท�างาน 5 ส. ดีเด่น รางวัล Green 
Office ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้คิดจะล่ารางวัลแต่
อยากเปลี่ยนพฤติกรรมคนท�างาน โดยอาศัย
เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้มาประกอบ
การบริหาร ที่ส�าคัญ การท�างานนอกจาก
ต้องรู้หน้าที่ตัวเองแล้ว ต้องเอาใจแลกใจ
ด้วย
 ผมอยู่องค์กรนี้มาทั้งชีวิต PEA ให้
ทุกอย่าง ทั้งฐานะความเป็นอยู่และความ
ภาคภูมิใจของครอบครัว พวกเราเองก็ควร

ท�างานให้มาก พูดให้น้อย แล้วปัญหาจะ
ไม่ค่อยมี สิ่งที่อยากฝากไว้ส�าหรับน้อง ๆ 
คือพยายามเรียนรู้งาน พลิกมุมคิดใหม่ ๆ 
และปรับตัวให้ได้ ต้องมองทุกอย่างเผื่อไว้ 
ฟังนโยบายแล้วน�ามาปรับให้เข้ากับพื้นที่
สิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ เรื่องทรัพยากรมนุษย์
พยายามสร้างคนเพราะต่อไปอาจเกิด
ปัญหาถ้ามีคนเกษียณ เพราะฉะนั้นเวลามี 
Training มีการแข่งขัน หรือมีอบรมเพิ่มเติม
ด้านต่าง ๆ จึงไม่ควรนิ่งดูดาย หมั่นเข้าไป
เอาประสบการณ์จากตรงนั้นให้ได้ 

คณิต  สุมโนธรรม 
ผู้จัดก�รก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คจังหวัดสมุทรส�คร 

 
การทำางานนอกจาก
ต้องรู้หน้าที่ตัวเองแล้ว 
ต้องเอาใจแลกใจด้วย 
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ผมอยู่ PEA มา 43 ปี ตั้งแต่เป็นนักเรียน
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แล้ว
บรรจุเป็นพนักงาน สิ่งที่ได้จาก PEA 
มีมากมาย มีชีวิตดีขึ้น ได้พัฒนาความรู้ 
มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น และต้องขอบคุณ
ที่ผู้ใหญ่ให้โอกาส 
 แนวทางที่ยึดถือในการท�างาน ผมใช้

สุรพล ดีสมสกุล
ผู้จัดก�รก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�คจังหวัดเพชรบุรี

ธรรมะและค�าสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 
‘ความเมตตาเป็นคุณธรรมน�าความสุข ช่วย
ปลอบปลุกปรุงใจให้หรรษา ความกตัญญู
รู้คุณผู้เมตตา ทวีค่าของน�้าใจไมตรีเอย’ 
ผมท่องทุกวันเหมือนเป็นคาถาประจ�าใจ 
อีกอย่างหนึ่งคือการควบคุมอารมณ์ มีใจ
เป็นกลาง อย่าคิดมากกับทุกเรื่องเพราะจะ

ท�าให้เราเครียดและไม่มีความสุข อย่าไป
คิดว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ 
เพราะไม่มีอะไรดีกับตัวเรา เมื่อไม่ยึดติดก็
ท�าให้เราก้าวไปเร็ว 
 อยากให้น้อง ๆ ตั้งใจจริงในการท�างาน
เพื่อให้งานส�าเร็จ จะส�าเร็จได้อย่างไรขึ้นอยู่
กับวิถีทางของแต่ละคน อาจปรึกษาพี่ ๆ 
หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ในโลกของ
การท�างานอาจมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบเรา 
เหมือนเหรียญที่มี 2 ด้าน เราต้องรับฟังทั้ง 
2 ทาง แล้วอยู่บนทางสายกลาง นอกจากนี้ 
เวลาท�างานอย่ามุ่งก้มหน้าก้มตาท�าลูกเดียว 
ต้องออกมายืนมองจากข้างนอกด้วย เพื่อ
ให้เห็นภาพรวมทั้งหมด เราจะได้เห็นปัญหา
และท�าให้งานดีขึ้นได้ ในเรื่องเทคโนโลยีก็
ต้องปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ไม่หยุด
เรียนรู้ 

 
 วลาทำางานอย่ามุ่ง

ก้มหน้าก้มตาทำาลูกเดียว 
ต้องออกมายืนมองจากข้าง
นอกด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวม
ทั้งหมด เราจะได้เห็นปัญหา
และทำาให้งานดีขึ้นได ้
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ผมเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค จบการศึกษาปี 2522 จึงผูกพัน
กับ PEA อย่างลึกซึ้งและยาวนาน ชีวิตการ
ท�างานเริ่มต้นตั้งแต่เป็นฮอทไลน์เกือบสิบปี 
ส่วนงานปฏิบัติการสมัยก่อนไม่ได้มีการ
แยกแผนก ต้องเรียนรู้ไปทีละนิดลองผิด
ลองถูก ท�าให้ได้ลงมือท�าทุกอย่าง ท�าทุก
เรื่อง ท�างานร่วมกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงาน
ราชการ ภาคประชาชน เอกชน ฯลฯ การ
ได้เข้าไปทุกพื้นที่ท�าให้รู้สภาพพื้นที่ เวลา
ปฏิบัติงานก็จะท�างานคล่องขึ้น รวดเร็วขึ้น 
ตลอดชีวิตการท�างานท�าให้เรียนรู้ว่า PEA 
เปรียบเสมือนยาพาราเซตามอล ที่ต้อง
เข้าไปช่วยทุกจุด เป็นยาแก้ปวดของทุกเรื่อง 

วิชาญ 
แพร่นาม
ผู้จัดก�รก�รไฟฟ้�
ส่วนภูมิภ�ค 
จังหวัดภูเก็ต  

 
 ตลอดชีวิตการทำางาน

ทำาให้เรียนรู้ว่า PEA เปรียบ
เสมือนยาพาราเซตามอล 
ที่ต้องเข้าไปช่วยทุกจุด เป็น
ยาแก้ปวดของทุกเรื่อง 

ไม่เว้นแม้กระทั่งช่วงเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
หนักสุดก็คือช่วงเกิดเหตุการณ์สึนามิ 
ครั้งนั้นนับเป็นประสบการณ์ส�าคัญที่สุด
ของชีวิต ได้ถอดบทเรียนว่าภาวะที่อยู่ใน
วิกฤต การมีสติส�าคัญที่สุด และอย่าทิ้ง
ปัญหาที่เกิด ค่อย ๆ แก้ทีละจุด
 หลักการท�างานส�าคัญคือ การท�างาน
บางอย่างต้องเป็นไปในเชิงรุก ต้องรู้สภาพ
พื้นที่และต้องมีใจบริการ รู้จักการเจรจา 
ต่อรอง ทุกอย่างต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ท�างาน

ตามหน้าที่ให้สุดความสามารถ  ถ้ามีปัญหา
นอกเหนือกติกาก็ต้องค่อย ๆ ชี้แจงตาม
หลักจิตวิทยา ขอฝากข้อคิดกับน้อง ๆ ไว้ว่า 
อยากให้ทุกคนตระหนักและท�างานให้เต็มที่ 
อย่ามองว่าเป็นแค่งาน แต่จงมองว่ามันเป็น
ชีวิตและการสร้างคุณค่าในตัวเอง ขอบคุณ 
PEA ที่ให้ทั้งงาน ครอบครัว ความมั่นคง
ต่อยอดถึงลูกหลาน เป็นหน่วยงานที่สร้าง
ชีวิตและสร้างเนื้อสร้างตัว ผมขอบคุณ 
ทีมงานและเพื่อนพี่น้องที่ได้ร่วมงานทุกคน 

PEA จากพี่ถึงน้อง



 • ฉบับท่ี 9 / 2562  37

40 ปี ในการท�างานกับ PEA เป็นช่วงชีวิต
ที่ได้รับอะไรมากมาย ได้โอกาสเรียนรู้ทั้งใน
เรื่องงาน และเรื่องคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การได้ท�างานร่วมกับคนหลากหลาย 
ได้ทั้งความรู้ใหม่จากงานที่ต่างออกไป 
สไตล์การท�างานที่ไม่เหมือนกัน อย่างผม
มาจากสายวิศวกรรม งานก็เป็นแบบหนึ่ง 
พอมาอยู่ประชาสัมพันธ์ ก็อีกแบบหนึ่ง 
ประเด็นคือ แม้งานต่างกัน แต่เรามีความ
เป็นคนไฟฟ้าเหมือนกัน เราท�างานเพื่อ
องค์กร องค์กรท�าเพื่อประชาชน สุดท้ายแล้ว 
เรารับใช้ประชาชน ท�าเพื่อประเทศ หลักการ
ท�างานของผมคือ ท�าให้เต็มร้อย ไม่คิดเล็ก
คิดน้อย แต่ให้คิดใหญ่ คิดให้ใหญ่ก็คือ มอง
ประโยชน์ส่วนรวมก่อน มองภาพรวมให้ออก 
แล้วย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ที่ส�าคัญ
คือท�างานด้วยความซื่อสัตย์ ด้วยใจที่เป็นสุข 
เพราะเมื่อท�างานด้วยความสุข ถึงเป็นงาน
เล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ให้คุณค่ายิ่งใหญ่ได้

 
เมื่อทำางานด้วยความสุข 
ถึงเป็นงานเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ก็ให้คุณค่ายิ่งใหญ่ได ้

ภูมิพัฒน์  บุนนาค 
นักประช�สัมพันธ์ ระดับ 10 
กองประช�สัมพันธ์
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แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

แวะชิมริมทาง
เร่ือง : ชายกาง ภาพ : วิวัฒน์ ศรีเพ็ญ

ตากเป็นเพียงทางผ่าน แต่ชายกาง
อยากให้แวะมากราบไหว้ศาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเสริมบารมี
ให้แก่ตน และชิมของอร่อยถิ่นเมืองตาก
ให้ชื่นใจก่อนออกเดินทางต่อครับ  

ร้านที่ชายกางแนะน�าในฉบับนี้คือ 
ก๋วยเตี๋ยวแม่บางหัวเดียด ครับ
 การเดินทางไปร้านแม่บางหัวเดียด 
เราขับเลยจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ 
มาอีก 2 ไฟแดง แล้วเลี้ยวขวา ขับเลาะ
แม่น�้าปิงมาจนถึงป้าย ‘บ้านหัวเดียด’ 
ก็จะเห็นร้านแม่บางหัวเดียดชัดเจน 
สมัยนี้อะไรก็ง่าย เพียงเข้า Google Map 
ใส่ชื่อร้านเข้าไปก็พร้อมเดินทางแล้วครับ
 แม่บางหัวเดียด ขายก๋วยเตี๋ยวต�ารับ

าท่านใดจะขับรถขึ้นเหนือ 
แต่ยังไม่ได้วางแผนการ
เดินทางไว้ ชายกางขอ
แนะน�าจังหวัดตาก โดย
หลายท่านอาจมองจังหวัด

ของตัวเองมาหลายสิบปี และที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ที่สุดคือ เส้นบะหมี่ 
ที่ท�าเองในจังหวัดตาก เพราะท�าปริมาณ
เยอะมากในแต่ละวัน จึงจ้างโรงงานผลิต
ให้ครับ เส้นบะหมี่ของร้านนี้จะกลมเล็ก 
เหนียวนุ่ม และลวกมาพอดี มีความกรึบ 
นิด ๆ เป็นเสน่ห์เวลาเคี้ยวในปาก บวก
กับการปรุงที่เรียกว่าไม่ต้องปรุงเพิ่ม ทั้ง
แบบแห้งและน�้าต้มย�า ที่พิเศษสุดแปลก
กว่าที่อื่นคือ เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มย�าที่ไม่ใส่

ก๋วยเตี๋ยวแม่บางหัวเดียด 
เจ้าเด็ดเมืองตาก
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ถั่วลิสงคั่วป่น
 ชายกางเร่ิมด้วยบะหม่ีแห้ง 2 ชามก่อน 
โดยชามแรกมิได้ปรุงเพิ่ม แต่เคล็ดลับ
ของที่นี่คือจะมีมะนาวสด หั่นมาให้
พร้อมกับถั่วงอกดิบ ให้กินแกล้มกันไป 
มีความสุขดีมากครับ อีกชามปรุงเพิ่ม
แบบจัดหนักจัดเต็ม ให้รสระยิบระยับใน
ปาก ตบท้ายด้วยบะหมี่น�้าต้มย�า และ
วุ้นเส้นต้มย�าอีกอย่างละชาม ก่อนจะซด
โอเลี้ยงปิดท้าย เป็นอันปิดจ๊อบลงอย่าง
สวยงาม
 อย่าลืมนะครับ อย่าปล่อยให้จังหวัด
ตากเป็นเพียงจังหวัดที่ผ่านมาและ
ผ่านไป ลองเลี้ยวเข้ามาท�าความรู้จักกับ
จังหวัดเล็ก ๆ ที่สงบร่มเย็น ผ่อนคลาย

 เส้นบะหม่ี
ของร้านน้ีจะกลมเล็ก 
เหนียวนุ่ม และลวก
มาพอดี มีความกรึบ 
นิด ๆ เป็นเสน่ห์เวลา
เค้ียวในปาก 

กับสายน�้าแม่ปิงที่ไหลเอื่อย ๆ ราว 
Slow Life แล้วแวะมาชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อย
ระดับต�านานคู่บ้านเมืองตากกันที่ร้าน
แม่บางหัวเดียดได้ต้ังแต่ 08.00 - 14.30 น. 
นะครับ ชายกางรับประกันความอร่อย
 อากาศเริ่มแปรปรวน เปลี่ยนแปลง
บ่อย เราต้องช่วยกันดูแลพระในบ้านของ
ทุกบ้านอย่างเอาใจใส่นะครับ ถามท่าน
บ้าง คุยกับท่านบ้าง กอดท่านทุกครั้งที่มี
โอกาส เหมือนที่ท่านกอดเราไว้และรักเรา
อย่างไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เราเกิดมาครับ  
ถึงเวลาท�ากลับให้ท่านมีรอยยิ้มในหัวใจ
กันทุกบ้านครับ 
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PEA Photo Club
โดย จุลล์ จูงวงศ์

 ชเวสิกองเป็นศรี อิรวดีเป็นสง่า
ทะเลเจดีย์งามตา ชาวโลกได้เล็งเห็น
มรดกโลกจึงได้มา พุทธศาสนาจรรโลงใจ
ความจ�าเป็นต้องรักษา ร่วมรักษาเหล่าเจดีย์

 หลายปีก่อนผมมีโอกาสไปเยือนเมืองเก่า
ทางตอนกลางของประเทศเมียนมา ที่ซึ่งเต็ม
ไปด้วยศาสนสถานโดยเฉพาะเจดีย์ ว่ากันว่า 
เคยมีถึงกว่าหมื่นองค์ ที่ซึ่งกลิ่นอายของ
ความศรทัธาในพระพทุธศาสนายงัคงอบอวล 
แม้ผ่านกาลเวลามาแล้วเกือบสหัสวรรษ
นับจากจุดเริ่มต้น
 ค�าถามที่อยู่ในใจตั้งแต่แรกที่ได้เห็นภาพ
ที่ราบกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยเจดีย์ใหญ่น้อย 
คือ เหตุใด ‘พุกาม’ จึงมีเจดีย์อยู่มากมาย 
โชคดีที่ครั้งนั้นได้ร่วมเดินทางไปกับท่าน
อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติ 
ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเรื่องราวความเป็นมา 
ของชนชาติในอุษาคเนย์ ท่านเล่าให้ฟังว่า 
ชาวม่านหรือพม่านั้น ในทางชาติพันธุ์วิทยา 
จัดอยู่ในกลุ่มย่อยของชาติพันธุ์ทิเบต เรียก
ว่า Tibetan - Burma ผู้ย้ายถิ่นจากดินแดน
หิมาลัยสู่ลุ่มน�้าอิรวดีตอนบน จนสถาปนา 
‘พุกาม’ เป็นอาณาจักรแรกได้ในสมัยพระเจ้า 

ซ้าย : พระเจดีย์ชเวสิกอง หน่ึงในห้าส่ิงศักด์ิสิทธ์ิสำาคัญสูงสุดของเมียนมา (อีกส่ีแห่งคือ พระมหาเจดีย์
ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจ้ก์โท และพระมหามัยมุนี
เมืองมัณฑะเลย์) ภาพน้ีถ่ายด้วยเลนส์มุมกว้างระยะประมาณ 16 มิลลิเมตร
ขวา : วิวยามเช้าเม่ือหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองพุกาม ฉากหลังเป็นวิวของเจดีย์ตานจีตองอยู่บน
เนินเขา  ภาพน้ีใช้เลนส์เทเล ช่วงประมาณ 200 มิลลิเมตร

พกุ�ม ทะเลเจดย์ีมรดกโลก

บรรยากาศช่วงพระอาทิตย์ข้ึนราว
หกโมงเช้าจากจุดชมวิวบริเวณเจดีย์
ชเวซานดอว์ ภาพน้ีใช้เลนส์ระยะประมาณ 
300 มิลลิเมตร เพ่ือดึงให้เห็นพระเจดีย์
ในภาพ ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 วินาที 
บนขาต้ังกล้อง

อโนรธา เมื่อกว่าเก้าร้อยปีก่อน (พ.ศ. 1587) 
จากนั้นในปี 1600 ได้กรีธาทัพไปตีสุธรรมวดี 
(สะเทิม) ศูนย์กลางของอาณาจักรมอญแตก 
ราบคาบ พร้อมอัญเชิญ ‘คัมภีร์พระไตรปิฎก’ 
จากเมืองมอญ มาเป็นสัญลักษณ์ประกาศ
สถาปนาศาสนาพุทธนิกาย ‘เถรวาท’ เป็น
ศาสนาหลัก แต่มิได้หมายความว่า ชาว
พม่าเพิ่งได้พานพบพระพุทธศาสนา ด้วย
มีหลักฐานว่าศาสนาพุทธนิกาย ‘วัชรยาน’ 

หรือพุทธแบบทิเบต เคยเฟื่องฟูมาก่อน 
แต่ต่อมาเสื่อมโทรมลง ชาวพม่าจึงหันไป
เลื่อมใสศรัทธาในนิกายเถรวาท ซึ่งนักบวช
มีศีลาจารวัตรน่านับถือกว่า ประกอบกับมี
ความเชื่อว่า การสร้างเจดีย์คือการสร้างรูป
เคารพแทนพระพุทธเจ้า อันจะเป็นเกียรติยศ
ส�าหรับผู้สร้าง ในยุครุ่งเรืองของพุกามจึงมี
การสร้างเจดีย์ไว้มากมายโดยทุกชนชั้น นับ
แต่พระราชาเรื่อยลงมาจนถึงชาวนาชาวไร่



 ทุกวันนี้ ‘พุกาม’ เป็นหนึ่งในสถานที่ 
ท่องเที่ยวส�าคัญของเมียนมา แม้จ�านวน
เจดีย์ที่รอดพ้นเงื้อมมือของกาลเวลาและ
สายน�้าอิรวดีจะคงเหลืออยู่ไม่ถึงสามพัน
องค์ แต่ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
จากทุกมุมโลกให้มาเยือนปีละหลายแสน
คน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเยือนด้วย
ความเข้าใจและชื่นชม แต่ก็มีบ้างที่เล่น
พิเรนทร์ปีนป่ายศาสนสถานจนเป็นข่าว
คราวไปทั่ว ผมเชื่อว่าจากการที่องค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) 
ประกาศให้ ‘พุกาม’ เป็นมรดกโลกเมื่อเดือน
กรกฎาคมที่ผ่านมา จะช่วยเกื้อหนุนให้ 
‘พุกาม’ มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มี
การอนุรักษ์โบราณสถานอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีเงินสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือการ
รักษามรดกโลกแหล่งน้ีเอาไว้ และสร้างความ
เข้าใจในเร่ืองราวความเป็นมา วัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ของชาวพุกาม และให้ความรู้ 
แก่ผู้มาเยือนเพื่อการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง
เหมาะสม และยั่งยืน

 ส�าหรับท่านที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ 
วันของเราจะเริ่มตั้งแต่เวลาราวตีสี่ ออก
จากที่พักไปยังจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น หา
มุมเหมาะ ๆ และรอเก็บภาพ เพราะช่วง
เวลาที่สวยที่สุดส�าหรับผมแล้ว คือ ช่วง
พระอาทิตย์ขึ้น พอแดดเริ่มจ้าก็กลับลงมา
หาอะไรกิน แล้วค่อยไปเยี่ยมชมศาสนสถาน
ส�าคัญต่าง ๆ สถานที่ที่พลาดไม่ได้ประกอบ
ด้วย เจดีย์ชเวสิกอง (Shwezigon Pagoda) 

วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดธรรมะยางจี 
(Dhammayangyi Temple) วัดทิโลมินโล 
(HtilominloTemple) เจดีย์ชเวซานดอว์ 
(Shwesandaw Pagoda) เป็นจุดชมวิวที่ดีมาก 
และวัดมนูหะ (Manuha Temple) พอตกเย็น
ก็ไปหาจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก เพื่อเก็บ
แสงเย็น อย่างน้อย ๆ น่าจะมีเวลาสักสามวัน 
สองคืน
 เลนส์ที่ควรพกมาคือเลนส์มุมกว้าง 
ช่วง 16 - 35 มิลลิเมตร เพราะแนวการ
ถ่ายภาพส่วนใหญ่คือ ภูมิทัศน์หรือแลนด์
สเคป (Landscape) แต่เลนส์ช่วงอื่น ๆ ก็ได้
ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ไป ตั้งแต่ช่วงนอร์มอล 
ไปจนถึงเทเลโฟโต้ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ 
ขาตั้งกล้อง เพราะต้องใช้ในช่วงเก็บแสงเช้า 
แนะน�าเป็นขาตั้งกล้องแบบที่เหมาะกับการ
ท่องเที่ยว (Travel Tripod) ที่มีขนาดกะทัดรัด 
น�้าหนักไม่มากเกินไป เพราะต้องปีนขึ้นลง
จุดชมวิวบ่อยครั้ง

ซ้าย : เจดีย์ธรรมยะสิกายามเช้า 
จะมีบอลลูนลอยผ่าน สามารถ
เก็บภาพได้อย่างเพลิดเพลิน
ภาพน้ีใช้เลนส์มุมกว้างประมาณ 
20 มิลลิเมตร แสงดี ฟ้าใส 
ไม่ต้องใช้ขาต้ังกล้อง
ขวา : พระประธานในวัดมนูหะ ท่ีชาว
ไทยเรียกว่า ‘พระอึดอัด’ เน่ืองจาก
เป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างโดยพระเจ้า
มนูหะ กษัตริย์มอญ ผู้ตกเป็นเชลย
ของพระเจ้าอโนรธา เม่ือคร้ังท่ี
พระเจ้าอโนรธาเข้าตีเมืองสะเทิม 
เมืองหลวงของชาวมอญ เม่ือ พ.ศ. 
1587 ภาพน้ีต้องใช้เลนส์มุมกว้าง
มากเท่าน้ัน ถึงจะเก็บภาพได้

การเดินทาง : ‘พุกาม’ ห่างจากย่างกุ้ง (อดีตเมืองหลวง) ราวหกร้อยยี่สิบ
กิโลเมตร ถ้านั่งรถจะใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมง แต่ถ้าประหยัดเวลาก็ต้องบินไป ซึ่ง
จะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาที ค่าตั๋วเครื่องบินประมาณเที่ยวละ 3,000 บาท 
ถ้าตัดสินใจบินไป แนะนำาให้เลือกนั่งติดหน้าต่าง เพราะก่อนลงจอดที่สนามบิน 
ยองอู (Nyaung U Airport: NYU) จะได้เห็นวิวทะเลเจดีย์จากมุมสูง ซ่ึงสวยมาก 
อีกทางเลือกหน่ึงคือ บินจากดอนเมืองไปลงท่ีมัณฑะเลย์ (Mandalay International 
Airport: MDL) เที่ยวที่มัณฑะเลย์ก่อน แล้วค่อยนั่งรถต่อไปพุกาม ใช้เวลาประมาณ
สามชั่วโมงเศษ แต่ค่าเช่ารถก็ไม่ถูก ประมาณสองพันบาท

เดินชมตลาดเมืองพุกามยามเช้า 
ศึกษาวิถีชีวิตของชาวพุกาม ด้วยเลนส์
นอร์มอลซูมช่วง 24 - 105 มิลลิเมตร




