ฉบับที่ 50/2564 วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564

นายหัว “พี่สิงห์” เยือนใต้ เปิดฟลอร์คุยพี่น้องชาว อปต. และ อฟภ.

“พี่ สิ ง ห์ ” บุ ญ ญนิ ต ย์ วงศ์ รั ก มิ ต ร ผู้ ว่ าการ กฟผ. ได้ ฤ กษ์ ดี เดิ น ทางล่ อ งใต้ เยี่ ย มพี่ เยื อ นน้ อ งผู้ ป ฏิ บั ติ งาน
ฝ่า ยปฏิบ ัต ิก ารภาคใต้ (อปต.) และโรงไฟฟ้า ภาคใต้ (อฟภ.) พร้อ มเปิด พื ้น ที ่ค ุย “น ายหัว มาเยือ นไม่เ ทือ นได้พ รือ ”
ย้ ำคน กฟผ. ต้ องปรั บตั วปรั บวิ ธี คิ ด ยึ ด SPEED และ EGAT for ALL เป็ นแนวทางการทำงาน มองภาพใหญ่ เพื่ อความสำเร็ จ
ขององค์การและประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ. ได้เดินทางพบปะผู้ปฏิบัติงานภาคใต้ เพื่อเยี่ยมพี่ เยือนน้อง
ประจำปี 2564 โดยมี นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) นายวิภู พิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.)
พร้ อมด้ วยผู้ บ ริ หารและผู้ ป ฏิ บั ติ งานของทั้ งสองหน่ วยงานให้ การต้ อนรั บอย่ างอบอุ่ น ในการนี้ ได้ เปิ ดพื้ น ที่ ชวนคุ ยกั บ พี่ สิ งห์
ในตอน “นายหัวมาเยือนไม่เทือนได้พรือ” เพื่อร่วมรับฟังแนวนโยบายในการทำงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแบบเป็นกันเอง
ณ ห้องประชุม อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) จังหวัดกระบี่ โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ไปยังผู้ปฏิบัติงาน
ที่ Work from Anywhere (WFA) และที่ปฏิบัติงานในห้อง Control Room เพื่อให้สามารถรับฟังไปได้พร้อมกัน ทั้งนี้ การจัดงานครั้งนี้
เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ย้ำ EGAT for ALL กฟผ. เป็นของทุกคน
พี่ สิ งห์ กล่ าวถึ งค่ านิ ยมและวั ฒนธรรมองค์ การ SPEED ที่ มี การปรับเปลี่ ยนล่ าสุ ด มี ที่ มาจากความคิดเห็ นของผู้ บริหาร
ระดับฝ่ายขึ้นไปทั้งหมดของ กฟผ. โดยปรับเปลี่ยนเนื่องจากการที่องค์การถูก Disrupt จากเทคโนโลยี นโยบาย และจากตัวของเราเอง
ซึ่ งเป็ นองค์ การที่ ล่ าช้ า จึ งถึ งเวลาที่ องค์ การของเราจะต้ องปรับ ตั ว ในอนาคตโลกของเรากำลั งเดิ นหน้ าเข้ าสู่ Carbon Neutral
เพราะ CO2 ส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น เกิดก๊าซเรือนกระจก จึงเกิดการรณรงค์ให้เลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy: RE) เนื่ องจากมีราคาถูกลง หากเป็ นเช่ นนี้แล้ว กฟผ. จะทำอย่างไร นั่นจึงเป็ นสิ่งที่ องค์การของเรา
ต้องมี EGAT for ALL คือ การมองในภาพรวมขององค์การมากกว่าความก้าวหน้าในตำแหน่งและเงินเดือน ซึ่งเราต้องทำให้คน กฟผ.
มี Mindset ที่มีจิตสำนึกทำเพื่อองค์การ เพราะ กฟผ. เป็นของทุกคน อยากให้ทุกคนทำเพื่อ กฟผ. หากเราไม่ทำอาจจะมีหน่วยงาน
เอกชนที่จะเข้ามาทำงานในส่วนของเราแทน ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัว
แนะปรับตัวตาม SPEED และ EGAT for ALL
พี่สิงห์ ได้ให้แนวทางในการปรับวิธีคิดและพฤติกรรม ด้วยค่านิยม SPEED ซึ่งประกอบด้วย S (Synergy) การทำงานร่วมกัน
ประสานงานกันเพื่อทลายไซโล ทำอย่างไรให้การทำงานภายในองค์การเป็นไปได้ด้วยดี ลดขั้นตอนการทำงาน ปรับให้การทำงานรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น เพื่อความสำเร็จขององค์การ P (Proactive Approach) การทำงานเชิงรุก ทำงานอะไรได้ก็ทำทันที E (Empathy) ความเข้าใจ
กันและกัน จะทำอย่างไรให้ระดับผู้บริหารและพนักงาน หรือหัวหน้ากับลูกน้อง เกิดความเข้าใจกันและกัน ซึ่งมองว่าหั วหน้าไม่ควร
จะถือตัวว่าเป็นหัวหน้า แต่ควรจะมองกันเป็นพี่เป็นน้อง สามารถรับฟังแนวความคิดจากน้อง ๆ มาปรับใช้กับการทำงานได้ และเป็น
การสร้างความผูกพันกันภายในหน่วยงาน E (Entrepreneurship) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ อยากให้คน กฟผ. มองทรัพย์สินขององค์การ
เสมื อนทรัพย์ สิ นของตนเอง เพื่ อให้ เกิ ดความหวงแหน ช่ วยกั นดู แล เกิ ดความอยากรักษาและอยากพั ฒ นาองค์ การไปข้ างหน้ า
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D (Digitalization) การขับเคลื่อนองค์การด้วยนวัตกรรม อยากให้ทุกคนนำเรื่องดิจิทัลเข้ามาปรับใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนางานให้รวดเร็ว
และทันสมัยมากยิ่งขึ้น
สำหรับ EGAT for ALL นั้น ผมยึดทัศนคติใน 3 ด้าน คือ 1. มองในแง่บวก หมายถึง มองหาสิ่งที่ดีจากสิ่งที่ไม่ดี จดจำไว้ทำตาม
ในสิ่ ง ที่ ดี แ ละอย่ าทำในสิ่ งที่ ไม่ ดี หากสิ่ งไหนที่ เราเข้า ไปปรับ แก้ไม่ ได้ ก็ให้ ป ล่ อ ยวาง เพราะต่ อให้ เครีย ดแค่ไหนก็แก้ไขไม่ ได้
2. ความอ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน หมายถึ ง การเคารพผู้ อื่ น สุ ภ าพ รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผู้ อื่ น เคารพสิ ท ธิ ข องผู้ อื่ น เป็ น มิ ต ร และ
3. มองสิ่ ง ที่ ใหญ่ ก ว่ า ตั ว หมายถึ ง มองผลประโยชน์ ข ององค์ ก าร ของประเทศเป็ น สำคั ญ อยากให้ ทุ ก คนเกิ ด ความภู มิ ใจ
ในการทำงานเพื่อองค์การ ที่ไม่ใช่ เพียงเพื่อตัวเราเอง แต่เป็นการทำเพื่อประเทศ สิ่ งใดที่รู้สึกว่าองค์การกำลังเดินไปในทิศทาง
ที่ไม่เหมาะสมขอให้เสนอแนะ เพื่อให้เกิดการแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

พี่สิงห์ ยังเสริมด้วยแนวคิดดี ๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานนำไปปรับใช้ โดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับภารกิจและการดำเนินงาน
ขององค์การ โดยระบุว่า ไม่อยากได้ยินคำว่า “ทำไม่ได้” แต่อยากได้ยินคำว่า “ถ้าจะทำได้ต้องทำแบบนี้…” หาวิธีแก้ไขเพื่อให้งาน
ของเราเดินหน้าไปได้ การเรียกบุคคลด้วยการใช้ตำแหน่งนำหน้า ขอให้ปรับเปลี่ยนเป็นชื่อจริงหรือชื่อเล่น เพื่อให้เกิดความรู้สึกสนิทสนม
เป็นกันเอง มีความเคารพรักกัน อีกทั้งช่วงอายุระหว่างผู้ปฏิบัติงานเดิมและผู้ปฏิบัติงานใหม่มีความห่างกันมาก อาจจะกล่าวได้ว่า
เสมือนแม่กับลูก หรือ พ่อกับลูก ดังนั้นเราจึงต้องทำความเข้าใจระหว่างกันให้มาก
ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดและห้ามละเลยเป็นอันขาด เพราะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตบุคลากรขององค์การ
จึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก อีกสิ่งที่สำคัญคือ การตรงต่อเวลา ทั้งในการประชุม และการทำงานต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องของการประชุม
ในองค์ การ ขอให้ ป ระชุ ม อย่ างสร้ างสรรค์ ร่ วมกั น เสนอแนะความคิ ดเห็ น เพื่ อให้ เกิ ด ประโยชน์ สำหรั บ ในระดั บ ผู้ บ ริ หารนั้ น
ควรจะต้องรับฟังให้มาก เพราะเราไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกเรื่อง หากไม่ทราบก็สามารถถามเพิ่ มเติมได้ ซึ่งเป็ นเรื่องที่ดีที่ทำให้เราเข้าใจ
งานขององค์การมากยิ่งขึ้น
คน กฟผ. ต้องสนใจและรับรู้ข่าวสารขององค์การ
พี่สิงห์ ย้ำว่า เรื่องดี ๆ ของ กฟผ. มีมากมายจึงอยากให้ผู้ปฏิบัติงานร่วมกันแชร์ข่าวสารที่ดีขององค์การออกไปภายนอก
เพื่อให้สังคมเกิดการรับรู้ในภารกิจของเรา ทำง่าย ๆ ไม่ต้องยุ่งยาก เพี ยงกดไลค์ ข่าวสารในเฟซบุ๊ ก กฟผ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย เพื่อให้เพื่อนพี่น้องในโซเชียลของเรารู้จัก กฟผ. มากขึ้น หรือบางเรื่องที่เป็นข่าวสารภายในองค์การก็ขอให้รับรู้
เพื่อทำความเข้าใจความเป็นมาของแต่ละเรื่องได้ ทั้งข่าวสารในอีเมล PR.EGAT หรือเว็บไซต์ EGAT TODAY เพราะปัจจุบันข่าวลบ
ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับ กฟผ. มีหลายข่าว เราจึงต้องช่วยกันกระจายข่าวที่ ดีออกไป ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นเราชาว กฟผ. ทุกคน
พีผ่ ล และพีภ่ ู ร่วมสรุปภารกิจผลิตและส่งไฟฟ้าภาคใต้
นายผล ขวัญนุ้ย อปต. หรือ พี่ผล ได้เล่าถึงภาพรวมการดำเนินงานของ อปต. ซึ่งมีหน้าที่บริหารจัดการระบบส่งไฟฟ้าในพื้นที่
ภาคใต้ว่า ปัจจุบันมี 34 สถานีไฟฟ้าแรงสูง กระจายอยู่ใน 14 จังหวัด ทั้งระดับแรงดัน 115 kV 230 kV และในอนาคตจะมี 500 kV
เข้ามาเสริมความมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศไทย รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียด้วย
สำหรับโครงสร้างของ อปต. มีอัตรากำลังรวม 369 คน ซึ่งถือว่ามีน้อยหากเทียบกับปริมาณงาน และในอนาคตจะมี
ผู้เกษียณอายุ จึงได้มีการปรับการทำงานใหม่ให้เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็มีผู้ปฏิบัติงานที่เป็นน้องใหม่เข้ามาช่วยทำงาน จึงคาดว่า
2

น่าจะสามารถปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ส่วนด้า นสถานีไฟฟ้าก็ได้มีการปรับภารกิจให้สามารถทำได้ ทั้งเดินเครื่องและบำรุงรักษา
จากสถานการณ์ COVID-19 ในปี 2563 ทำให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคใต้ลดลง ส่งผลให้รายได้ลดลงกว่า 300 ล้านบาท
โดยจังหวัดที่ ยอดจำหน่ายไฟฟ้ าลดลงสูงสุด คือ ภูเก็ต กระบี่ พังงา และสุราษฎร์ธานี ในขณะเดียวกัน เพื่ อรักษาความมั่นคง
ทางพลั งงานไฟฟ้า ก็ได้มีการปรับ ปรุงสถานีไฟฟ้าต่าง ๆ ทั้ งสถานีไฟฟ้านครศรีธรรมราช และสถานีไฟฟ้ าในพื้ นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปี 2568 นอกจากภารกิจหลักแล้ว ยังได้มีการทำ CSR ในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย
ด้ านนายวิ ภู พิ วั ฒ น์ อฟภ. หรื อ พี่ ภู ได้ กล่ าวว่ า อฟภ. มี ห น้ าที่ ในการดู แลโรงไฟฟ้ ากระบี่ โรงไฟฟ้ าสุ ราษฎร์ ธานี
และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแก โดยมีอัตรากำลังรวม 152 คน ซึ่งปัญหาที่พบคือบุคลากรที่มีจำนวนน้อยหากเทียบกับภารกิจ
ของ 3 โรงไฟฟ้ า สำหรั บโรงไฟฟ้ ากระบี่ ถือว่ าเป็ นโรงไฟฟ้ า Standby อั นดั บ 1 ของภาคใต้ ปั จจุ บั นนอกจากจะเดิ นเครื่องด้ วย
น้ำมันเตาแล้ว ยังสามารถรองรับน้ ำมันปาล์มดิบเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ ซึ่งในปี 2563 ที่ ผ่านมา โรงไฟฟ้ากระบี่มีการเดินเครื่อง
ทั้ งหมด 6 ครั้ง รวม 43 วัน ซึ่ งแม้จะทำให้ เกิดรายจ่ ายเพิ่ มขึ้น แต่ ก็แลกมาด้ วยความมั่ นคงทางพลังงานไฟฟ้ า ซึ่ งเป็ นภารกิ จหลั ก
ของ กฟผ. และในปี 2564 นี้ มีแผนเดินเครื่องเพื่ อรองรับการหยุดจ่ายก๊าซจากแหล่ง JDA นอกจากนี้จะมีการติดตั้ง Floating Solar
เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะวางแนวติดตั้งเป็นลักษณะข้อความตัวอักษร “Welcome” ให้นักท่องเที่ยวสามารถ
มองเห็นได้ขณะอยู่บนเครื่องบินด้วย
สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี ถือเป็นความหวังที่จะช่วยให้ธุรกิจของ กฟผ. ขยายตัวขึ้น เนื่องจากเป็นกำลังผลิต
ใหม่ตามแผน PDP2018 ปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และคาดว่าในปลายปี 2565
จะสามารถรื้อถอนโรงไฟฟ้าเก่าได้ ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทับสะแกและศูนย์การเรียนรู้ฯ ในอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานคล่องตัวขึ้น
ทั้ งนี้ ในช่ วงท้ ายของงาน ยั งได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ปฏิ บั ติ งานได้ พู ดคุ ยและซั กถามข้อสงสั ย โดยมี ผู้ ป ฏิ บั ติ งานร่วมซั กถาม
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น 1. อนาคตของโรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีจะได้สร้างหรือไม่ โดยพี่สิงห์ตอบว่า คาดว่าจะได้สร้าง เพราะเป็น
โรงไฟฟ้ าสำคั ญ ของภาคใต้ และอยู่ ในแผน PDP2018 หากความต้ องการไฟฟ้ า ของภาคใต้ มี ม ากพอ โรงไฟฟ้ าสุ ราษฎร์ธ านี
ก็คงได้เข้าระบบตามกำหนด แต่หากสภาพการท่องเที่ยวยังไม่ดีขึ้น และความต้องการการใช้ไฟฟ้าต่ำก็อาจจะถูกเลื่อนไปได้ 2. กฟผ.
มีการลงทุนด้าน Energy Storage ที่ ไหนบ้าง ซึ่งพี่ สิ งห์ ชี้ แจงว่าขณะนี้ได้ ลงทุ นเรื่อง Energy Storage 2 เฟสด้วยกัน ได้ แก่ การวิจั ย
ให้ สามารถอั ดและคายประจุ ได้ รวดเร็ ว รวมถึ งการซื้ อมาใช้ ที่ สถานี ไฟฟ้ าแรงสู งบำเหน็ จณรงค์ และชั ยบาดาล ส่ วนในอนาคต
จะมี การนำมาใช้ ที่ เขื่ อนที่ มี Floating Solar เพื่ อให้ การผลิ ตและส่ งไฟฟ้ านั้ น เสถี ยรมากยิ่ งขึ้ น 3. ผู้ ป ฏิ บั ติ งานที่ Work at Site
และไม่ ได้ รับพิ จารณาให้ WFA จะได้ รับค่าตอบแทนที่ มากขึ้นหรือไม่ โดยพี่ สิ งห์ได้ ตอบว่ า ขอให้ เข้าใจลั กษณะงานการเดิ นเครื่อง
และบำรุงรัก ษาโรงไฟฟ้ า ที่ ต้ องทำงานที่ Site อย่ า งไรก็ต ามจะมี ก ารพิ จ ารณาปรับ อั ต ราค่ าตอบแทนให้ กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานกะ
ที่ไม่ได้หยุดงานด้วย ❑
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