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	 มากกว่าครึ่งศตวรรษที่	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	
อยู ่เคียงคู ่สังคมไทยในฐานะรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบกิจการไฟฟ้า	
ด้วยเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าที่ทันสมัยและเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม	สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า	อนัเป็นรากฐาน
ที่ส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ

	 ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน	 กฟผ.	
พร ้อมปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า	 ทั้งโรงไฟฟ้า
พลังน�้าผสมผสานโซลาร์เซลล์บนทุ่นลอยน�้า	 ระบบพยากรณ์ไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน	รวมถึงการพัฒนาระบบกักเก็บพลังงาน	ร่วมกับ
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลัก	 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ระบบไฟฟ้าของ
ประเทศมีความมั่นคงและเสถียรภาพ

	 นอกจากภารกิจผลติไฟฟ้า	กฟผ.	ยงัดแูลสังคม	ชุมชน	และส่ิงแวดล้อม
รวมทัง้พฒันาคณุภาพชวีติของคนไทยอย่างต่อเนือ่ง	ผ่านโครงการอนรัุกษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อม	เช่น	โครงการปลกูป่า	โครงการห้องเรยีนสเีขยีว
โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	 ตลอดจนมุ่งมั่นแบ่งปันความรู้
สู ่สังคม	 ผ่านศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทั่วประเทศ	 ทั้งหมดนี้เพื่อ
ความสุขที่ยั่งยืนของคนไทยสืบไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

มีนาคม	2563

คํานํา
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	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ	กฟผ.	พ.ศ.	2511	 
ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	2512	โดยรวมหน่วยงานด้านการผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้า	3	แห่ง	ได้แก่	
การไฟฟ้ายนัฮ	ีการลกิไนต์	และการไฟฟ้าตะวนัออกเฉยีงเหนอื	เข้าเป็นหน่วยงานเดยีวกนั	ท�าหน้าที่
จดัหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน	โดยการผลติ	จดัส่ง	และจ�าหน่ายพลงังานไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
นครหลวง	(กฟน.)	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	และผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น	ๆ	ตามที่กฎหมายก�าหนด	
รวมทั้งประเทศใกล้เคียง	 ตลอดจนด�าเนินการต่าง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า	 เช่น	 บริการ 
เดินเครื่องและบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า	การผลิตและขายลิกไนต์

	 ปัจจุบัน	 กฟผ.	 เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพลังงาน	 โดยมีคณะกรรมการก�ากับกิจการ
พลังงาน	(กกพ.)	ท�าหน้าที่ก�ากับดูแล	ก�าหนดกฎเกณฑ์	รวมทั้งก�าหนดราคาค่าไฟฟ้า	 เพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต	ครอบคลุมไปถึงการดูแลความมั่นคงในระบบไฟฟ้า

ประวัติ กฟผ.

กิจการ กฟผ.2



เป�นองค�การหลักเพื่อรักษาความม่ันคง

ด�านพลังงานไฟฟ�าและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข�งขันของประเทศด�วยนวัตกรรม 

เพื่อความสุขของคนไทย

นวัตกรรม

พลังงานไฟฟ�า

เพื่อชีวิตที่ดีกว �า

วิสัยทัศน์

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
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Performance Excellence
มุ่งงานเลิศ : ทํางานอย่างมืออาชีพ มีความเก่งในงานหลายด้าน

มุ่งมั่นสร้างผลงาน

มีเป้าหมายที่ท้าทาย

รับผิดชอบสูง

ปกป้อง	รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์การ

เสียสละ	ทุ่มเท	อุทิศตน

มีความสามัคคี

รักองคการ : มีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเปนเจ้าขององคการ

Sense of Belonging

	 กฟผ.	 ก�าหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ	
“SPEED”เพื่อให้ผู ้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกันและเป็นวัฒนธรรมอันดี	 ซึ่งน�าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายขององค์การ	ดังนี้

ค�านิยมและวัฒนธรรมองค์การ

กิจการ กฟผ.4



Enthusiasm for Innovation

กล้าที่จะลองท�า

คิดใหม่	ท�าใหม่

น�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้

ซื่อสัตย์สุจริต	 				ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย	

ต่อต้านการทุจริต	 				ไม่เอาเปรียบผู้อื่น	ไม่เลือกปฏิบัติ

มีจิตสาธารณะ

สร้างความเข้าใจอันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เทิดคุณธรรม : มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล

นําด้วยนวัตกรรม : แสวงหาวิธีการใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธที่มีประโยชน
เชิงพาณิชย หรือเชิงสังคม ตลอดจนการปรับปรุง พัฒนางาน เพื่อให้เกิด
กระบวนการใหม่

ทําประโยชนเพือ่สงัคม : มีจิตสํานกึในความรบัผดิชอบต่อประเทศชาติ 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

Ethic & Integrity

Devotion to Society

กฟผ.	ด�าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	6	ประการ	ได้แก่

หลักนิติธรรม	:	ท�าถูกต้องตามกฎระเบียบ

หลักคุณธรรม	:	เป็นคนดีของสังคม

หลักความโปร่งใส	:	ท�างานอย่างเปดเผย	พร้อมรับการตรวจสอบ

หลักการมีส่วนร่วม	:	รับฟัง	ท�างานเป็นทีม	ใส่ใจผู้อื่น

หลักความรับผิดชอบ	:	กล้าท�า	กล้ารับ	พร้อมปรับปรุง

หลักความคุ้มค่า	:	ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธรรมาภิบาล

ปกป้อง	รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงขององค์การ

เสียสละ	ทุ่มเท	อุทิศตน

มีความสามัคคี

รักองคการ : มีความรัก ความผูกพัน และรู้สึกเปนเจ้าขององคการ

Sense of Belonging
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	 โครงสร้างกจิการไฟฟ้าของประเทศไทยใช้รปูแบบ	Enhanced	Single	Buyer	(ESB)	ซึง่ก�าหนด
ให้	กฟผ.	ท�าหน้าทีเ่ป็นผูผ้ลติ	ส่ง	และรบัซ้ือไฟฟ้าแต่เพยีงรายเดยีว	รวมทัง้ท�าหน้าทีด่แูลศนูย์ควบคมุ
ระบบไฟฟ้า	 (System	Operator)	 ที่สั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้า	 ควบคุมการผลิต	 และส่งไฟฟ้า
ทัว่ประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ	โดยมสี�านกังานนโยบายและแผนพลงังาน	(สนพ.)	กระทรวงพลงังาน	
บรหิารจดัการด้านนโยบายและแผนด้านพลงังาน	และมคีณะกรรมการก�ากบักจิการพลังงาน	(กกพ.)	
ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและก�าหนดกฎระเบียบ	รวมถึงค่าไฟฟ้าของประเทศ

	 ขณะเดียวกัน	 ยังมีนโยบายส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนมาร่วมลงทุน	 ทั้งผู ้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนรายใหญ่	(IPP)	ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก	(SPP)	รวมถึงผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก	(VSPP)
เพื่อรับซื้อพลังงานทดแทน

โครงสร้างกิจการไฟฟ�าของประเทศไทย

กิจการ กฟผ.6



ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชน
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นโยบาย

หน�วยงานภาครัฐ

กฟน. กฟภ.

ผู�ใช�ไฟฟ�า
ผู�ใช�ไฟฟ�าตรง

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชน
รายเล็ก (SPP)ต�างประเทศ

ระบบส�งของ กฟผ.
(System Operator) 

นโยบาย

หน�วยงานภาครัฐ

ผู�ผลิตไฟฟ�าเอกชน

กำกับดูแล

	 ทัง้น้ี	ในช่วงทีผ่่านมา	เกดิการเติบโตของกลุม่ผูป้ระกอบการ	Independent	Power	Supply	(IPS)	
ที่ผลิตไฟฟ้าใช้เอง	ซึ่งอาจส่งผลให้โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ	ESB	ปรับเปลี่ยนไปในอนาคต

โครงสร�างกิจการไฟฟ�า แบบ Enhanced Single Buyer
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33.84% 32.81% 20.80% 12.55%33.84% 32.81% 20.80% 12.55%

15,424.83
เมกะวัตต� 14,948.50

เมกะวัตต� 9,481.32
เมกะวัตต� 5,720.60

เมกะวัตต�

.ผฟก งอขา�ฟฟไงรโ า�ฟฟไติลผ�ูผ
)PPI( �ญหใยารนชกอเ

า�ฟฟไติลผ�ูผ
)PPS( ก็ลเยารนชกอเ

า�ฟฟไอ�ืซบัร
ศทเะรปงา�ตกาจ

45,575.2545,575.25

	 ปัจจุบัน	 กฟผ.	 มีก�าลังผลิตติดตั้งประมาณร้อยละ	 34	 ของระบบ	 ส่วนที่เหลือเป็นก�าลังผลิต
จากผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศ	และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ข้อมูล	ณ	วันที่	29	กุมภาพันธ์	2563

กําลังผลิตในระบบ

กิจการ กฟผ.8



โรงไฟฟ�า
ประเภทอื่น ๆ
1,000.00 เมกะวัตต�

19.81% 0.20%

6.48%

49.61%23.90%
โรงไฟฟ�า
พลังความร�อน
3,687.00 เมกะวัตต�

โรงไฟฟ�า
พลังความร�อนร�วม
7,652.00 เมกะวัตต�

โรงไฟฟ�า
พลังงานหมุนเว�ยน
3,055.43 เมกะวัตต� 

โรงไฟฟ�าดีเซล
30.40 เมกะวัตต� 

15,424.8315,424.8315,424.8315,424.8315,424.8315,424.8315,424.8315,424.8315,424.83

	 โรงไฟฟ้าของ	 กฟผ.	 แบ่งออกเป็น	 5	 ประเภท	 คือ	 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน	 โรงไฟฟ้า
พลังความร้อน	โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม	โรงไฟฟ้าดีเซล	และโรงไฟฟ้าประเภทอื่น	ๆ	รวมทั้งสิ้น	
50	แห่ง	โดยมีแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

ข้อมูล	ณ	วันที่	29	กุมภาพันธ์	2563

ประเภทโรงไฟฟ�าของ กฟผ.
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1. โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน 3,055.43 เมกะวัตต�

โรงไฟฟาพลังน้ำเข�่อนขนาดใหญ

เข�่อนภูมิพล
779.20 เมกะวัตต�

เข�่อนสิร�กิติ์
500.00 เมกะวัตต�

เข�่อนอุบลรัตน�
25.20 เมกะวัตต�

เข�่อนสิร�นธร
36.00 เมกะวัตต�

เข�่อนจ�ฬาภรณ�
40.00 เมกะวัตต�

เข�่อนศร�นคร�นทร�
720.00 เมกะวัตต�

เข�่อนวชิราลงกรณ
300.00 เมกะวัตต�

เข�่อนท�าทุ�งนา
39.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแก�งกระจาน
19.00 เมกะวัตต�

เข�่อนบางลาง
84.00 เมกะวัตต�

เข�่อนรัชชประภา
240.00 เมกะวัตต�

เข�่อนปากมูล
136.00 เมกะวัตต�

เข�่อนเจ�าพระยา
12.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแควน�อย
บำรุงแดน
30.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแม�กลอง
12.00 เมกะวัตต�

เข�่อนน้ำพ�ง
6.00 เมกะวัตต�

บ�านสันติ
1.28 เมกะวัตต�

9.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแม�งัด
สมบูรณ�ชล

เข�่อนห�วยกุ�ม
1.06 เมกะวัตต�

เข�่อนนเรศวร
8.00 เมกะวัตต�

เข�่อนคลองช�องกล่ำ
0.02 เมกะวัตต�

บ�านยาง 
0.12 เมกะวัตต�

บ�านข�นกลาง
0.20 เมกะวัตต�

เข�่อนห�วยกุยมั่ง
0.10 เมกะวัตต�

เข�่อนข�นด�าน
ปราการชล
10.00 เมกะวัตต�

เข�่อนป�าสัก
ชลสิทธิ์
6.70 เมกะวัตต�

เข�่อนกิ�วคอหมา
5.50 เมกะวัตต�

ท�ายเข�่อนจ�ฬาภรณ�
1.25 เมกะวัตต�

โรงไฟฟาพลังน้ำเข�่อนขนาดเล็ก

โรงไฟฟาพลังลม

แหลมพรหมเทพ
0.19 เมกะวัตต�

ลำตะคอง
2.50 เมกะวัตต�

ลำตะคอง (ระยะที่ 2)
24.00 เมกะวัตต�

โรงไฟฟ�าประเภทต�าง ๆ ของ กฟผ.

ข้อมูล	ณ	วันที่	29	กุมภาพันธ์	2563

กําลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ.

15,424.83 เมกะวัตต�

กิจการ กฟผ.10



1. โรงไฟฟ�าพลังงานหมุนเว�ยน 3,055.43 เมกะวัตต�

โรงไฟฟาพลังน้ำเข�่อนขนาดใหญ

เข�่อนภูมิพล
779.20 เมกะวัตต�

เข�่อนสิร�กิติ์
500.00 เมกะวัตต�

เข�่อนอุบลรัตน�
25.20 เมกะวัตต�

เข�่อนสิร�นธร
36.00 เมกะวัตต�

เข�่อนจ�ฬาภรณ�
40.00 เมกะวัตต�

เข�่อนศร�นคร�นทร�
720.00 เมกะวัตต�

เข�่อนวชิราลงกรณ
300.00 เมกะวัตต�

เข�่อนท�าทุ�งนา
39.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแก�งกระจาน
19.00 เมกะวัตต�

เข�่อนบางลาง
84.00 เมกะวัตต�

เข�่อนรัชชประภา
240.00 เมกะวัตต�

เข�่อนปากมูล
136.00 เมกะวัตต�

เข�่อนเจ�าพระยา
12.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแควน�อย
บำรุงแดน
30.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแม�กลอง
12.00 เมกะวัตต�

เข�่อนน้ำพ�ง
6.00 เมกะวัตต�

บ�านสันติ
1.28 เมกะวัตต�

9.00 เมกะวัตต�

เข�่อนแม�งัด
สมบูรณ�ชล

เข�่อนห�วยกุ�ม
1.06 เมกะวัตต�

เข�่อนนเรศวร
8.00 เมกะวัตต�

เข�่อนคลองช�องกล่ำ
0.02 เมกะวัตต�

บ�านยาง 
0.12 เมกะวัตต�

บ�านข�นกลาง
0.20 เมกะวัตต�

เข�่อนห�วยกุยมั่ง
0.10 เมกะวัตต�

เข�่อนข�นด�าน
ปราการชล
10.00 เมกะวัตต�

เข�่อนป�าสัก
ชลสิทธิ์
6.70 เมกะวัตต�

เข�่อนกิ�วคอหมา
5.50 เมกะวัตต�

ท�ายเข�่อนจ�ฬาภรณ�
1.25 เมกะวัตต�

โรงไฟฟาพลังน้ำเข�่อนขนาดเล็ก

โรงไฟฟาพลังลม

แหลมพรหมเทพ
0.19 เมกะวัตต�

ลำตะคอง
2.50 เมกะวัตต�

ลำตะคอง (ระยะที่ 2)
24.00 เมกะวัตต�

11



ฝาง 
0.30 เมกะวัตต�

3. โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม 7,652.00 เมกะวัตต�

บางปะกง ชุดที่ 5
710.00 เมกะวัตต�

พระนครใต� ชุดที่ 2  
562.00 เมกะวัตต�

พระนครใต� ชุดที่ 3  
710.00 เมกะวัตต�

น้ำพอง ชุดที่ 1-2
650.00 เมกะวัตต�

วังน�อย ชุดที่ 3
686.00 เมกะวัตต�

วังน�อย ชุดที่ 4
750.00 เมกะวัตต�

จะนะ ชุดที่ 1
710.00 เมกะวัตต�

จะนะ ชุดที่ 2
766.00 เมกะวัตต�

พระนครเหนือ ชุดที่ 1
670.00 เมกะวัตต�

พระนครเหนือ ชุดที่ 2
828.00 เมกะวัตต�

4. โรงไฟฟ�าดีเซล 30.40 เมกะวัตต�

แม�ฮ�องสอน เคร�่องที่ 2-6
4.40 เมกะวัตต�

สุไหงโกลก เคร�่องที่ 1-4
8.00 เมกะวัตต�

บ�านทอน เคร�่องที่ 1-4
8.00 เมกะวัตต�

บ�อทอง เคร�่องที่ 1-5
10.00 เมกะวัตต�

5. โรงไฟฟ�าประเภทอื่น ๆ 1,000.00 เมกะวัตต�

ลำตะคองชลภาวัฒนา
1,000.00 เมกะวัตต�

1,152.00 เมกะวัตต� 2,220.00 เมกะวัตต�

กระบี่
315.00 เมกะวัตต�

บางปะกง
(เคร�่องที่ 3, 4)

แม�เมาะ 
(เคร�่องที่ 1, 8-13)

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพ�ภพ

โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย

2. โรงไฟฟ�าพลังความร�อน 3,687.00 เมกะวัตต�

คลองช�องกล่ำ
0.02 เมกะวัตต�

แหลมพรหมเทพ
0.01 เมกะวัตต�

สันกำแพง
0.02 เมกะวัตต�

ผาบ�อง
0.50 เมกะวัตต�

เข�่อนสิร�นธร
1.26 เมกะวัตต�

ทับสะแก
5.00 เมกะวัตต�

พระนครใต� ชุดที่ 4  
610.00 เมกะวัตต�

กิจการ กฟผ.12



ฝาง 
0.30 เมกะวัตต�

3. โรงไฟฟ�าพลังความร�อนร�วม 7,652.00 เมกะวัตต�

บางปะกง ชุดที่ 5
710.00 เมกะวัตต�

พระนครใต� ชุดที่ 2  
562.00 เมกะวัตต�

พระนครใต� ชุดที่ 3  
710.00 เมกะวัตต�

น้ำพอง ชุดที่ 1-2
650.00 เมกะวัตต�

วังน�อย ชุดที่ 3
686.00 เมกะวัตต�

วังน�อย ชุดที่ 4
750.00 เมกะวัตต�

จะนะ ชุดที่ 1
710.00 เมกะวัตต�

จะนะ ชุดที่ 2
766.00 เมกะวัตต�

พระนครเหนือ ชุดที่ 1
670.00 เมกะวัตต�

พระนครเหนือ ชุดที่ 2
828.00 เมกะวัตต�

4. โรงไฟฟ�าดีเซล 30.40 เมกะวัตต�

แม�ฮ�องสอน เคร�่องที่ 2-6
4.40 เมกะวัตต�

สุไหงโกลก เคร�่องที่ 1-4
8.00 เมกะวัตต�

บ�านทอน เคร�่องที่ 1-4
8.00 เมกะวัตต�

บ�อทอง เคร�่องที่ 1-5
10.00 เมกะวัตต�

5. โรงไฟฟ�าประเภทอื่น ๆ 1,000.00 เมกะวัตต�

ลำตะคองชลภาวัฒนา
1,000.00 เมกะวัตต�

1,152.00 เมกะวัตต� 2,220.00 เมกะวัตต�

กระบี่
315.00 เมกะวัตต�

บางปะกง
(เคร�่องที่ 3, 4)

แม�เมาะ 
(เคร�่องที่ 1, 8-13)

โรงไฟฟาพลังความรอนใตพ�ภพ

โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตย

2. โรงไฟฟ�าพลังความร�อน 3,687.00 เมกะวัตต�

คลองช�องกล่ำ
0.02 เมกะวัตต�

แหลมพรหมเทพ
0.01 เมกะวัตต�

สันกำแพง
0.02 เมกะวัตต�

ผาบ�อง
0.50 เมกะวัตต�

เข�่อนสิร�นธร
1.26 เมกะวัตต�

ทับสะแก
5.00 เมกะวัตต�

พระนครใต� ชุดที่ 4  
610.00 เมกะวัตต�
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การใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ�า

สะสมเดือน	มกราคม	-	ธันวาคม	2562หมายเหตุ : ไม่รวมโรงไฟฟาประเภท VSPP

กิจการ กฟผ.14



ข้อมูล	ณ	วันที่	29	กุมภาพันธ์	2563

ระบบส�งไฟฟ�า

500 6,902.182 22

300 23.066 -

230 15,340.318 82

132 8.705 -

115 14,185.837 125

69 18.800 -

รวมทั้งระบบ 36,478.908 229

แรงดันไฟฟา (กิโลโวลต)
ความยาวสายส่งไฟฟา

 (วงจร-กิโลเมตร)
จํานวนสถานีไฟฟาแรงสูง 

(สถานี)
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	 ภายใต้	พ.ร.บ.	กฟผ.	เปิดโอกาสให้	กฟผ.	สามารถด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้า	
และงานอื่น	ๆ	ที่ส่งเสริมกิจการ	ซึ่ง	 กฟผ.	 ได้น�าทรัพยากร	องค์ความรู้	 ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยมอบหมายให้บริษัทในเครือพิจารณา
ลงทุนด้านพลังงานที่มีผลตอบแทนคุ้มค่าท้ังในประเทศและต่างประเทศ	นับเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
เพือ่สนบัสนนุให้องค์การสามารถเตบิโตได้ในระดบัสากล	กฟผ.	ได้ลงทนุในธรุกิจด้านการผลติไฟฟ้า
และธุรกิจเกี่ยวเนื่องรวม	5	บริษัท	ได้แก่

	 	 บริษัท	ราช	กรุ๊ป	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	กฟผ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด

	 	 บริษัท	อีแกท	ไดมอนด์	เซอร์วิส	จ�ากัด

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้า	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น	จ�ากัด

บริษัทในเครือ

สัดส่วนการถือหุ้น

กิจการ กฟผ.16



	 แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้า	(Power	Development	Plan	:	PDP)	เป็นแผนแม่บทในการจดัหา
พลังงานไฟฟ้าของประเทศ	 ระยะยาว	 15	 –	 20	 ปี	 เพื่อสร้างความม่ันคงและความเพียงพอของ
ก�าลังการผลิตไฟฟ้า	โดยค�านึงถึงนโยบายพลังงานของประเทศและปัจจัยต่าง	ๆ	ทั้งความต้องการ
ใช้ไฟฟ้า	ศักยภาพการผลิตในแต่ละภูมิภาค	การเติบโตทางเศรษฐกิจ	การกระจายการใช้เชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า	ก�าลงัผลิตไฟฟ้าส�ารองทีเ่หมาะสม	การเพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังาน	นโยบาย
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน	โดยมีการทบทวนเป็นระยะ	หรือทุก	1	–	2	ปี	เพื่อจัดท�าฉบับใหม่
หรือฉบับปรับปรุง

	 แผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าทีใ่ช้ในปัจจบุนั	คอื	แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย	พ.ศ.	
2561	–	2580	(PDP2018)	จัดท�าโดยกระทรวงพลงังาน	ซึง่ก�าหนดให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์
ชาติ	20	ปี	และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	โดยให้ความส�าคัญใน	3	ประเด็น	ได้แก่	
ความมั่นคงทางพลังงาน	เศรษฐกิจ	และสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ�าของประเทศไทย

การดําเนินการหลักของ กฟผ. ภายใต้แผน PDP2018
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2568

โรงไฟฟาน้ำพอง
650 เมกะวัตต�

2572

โรงไฟฟา
สุราษฎรธานี 
700 เมกะวัตต�

2571

2563

2580

โรงไฟฟา
พระนครเหนือ 
700 เมกะวัตต์

2578

โรงไฟฟา
พระนครเหนือ 
700 เมกะวัตต�

2570

โรงไฟฟา
พระนครใต 
1,400 เมกะวัตต�

โรงไฟฟา
สุราษฎรธานี 
700 เมกะวัตต�

2569

โรงไฟฟา
พระนครใต 
700 เมกะวัตต�

โรงไฟฟาแมเมาะ
600 เมกะวัตต�

โรงไฟฟ�าหลัก

6,150 เมกะวัตต�

รวมกำลังผลิต
โรงไฟฟ�าใหม�
รวมกำลังผลิต
โรงไฟฟ�าใหม�

Hydro-Floating Solar Hybrid
กำลังผลิต 2,725 เมกะวัตต�  

โรงไฟฟ�า
พลังงานหมุนเว�ยน 

2,725 เมกะวัตต�

2568

โรงไฟฟาน้ำพอง
650 เมกะวัตต�

2572

โรงไฟฟา
สุราษฎรธานี 
700 เมกะวัตต�

2571

2563

2580

โรงไฟฟา
พระนครเหนือ 
700 เมกะวัตต์

2578

โรงไฟฟา
พระนครเหนือ 
700 เมกะวัตต�

2570

โรงไฟฟา
พระนครใต 
1,400 เมกะวัตต�

โรงไฟฟา
สุราษฎรธานี 
700 เมกะวัตต�

2569

โรงไฟฟาแมเมาะ
600 เมกะวัตต�

โรงไฟฟา
พระนครใต 
700 เมกะวัตต�

แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ�าใหม่ของ กฟผ. ภายใต้แผน PDP2018

กิจการ กฟผ.18



	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยด้ีานพลงังานหมนุเวยีนประกอบกบัการสนบัสนนุของภาครฐัท�าให้
การขยายตวัของพลงังานหมนุเวยีนในภาคผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนมจี�านวนเพิม่ขึน้	แต่ถงึแม้ว่าพลังงาน
หมุนเวียนจะมีข้อดีท่ีเป็นพลังงานสะอาด	 หากยังมีข้อจ�ากัดตรงที่มีความผันผวนและไม่แน่นอน	
เนือ่งมาจากสภาพอากาศทีม่กีารเปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลา	จงึท�าให้การคาดการณ์เป็นไปได้ยากและ
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการผลิตไฟฟ้าของ	กฟผ.	ในแต่ละวัน	รวมทั้งการควบคุมระบบไฟฟ้า
โดยรวมอีกด้วย	กฟผ.	จึงได้ศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีทางพลังงานเพื่อช่วยเสริมให้การบริหารระบบ
ผลิตไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นวัตกรรมพลังงาน

	 กฟผ.	 กฟน.	 และ	 กฟภ.	 ได้ร่วมมือกันจัดท�าโครงการศึกษาการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน	หรือ	RE	Forecast	Center	เพือ่ค้นหาวธิกีารทีจ่ะพยากรณ์	คาดการณ์	
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานหมุนเวียน	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่ต้องการ	ซึ่งจะช่วยให้ศูนย์ควบคุม
ระบบก�าลังไฟฟ้าแห่งชาติ	(NCC)	สามารถน�ามาวางแผนการสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

	 กฟผ.	 ได้คัดเลือกโรงไฟฟ้าน�าร่องเพื่อสร้างแบบจ�าลองการพยากรณ์ในเบื้องต้น	 ซึ่งพิจารณา
จากโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนของเอกชนทีท่�าสญัญากบั	กฟผ.	กฟน.	และ	กฟภ.	โดยใช้โปรแกรม
พยากรณ์ท่ีมีความน่าเชื่อถือ	 ช่ือว่า	“นอสตราดามุส”	 ซ่ึงใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	
Intelligence	หรอื	AI)	วเิคราะห์ข้อมลูและคาดการณ์ไฟฟ้าทีจ่ะผลติได้ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ	
6	ชั่วโมง	และยังมีความสามารถพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าล่วงหน้าไปได้อีก	1	สัปดาห์	ทั้งนี้	คาดว่า
จะสามารถเปดใช้งาน	RE	Forecast	Center	ได้ประมาณปี	2564

ระบบพยากรณ�พลังงานหมุนเวียนระบบพยากรณ�พลังงานหมุนเวียน
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โครงการติดตั้งแบตเตอร�่
กักเก็บพลังงาน อ. เมือง

จ. แม�ฮ�องสอน 

สถานีไฟฟ�าแรงสูง
บำเหน็จณรงค� จ. ชัยภูมิ

สถานีไฟฟ�าแรงสูง
ชัยบาดาล จ. ลพบุร�

(อยู�ระหว�างการอนุมัติโครงการ)

กำลังไฟฟ�า 16 เมกะวัตต�

(อยู�ระหว�างการอนุมัติโครงการ)

กำลังไฟฟ�า 21 เมกะวัตต�กำลังไฟฟ�า 4 เมกะวัตต�

	 กฟผ.	ได้ศึกษาและเริ่มน�า	ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่	(Battery	Energy	Storage	
System	 :	 BESS)	 มาใช้ในระบบไฟฟ้า	 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน	 และเสริมสร้าง
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า	โดยเฉพาะในจุดผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า	ประกอบด้วย	3	โครงการ

ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่

กิจการ กฟผ.20



	 โครงการ	 โซลารเซลลลอยนํ้าแบบไฮบริด	หรือ	Hydro-Floating	Solar	Hybrid	คือระบบ
ผลิตไฟฟ้าผสมผสานระหว่าง	 ‘พลังนํ้าจากเขื่อน’	 และ ‘พลังงานแสงอาทิตยจากโซลารเซลล
ลอยนํ้าบนเขือ่น’	 ช่วยแก้ไขข้อจ�ากัดของพลงังานหมนุเวยีนทีย่งัมคีวามไม่เสถยีร	 ให้สามารถจ่าย
ไฟฟ้าได้เตม็ศักยภาพและเสถียรมากท่ีสุด	 โดยในกรณีท่ีปริมาณน�้ามีมากพอ	 เขื่อนจะผลิตไฟฟ้า
รองรับความต้องการ	 หากในกรณีที่ปริมาณน�้ามีจ�ากัด	 จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้า
ตอนกลางวัน	และน�าพลังน�้ามาเสริมในเวลากลางคืน

	 กฟผ.	 จะด�าเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน�้าแบบไฮบริดบนพื้นที่ผิวน�้าในเขื่อนต่าง	 ๆ	
ของ	กฟผ.	โดยน�าร่องโครงการ	2	แห่ง	คือ	เขื่อนสิรินธร	จ.	อุบลราชธานี	ก�าลังผลิต	45	เมกะวัตต์	
และเข่ือนอบุลรตัน์	จ.	ขอนแก่น	ก�าลังผลติ	24	เมกะวตัต์	เมือ่ด�าเนนิงานโครงการแล้วเสรจ็ตามแผนฯ	
จะมีปริมาณก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม	2,725	เมกะวัตต์

โครงการโซลาร�เซลล�ลอยนํ้าแบบไฮบริด
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ระบบ Wind Hydrogen Hybrid	ติดตั้งร่วมกับเซลล์เชื้อเพลิง	(Fuel	Cell)	เป็นเทคโนโลยี
การกักเก็บพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่	 กฟผ.	 น�ามาใช้เป็นแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	 เพื่อช่วยให้การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมมีความเสถียรมากข้ึน	 สามารถจ่ายไฟได้ตลอด
24	ชั่วโมง	 โดยการน�าไปติดตั้งให้กับกังหันลมของ	กฟผ.	จ�านวน	12	ต้น	ขนาดก�าลังผลิตต้นละ
2	 เมกะวัตต์	 รวมก�าลังผลิต	24	 เมกะวัตต์	บริเวณรอบอ่างพักน�้าตอนบนของโรงไฟฟ้าล�าตะคอง
ชลภาวัฒนา	อ.	สีคิ้ว	จ.	นครราชสีมา

ระบบ Wind Hydrogen Hybrid

กิจการ กฟผ.22
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	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	กฟผ.	ได้รับรางวัลในระดับประเทศและระดับนานาชาติเป็นจ�านวน
มาก	อนัเป็นการรบัรองถงึประสทิธภิาพการท�างานขององค์การได้เป็นอย่างด	ีโดยในระดบัประเทศ	
กฟผ.	 ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่	ปี	2548	–	2562	จ�านวน	30	รางวัล
จากรางวัลประเภทต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น	1	รางวัล

	 	 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	11	รางวัล

	 	 รางวัลการด�าเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น	7	รางวัล

	 	 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น	8	รางวัล

	 	 รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภาคภูมิใจ	1	รางวัล

	 	 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์	1	รางวัล

	 	 รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล	1	รางวัล

รางวัลแห�งความภาคภูมิใจ

	 ส�าหรับรางวลัรัฐวสิาหกิจดเีด่น	ปี	2562	กฟผ.	ได้รบั	3	รางวลั	
ได้แก่	 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น	 ประเภทเกียรติยศ
ตดิต่อกันเป็นปีที	่2	รางวัลนวตักรรมดเีด่น	และรางวัลการพฒันา
สู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล	 ประเภทเชิดชูเกียรติ	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการองค์การอย่างมีธรรมาภิบาล
มีความโปร่งใส	และรับผิดชอบต่อสังคม	ตลอดจนการมุ่งพัฒนา
นวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าและด้านงานดิจิทัล	 เพื่อใช้ใน
การพัฒนาองค์การในด้านต่าง	ๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ	

	 นอกจากนี้	กฟผ.	ยังได้รับรางวัลชนะเลิศ	5	รางวัล	 ในการ
ประกวดและคัดเลือกองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศด้านต่าง	 ๆ	 ของ
กิจการถ่านหินของไทย	ประจ�าปี	 2561	หรือ	Thailand	Coal	
Awards	 2018	 โดยได้รับรางวัลในประเภทการด�าเนินการ
ด้านถ่านหนิทีเ่ป็นเลศิ	ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	
และนวัตกรรมด้านถ่านหิน	ซึ่ง	กฟผ.	ได้รับรางวัลในเวทีนี้	4	ครั้ง
ต่อเน่ือง	 ตอกย�้าการด�าเนินการที่ดีด้านเชื้อเพลิงถ่านหินที่
เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

กิจการ กฟผ.24



	 จากรางวัล	 Thailand	 Coal	 Awards	 2018	 ดังกล่าว	 เป็นประตูเปดทางให้	 กฟผ.	 ได้รับ
รางวัลแห่งความภูมิใจ	 ASEAN	Coal	 Awards	 2019	ณ	 โรงแรม	 ดิ	 แอทธินี	 โฮเทล	 กรุงเทพฯ	
เมื่อเดือนกันยายน	2562	ซึ่ง	กฟผ.	สามารถคว้ารางวัลทั้งหมด	4	รางวัล	คือ

	 	 1.	 รางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	CCT	Utilization	 Power	 Generation	Medium	Scale	
														จากผลงาน	“การปรับปรุงหมอนํ้าของโรงไฟฟาถานหินเทคโนโลยีสะอาด”

	 	 2.		รางวัลชนะเลิศ	ประเภท	Special	Submission	จากผลงาน	“Dust Killer Box”

	 	 3.	 รางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 จากผลงาน	
“Community Participation in Mae Moh Mine’s CSR Process”

	 	 4.	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	ประเภท	Corporate	Social	Responsibility	 (CSR)	
																					จากผลงาน	“Evolution of Mae Moh EGAT’s CSR : The Integrated Cooperation 
              for Community Sustainable Development”

	 กฟผ.	ยงัส่งเสรมิและสนบัสนนุให้ผูป้ฏบิตังิานคดิค้นนวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์มาอย่างต่อเนือ่ง	
เพือ่สร้างความมัน่คงทางพลงังานไฟฟ้าให้กับประเทศ	น�าประโยชน์มาสู่สังคมและชุมชน	ตามวสัิยทศัน์	
“นวัตกรรมพลังงานไฟฟาเพื่อชีวิตท่ีดีกว่า”	 จนได้รับรางวัลจากหลากหลายเวที	 สร้างชื่อเสียง
ให้กบัองค์การและประเทศชาต	ิเช่น	เวท	ีThe	International	Trade	Fair-Ideas,	Inventions	and	
New	Products	(iENA	2019)	ในเดือนพฤศจิกายน	2562	ณ	เมืองนูเรมเบิร์ก	สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี	โดยสามารถคว้ารางวัลรวมทั้งสิ้น	14	รางวัล	จาก	8	ผลงานที่ส่งเข้าประกวด

	 ทัง้นี	้ไม่ว่าจะเป็นรางวลัทีก่ล่าวมาข้างต้น	หรอืรางวลัอืน่ทีส่ายงานต่าง	ๆ 	ของ	กฟผ.	ได้รบั	ต่างกเ็ป็น
รางวลัแห่งความภาคภมูใิจของชาว	กฟผ.	ทกุคน	และเป็นเครือ่งหมายทีแ่สดงให้เหน็ถงึความมุง่ม่ัน
เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง	สู่การเป็นองค์การหลักด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศและระดับโลก
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โครงการฉลากประหยัดไฟฟ�าเบอร� 5

	 กฟผ.	 มุ ่งสู ่การเป็นผู ้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 ที่เน้นการสร้างประสิทธิภาพและ
แรงจูงใจในการลดการใช้พลังงาน	 โดยด�าเนินงานการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า	 (Demand	 Side	
Management	-	DSM)	มาตั้งแต่ปี	2536	จนถึงปัจจุบัน	ผ่านกิจกรรมส�าคัญ	ได้แก่

ผู้นําด้านการอนุรักษ์พลังงาน

	 ในปี	2562	กฟผ.	ยังได้เปดตัวและติดฉลาก
เบอร์	5	ให้กบัจกัรยานยนต์ไฟฟ้า		โดยมเีป้าหมาย
ในการส่งเสรมิให้เกดิการตดิฉลากจกัรยานยนต์
ไฟฟ้าเบอร์	 5	 จ�านวนปีละ	 21,000	 คัน	 ทั้งนี้
คาดว่าจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ปีละ	
183	ล้านบาท

	 กฟผ.	 ส ่ ง เส ริมการใช ้อุปกรณ ์ ไฟฟ ้า
ประสทิธิภาพสูง	 จากผลติภณัฑ์ประสทิธภิาพสงู
ที่ได้รับการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	
ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน	 มีท้ังสิ้นรวม	
31	 ผลิตภัณฑ์	 สามารถลดความต้องการใช้
ไฟฟ้าของประเทศสงูสดุได้	 5,027.7	 เมกะวตัต์	
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้	 30,015.1	 ล้าน
กิ โลวัตต ์ -ชั่ วโมง	 และลดการปล ่อยก าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 (CO

2
)	 จากกระบวน

การผลิตไฟฟ้าจ�านวน	 16,962.4	 พันตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	 โดยในปี	 2562	
มีการปรับปรุงฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์	 5	
รูปแบบใหม่ติดดาว	 (Ranking)	 ให้ประหยัด
พลังงานสูงกว่าเดิม	 5	 -	 10%	 และสะท้อน
ผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น	โดย
แบ่งออกเป็น	4	ระดบั	คอื	เบอร์	5	มาตรฐาน	เบอร์	5	
หนึ่งดาว	เบอร์	5	สองดาว	และเบอร์	5	สามดาว

กิจการ กฟผ.26



	 กฟผ.	มุ่งส่งเสริมและสร้างทัศนคติการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	ผ่านการถ่ายทอด
ความรู้สูเ่ยาวชนและผูใ้ช้ไฟฟ้าภายใต้โครงการห้องเรยีนสเีขยีว	ตัง้แต่ปี		2541	มโีรงเรยีนในโครงการ
จ�านวน	414	โรงเรียน	และได้มีการพัฒนาต่อยอดสู่โครงการต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 โรงเรียนสีเขียว	185	โรงเรียน

	 	 โรงเรียนคาร์บอนต�่า	(ลดการใช้พลังงานในโรงเรียน)

	 	 โรงเรียนคาร์บอนต�่าสู่ชุมชน	(ลดการใช้พลังงานที่บ้านนักเรียน)

	 	 ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์	5

โครงการห้องเรียนสีเขียว

โครงการบ้านเบอร� 5

	 กฟผ.	ได้ด�าเนินโครงการบ้านเบอร์	5	ตั้งแต่
ปี	 2560	 ร่วมกับ	 การเคหะแห่งชาติ	 (กคช.)	
เพื่อผลักดันให้เกิดการยกระดับการใช้พลังงาน
ในภาคอาคารและที่อยู ่อาศัยของประเทศ	
โดยในปี	 2562	 ได้เปดตัวโครงการเคหะชุมชน
และบริการชุมชนเชิงสังคม	 ชลบุรี	 (บ่อวิน)	
ระยะที่	 2	ซึ่งเป็นโครงการบ้านน�าร่องแห่งแรก
ของโครงการบ้านเบอร์	 5	 โครงการน้ีจะส่งผล
ให้ประเทศประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ	
415,000	 หน่วยต่อปี	 ลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้า
ของผู้อาศัยได้ประมาณ	 1,660,000	 บาทต่อปี	
และลดการปล่อยกาซเรือนกระจกประมาณ	
210	ตันต่อปี
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กฟผ. ดำเนินการปลูก 

จำนวนกว�า
461,341 ไร� 
จำนวนกว�า
461,341 ไร� 

ป�าบก 

21,924 ไร�

และบำรุงรักษาป�าให�อยู�รอด

439,417 ไร� 

ป�าชายเลน ป�าชายเลน ป�าชายเลน ป�าชายเลน ป�าชายเลน ป�าชายเลน 

ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสังคม

โครงการปลูกป�าโครงการปลูกป�า

	 กฟผ.	ได้มส่ีวนร่วมในโครงการปลกูป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติฯ	มาตั้งแต่ปี	2537	ซึ่งปัจจุบัน	
กฟผ.	 ปรับแนวทางการปลูกป่าโดยสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนหรือภาคีเครือข่ายในการ
อนุรักษ์ฟนฟูทรัพยากรป่าไม้	 ภายใต้แนวคิด
ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

	 ในปี	 2562	 กฟผ.	 จัดกิจกรรมปลูกป่า
ที่ส�าคัญ	 เช่น	 “พลิกฟน คืนผืนปาชายเลน
สู่ธรรมชาติ”	 ร่วมกบั	 กรมทรพัยากรทางทะเล
และชายฝัง	ณ	อ.	ท่าศาลา	จ.	นครศรธีรรมราช	
จ�านวน	3,600	ต้น	และกจิกรรมปลกูป่าชายเลน
แบบมส่ีวนร่วม	ร่วมกบัเจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาติ	
หมูเ่กาะชมุพร	จ.	ชุมพร	จ�านวน	3,600	ต้น

	 นอกจากนี้	ยังร่วมกับ	กรมอุทยานแห่งชาติ
สตัว์ป่า	และพนัธุพื์ช	จัดกจิกรรม	“ปลูกปาสร้าง
ชวีติ ปลกูใจคนไทยให้ร่วมดแูลปา คน พึง่ (ผึง้) 
ปา สูค่วามยัง่ยนืทีน่่าน”	ภายใต้โครงการน�าร่อง
ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งแก่ชุมชน	 เพื่อด�าเนินงาน
บ�ารงุรกัษาป่าบก	ณ	อ.	ปัว	และ	อ.	บ่อเกลอื	จ.	น่าน

	 การให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสังคม	 ชุมชน	 และสิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับการพัฒนา
แหล่งผลิตและระบบส่งไฟฟ้าน้ัน	 กฟผ.	 ถือเป็นส่วนหน่ึงของการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้องค์การ
สามารถเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื	โดยได้ด�าเนนิการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	ทัง้ในกระบวนการ
หลัก	(CSR	in	Process)	และนอกกระบวนการผลิต	(CSR	after	Process)	รวมทั้งด�าเนินงานเพื่อ
สร้างการยอมรับจากทุกภาคส่วน	 ภายใต้การมีส่วนร่วมควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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	 กฟผ.	 ด�าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี	 2556	 เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์	
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 ในการช่วยเหลือ
ชาวประมงขนาดเล็กท่ีประสบความเดือดร้อน
จากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั ง	
โดย	 กฟผ.	 ได้น�าลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าท่ีถูกปลด
ออกจากระบบส่งของ	 กฟผ.	 มาดัดแปลงสร้าง
เป็นปะการังเทียม	 ให้เป็นแหล่งท่ีอยู ่อาศัย
ของปลา	 สัตว ์ทะเล	 รวมถึงปะการังจริง	
โดยด�าเนินการร ่วมกับหน่วยงานราชการ
ในจังหวัดต่าง	 ๆ	 และชุมชนบริเวณชายฝั ง
ทะเลในพื้นที่โครงการ

โครงการปะการังเทียมจากลูกถ้วยฉนวนไฟฟ�า

	 ตลอดระยะเวลาที่ด�าเนินโครงการ	จนถึงปี	
2562	กฟผ.	ได้วางปะการงัเทยีมจากลูกถ้วยฉนวน
ไฟฟ้าบรเิวณชายฝังทะเลรวมทัง้หมด	11	ครัง้	ใน
พืน้ที	่5	จงัหวดั	ได้แก่	จ.	ชลบรุ	ีจ.	ประจวบครีขีนัธ์	
จ.ปัตตานี	 จ.นราธิวาส	 และ	 จ.	 ภูเกต็	 จ�านวน	
2,840	ชดุ	ซึง่ช่วยฟนฟรูะบบนเิวศบริเวณชายฝัง
ทะเลให้มคีวามอดุมสมบรูณ์	เป็นแหล่งเพาะพนัธุ์
ปลา	สร้างรายได้ให้กบัชมุชนและประมงพืน้บ้าน
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	 กฟผ.	 เล็งเห็นถึงความส�าคัญของยานยนต์
ไฟฟ้าซึ่งสามารถลดการปล่อยกาซ	 CO

2
	 จาก

การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล	 ประหยัด
ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง	 รวมท้ังสามารถลด
การปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ ่นละออง	
กฟผ.	 จึงมุ ่งมั่นผลักดันแผนส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง	 โดยร่วมกับ
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ	 (สวทช.)	 พัฒนา“โครงการวิจัย
พฒันาชุดประกอบรถไฟฟาดดัแปลงและคูม่อื
ดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)” 
ซึ่งมีเป ้าหมายให้คนไทยสามารถดัดแปลง
รถยนต์คันเก่าให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ใน
ต้นทุนไม่เกินคันละ	 200,000	 บาท	 (ไม่รวม
แบตเตอรี่)

ส่งเสริมยานยนต� ไฟฟ�า

	 นอกจากนี	้กฟผ.	ยงัเปดสถานอีดัประจไุฟฟ้า	
จ�านวน	 23	 สถานี	 ในพื้นที่	 กฟผ.	 ส�านักงาน
กลางและโรงไฟฟ้าของ	กฟผ.	ทั่วประเทศ	เพื่อ
น�าร่องให้บริการประชาชนที่ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า	
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย	 เป็นระยะเวลา	1	ปี	ตั้งแต่
เดือนเมษายน	 2562	 และน�ารถมินิบัสไฟฟ้า
มาใช้ในพื้นที่ส�านักงานกลางและโรงไฟฟ้า
ของ	กฟผ.	จ�านวน	11	คัน
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	 กฟผ.	ได้สนับสนุนกีฬาอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	ทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ	เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาไทยไปสร้างชื่อในระดับนานาชาติ	ได้แก่

การสนับสนุนด้านกีฬา

 เปตอง	กฟผ.	ให้การสนับสนุนงบประมาณ
มาตั้งแต่ป ี	 2547	 จนถึงป ัจจุบันรวมแล้ว
กว่า	75	ล้านบาท	โดยในปี	2562	นกักีฬาเปตอง
ทีมชาติไทย	 สามารถคว้า	 2	 รางวัลแชมปโลก	
ในการแข ่งขันเปตองชิงแชมปโลก	 2019	
ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา

ยกนํ้าหนัก	 กฟผ.	 เป็นผู ้สนับสนุนหลัก
ของสมาคมกีฬายกน�้าหนักสมัครเล ่นแห่ง
ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	2547	–	2563	รวมเงิน
สนบัสนนุทัง้สิน้	234	ล้านบาท	ซึง่ในการแข่งขนั
มหกรรมกีฬาโอลิมปกเยาวชนฤดูร้อน	 (Youth	
Olympic	 2018)	 ณ	 ประเทศอาร์เจนตินา	
นักกีฬายกน�้าหนักเยาวชนทีมชาติไทยสามารถ
ท�าผลงานได้	1	เหรียญทอง	และ	2	เหรียญเงิน

เรื อพาย 	 กฟผ. 	 ให ้การ
สนับสนุนสมาคมกีฬาเรือพาย
แห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนือ่ง	
ตั้งแต่ปี	 2555	 –	 2562	 รวม
จ�านวนทั้งสิ้นกว่า	36	ล้านบาท
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ศูนยการเร�ยนรู กฟผ. 
สำนักงานกลาง จ. นนทบุร�

พ�พ�ธภัณฑศูนยถานหินลิกไนต
ศึกษา (เหมืองแมเมาะ) 

เฉลิมพระเกียรติฯ จ. ลำปาง

ศูนยการเร�ยนรู
ราชานุรักษ กฟผ. 
เข�่อนศร�นคร�นทร 

จ. กาญจนบุร�

ศูนยการเร�ยนรู กฟผ. 
จะนะ จ. สงขลา

เปดดำเนินโครงการ

อยูในระหวางดำเนินโครงการ

ศูนยการเร�ยนรู กฟผ. 
ทับสะแก จ. ประจวบคีร�ขันธ

ศูนยการเร�ยนรู กฟผ. 
ลำตะคอง จ. นครราชสีมา

ศูนยการเร�ยนรู กฟผ. 
สันกำแพง จ. เชียงใหม 

(อยูในระหวางเตร�ยมกอสราง)

ศูนยการเร�ยนรู กฟผ. 
ผาบอง จ. แมฮองสอน 

(อยูในระหวางเตร�ยมกอสราง)

	 กฟผ.	 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้	 กฟผ.	 ทั้งหมด	 8	 แห่ง	 ทั่วประเทศ	 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้
และประสบการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าและการผลิตไฟฟ้า	 ท่ีค�านึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อมของ	 
กฟผ.	 มากกว่า	 50	 ปี	 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและของโลก	 ผ่านสื่อ 
การเรียนรู้และนวัตกรรมที่มีความทันสมัย	 มอบให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป	 เพื่อร่วมสร้าง	
“สังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน”

แบ่งปันความรู้สู่สังคม

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.
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