คำ�นำ�

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่ขยายตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม มีการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมีความมัน่ คง
เชือ่ ถือได้ ซึง่ ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปีทผี่ า่ นมา นอกจากภารกิจหลักในการบริหาร จัดการ
ระบบการผลิตและการส่งไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังดูแลด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งพัฒนาองค์การให้เป็นผู้น�ำด้านการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง และจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อความสุขของคนไทยต่อไป
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ธันวาคม 2558

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ การไฟฟ้ า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (พ.ร.บ.
กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
โดยรวมหน่ ว ยงานด้ า นการผลิ ต และส่ ง
พลังงานไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี
การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ
เข้าเป็นหน่วยงานเดียวกัน มีอำ� นาจหน้าทีจ่ ดั หา
พลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยการผลิต
จั ด ส่ ง และจ� ำ หน่ า ยพลั ง งานไฟฟ้ า ให้ แ ก่
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ ตามที่
กฎหมายก� ำ หนด รวมทั้ ง ประเทศใกล้ เ คี ย ง
ตลอดจนด� ำ เนิ น การต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ า น
พลังงานไฟฟ้า ผลิต และขายลิกไนต์
ปั จ จุ บั น กฟผ. เป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ง กั ด
กระทรวงพลังงาน โดยมีคณะกรรมการก�ำกับ
กิ จ การพลั ง งาน (กกพ.) หรื อ เรคกู เ ลเตอร์
ท�ำหน้าที่ ก�ำกับดูแล ก�ำหนดกฎเกณฑ์ รวมทั้ง
ก�ำหนดราคาค่าไฟฟ้าเพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต ครอบคลุมไปถึงการ
ดูแลความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
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วิสัยทัศน์

เป็นองค์การชัน้ น�ำ
ในกิจการไฟฟ้า
ในระดับสากล
พันธกิจ
ผลิต จัดให้ ได้มา จัดส่งหรือจ�ำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึง
การผลิตและขายลิกไนต์
กว่า 46 ปี ของการพัฒนากิจการไฟฟ้า กฟผ. เติบโตขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย โดย
ผูป้ ฏิบตั งิ านยึดมัน่ วัฒนธรรมองค์การ “รักองค์การ มุง่ งานเลิศ เทิดคุณธรรม” อย่างเหนียวแน่น
และปฏิบัติสืบต่อกันมา

ธรรมาภิบาล กฟผ. มีการด�ำเนินงานตามธรรมาภิบาล 6 ประการ ได้แก่
1

หลักนิติธรรม

4

หลักการมีส่วนร่วม

2

หลักคุณธรรม

5

หลักความรับผิดชอบ

3

หลักความโปร่งใส

6

หลักความคุ้มค่า
3

ค่านิยมองค์การ FIRM-C
กฟผ. ก�ำหนดค่านิยมองค์การ คือ FIRM-C ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติให้เกิดวิถีการท�ำงาน
ร่วมกัน เพือ่ พัฒนาไปสูว่ ฒ
ั นธรรมองค์การ และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของผูป้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. เพือ่ น�ำไปสู่
การเป็นองค์การชั้นน�ำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล โดยมีค�ำอธิบายและพฤติกรรมที่มุ่งเน้น ดังนี้
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ตัง้ มัน่ ในความเป็นธรรม ด�ำเนินธุรกิจกับ
ผูเ้ กีย่ วข้องด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เท่า
เทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกถือปฏิบัติ
และไม่เอาเปรียบ

• มุง่ เน้นการท�ำงานทีโ่ ปร่งใส ตรวจสอบได้
• ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

ยึดมั่นในคุณธรรม ท�ำในสิ่งที่เป็นความดี
ความถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
บริสุทธิ์ใจ โปร่งใส เปิดเผย และรักษา
ค�ำพูด

• ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน
• รั ก ษาชื่ อ เสี ย งขององค์ ก ารในการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจ
• ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
• ตรงต่อเวลา

ส�ำนึกในความรับผิดชอบและหน้าที่ ค�ำนึง
ถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใส่ใจ
สังคม ชุมชน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตน
อย่างเต็มก�ำลังความสามารถ

• ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ผลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติใส่ใจสังคม ชุมชน และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม
• ตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
• แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค
• มุ่งผลส�ำเร็จขององค์การและการอยู่
ร่วมกับชุมชน

เคารพในคุณค่าของคน ปฏิบตั ติ นต่อผูอ้ นื่
ด้วยการยกย่องให้เกียรติ เคารพในคุณค่า
ของบุคคลและความคิดเห็น เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

• รับฟัง และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
• ให้เกียรติและมีนำ�้ ใจไมตรีตอ่ ผูม้ าติดต่อ

มุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และท�ำงานเป็นทีม ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด� ำ เนิ น งานดี ยิ่ ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มุ ่ ง สู ่ อ งค์ ก ารแห่ ง นวั ต กรรม และ
พัฒนาตนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง

• ใฝ่ รู ้ พั ฒ นาตนเองให้ เข้ า กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง
• คิดอย่างเป็นระบบ และบูรณาการเพื่อ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• มองการณ์ ไ กล มองหาโอกาสใหม่
อยู่เสมอ

ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศ
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นรูปแบบทีก่ ำ� หนดให้ กฟผ. เป็นผูผ้ ลิต ส่งไฟฟ้า และ
เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียว รวมทั้งเป็นผู้ดูแลศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator)
ในการสั่งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าระบบ Enhanced Single Buyer (ESB)

โครงสร้างอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย
โครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบ Enhance Single Buyer
ผูผล�ตไฟฟา
เอกชนรายใหญ (IPP)

ตางประเทศ ผูผล�ตไฟฟารายเล็ก (SPP)

กฟผ.
ระบบสงของ กฟผ.
(system operator)

หนวยงานภาครัฐ

นโยบาย

การผล�ตไฟฟา

การสงไฟฟา

การจำหนาย
กฟน.

ผูใช ไฟฟา

ผูใช ไฟฟาตรงในเขต
นิคมอุตสาหกรรม

กำกับดูแล

กกพ.

ผูใช ไฟฟา

กฟภ.
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กำ�ลังผลิตในระบบและประเภทของโรงไฟฟ้า
ปัจจุบนั กฟผ. มีกำ� ลังผลิตติดตัง้ ประมาณร้อยละ 45 ของระบบ ส่วนทีเ่ หลือเป็นก�ำลังผลิตจาก
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศ และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
ก�ำลังผลิตในระบบ

ก�ำลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์)

ร้อยละ

15,518.13

40.02

• ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

14,766.70

38.09

• ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

3,386.60

8.73

• รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ

5,102.52

13.16

38,773.95

100.00

โรงไฟฟ้าของ กฟผ.
โรงไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน

รวมก�ำลังผลิต

ระบบลิตไฟฟ้า กฟผ. ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อน โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน และโรงไฟฟ้าดีเซล รวมทั้งสิ้น 40 แห่ง
โดยมีแหล่งผลิตไฟฟ้าใหญ่ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมีก�ำลังผลิตรวม 15,518.13 เมกะวัตต์
ประเภทโรงไฟฟ้า

ก�ำลังผลิต (เมกะวัตต์)

ร้อยละ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

8,382.00

54.01

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

3,647.00

23.50

โรงไฟฟ้าพลังน�้ำ

3,418.40

22.03

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

40.33

0.26

โรงไฟฟ้าดีเซล

30.40

0.20

15,518.13

100.00

ก�ำลังผลิตรวมของ กฟผ.

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

6

โรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ของ กฟผ.
โรงไฟฟ้า
1. โรงไฟฟ้า กฟผ.
1.1 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Firm
1.1.1 โรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนขนาดใหญ่
		 1. เขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 1-6
			 เขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 7-8
		 2. เขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 1-4
		 3. เขื่อนอุบลรัตน์ เครื่องที่ 1-3
		 4. เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 1-3
		 5. เขื่อนจุฬาภรณ์ เครื่องที่ 1-2
		 6. เขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-5
		 7. เขื่อนวชิราลงกรณ เครื่องที่ 1-3
		 8. เขื่อนท่าทุ่งนา เครื่องที่ 1-2
		 9. เขื่อนแก่งกระจาน เครื่องที่ 1
		 10. เขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3
		 11. เขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3
		 12. เขื่อนปากมูล เครื่องที่ 1-4
		 13. ล�ำตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-2
		 14. เขื่อนเจ้าพระยา เครื่องที่ 1-2
รวม
1.1.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
		 1. บางปะกง เครื่องที่ 3-4
		 2. แม่เมาะ เครื่องที่ 4-7
			 แม่เมาะ เครื่องที่ 8-13
		 3. กระบี่ เครื่องที่ 1
รวม

ก�ำลังผลิตตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

ประเภทเชื้อเพลิง

493.20
286.00
500.00
25.20
36.00
40.00
720.00
300.00
39.00
19.00
72.00
240.00
136.00
500.00
12.00
3,418.40

พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ

1,152.00
560.00
1,620.00
315.00
3,647.00

ก๊าซธรรมชาติ / น�้ำมันเตา
ถ่านหินลิกไนต์
ถ่านหินลิกไนต์
น�้ำมันเตา
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โรงไฟฟ้า
1.1.3 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
1.1.3.1 Combined Cycle with Simple Cycle
		 1. บางปะกง ชุดที่ 3-4
		 2. พระนครใต้ ชุดที่ 1
			 พระนครใต้ ชุดที่ 2
		 3. น�้ำพอง ชุดที่ 1-2
		 4. วังน้อย ชุดที่ 1-2
			 วังน้อย ชุดที่ 3
รวม
1.1.3.2 Combined Cycle
1.1.3.2.1 Multi Shaft
		 1. บางปะกง ชุดที่ 5 (3 เครื่อง)
		 2. พระนครใต้ ชุดที่ 3 (3 เครื่อง)
		 3. วังน้อย ชุดที่ 4 (3 เครื่อง)
		 4. จะนะ ชุดที่ 1 (3 เครื่อง)
		 5. พระนครเหนือ ชุดที่ 1 (3 เครื่อง)
1.1.3.2.2 Single Shaft
		 1. จะนะ ชุดที่ 2 (Train 1, 2) (4 เครื่อง)
รวม
รวม โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
ก�ำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. ประเภท Firm
1.2 โรงไฟฟ้า กฟผ. ประเภท Non-Firm
1.2.1 โรงไฟฟ้าดีเซล
		 1. แม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 2-6
โรงไฟฟ้าดีเซลบริเวณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
		 2. สุไหงโกลก เครื่องที่ 1-4
		 3. บ้านทอน เครื่องที่ 1-4
		 4. บ่อทอง เครื่องที่ 1-5
รวม
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ก�ำลังผลิตตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

ประเภทเชื้อเพลิง

628.00
316.00
562.00
650.00
1,224.00
686.00
4,066.00

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ

710.00
710.00
750.00
710.00
670.00

ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ
ก๊าซธรรมชาติ

766.00
4,316.00
8,382.00
15,447.40

ก๊าซธรรมชาติ

4.40

น�้ำมันดีเซล

8.00
8.00
10.00
30.40

น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันดีเซล
น�้ำมันดีเซล

โรงไฟฟ้า
1.2.2 โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
1.2.2.1 โรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนขนาดเล็ก
		 1. เขื่อนน�้ำพุง เครื่องที่ 1-2
		 2. บ้านสันติ เครื่องที่ 1
		 3. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เครื่องที่ 1-2
		 4. เขื่อนห้วยกุ่ม เครื่องที่ 1
		 5. เขื่อนนเรศวร เครื่องที่ 1
		 6. คลองช่องกล�่ำ เครื่องที่ 1
		 7. บ้านยาง เครื่องที่ 1-3
		 8. บ้านขุนกลาง เครื่องที่ 1-3
		 9. ห้วยกุยมั่ง เครื่องที่ 1
		 10. เขื่อนขุนด่านปราการชล เครื่องที่ 1
รวม
1.2.2.2 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนใตัพิภพ
		 1. ฝาง เครื่องที่ 1
1.2.2.3 โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์
		 1. คลองช่องกล�่ำ เครื่องที่ 1
		 2. แหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1
		 3. สันก�ำแพง เครื่องที่ 1
		 4. ผาบ่อง เครื่องที่ 1
		 5. เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 1
1.2.2.4 โรงไฟฟ้ากังหันลม (พลังลม)
		 1. แหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1-7
		 2. ล�ำตะคอง เครื่องที่ 1-2
รวม (พลังความร้อนใต้พิภพ+พลังแสงอาทิตย์
+กังหันลม)
รวม โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
ก�ำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ. ประเภท
Non-Firm
ก�ำลังผลิตตามสัญญาของ กฟผ.

ก�ำลังผลิตตามสัญญา
(เมกะวัตต์)

ประเภทเชื้อเพลิง

6.00
1.275
9.00
1.06
8.00
0.02
0.1245
0.20
0.10
10.00
35.7795

พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ
พลังน�้ำ

0.30

พลังความร้อนใต้พิภพ

0.0195
0.008
0.014
0.50
1.012

พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์

0.19235
2.50
4.54585

พลังงานลม
พลังงานลม

40.32535
70.72535
15,518.13
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
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การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบนั ระบบผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน ยังคงใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิงหลัก
ถึ ง ร้ อ ยละ 69.74 ลิ ก ไนต์ ร ้ อ ยละ 17.59 ซื้ อ ไฟฟ้ า จากต่ า งประเทศร้ อ ยละ 0.08 พลั ง น�้ ำ
ร้อยละ 9.50 พลังงานทดแทนร้อยละ 2.32 น�้ำมันเตาและน�้ำมันดีเซลร้อยละ 1.04
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ระบบส่งไฟฟ้า
เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มีสายส่งไฟฟ้ารวมความยาวทั้งสิ้น 33,245.758 วงจรกิโลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 215 สถานี

แรงดันไฟฟ้า
(กิโลโวลต์)

ความยาวสายส่ง
(วงจร-กิโลเมตร)

จ�ำนวนสถานีแรงสูง (สถานี)

500

4,746.488

13

230

651.372

76

115

828.898

126

69

19.00

รวมทั้งระบบ

33,245.758

215
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บริษัทในเครือ
ภายใต้ พ.ร.บ. กฟผ. เปิดโอกาสให้ กฟผ.
สามารถด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
ไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการ ซึ่ง กฟผ.
ได้น�ำทรัพยากร องค์ความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด โดยมอบหมายให้บริษทั ในเครือ
พิจารณาลงทุนด้านพลังงานที่มีผลตอบแทน
คุ้มค่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็น
อี ก แนวทางหนึ่ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ อ งค์ ก าร
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สามารถเติบโตได้ในระดับสากล กฟผ. ได้ลงทุน
ในธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
รวม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด บริษัท
อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ำกัด

แผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าในอนาคต
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผน
แม่บทในการผลิตไฟฟ้าของประเทศว่าด้วยการจัดหาพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว 15-20 ปี เพือ่ สร้าง
ความมั่นคงและความเพียงพอของก�ำลังการผลิตไฟฟ้า โดยค�ำนึงถึงนโยบายพลังงานของประเทศ
และปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การกระจายการใช้ เชื้ อ เพลิ ง ในการผลิ ต ไฟฟ้ า ก� ำ ลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ส� ำ รองที่ เ หมาะสม การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และโนบายด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 1-2 ปี เพื่อพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมุติฐานเดิมหรือไม่ เพื่อจัดท�ำฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุง

ส�ำหรับการจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) กระทรวงพลังงาน
ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งน�ำปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มาร่วมพิจารณา ได้แก่ ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต การทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า ประสิทธิภาพและ
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า การก�ำหนดสัดส่วนและทางเลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียนและการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า
แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน PDP 2015 โดยแผนให้ความส�ำคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้
1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อ
รองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการกระจายสัดส่วนเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิต
ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง
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2. ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ต้องคํานึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม และไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และคํานึงถึงประสิทธิภาพ การ
วางแผนการพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า จะต้องคํานึงถึงการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในภาคเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและการลดการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ
3. ด้านสิง่ แวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะมีเป้าหมายในการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้

แผนสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าแบ่งตามเชื้อเพลิง

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ จ�ำเป็นต้องมีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง
ให้มีความเหมาะสม โดยจะลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลง ขณะเดียวกัน เพิ่มสัดส่วนการใช้
ถ่านหิน เพื่อท�ำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับต�่ำ และใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น
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การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

แผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ตามแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
(AEDP2015)
ประเภทเชื้อเพลิง

เป้าหมายแผน AEDP2015
(พ.ศ. 2558-2579)
จ�ำนวน (เมกะวัตต์)

ขยะ

แผนพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียน กฟผ.
จ�ำนวน (เมกะวัตต์)

5000.00

-

50.00

-

ชีวมวล

5,570.00

8.00

ก๊าซชีวภาพ

600.00

-

พลังน�้ำ

3,282.40

3,100.84

พืชพลังงาน

680.00

50.00

ลม

3,002.00

170.69

แสงอาทิตย์

6,000.00

172.80

รวม

19,684.40

3,502.63

ขยะอุตสาหกรรม

กฟผ. ได้จดั ท�ำแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
พ.ศ. 2559-2579 เพื่อวางแผนผลิตไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย หรื อ PDP2015 รวมทั้ ง แผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy
Development Plan: AEDP2015) เพื่อลด
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยบรรเทาภาวะ
โลกร้อน โดยตั้งเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 17.79 ภายใน พ.ศ.
2579 ตามแผน AEDP2015

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ ฯลฯ เพื่อชดเชยและสร้างแรงจูงใจ
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
มี ต ้ น ทุ น สู ง กว่ า การผลิ ต ไฟฟ้ า จากโรงไฟฟ้ า
ที่ใช้เชื้อเพลิงหลัก

นอกจากนี้ ยังมีการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP) ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน
รายเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน
เป็นเชื้อเพลิง อาทิ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล ขยะ
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รางวัล

แห่งความภาคภูมิใจ
ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
เป็นจ�ำนวนมาก อันเป็นการการันตีถงึ ประสิทธิภาพการท�ำงานขององค์การได้เป็นอย่างดี โดยในระดับ
ประเทศ กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2548-2558 จ�ำนวนทั้งหมด
20 รางวัล โดยมาจากรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่

• รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

		 1 รางวัล

• รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

		 7 รางวัล

• รางวัลการด�ำเนินการเพื่อสังคม และ

		 สิ่งแวดล้อมดีเด่น 6 รางวัล

• รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 5 รางวัล
• รางวั ล รั ฐ วิ ส าหกิ จ แห่ ง ความภู มิ ใ จ

		 1 รางวัล

ส�ำหรับงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2558 กฟผ. ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น
จากผลงานเครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ อันเป็นผลงานจากผู้ปฏิบัติงาน
กฟผ. แม่เมาะ ที่ร่วมคิดค้นและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งถ่านลิกไนต์ผ่านระบบสายพาน
ล�ำเลียงที่มักประสบปัญหาเลื่อนออกจากแนวที่เหมาะสมท�ำให้สายพานเสียหายและต้องหยุดซ่อม
เป็นระยะๆ จึงได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และออกแบบสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ
พร้อมทั้งปรับแก้ จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาการเลื่อนหลุดได้
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นอกจากนี้ กฟผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล ในการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความ
เป็นเลิศด้านต่างๆ ของกิจการถ่านหินของไทย หรือ Thailand Coal Awards 2015 โดยได้รบั รางวัล
ในประเภทเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ความรับผิดชอบต่อสังคม และพลังงานสร้างสรรค์
จากรางวัล Thailand Coal Awards 2015 ดังกล่าว เป็นประตูเปิดทางให้ กฟผ. สามารถได้รบั
รางวัลแห่งความภาคภูมใิ จ ASEAN Coal Awards 2015 ในเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ซึง่ กฟผ. สามารถ
คว้ารางวัลทั้งหมด 4 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
อีก 1 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ด้าน
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด หรือ Best
Practice of Clean Coal Use and Technology
in Power Generation
2. รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ Corporate Social
Responsibility
3. รางวัลชนะเลิศ (เหมืองแม่เมาะ) ด้าน
Special Sub-mission (พลังงานสร้างสรรค์)
ในหั ว ข้ อ ระบบสู บ น�้ ำ แบบอนุ ก รมต่ า งระดั บ
อัตโนมัติ
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหมือง
แม่เมาะ) ด้าน Best Practice of Surface Coal
Mining
ทัง้ นี้ ไม่วา่ จะเป็นรางวัลทีก่ ล่าวมาข้างต้น หรือ
รางวัลอืน่ ทีส่ ายงานต่างๆ ของ กฟผ. ได้รบั มาก็ตา่ ง
เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว กฟผ.
ทุกคน และเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งสู่การเป็น
องค์การหลักด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ และ
ระดับโลก
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รักษาสิ่งแวดล้อม

หน้าทีส่ ำ� คัญควบคูก่ บั การด�ำเนินงานตามภารกิจ
หลักของ กฟผ. คือการอนุรกั ษ์พลังงานและดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม
กฟผ. ดังนี้

 ให้ทกุ หน่วยงานปฏิบตั ติ ามกฎหมายระเบียบ

มาตรฐานและข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด
 เลือกใช้เทคโนโลยีที่สะอาดในการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ.
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัย
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน

ด้านการจัดการใช้ไฟฟ้า (Demand Side
Management - DSM) และโครงการกลไก
การพัฒนาทีส่ ะอาด (Clean Development
Mechanism - CDM) เพือ่ ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

 เสริ ม สร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์

พลั ง งานและทรั พ ยากรธรรมชาติ ให้ มี
การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง
ภายในองค์การและสังคมโดยรวม
 ประกาศนโยบายสิง่ แวดล้อมไปสูพ่ นักงาน
ทัง้ หมดของ กฟผ. และผูเ้ กีย่ วข้องให้นำ� ไป
สนั
บ
สนุ
น
ให้
ท
ุ
ก
โรงไฟฟ้
า
จั
ด
ท�
ำ
ระบบการ
ปฏิบัติและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อ

จัดการด้านสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐานสากล
ด�ำเนินการตามแนวนโยบายสิ่งแวดล้อม
และรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ต่อเนื่อง
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ผู้นำ�ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
กฟผ. มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เน้นการสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจ
ในการลดใช้พลังงาน โดยได้ด�ำเนินการด้านการจัดการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management DSM) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง
ได้กว่า 3,000 เมกะวัตต์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ 19,000 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง และลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สู่บรรยากาศได้ถึง 11 ล้านตัน จากกิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่

โครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพ
สูงจากผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
จ�ำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ได้รับ
การติ ด ฉลากประหยั ด ไฟเบอร์ 5 ตั้ ง แต่ เริ่ ม
โครงการจนถึงปัจจุบันรวม 21 ผลิตภัณฑ์

โครงการหลอดผอมเบอร์ 5
รณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เปลี่ยน
มาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ตัง้ แต่ พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบัน มากกว่า 13 ล้านหลอด
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โครงการส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง
LED
กฟผ. ด�ำเนินการโครงการน�ำร่องเปลี่ยน
โคมไฟถนนภายในเขต เขื่ อ น โรงไฟฟ้ า ของ
กฟผ. จ�ำนวน 8 แห่ง จากการศึกษาพบว่าหลอดไฟ
LED สามารถลดการใช้ ไ ฟฟ้ า ได้ ป ระมาณ
ร้อยละ 60-70

โครงการห้องเรียนสีเขียว
มุ่งส่งเสริมทัศนคติ ปลูกฝังจิตส�ำนึกต่อ
การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งประหยั ด ผ่ า นเยาวชน
อย่างต่อเนื่องจ�ำนวน 414 โรงเรียน และปรับ
เป็นโรงเรียนสีเขียวแล้ว 92 โรงเรียน รวมถึง
ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง
อีกกว่า 800 โรงเรียน
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ร่วมลดโลกร้อน

กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการด�ำเนิน
กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศ จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมด้ า น
การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม และพั ฒ นาโครงการ
ต่ า งๆ ของ กฟผ. ในการลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เช่น จัดท�ำโครงการอนุรักษ์
และฟืน้ ฟูทรัพยากรป่าไม้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นอกจากนี้ กฟผ. ได้เข้าร่วมการประชุมภาคี
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมอิ ากาศ สมัยที่ 21 (COP21) ทีก่ รุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดง
เจตจ�ำนงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้
ร้อยละ 20-25 ภายใน พ.ศ. 2573 ซึ่ง กฟผ. ได้
ร่วมเจตจ�ำนงและขอเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำให้
โลกนีเ้ ย็นลง โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2558-2563)
กฟผ. จะด�ำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไก
การด�ำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions - NAMAs) ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่
1. พัฒนาโรงไฟฟ้าทดแทนตามแผนพัฒนา
ก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015)
กฟผ. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
ที่สะอาด และมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุง
และพัฒนาโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหินทีใ่ ช้เทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ ในเชิงพาณิชย์ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพและควบคุมการปล่อยมลภาวะ
เช่ น การใช้ เ ทคโนโลยี ห ม้ อ ไอน�้ ำ แรงดั น สู ง
แบบ Ultra-Supercritical ที่สามารถลดการใช้
เชื้ อ เพลิ ง และการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์
มากกว่าเทคโนโลยีเดิมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15-20
2. ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กฟผ.
ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้
ได้รอ้ ยละ 17 ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ เช่น เชื้อเพลิง
ชีวมวล พืชพลังงาน แสงอาทิตย์ ลม พลังงานน�้ำ
อาทิ การปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ์ โรงไฟฟ้ า กระบี่ ใ ห้
สามารถผลิตไฟฟ้าร่วมกับน�้ำมันเตาได้ โครงการ
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทบั สะแก จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
โรงไฟฟ้าพลังน�้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
ฯลฯ
3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต พลั ง งาน
ภายใต้แผนบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้าระยะกลาง เช่น
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยที่ 10-11 จังหวัดล�ำปาง
4. เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้
การด�ำเนินงานของ กฟผ. ผ่านการด�ำเนินงาน
ด้านนโยบายการอนุรกั ษ์พลังงานภายในองค์การ
ทีจ่ ะรณรงค์และส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ าน กฟผ. ลด
การใช้พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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รับผิดชอบชุมชนและสังคม
กฟผ. ตระหนักอยูเ่ สมอว่า สังคม ชุมชน และประชาชน คือ ศูนย์กลางของการพัฒนาความมัน่ คง
ทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จึงด�ำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประจ�ำทุกๆ ปีที่ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเหล่านี้
มาอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม
และสิ่ ง แวดล้ อ มมากมาย หนึ่ ง ในกิ จ กรรมที่
ส�ำคัญ คือ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ถวายความจงรักภักดีและสานต่อพระราชด�ำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีถึง 2 โครงการ ได้แก่

• โครงการแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60

พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ยากไร้
ทีม่ ปี ญ
ั หาทางสายตา โดยในปี 2558 มีเป้าหมาย
ช่วยเหลือคนเพิ่มขึ้น 60,000 คน ต่อเนื่องจาก
ช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาที่ได้ช่วยเหลือ
ไปแล้วมากกว่า 200,000 คน

• โครงการปลูกป่า กฟผ. เฉลิมพระเกียรติ

60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่มีเป้าหมายปลูกป่าให้ได้
3,620,000 ต้น อีกทั้งยังมีการปลูกสมทบโดย
หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศอีกกว่า 5,000 ไร่
เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการด�ำเนิน
โครงการนี้
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นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้การสนับสนุนด้านการกีฬา ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทที่ กฟผ. สนับสนุน
ถือได้ว่าประสบความส�ำเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ได้แก่

• เปตอง : ให้การสนับสนุนงบประมาณปีละ

5 ล้านบาท ตัง้ แต่ปี 2549 ถึงปี 2559 โดยเปตอง
กวาดถึง 8 เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์
2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์

• ยกน�้ำหนัก : กฟผ. เป็นผู้สนับสนุน

หลั ก ของสมาคมยกน�้ ำ หนั ก สมั ค รเล่ น แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งกีฬายกน�้ำหนักเป็นกีฬาที่ไทย
มีผลงานและชื่อเสียงในระดับโลก

• เรือพาย : เป็นผู้สนับสนุนหลักด้าน
งบประมาณ และสถานที่แข่งขันให้แก่สมาคม
เรือพายแห่งประเทศ โดยใช้เขือ่ นต่างๆ ของ กฟผ.
เป็นสถานที่แข่งขัน
• เซปักตะกร้อ : กฟผ. ร่วมกับ สมาคม

กีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย และสหพันธ์เซปัก
ตะกร้อแห่งเอเชียจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ
EGAT CUP ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาตะกร้อไทยสู่สากล
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ในการพัฒนากิจการไฟฟ้าของประเทศ กฟผ. ได้น�ำปัจจัยและ
ข้อจ�ำกัดต่างๆ มาบูรณาการเพื่อสร้างความสมดุลในทุกมิติ ทั้ง
การวางแผนก�ำลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า การเลื อ กใช้ เ ทคโนโลยี การผลิ ต
กระบวนการการมีส่วนร่วม ตลอดจนการดูแลสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม ด้วยเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าให้เป็นพลังทีส่ ร้างความสุขให้แก่ทกุ ชีวติ ไทย ทัง้ ในวันนี้ และวันหน้า

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”

พ�มพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม กุมภาพันธ 2559

