




 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ากับดูแลของ 
กระทรวงพลังงาน จัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการการใช้ไฟฟ้าท่ีขยายตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม มีการ 
พัฒนาการผลิตไฟฟ้าหลากหลายรูปแบบและใช้เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ความต้องการไฟฟ้า โดยมเีป้าหมายเพ่ือให้ระบบไฟฟ้าของประเทศมคีวามมัน่คง  
เชือ่ถอืได้ ซึง่ตลอดระยะเวลากว่า 46 ปีทีผ่่านมา นอกจากภารกจิหลกัในการบรหิาร จัดการ 
ระบบการผลิตและการส่งไฟฟ้าแล้ว กฟผ. ยังดูแลด้านสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  
รวมทั้งพัฒนาองค์การให้เป็นผู้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง 
ต่อเนื่อง และจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเพื่อความสุขของคนไทยต่อไป

คำ�นำ�

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ธันวาคม 2558



 การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  
จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ  การไฟฟ ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 (พ.ร.บ.  
กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512  
โดยรวมหน ่วยงานด ้ านการผลิตและส ่ ง
พลังงานไฟฟ้า 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้ายันฮี  
การลิกไนท์ และการไฟฟ้าตะวันออกเฉียงเหนือ 
เข้าเป็นหน่วยงานเดยีวกนั มอี�านาจหน้าทีจ่ดัหา
พลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยการผลิต  
จัดส ่ง และจ�าหน ่ายพลังงานไฟฟ้าให ้แก  ่
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วน 
ภูมิภาค (กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ ตามที่ 
กฎหมายก�าหนด รวมทั้งประเทศใกล้เคียง  
ตลอดจนด�าเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน 
พลังงานไฟฟ้า ผลิต และขายลิกไนต์ 

 ป ัจจุบัน กฟผ. เป ็นรัฐวิสาหกิจสังกัด
กระทรวงพลังงาน โดยมีคณะกรรมการก�ากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรคกูเลเตอร ์ 
ท�าหน้าที่ ก�ากับดูแล ก�าหนดกฎเกณฑ์ รวมทั้ง
ก�าหนดราคาค่าไฟฟ้าเพือ่ให้เกดิความเป็นธรรม
ต่อผู้บริโภค และผู้ผลิต ครอบคลุมไปถึงการ 
ดูแลความมั่นคงในระบบไฟฟ้า
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เป็นองค์ก�รชัน้นำ�                                       
ในกิจก�รไฟฟ�้                                     
ในระดับส�กล                                    

 ผลิต จัดให้ได้ม� จัดส่งหรือจำ�หน่�ยพลังง�นไฟฟ้� และประกอบธุรกิจเก่ียวเน่ือง รวมถึง 
ก�รผลิตและข�ยลิกไนต์ 

 กว่� 46 ปี ของก�รพัฒน�กิจก�รไฟฟ้� กฟผ. เติบโตข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของสังคมไทย โดย 
ผู้ปฏบัิติง�นยึดมัน่วฒันธรรมองค์ก�ร “รกัองค์ก�ร มุ่งง�นเลิศ เทิดคณุธรรม” อย่�งเหนียวแน่น  
และปฏิบัติสืบต่อกันม�

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ธรรมาภิบาล กฟผ. มีก�รดำ�เนินง�นต�มธรรม�ภิบ�ล 6 ประก�ร ได้แก่

หลักนิติธรรม

หลักคุณธรรม

หลักคว�มโปร่งใส

หลักก�รมีส่วนร่วม

หลักคว�มรับผิดชอบ

หลักคว�มคุ้มค่�

1 4

2 5

3 6
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ค่านิยมองค์การ FIRM-C

ต้ังมัน่ในความเป็นธรรม ด�าเนนิธุรกิจกับ 
ผูเ้ก่ียวข้องด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เท่า
เทียมและเป็นธรรม ไม่เลือกถือปฏิบัติ
และไม่เอาเปรียบ

ยึดมั่นในคุณธรรม ท�าในสิ่งที่เป็นความดี  
ความถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 
บริสุทธิ์ใจ โปร่งใส เปิดเผย และรักษา
ค�าพูด

ส�านึกในความรบัผดิชอบและหน้าที ่ค�านงึ 
ถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ ใส่ใจ 
สงัคม ชุมชน และการรักษาส่ิงแวดล้อม  
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ อุทิศตน 
อย่างเต็มก�าลังความสามารถ

เคารพในคณุค่าของคน ปฏบิตัตินต่อผูอ้ืน่
ด้วยการยกย่องให้เกียรต ิเคารพในคณุค่า
ของบุคคลและความคิดเห็น เรียนรู้การ
อยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

มุ ่ ง ม่ันในการพัฒนาอย ่างต ่อ เนื่ อง 
และท�างานเป็นทมี ปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
การด�าเนินงานดียิ่งขึ้นอย ่างต ่อเนื่อง  
มุ ่ งสู ่ องค ์การแห ่ งนวัตกรรม และ 
พัฒนาตนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลง

• มุง่เน้นการท�างานทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้
• ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เลือกปฏิบัติ

• ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่การงาน
• รักษาชื่อเสียงขององค ์การในการ 
 ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ไว้วางใจ
• ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย
• ตรงต่อเวลา

• ให้ความส�าคัญกับผลประโยชน์ของ 
 ประเทศชาติใส่ใจสงัคม ชมุชน และการ 
 รักษาสิ่งแวดล้อม
• ตั้งใจ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร
• แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรค
• มุ่งผลส�าเร็จขององค์การและการอยู ่
 ร่วมกับชุมชน

• รับฟัง และเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
• ให้เกยีรตแิละมนี�า้ใจไมตรีต่อผูม้าตดิต่อ

• ใฝ ่ รู ้  พัฒนาตนเองให้เข ้ากับความ 
 เปลี่ยนแปลง
• คิดอย่างเป็นระบบ และบูรณาการเพื่อ 
 สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
• มองการณ์ไกล มองหาโอกาสใหม่ 
 อยู่เสมอ

 กฟผ. ก�าหนดค่านิยมองค์การ คือ FIRM-C ให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือปฏิบัติให้เกิดวิถีการท�างาน 
ร่วมกนั เพ่ือพัฒนาไปสูว่ฒันธรรมองค์การ และเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของผูป้ฏบิตังิาน กฟผ. เพือ่น�าไปสู่ 
การเป็นองค์การชั้นน�าในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล โดยมีค�าอธิบายและพฤติกรรมที่มุ่งเน้น ดังนี้
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ผู�ผล�ตไฟฟ�า
เอกชนรายใหญ� (IPP)

ต�างประเทศ ผู�ผล�ตไฟฟ�ารายเล็ก (SPP)

กฟผ.

การผล�ตไฟฟ�า

การส�งไฟฟ�า

การจำหน�าย

ผู�ใช�ไฟฟ�า

หน�วยงานภาครัฐ
กกพ

.

นโยบาย

กำกับดูแล

ผู�ใช�ไฟฟ�าตรงในเขต
นิคมอุตสาหกรรมผู�ใช�ไฟฟ�า

กฟน. กฟภ.

ระบบส�งของ กฟผ.
(system operator)

 โครงสร้างกจิการไฟฟ้าของประเทศไทยเป็นรปูแบบทีก่�าหนดให้ กฟผ. เป็นผูผ้ลติ ส่งไฟฟ้า และ 
เป็นผู้ซื้อไฟฟ้าแต่เพียงรายเดียว รวมท้ังเป็นผู้ดูแลศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator) 
ในการสั่งเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า หรือที่เรียกว่าระบบ Enhanced Single Buyer (ESB)

ผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าหลักของประเทศ

โครงสร้�งอุตส�หกรรมไฟฟ้�ไทย
โครงสร้�งกิจก�รไฟฟ้�แบบ Enhance Single Buyer 
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กำาลังผลิตในระบบและประเภทของโรงไฟฟ้�
 ปัจจบุนั กฟผ. มกี�าลงัผลติตดิตัง้ประมาณร้อยละ 45 ของระบบ ส่วนทีเ่หลอืเป็นก�าลังผลติจาก 
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเอกชนในประเทศ และรับซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

ก�ำลังผลิตในระบบ ก�ำลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์) ร้อยละ

โรงไฟฟ้าของ กฟผ.  15,518.13  40.02

โรงไฟฟ้าเอกชนและประเทศเพื่อนบ้าน

	 •	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP)

	 •	 ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

	 •	 รับซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศ

 14,766.70

 3,386.60

 5,102.52

 38.09

 8.73

 13.16

รวมก�ำลังผลิต  38,773.95  100.00

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

ประเภทโรงไฟฟ้ำ ก�ำลังผลิต (เมกะวัตต์) ร้อยละ

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  8,382.00  54.01

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน  3,647.00  23.50

โรงไฟฟ้าพลังน�้า  3,418.40  22.03

โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน  40.33  0.26

โรงไฟฟ้าดีเซล  30.40  0.20

ก�ำลังผลิตรวมของ กฟผ.  15,518.13  100.00

ระบบลิตไฟฟ้า กฟผ. ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
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โรงไฟฟ้าประเภทต่�งๆ ของ กฟผ.

โรงไฟฟ้ำ ก�ำลังผลิตตำมสัญญำ 
(เมกะวัตต์) ประเภทเชื้อเพลิง

 1. โรงไฟฟ้ำ กฟผ.

 1.1 โรงไฟฟ้ำ กฟผ. ประเภท Firm

  1.1.1 โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำเขื่อนขนำดใหญ่

  1. เขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 1-6  493.20 พลังน�้า

   เขื่อนภูมิพล เครื่องที่ 7-8  286.00 พลังน�้า

   2.  เขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 1-4  500.00 พลังน�้า

  3. เขื่อนอุบลรัตน์ เครื่องที่ 1-3  25.20 พลังน�้า

   4. เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 1-3  36.00 พลังน�้า

  5. เขื่อนจุฬาภรณ์ เครื่องที่ 1-2  40.00 พลังน�้า

  6.  เขื่อนศรีนครินทร์ เครื่องที่ 1-5  720.00 พลังน�้า

  7.  เขื่อนวชิราลงกรณ เครื่องที่ 1-3  300.00 พลังน�้า

  8.  เขื่อนท่าทุ่งนา เครื่องที่ 1-2  39.00 พลังน�้า

  9.  เขื่อนแก่งกระจาน เครื่องที่ 1  19.00 พลังน�้า

  10. เขื่อนบางลาง เครื่องที่ 1-3  72.00 พลังน�้า

   11. เขื่อนรัชชประภา เครื่องที่ 1-3  240.00 พลังน�้า

   12. เขื่อนปากมูล เครื่องที่ 1-4  136.00 พลังน�้า

   13. ล�าตะคองชลภาวัฒนา เครื่องที่ 1-2  500.00 พลังน�้า

   14. เขื่อนเจ้าพระยา เครื่องที่ 1-2  12.00 พลังน�้า

รวม  3,418.40

  1.1.2  โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อน

   1.  บางปะกง เครื่องที่ 3-4  1,152.00 ก๊าซธรรมชาติ / น�้ามันเตา

  2.  แม่เมาะ เครื่องที่ 4-7  560.00 ถ่านหินลิกไนต์

   แม่เมาะ เครื่องที่ 8-13  1,620.00 ถ่านหินลิกไนต์

  3.  กระบี่ เครื่องที่ 1  315.00 น�้ามันเตา

รวม  3,647.00
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โรงไฟฟ้ำ ก�ำลังผลิตตำมสัญญำ 
(เมกะวัตต์) ประเภทเชื้อเพลิง

  1.1.3 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม

  1.1.3.1 Combined Cycle with Simple Cycle

   1.  บางปะกง ชุดที่ 3-4  628.00 ก๊าซธรรมชาติ

  2.  พระนครใต้ ชุดที่ 1  316.00 ก๊าซธรรมชาติ

   พระนครใต้ ชุดที่ 2  562.00 ก๊าซธรรมชาติ

  3.  น�้าพอง ชุดที่ 1-2  650.00 ก๊าซธรรมชาติ

  4.  วังน้อย ชุดที่ 1-2  1,224.00 ก๊าซธรรมชาติ

   วังน้อย ชุดที่ 3  686.00 ก๊าซธรรมชาติ

รวม  4,066.00

 1.1.3.2 Combined Cycle

 1.1.3.2.1 Multi Shaft

  1.  บางปะกง ชุดที่ 5 (3 เครื่อง)  710.00 ก๊าซธรรมชาติ

   2.  พระนครใต้ ชุดที่ 3 (3 เครื่อง)  710.00 ก๊าซธรรมชาติ

   3.  วังน้อย ชุดที่ 4 (3 เครื่อง)  750.00 ก๊าซธรรมชาติ

   4.  จะนะ ชุดที่ 1 (3 เครื่อง)  710.00 ก๊าซธรรมชาติ

   5.  พระนครเหนือ ชุดที่ 1 (3 เครื่อง)  670.00 ก๊าซธรรมชาติ

  1.1.3.2.2 Single Shaft

   1.  จะนะ ชุดที่ 2 (Train 1, 2) (4 เครื่อง)  766.00 ก๊าซธรรมชาติ

รวม  4,316.00

รวม โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนร่วม  8,382.00

ก�ำลังผลิตตำมสัญญำของ กฟผ. ประเภท Firm  15,447.40

  1.2 โรงไฟฟ้ำ กฟผ. ประเภท Non-Firm

  1.2.1 โรงไฟฟ้ำดีเซล

   1. แม่ฮ่องสอน เครื่องที่ 2-6  4.40 น�้ามันดีเซล

 โรงไฟฟ้ำดีเซลบริเวณ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้

  2. สุไหงโกลก เครื่องที่ 1-4  8.00 น�้ามันดีเซล

  3.  บ้านทอน เครื่องที่ 1-4  8.00 น�้ามันดีเซล

  4.  บ่อทอง เครื่องที่ 1-5  10.00 น�้ามันดีเซล

รวม  30.40

8



โรงไฟฟ้ำ ก�ำลังผลิตตำมสัญญำ 
(เมกะวัตต์) ประเภทเชื้อเพลิง

  1.2.2 โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน

  1.2.2.1 โรงไฟฟ้ำพลังน�้ำเขื่อนขนำดเล็ก

  1. เขื่อนน�้าพุง เครื่องที่ 1-2  6.00 พลังน�้า

  2. บ้านสันติ เครื่องที่ 1  1.275 พลังน�้า

  3. เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เครื่องที่ 1-2  9.00 พลังน�้า

  4.  เขื่อนห้วยกุ่ม เครื่องที่ 1  1.06 พลังน�้า

  5.  เขื่อนนเรศวร เครื่องที่ 1  8.00 พลังน�้า

  6.  คลองช่องกล�่า เครื่องที่ 1  0.02 พลังน�้า

  7.  บ้านยาง เครื่องที่ 1-3  0.1245 พลังน�้า

  8.  บ้านขุนกลาง เครื่องที่ 1-3  0.20 พลังน�้า

  9.  ห้วยกุยมั่ง เครื่องที่ 1  0.10 พลังน�้า

  10. เขื่อนขุนด่านปราการชล เครื่องที่ 1  10.00 พลังน�้า

รวม  35.7795

 1.2.2.2 โรงไฟฟ้ำพลังควำมร้อนใตัพิภพ

  1.  ฝาง เครื่องที่ 1  0.30 พลังความร้อนใต้พิภพ

 1.2.2.3 โรงไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์

  1.  คลองช่องกล�่า เครื่องที่ 1  0.0195 พลังงานแสงอาทิตย์

  2.  แหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1  0.008 พลังงานแสงอาทิตย์

  3.  สันก�าแพง เครื่องที่ 1  0.014 พลังงานแสงอาทิตย์

  4.  ผาบ่อง เครื่องที่ 1  0.50 พลังงานแสงอาทิตย์

  5.  เขื่อนสิรินธร เครื่องที่ 1  1.012 พลังงานแสงอาทิตย์

 1.2.2.4 โรงไฟฟ้ำกังหันลม (พลังลม)

  1.  แหลมพรหมเทพ เครื่องที่ 1-7  0.19235 พลังงานลม

  2.  ล�าตะคอง เครื่องที่ 1-2  2.50 พลังงานลม

รวม (พลังควำมร้อนใต้พิภพ+พลังแสงอำทิตย์ 
+กังหันลม)

 4.54585

รวม โรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียน  40.32535

ก�ำลังผลิตตำมสัญญำของ กฟผ. ประเภท  
Non-Firm

 70.72535

ก�ำลังผลิตตำมสัญญำของ กฟผ.  15,518.13

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558
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การใช้เชื้อเพลิงในก�รผลิตไฟฟ้�

 ปัจจบุนัระบบผลติไฟฟ้าของ กฟผ. และโรงไฟฟ้าเอกชน ยงัคงใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลงิหลกั 
ถึงร้อยละ 69.74 ลิกไนต์ร้อยละ 17.59 ซ้ือไฟฟ้าจากต่างประเทศร้อยละ 0.08 พลังน�้า 
ร้อยละ 9.50 พลังงานทดแทนร้อยละ 2.32 น�้ามันเตาและน�้ามันดีเซลร้อยละ 1.04
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 เครือข่ายระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. มีสายส่งไฟฟ้ารวมความยาวทั้งส้ิน 33,245.758 วงจร-
กิโลเมตร สถานีไฟฟ้าแรงสูงรวม 215 สถานี

ระบบส่งไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้ำ 
(กิโลโวลต์)

ควำมยำวสำยส่ง 
(วงจร-กิโลเมตร)

จ�ำนวนสถำนีแรงสูง (สถำนี)

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�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
ไฟฟ้า และงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการ ซึ่ง กฟผ. 
ได้น�าทรัพยากร องค์ความรู้ ประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญของบุคลากรมาพัฒนาให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ โดยมอบหมายให้บรษัิทในเครอื
พิจารณาลงทุนด้านพลังงานท่ีมีผลตอบแทน 
คุ้มค่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็น 
อีกแนวทางหน่ึงเพื่อสนับสนุนให ้องค ์การ 

สามารถเติบโตได้ในระดับสากล กฟผ. ได้ลงทุน 
ในธุรกิจด้านการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 
รวม 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้าเย็น จ�ากัด 
บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด บริษัท 
อีแกท ไดมอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด
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 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) เป็นแผน
แม่บทในการผลติไฟฟ้าของประเทศว่าด้วยการจดัหาพลงังานไฟฟ้าในระยะยาว 15-20 ปี เพือ่สร้าง
ความมั่นคงและความเพียงพอของก�าลังการผลิตไฟฟ้า โดยค�านึงถึงนโยบายพลังงานของประเทศ 
และปัจจัยต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
การกระจายการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก�าลังผลิตไฟฟ้าส�ารองที่เหมาะสม การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และโนบายด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 

 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าจะมีการทบทวนเป็นระยะๆ หรือทุก 1-2 ปี เพื่อพิจารณาปัจจัย
ต่างๆ ว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมมุติฐานเดิมหรือไม่ เพื่อจัดท�าฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุง 

แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าในอน�คต

 ส�าหรบัการจดัท�าแผนพฒันาก�าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) กระทรวงพลงังาน 
ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคส่วนต่างๆ พร้อมทั้งน�าปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
มาร่วมพิจารณา ได้แก่ ความต้องการไฟฟ้าในอนาคต การทดแทนโรงไฟฟ้าเก่า ประสิทธิภาพและ 
ความมั่นคงในระบบไฟฟ้า การก�าหนดสัดส่วนและทางเลือกเชื้อเพลิงที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้
พลังงานหมุนเวียนและการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า

 แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าที่ใช้ในปัจจุบัน คือ แผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558-2579 หรือแผน PDP 2015 โดยแผนให้ความส�าคัญใน 3 ประเด็น ดังนี้

 1. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ต้องตอบสนองปริมาณความต้องการไฟฟ้าเพื่อ
รองรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิรวมถงึการกระจายสดัส่วนเชือ้เพลงิทีใ่ช้ในการผลิต
ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่ง 
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 2. ด้านเศรษฐกจิ (Economy) ต้องค�านงึถึงต้นทนุการผลติไฟฟ้าท่ีเหมาะสม และไม่เป็นอปุสรรค
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว และค�านึงถึงประสิทธิภาพ การ
วางแผนการพัฒนาก�าลงัผลติไฟฟ้า จะต้องค�านงึถงึการใช้ไฟฟ้าอย่างมปีระสิทธิภาพในภาคเศรษฐกจิ
ต่างๆ เพื่อชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าและการลดการน�าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ 

 การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ จ�าเป็นต้องมีการกระจายสัดส่วนเชื้อเพลิง 
ให้มีความเหมาะสม โดยจะลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติลง ขณะเดียวกัน เพิ่มสัดส่วนการใช้
ถ่านหิน เพื่อท�าให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าอยู่ในระดับต�่า และใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น

 3. ด้านสิง่แวดล้อม (Ecology) ต้องลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะมเีป้าหมายในการ
ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าในปลายแผนได้

แผนสัดส่วนก�รผลิตไฟฟ้�แบ่งต�มเชื้อเพลิง
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ก�รพัฒน�พลังงานหมุนเวียน

 กฟผ. ได้จดัท�าแผนพฒันาพลงังานหมนุเวยีน 
พ.ศ. 2559-2579 เพื่อวางแผนผลิตไฟฟ้าให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย หรือ PDP2015 รวมท้ังแผน
พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy  
Development Plan: AEDP2015) เพ่ือลด 
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยบรรเทาภาวะ 
โลกร้อน โดยตั้งเป้าหมายใช้พลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้าให้ได้ร้อยละ 17.79 ภายใน พ.ศ. 
2579 ตามแผน AEDP2015 

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

แผนพัฒน�พลังง�นหมุนเวียน กฟผ. ต�มแผนพลังง�นทดแทนและพลังง�นท�งเลือก 
(AEDP2015)

ประเภทเชื้อเพลิง
เป้ำหมำยแผน AEDP2015 

(พ.ศ. 2558-2579)
แผนพัฒนำพลังงำน

หมุนเวียน กฟผ.
จ�ำนวน (เมกะวัตต์) จ�ำนวน (เมกะวัตต์)

ขยะ 5000.00 -

ขยะอุตสาหกรรม 50.00 -

ชีวมวล 5,570.00 8.00

ก๊าซชีวภาพ 600.00 -

พลังน�้า 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

วสัดเุหลือใช้ทางการเกษตร พลังงานลม พลังงาน 
แสงอาทิตย์ ฯลฯ เพื่อชดเชยและสร้างแรงจูงใจ 
เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
มีต้นทุนสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้า 
ที่ใช้เชื้อเพลิงหลัก
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 ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาต ิ
เป็นจ�านวนมาก อนัเป็นการการนัตถีงึประสทิธภิาพการท�างานขององค์การได้เป็นอย่างด ีโดยในระดบั 
ประเทศ กฟผ. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปี 2548-2558 จ�านวนทั้งหมด 
20 รางวัล โดยมาจากรางวัลประเภทต่างๆ ได้แก่ 

รางวัล
แห่งคว�มภ�คภูมิใจ

 • รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
  1 รางวัล 

 • รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น  
  7 รางวัล

 • รางวัลการด�าเนินการเพื่อสังคม และ 
  สิ่งแวดล้อมดีเด่น 6 รางวัล

 • รางวัลนวัตกรรมดีเด่น 5 รางวัล

 • รางวัลรัฐวิสาหกิจแห ่งความภูมิ ใจ  
  1 รางวัล

 ส�าหรับงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2558 กฟผ. ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น 
จากผลงานเครื่องปรับแนวสายพานส่งถ่านลิกไนต์ เหมืองแม่เมาะ อันเป็นผลงานจากผู้ปฏิบัติงาน 
กฟผ. แม่เมาะ ที่ร่วมคิดค้นและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งถ่านลิกไนต์ผ่านระบบสายพาน
ล�าเลียงที่มักประสบปัญหาเลื่อนออกจากแนวท่ีเหมาะสมท�าให้สายพานเสียหายและต้องหยุดซ่อม 
เป็นระยะๆ จึงได้ร่วมกันศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และออกแบบสร้างอุปกรณ์ต้นแบบ 
พร้อมทั้งปรับแก้ จนกระทั่งสามารถแก้ปัญหาการเลื่อนหลุดได้
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 นอกจากนี้ กฟผ. เข้ารับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล ในการประกวดและคัดเลือกองค์กรที่มีความ
เป็นเลศิด้านต่างๆ ของกจิการถ่านหนิของไทย หรอื Thailand Coal Awards 2015 โดยได้รบัรางวลั
ในประเภทเหมืองถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน ความรับผิดชอบต่อสังคม และพลังงานสร้างสรรค์

 1. รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ด้าน
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด หรือ Best 
Practice of Clean Coal Use and Technology 
in Power Generation 
 2. รางวัลชนะเลิศ (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) ด้าน
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอื Corporate Social 
Responsibility 
 3. รางวัลชนะเลิศ (เหมืองแม่เมาะ) ด้าน  
Special Sub-mission (พลังงานสร้างสรรค์) 
ในหัวข้อ ระบบสูบน�้าแบบอนุกรมต่างระดับ
อัตโนมัติ 
 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหมือง
แม่เมาะ) ด้าน Best Practice of Surface Coal 
Mining 
 ทัง้นี ้ไม่ว่าจะเป็นรางวลัทีก่ล่าวมาข้างต้น หรอื 
รางวลัอืน่ทีส่ายงานต่างๆ ของ กฟผ. ได้รบัมากต่็าง 
เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว กฟผ. 
ทุกคน และเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึง 
ความมุ่งมั่นเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งสู ่การเป็น
องค์การหลกัด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศ และ
ระดับโลก

 จากรางวลั Thailand Coal Awards 2015 ดงักล่าว เป็นประตเูปิดทางให้ กฟผ. สามารถได้รบั
รางวลัแห่งความภาคภมูใิจ ASEAN Coal Awards 2015 ในเดอืนตลุาคมทีผ่่านมา ซึง่ กฟผ. สามารถ
คว้ารางวัลทั้งหมด 4 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
อีก 1 รางวัล ดังนี้
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หน้าทีส่�าคัญควบคูก่บัการด�าเนนิงานตามภารกจิ
หลกัของ กฟผ. คือการอนรัุกษ์พลงังานและดแูล
รักษาส่ิงแวดล้อม ภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อม 
กฟผ. ดังนี้

รักษ�สิ่งแวดล้อม

	ให้ทกุหน่วยงานปฏิบตัติามกฎหมายระเบยีบ  
 มาตรฐานและข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม 
 อย่างเคร่งครัด

 ส ่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน 
 ด้านการจดัการใช้ไฟฟ้า (Demand Side 
  Management - DSM) และโครงการกลไก 
 การพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development  
 Mechanism - CDM)  เพือ่ลดการใช้พลังงาน 
 ไฟฟ้า และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

 เสริมสร ้างจิตส�านึกด ้านการอนุรักษ ์ 
 พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ม ี
 การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพท้ัง 
 ภายในองค์การและสังคมโดยรวม

	ประกาศนโยบายสิง่แวดล้อมไปสูพ่นกังาน 
 ทัง้หมดของ กฟผ. และผูเ้กีย่วข้องให้น�าไป 
 ปฏิบัติและเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือ 
 ด�าเนินการตามแนวนโยบายส่ิงแวดล้อม 
 ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
 ต่อเนื่อง

	เลือกใช้เทคโนโลยีท่ีสะอาดในการพัฒนา 
 พลังงานไฟฟ้าเพื่อให้โรงไฟฟ้าของ กฟผ.  
 สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างปลอดภัย 
 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 สนับสนุนให้ทุกโรงไฟฟ้าจัดท�าระบบการ 
 จดัการด้านสิง่แวดล้อมตามมาตรฐานสากล 
 และรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
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ผู้นำ�ด้�นการอนุรักษ์พลังงาน
 กฟผ. มุ่งสู่การเป็นผู้น�าด้านการอนุรักษ์พลังงาน ที่เน้นการสร้างประสิทธิภาพและแรงจูงใจ 
ในการลดใช้พลังงาน โดยได้ด�าเนินการด้านการจัดการใช้ไฟฟ้า (Demand Side Management -  
DSM) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน สามารถลดความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศลดลง 
ได้กว่า 3,000 เมกะวัตต์ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ 19,000 ล้านกิโลวัตต์-ช่ัวโมง และลด
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

2
) สู่บรรยากาศได้ถึง 11 ล้านตัน จากกิจกรรมส�าคัญ ได้แก่

โครงก�รฉล�กประหยัดไฟเบอร์ 5 

 ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพ
สูงจากผลิตภัณฑ์ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
จ�านวนเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงที่ได้รับ
การติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ตั้งแต่เริ่ม
โครงการจนถึงปัจจุบันรวม 21 ผลิตภัณฑ์

โครงก�รหลอดผอมเบอร์ 5 

 รณรงค์ส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆ เปลี่ยน
มาใช้หลอดผอมเบอร์ 5 ตัง้แต่ พ.ศ. 2551 จนถงึ
ปัจจุบัน มากกว่า 13 ล้านหลอด
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โครงก�รส่งเสริมก�รใช้อุปกรณ์แสงสว่�ง 
LED 

 กฟผ. ด�าเนินการโครงการน�าร่องเปลี่ยน
โคมไฟถนนภายในเขต เขื่อน โรงไฟฟ้าของ  
กฟผ. จ�านวน 8 แห่ง จากการศกึษาพบว่าหลอดไฟ 
LED สามารถลดการใช ้ไฟฟ้าได ้ประมาณ 
ร้อยละ 60-70

โครงก�รห้องเรียนสีเขียว 

 มุ ่งส่งเสริมทัศนคติ ปลูกฝังจิตส�านึกต่อ 
การใช้พลังงานอย่างประหยัดผ่านเยาวชน 
อย่างต่อเนื่องจ�านวน 414 โรงเรียน และปรับ
เป็นโรงเรียนสีเขียวแล้ว 92 โรงเรียน รวมถึง
ขยายผลสู่โรงเรียนเครือข่าย ซึ่งตั้งอยู่ใกล้เคียง
อีกกว่า 800 โรงเรียน 
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ร่วมลดโลกร้อน

 กฟผ. ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการด�าเนนิ
กิจกรรมเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ จึงได้ด�าเนินกิจกรรมด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม และพัฒนาโครงการ
ต่างๆ ของ กฟผ. ในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เช่น จัดท�าโครงการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรพัยากรป่าไม้ เพ่ือเพิม่พืน้ทีป่่าดดูซบั 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

 นอกจากนี้ กฟผ. ได้เข้าร่วมการประชุมภาคี
อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ สมยัท่ี 21 (COP21) ท่ีกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน - 11 
ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ประเทศไทยได้แสดง
เจตจ�านงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได ้
ร้อยละ 20-25 ภายใน พ.ศ. 2573 ซึ่ง กฟผ. ได้
ร่วมเจตจ�านงและขอเป็นส่วนหนึ่งในการท�าให้
โลกนีเ้ยน็ลง โดยในระยะแรก (พ.ศ. 2558-2563) 
กฟผ. จะด�าเนนิการลดก๊าซเรอืนกระจกผ่านกลไก
การด�าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม
ของประเทศ (Nationally Appropriate Mitiga-
tion Actions - NAMAs) ผ่าน 4 มาตรการ ได้แก่

 1. พฒันำโรงไฟฟ้ำทดแทนตำมแผนพฒันำ
ก�ำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศไทย (PDP 2015) 
กฟผ. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า 
ที่สะอาด และมีประสิทธิภาพสูงในการปรับปรุง
และพัฒนาโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้า

ถ่านหนิทีใ่ช้เทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุในเชงิพาณชิย์ เพือ่
เพิม่ประสทิธิภาพและควบคมุการปล่อยมลภาวะ 
เช ่น การใช้เทคโนโลยีหม้อไอน�้าแรงดันสูง 
แบบ Ultra-Supercritical ที่สามารถลดการใช ้
เชื้อเพลิงและการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
มากกว่าเทคโนโลยเีดมิไม่น้อยกว่าร้อยละ 15-20 

 2. ผลติไฟฟ้ำจำกพลงังำนหมนุเวยีน กฟผ. 
ตั้งเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้
ได้ร้อยละ 17 ภายในปี พ.ศ. 2579 โดยการพฒันา
พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ เช่น เชื้อเพลิง 
ชีวมวล พืชพลังงาน แสงอาทิตย์ ลม พลังงานน�้า  
อาทิ การปรับปรุงอุปกรณ์โรงไฟฟ้ากระบี่ให้
สามารถผลิตไฟฟ้าร่วมกับน�้ามันเตาได้ โครงการ
โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ทบัสะแก จ.ประจวบครีขีนัธ์ 
โรงไฟฟ้าพลังน�้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท 
ฯลฯ 

 3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตพลังงำน 
ภำยใต้แผนบ�ำรุงรกัษำโรงไฟฟ้ำระยะกลำง เช่น 
โครงการปรบัปรงุประสทิธภิาพโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หน่วยที่ 10-11 จังหวัดล�าปาง

 4. เพิม่ประสทิธภิำพกำรใช้พลงังำนภำยใต้
กำรด�ำเนินงำนของ กฟผ. ผ่านการด�าเนินงาน
ด้านนโยบายการอนรุกัษ์พลงังานภายในองค์การ
ทีจ่ะรณรงค์และส่งเสรมิให้ผูป้ฏบัิตงิาน กฟผ. ลด
การใช้พลังงานและใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
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รับผิดชอบชุมชนและสังคม

 กฟผ. ตระหนกัอยูเ่สมอว่า สงัคม ชมุชน และประชาชน คอื ศนูย์กลางของการพฒันาความมัน่คง 
ทางพลังงานไฟฟ้าของประเทศ จึงด�าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประจ�าทุกๆ ปีที่ กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเหล่านี้ 
มาอย่างต่อเนื่อง 

 • โครงกำรปลูกป่ำ กฟผ. เฉลมิพระเกยีรติ 
60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี ที่มีเป้าหมายปลูกป่าให้ได้ 
3,620,000 ต้น อีกทั้งยังมีการปลูกสมทบโดย
หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศอีกกว่า 5,000 ไร่ 
เพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชนในการด�าเนนิ
โครงการนี้ 

 • โครงกำรแว่นแก้วเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ที่มีเป้าหมายช่วยเหลือผู้ยากไร้ 
ทีม่ปัีญหาทางสายตา โดยในปี 2558 มเีป้าหมาย
ช่วยเหลือคนเพิ่มขึ้น 60,000 คน ต่อเนื่องจาก
ช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมาท่ีได้ช่วยเหลือ 
ไปแล้วมากกว่า 200,000 คน

 ในปี 2558 กฟผ. ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมากมาย หนึ่งในกิจกรรมที่
ส�าคัญ คือ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ถวายความจงรักภักดีและสานต่อพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีถึง 2 โครงการ ได้แก่ 
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 นอกจากนี้ กฟผ. ยังให้การสนับสนุนด้านการกีฬา ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทที่ กฟผ. สนับสนุน  
ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ได้แก่ 

 • เปตอง : ให้การสนบัสนนุงบประมาณปีละ 
5 ล้านบาท ตัง้แต่ปี 2549 ถงึปี 2559 โดยเปตอง
กวาดถึง 8 เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ 
2015 ครั้งที่ 28 ณ ประเทศสิงคโปร์ 

 • ยกน�้าหนัก : กฟผ. เป็นผู ้สนับสนุน
หลักของสมาคมยกน�้าหนักสมัครเล ่นแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งกีฬายกน�้าหนักเป็นกีฬาที่ไทย
มีผลงานและชื่อเสียงในระดับโลก 

 • เรือพาย : เป็นผู ้สนับสนุนหลักด้าน 
งบประมาณ และสถานที่แข่งขันให้แก่สมาคม 
เรอืพายแห่งประเทศ โดยใช้เข่ือนต่างๆ ของ กฟผ.  
เป็นสถานที่แข่งขัน 

 • เซปักตะกร้อ : กฟผ. ร่วมกับ สมาคม
กฬีาตะกร้อแห่งประเทศไทย และสหพนัธ์เซปัก
ตะกร้อแห่งเอเชียจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
EGAT CUP ครั้งที่ 7 เมื่อเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาตะกร้อไทยสู่สากล
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 ในก�รพัฒน�กิจก�รไฟฟ้�ของประเทศ กฟผ. ได้นำ�ปัจจัยและ
ข้อจำ�กัดต่�งๆ ม�บูรณ�ก�รเพื่อสร้�งคว�มสมดุลในทุกมิติ ทั้ง
ก�รว�งแผนกำ�ลังผลิตไฟฟ้� ก�รเลือกใช้เทคโนโลยีก�รผลิต 
กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วม ตลอดจนก�รดูแลสังคม ชุมชน และ  
ส่ิงแวดล้อม ด้วยเจตน�รมณ์และคว�มมุ่งม่ันท่ีจะพัฒน�พลังง�น
ไฟฟ้�ให้เป็นพลังท่ีสร้�งคว�มสุขให้แก่ทุกชวีติไทย ท้ังในวนัน้ี และวนัหน้� 

“กฟผ. ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย”





พ�มพครั้งที่ 1 จำนวน 5,000 เลม กุมภาพันธ 2559


