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     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดรวมกับรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหา
ไฟฟา ซึ่งไดแกการลิกไนท(กลน.) การไฟฟายันฮี (กฟย.) และการไฟฟาตะวันออกเฉียง 
เหนือ (กฟ. อน.) รวมเปนงานเดียวกันคือ “ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ” มีชื่อ
ยอวา “ กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เปนผูวาการคนแรก โดยมีอํานาจหนาที่ในการผลิต
และสงไฟฟาใหแก การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภมูิภาค เพือ่จดัจําหนายใหแก
ประชาชนตอไป 
 
การพัฒนาดานการผลิตไฟฟายุค กฟผ. 
      ในปที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้น ความตองการไฟฟาของ
ประเทศเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 29 ตอป กฟผ. จึงไดเรงพัฒนาแหลงผลิตไฟฟา คือ 

o ป พ.ศ. 2512 กฟผ. ไดกอสรางหนวยผลิตไฟฟาพลังงานความรอนขนาดใหญ
ถึง 200 เมกะวัตต ที่โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ และตอมาไดสรางหนวย
ผลิตขึ้นอีกเปน 5 เครื่อง 

o ป พ.ศ. 2513 ในเขตนครหลวง กฟผ. ไดติดตั้งเคร่ืองผลิตไฟฟากังหันแกส
ขนาด 15 เมกะวัตต ที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 เครื่องและท่ี
โรงไฟฟาพระนครใตจํานวน 2 เครื่อง 

o มีการเชื่อมโยงสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ สายอางทอง–สระบุรี–ปากชอง–นครราชสีมา อีกทั้งยังเชื่อมโยงสายสงระหวางจังหวัด
หนองคายกับเวียงจันทร เมืองหลวงของลาว และดําเนินการสงไฟฟาใหลาวใน พ.ศ. 2514 
เพื่อใชในการกอสรางเขื่อนน้ํางึม ซึ่งเขื่อนน้ํางึมเสร็จแลวจึงผลิตกระแสไฟฟาคืนไทยและ
จําหนายกระแสไฟฟาให ไทยมาจนถึงปจจุบัน 
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วิสัยทัศน  
 

“เปนองคการช้ันนําในกิจการไฟฟาในระดับสากล” โดยกําหนดให กฟผ. เปนเลิศ
ในการดําเนินงานทุกดาน ตั้งเปาให กฟผ. มีความสามารถอยูในกลุมระดับยอดเย่ียม (Top 
Quartile) เมื่อเปรียบเทียบกับผูประกอบกิจการไฟฟาอื่นๆ ในโลก โดยมีเปาหมายของการ
เปนองคการชั้นนํารวม 5 ดาน ประกอบดวย  

 Good Corporate Governance 
เปนองคการที่มีธรรมาภบิาล  

 High Performance Organization 
เปนองคการที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง  

 Operational Excellence 
เปนองคการที่มีประสิทธภิาพการดําเนินงานเปนเลิศ  

 National Pride 
เปนองคการที่สังคมไววางใจและเปนความภมูิใจของชาต ิ 

 Financial Viability 
เปนองคการที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตอการขยายงาน  
 
พันธกิจ  

 ผลิต จัดหาใหไดมา จัดสง หรือจําหนายซึ่งพลังงานไฟฟา ดําเนินธุรกิจกับพลังงาน
ไฟฟา และธุรกิจเกี่ยวกับหรือตอเนือ่งกับกิจการของ กฟผ. รวมถึงผลิต และขายลิกไนต ซึ่ง
เปนไปตามขอบเขตของ พรบ. กฟผ. ป 2511 (ฉบับปรับปรงุป 2535)  
 
วัฒนธรรมองคการ 

รักองคการ มุงงานผลิต เทิดคุณธรรม 
 
คานิยมองคการ 
 F : Fairness ตั้งมั่นในความเปนธรรม 

I : Integrity ยึดมั่นในคุณธรรม 
R : Responsibility & Accountability สํานึกในความรับผิดชอบและหนาที่ 
M : Mutual Respect เคารพในคุณคาของคน 
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พระราชบัญญัตกิารไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย พ.ศ. 2511 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2511 

เปนปที่ 23 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย พ.ศ. 2511”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี พ.ศ. 2500 
(2) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 
(3) พระราชบัญญัติการไฟฟายันฮี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2506 
(4) พระราชบัญญัติการลิกไนท พ.ศ. 2503 
(5) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2505 
(6) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 
(7) พระราชบัญญัติการไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2510  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบไฟฟา” หมายความวา สายสงไฟฟา สายจําหนายไฟฟา สถานีไฟฟา

ยอย หรือส่ิงอื่นอันเปนอุปกรณแกการสงหรือการจําหนายไฟฟา 
“เขตเดินสายไฟฟา” หมายความวา บริเวณที่ที่จะเดินสายสงไฟฟา โดยมี

ความกวางจากแนวศูนยกลางของเสาสายสงไฟฟาดานละไมเกินส่ีสิบเมตร 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ

สลับกันไปกไ็ด  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายชั้น หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 

 
วิธีบวก 
 
 จะมีการเพ่ิมข้ึนแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพ่ิมแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางที่ 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 5 
    ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 
 
 
ตัวอยางที่ 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
    ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 
 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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อุปมาอุปไมย 

 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูทีไ่ดมา และคู

ถัดไปซึง่พอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 
เปนตน 

 
แบบที่ 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกส่ิงหน่ึง  หรอืเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางที่ 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 
  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 
  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 
  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 
  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 
    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางที่ 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 
  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 
  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 
  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 
  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอาํเภอ 
    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
ตัวอยางที่ 3 ดาย : ตะเกยีง  ?  :  ? 
  ก. หลอดไฟ : ไฟฉาย    ข. เข็ม : ดาย 
  ค. แกรไฟ : ดินสอ    ง. ดินสอ : ยางลบ 
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.......  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ระดับปริญญา .... 

การแกสมการ 
เร่ืองการแกโจทยสมการ 

กรณีโจทยเปนขอความยังไมไดสรางเปนสมการมาให  มีข้ันตอนดังน้ี 
 

ข้ันที่  1            อานโจทย  หาคําถามโจทย 
                แลวระบุตวัไมทราบคา 
 

ข้ันที่  2   สรางสมการ  โดยพิจารณารายละเอียด 
      และใหสอดคลองตามที่โจทยระบุไว 
 

ข้ันที่  3      แกสมการโดยอาศัยหลกัการพื้นฐาน 
      ในการแกสมการ  หรือใชวิธีการเลือก 
         คําตอบ  แตละตัวเลือกมาแทนคา 
 

การคํานวณเก่ียวกับขาและหัวของสัตว 
 เม่ือกําหนดใหมีสัตวอยางละเทา ๆ กัน 

สูตร 
ละตัวสัตวอยางผลรวมของขา

งหมดจํานวนขาท้ัมีชนิดละจํานวนสัตว   

 
 จํานวนสัตวมีไมเทากัน (เปรียบเทียบจํานวนขา) 

หมายเหตุ 1.  จํานวนหัวของสัตว  เทากับ  จํานวนตวัของสัตว 
2.  จํานวนขาของสัตว  ขึ้นกับชนิดของสตัว ( 4  ขา  กับ  2  ขา ) 

 
1. นกแกวกับแมวเม่ือนับขา ปรากฏวาขานกแกวนอยกวาขาของแมว  8  ขา  ถามีแมว  12  ตัว   

จะมีนกแกวก่ีตัว 
1)    24      2)    22    
3)    20      4)    18 
วิธีทํา แมว   12   ตวั  มีขา   =   12  ×   4   =   48   ขา 

 นกแกวมีขา   =   48   -   8   =   40   ขา 

 ดังน้ัน มีนกแกวทั้งหมด   =   20
2
40

    ตัว 
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การเขียนภาษาใหถูกตอง 
ขอบกพรองของประโยค  มีดังน้ี 

1. ใชคําผิดความหมาย     2.   ใชคําผิดหนาที่  

3.   ใชสํานวนตางประเทศ     4.   ใชภาษาฟุมเฟอย 
5.   ใชภาษากํากวม      6.   เรียงลําดับคําไมถูกตอง 
7.   ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป   8.   ใชคําเชื่อมผิด 
1.    ใชคําผิดความหมาย  
ประโยคบกพรอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดรอนคนงานท่ีไมจําเปนออก 
ประโยคถูกตอง : เม่ืองบประมาณดําเนินการมีนอยเขาจึงตัดคนงานที่ไมจําเปนออก 
เหตุผล  : ตัดรอน   =   ตัดไมตร ี
ประโยคบกพรอง : บานหลังน้ีพังโยเยเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
ประโยคถูกตอง : บานหลังน้ีพังเน่ืองจากถูกพายุใหญพัดเม่ือสัปดาหที่แลว 
เหตุผล  : โยเย   =   โยกคลอน   ใชกับคําวา  “  พัง  ”   ไมได 
 
2. ใชคําผิดหนาที่   

 ประโยคบกพรอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีมุมานะ 
 ประโยคถูกตอง : คนเราเลือกเกิดไมได  แตเลือกอนาคตไดถามีความมุมานะ 
 เหตุผล  : “ มุมานะ ”  เปนคํากิริยา  คําที่ใชถูกตองคือคํานาม  “ ความมุมานะ ”   
     เปนคํานาม 
 ประโยคบกพรอง : อีรักถูกโดดเด่ียวจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 ประโยคถูกตอง : อีรักถูกทอดทิ้งจากโลกภายนอก  องคการกาชาดจึงไดเรียกรองใหมี 
     การชวยเหลือผูเดือดรอนในบริเวณดังกลาว 
 เหตุผล  : “โดดเด่ียว” เปนคําวิเศษณ คําที่ใชถูกตองคือคํากิริยา “ ทอดทิ้ง ” เปน 
     คํากิริยา 
 ใชสํานวนตางประเทศ 

ประโยคบกพรอง : มันเปนเวลาบายเม่ือขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม 
ประโยคถูกตอง : ขาพเจาเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหมเวลาบาย  ( ก็เปนเวลาบาย ) 
เหตุผล  : “ มันเปน... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : เธอเดินเขามาในหองพรอมดวยรอยยิ้ม 
ประโยคถูกตอง : เธอเดินยิ้มมาในหอง 
เหตุผล  : “ พรอมดวยรอยยิ้ม... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
ประโยคบกพรอง : สมรักษซอนรางอยูในเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 


