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ประวัตกิารไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

เร่ิมแรกมีไฟฟาใชในประเทศไทย 2427 - 2502  
ประเทศไทยมีไฟฟาใชเปนคร้ังแรกเม่ือป 2427 ในรัชสมัย ของพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 
ผูใหกําเนิดกิจการไฟฟาในประเทศไทย คือ จอมพลเจาพระยา สุรศักด์ิมนตรี(เจิม แสงชู

โต) เม่ือคร้ังมีบรรดาศักด์ิเปนเจาหม่ืนไวย วรนาถ โดยทานไดติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เดิน
สายไฟฟา และติด ดวงโคมไฟฟา ท่ีกรมทหารหนา ซ่ึงเปนท่ีต้ังกระทรวงกลาโหมในปจจุบัน ใน
วันท่ีเปดทดลองใชแสงสวาง ดวยไฟฟาเปนคร้ังแรกน้ัน ปรากฏวาบรรดาขุนนาง ขาราชการ และ
ประชาชน มาดูแสงไฟฟาอยาง แนนขนัดดวยความต่ืนตาต่ืนใจ เม่ือความทรงทราบฝาละอองธุลี
พระบาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ทรงโปรดเกลาฯ ใหติดต้ังไฟฟา แสงสวางข้ึน
ในวังหลวงทันที จากน้ันมา ไฟฟาก็เร่ิมแพรหลายไปตามวังเจานาย 

กิจการไฟฟาในประเทศไทย เร่ิมก็ตัวเปนรูป เปนรางข้ึนเม่ือ บริษัทจากประเทศเดนมารก 
ไดขอสัมปทานผลิตกระแสไฟฟา เพ่ือใช เดิน รถรางจากบางคอแหลม ถึงพระบรมมหาราชวัง เปน
คร้ังแรก และไดขยายการผลิตไฟฟาเพ่ือแสงสวาง โดยติดต้ังระบบผลิตท่ีม่ันคง ถาวรขึ้นท่ีวัดเลียบ 
(ท่ีต้ังการไฟฟานครหลวงในปจจุบัน) ตอมาในป 2457 โปรดเกลาใหตั้งโรงไฟฟา ข้ึนอีก 1 โรง 
เรียกวาการไฟฟาหลวง สามเสน ซ่ึงตอมา มีฐานะเปนกองหน่ึงของกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และในท่ีสุด ไดรวมเขากับกิจการไฟฟากรุงเทพฯ(วัดเลียบ) จนกลายมาเปน
การไฟฟานครหลวงในปจจุบัน ซ่ึงรับผิดชอบดูแล พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และ 
นนทบุรี รวม 3 จังหวัด 

สําหรับกิจการไฟฟาในสวนภูมิภาค เร่ิมตนอยางเปนทางการเม่ือทาง ราชการไดต้ังแผนก
ไฟฟาข้ึน ในกองบุราภิบาล กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และไดกอสรางไฟฟาเทศบาล
เมืองนครปฐมขึ้น เพ่ือจําหนายไฟฟา ใหแกประชาชน เปนแหงแรก เม่ือป 2473 จากน้ัน มาไฟฟา
จึงไดแพรหลาย ไปสูหัวเมืองตาง ๆ ขณะเดียวกัน ก็มีเอกชน ขอสัมปทาน จัดต้ังการไฟฟาข้ึน
หลายแหง ตอมาในป 2477 มีการปรับปรุงแผนกไฟฟา เปนกองไฟฟา สังกัดกรมโยธาเทศบาล 
กระทรวงมหาดไทย และภายหลังเปลี่ยนช่ือเปน กองไฟฟาภูมิภาค 

หลังจากกอสรางไฟฟาท่ีเทศบาลเมืองนครปฐมเปนแหงแรกแลว ก็มี การทยอยกอสราง
ไฟฟา ใหชุมชนขนาดใหญ ระดับจังหวัด และอําเภอ ตาง ๆ เพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ แตในชวงสงครามโลก
คร้ังท่ี 2 กิจการไฟฟา ขาดแคลนอะไหล และนํ้ามันเช้ือเพลิง ระบบผลิตชํารุดทรุดโทรม จนถึง ป 
2490 สภาวะทางเศรษฐกิจเร่ิมดีข้ึน ประเทศไทยเริ่มพัฒนาทองถิ่น ใหเจริญข้ึน ดังน้ันภารกิจของ
ไฟฟาภูมิภาค จึงหนักหนวงข้ึน รัฐบาล เร่ิมเห็นความจําเปน ในการเรงขยายการกอสรางกิจการ 
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สมรรถนะหลักของ กฟภ. 
 
วิสัยทัศน (Vision) 

กฟภ. เปนองคกรชั้นนําที่ทันสมัย มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ 
เชื่อถือได เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมที่ย่ังยืน 
 
 ภารกิจ (Mission) 

จัดหาใหบริการพลังงานไฟฟา และดําเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งดานคุณภาพและบริการ โดยการพัฒนาองคกร
อยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
 คานิยม (Core Value) 

บริการดี มีคุณธรรม 
 
 นโยบาย (Policy) 

1. นโยบายผูถือหุนภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) 
แนวนโยบายผูถือหุนภาครัฐที่มีตอรัฐวิสาหกิจ สําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาค 

มุงพัฒนาระบบจําหนายไฟฟาใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของประเทศ 
แสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจและขยายการลงทุนของธุรกิจในเครือเพื่อสรางมูลคาเพิ่มตอ
ทรัพยสิน และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

แผนระยะส้ัน 
1. การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชน/ resource sharing 
2. บริหารตนทุน/การควบคุมคาใชจายที่มีประสิทธิภาพภายใตการกํากับดูแล 
3. ประสานความรวมมือในการดาเนินงานกับการไฟฟานครหลวง 
4. ปรับปรุงโครงสรางตนทุนใหมีความชัดเจน (แยกบัญชีเชิงพาณิชยกับ

สังคม/Project Base) 
แผนระยะยาว 
1. ขยายการลงทุนไปสูธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ 
2. จัดทําแผนการบริหารทรัพยสินที่มีอยู 
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3. การพัฒนาระบบไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) และมิเตอรไฟฟาอัจฉริยะ (Smart 
Meter) ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

4. เตรียมความพรอมเพื่อรองรับการเปดเสรีในอุตสาหกรรมไฟฟา 
5. ใหความสําคัญกับลูกคา โดยพัฒนาองคกรใหเปน Customer Centric 

Organizationสรางการเรียนรู นวัตกรรม และสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรใหมี 
Productivity ที่สูงข้ึน 
 

2. นโยบายการบริหารและพัฒนาของคณะกรรมการ กฟภ. 
1. วางแผนการใชประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพ เชน การวางแผน

เรื่องDistribution Center Stock Management และการบริหารจัดการคาไฟฟา ซึ่งถือเปน
สินทรัพยที่สําคัญของกฟภ.รวมถึงการมุงเนนเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยมีปรับปรุง
กระบวนการทํางานใหรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะการพัฒนา
กระบวนการการจัดซื้อ โดยควรมีโครงการ/แผนงาน และมีตัวชี้วัดในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

2. แสวงหาโอกาสในการลงทุนและสรางธุรกิจใหม โดยควรมีหนวยงานเชิงรุกดาน 
Energy Innovation เพื่อวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการใหบริการ และพัฒนาดานพลังงาน
ไฟฟา และควรมีการวัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณากําไรท่ีเกิดจาก
นวัตกรรม นอกจากนี้ควรมีการศึกษาในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเดินสายสงระหวางประเทศ 

3. ใหความสําคัญกับลูกคา และลูกคาสัมพันธ โดยคํานึงถึงกระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมจากประชากร Generation Y มีการทํางานเชิงรุกเพื่อปองกันการสูญเสียลูกคา ผูใช
ไฟฟารายใหญ รวมทั้งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง Digital Economy รวมถึงควรจัดทํากล
ยุทธรายกลุมลูกคา 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการวางแผน Power 
Managementและ Energy Management 

5. มุงพัฒนาโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) เชน การวางแผน Smart Meter 
และ Smart Grid ในอนาคต เนื่องจากรูปแบบการผลิตกระแสไฟฟาซึ่งเปล่ียนผูใชเปนผูผลิต 
(เปล่ียนจาก Centralize เปนLocalize) 

6. สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับไฟฟา
จาก Energy Source ที่เปล่ียนแปลงไป และการวางแผนเรื่องพลังงานทดแทนเปนแผนระยะ
ยาวท่ีย่ังยืน 
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7. เนนการพัฒนาทุนมนุษย ทุนทางปญญา และสงเสริมการเรียนรู การจัดการความรู
อยางตอเนื่อง เชน การจัดตั้งคลังสมอง การเรียนรูจากคูสัญญา หรือ Sub Contract การ
ถายทอดองคความรูไปสูบุคลากรรุนตอไป 

8. คํานึงถึงหลักบรรษัทภิบาล โดยนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและหลัก
ธรรมาภิบาลมาใชเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนองคกร รวมทั้งสรางความสมดุลระหวาง
ความสามารถในการทํากําไร และทําประโยชนใหสังคมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

9. ควรเพิ่มบทบาท และยุทธศาสตรของ ENCOM ในเรื่องพลังงานทดแทน โดยให 
PEA ENCOM เขามามีสวนรวมและบทบาทในการจัดสรรสัดสวนระหวางการใชพลังงาน
ทดแทนและพลังงานหลัก ที่ชัดเจน 

3. นโยบายการบริหารและพัฒนาของผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
นโยบายการบริหารและพัฒนาของผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค ประกอบดวย 4S 

สรุปดังนี้ 
1. Strengthening เสริมสรางความมั่นคงใหกับระบบไฟฟา พัฒนาระบบไฟฟา

สําหรับเมืองใหญและอุตสาหกรรม รวมท้ังพื้นที่สําคัญตางๆ ใหครอบคลุมทั่วถึงประชาชน
ผูใชไฟทุกกลุมพัฒนาใหเปน “Super PEA” สงเสริมสนับสนุนการลงทุนดานพลังงานทดแทน
และการอนุรักษพลังงาน และสรางบุคลากรท่ีมีคุณภาพทํางานอยางมีความสุข 

2. Standardizing สรางมาตรฐานที่เปนเลิศ ทั้งดานระบบไฟฟา ความปลอดภัยและ
กระบวนการทํางานใหเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและสากล เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรม
ภายในประเทศและการคาระหวางประเทศ 

3. Smart มุงสูความทันสมัย ใหบริการดวยความรวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม ยึดหลัก
ลูกคาเปนศูนยกลาง รวมถึงพัฒนาระบบไฟฟาและระบบ ICT ใหทันสมัยรองรับ Smart Grid 
และเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรสู Smart Organization 

4. Sustainable เติบโตอยางย่ังยืน มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ สรางการเติบโตอยางสมดุลรวมกับชุมชน สังคมและ
ส่ิงแวดลอม ไปพรอมๆ กัน อีกท้ังสงเสริมพัฒนาสรางกลไกนําศักยภาพ ของพนักงานมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรสูการทํางานแบบมืออาชีพ 
 

การไฟฟาสวนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องการกาํกับดูแลกิจการที่ดี 
รวมทั้งมีเจตนารมยที่จะสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานปฏบิัติงานดวยความโปรงใส เปน
ธรรม และตรวจสอบได อันจะสงผลใหองคกรเตบิโตอยางย่ังยืนบนรากฐานที่มั่นคงและ
แข็งแกรง จงึไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการไฟฟาสวนภูมิภาค ดังนี้ 
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หลักปฏิบัติและกลไกเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคทุกระดับตองศึกษาหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคโดย
ละเอียดและปฏิบัติตามอยางเครงครัด ถือเปนวินัยในการปฏิบัติงาน ผูฝาฝนหรือละเวน ให
ถือเปนความผิดทางวินัยและใหดําเนินการลงโทษตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย
ระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับความผิดทางวินัย ทั้งนี้ 
ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นในทุกหนวยงาน มีหนาที่รับผิดชอบ กํากับดูแลใหพนักงานใน
บังคับบัญชาปฏิบัติตามคูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของการไฟฟาสวนภูมิภาคฉบับนี้อยางทั่วถึง 

การดําเนินการในกรณีที่มีการฝาฝนหรือละเวนการปฏิบัติตามคูมือฉบับนี้ ใหวินิจฉัย
ตามลักษณะการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา การหลีกเล่ียงจริยธรรมหรือความสําคัญผิด
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนงหนาที่ของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝนหรือเหตุอื่นอันควรจะ
นํามาประกอบการพิจารณา 

ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาความผิดของพนักงานผูกระทําผิดวินัยนั้น อยูในอํานาจ
ของตนท่ีจะลงโทษไดหรือไม ถาไมอยูในอํานาจ ก็ใหรายงานไปยังผูบังคับบัญชาของผูถูก
ลงโทษเหนือตนขึ้นไปเพื่อพิจารณาลงโทษตอไปตามขอบังคับการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย
ระเบียบพนกังาน พ.ศ. 2517 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
 

นิยามและความหมาย 
การกํากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสราง และกลไกการบริหารจัดการ

ภายในองคกรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการดังกลาว จะตองสะทอน
ถึงหลักสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 7 ประการโดยคณะกรรมการการไฟฟาสวน
ภูมิภาคเปนผูควบคุมกําหนดนโยบายและปฏิบัติงานดวยความสุจริตและระมัดระวังโดยมอบ
ใหผูบริหารของการไฟฟาสวนภูมิภาคเปนตัวแทนปฏิบัติงานตามนโยบายดวยทักษะความ
สุจริตและระมัดระวังดวยเชนกัน 

แนวทางปฏิบัติในการสงเสริมใหเกิดการจัดโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการท่ีดี
ภายในองคกรตามหลักสากลตองสะทอนหลักการสําคัญ 7 ประการ ดังตอไปนี้ 
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ความสําคญัของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

1. สรางความโปรงใสในการบริหารจัดการและมีมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนสากล 
2. เพิ่มความนาเชื่อถอืและความมัน่ใจแกสาธารณชน เจาของกิจการ (รัฐบาล) 
3. กอใหเกิดการสรางพันธะผูกพัน รวมถึงการสรางกรอบความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาคและคณะผูบริหาร ตอผูมสีวนไดสวนเสียและสังคม
สวนรวม ทําใหเกิดระบบความรับผิดชอบของผูบริหารตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตอเจาของกจิการ (รัฐบาล) เปนลําดับชั้นไป 

4. เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทาํงานดานตางๆ ของการไฟฟาสวนภมูิภาค เพื่อ
เปนแนวทางเสนอขอคดิเห็น ขอเสนอแนะใหกับองคกรในการปรับปรงุแกไขการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 
จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนองคกรธุรกิจของรัฐขนาดใหญที่การดําเนินงานมีสวน
สําคัญย่ิงตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีการบริหารงานเพื่อใหเกิดความ  
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สรุปสาระสําคัญการไฟฟาสวนภูมิภาค  
 

การไฟฟาสวนภูมิภาคมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการและใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี การไฟฟาสวนภูมิภาคมีสภาพเปนนิติบุคคล  
 

 “การไฟฟาสวนภูมิภาค” หมายความวา การไฟฟาสวนภูมิภาคซึ่งจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
“ผูวาการ” หมายความวา ผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของการไฟฟาสวนภูมิภาค รวมท้ังผูวาการ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  

 
การจัดต้ังการไฟฟาสวนภูมิภาค ทุน และเงินสํารอง 

ใหมีการจัดต้ังการไฟฟาข้ึนเรียกวา “การไฟฟาสวนภูมิภาค” เรียกโดยยอวา “กฟภ.” และ
ใหใชช่ือภาษาอังกฤษวา “PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY” เรียกโดยยอวา “PEA” มี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

(1) ผลิต จัดใหไดมา จัดสง และจําหนายพลังงานไฟฟา 
(2) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟาและธุรกิจอื่นท่ีเกี่ยวเนื่องหรือท่ีเปน

ประโยชนแกการไฟฟาสวนภูมิภาค  
ทุนประเดิมของการไฟฟาสวนภูมิภาคประกอบดวย 
(1) เงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2503 ขององคการไฟฟา

สวนภูมิภาค 
(2) ทรัพยสินและสินทรัพยท่ีรับโอนมาจากองคการไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

การกํากับ การควบคุมและการบริหาร 
รัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีกํากับโดยท่ัวไปซ่ึงกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค และเพื่อ

ประโยชนในการน้ี จะส่ังใหการไฟฟาสวนภูมิภาคช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคิดเห็น หรือทํา
รายงานยื่นก็ได  

ในกรณีท่ีการไฟฟาสวนภูมิภาคจะตองเสนอเร่ืองไปยังคณะรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการนํา
เร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี  
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ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เ รียกวา “คณะกรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค” 
ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน ผูวาการเปนกรรมการโดยตําแหนง และกรรมการอื่นอีกไม
นอยกวาหาคนแตไมเกินสิบสามคน ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอยูใน
ตําแหนงคราวละสามป 

 
การสราง และบํารุงรักษาซึ่งระบบการสงพลังงานไฟฟา 

เพ่ือประโยชนในการสรางและบํารุงรักษาซ่ึงระบบการสงพลังงานไฟฟา เชน สายสงศักย
สูงหรือสายสงศักยตํ่า เสา สถานีไฟฟาและอุปกรณตาง ๆ ใหพนักงานมีอํานาจท่ีจะใชสอยหรือเขา
ครอบครองอสังหาริมทรัพยในความครอบครองของบุคคลใด ๆ ซ่ึงมิใชเคหสถานของเอกชนเปน
การชั่วคราว ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) การใชสอยน้ันเปนการจําเปนสําหรับการสํารวจระบบการสงพลังงานไฟฟาและ
การ ปองกันอันตรายหรือความเสียหายท่ีจะเกิดแกระบบการสงพลังงานไฟฟา และ 

(2) ไดแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยทราบลวงหนา
ภายในเวลาอันสมควร 

ถามีความเสียหายเกิดข้ึนแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรง
สิทธิอื่น เน่ืองจากการกระทําของพนักงานดังกลาวในวรรคหน่ึง บุคคลเชนวาน้ันยอมเรียกเงินคา
ทดแทนจากการไฟฟาสวนภูมิภาคได  

 
ความสัมพันธกับรัฐบาล 

ในการดําเนินกิจการของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหคํานึงถึงความปลอดภัย ประโยชน
ของรัฐและประชาชน  

การไฟฟาสวนภูมิภาคตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอนจึงจะดําเนินการ
ตอไปนี้ได 

(1) เพ่ิมหรือลดทุน 
(2) กูยืมเงินคร้ังหน่ึงเปนจํานวนเกินหน่ึงรอยลานบาท 
(3) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินสิบลานบาท 
(4) ดําเนินการตามวัตถุประสงคของการไฟฟาสวนภูมิภาคในประเทศใกลเคียง 
(5) ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(6) จัดต้ังบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
(7) เขารวมกิจการกับหนวยงานอื่นไมวาจะเปนของเอกชนหรือของรัฐท้ังใน

ประเทศและนอกประเทศ หรือกับองคการระหวางประเทศ หรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด 
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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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ความสามารถทางดานเหตุผล 
การสรุปเหตผุลตามหลักตรรกศาสตร แบงได  5  ประเภท 

1. การสรุปเหตผุลแบบมีเงื่อนไข 

 ขอความที่โจทยกําหนดมา คําถาม คําตอบ 
 เหต ุ ผล เหต ุ ผล 

กรณีที่ 1 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีฝนตก ดังน้ัน วันนี้แดดออก 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (ผล) ไมใช (เหตุ) 

กรณีที่ 2 ถาฝนตก แลวแดดออก 
วันนี้แดดไมออก 

ดังน้ัน 
วันน้ีฝนไมตก 

 
 เหต ุ ผล ผล สรุปไมได 

กรณีที่ 3 ถาฝนตก แลวแดดออก วันน้ีแดดออก สรุปแนนอนไมได 
 

 เหต ุ ผล ไมใช (เหตุ) สรุปไมได 
กรณีที่ 4 ถาฝนตก แลวแดดออก วันนี้ฝนไมตก สรุปแนนอนไมได 

 
1. ถาฝนตกแลว  แดดจะออก  วันน้ีฝนตก  ฉะนั้น 

1)    วันน้ีแดดไมออก    2)    วันน้ีแดดออก    
3)    วันน้ี  ฟารอง    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. ในนาตองมีขาว  ที่ของฉันไมมีขาว  ฉะนัน้ 
1)    ขาวตายหมด    2)    นาของฉันไมมีขาว    
3)    ที่ของฉนัไมใชนา    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 3 

3. เสมาไปโรงเรียน  เสมาจะไดรับความรู  แตเสมาไมไดไปโรงเรียน  ฉะนั้น 
1)    เสมาโง     2)    เสมาขี้เกียจ    
3)    เสมาไมไดรับความรู   4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

4. หากรัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน  เรไรจะเลิกใชรถยนต  เรไรเลิกใชรถยนต  ฉะนั้น 
1)    รัฐบาลขึน้ราคาน้ํามัน   2)    รัฐบาลไมขึ้นราคาน้ํามัน   
3)    รัฐบาลอาจจะขึ้นราคาน้ํามัน  4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
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ตอบ 4 
5. ฤดูมรสุมทําใหฝนตกหนัก  ฝนตกหนักทาํใหนํ้าทวม  แตวันน้ีนํ้าไมทวม 

1)    วันน้ีไมใชฤดูฝน    2)    วันน้ีไมใชฤดูมรสุม    
3)    วันน้ีไมมีฝน    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

2. การสรุปเหตผุลแบบเชงิบงัคับ 
6. นกทุกตวับินได  หนูเปนนก  ขอสรุปใดเปนจริง 

1)    หนูบินไมได    2)    หนูบินได    
3)    หนูไมใชนก    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 2 

7. สุนัขเปนสตัวที่มีเขา  เจาปุยเปนสุนัข  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    เจาปุยมีเขา    2)    เจาปุยไมมีเขา    
3)    เจาปุยเหาได    4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 1 
 

8. นักวิทยาศาสตรทุกคนฉลาด  อะตอมฉลาด  ขอสรุปใดเปนจริง 
1)    อะตอมเปนนักวิทยาศาสตร  2)    อะตอมเปนนักฟสิกส    
3)    อะตอมไมไดเปนนักวทิยาศาสตร 4)    ยังสรุปแนนอนไมได 
ตอบ 4 

9. ตํารวจบางคน  ด่ืมสุรา  ปรีชาเปนตํารวจ  จะสรุปไดวา 
1)    ปรีชาด่ืมสุรา   2)    ปรีชาไมด่ืมสุรา    
3)    ปรีชาด่ืมสุราหรือไมด่ืมสุรา  4)    ถูกทั้งขอ 1  และ 2 
ตอบ 3 

3. การสรุปเหตผุลแบบเปรยีบเทียบ 
10. แดงสูงกวาดํา  ดําสูงกวาขาว  ขาวสูงเทากับเขียว  ใครสูงที่สุด 

1)    แดง    2)    เขียว    
3)    ดํา     4)    ขาว 
ตอบ 1 

11. สมพรแกกวาสมศรี  สมโชคออนกวาโชคดี  โชคดีออนกวาสมศรี  ใครอายุนอยที่สุด 
1)    สมพร    2)    สมศรี    
3)    สมโชค    4)    โชคดี 
ตอบ 3 
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การวิเคราะหสรุปเหตุผลทางโอเปอรเรต (Operate) 
 

1. Operate  แบบตัวเลข 
 

1.  2  *  3 =   7 
  4  *  5 =   21 
  3  *  4 =   ? 

ก. 11  ข.  12  ค.  13  ง.  14  < หนายกกาํลังสองแลวนํามาบวกกับหลัง> 
 

2.  2  *  3 =   11 
  4  *  5 =   29 
  3  *  4 =   ? 
 ก.   17  ข.  18  ค.  19  ง.  20  < หลังยกกําลังสองแลวนํามาบวกกับหนา> 
 

3. 2  *  3 =   15 
  4  *  5 =   45 
  3  *  4 =   ? 
 ก.  22  ข.  24  ค.  26  ง.  28  < หนาบวกกับหลังแลวนํามาคูณกับหลัง>

  
 

2. Operate  แบบตัวแปร 
 

4.  2  *  3 =   7 
 A  *  5 =   21 
 3  *  4 =   13 

 ก.   3  ข.  4  ค.  5  ง.  6  < หนายกกาํลังสองแลวนํามาบวกกับหลัง> 

 
5.  2  *  3 =   11 

  4  *  A =   29 
  3  *  4 =   19 
 ก.   3  ข.  4  ค.  5  ง.  6  < หลังยกกําลังสองแลวนํามาบวกกับหนา> 
 

6.  2  *  A =   15 
 4  *  5 =   45 
 3  *  4 =   28 

 ก.   3  ข.  4  ค.  5  ง.  6  < หนาบวกกับหลังแลวนํามาคูณกับหลัง> 

 



16 
 

ตาราง  กราฟ  และแผนภูมิ 
เทคนิคการทําขอสอบแบบตาราง 

1. ใหยุบตวัเลขใหเหลือเพียง  2  หรือ  3  หลัก 

2. ถาโจทยถามมากกวาหรือนอยกวาใหนําเลขมาลบกันกอนแลวคอยคํานวณตวัเลข 

3. ถาโจทยใหหาชวงระหวางป  และมีคําวาโดยเฉลี่ย  ใหหารดวยจํานวนป 

4. สูตรการคํานวณ  ใหดูในเรื่องรอยละเปอรเซ็นต 

คําสั่ง  ในขอสอบจะประกอบดวยขอมูลชุดหน่ึงในรูปขอตารางและในแตละขอจะมีคําถามกับตวัเลือก  1 
– 4  มาใหใหศึกษาขอมูลทีกํ่าหนดแลวนําความรูที่ไดจากขอมูลดังกลาวมาพิจารณาตอบคําถาม 

ตารางที่  1  พ้ืนที่เพาะปลูกชนิดตางๆ แยกตามภาคป  2552 
                         หนวย  :  ไร 

ภาค ขาวโพด ยาสูบ ถ่ัวเขียว ขาวจาว 
เหนือ 28,862 38,438 32,882 99,990 
กลาง 34,280 42,495 28,889 126,440 
ใต 28,975 32,735 36,250 94,123 

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 27,364 31,295 33,330 94,789 
 

1. ภาคใตมีพ้ืนทีเ่พาะปลูกยาสบูคิดเปนก่ีเปอรเซ็นตของพื้นที่เพาะปลกูขาวจาว 

1.  27 %     2.  35 %    
3.  42 %     4.  63 % 

2. ภาคใดมีพ้ืนที่การเพาะปลูกของพืชทุกชนิดรวมกันนอยที่สุด 

1.  ภาคเหนือ     2.  ภาคกลาง   
3.  ภาคใต     4.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวมากกวาพ้ืนทีก่ารเพาะปลูกถั่วเขียวอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  97         2.  รอยละ  117   
3.  รอยละ  217     4.  รอยละ  317 

4. พ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคเหนือนอยกวาพ้ืนที่การเพาะปลูกของภาคกลางอยูรอยละเทาใด 

1.  รอยละ  13     2.  รอยละ  17   
3.  รอยละ  24                4.  รอยละ  32 

5. พ้ืนที่การเพาะปลูกขาวจาวของภาคเหนือรวมภาคใตคิดเปนรอยละเทาใดของภาคกลาง 

1.  รอยละ  65           2.  รอยละ  82   
3.  รอยละ  154     4.  รอยละ  215 
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6. จากสถิติที่ผานมาพบวาพ้ืนที่การเพาะปลกูขาวจาว  1  ไร  จะมีผลผลิต  0.45  ตนั  และ

ประเทศไทยไดสงขาวจาวออกที่เปนผลผลิตป  2552  ไปจําหนายแลวจํานวน  150,000  ตัน  

อยากทราบวายังเหลือขาวจาวที่จะใชบริโภคภายในประเทศคิดเปนปริมาณกี่ตัน 

1.  26,750  ตัน     2.  36,750  ตัน   
3.  136,750  ตัน            4.  236,750  ตัน 

7. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวถูกตอง 

1.  ผลผลติในภาคกลางจะมากกวาทุกๆ ภาคเพราะมีพ้ืนที่เพาะปลกูมากที่สดุ 
2.  ภาคใตเปนภาคที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกนอยกวาทุกๆ ภาค 
3.  พ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวมีมากกวารอยละ  50  ของพื้นที่การเพาะปลูกพืชทั้ง  4  ชนิด 
4.  ถาจัดเรียงพ้ืนที่เพาะปลกูจากมากไปหานอยจะไดดังน้ีคือขาวจาว  ถั่วเขียว  ยาสูบและ
ขาวโพดตามลําดับ 

8. สัดสวนของพืน้ที่เพาะปลูกขาวจาว  :  ขาวโพด  :  ยาสูบ  ใกลเคยีงกับขอใด 

1.  17  :  5  :  6    2.  7  :  15  :  4   
3.  13  :  8  :  7            4.  11  :  4  :  7 

9. อัตราสวนของพื้นที่เพาะปลกูถั่วเขียวระหวางภาคเหนือกับภาคกลางใกลเคียงกับขอใด 

1.  7  :  5     2.  8  :  7   
3.  11  :  8     4.  5  :  3 

10. จากขอมูลขางตนขอใดกลาวไมถูกตอง 

1.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวมากกวาพ้ืนทีเ่พาะปลูกขาวโพดอยู
ประมาณรอยละ  250 
2.  ภาคใตมีพ้ืนที่เพาะปลูกขาวโพดนอยกวาพ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวอยูประมาณรอยละ  225 
3.  อัตราสวนระหวางพ้ืนที่เพาะปลูกขาวจาวกับพ้ืนที่เพาะปลูกถัว่เขียวมีคาประมาณ  3  :  1 
4.  ถาจัดเรียงพ้ืนที่เพาะปลกูจากมากไปหานอยจะไดดังน้ีคือขาวจาว  ยาสูบ  ถั่วเขียวและ
ขาวโพดตามลําดับ 
 

ตารางที่  2  พ้ืนที่เพาะปลูกและผลผลิตขาวนาปกับขาวนาปรัง 

ป 
พ้ืนท่ีเพาะปลูก  (  1,000  ไร  ) ผลผลิต  (  1,000  ตัน ) 

ขาวนาป ขาวนาปรัง ขาวนาป ขาวนาปรัง 
2548 47,849 2,120 12,398 925 
2549 53,198 2,378 14,132 1,198 
2550 50,920 2,673 13,743 1,413 
2551 53,554 3,039 12,295 1,606 
2552 59,378 4,275 15,196 2,295 
รวม 264,999 14,485 67,764 7,437 
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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 
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ประโยคถูกตอง : สมรักษสวมเสื้อคลุมสีนํ้าเงิน 
เหตุผล  : “ ซอนราง... ”  เปนสํานวนตางประเทศ 
 
3. ใชภาษาฟุมเฟอย 

ประโยคบกพรอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแกมาแตด้ังเดิม 
ประโยคถูกตอง : ชาติไทยเปนชาติเกาแก 
เหตุผล  : “ เกาแก ”  กับ  “ ด้ังเดิม ”  มีความหมายเหมือนกัน  ควรเลือกคําใดคํา
หน่ึง 
ประโยคบกพรอง : ผูตั้งเคหสถานบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสุทธิ ์
ประโยคถูกตอง : ผูตั้งบานเรือนอยูในเมืองยอมไดรับอากาศที่ไมบริสทุธิ ์
เหตุผล  : “เคหสถาน”  กับ “บานเรือน” มีความหมายเหมือนกัน ควรเลือกคําใด
คําหน่ึง 

4. ใชภาษากํากวม 

ประโยคบกพรอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยงฉันดี 
ประโยคถูกตอง : มีแตคนชมวาแมเลี้ยง+ฉันดี  หรือมีแตคนชมวาแม+เลีย้งฉันดี   
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ แมเลี้ยง ”  ตีความหมายได  2  นัย 
ประโยคบกพรอง : ใหพนักงานเชือ่ฟงนายจางทุกคน 
ประโยคถูกตอง : ใหพนักงานทุกคนเชื่อฟงนายจาง 
เหตุผล  : กํากวมตรงคําวา  “ ทุกคน ”  ตีความหมายได  2  นัยคือ  พนักงานทุก
คน    
     นายจางทุกคน 

5. เรียงลําดับคําไมถูกตอง 

ประโยคบกพรอง : ฝนตกหนักจนทางขางหนามองไมเห็น 
ประโยคถูกตอง : ฝนตกหนักจนมองไมเห็นทางขางหนา 
ประโยคบกพรอง : เขาไมทราบสิง่ถูกตองวาเปนอยางไร 
ประโยคถูกตอง : เขาไมทราบวาส่ิงถูกตองเปนอยางไร 
ประโยคบกพรอง : เวียตกงบุกหมูบานโจมตใีกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคถูกตอง : เวียตกงบุกโจมตีหมูบานใกลกรุงพนมเปญ 
ประโยคบกพรอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันคือสอบเขารับราชการใหไดในขณะนี ้
ประโยคถูกตอง : ความปรารถนาสูงสุดของดิฉันในขณะนีค้ือสอบเขารับราชการใหได 
ประโยคบกพรอง : อยางจริงใจผมนับถือคุณตัง้แตพบกันครัง้แรก 
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ประโยคถูกตอง : ผมนับถือคุณอยางจริงใจตั้งแตพบกันครัง้แรก 

6. ประโยคไมจบเพราะขาดสวนสรุป 

ประโยคบกพรอง    
-    เด็ก ๆ  กับงานศิลปะไมวาจะเปนการวาดภาพ  การปน  การประดิษฐสิ่งของตาง ๆ  

ลวน เปนผลงานที่มาจากจินตนาการของเด็กที่ถายทอดลงในงานลักษณะตาง ๆ 
-    บานริมคลองที่เคยมีพระมาบิณฑบาตตอนเชา ๆ  มีเรือพายมาขายกวยเตี๋ยว  ตอนบาย  

ขายกาแฟ  ขนมครก  สวนที่แพริมนํ้าก็จะขายผลไม  เด็กเล็ก ๆ  วิ่งเลน  กระโดดน้ํา  
สงเสียงเจ๊ียวจาว 

-    การส่ือสารสมัยใหมเปนตนวา  วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  หนังสือพิมพ  โทรเลขและโทรทัศน 
- นักวิทยาศาสตรนําสวนตาง ๆ  ของพืชซ่ึงใชทําสมุนไพรได 
 

7. ใชคําเชื่อมผิด 

ประโยคบกพรอง : คําวายาเสพตดิไมใชมีเฉพาะฝน  เฮโรอีน  รวมทั้งกัญชาเทาน้ัน  แตยังรวม 
ไปถึงยากระตุนประสาทและยาหลอนประสาท 

ประโยคถูกตอง : คําวายาเสพตดิไมใชมีเฉพาะฝน  เฮโรอีน  หรือกัญชาเทาน้ัน  แตยังรวม 
ไปถึงยากระตุนประสาทและยาหลอนประสาท 

ประโยคบกพรอง : เม่ือดิฉันเปนวัยรุน  ดิฉันใฝฝนอยากเปนนางสาวไทย  ทั้ง ๆ  ที่มีปาสง 
เขาประกวด 

ประโยคถูกตอง : เม่ือดิฉันเปนวัยรุน  ดิฉันใฝฝนอยากจะเปนนางสาวไทย  เพราะทีมี่ปา 
สงเขาประกวด 

ประโยคบกพรอง : เขาเขาเรยีนภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอซึ่งเขาใชภาษาอังกฤษไดดีอยูแลว 
ประโยคถูกตอง : เขาเขาเรยีนภาษาอังกฤษอยางสมํ่าเสมอทั้ง ๆ  เขาใชภาษาอังกฤษไดดีอยูแลว 

 
การเรียงประโยค 
1.      หาขอขึ้นตนประโยค  โดยยึดหลักดังน้ี 

  1.1  คํานาม  รวมทั้งคํา  “การ+กริยา”  และ “ความ+ วิเศษณ”  
  1.2  ชวงเวลา  รวมทั้งคํา เม่ือ  ใน  (ชวงเวลาถาไมขึ้นตนก็จะอยูประโยคสุดทาย) 
  1.3  คําเชื่อมบางคํา  เน่ืองจาก  แมวา  ถา  หาก  คําเหลาน้ีจะขึ้นตนไดตองรวมกับคํานาม 
  1.4  หนังสือราชการ  ขึ้นตนดวย  ตาม  ตามที่  ดวย 
 

2.     คําเชื่อมที่เปนคํามาตรฐานมี 11 คําคือ  ที่  ซ่ึง  อัน เพ่ือ ใน  โดย  ดวย  สําหรับ  ของ  จาก  ตาม                     
        คําเหลาน้ี  ข้ึนตนประโยคไมได    ยกเวนคําวา ใน+นาม จาก+นาม  ตาม+ขอบังคับ  ตาม+ 



21 
 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
 
คอมพิวเตอร หมายถึงเคร่ืองคํานวณชนิดหน่ึงท่ีทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

ซ่ึงสามารถจําขอมูลและคําส่ังได  โดยการนําไปเก็บไวในหนวยความจํากอน  หลังจากน้ัน
คอมพิวเตอรจะทําการดึงคําส่ังออกมาเพื่อนําไปปฏิบัติ  และจะใหผลลัพธตรงกับความตองการ
ของผูใช 

 จุดเดนของคอมพิวเตอร  คือ 
1. สามารถท่ีจะจดขอมูลได 
2. มีความนาเช่ือถือ 
3. สามารถทําการคํานวณไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
4. สามารถใชในการควบคุมเคร่ืองมือตาง ๆ  ท้ังในดานอุตสาหกรรม  ดาน

การแพทยและอื่น ๆ 
   ขอมูลและสารสนเทศ  (Data and Information) 

 ขอมูล  หมายถึง  วัตถุดิบหรือขอเท็จจริง  ซ่ึงถูกรวบรวมและใชเปนสวนนําเขา
ของคอมพิวเตอรเชน  ช่ือ  ท่ีอยู  เบอรโทรศัพท 

 สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลซ่ึงมีการประมวลผลแลว  และถูกจัดระเบียบใหอยู
ในรูปแบบท่ีเปนประโยชน 
   ระบบสารสนเทศ  (Information Systems) 

ระบบสารสนเทศ  (IS)  หมายถึง  ระบบซ่ึงรวบรวมและมีการจัดการขอมูลใหอยู
ในฟอรมท่ีเปนประโยชน  หรือเปนระบบซึ่งจัดหาสารสนเทศสําหรับฟงกชันของการดําเนินการ
อยางหน่ึง  ซ่ึงระบบน้ีมีอยู  2  ประเภทคือ 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  (Management Information System  
หรือ  MIS) หมายถึง  ระบบซ่ึงรวบรวมสารสนเทศสําหรับใชเพ่ือการบริหาร  ในการทําการตัดสินใจ
ทุกวันเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท  เชน  รายงานการขาย  รายการส่ิงของ  เปนตน 

2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  (Decision Support System  หรือ  DSS)  
หมายถึง  ระบบซ่ึงจะชวยในการบริหารเพ่ือทําการตัดสินใจในเรื่องอนาคต  ทิศทางระยะยาวของ
บริษัท  และผลผลิตและบริการ DSS  อาจจะเริ่มตนดวยสารสนเทศเหมือนกับ  MIS  แตจะ
ดําเนินการภายใตการตลาดและแนวโนมของสังคม 

 
ปจจัยตาง ๆ  สําหรับที่จะพิจารณาใชคอมพิวเตอร  มีดังน้ี 

1. เปนงานท่ีทําประจํา 
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 ระบบเครือขาย 

หมายถึง  ระบบการส่ือสารขอมูลท่ีประกอบดวยผูสง  ผูรับ  และตัวกลางในการสง  
สําหรับระบบเครือขายพ้ืนฐานจะประกอบดวยผูสงและผูรับอยางละ  1  แตสําหรับระบบเครือขาย
ขอมูลขนาดใหญข้ึนไปจะมีผูรับและผูสงมากข้ึน  และระยะทางการสื่อสารขอมูลก็อาจไกลกันมาก  
เชน  การสื่อสารขอมูลขามประเทศ  หรือขามทวีปเปนตน  เครือขายจะมีอยูดวยกันหลายประเภท  
ดังน้ี 

1. เครือขายระยะไกล  (WAN : Wide Area Network)  เปนเครือขายท่ีมีขนาด
ใหญท่ีมีขอบเขตกวางไกลครอบคลุมท่ัวประเทศและระหวางประเทศ  ซ่ึงเครือขายน้ีอาจ
ประกอบดวยเครือขายยอย  เชนLAN  หรือ  MAN  ตอรวมกันเปนเครือขาย  โดยปกติมีอัตราการ
สงขอมูลตํ่า  และมีความผิดพลาดในการสงขอมูลสูง  การสงขอมูลอาจใชอุปกรณพวกโมเด็มมา
ชวย 

2. เครือขายระดับเมือง  (MAN : Metropolitan Area Network)  เปนเครือขาย
ท่ีครอบคลุมท้ังตัวเมือง  เชน  การแพรขอมูลภาพดวยระบบเคเบิลทีวี  หรือการสงขอมูลดวย
คลื่นวิทยุ 

3. เครือขายทองถ่ิน  (LAN : Local Area Network)  เปนเครือขายเฉพาะท่ี  
ครอบคลุมเขตไมกวางนัก  (ไมกี่กิโลเมตร)  เชน  เครือขายภายในอาคารหนึ่ง ๆ  LAN  น้ันจะสง
ขอมูลดวยความเร็วสูง  (หลาย ๆ  Mbps)  และอัตราความผิดพลาดของขอมูลตํ่า 
  อุปกรณคอมพิวเตอรในระบบเครือขาย 

 1. Modem  ยอมาจาก  MOdulate/DEModulate  คือ  อุปกรณท่ีเปลี่ยน
สัญญาณดิจิตอลเปนสัญญาณอนาลอก  (Modulation)  หรือเปลี่ยนสัญญาณอนาลอกเปนสัญญาณ
ดิจิตอล  (Demodulate) 

อัตราการสงขอมูลของ  Modem  มีหนวยวัดเปน  BPS  (Bits Per Second)  
และมีการสงแบบอนุกรม  (Serial Transmission)  คือ  จะสงขอมูลทีละบิตในหนึ่งเวลา 

โมเด็มแบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
1) Acoustic Coupler Modem  เปนโมเด็มท่ีใชรวมกับเคร่ืองรับ

โทรศัพท  โดยใชหูโทรศัพทวางบนโมเด็ม  มีขอดี  คือ  สามารถตอกับเคร่ืองรับโทรศัพทไดทุก
เคร่ือง 

2) Direct Connect Modem  เปนโมเด็มท่ีสามารถเคลื่อนยายไปใช
กับคอมพิวเตอรเคร่ืองอื่น ๆ  ได  โดยตองตอสายโดยตรงเขากับสายโทรศัพท  โมเด็มประเภทน้ี
อาจติดต้ังอยูภายในเคร่ืองคอมพิวเตอรเลยก็ได  ซ่ึงเรียกวา  Internal Modem 

3) Smart Modem  เปนโมเด็มท่ีใชกันอยูในปจจุบัน  เปนโมเด็มแบบ  
Direct Connect Modem  แตมีตัวไมโครโพรเซสเซอรติดอยูดวย  ทําใหมีความสามารถพิเศษ 
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 โปรแกรมประยุกตใชงานประเภทตางๆ 
 

โปรแกรมตารางทําการ (Spreadsheets) 
เปนซอฟตแวรท่ีมีไวใหผูใชสรางตารางและจัดระบบการเงิน โดยการใสขอมูลลงในแถว 

(Row) และสดมภ (Column) จัดเรียงเปนตะแกรงบนจอภาพของคอมพิวเตอร ตัวอยางของ
โปรแกรมตารางทําการท่ีสําคัญ ไดแก VisiCalc, Multiplan, Lotus 1–2–3, Microsoft Excel, 
Quattro Pro เปนตน 

 ประโยชนของโปรแกรมตารางทําการ คือ 
1.  เตรียมการและจัดการวิเคราะหงบประมาณทางการเงินเพื่อเสนอผูบริหาร 
2. ทําการพยากรณยอดขายโดยดูจากแนวโนมในอดีต และสรางคาพยากรณ

ในอนาคตไดดวย 
3. ควบคุมระบบสินคาคงคลัง 
4. กําหนดราคาสินคาโดยใชขอมูลตนทุนของสินคาเปนตัวกําหนด 
5. วิเคราะห Product Performance โดยอาศัยปจจัยจากตนทุนของการผลิต 

ยอดขายและความพอใจของลูกคา 
6. มีการวิเคราะหขอมูลและแสดงผลเปนกราฟเพื่อชวยในการตัดสินใจ 
7. ใชในการวิเคราะหหาหนทางของการลงทุนและวิเคราะหคาใชจาย 

ความสามารถที่เปนจุดเดนของโปรแกรมตารางทําการ คือ การคํานวณไดเอง
โดยอัตโนมัติ (Automatic Recalculating) นอกจากน้ียังสามารถใชในการสรางแบบจําลองเพื่อ
ใชในการตัดสินใจภายใตคําถามประเภท “What If” คําถามประเภทนี้หมายความวา จะเกิดอะไร
ข้ึนถาหากวาปจจัยบางอยางเปลี่ยนไป เชน จะเกิดอะไรขึ้นถาหากวาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตข้ึน
ราคาไปอีก 10% เปนตน 

ตําแหนงที่บันทึกขอมูล เซลลแตละเซลลท่ีปรากฏในตาราทําการน้ัน จะบงบอกถึง
ตําแหนงของแถวละสดมภ ซ่ึงเซลลท่ี A1 น้ัน ปกติจะเรียกวา Home Address โดยสดมภสุดทาย
ของ Lotus 1–2–3 ก็คือ  IV  

Control Panel หรือ Status Line จะประกอบดวยขอสนเทศของการใชงานในระบบ
กระดาษทําการ โดยท่ี Control Panel จะเปลี่ยนแปลงสารสนเทศของการใชงานไปตามการเลือก
ของผูใชงาน ตัวอยางของ Control Panel ไดแก Cell Pointer, Menu Line และ Mode Indicator 

กราฟก เปนความสามารถดานหน่ึงของโปรแกรมตารางทําการ โดยโปรแกรมจะ
สรางรูปกราฟแบบตาง ๆ เพ่ือใชในการตัดสินเพื่อวางแผน หรือเลือกยุทธวิธีดําเนินงาน แผนภูมิท่ี
เลือกสรางจะประกอบดวยกราฟตาง ๆ ท่ีใชงานตามความเหมาะสม ดังน้ี 
 



24 
 

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2550 
เปนปที่ 62 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ระบบคอมพิวเตอร” หมายความวา  อุปกรณหรือชุดอุปกรณของ

คอมพิวเตอรที่เชื่อมการทํางานเขาดวยกัน โดยไดมีการกําหนดคําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือส่ิงอื่นใด 
และแนวทางปฏิบัติงานใหอุปกรณหรือชุดอุปกรณทําหนาที่ประมวลผลขอมูลโดยอัตโนมัติ 

“ขอมูลคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูล ขอความ คําส่ัง ชุดคําส่ัง หรือ
ส่ิงอื่นใดบรรดาที่อยูในระบบคอมพิวเตอรในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอรอาจประมวลผลได 
และใหหมายความรวมถึงขอมูลอิ เ ล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสดวย 

“ขอมูลจราจรทางคอมพิวเตอร” หมายความวา ขอมูลเกี่ยวกับการ
ติดตอส่ือสารของระบบคอมพิวเตอร ซึ่งแสดงถึงแหลงกําเนิด ตนทาง ปลายทาง เสนทาง 
เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตอส่ือสาร
ของระบบคอมพิวเตอรนั้น 

“ผูใหบริการ” หมายความวา 
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(1) ผูใหบริการแกบุคคลอื่นในการเขาสูอินเทอรเน็ต หรือใหสามารถติดตอถึง
กันโดยประการอื่น โดยผานทางระบบคอมพิวเตอร  ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการใหบริการในนาม
ของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 

(2) ผูใหบริการเก็บรักษาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อประโยชนของบุคคลอื่น 
“ผูใชบริการ” หมายความวา ผูใชบริการของผูใหบริการไมวาตองเสียคาใช

บริการหรือไมก็ตาม 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
หมวด 1 

ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร  
มาตรา 5  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน

การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 6  ผูใดลวงรูมาตรการปองกันการเขาถึงระบบคอมพิวเตอรที่ผูอื่น
จัดทําข้ึนเปนการเฉพาะ ถานํามาตรการดังกลาวไปเปดเผยโดยมิชอบในประการที่นาจะเกิด
ความเสียหายแกผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา 7  ผูใดเขาถึงโดยมิชอบซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรที่มีมาตรการปองกัน
การเขาถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิไดมีไวสําหรับตน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา  8   ผู ใดกระ ทําด วยประการใดโดยม ิชอบด วยว ิธ ีการทาง
อิเล็กทรอนิกสเพื ่อดักรับไวซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรของผูอื่นที่อยูระหวางการสงในระบบ
คอมพิวเตอร และขอมูลคอมพิวเตอรนั ้นมิไดมีไวเพื ่อประโยชนสาธารณะหรือเพื่อให
บุคคลทั่วไปใชประโยชนได ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  


