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ความรูเกี่ยวกับ กฟผ. 
 

 

 

 

 

     เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 รัฐบาลไดรวมกับรัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบในการจัดหา

ไฟฟา ซึ่งไดแกการลิกไนท ( กลน .) การไฟฟายันฮี (กฟย .) และการไฟฟา

ตะวันออกเฉียงเหนือ  (กฟ. อน.) รวมเปนงานเดียวกันคือ “ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย ” มีช่ือยอวา “ กฟผ.” มีนายเกษม จาติกวณิช เปนผูวาการคนแรก  โดยมีอํานาจหนาที่

ในการผลิตและสงไฟฟาใหแก  การไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค เพ่ือจัด

จําหนายใหแกประชาชนตอไป 

 

การพัฒนาดานการผลิตไฟฟายุค กฟผ. 

      ในปที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดตั้งขึ้น ความตองการไฟฟาของ

ประเทศเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 29 ตอป กฟผ. จึงไดเรงพัฒนาแหลงผลิตไฟฟา คือ 

o ป พ.ศ. 2512 กฟผ. ไดกอสรางหนวยผลิตไฟฟาพลังงานความรอนขนาดใหญ

ถึง 200 เมกะวัตต 54 ที่โรงไฟฟาพระนครใต จังหวัดสมุทรปราการ  และตอมาไดสรางหนวย

ผลิตขึ้นอีกเปน 5 เครื่อง 

o ป พ.ศ. 2513 ในเขตนครหลวง กฟผ . ไดติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟากังหันแกส

ขนาด 15 เมกะวัตต  ที่โรงไฟฟาพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 เครื่องและที่

โรงไฟฟาพระนครใตจํานวน 2 เครื่อง 

o มีการเช่ือมโยงสายสงไฟฟาแรงสูงระหวางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียง  

เหนือ สายอางทอง–สระบุรี–ปากชอง–นครราชสีมา อีกทั้งยังเช่ือมโยงสายสงระหวางจังหวัด

หนองคายกับเวียงจันทร  เมืองหลวงของลาว และดําเนินการสงไฟฟาใหลาวใน พ .ศ. 2514 

เพ่ือใชในการกอสรางเขื่อนน้ํา งึม ซึ่งเขื่อนน้ํางึมเสร็จแลวจึงผลิตกระแสไฟฟาคืนไทยและ

จําหนายกระแสไฟฟาให ไทยมาจนถึงปจจุบัน 

o ใน ป พ.ศ. 2514 ไดสรางเขื่อนสิรินธร ที่จังหวัดอุบลราชธานีแลวเสร็จและในป 

พ.ศ.2515 ไดสรางเขื่อนจุฬาภรณ ที่จังหวัดชัยภูมิแลวเสร็จ 

http://www.egat.co.th/index.php?option=com_glossary&Itemid=682&id=103&letter=%E0%B8%A1
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วิสัยทัศน  
 

“เปนองคการช้ันนําในกิจการไฟฟาในระดับสากล” โดยมีเปาหมายของการเปน

องคการช้ันนํารวม 5 ดาน ประกอบดวย 

• Good Corporate Governance 

เปนองคการที่มีธรรมาภิบาล  

• High Performance Organization 

เปนองคการที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง  

• Operational Excellence 

เปนองคการที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนเลิศ  

• National Pride 

เปนองคการที่สังคมไววางใจและเปนความภูมิใจของชาติ  

• Financial Viability 

เปนองคการที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตอการขยายงาน  

 

57พันธกิจ57  

• ผลิต จัดหาใหไดมา จัดสง จําหนาย พลังงานไฟฟา และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

รวมถึงการผลิตและขายลิกไนต 

57ทิศทางยุทธศาสตร 

• เสริมสรางความแข็งแกรงของธุรกิจหลัก 

•  สรางการเจริญเติบโตจากธุรกิจเกี่ยวเนื่อง 

• เปนองคการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี หวงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

• เปนองคการสมรรถนะสูงที่พรอมรับการเปล่ียนแปลง  

 

 

 

 

 

http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=393:2010-10-13-07-27-59&catid=81:2010-10-13-15-12-50&Itemid=531


หนา  | 6 

 

ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา  | 7 

 

ลิขสิทธิ์โดย นักวิชาการเตรียมสอบขาราชการ 

พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๑๑ 

 

สรุปมาตราสําคัญ 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ บัญญัติขึ้นเพ่ือใหการดําเนินกิจการผลิตไฟฟาไดมี

ประสิทธิภาพ มีการประสานงานและเปนไปโดยประหยัด  ทั้งในดานเปาหมาย  นโยบาย และ

ในดานปฏิบัติการ โดยมีบทบัญญัติทั้งสิ้น ๕๙ มาตรา มีสาระสําคัญดังนี้ 

๑. ใหจัดตั้ง "การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย " เรียกโดยยอวา  "กฟผ." มีสถานะ

เปนนิติบุคคลมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต  จัดหา จัดสงหรือจําหนายพลังงานไฟฟาใหแกการ

ไฟฟานครหลวง  การไฟฟาสวนภูมิภาคหรือการไฟฟาอ่ืนตามกฎหมายวาดวยการนั้น  ผูใช

พลังงานไฟฟาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาประเทศใกลเคียง  รวมทั้งดําเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับพลังงานไฟฟา และธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของ กฟผ. (มาตรา ๖) 

๒. ในการดําเนินการของ  กฟผ.ให "คณะกรรมการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย" เปนผูดําเนินงาน  ซึ่งประกอบดวยประธานกรรมการ  และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน  ๑๐ 

คน รวมทั้งผูวาการซึ่งเปนกรรมการโดยตํา แหนง ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธาน

กรรมการ และกรรมการ (มาตรา ๑๓) 

๓. คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของ  

กฟผ.รวมถึงการออกระเบียบหรือขอบังคับเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามวัตถุประสงค กําหนด

ราคาขายพลังงานไฟฟา ลิกไนท วัตถุเคมจีากลิกไนทและวัสดุอุปกรณ  และกําหนดคาบริการ  

และออกระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระราคาขายหรือบริการ (มาตรา 18) 

๔. ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตั้งผูวาการโดยไดรับเงินเดือนตามที่คณะกรรมการ

กําหนดและพนจากตําแหนงเมื่อตาย  ลาออก ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๔ หรือมีลักษณะ

ตองหามตามมาตรา ๒๐ 

นอกจากนั้นคณะกรรมการอาจมีมติใหผูวาการออกจากตําแหนงได  ซึ่งตอง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนอกจากผูวาการ  

(มาตรา ๑๙) 

๕. ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการใหเปนไปตามอํานาจของ  กฟผ. ตามนโยบาย  

ระเบียบ หรือขอบังคับของคณะกรรมการ  และมีอํานาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางใน

การบริหารกิจการ (มาตรา ๒๑–๒๒) 

๖. เพ่ือประโยชนในการสํารวจเพ่ือหาแหลงพลังงาน หรือเพ่ือหาสถานที่สําหรับใชใน

กิจการ 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือ

สลับกันไปก็ได  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายช้ัน หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 
 
วิธีบวก 
 
 จะมีการเพิ่มขึ้นแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพิ่มแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางท่ี 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 5 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 

 

 

ตัวอยางท่ี 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 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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ตัวอยางท่ี 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 4 7 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 3 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 3 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 7 9 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 4 7 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1  

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1(เพ่ิมข้ึนเทากับ 5) 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16 

 
 
 
 

1 4 7  10     ? 

+3   +3   +3    +3  

5 7 9  11     ? 

+2   +2   +2    +2  

1 2  4  7  11     ? 

+1   +2   +3    +4     +5  
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เง่ือนไขภาษา 
 

เง่ือนไขภาษา หมายถึง เงื่อนไขที่โจทยใหมาอาจจะเปนภาษาลวนๆ  หรือเปนตัวเลข

เขามาเกี่ยวของดวยก็ได และใหผูเขาสอบพิจารณาขอมูลจากขอสรุปวาถูกตองหรือไมจาก

เงื่อนไขที่ใหมาขางตน 
 
ตัวอยางเง่ือนไขภาษา 
 

คําสั่ง คําถามในแตละขอมีขอสรุปที่ 1 และขอสรุปที่ 2  ใหพิจารณาขอสรุปดังกลาว

โดยอาศัยเงื่อนไขจากที่โจทยกําหนดใหมา  และใหตอบดังน้ี 
ตอบ 1 ถามีขอสรุปเปนจริงทั้งสองขอ 
ตอบ 2 ถามีขอสรุปไมเปนจริงทั้งสองขอ 

ตอบ 3 ถาขอสรุปทั้งสองขอไมสามารถสรุปไดแนชัดวาเปนจริงหรือไมตาม 
เงื่อนไขที่ใหมา 

ตอบ 4 ถาขอสรุปทั้งสองขอ สรุปไดไมตรงกัน 
 

เง่ือนไขที่ 1 
- สุรัตน พรศรี และชมอย เปนเพ่ือนรวมหองกัน 
- คนทั้งสามคน มีอาชีพ กีฬา ดาราที่ช่ืนชอบและเจ็บไขไดปวยไมเหมือนกัน 
- ดาราที่ช่ืนชอบและอาชีพของแตละคนจะมีพยัญชนะหนาเหมือนกับพยัญชนะตัว

หนาของช่ือของเขา 
- ดาราที่เขาชอบคือ สกาวใจ พัชราภา และ ชลลดา 
- อาชีพของเขาคือ สถาปนิก  พิมพงาน ชาวสวน 
- อาการเจ็บปวยของพวกเขาคือ ปวดหัว ปวดทอง กระเพาะ 
- กีฬาที่เขาชอบคือ วายนํ้า เทนนิส ปงปอง 
- ชมอยเปนโรคกระเพาะและชอบเลนปงปอง 

ขอ 1  ขอสรุปที่ 1 สุรัตน มีอาการปวดหัว 
  ขอสรุปที่ 2 สุรัตนเลนกีฬาวายนํ้า 
 
ขอ 2  ขอสรุปที่ 1 พรศรี ชอบดาราเหมือนชมอย 
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แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย 
 

 

ขอ 1  กลองใสดินสอ : ปากกา     ?  :  ? 

  ก. ดินสอ  : ยางลบ    ข. สมุด : กระดาษ 

  ค. กระเปาสตางค : เงิน   ง. สมุด : กระเปา 

  ตอบ  ค. กระเปาสตางค : เงิน 

  แนวคิด กลองใสดินสอใสอุปกรณ ปากกา 

    เชนเดียวกับกระเปาสตางค ใสเงิน 

ขอ 2  หองนอน : เตียง  ?  :  ? 

  ก. เกาอี้ : โตะ     ข. มหาสมุทร : แมนํ้า 

  ค. แจกัน : โตะ    ง. ตู : เส้ือผา 

  ตอบ  ง. ตู : เส้ือผา 

  แนวคิด เตียง วางไวในหองนอน 

    เส้ือผา ใสไวในตู 

ขอ 3  แจกัน : ดอกไม   ?  :  ? 

  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย   ข. เกสร : ผีเส้ือ 

  ค. ผูหญิง : เส้ือผา    ง. ทิชชู : ไมจิ้มฟน 

  ตอบ  ก. ตูไปรษณีย : จดหมาย 

  แนวคิด ดอกไมใสไวในแจกัน 

    เชนเดียวกับ จดหมายใสในตูไปรษณีย 

ขอ 4  ขวดนํ้า : แกวนํ้า  ?  :  ? 

  ก. ดอกไม : เกสร    ข. หมอขาว : จาน 

  ค. เส้ือ : สตรี     ง. หมี : สวนสัตว 

  ตอบ  ข. หมอขาว : จาน 

  แนวคิด  แกวนํ้าเปนภาชนะใสนํ้า  

    เชนเดียวกับจานเปนภาชนะใส 
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การวัดคุณลักษณะนิสัย ( Personality Test) 
 

 ความหมายของบุคลิกภาพ 

 บุคลิกภาพ  (Personality) คือ ลักษณะทางพฤติกรรมท่ีถาวรของบุคคลท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวของแตละคน รวมท้ังวิธีการตอบสนองหรือปรับตัวตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงจัดเปน

สวนของระบบจิตสรีระของบุคคล  โดยบุคคลอาจจะไดรับมาจากพันธุกรรมหรือจากการเรียนรู 

 อัลพอรท  (Allport) ไดศึกษาเร่ืองคําจํากัดความของบุคลิกภาพท่ีเขียนโดยนัก

ทฤษฎีมากมายโดยเขาไดแบงออกเปน 6 กลุม คือ 

1. เนนความเปนเอกลักษณของบุคคล (Distinctiveness) 

2. เนนการมองบุคลิกภาพในลักษณะของการเปนหมูหรือกลุม (Arrangement) 

3. ประเภทท่ีมองบุคลิกภาพในแงของการปรับตัว (Adjustment) 

4. เนนการจัดบุคลิกภาพออกตามพัฒนาการเปนลําดับขั้น (Hierarchical) 

5. ใหความสําคัญของบุคลิกภาพในแงสรีรชีวภาพ (Biophysical) คือ ดูรูปราง

หนาตาเปนหลัก 

6. ประเภทจิปาถะ (Omnibus) คือ ใหความสําคัญตอคุณสมบัติทุกอยางของบุคคล 

 อัลพอรท กลาววา บุคลิกภาพคือโครงสรางของระบบจิตสรีระของเอกัตบุคคลท่ีทํา

ใหเขา  เอกลักษณในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอม ซ่ึงระบบจิตสรีระน้ีจะมีการเปล่ียนแปลงไป

ตลอดเวลาขึ้นอยูกับสถานการณส่ิงแวดลอม  

 การมองบุคลิกภาพวาดีหรือไมดีน้ันเปนการมองแบบคนท่ัว ๆ ไปในสังคม ไมใชการ

มองของนักจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาแบงบุคลิกภาพออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. บุคลิกภาพภายนอกซ่ึงสังเกตเห็นไดโดยตรง เชน การแตงกาย รูปราง หนาตา 

2. บุคลิกภาพภายในไมสามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง แตสังเกตไดจากพฤติกรรม

ท่ีแสดงออกมา เชน อารมณ 

แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีบุคลิกภาพ แบงออกเปนกลุม ๆ ไดดังน้ี 

1. กลุมท่ีเนนเร่ืองความขัดแยงใจภายในบุคคล ไดแก นักทฤษฎีทางจิตวิเคราะห 

เชน ฟรอยด 

 2.กลุมท่ีใหความสําคัญเกี่ยวกับอิทธิพลจากส่ิงแวดลอมภายนอกบุคคล คือ 

นักจิตวิทยาท่ีใหความสําคัญของส่ิงแวดลอมภายนอกวามีผลตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพข อง

มนุษย เชน ฟรอมม สกินเนอร และวัตสัน 
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5.สติปญญาระดับปกติ (Average) คือระดับใด 
ก. 90 – 110   ข. 80 – 89  
ค. 70 – 79   ง. 60 – 69   
ตอบ  ก. 90 – 110 

 บิเนต  (Binet)  จําแนกระดับสติปญญา  (I.Q.)  ของบุคคลออกเปนดังน้ี 
1.  ปญญาออน  มีระดับ  I.Q.  ตํ่ากวา  70  
2.  คาบเสน  มีระดับ  I.Q.  71 – 80 
3.  ปญญาทึบ  มีระดับ  I.Q.  81 – 90  
4.  เกณฑปกติ  มีระดับ  I.Q.  91 – 110 
5.  คอนขางฉลาด  มีระดับ  I.Q.  111 – 120  
6.  ฉลาดมาก  มีระดับ  I.Q.  121 – 140 
7.  อัจฉริยะ  มีระดับ  I.Q.  140  ขึ้นไป 
 

6.แบบทดสอบใดไมใชการโตตอบคําถาม  
 ก. WAIS  ข. WISC  
 ค. WPPSI ง. Progressive Matrices   

ตอบ  ง. Progressive Matrices  
 แบบทดสอบโปรเกรสซีพเมตริซีส  (Progressive Matrices Test)  ของ  J.G. Raven เปน
ผูสรางขึ้นเปนแบบทดสอบท่ีไมใชถอยคําภาษา  (Nonverbal)  สรางขึ้นมาเพ่ือวัดความสามารถใน
การใชเหตุผล  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีสําคัญของเชาวปญญาท่ัวไป 
 
7.แบบทดสอบใดใชวัดสติปญญาผูท่ีมีอายุ 16 ปขึ้นไป 

ก. WISC   ข. WAIS  
ค. Binet   ง. 16 PF  
ตอบ  ข. WAIS  
ปจจุบันน้ีแบบทดสอบวัดระดับสติปญญาของ  Wechsler  มีอยู  3  ฉบับ  คือ 

1.  WAIS  ใชทดสอบกับผูใหญอายุ  16 – 75  ป 
2.  WISC  ใชทดสอบกับเด็กอายุ  5  ป – 15  ป  11  เดือน 
3.  WPPSI  ใชทดสอบกับเด็กอายุ  4  ป – 6  ป  6  เดือน 
 

8.แดงมีความสามารถในดานการวาดรูปเปนเลิศ ทานคิดวาแดงมีความสามารถชนิดใด 
ก. g–factor   ข. s–factor  
ค. multi–factor   ง. s + g factor   
ตอบ  ข. s–factor 
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