
 
 

“FUEL for ALL” รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) พบผู้ปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
นโยบายสายงานและวัฒนธรรมองค์การ SPEED (Synergy-Proactivity-
Empathy-Entrepreneurship-Digitalization) ปี 2564  

 
รวช. จัดงาน “FUEL for ALL” พี่ ๆ ผู้บริหาร พบผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. ถ่ายทอดนโยบายการ

ด าเนินงานของสายงาน รวช. ในปี 2564 รองรับแผนยุทธศาสตร์ของ กฟผ. เน้นการปรับตัวให้ทันต่อโลก น า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพงาน พร้อมก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่สร้างรายได้ให้กับ กฟผ. และ
สนับสนุนโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 
 
 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางราณี โฆษิตวานิช รองผู้ว่าการเชื้อเพลิง (รวช.) เป็นประธานใน

งาน “FUEL for ALL” พ่ี ๆ ผู้บริหาร พบผู้ปฏิบัติงานสายงาน รวช. เพ่ือถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนงานที่
ส าคัญในปัจจุบันและอนาคต โดยมี นายอ าพล กิติโชตน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารเชื้อเพลิง (ชชห.) นายมาโนช 
ชูชาติวรรณกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ (ชชม.) และผู้บริหารระดับฝ่าย ร่วมถ่ายทอดนโยบายการ
ด าเนินงานของสายงาน รวช. ในปี 2564 ณ หอประชุมออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. (ท.103) ส านักงาน
ใหญ่ กฟผ. และเผยแพร่ผ่านระบบ EGAT Live (http:// live.egat.co.th) และระบบ Zoom Video 
Conference ไปยังเหมืองแม่เมาะด้วย  

 
นางราณี โฆษิตวานิช รวช. กล่าวว่า บทบาทของ กฟผ. ในยุคที่ต้องเผชิญกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง

รวดเร็ว (Disruptive Technology) ท าให้ต้องแสวงหาโอกาสในการท าธุรกิจใหม่ ๆ พัฒนานวัตกรรมมาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างาน นอกเหนือจากภารกิจหลักในการผลิตและส่งไฟฟ้าแบบเดิม กฟผ. ก็จะต้อง
ปรับเปลี่ยนบทบาทมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น สายงาน รวช. เป็นสายงานหนึ่งที่จะต้องขับเคลื่อนองค์การให้
เจริญเติบโตยิ่งขึ้น โดยผลักดันการทาธุรกิจในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และจัดตั้งโครงการหน่วย



ธุรกิจ LNG เพ่ือรองรับการลงสนามธุรกิจจัดหาและน าเข้า LNG อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต รวมทั้งการจัดหา
เชื้อเพลิงชีวมวลส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชน และความร่วมมือในการศึกษาความเหมาะสมโครงการ LNG 
Receiving Terminal ส าหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) พัฒนาโครงการสถานีเก็บ
รักษาและแปรสภาพก๊าซ LNG ในพ้ืนที่ภาคใต้ให้เป็นไปตามแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
(PDP2018) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย และเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับ
องค์การ  

 
ด้านนายอ าพล กิติโชตน์กุล ชชห. กล่าวว่า ส าหรับภารกิจส าคัญที่จะต้องเร่งด าเนินการในปี 2564 

ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมด้านเชื้อเพลิง ได้แก่ การสนับสนุนงานเหมืองแม่เมาะ คือ การศึกษาการ
ใช้ถ่านหินน าเขา้ส าหรับผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพ่ือเตรียมความพร้อมรับกับเหตุการณ์ใน 4-5 ปีข้างหน้า 
ที่ปริมาณถ่านหินจะมีไม่เพียงพอส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน
ค่าเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าแม่เมาะกับโรงไฟฟ้าอ่ืนในระบบ โดยมีการศึกษาและเปรียบเทียบเชื้อเพลิงถ่านหินใน
ปัจจุบัน ซึ่งมีการคิดต้นทุนเชื้อเพลิงจากการขุด-ขนถ่านหินในระดับลึกที่มีผลกระทบต่อต้นทุนเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ที่ กฟผ.แม่เมาะ แทนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในปี 
2592 ซึ่งจะไม่มีเชื้อเพลิงถ่านหินใช้ในการผลิตไฟฟ้าแล้ว และการพัฒนาพ้ืนที่ภายหลังการท า เหมือง (Post-
Mining) โดยจ้างที่ปรึกษาออกแบบรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่ภายใต้ความเหมาะสมของโครงการแม่เมาะเมืองน่า
อยู่ ทั้งด้านพลังงาน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว ตามศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล เป็น
ต้นแบบ เพ่ือรองรับการปิดเหมืองในอีกเกือบ 30 ปีข้างหน้า ซึ่งจะท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน ส่วนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ LNG Receiving Terminal ส าหรับโรงไฟฟ้าภาคใต้ ซึ่งเป็น
ธุรกิจน าเข้า LNG และสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว Onshore ในพ้ืนที่ภาคใต้ จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน PDP2018 โดยคาดว่าจะด าเนินการเสร็จในปี 2569 พร้อมกันนี้ ยังมีการบริหาร
จัดการรับ-ส่ง เชื้อเพลิงให้เป็นไปตามความต้องการของโรงไฟฟ้า กฟผ. การจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวลส าหรับ
โรงไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่ม และทับสะแก เพ่ือมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเชื้อเพลิงให้
เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลที่สามารถน าเสนอข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว  

 
ส าหรับภารกิจส าคัญของเหมืองแม่เมาะ นายมาโนช ชูชาติวรรณกุล ชชม. กล่าวว่า ในปี 2564 มีงาน

ที่ท้าทายมากขึ้น ได้แก่  
การท าเหมืองระดับลึก ซึ่งบางพ้ืนที่หน้างานแคบ เสี่ยงต่อการพังทลายของบ่อเหมืองและแรงดันน้ าใต้

ดิน จึงต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยแผนปฏิบัติการรองรับโดยค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก นอกจากนี้ มีงานวางแผนการท าเหมืองที่ต้องควบคุมคุณภาพถ่านที่ส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่
เมาะให้มีแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ต่ ากว่า 32 เปอร์เซ็นต์  

งานวิศวกรรมธรณี มีการปรับปรุงคุณสมบัติดินเลน ซึ่งเป็นฐานของที่ทิ้งดินในอนาคตให้มีความมั่นคง 
งานธรณีวิทยา มีการส ารวจธรณีเทคนิคเสถียรภาพบ่อเหมือง งานสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาระบบตรวจวัด
สิ่งแวดล้อมให้ทันต่อสถานการณ์แบบ Real Time งานขออนุญาตพ้ืนที่ เพ่ือดูแลส่งเสริมให้ประชาชนโดยรอบ
อ าเภอแม่เมาะ ช่วยกันปลูกป่าและพืชพลังงาน ใช้ส าหรับโรงไฟฟ้าชุมชนต่อไป  

ทั้งนี้ ยังมีงานบ ารุงรักษาเครื่องยนต์ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการทาเหมืองระดับลึก การพัฒนานวัตกรรม 
เช่น ศึกษา การน าโดรนติดกล้องถ่ายภาพความร้อนมาใช้ตรวจสอบระบบสายพานเพ่ือลดเวลาในการท า งาน 
การน าระบบ SCADA มาใช้กับระบบจ่ายไฟฟ้า ลดเวลาในการหาสาเหตุความผิดปกติของระบบไฟฟ้า รวมทั้ง



ศึกษาการติดตั้ง Solar Cell ที่อาคารควบคุมคุณภาพน้ าและอาคาร 300 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการใช้งานเกือบ
ตลอดทั้งวัน  

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของงาน รวช. ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การ SPEED (Synergy-Proactivity-
Empathy-Entrepreneurship-Digitalization) ภายหลังจากการ Workshop สร้างวัฒนธรรมองค์การ 
ร่วมกับพี่สิงห์และผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความหมายของ SPEED 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกทั้งได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานที่มาร่วมงานในหอประชุมออดิทอเรียม 
และผู้ท่ีรับชมการถ่ายทอดสด ร่วมออกแบบให้ กฟผ. เป็นอย่างไรใน 2-3 ปีข้างหน้า และสอบถามข้อสงสัย
ต่าง ๆ ต่อ พี่ ๆ ผู้บริหาร เพื่อร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน โดยผู้บริหารได้ตอบทุกข้อสงสัย
อย่างชัดเจนและเป็นกันเอง  


