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 คํานํา 

 ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010 ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใชไดกับผู เรียนระดับ

ประถมศึกษา ชุดวิชาน้ีประกอบดวยเน้ือหาความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา สถานการณพลังงาน

ไฟฟา อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา ตลอดจนการใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา ซึ่งเน้ือหา

ความรูดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน กศน. มีความรูความเขาใจ ทักษะ และ ตระหนักถึง

ความจําเปนของการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ใหการสนับสนุนองคความรูประกอบการนําเสนอเน้ือหาและ

งบประมาณ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําชุดวิชา หวังเปนอยางยิ่งวาชุดวิชาน้ี จะเกิด

ประโยชนตอผูเรียน กศน. และนําไปสูการใชพลังงานไฟฟาอยางเห็นคุณคาตอไป      

                                                               

สํานักงาน กศน. 

         เมษายน  2559 
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คําแนะนําการใชชุดวิชา 
 

ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว 12010 ใชสําหรับนักศึกษา

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา 

แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางของหนวยการเรียนรู 

เน้ือหาสาระ กิจกรรมทายเรื่องเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน 

สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเรื่องเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู 

 

วิธีการใชชุดวิชา  

ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรียนรู

เน้ือหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาชุดวิชา 

เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเน้ือหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํากิจกรรมตามที่

กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค 

3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของ

ผูเรียน โดยใหทําลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบ 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเลม 

4. ศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา

และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวใหครบถวน 

5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจาก

เฉลย/แนวตอบทายเลม หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระ

ในเรื่องน้ันซ้ําจนกวาจะเขาใจ 

6. เมื่อศึกษาเน้ือหาสาระครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลัง

เรียนและตรวจคําตอบจากเฉลยทายเลมวาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองทุกขอหรือไม 

หากขอใดยังไมถูกตอง ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันใหเขาใจอีกคร้ังหน่ึง ผูเรียน

ควรทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และควรไดคะแนน  
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ไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 12 ขอ) เพื่อใหมั่นใจวาจะสามารถสอบ

ปลายภาคผาน 

7. หากผูเรียนไดทําการศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรียนสามารถ

สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือแหลงคนควาเพิ่มเติมอื่น ๆ  

หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน และกิจกรรมทายเรื่อง ใหทําและบันทึก 

ลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ เชน หนังสือเรียนรายวิชา 

การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน รหัสรายวิชา พว02027 การศึกษาจากอินเทอรเน็ต 

พิพิธภัณฑ นิทรรศการ โรงไฟฟา หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับไฟฟา และการศึกษาจากผูรู เปนตน 

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผูเรียนตองวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังน้ี 

1. ระหวางภาค วัดผลจากการทํากิจกรรมหรืองานที่ไดรับมอบหมายระหวางเรียน

รายบุคคล 

2. ปลายภาค วัดผลจากการทําขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 
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โครงสรางชุดวิชา 

 

สาระการเรียนรู  

สาระความรูพื้นฐาน 

มาตรฐานการเรยีนรู 

 มาตรฐานที่ 2.2 มีความรู ความเขาใจ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มาตรฐานการเรยีนรู มีความรู ความเขาใจ ทักษะและเห็นคุณคาเกี่ยวกับกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในทองถิ่น 

สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดาราศาสตร มีจิตวิทยาศาสตรและ     

นําความรูไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิต 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. ใชความรูและกระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม 

2. อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณทางธรรมชาติ และการพยากรณทางอากาศ 

3. อธิบายเกี่ยวกับพลังงานในชีวิตประจําวัน 

4. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเร่ืองไฟฟาไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย คิด วิเคราะห เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม 

แบบขนาน แบบผสม ประยุกตและเลือกใชความรู และทักษะอาชีพชางไฟฟา                      

ใหเหมาะสมกับดานบริหารจัดการและการบริการเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงงาน

วิทยาศาสตร 
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สาระสําคญั 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานคมนาคม เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม เกษตรกรรม บริการ และคุณภาพชีวิต จึงสงผลใหความตองการพลังงานไฟฟา                   

เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ปจจุบันประเทศไทยใชกาซธรรมชาติเปนหลักในการผลิตกระแสไฟฟา   

ซึ่งกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล ดังน้ันเพื่อเปนการลดปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา    

ในอนาคต จึงตองชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟาและใชพลังงานไฟฟาใหคุมคาที่สุด  

ขอบขายเนื้อหา 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจักโรงไฟฟา     

หนวยการเรียนรูที่ 2 พลังงานไฟฟาของประเทศไทย  

หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา   

หนวยการเรียนรูที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟา   

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027 

2. ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010    

3. วีดิทัศน  

4. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ 

5. ใบแจงคาไฟฟา 

จํานวนหนวยกติ 

 2 หนวยกิต (80 ช่ัวโมง) 

กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

2. ศึกษาเน้ือหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย 

3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลย/แนวตอบทายเลม 

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลย/แนวตอบทายเลม 

การประเมินผล 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  

2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 

3. เขารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 

หนา 

คํานํา     

คําแนะนําการใชชุดวิชา 

โครงสรางชุดวิชา 

สารบัญ 

หนวยการเรียนรูที่ 1 รูจักไฟฟา         1 

 เรื่องท่ี 1  ความหมาย และความสําคัญของไฟฟา     2

 เรื่องท่ี 2  ประวัติความเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย    9 

 เรื่องท่ี 3  ประเภทของไฟฟา        10 

หนวยการเรียนรูที่ 2 พลังงานไฟฟาของประเทศไทย      15 

 เรื่องท่ี 1  สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย     17 

 เรื่องท่ี 2  หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย   24 

หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา      27 

 เรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา        28 

 เรื่องท่ี 2  วงจรไฟฟา         34 

 เรื่องท่ี 3  สายดินและหลักดิน        37 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การประหยัดพลังงานไฟฟา      40 

 เรื่องท่ี 1  กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา      41 

 เรื่องท่ี 2  แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน    43 

บรรณานุกรม           48 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน         54 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน         55 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเร่ือง        56 

คณะผูจัดทํา                   72
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 

รูจักไฟฟา 

สาระสําคญั 

พลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปหน่ึงที่มีความสําคัญและมีการใชงานกันมาอยางยาวนาน    

มีประโยชนและผลกระทบตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ไดแก ดานคมนาคม ดานเศรษฐกิจ 

ดานอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ดานบริการ และดานคุณภาพชีวิต ประเทศไทยเริ่มมีไฟฟาใช

คร้ังแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งไฟฟามี 2 ประเภท ไดแก ไฟฟาสถิต และไฟฟากระแส 
 

ตัวช้ีวัด 

1. บอกความหมายของไฟฟา 

2. บอกประโยชนของพลังงานไฟฟา 

3. บอกผลกระทบจากการขาดแคลนพลังงานไฟฟา 

4. บอกประวัติความเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย 

5. บอกประเภทของไฟฟา 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 ความหมาย และความสําคัญของพลังงานไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 ประวัติความเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย 

เรื่องท่ี 3 ประเภทของไฟฟา 

เวลาที่ใชในการศึกษา  10 ช่ัวโมง 

สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027 

2. ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010 

3. เว็บไซต 

4. กระดาษ A4  

5. ไมบรรทัดพลาสติก 

6. ใบแจงคาไฟฟา 
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เรื่องที ่1 ความหมาย และความสําคัญของไฟฟา 

 ไฟฟาเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบัน และเปนตัวแปรสําคัญ        

ในการพัฒนาเศรษฐกิจ การเพิ่มผลผลิตทั้งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่ทันสมัย การกระจาย

รายได และสรางขีดความสามารถในการแขงขันในดานการผลิต และการขายสินคา ซึ่งเปน

เปาหมายสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ ในเรื่องท่ี 1 ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ความหมาย และความสําคัญของไฟฟา 

 ตอนที่ 2 ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟา 

ตอนที่ 1 ความหมาย และความสําคัญของไฟฟา 

ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมาย ของคําวา “ไฟฟา” ไววา “พลังงานรูปหน่ึง 

ซึ่งเกี่ยวของกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตอน หรืออนุภาคอื่น   

ที่มีสมบัติแสดงอํานาจคลายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใชประโยชนกอใหเกิดพลังงานอื่น เชน 

ความรอน แสงสวาง การเคลื่อนที่ เปนตน” 

 
ภาพการไหลของอิเลก็ตรอนในวงจรไฟฟา 

ไฟฟาเปนพลังงานชนิดหน่ึงที่มนุษยนํามาใชประโยชนไดหลายอยาง นอกจากจะให     

แสงสวางเวลาค่ําคืนแลว ยังทําใหเกิดความรอนเพื่อใชในการหุงตม รีดผา ทําใหเกิดการหมุนของ

มอเตอร เชน เครื่องดูดฝุน เครื่องปนน้ําผลไม เครื่องทําความเย็น เปนตน ไฟฟาจึงมีความสําคัญ

และจําเปนตอการดํารงชีวิต 
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ตอนที่ 2 ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟา 

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญอยางมากตอการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ไดแก 

ดานคมนาคม ดานเศรษฐกิจ  ด านอุตสาหกรรม ดานเกษตรกรรม ด านบริการ และ 

ดานคุณภาพชีวิต การใชพลังงานไฟฟามีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกปตามอัตราการเพิ่มจํานวนประชากร 

และความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 

พลังงานไฟฟาถูกนํามาใชประโยชนในดานตาง ๆ ซึ่งจากสถิติการใชพลังงานไฟฟา     

แยกตามสาขาเศรษฐกิจ ในป พ.ศ.  2554 พบวา สาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาที่มีการใชพลังงาน

ไฟฟามากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.2 ของการใชพลังงานไฟฟาทั้งประเทศ สวนสาขาอื่น ๆ ดังแสดง

ในภาพ 

 
แผนภูมิแสดงการใชพลังงานไฟฟาแยกตามสาขาเศรษฐกิจ ป พ.ศ. 2558 
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1. ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟาดานคมนาคม 

ประโยชน ผลกระทบ 

พลังงานไฟฟาใชในการขับเคลื่อนพาหนะ 

ทําใหการเดินทางมีความสะดวก รวดเร็วปลอดภัย 

และบริการผูโดยสารไดมากขึ้น อีกทั้ง ไมกอใหเกิด 

มลพิษทางอากาศ 

หากขาดพลั ง ง าน ไฟฟ าที่ ใ ช ในกา ร

ขับเคลื่อนพาหนะ จะทําใหการเดินทางลาชา  

เกิ ดความวุ นวาย  อาจกอ ให เกิ ดอุ บัติ เ หต ุ      

และความเสียหายในเรื่องของการขนสงสินคา  

ไมทันตามกําหนดเวลา 

 

 

 

 

 

 

ภาพรถไฟฟา (BTS) ที่ใชในกรุงเทพมหานคร 

ภาพสัญญาณไฟจราจรทางอากาศ 

ภาพสัญญาณไฟจราจรทางบก และทางนํ้า 

ภาพผลกระทบตอการคมนาคมเหตุการณ

ไฟฟาดับที่เมืองนิวยอรก สหรัฐอเมริกา 

เมื่อป พ.ศ. 2546 

ภาพผลกระทบตอการคมนาคมเหตุการณ

ไฟฟาดับ ทําใหการจราจรติดขัด และเกิด

ความวุนวาย 
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2. ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟาดานอตุสาหกรรม 

ประโยชน ผลกระทบ 

ในป พ.ศ. 2558 ภาคอุตสาหกรรมมีการ

ใชพลังงานไฟฟาสูงมาก คิดเปนรอยละ 45.2 

ของการใชไฟฟาทั้งประเทศ เพราะเครื่องจักรที่ใช

ในการผลิตสินคาในโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ 

เชน อุตสาหกรรมสิ่ งทอ อุตสาหกรรมโลหะ 

อุ ต ส า ห ก ร ร ม ย า น ย น ต  อุ ต ส า ห ก ร ร ม

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร เปนตน ลวน

จําเปนตองใชพลังงานไฟฟาเปนปจจัยหลักใน

กระบวนการผลิตทั้งสิ้น 

หากเกิดกรณีไฟฟาขัดของหรือไฟดับ  

อาจทําใหกระบวนการผลิตหยุดชะงัก ขาดความ

ตอเนื่อง และทําใหสินคาเกิดความเสียหาย สงผล

ใหความเชื่อมั่นของนักลงทุนตางประเทศลดลง 

สวนกรณีราคาคาไฟฟาสูงขึ้นจะสงผลให

ตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น ยอมสงผลใหราคา

สินคาสูงขึ้นตามไปดวย ทําใหการสงออกสินคา 

ไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

 

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 

ภาพโรงงานอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน 

 

ขาวของสํานักขาวไทย วันที่ 22 พ.ค. 56 

รองเรียนกรณีในพื้นที่เกิดกระแสไฟฟาขัดของ

บอยครั้ ง  โดยเฉพาะในชวงที่ เกิดพายุฝนฟา

คะนอง ซึ่งสงผลใหกระบวนการผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมต องหยุดชะงัก  และยั ง เสี่ ย ง        

ทําเครื่องจักรชํารุด เนื่องจากเกิดการกระชาก

ของกระแสไฟฟา   
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3. ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟาดานเศรษฐกิจ 

ประโยชน ผลกระทบ 

พลั ง ง าน ไฟฟ า เ ป นพลั ง ง านในก า ร

ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลในการผลิตสินคา สวน

ธุรกิจบริการที่มีการใชไฟฟาเปนปจจัยหลัก

สามารถเปดใหบริการไดตลอดเวลา มีการจางงาน

ตอเนื่อง ทําใหประชาชนมีรายได 

อีกทั้งพลังงานไฟฟายังชวยพัฒนาสินคา 

ในทองถิ่นใหมีมูลคาและราคาเพิ่มขึ้น เชน  

การผลิ ตบรรจุภัณฑ  การแปรรูปสินคาทาง

การเกษตร เปนตน 

ถากรณีไฟดับในวงกวาง จะทําใหทุก   

ภาคส วน เกิดความเสี ยหาย ส งผลกระทบ              

ตอดานเศรษฐกิจโดยตรง เชน ภาคอุตสาหกรรม  

จะขาดความตอเนื่องในระบบการผลิตสินคา  

อาจทํ าให สิ นค า เ กิดความ เสี ยหาย  ทํ า ให  

ขาดแคลนสินคา สินคามีราคาสูงขึ้น มีผลกระทบ

ตอการจางงานและรายไดในภาคประชาชน 

 

4. ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟาดานเกษตรกรรม 

ประโยชน ผลกระทบ 

พลังงานไฟฟาไดถูกนํามาใชประโยชน    

ในภาคเกษตรกรรมมีแนวโนมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก     

มีการเจริญเติบโตของประเทศสงผลใหตองมีการ

พัฒนาสินคาทางการเกษตรจํานวนมาก เชน การ

แปรรูปผลผลิต การบรรจุภัณฑ เปนตน 

ถาขาดพลังงานไฟฟา อาจสงผลใหสินคา

ภาคเกษตรกรรมเสียหาย เชน ผลผลิตเนาเสีย  

พืชที่ เพาะเลี้ยงไวอาจตายได หรืออาจทําให   

การบรรจุผลิตภัณฑลาชา เปนตน 

 

ภาพการเพาะปลูกไมดอกโดยใชพลังงานไฟฟา 

ใหแสงสวางเพื่อการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง 

 

ภาพไกตายเน่ืองจากขาดพลังงานไฟฟา 

ที่จายใหกับโรงเพาะเลีย้งแบบปด 
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5. ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟาดานคุณภาพชีวิต 

ประโยชน ผลกระทบ 

สิ่งอํานวยความสะดวกในการดํารงชีวิต

ของมนุษย ลวนใชพลังงานไฟฟาทั้ งสิ้น เชน 

เครื่องใชไฟฟา อุปกรณระบบสื่อสาร อุปกรณและ

เครื่องมือทางการแพทย รวมถึงสิ่งที่ใหความ

บันเทิงในชีวิตประจําวัน เปนตน 

หากเกิดกรณีไฟฟาขัดของหรือไฟดับ    

อาจสงผลใหขาดความสะดวกสบายในการดําเนิน

ชีวิต  รวม ไปถึงความปลอดภัย ในชีวิตและ

ทรัพยสิน เพราะอาจเปนชองทางใหโจร ขโมย 

หรือผูราย สามารถเขามาปลน หรือทํารายเจาของ

ทรัพยสินได 

 

6. ประโยชนและผลกระทบของพลังงานไฟฟาดานบริการ 

ประโยชน ผลกระทบ 

พลังงานไฟฟามีบทบาทสําคัญมากในดาน

การใหบริการทุกภาคสวน ทั้งนี้เพื่อสรางความ

สะดวก สบายในทุ ก ๆ ด าน ทั้ งในเ รื่ อ งก า ร

ประหยัดเวลาและคาใชจาย เชน ระบบออนไลน

ของสถาบันการเงินตาง ๆ การทองเที่ยว โรงแรม 

รานอาหาร  หางสรรพสินคา เปนตน ลวนแตใช

พลังงานไฟฟา 

ถาไฟฟาดับเพียงชั่วขณะหรือดับเปนเวลา 

นาน ย อมส ง ผลต อการ ให บ ริ ก ารขั ดข อ ง        

และทําใหเกิดความเสียหายในเรื่องของรายได       

ลดนอยลง รวมทั้งภาพลักษณการทองเที่ยว   

ของประเทศ 

 

ภาพการใหบริการของธนาคารโดยผาน 

เครื่องเบิกจายอัตโนมัติที่ตองใชพลังงานไฟฟา 

 

ภาพเหตุการณไฟฟาดับที่เกาะสมุย  

และเกาะพะงันสงผลใหเกิดความเสียหายในดาน

การทองเที่ยว 
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ประโยชน ผลกระทบ 

 

ภาพแหลงทองเท่ียวท่ีตองอาศัยแสงสวาง 

จากพลังงานไฟฟา 

 

ภาพขาวเหตุการณไฟฟาดับใน 14 จังหวัด

ภาคใต 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 ความหมาย และความสําคญัของไฟฟา  

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่2 ประวัตคิวามเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย 

การใชไฟฟาของประเทศไทยถือวามีประวัติความเปนมายาวนาน โดยไดเริ่มนําไฟฟามาใช

หลังประเทศอังกฤษเพียง 2 ป ทั้งน้ีไฟฟาเริ่มเขามามีบทบาทในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2427                 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) โดยจอมพลเจาพระยาสุรศักดิ์-

มนตรี (เจิม แสงชูโต) ซึ่งขณะน้ันยังมีบรรดาศักดิ์เปน “จะมื่น ไวยวรนารถ” ไดซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟา

จากประเทศอังกฤษ จํานวน 2 เครื่อง นํามาใชในงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พร ะ จุ ล จ อม เ กล า เ จ า อ ยู หั ว  โ ดยจ า ย ก ร ะ แส ไฟ ฟ า ที่ พ ร ะ ที่ น่ั ง จั ก รี ม ห า ปร า ส า ท                        

ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งนับเปนครั้งแรกของการใชไฟฟาในประเทศไทยและไดมีการพัฒนา

ตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ในแตละชวงเวลาไดมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบดานไฟฟา 

ดังน้ี 

 

 
 

แผนผังแสดงชวงเวลาการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดานไฟฟาของประเทศไทย 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 ประวัตคิวามเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย  

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 

จัดตั้ง 

“การไฟฟานครหลวง 

(กฟน.)” 

จัดตั้ง 

“การไฟฟา

กรุงเทพฯ” 

2493 2494 2497 2500 2501 2505 2512 ป 

พ.ศ. 

จัดตั้ง “คณะกรรมการ

พิจารณาสรางโรงไฟฟา      

ทั่วราชอาณาจักร” 

ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน 

“สํานักงานพลังงานแหงชาติ”   

จัดตั้ง “องคการ

พลังงานไฟฟา

ลิกไนต” และ 

“องคการไฟฟาสวน

ภูมภิาค” 

จัดตั้ง 

“การไฟฟายันฮี 

(กฟย.)” 

จัดตั้ง  

“การไฟฟา

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(กฟ.อน.)” 

จัดตั้ง “การไฟฟา

ฝายผลิตแหง

ประเทศไทย” 

2455 

จัดตั้ง “โรงไฟฟาสามเสน”  

ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชือ่เปน  

“กองไฟฟาหลวงสามเสน”  

ทําใหกิจการไฟฟาเร่ิม 

เปนปกแผน 

จัดตั้ง 

“บริษัทบางกอกอิเล็ก

ตริกไลท ซนิดิเคท” 

หรือ  

“โรงไฟฟาวัดเลียบ” 

2440 
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เร่ืองที่ 3 ประเภทของไฟฟา 

ไฟฟามีแหลงกําเนิดทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษยประดิษฐขึ้น ในเรื่องที่ 3 

ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ประเภทของไฟฟา 

ตอนที่ 2 การกําเนิดของไฟฟา 

ตอนที่ 1 ประเภทของไฟฟา 

แบงประเภทของไฟฟาเปน 2 ประเภท คือ 

1. ไฟฟาสถิต  

ไฟฟาสถิต คือ ปริมาณประจุไฟฟาบวกและลบที่คางอยูบนพื้นผิววัสดุไมเทากันและ 

ไมสามารถที่จะไหลหรือถายเทไปที่อื่น ๆ ได เน่ืองจากวัสดุนั้นเปนฉนวนหรือเปนวัสดุที่ไมนําไฟฟา 

จะแสดงปรากฏการณในรูปการดึงดูด การผลักกันหรือเกิดประกายไฟ ซึ่งปรากฏการณการเกิด

ไฟฟาสถิตในธรรมชาติ เชน ฟาแลบ ฟารอง ฟาผา เปนตน 

  
ภาพฟาแลบ ภาพฟาผา 

หลักการเกิดไฟฟาสถิตสามารถนําไปใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ทําใหเกิดภาพ        

บนจอโทรทัศน ทําใหเกิดภาพในเครื่องถายเอกสาร เครื่องเอกซเรย ชวยในการพนสีรถยนต     

จนถึงการทํางานของไมโครชิพในเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 
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2. ไฟฟากระแส 

ไฟฟากระแส คือ การไหลของอิเล็กตรอนภายในตัวนําไฟฟาจากที่หน่ึงไปอีกที่หน่ึง 

เชน ไหลจากแหลงกําเนิดไฟฟาไปสูแหลงที่ตองการใชกระแสไฟฟา ซึ่งกอใหเกิดแสงสวาง             

เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานลวดความตานทานสูงจะกอใหเกิดความรอน เราใชหลักการเกิดความ

รอน มาประดิษฐอุปกรณไฟฟา เชน เตาหุงตม เตารีดไฟฟา เปนตน ไฟฟากระแส แบงออกเปน 2 

ชนิด คือ  

2.1  ไฟฟากระแสตรง (Direct Current หรือ DC) 

   ไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟาที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวตลอดระยะเวลา 

ที่วงจรไฟฟาปด กลาวคือ กระแสไฟฟาจะไหลจากขั้วบวกภายในแหลงกําเนิดผานตัวตานทาน 

หรือโหลดผาน ตัวนําไฟฟาแลวยอนกลับเขาแหลงกําเนิดที่ขั้วลบเปนทางเดียวเชนน้ีตลอดเวลา 

เชน ถานไฟฉาย ไดนาโม เปนตน  

  

ภาพถานไฟฉาย ภาพไดนาโม 

  ประโยชนของไฟฟากระแสตรง 

1) ใชในการทดลองทางเคมี เชน การนํานํ้ามาแยกเปนออกซิเจน และไฮโดรเจน เปนตน 

2) ใชในการชุบโลหะตาง ๆ  

3) ใชเช่ือมโลหะและตัดแผนเหล็ก  

4) ทําใหเหล็กมีอํานาจแมเหล็ก  

5) ใชในการประจุกระแสไฟฟาเขาแบตเตอรี่  
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6) ใชในวงจรอิเล็กทรอนิกส  

7) ใชเปนอุปกรณอํานวยความสะดวก เชน ไฟฉาย เปนตน 

 2.2 ไฟฟากระแสสลับ (Alternating Current หรือ AC)  

  ไฟฟากระแสสลับเปนไฟฟาที่มีการไหลกลับไปกลับมา ทั้งขนาดของกระแสและ

แรงดันไมคงที่ เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ คือ กระแสจะไหลไปทางหน่ึงกอน ตอมาก็จะไหลสวนกลับ 

แลวก็เริ่มไหลเหมือนครั้งแรก การที่กระแสไฟฟาไหลไปตามลูกศรเสนทึบดานบนครั้งหน่ึงและ  

ไหลไปตามลูกศรเสนประดานลางอีกครั้งหน่ึง เรียกวา 1 รอบ  

  ความถี่ หมายถึง จํานวนลูกคลื่นไฟฟากระแสสลับที่เปลี่ยนแปลงใน 1 วินาที 

ไฟฟากระแสสลับที่ใชในประเทศไทยมีความถี่ 50 เฮิรตซ ซึ่งหมายถึง จํานวนลูกคลื่นไฟฟาสลับ         

ที่เปลี่ยนแปลง 50 รอบ ในเวลา 1 วินาที 

 

 

ภาพการเกิดคลื่นของไฟฟากระแสสลับ 

 ประโยชนของไฟฟากระแสสลับ  

  1) ใชกับระบบแสงสวางไดดี  

  2) ใชกับเคร่ืองใชไฟฟาที่ตองการกําลังมาก ๆ  

  3) ใชกับเคร่ืองอํานวยความสะดวกและอุปกรณไฟฟาไดเกือบทุกชนิด 
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ตอนที่ 2 การกําเนิดของไฟฟา 

แหลงกําเนิดไฟฟาในโลกน้ีมีหลายอยาง ทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติ เชน ฟาแลบ ฟาผา เปนตน 

และมนุษยไดคนพบการกําเนิดไฟฟาที่สําคัญ มีดังนี ้

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เปนไฟฟาที่ เกิดขึ้นจากการนําวัตถุตางกัน   

2 ชนิดมาขัดสีกัน เชน แผนพลาสติกกับผา หวีกับผม เปนตน  

 

ภาพการเกิดไฟฟาจากการเสียดสีของวัตถุ 

 

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี  โดยการนําโลหะ 2 ชนิดที่แตกตางกัน

ตัวอยาง สังกะสีกับทองแดงจุมลงในสารละลาย โลหะทั้งสองจะทําปฏิกิริยาเคมีกับสารละลาย   

ทําใหเกิดกระแสไฟฟา เชน แบตเตอรี่ ถานอัลคาไลน (ถานไฟฉาย) เปนตน 
 

   

แบตเตอรี ่ ถานอัลคาไลน 1.5 โวลต ถานอัลคาไลน 9 โวลต 

ภาพอุปกรณไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี 

3. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย โดยเราสามารถสรางเซลลแสงอาทิตย (Solar 

Cell) ที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา ปจจุบันเครื่องใชไฟฟา       

หลายชนิดใชพลังงานแสงอาทิตย เชน นาฬิกาขอมือ เครื่องคิดเลข เปนตน  

แทงแกว 
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ภาพเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการผลิตไฟฟาของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา กระแสไฟฟาที่ไดมาจากพลังงานแมเหล็ก 

โดยวิธีการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือการนําสนามแมเหล็กวิ่งตัดผานลวดตัวนํา

อยางใดอยางหน่ึง ทั้งสองวิธีน้ีจะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลในลวดตัวนําน้ัน กระแสที่ผลิตไดมีทั้ง

กระแสตรงและกระแสสลับ 
 

             
ภาพอุปกรณที่มีการใชไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 ประเภทของไฟฟา  

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

พลังงานไฟฟาของประเทศไทย 
 

สาระสําคญั 

ในปจจุบันประเทศไทย ใชเช้ือเพลิงที่หลากหลายในการผลิตไฟฟา โดยสวนใหญผลิต 

จากกาชธรรมชาติ หากพิจารณาการใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหน่ึงวัน พบวามีปริมาณการใช

ไฟฟาไมสม่ําเสมอขึ้นอยูกับความตองการของประชาชน ซึ่งมีแนวโนมการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้น

ทุกปตามภูมิอากาศ ประชากรที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยมี

หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาหลายหนวยงาน ไดแก คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค  

(กฟภ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.)  

ตัวช้ีวัด 

1. บอกสัดสวนเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

2. บอกการใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหน่ึงวัน 

3. อธิบายสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

4. ระบุช่ือและสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

5. บอกบทบาทหนาที่ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

เรื่องท่ี 2 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

เวลาที่ใชในการศึกษา  20 ช่ัวโมง 
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สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027 

2. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010   

3. เว็บไซต https://www.youtube.com/  พิมพคําวา “ชุดไฟฟานารู” เรื่อง ทําไม  

คาไฟแพง ไฟฟาซื้อหรือสราง และผลิตไฟฟาอยางไรดี 

4. ใบแจงคาไฟฟา 
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เรื่องที ่1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

ปจจุบันการใชพลังงานไฟฟาในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเช้ือเพลิงหลัก   

ที่นํามาใชในการผลิตไฟฟา คือ กาซธรรมชาติ น้ัน เริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนอาจสงผลกระทบตอการ

ผลิตไฟฟาในอนาคต ในเรื่องท่ี 1 ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงประเภทตาง ๆ 

ตอนที่ 2 การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหน่ึงวัน 

ตอนที่ 3 สภาพปจจุบันและแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา 

ตอนที่ 1 สัดสวนการผลติไฟฟาจากเชือ้เพลิงประเภทตาง ๆ 

การผลิตไฟฟาของประเทศไทย มีการใชเช้ือเพลิงที่หลากหลาย ซึ่งไดมาจากแหลง

เช้ือเพลิงภายในและภายนอกประเทศ โดยสวนใหญผลิตจากกาซธรรมชาติ รอยละ 69.19 

รองลงมาคือ ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต) รอยละ 18.96 พลังนํ้า       

ในประเทศและพลังนํ้านําเขา รอยละ 8.65 พลังงานหมุนเวียน รอยละ 2.37 นํ้ามันเตาและ   

นํ้ามันดีเซล รอยละ 0.75 และซื้อไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย รอยละ 0.07 

 
แผนภูมิแสดงสัดสวนเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย ป พ.ศ. 2558  
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จากภาพสัดสวนเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาในประเทศไทย ป พ.ศ. 2558 จะเห็นวา

ประเทศไทยมีความเสี่ยงตอความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาคอนขางสูง เน่ืองจากประเทศไทยมีการ

พึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามากเกินไป โดยกาซธรรมชาติที่นํามาใชมาจาก 2 แหลงหลัก 

ๆ  คือ แหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทยประมาณรอยละ 60 สวนที่เหลืออีกประมาณรอยละ 40 

นําเขาจากประเทศเมียนมาร  

ตอนที่ 2 การใชไฟฟาในแตละชวงเวลาในหนึ่งวัน 

การใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหน่ึงวัน มีปริมาณความตองการใชไฟฟาไมสม่ําเสมอ     

โดยความตองการไฟฟาสูงสุดจะเกิด 3 ชวงเวลา คือ เวลา 10.00 – 11.00 น. เวลา 14.00 – 15.00 น. 

และเวลา 19.00 – 20.00 น. ดังภาพ   

 

ภาพการใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหนึ่งวัน 

การเลือกใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา ตองพิจารณาถึงประเภทของโรงไฟฟาที่ตองการ 

ในระบบดวย เพื่อใหสอดคลองกับความตองการใชไฟฟาในแตละชวงเวลา โดยคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของโรงไฟฟา และตนทุนในการผลิตไฟฟา เพราะโรงไฟฟาแตละประเภท 

โรงไฟฟาฐาน 

โรงไฟฟาขนาดใหญ 

เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง 

ราคาถูก 

ความตองการไฟฟาพื้นฐาน 

(โรงไฟฟาฐาน) 

กาซธรรมชาติ ลิกไนต 

ความตองการไฟฟาปานกลาง 

กาซธรรมชาติ พลังงานทดแทน 

ความตองการไฟฟาสูงสุด 

พลังนํ้า นํ้ามัน 

ระดับ 1 
ระดับ 2 

ระดับ 3 
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มีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลาที่ตางกัน จะเห็นไดวาความตองการใชไฟฟา      

ในแตละวันจะแบงออกเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

ระดับ 1 ความตองการไฟฟาพื้นฐาน เปนความตองการใชไฟฟาต่ําสุดของแตละวัน      

ซึ่งในแตละวันจะตองผลิตไฟฟาไมต่ํากวาความตองการในระดับน้ี โดยโรงไฟฟาที่ใชผลิตไฟฟา   

ต า มคว า มต อ ง ก า ร ไฟ ฟ า พื้ น ฐ า น  จ ะ เป น โ ร ง ไฟ ฟ า ที่ ต อ ง เ ดิ น เ ค รื่ อ ง ตล อด เ ว ล า  

จึงควรเปนโรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก ไดแก โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟา       

กาซธรรมชาติ และโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร  

ระดับ 2 ความตองการไฟฟาปานกลาง เปนความตองการใชไฟฟามากขึ้นกวาความ

ตองการไฟฟาพื้นฐาน แตยังไมถึงระดับสูงสุด โรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟาชวงที่มีความตองการ

ไฟฟาปานกลางจะใชโรงไฟฟากาซธรรมชาติ และหากกาซธรรมชาติไมเพียงพอ จะตองใชนํ้ามัน

ดีเซล หรือพลังงานทดแทนอื่น ๆ มาผลิตไฟฟา จึงทําใหตนทุนเช้ือเพลิงสูง 

ระดับ 3 ความตองการไฟฟาสูงสุด เปนความตองการใชไฟฟาบางชวงเวลาเทาน้ัน 

สําหรับโรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟาไดทันทีในชวงที่มีความตองการสูงสุด เชน โรงไฟฟากังหัน

กาซที่ใชนํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟาพลังน้ํา เปนตน 
 

ตอนที่ 3 สภาพปจจุบนัและแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา 

ปจจุบันประเทศไทยมีความตองการไฟฟาเพิ่มขึ้นทุกปตามสภาพภูมิอากาศ จํานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ดังน้ัน พลังงานที่ยั่งยืนและ

ความมั่นคงของระบบพลังงานไฟฟา จึงมีสวนสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศเปนอยางมาก  
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ภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

จากภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2553 ใชพลังงานไฟฟา 

161,554 ลานหนวย และป พ.ศ. 2558 ใชพลังงานไฟฟาถึง 183,288 ลานหนวย ซึ่งการใชไฟฟา

ในชวง 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2558 เพิ่มขึ้น รอยละ 13.45 โดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 

2.7 ตอป  

เช้ือเพลิงแตละประเภทมีขอดีและขอจํากัด เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาเลือกใช

เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาไดอยางเหมาะสม 

ตารางเปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ 

เชื้อเพลิง ขอดี ขอจํากัด 

กาซธรรมชาต ิ - ราคาคาไฟตอหนวยตํ่า 

- สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

- มีการปลอยกาซเรือนกระจก 

- ราคาเชื้อเพลิงมีความผันผวน 

- ปริมาณสํารองเชื้อเพลิงในประเทศไทย 

มีปริมาณจํากัด 

ถานหิน - มีปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอ 

- ราคาคาไฟตอหนวยตํ่า 

- สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

- มีการปลอยกาซเรือนกระจก 

- ใชเชื้อเพลิงปริมาณมาก 

- ประชาชนยังขาดความมั่นใจในเรื่อง

มลภาวะทางอากาศ 
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เชื้อเพลิง ขอดี ขอจํากัด 

นิวเคลียร - มีปริมาณเชื้อเพลิงเพียงพอ 

- ราคาคาไฟตอหนวยตํ่า 

- สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

- เปนโรงไฟฟาที่สะอาด ไมกอใหเกิดมลพิษ

และกาซเรือนกระจก 

- ใชเชื้อเพลิงนอย 

- ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

- ใชเวลากอสรางโรงไฟฟานาน 

- ประชาชนยังกังวลในเรื่องความปลอดภัย 

ลม - เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี

คาเชื้อเพลิง 

- เปนแหลงพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิด

มลภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟา 

- ราคาคาไฟตอหนวยสูง 

- พึ่งพาไมได เนื่องจากตองขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศและฤดูกาล 

- ใชพื้ นที่ มาก เมื่ อ เที ยบกับ โร ง ไฟฟ า

ประเภทอื่น 

น้ํา - เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี

คาเชื้อเพลิง 

- เปนแหลงพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิด

มลภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟา 

- การเดินเครื่องผลติไฟฟาขึ้นกับปริมาณน้ํา

ในชวงที่สามารถปลอยน้ําออกจากเขื่อน

ได 

แสงอาทิตย - เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี

คาเชื้อเพลิง 

- สามารถนําไปใชในแหลงที่ยังไมมีไฟฟาใช

และอยูหางไกลจากระบบสงไฟฟา 

- การดูแลรักษางาย 

- เปนแหลงพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิด

มลภาวะจากกระบวนการผลิตไฟฟา 

- ราคาคาไฟตอหนวยสูง 

- พึ่งพาไมได เนื่องจากตองขึ้นอยูกับสภาพ

อากาศและฤดูกาล 

- ใชพื้ นที่ มาก เมื่ อ เที ยบกับ โร ง ไฟฟ า

ประเภทอื่น 

- ปญหาการจัดเก็บไฟฟา 

ชีวมวล - ใชประโยชนจากเศษวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตร 

- ชวยเพิ่มรายไดใหเกษตรกร 

- ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องของเหลือ

ทิ้งทางการเกษตร 

- ชีวมวลเปนวัสดุที่เหลือใชจากการแปรรูป

ทางการเกษตร มีปริมาณสํารองที่ ไม

แนนอน 

- การบริหารจัดการเชื้อเพลิงทําไดยาก 

- ราคาชีวมวลแนวโนมสูงขึ้น เนื่องจากมี

ความตองการใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

- ชีวมวลที่มีศักยภาพเหลืออยูมักจะอยู

กระจัดกระจาย มีความชื้นสูง จึงทําให

ตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น เชน ใบออย

และยอดออย ทะลายปาลม เปนตน 
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เชื้อเพลิง ขอดี ขอจํากัด 

ความรอนใต

พิภพ 

- เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี

คาเชื้อเพลิง 

- เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ใชไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีแหลงความรอน 

ใตพิภพอยูเทานั้น 

 

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือกเชื้อเพลิงเพื่อใชผลิตไฟฟา 

1. ความมั่นคง ควรมีแหลงสํารองเช้ือเพลิงที่มีปริมาณเพียงพอและแนนอน สามารถ

พึ่งพาตนเองได มีการกระจายประเภทของเช้ือเพลิงเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเช้ือเพลิงใด

เช้ือเพลิงหน่ึงมากเกินไป 

2. ราคาเหมาะสม ควรเลือกเชื้อเพลิงที่มีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ํา 

3. สิ่งแวดลอม ควรเลือกเช้ือเพลิงที่ไมกอใหเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอมเกินเกณฑ

มาตรฐานที่กฎหมายกําหนด 

• ระบบผลติเพียงพอ
• ระบบส่งมั�นคง
• การพึ�งพาตนเอง

• ความเสี�ยง

สมดุล

สงัคมยอมรบั

ราคาเหมาะสม
ความมั�นคง

คํานงึถงึส ิ�งแวดลอ้ม

 
ภาพปจจัยทีค่วรคํานึงในการเลือกเชือ้เพลิงเพือ่ใชผลิตไฟฟา 

เพื่อลดความเสี่ยงของการใชกาซธรรมชาติที่อาจหมดไปในอนาคต การเพิ่มจํานวน

โรงไฟฟาที่สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง เชน ถานหิน นิวเคลียร เปนตน จึงจําเปนอยางยิ่ง 

และตองควบคูไปกับพลังงานหมุนเวียนในอัตราสวนที่เหมาะสม โดยการปรับสัดสวนการใช
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เช้ือเพลิงใหตอบสนองตอความตองการใชไฟฟาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และคํานึงถึงตนทุนในการ

ผลิตกระแสไฟฟาดวย 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 สถานการณพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่2 หนวยงานทีเ่กี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟาในประเทศไทยตั้งแตระบบผลิต ระบบสงจนถึงระบบ

จําหนายใหกับผูใชไฟฟา แบงเปน 2 ภาคสวน คือ ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน โดยภาครัฐบาล 

มีหนวยงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และการ

ไฟฟานครหลวง(กฟน.) สําหรับภาคเอกชนมีเฉพาะระบบผลิตไฟฟาเทาน้ัน นอกจากน้ียังมี

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ทําหนาที่กํากับกิจการไฟฟาและ

กิจการ      

 กาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน  

  

ภาพการสงไฟฟาจากโรงไฟฟาถึงผูใชไฟฟา 
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สัญลักษณของหนวยงาน หนวยงาน/บทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  

สังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการกํากับดูแล

การประกอบกิจการพลังงาน ใหมีความมั่นคง และเช่ือถือได   

มีประสิทธิภาพ เปนธรรมตอทั้งผูใช และผูประกอบ

กิจการพลังงาน ตลอดจนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ติดตอ

ไดที่หมายเลข 1204 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

เปนรั ฐ วิสาหกิ จด านกิ จการพลั งงาน  สั งกั ด

กระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟา

ใหแกประชาชน โดยการผลิตไฟฟา รับซื้อไฟฟา จัดสงไฟฟา 

และจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟา

สวนภูมิภาค ผูใชไฟฟารายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

รวมท้ังประเทศใกลเคียง ติดตอไดท่ีหมายเลข 1416 

 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.)  

เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการรับซื้อไฟฟา 

และจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในพื้นที่จั งหวัด

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ติดตอได 

ที่หมายเลข 1130 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.)  

เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย มีภารกิจในการผลิตไฟฟา รับซื้อ จัดสง และ

จําหนายไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ตางๆ ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ติดตอได 

ที่หมายเลข 1129 
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 หากประชาชนไดรับความขัดของเกี่ยวกับระบบไฟฟา เชน หมอแปลงไฟฟาระเบิด  

เสาไฟฟาลม ไฟฟาดับ ไฟฟาตก บิลคาไฟฟาไมถูกตอง เปนตน นอกจากน้ียังรวมไปถึงการขอใช

ไฟฟา เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา สามารถติดตอไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาค หรือการไฟฟานครหลวง

ที่อยูในแตละพื้นที่ แตหากประชาชนพบปญหาเกิดขึ้นกับเสาสงไฟฟาแรงสูง สามารถติดตอไดที ่    
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 
 

สาระสําคญั 

การดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันมีพลังงานไฟฟาเขามาเกี่ยวของอยูตลอดเวลา ดังน้ัน

เพื่อใหการใชพลังงานไฟฟามีความปลอดภัย ผูใชตองรูจักอุปกรณไฟฟา วงจรไฟฟา และเลือกใช

อุปกรณและเครื่องใชไฟฟาไดอยางเหมาะสม  
 

ตัวช้ีวัด 

1. บอกช่ือและหนาที่ของอุปกรณไฟฟา 

2. อธิบายการตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 
 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา 

เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน  
 

เวลาที่ใชในการศึกษา  30 ช่ัวโมง 
 

สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027 

2. ชุดวิชา การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว12010  

3. ชุดสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

4. ถานไฟฉาย 2A จํานวน 2 กอน  

5. สายไฟ  

6. หลอดไฟฉาย 
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เรื่องที ่1 อุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟาที่ ใชในวงจรไฟฟามีหลายชนิด แตละชนิดมีหนาที่และความสําคัญ 

ที่แตกตางกันออกไป ไดแก  

1. สายไฟ  

สายไฟเปนอุปกรณสําหรับสงกระแสไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง โดยกระแสไฟฟา

ผานไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใชไฟฟา สายไฟทําดวยสารที่มีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา (ยอมให

กระแสไฟฟาไหลผานไดดี)  เชน ทองแดง เปนตน โดยจะถูกหุมดวยฉนวนไฟฟาเพื่อความ 

ปลอดภัยของผูใชไฟฟาสายไฟที่ใชกันตามบานเรือนมีดังน้ี 

ชนิดของสายไฟ พกิัดแรงดันและลกัษณะการตดิตัง้ 

 

VAF สายแข็ง 

 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต 

การติดตั้ง: เดินสายไฟลอยตามบาน 

 
VAF – G หรือสาย VAF 

แบบมีกราวด 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต 

การติดตั้ง: เดินปลั๊กลอยแบบมีสายกราวด 

เดินซอนในผนัง 

พิกัดแรงดัน: 750 โวลต 

การติดตั้ง: ตอเขาเครื่องอุปกรณไฟฟาหรือ

เครื่องใชไฟฟา 

 

VFF สายออน 

พกิัดแรงดัน: 300 โวลต 

การติดตั้ง: เครื่องใชไฟฟาตามบาน ปลั๊กพวง

ชนิดทําเองในบาน 
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ชนิดของสายไฟ พกิัดแรงดันและลกัษณะการตดิตัง้ 

 

VCT สายออน 

 

พกิัดแรงดัน: 750 โวลต  

การติดตั้ง: สายฉนวน 2 ช้ัน เดินคอนโทรล 

ปลั๊กพวงใชกลางแจงได 

 

VSF สายออน 

พกิัดแรงดัน: 300 โวลต 

การตดิตั้ง: เดินลอยหรือตูคอนโทรล 

 

THW สายแข็งออน 

พกิัดแรงดัน: 750 โวลต 

การติดตั้ง: เดินสายไฟฝงทอและตูคอนโทรล

โรงงาน 

 

2. ฟวส  

ฟวสเปนอุปกรณปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน จนเกิดอันตรายตอเครื่องใชไฟฟา ถามี

กระแสไฟฟาไหลเกิน ฟวสจะหลอมละลายจนขาดทําใหตัดวงจรไฟฟาในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ  

ฟวสทําดวยโลหะผสมระหวางตะกั่วกับดีบุก มีจุดหลอมเหลวต่ําและมีรูปรางแตกตาง

กันไปตามวัตถุประสงคของการใชงาน ดังภาพ 

 

 ฟวสหลอด ฟวสเสน ฟวสกระเบื้อง  

ภาพฟวสชนิดตางๆ 
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3. อุปกรณตัดตอน หรือ เบรกเกอร  

เบรกเกอร คือ อุปกรณตัดวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินขนาด  

ปุมหรือคันโยกที่เบรกเกอร จะดีดมาอยูในตําแหนงตัดวงจรอยางอัตโนมัติ โดยอาศัยหลักการ

ทํางานของแมเหล็กไฟฟา เบรกเกอรมีจําหนายตามทองตลาดหลายแบบ และหลายขนาด ดังภาพ 

 

ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ 

 

4. สวิตช  

สวิตช เปนอุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟา เพื่อควบคุมการจายกระแสไฟฟาใหกับ

เครื่องใชไฟฟา  

 

ภาพสวิตชไฟฟา 
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สวิตชมี 2 ประเภท คือ  

1) สวิตชทางเดียว สามารถปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดเพียงทางเดียว เชน วงจร       

ของหลอดไฟฟาหลอดใดหลอดหน่ึง เปนตน 

2) สวิตชสองทาง เปนการติดต้ังสวิตช 2 จุด เพื่อปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดสองจุด เชน 

สวิตชไฟที่บันไดที่สามารถ เปด - ปด ไดทั้งอยูช้ันบนและชั้นลาง ทําใหสะดวกในการใชงาน 

 

ภาพสวิตชแบบทางเดียว (ซาย) และแบบสองทาง (ขวา) 

ขอควรรูของสวิตช 

1) ไมควรใชสวิตชอันเดียวควบคุมเครื่องใชไฟฟาหลายช้ินใหทํางานพรอมกัน เพราะ

กระแสไฟฟาที่ไหลผานสวิตชมากเกินไปจะทําใหจุดสัมผัสเกิดความรอนสูง อาจทําใหสวิตชไหม 

และเปนอันตรายได 

2) ไมควรใชสวิตชธรรมดาควบคุมเครื่องใชไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาไหลผานสูง เชน 

เครื่องปรับอากาศ เปนตน ควรใชเบรกเกอร เพราะสามารถทนกระแสไฟฟาไดสูงกวา 

5. สะพานไฟ หรอื คทัเอาท  

สะพานไฟ หรือ คัทเอาท เปนอุปกรณสําหรับตัดตอวงจรไฟฟาทั้งหมดภายใน

ครัวเรือน ประกอบดวยฐานและคันโยกที่มีลักษณะเปนขาโลหะ 2 ขา ซึ่งมีที่จับเปนฉนวน เมื่อสับ

คันโยกขึ้น กระแสไฟฟาจะไหลเขาสูวงจรไฟฟาในครัวเรือน และเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟา   

จะหยุดไหล เปนการตัดวงจร 
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ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ 

ขอควรรูเกี่ยวกับสะพานไฟ 

1) สะพานไฟชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณ 

ไฟฟา 

2) ถาตองการใหวงจรเปด (ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคันโยกลง แตถาตองการ

ใหวงจรปด (มีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคันโยกขึ้น 

3) ในการสับคันโยกจะตองใหแนบสนิทกับท่ีรองรับ 

6. เครือ่งตัดไฟรั่ว 

เครื่องตัดไฟรั่ว เปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยอีกช้ันหน่ึง ที่สามารถตัดวงจรไฟฟา

กรณีเกิดไฟฟารั่ว โดยกําหนดความไวของการตัดวงจรไฟฟาตามปริมาณกระแสไฟฟาที่รั่วลงดิน 

เพื่อใหมีการตัดไฟรั่วกอนท่ีจะเปนอันตรายกับระบบไฟฟา   

 

ภาพเครือ่งตัดไฟรั่ว 
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7. เตารับและเตาเสียบ 

    เตารับและเตาเสียบ เปนอุปกรณที่ใชเช่ือมตอวงจรไฟฟา ทําใหกระแสไฟฟาไหลเขาสู 

อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา  

1) เตารับหรือปลั๊กตัวเมีย คือ อุปกรณที่เช่ือมตอกับวงจรไฟฟาในครัวเรือน เชน 

เตารับที่ติดต้ังบนผนังบานหรืออาคาร เปนตน เพื่อรองรับการตอกับเตาเสียบของเคร่ืองใชไฟฟา 

2) เตา เสียบหรือปลั๊ กตัวผู  คือ อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของ

เครื่องใชไฟฟา เตาเสียบที่ใชกันอยูมี 2 แบบ คือ 

(1) เตาเสียบ 2 ขา ใชกับเตารับที่มี 2 ชอง 

(2) เตาเสียบ 3 ขา ใชกับเตารับที่มี 3 ชอง โดยขากลางจะตอกับสายดิน  

  

เตารบัหรอืปลัก๊ตัวเมีย เตาเสียบหรอืปลั๊กตัวผู 

 

ขอควรรูเกี่ยวกับเตารับและเตาเสียบ 

1) การใชงานควรเสียบเตาเสียบใหแนนสนิทกับเตารับและไมใชเตาเสียบหลายอัน

กับเตารับอันเดียว เพราะเตารับอาจรอนจนลุกไหมได  

2) เมื่อถอดปลั๊กออกควรจับที่เตาเสียบ ไมควรดึงที่สายไฟ เพราะจะทําใหสายหลุด

และเกิดไฟฟาลัดวงจรได 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อปุกรณไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่2 วงจรไฟฟา 

วงจรไฟฟา คือ การเช่ือมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาผานสายไฟฟาไปยัง

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

การเช่ือมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา มี 3 แบบ คือ แบบอนุกรม แบบขนาน และ

แบบผสม 

ภาพของวงจรไฟฟา ลักษณะการตอวงจรไฟฟา 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม เปนการ

นําเอาเครื่องใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป    

โดยนําปลายดานหน่ึงตอเขากับปลายอีกดานหน่ึง

ของเครื่องใช ไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย   

แลวจึงตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา ทําให

กระแส ไฟฟ า ไหล ไป ในทิ ศทา ง เดี ย ว  และ

กระแสไฟฟาภายในวงจรจะมีคาเทากันทุก ๆ จุด 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน เปนการ

นําเอาเครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดขึ้นไป มาตอเรียง

แบบขนานกัน โดยนําปลายดานเดียวกันของ

เครื่องใชไฟฟา แตละตัวมาตอเขาดวยกัน แลวตอ

ปลายของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวที่ตอกันแลว  

ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา โดยแรงดันไฟฟา

ของ เครื่อ งใช ไฟฟ าแตละตัวจะมีคา เท ากัน  

แตกระแสที่ไหลในแตละสาขายอยของวงจรจะมี

คาไมเทากัน อยางไรก็ตามเมื่อนําคามารวมกันจะ

ไดเทากับกระแสที่ไหล ผานวงจรทั้งหมด 
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ภาพของวงจรไฟฟา ลักษณะการตอวงจรไฟฟา 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบผสม เปนการ     

ตอผสมกันของวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟาแบบขนาน 

วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนจะเปนการตอแบบขนาน เพื่อใหเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด    

รับแรงดันไฟฟาที่จุดเดียวกัน หากเครื่องใชไฟฟาชนิดหน่ึงเกิดขัดของเครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น        

ก็ยังคงใชงานไดตามปกติ 

สําหรับประเทศไทย ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนเปนไฟฟากระแสสลับที่มีความตางศักย 220 

โวลต ความถี่ 50 เฮิรตซ โดยใชสายไฟ 3 เสน คือ 

1)  สายไฟ (Line) หรือ สาย L มีศักยไฟฟาเปน 220 โวลต 

2)  สายนิวทรัล (Neutral) หรือ สาย N มีศักยไฟฟาเปน 0 โวลต 

3)  สายดิน (Ground) หรือ สาย G มีไวเพื่อความปลอดภัยตออุปกรณไฟฟาและผูใช 

กระแสไฟฟาจะสงผานมิเตอรไฟฟามายังแผงควบคุมไฟฟา ซึ่งแผงควบคุมไฟฟาทําหนาที่

จายกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา  

แผงควบคุมไฟฟาประกอบไปดวยอุปกรณตัดตอนหลักหรือคัทเอาท ซึ่งมี 1 ตัวตอครัวเรือน 

และมีอุปกรณตัดตอนยอยหลายตัวไดขึ้นอยูกับจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่ใชในครัวเรือน นอกจากน้ี

ยังมีจุดตอสายดินที่จะตอไปยังเตารับหรือปลั๊กตัวเมียทุกจุดในครัวเรือน เพื่อตอเขาเคร่ืองใชไฟฟา 

การตอวงจรแบบผสม 
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ภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน 

 

 

 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 

 

 

 

 



37 
 

เร่ืองที่ 3 สายดินและหลักดิน 
1. สายดิน 

สายดิน คือ สายไฟที่ตอเขากับเครื่องใชไฟฟา มีไวเพื่อปองกันการเกิดกระแสไฟฟา

ลัดวงจรกับเครื่องใชไฟฟาและทําอันตรายกับผูใช โดยการตอลงดิน เพื่อใหสายดินเปนตัวนํา

กระแสไฟฟาที่อาจเกิดการรั่วไหล จากเครื่องใชไฟฟาลงสูพื้นดิน เปนการปองกันไมใหไดรับ

อันตรายจากกระแสไฟฟา 

  
ภาพระบบสายดิน 



38 
 

 
ภาพสายดินและหลักดิน 

2. หลักดิน  

หลักดิน คือ อุปกรณที่ทําหนาที่นํากระแสไฟฟาที่รั่วไหลจากเครื่องใชไฟฟา       

ผานสายดิน ลงสูพื้นดิน โดยหลักดินจะมีลักษณะเปนแทงทรงกระบอก เสนผาศูนยกลาง 16 

มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา 2.4 เมตร ทําจากวัสดุที่ทนการผุกรอน เชน แทงทองแดงหรือ   

แทงแมเหล็กหุมทองแดง เปนตน โดยหลักดินเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบสายดิน ดังน้ี 

1) เปนอุปกรณปลายทางที่จะทําหนาที่สัมผัสกับพื้นดิน 

2) เปนสวนที่จะทําใหสายดินหรืออุปกรณที่ตอลงดินมีศักยไฟฟาเปนศูนยเทากับดิน 

3) เปนเสนทางไหลของประจุไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่จะไหลลงสูดิน 

4) เปนตัวกําหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบการตอ    

ลงดินในระยะยาว  

สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่แนะนําใหติดตั้งสายดิน เชน เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา ตู เย็น 

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

 จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา สามารถนํามาใชตอระบบไฟฟา

ภายในบานได ดังตัวอยางในภาพตอไปน้ี 
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ภาพการตอระบบไฟฟาภายในบาน 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดนิและหลกัดนิ 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การประหยัดพลังงานไฟฟา 
 

สาระสําคญั 

 การใชพลังงานไฟฟาใหเกิดความคุมคาและประหยัด ผูใชตองรูจักวิธีการประหยัดพลังงาน

ไฟฟาและวางแผนการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนอยางเหมาะสม 

 

ตัวช้ีวัด 

1. บอกกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแทกับของลอกเลียนแบบ 

3. เลือกใชเครื่องใชไฟฟาไดเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให 

4. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

 

ขอบขายเนื้อหา 

เรี่องท่ี 1  กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา  

เรื่องท่ี 2  แนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

 

เวลาที่ใชในการศึกษา  20 ช่ัวโมง 

 

สื่อการเรียนรู 

1. หนังสือเรียนรายวิชาเลือก การใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน พว02027 

2. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 1 รหัสวิชา พว12010 
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เรื่องที ่1 กลยุทธการประหยดัพลงังานไฟฟา 

การประหยัดพลั งงาน คือ การใชพลั งงานอยางมีประสิทธิภาพ และรูคุณคา  

การประหยัดพลังงานนอกจากชวยลดปริมาณการใชพลังงาน ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายของ

ครัวเรือนและประเทศชาติแลว ยังชวยลดปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอมไดดวย 

กลยุทธที่ใชในการประหยัดพลังงานไฟฟา คือ กลยุทธ 3 อ. ไดแก อุปกรณประหยัด

ไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

1. กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช

เครื่องใชไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ ซึ่งมีวิธีการดูฉลากเบอร 5 ดังภาพ 

 

ภาพฉลากเบอร 5 ของแท 

ปจจุบันฉลากเบอร 5 มีผูลอกเลียนแบบมาก ทั้งน้ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ไดจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา หากบุคคลใด

ลอกเลียนแบบถือวามีความผิด  สามารถสังเกตลักษณะของฉลากเบอร 5 ของปลอมได ดังภาพ 
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 ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม 

2. กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา ไดแก การบริหารการใชไฟฟา การปรับปรุง

ระบบปองกันความรอนเขาสูอาคาร การใชระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงระบบ

แสงสวาง และการจัดการอบรมใหความรูดานการใชพลังงานอยางถูกตอง 

3. กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยใหคนไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปดสวิตชไฟและ

เครื่องใชไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน ต้ังอุณหภูมิ เครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส และถอดปลั๊ก

ทุกครั้งหลังการใชเคร่ืองใชไฟฟา เปนตน 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่2 แนวปฏิบตัิการประหยดัพลังงานไฟฟาในครัวเรอืน 

 โดยทั่วไปเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน มักมีการใชพลังงานไฟฟาสูงเกือบทุกชนิด      

เพื่อเปนการประหยัดและคุมคา ผูใชจึงควรมีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องใชไฟฟาอยางถูกวิธี ดังน้ี 

เครื่องใชไฟฟา การใชงาน 

หลอดไฟฟา • เลือกใชประเภทและขนาดวัตตใหเหมาะสมกับการใชงานและพื้นที่ติดตั้ง 

• เลือกใชหลอดประหยัดไฟ 

• หลอดไฟฟาและอุปกรณตองไดรับการรับรองมาตรฐานสินคา 

• ปดสวิตชไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 

โทรทัศน • เลือกประเภทและขนาดใหเหมาะสมกับความตองการใชงาน โทรทัศนที่มี

ขนาดใหญ ยิ่งกินไฟมากขึ้น       

• ปดและถอดปลั๊กทันทีเมื่อไมมีคนดู 

• วางโทรทัศนในจุดที่อากาศถายเทไดสะดวก 

ตูเย็น • เลือกใชตูเย็นที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และมีขนาดเหมาะสมกับ

ครัวเรือน  

• ไมแชของท่ียังรอนเพราะจะทําใหตูเย็นกินไฟ/ทํางานหนัก                

• วางตูเย็นในจุดที่อากาศถายเทไดสะดวก และหางจากผนังอยางนอย 

15 ซม. ไมต้ังตูเย็นใกลแหลงความรอน หรือรับแสงแดดโดยตรง                

• ตรวจสอบยางขอบประตู ไมใหมีรอยรั่วหรือเสื่อมสภาพ 

• ละลายน้ําแข็งอยางสม่ําเสมอ และปรับอุณหภูมิใหเหมาะสมกับชนิดและ

ปริมาณของในตูเย็น 

เครื่องซักผา • เลือกขนาดใหเหมาะสมกับการใชงาน 
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เครื่องใชไฟฟา การใชงาน 

• ซักผาในปริมาณเหมาะสม สัมพันธกับขนาดของเครื่องซักผา 

 

ไมโครเวฟ • ไมวางใกลอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ 

• ศึกษาคูมือวิธีการใชเพื่อการใชงานท่ีถูกตอง 

• ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน 

หมอหุงขาวไฟฟา • เลือกขนาดให เหมาะสมกับสมาชิกในครอบครัว เชน 1 - 5 คน  

ขนาด 1.5 ลิตร หรือ 6-10 คน ขนาด 2 ลิตร 

• ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน 

กระติกนํ้ารอน

ไฟฟา 

• ถอดปลั๊กออกเมื่อนํ้าเดือดหรือเลิกใช 

• หมั่นทําความสะอาดลางตะกรันออกบอย ๆ 

• เติมนํ้าใหอยูในระดับที่เหมาะสม หรือตามที่เครื่องระบุไว 

• ระวังอยาใหน้ําแหง หรือปลอยใหระดับนํ้าต่ํากวาขีดที่กําหนด เพราะจะ

ทําใหเกิดไฟฟาลัดวงจรในกระติกน้ํารอน เปนอันตรายอยางยิ่ง 
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เครื่องใชไฟฟา การใชงาน 

เครื่องปรับอากาศ • หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศ และลางเครื่องปรับอากาศปละ  

2 ครั้ง 

• ต้ังอุณหภูมิที่ 26 องศาเซลเซียส 

• ปดประตูและหนาตางใหสนิท 

• เลือกขนาดเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับพื้นที่ของหอง 

พื้นที่ของหอง (ตารางเมตร) 

ความสูงไมเกนิ 3 เมตร 

ขนาดเครือ่งปรบัอากาศ 

(บีทียู : BTU) 

9-14 9,000 

16-17 12,000 

20-24 15,000 

30 18,000-20,000 
 

เครื่องทํานํ้าอุน

ไฟฟา 

• เลือกเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาใหเหมาะสมกับการใช สําหรับบานทั่วไป       

เครื่องทํานํ้าไฟฟาอุนควรใชขนาดไมเกิน 4,500 วัตต 

• ติดต้ังสายดินพรอมเคร่ืองตัดไฟฟารั่ว 

• ปรับระดับความรอนใหเหมาะสม 

• ปดเครื่องทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 

เตารีด • ควรรวบรวมผาที่จะรีดแตละครั้งใหมากพอ การรีดผาครั้งละชุดทําให

สิ้นเปลืองไฟฟามาก 

• ไมควรพรมน้ํามากจนเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียความรอนจากการรีด

มาก  

พัดลม • เลือกขนาดและประเภทใหเหมาะสมกับการใชงาน 
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เครื่องใชไฟฟา การใชงาน 

• เลือกใชความแรงของลมใหเหมาะกับความตองการ ความแรงของลม 

ยิ่งมากยิ่งเปลืองไฟ 

• ปดพัดลมทันทีเมื่อไมใชงาน 

• หมั่นถอดหนากากพัดลมลางอยูเสมอ 

เครื่อง

คอมพิวเตอร 

• ปดหนาจอ ถาไมใชงานนานเกิน 15 นาที 

• ติดต้ังระบบ Screen Saver เพื่อรักษาคุณภาพหนาจอ 

• วางคอมพิวเตอรในที่อากาศถายเทสะดวก 

• ปดและถอดปลั๊กทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 
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ภาพวิธีประหยัดไฟฟา 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 แนวปฏบิัตกิารประหยัดพลงังานไฟฟาในครัวเรือน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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พลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2555. 

คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน ชุดท่ี 2. พลังงานแสงอาทติย. กรมพัฒนา

พลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2555. 

คูมือการพัฒนาและการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน ชุดท่ี 4. ชีวมวล. กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 

และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. 2555. 

นวลฉวี รุงธนเกียรติ. พลังงานนิวเคลียรเพื่อมนุษยชาติ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2547. 

แผนทีศ่ักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย. กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน. 2544. 

วสันต เตชะวงศธรรม. “ทิศทางใหมของสายลม” ใน เมื่อสองมือรวมคลายโรครอน. (หนา              

86-93).กรุงเทพฯ: สํานักพิมพทางชางเผือก. 2552. 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ. นิวเคลียร และการใชประโยชนจากเทคโนโลยนีิวเคลียร. 

กรุงเทพฯ : โรงพิมพสาํนักพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 2554. 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง กระทรวงพลังงาน. การใชไฟฟาและการผลติไฟฟา

ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 2554.  

ส.อ.ท. คานเปลี่ยนระบบอดัฉีดพลังงานทดแทน. คมนาคม ลอจิสติกส สยามธุรกิจ ฉบับท่ี 1327 

ประจําวันที่ 18 สิงหาคม 2012. 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ ครั้งที่ 2/2553 (คร้ังที่ 131) วันจันทรท่ี 28 มิถุนายน 

พ.ศ. 2553. 

จับตาดนูโยบายรบัซื้อไฟฟาพลังงานหมุนเวียนแบบ “Feed-in Tariff” วันศุกรที่ 15 มิถุนายน 

2012 เวลา13:41 น. SCB EIC ขาวรายวัน - คอลัมน : ขาวในประเทศ 

สถานการณการผลิต-ใชไฟฟา ป 2556. กองวางแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟา ฝายวางแผน

ระบบไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ขอมูล ณ ธันวาคม 2556). 
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แหลงอางอิงออนไลน 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2554). รายงานไฟฟาของ

ประเทศไทยป 2554. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.dede.go.th/dede/images/stories/stat_dede /electric54_1.pdf. 

(วันที่คนขอมูล: 21 มีนาคม 2556).  

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2557). สถานการณ

พลังงานป 2556 และแนวโนมป 2557. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/kb00_a125_Thank%20Pr

ess%209.01.2014.pdf (วันที่คนขอมูล: 14 กรกฎาคม 2557). 

การไฟฟาสวนภูมิภาค. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.pea.co.th. 

 (วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556).  

การไฟฟานครหลวง. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.mea.or.th/home/index.php?l=th.  

(วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556).  

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.egat.co.th/.  

(วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556).  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. ประวัติกิจการไฟฟาไทย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:

 http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view%20=article&id

=%20318&Itemid=472. (วันที่คนขอมูล 20 มีนาคม 2555). 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx

?rid=87#&muid=0&prid=23 (วันที่คนขอมูล: 10 กรกฎาคม 2557).  

ชุดการสอน เรือ่งวงจรไฟฟา กิจกรรมที่ 11. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://sanchai2506.wordpress.com/. (วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556). 

ทรูปลูกปญญา. ชนิดของสายไฟ. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.trueplookpanya.com/new/ 

cms_detail/knowledge/16310-00/. (วันที่คนขอมูล: 21 มีนาคม 2556). 

http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/kb00_a125_Thank Press 9.01.2014.pdf
http://webkc.dede.go.th/testmax/sites/default/files/kb00_a125_Thank Press 9.01.2014.pdf
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=87
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/PublicHearing/PublicHearingDetail.aspx?rid=87
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ประกายนคร. Tips Electrical. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.praguynakorn.com/tip3- (วันที่คนขอมูล: 21 มีนาคม 2556). 

ประเภทของสายไฟฟา. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: http://www.srptc.ac.th/news/05-01-

2012-InRoXHKThu52521.pdf. (วันที่คนขอมูล: 21 มีนาคม 2556). 

มาตรการประหยดัพลงังาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://httpwww2egatcothrenewshtm.blogspot.com/2010/07/blog-post.html. 

(วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556). 

วิชาการ.คอม. ไฟฟานารู. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.vcharkarn.com/electric/article/view.php?id=42701. (วันที่คนขอมูล: 

21 มีนาคม 2556).  

วิธีติดตั้งสายดนิที่ถูกตอง. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: www.clef-

audio.com/pic/correct_grounding.pdf. (วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556). 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน. (2556). พลังงานไฟฟา. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:

 http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/bottee3.htm. (วันที่

คนขอมูล 20 มีนาคม 2555). 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. (2554). การใชไฟฟาและการผลิตไฟฟา

ของประเทศไทย. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.eppo.go.th/power/power2554.pdf.  

(วันที่คนขอมูล: 21 มีนาคม 2556).  

สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน. เครือ่งใชไฟฟาภายในบาน. [ออนไลน]. 

เขาถึงไดจาก: http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf. 

(วันที่คนขอมูล: 20 มีนาคม 2556). 

เอสโซ (ประเทศไทย). 2012 แนวโนมพลังงานโลก-ภาพรวมถึงป 2040. [ออนไลน]. เขาถึงได

จาก: http://www.esso.co.th/Thailand-Thai/PA/Files/2012eo_thai.pdf. (วันที่คน

ขอมูล: 21 มีนาคม 2556).  

MAC eKnowledge. วงจรไฟฟาในบาน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก: 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/2432209100/10.htm. (วันที่คน

ขอมูล: 21 มีนาคม 2556). 

http://www.praguynakorn.com/tip3-
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ที่มาของภาพและขอมูล 

ลําดับ ภาพ/ขอมูล ซื่อเว็บไซต/แหลงท่ีมาของภาพและขอมลู 

1 
ภาพการไหลของอเิล็กตรอน 

ในวงจรไฟฟา 

http://www.projedersi.com/index.php/bilim-

kuetuephanesi/nedir/283-elektrik-ak-m-nedir 

2 
ภาพรถไฟฟา (BTS) ที่ใชใน

กรุงเทพมหานคร 
http://bangkokscoop.com/2011/11/09/bts-mrt- 

3 
ภาพสัญญาณไฟจราจรทาง

อากาศ 1 
http://www.ashlandregionalairport.com/default.htm 

4 
ภาพสัญญาณไฟจราจรทาง

อากาศ 2 

http://trichyonmove.blogspot.com/2012/01/committee-

formed-for-runway-expansion.html 

5 ภาพสัญญาณไฟจราจรทางบก http://guru-club.blogspot.com/2011/09/blog-post_17.html 

6 ภาพสัญญาณไฟจราจรทางน้ํา http://www.oknation.net/blog/print.php?id=433166 

7 

ภาพผลกระทบตอการคมนาคม

เหตุการณไฟฟาดับทีเ่มือง

นิวยอรก ประเทศสหรัฐอเมรกิา

เมื่อป พ.ศ. 2546 

http://www.smh.com.au/articles/2003/08/15/10608717383

22.html 

8 

ภาพผลกระทบตอการคมนาคม

เหตุการณไฟฟาดับ  ทําให

การจราจรติดขัด และเกิดความ

วุนวาย 

http://www.defence.pk/forums/world-affairs/199280-indias-

great-grid-collapse-20-states-affected-600-million-people-

suffer-2.html 

9 ภาพโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
http://www.thaifranchisecenter.com/document/show.php?

docuID=583 

10 
ภาพโรงงานอุตสาหกรรมยาน

ยนตและชิ้นสวน 
http://www.chiangmai-cardec.com/news-id41.html 

11 
ภาพขาวลําปางปญหาไฟดับ

กระทบโรงงาน 

http://www.mcot.net/site/content?id=519caf96150ba0e33e

000391#.VvSrhdJ95D8 

12 

ภาพการเพาะปลกูไมดอกโดยใช

พลังงานไฟฟาใหแสงสวางเพื่อ

การเจรญิเตบิโตอยางตอเนื่อง 

http://cmtourismcm.blogspot.com/ 

13 

ภาพไกตายเนื่องจากขาด

พลังงานไฟฟาทีจ่ายใหกบั 

โรงเพาะเลี้ยงแบบปด 

http://www.tnews.co.th/html/contents/142047/ 
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14 

ภาพการใหบริการของธนาคาร

โดยผานเครื่องเบิกจายอัตโนมัติ

ที่ตองใชพลงังานไฟฟา 

http://www.posttoday.com/economy/finance/402490 

15 

ภาพขาวเหตุการณไฟฟาดับ 

ที่เกาะสมุย และเกาะพะงัน

สงผลใหเกิดความเสียในดาน

การทองเที่ยว 

http://news.thaipbs.or.th/content  

16 
ภาพแหลงทองเที่ยวที่ตองอาศัย

แสงสวางจากพลังงานไฟฟา 

http://www.dreamdestination.in.th/trip_planner_view.aspx?

pid=136 

17 
ภาพขาวเหตุการณไฟฟาดับ 

ใน 14 จังหวัดภาคใต 
http://news.voicetv.co.th/thailand/70483.html 

18 ภาพฟาแลบ http://bbs.tiexue.net/post2_4310769_1.html 

19 ภาพฟาผา 
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type1/s

cience03/16/images/sc40.gif 

20 ภาพไดนาโม 
http://chicargobike.blogspot.com/2010/11/dynamo-

generator-lighting-primer.html 

21 
ภาพการเกิดคลื่นของไฟฟา

กระแสสลับ 

http://www.kwachapenchang.com/index.php?PHPSESSID=u

dljcrn7j1949kdm2f7s3av9t3&action=dlattach;topic=2479.0;a

ttach=11214;image 

22 
ภาพการเกิดไฟฟาจากการ 

เสียดสีของวัตถุ 
http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostartic.html 

23 
ภาพการใชไฟฟาแตละชวงเวลา

ในหนึ่งวัน 
http://www.egat.co.th/ 

24 ภาพฟวสชนิดตาง ๆ 
http://tv11.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=2278&fi

lename=index 

25 เบรกเกอรแบบตาง ๆ 
http://www.sp-powerpros.com/344537/emergency-exit-

light 

26 
ภาพสวิตชแบบทางเดียว (ซาย) 

และแบบสองทาง (ขวา) 

http://www.maceducation.com/e-knowledge/243220 

9100/10.html 

27 
ภาพสะพานไฟและฟวสใน

สะพานไฟ 

http://www.maceducation.com/e-

knowledge/2432209100/10.htm เรือ่ง วงจรไฟฟาในบาน  

วันที่ 20/3/2556 
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28 ภาพเครื่องตัดไฟรั่ว 
http://2g.pantip.com/cafe/home/topic/R8502910/R8502910

-5.jpg 

29 
ภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาใน

ครัวเรือน 
http://www.praguynakorn.com/tip3 

30 ภาพวิธีประหยัดไฟฟา http://www.eppo.go.th/encon/Publication/ 
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 

1. ง. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

2. ข. ดานเกษตรกรรม 

3. ก. ตากับยายน่ังรถไฟฟาไปหาหมอที่โรงพยาบาล 

4. ก. ดานบริการ 

5. ข. อุตสาหกรรม 

6. ข. รัชกาลที่ 5 

7. ค. ไฟฟากระแสสลับ 

8. ก. ฟารั่ว 

9. ข. กาซธรรมชาติ 

10. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

11. ง. เมียนมาร 

12. ค. บายสองโมง 

13. ง. การเปดไฟอานหนังสือในเวลากลางคืน 

14. ง. ขาดความเช่ือมั่นทางดานการลงทุน 

15. ก. ความลาชาจากการเดินทาง 

16. ข. นิวเคลียร 

17. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

18. ค. สะพานไฟ 

19. ค. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 22 องศาเซลเซียส 

20. ก. กฟผ. 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1. ข. รัชกาลที่ 5 

2. ง. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

3. ก. ตากับยายน่ังรถไฟฟาไปหาหมอที่โรงพยาบาล 

4. ข. อุตสาหกรรม 

5. ค. ไฟฟากระแสสลับ 

6. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

7. ก. ดานบริการ 

8. ค. สะพานไฟ 

9. ข. ดานเกษตรกรรม 

10. ก. ฟารั่ว 

11. ข. กาซธรรมชาติ 

12. ง. เมียนมาร 

13. ก. กฟผ. 

14. ง. การเปดไฟอานหนังสือในเวลากลางคืน 

15. ง. ขาดความเช่ือมั่นทางดานการลงทุน 

16. ค. บายสองโมง 

17. ก. ความลาชาจากการเดินทาง 

18. ค. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 22 องศาเซลเซียส 

19. ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

20. ข. นิวเคลียร 
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เฉลย/แนวตอบ กิจกรรมทายเร่ือง 

หนวยการเรียนรูท่ี 1  

รูจักไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 ความหมาย และความสําคญัของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 ใหเติมคําหรือขอความลงในชองวางใหถูกตอง 

ตอบ 1) ไฟฟา คือ ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมาย ของคําวา “ไฟฟา”  ไววา “พลังงานรูป

หน่ึงซึ่งเกี่ยวของกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอน หรืออนุภาค

อื่นที่มีสมบัติแสดงอํานาจคลายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ใชประโยชนกอใหเกิดพลังงานอื่น 

เชน ความรอน แสงสวาง การเคลื่อนที่” 

2) ประโยชนของพลังงานไฟฟา คือ 

ตอบ         1. ดานคมนาคม เชน รถไฟฟา สัญญาณไฟจราจร  

                2. ดานอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร  

3. ดานเศรษฐกิจ เชน การผลิตบรรจุภัณฑ การแปรรูปสินคาทางการเกษตร  

4. ดานเกษตรกรรม เชน การแปรรูปผลผลิต การบรรจุภัณฑ  

5. ดานคุณภาพชีวิต เชน เครื่องใชไฟฟา อุปกรณสื่อสาร เครื่องมือแพทย  

6. ดานบริการ เชน ระบบออนไลนของสถาบันการเงินตาง ๆ การทองเที่ยว โรงแรม 

รานอาหาร หางสรรพสินคา  

3) ผลกระทบของการขาดพลังงานไฟฟา คือ 

ตอบ      1. ดานคมนาคม ทําใหผูคนเดินทางลาชา เกิดความวุนวาย อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ 

และอาจกอใหเกิดความเสียหายในเรื่องของการขนสงสินคาไมทันตามกําหนดเวลา 

2. ดานอุตสาหกรรม หากเกิดกรณีไฟฟาขัดของหรือไฟดับ อาจทําใหกระบวนการผลิต

หยุดชะงัก ขาดความตอเน่ือง และทําใหสินคาเกิดความเสียหาย สงผลใหความเชื่อมั่นของ นักลงทุน

ตางประเทศลดลง สวนกรณีราคาคาไฟฟาสูงขึ้นจะสงผลใหตนทุนการผลิตสินคาสูงขึ้น 
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3. ดานเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรมจะขาดความตอเน่ืองในระบบการผลิตสินคา                 

อาจทําใหสินคาเกิดความเสียหาย ทําใหขาดแคลนสินคา สินคามีราคาสูงขึ้น มีผลกระทบตอ                 

การจางงานและรายไดในภาคประชาชน ยอมสงผลใหราคาสินคาสูงขึ้นตามไปดวย ทําให                    

การสงออกสินคาไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได 

4. ดานเกษตรกรรม ผลผลิตเนาเสีย พืชที่เพาะเลี้ยงไวอาจตายได หรืออาจทําให   

การบรรจุผลิตภัณฑลาชา 

5. ดานคุณภาพชีวิต ขาดความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต รวมไปถึงความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพราะอาจเปนชองทางใหโจร ขโมย หรือผูราย สามารถเขามาปลน 

หรือทํารายเจาของทรัพยสินได 

6. ดานบริการ การใหบริการขัดของ เชน ระบบออนไลนของสถาบันการเงินตาง ๆ 

การทองเท่ียว โรงแรม รานอาหาร  หางสรรพสินคา เกิดความเสียหายในเรื่องของรายได รวมทั้ง

ภาพลักษณการทองเที่ยวของประเทศ  

กิจกรรมที่ 1.2  เก็บใบแจงคาไฟฟา พรอมจดบันทึกคาไฟฟาในเดือนที่แลว และเดือนตอไป  

เพื่อเปรียบเทียบคาไฟฟาของตนเอง พรอมทั้งบอกเหตุผลของการเพิ่มและลดของคาไฟฟาในแตละ

เดือน 

ตัวอยาง 

ลําดับ เดือน-ป คาไฟฟาในครัวเรือน (บาท) 

1 พฤษภาคม 2559 700 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 ประวัตคิวามเปนมาของไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 2.1 เติมคําตอบลงในชองวางใหถูกตอง  

1) ประเทศไทยเร่ิมมีไฟฟาใชในรัชสมัยใด 

ตอบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) 

2) ประเทศไทยซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาเคร่ืองแรกมาจากประเทศอะไร 

 ตอบ ประเทศอังกฤษ 

3) ประเทศไทยจายกระแสไฟฟาครั้งแรกที่ใด 

 ตอบ พระที่นั่งจกัรีมหาปราสาท 

4) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยจัดต้ังขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. ใด 

 ตอบ ป พ.ศ. 2512 

5) ผูที่ซื้อเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเคร่ืองแรกของประเทศไทย คือ 

 ตอบ จอมพลเจาพระยาสรุศกัดิ์มนตรี (เจิม แสงชูโต) หรือจม่ืน ไวยวรนารถ 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 ประเภทของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 3.1  ทําการทดลองเรื่องไฟฟาสถิต ดังน้ี 

1)  นําไมบรรทัดพลาสติกถูกับเสนผม แลวนําไปแตะเศษกระดาษ สังเกตผลที่เกิดขึ้น 

2)  เขียนบันทึกผลการทดลอง  

 บันทกึผลการทดลอง 

   เมื่อนําไมบรรทัดพลาสติกถูกับเสนผม แลวนําไมบรรทัดไปแตะเศษกระดาษ จะทํา

ใหกระดาษถูกดูดและเคลื่อนที่เขาหาไมบรรทัด เน่ืองจากการนําไมบรรทัดพลาสติกถูกับเสนผม 

จะทําใหเกิดการถายเทประจุระหวางไมบรรทัดพลาสติกถูกับเสนผม ตอจากน้ันเมื่อนําไมบรรทัด 

ไปแตะเศษกระดาษจึงสงผลใหเกิดแรงดึงดูดเศษกระดาษขึ้น 
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กิจกรรมที่ 3.2 เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1) ง. มอเตอรไฟฟา 

2) ก. พายุ 

3) ก. 2 ประเภท คือ ไฟฟาสถิต และไฟฟากระแส  

4) ง. ถูกทุกขอ 

5) ก. ไฟฟาที่มีทิศทางการไหลไปทางเดียวตลอดระยะเวลาที่วงจรไฟฟาปด 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

พลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 สถานการณพลงังานไฟฟาของประเทศไทย  

กิจกรรมที่ 1.1 เติมขอความในภาพใหถูกตองสมบูรณ 

 
กิจกรรมที่ 1.2 เลือกคําที่กําหนดเติมลงในชองวางใหถูกตอง 

ต่ําสุด พลังงานนิวเคลียร พลังนํ้า 

ปานกลาง สูง ตลอดเวลา 

1)  ความตองการไฟฟาพื้นฐาน เปนความตองการใชไฟฟา ต่ําสุด ของแตละวัน ซึ่งในแตละวัน

จะตองผลิตไฟฟาไมต่ํากวาความตองการในระดับน้ี โดยโรงไฟฟาที่ใชผลิตไฟฟาตามความ

ตองการไฟฟาพื้นฐาน จะเปนโรงไฟฟาที่ตองเดินเครื่อง ตลอดเวลา จึงควรเปนโรงไฟฟาที่ใช

เช้ือเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก ไดแก โรงไฟฟาถานหิน โรงไฟฟากาซธรรมชาติ และโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร  

2)  ความตองการไฟฟา ปานกลาง เปนความตองการใชไฟฟามากขึ้นกวาความตองการไฟฟา

พื้นฐาน แตยังไมถึงระดับสูงสุด โรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟาชวงที่มีความตองการไฟฟา  

ปานกลางจะใชโรงไฟฟากาซธรรมชาติ และหากกาซธรรมชาติไมเพียงพอ จะตองใชนํ้ามัน

ดีเซล หรือพลังงานทดแทนอื่น ๆ มาผลิตไฟฟา จึงทําใหตนทุนเช้ือเพลิง สูง 
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3)  ความตองการไฟฟาสูงสุด เปนความตองการใชไฟฟาบางชวงเวลาเทาน้ัน สําหรับโรงไฟฟา 

ที่ผลิตพลังงานไฟฟาไดทันทีในชวงที่มีความตองการสูงสุด เชน โรงไฟฟากังหันกาซที่ใชนํ้ามัน

ดีเซลเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟา พลังน้ํา  

กิจกรรมที่ 1.3 เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1) ค. เวลา 10.00 – 11.00 น. 

2) ก. โรงไฟฟาถานหิน 

3) ข. โรงไฟฟาพลังนํ้า 

4) ง. ถูกทุกขอ 

5) ก. โรงไฟฟาฐาน คือ โรงไฟฟาขนาดใหญ สามารถเดินเครื่องไดตลอด 24 ช่ัวโมง  

กิจกรรมที่ 1.4 ศึกษาจากเว็บไซต https://www.youtube.com/ โดยพิมพคําวา “ชุดไฟฟา 

นารู” เรื่อง ทําไมคาไฟแพง ไฟฟาซื้อหรือสราง และผลิตไฟฟาอยางไรดี แลวสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู 

ในประเด็นดังตอไปน้ี  
 

1)  สถานการณการใชไฟฟาในปจจุบัน 

  ความตองการใชไฟฟาสูงขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงตองนําเขาเช้ือเพลิง         

จากตางประเทศทําใหตนทุนการผลิตสูง 
 

2)  ควรซื้อไฟฟาหรือสรางโรงไฟฟา พรอมใหเหตุผลประกอบ 

  ถาไฟฟาไมพอใชมี 2 แนวทางในการจัดหาไฟฟา คือ 

(1) ซื้อไฟฟาและเช้ือเพลิง 

- ขอดี ไมตองสรางโรงไฟฟาเอง ไมตองใชเงินลงทุนในการกอสราง 

- ขอเสีย เงินไหลออกนอกประเทศ ขาดความมั่นคงของระบบไฟฟา เชน กรณีการปด

ซอมทอกาซ การเกิดสงคราม ตางประเทศไมขาย 

(2) สรางโรงไฟฟา 

- ขอดี มีความมั่นคงทางดานไฟฟาในระยะยาว เงินไมรั่วไหลออกนอกประเทศ     

เปนการสรางงาน ทําใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

- ขอเสีย ใชเงินลงทุนสูง ใชระยะเวลาในการกอสรางโรงไฟฟานาน 
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3) ควรใชเช้ือเพลิงประเภทใดผลิตไฟฟา 

(1) โรงไฟฟาพลังงานทดแทน เชน ลม น้ํา แสงอาทิตย  

- ขอดี เช้ือเพลิงฟรี ไมปลอยกาซเรือนกระจก 

- ขอเสีย คาไฟฟาแพง ประสิทธิภาพในการผลิตต่ํา ไมสามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 

ช่ัวโมง 

(2) โรงไฟฟาพลังงานความรอน เชน กาซธรรมชาติ ถานหิน นิวเคลียร  

(2.1) กาซธรรมชาติ  

-  ขอดี ผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง  

-  ขอเสีย กาซธรรมชาติในอาวไทยจะหมดภายใน 10 - 15 ป 

(2.2) ถานหิน  

-  ขอดี ผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง เช้ือเพลิงถูก กอสรางไมแพง ตนทุน   

คาไฟฟาถูก  

-  ขอเสีย ปลอยกาซเรือนกระจก มีฝุนละออง  

(2.3) นิวเคลียร  

-  ขอดี ไมปลอยกาซเรือนกระจก ผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง ตนทุน    

คาไฟฟาถูก  

-  ขอเสีย ใชเงินลงทุนสูง และตองมีการบริหารจัดการที่ดี 

กิจกรรมที่ 1.5 เก็บใบแจงคาไฟฟา พรอมจดบันทึกคาไฟฟาในเดือนที่แลว และเดือนตอไป               

เพื่อเปรียบเทียบคาไฟฟาของตนเองในแตละเดือน พรอมทั้งบอกเหตุผลของการเพิ่มและลดของคา

ไฟฟาในแตละเดือน 

ตัวอยาง 

ลําดับ เดือน-ป คาไฟฟาใน

ครัวเรอืน (บาท) 

เหตผุล 

1 เมษายน 2559 700  

2 พฤษภาคม 2559 600 คาไฟฟาลดลงจากเดือนมิถุนายน 

เน่ืองจากอากาศเย็นขึ้น จึงประหยัด

ไฟฟาดวยการเปดแอรนอยลง 
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กิจกรรมที่ 1.6  จัดอันดับความเหมาะสมในการใชเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา 

สามารถพิจารณาไดดังน้ี 

กลุมลําดับตน ไดแก ถานหิน/กาชธรรมชาติ/นิวเคลียร เน่ืองจากเปนโรงไฟฟาที่สามารถ

เดินเครื่องไดตลอด 24 ช่ัวโมง และมีตนทุนคาไฟฟาต่ํา 

กลุมลําดับรอง ไดแก นํ้า/แสงอาทิตย/ลม/ชีวมวล เน่ืองจากโรงไฟฟาไมสามารถเดินเครื่อง

ไดตลอด 24 ชั่วโมง 

กลุมลําดับทาย ไดแก นํ้ามัน เน่ืองจากเช้ือเพลิงกําลังจะหมด มีราคาไมแนนอน 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาของประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 2.1 บอกบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟาในประเทศไทย 

1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานกิจการพลังงาน สังกัด

กระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟาใหแกประชาชน โดยการผลิตไฟฟา                      

รับซื้อไฟฟา จัดสงไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง การไฟฟาสวนภูมิภาค                 

ผูใชไฟฟารายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งประเทศใกลเคียง 

2) การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

  การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.) เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย มีภารกิจในการผลิตไฟฟา รับซื้อ จัดสง และจําหนายไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ และ

อุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และ

สมุทรปราการ 

3) การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

  การไฟฟานครหลวง (กฟน.) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน สังกัด

กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการรับซื้อไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 
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4) คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

     สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) สังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจ    

ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ใหมีความมั่นคง และเช่ือถือได มีประสิทธิภาพ เปน

ธรรมตอทั้งผูใช และผูประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

กิจกรรมที่ 2.2 เลือกคําตอบขอที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 

1)   ง. ผลิตไฟฟา รับซื้อไฟฟา จัดสงไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหแก การไฟฟานครหลวง และการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค 

2)   ข. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

3)   ก. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

4)   ค. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

5)   ค. กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ใหมีความมั่นคง และเช่ือถือได 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3  

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อุปกรณไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือมาเติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง 

….ช.… 1. สายไฟ ก. อุปกรณที่เช่ือมตอกับวงจรไฟฟาในครัวเรือน 

....ค.... 2. ฟวส ข. อุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟา 

....ซ.... 3. เบรกเกอร ค. อุปกรณปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน 

....ข.... 4. สวิตช ง. อุปกรณเสริมความปลอดภัยอีกหน่ึงช้ัน สามารถตัดวงจรไฟฟากรณี

เกิดไฟฟารั่ว 

....จ... 5. สะพานไฟ จ. อุปกรณสําหรับตัดตอวงจรไฟฟาทั้งหมดภายในครัวเรือน 

....ง.... 6. เคร่ืองตัดไฟรั่ว ฉ. อุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟาที่สามารถโยกปดหรือเปด

วงจรไฟฟาไดเพียงทางเดียว 

....ก.... 7. เตารับ ช. อุปกรณสําหรับสงพลังงานไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง 

....ญ... 8. เตาเสียบ ซ. อุปกรณตัดตอวงจรโดยอัตโนมัติ 

....ฉ... 9. สวิตชทางเดียว ฌ. อุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟาที่มีการติดต้ังสวิตช 2 จุด สามารถ

โยกปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดสองจุด 

...ฌ... 10. สวิตชสองทาง                              ญ. อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของเครื่องใชไฟฟา 
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กิจกรรมที่ 1.2 บอกขอควรรูของอุปกรณไฟฟา ไดแก สะพานไฟ สวิตช เตารับและเตาเสียบ 

อุปกรณไฟฟา ขอควรรู 

1) สะพานไฟ 1. สะพานไฟชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการ

ซอมแซมหรือติดตั้งอุปกรณไฟฟา 

2. ถาตองการใหวงจรเปด (ไมมีกระแสไฟฟาไหลผาน) ใหสับคัน

โยกลง  แตถาตองการใหวงจรปด (มีกระแสไฟฟาไหลผาน)  

ใหสับคันโยกขึ้น 

3. ในการสับคันโยกจะตองใหแนบสนิทกับท่ีรองรับ 

2) สวิตช 1. ไมควรใชสวิตชอันเดียวควบคุมเครื่องใชไฟฟาหลายช้ินให

ทํางานพรอมกัน เพราะกระแสไฟฟาที่ไหลผานสวิตชมากเกินไป

จะทําใหจุดสัมผัสเกิดความรอนสูง อาจทําใหสวิตชไหม และ 

เปนอันตรายได 

2 .  ไมควร ใช ส วิ ตช ธ ร รมดาควบคุม เครื่ อ ง ใช ไฟฟ าที่ มี

กระแสไฟฟาไหลผานสูง เชน เครื่องปรับอากาศ  ควรใช 

เบรกเกอร เพราะสามารถทนกระแสไฟฟาไดสูงกวา 

3) เตารับและเตาเสียบ 1. การใชงานควรเสียบเตาเสียบใหแนนสนิทกับเตารับและไมใช

เตาเสียบหลายอันกับเตารับอันเดียว เพราะเตารับอาจรอน    

จนลุกไหมได  

2. เมื่อถอดปลั๊กออกควรจับที่เตาเสียบ ไมควรดึงที่สายไฟ 

เพราะจะทําใหสายหลุดและเกิดไฟฟาลัดวงจรได 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

กิจกรรมที่ 2.1 เขียนภาพวงจรไฟฟา 3 แบบ ไดแก แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม    

 
 

กิจกรรมที่ 2.2  ทดลองตอวงจรไฟฟา 

1) ทดลองตอวงจรไฟฟา  3 แบบ ดังน้ี แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม โดยใชอุปกรณ   

คือ ถานไฟฉาย 2A จํานวน 2 กอน สายไฟ และหลอดไฟฉาย 

2) บันทึกผลการเรียนรูที่ไดจกการทดลอง  

ผลการทดลอง 

1. การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม เปนการนําเอาเครื่องใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป    

โดยนําปลายดานหน่ึงตอเขากับปลายอีกดานหน่ึงของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย   

แลวจึงตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา ทําใหกระแสไฟฟาไหลไปในทิศทางเดียว 

2. การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน เปนการนําเอาเครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดข้ึนไป มาตอเรียงแบบ

ขนานกัน โดยนําปลายดานเดียวกันของเครื่องใชไฟฟาแตละตัวมาตอเขาดวยกัน แลวตอปลายของ

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวที่ตอกันแลว ตอเขากับแหลงกําเนิดไฟฟา โดยแรงดัน ไฟฟาของ

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจะมีคาเทากัน แตกระแสที่ไหลในแตละสาขายอยของวงจรจะมีคา 

ไมเทากัน อยางไรก็ตามเมื่อนําคามารวมกันจะไดเทากับกระแสที่ไหลผานวงจรทั้งหมด 

3. การตอวงจรไฟฟาแบบผสม เปนการตอผสมกันของวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟาแบบขนาน 

 

การตอวงจรแบบผสม 
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กิจกรรรมที่ 2.3 เลือกคําตอบขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

1)   ง. ไฟฟากระแสสลับ 

2)   ง. 220 โวลต 

3)   ค. แบบขนาน 

4)   ค. สายไฟ สายนิวทรัล สายดิน 

  5)   ข. 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดนิและหลกัดนิ 

กิจกรรมที่ 3.1  ทําเครื่องหมายถูก () หนาชื่อเครื่องใชไฟฟาที่ติดตั้งสายดินและหลักดิน 

.............................1. เตารีด 

........................2. เคร่ืองทํานํ้าอุนไฟฟา 

.............................3. พัดลม 

........................4. เคร่ืองซักผา 

........................5. ตูเย็น 

.............................6. โทรทัศน 

........................7. เคร่ืองปรับอากาศ 

.............................8. เครื่องเลนดีวีดี 

.............................9. กระติกน้ํารอนไฟฟา 

........................10. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การประหยัดพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 บอกกลยุทธที่ใชในการประหยัดพลังงานไฟฟา 

1)  กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา เปลี่ยนมาใชเครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากเบอร 5  

2)  กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา ไดแก การบริหารการใชไฟฟา การปรับปรุงระบบปองกัน

ความรอนเขาสูอาคาร การใชระบบปรับอากาศประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงระบบแสงสวาง   

และการจัดการอบรมใหความรูดานการใชพลังงานอยางถูกตอง   

3)  กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยใหคนไทย โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เชน ปดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟา        

เมื่อเลิกใชงาน ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส และปลดปลั๊กทุกครั้งหลังการใช

เครื่องใชไฟฟา  

 

กิจกรรมที่ 1.2 เขียนวิธีการดูฉลากเบอร 5 ที่ถูกตอง มาอยางนอย 3 ขอ 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 แนวปฏบิัตกิารประหยัดพลงังานไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 2.1 ใหเขียนเคร่ืองหมายถูก (√) หนาขอที่ถูก และเขียนเครื่องหมายกากบาท (×)     

                    หนาขอที่ผิด 

........ √..... 1.  เลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ไดมาตรฐานดูฉลากแสดงประสิทธิภาพใหแนใจทุกครั้ง

กอนตัดสินใจซื้อ หากมีอุปกรณไฟฟาเบอร 5 ตองเลือกใชเบอร 5 

......... √.... 2. จัดวางตูเย็นในจุดที่อากาศถายเทไดสะดวกและหางจากผนังประมาณ 15 

เซนติเมตร 

……… X …. 3.  ควรรีดผาคร้ังละนอย ๆ เพื่อประหยัดไฟฟา 

……… X …. 4.  ควรปรับจอโทรทัศนใหสวางและเปดเสียงใหดัง จะทําใหประหยัดไฟมากขึ้น 

......... √..... 5.  ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 26 องศาเซลเซียส เพราะการปรับอุณหภูมิที่ลดลง 

1 องศาเซลเซียส  จะตองใชพลังงานเพิ่มขึ้นรอยละ 5 – 10 

......... X.... 6.  เปดจอภาพคอมพิวเตอรตลอดเวลาถึงแมวาไมมีการใชงาน 

........ √......7. หมั่นถอดหนากากพัดลมลางอยูเสมอ  

........ X..... 8. ควรติดตั้งเครื่องใชไฟฟาที่ปลอยความรอน เชน กาตมนํ้ารอนไฟฟา เครื่องถาย

เอกสาร ไวในหองทํางานท่ีติดเครื่องปรับอากาศ เพื่อสะดวกตอการใชงาน 

........ X......9.  ควรนําตนไมมาปลูกในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ เพราะตนไมจะคายไอนํ้าทําให

อากาศเย็นขึ้น 

........ √.....10.  ถอดปลั๊กหมอหุงขาวไฟฟาเมื่อเลิกใชงาน 
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กิจกรรมที่  2.2 นําความรูจากการศึกษา เรื่องการประหยัดพลั งงานไฟฟ าไปปรับใช                                

ในชีวิตประจําวัน และเปรียบเทียบคาไฟฟาของตนเองกอนและหลังการปฎิบัติการประหยัดไฟฟา 

พรอมใหเหตุผลประกอบ  

เดือน 

คาไฟฟาใน

ครัวเรอืน 

(บาท) 

วิธีการประหยดัไฟฟา 

มีนาคม 520 บาท 

1. ยายตูเย็นออกหางจากฝาผนังอยางนอย 15 ซม. 

2. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ไมนําของรอนเขาหองแอร 

3. ตั้งอุฯหภูมิแอรท่ี 26 องศาเซลเซียส 

เมษายน 480 บาท 

1. รีดผาอาทิตยละ 1 ครั้ง ท้ังครอบครัว 

2. เวลาตมนํ้ารอนใสนํ้าเฉพาะปริมาณที่ตองการใชเมื่อใชเสร็จ

ถอดปลั๊ก แลวกรอกใสกระติกเก็บความรอน 

พฤษภาคม 450 บาท 
1. ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานนานกวา 15 นาที 

2. ถอดปลั๊กโทรทัศนออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช 
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 คณะผูจัดทํา 

 
คณะทีป่รกึษา 

 

นายสุรพงษ  จําจด                                      
นายประเสริฐ หอมดี 

เลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน. 
รองเลขาธิการ กศน. สํานักงาน กศน. 

นายรัตนชัย นามวงศ                                                    
นายทนงรักษ  แสงวัฒนะชัย           
นายนรา เหลาวิชยา 
นางตรีนุช  สุขสุเดช 
 

รองผูวาการพัฒนาโรงไฟฟา   
ผูชวยผูวาการวิศวกรรมโรงไฟฟา 
ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 
ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

นายสุรพงษ  คลอวุฒิเสถียร ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและ
พลังงานนิวเคลียร 

นายศุภผล รัตนากร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟา 
และพลังงานนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร หัวหนาแผนกปฏิกรณนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 

 
คณะทํางาน 

 

นางสาวอนงค ชูชัยมงคล ครูเช่ียวชาญ สํานักงาน กศน. อําเภอเมืองอุทัยธานี  
จ.อุทัยธานี  

นางภัทรา พานิชเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา 

นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
นางสาวนิธิมา ศรีพานิช วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
นางสาวภัทรา ศรีสวัสดิ ์ วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
นายธีรยุทธ พันธชนะ ครู กศน. ตําบลกระบี่ใหญ กศน. อําเภอเมืองกระบี่  

จ.กระบี่ 
นายมนตรี ศรีบุญเรือง ครู กศน. ตําบลกุดนํ้าใส กศน. อําเภอนํ้าพอง จ.ขอนแกน 
นางวรรณี ศรีศิริวรรณกุล นักวิชาการศึกษา สํานักงาน กศน. 
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คณะบรรณาธกิาร 
 

นางสาววิมลรัตน ภูริคุปต ผูอํานวยการ กศน. เขตบางเขน สํานักงาน กศน. กรุงเทพฯ 

นางสาวอนงค ชูชัยมงคล ครูเช่ียวชาญ สํานักงาน กศน. จังหวัดอุทัยธานี 
นายสุพจน เช่ียวชลวิทย ครูเช่ียวชาญ กศน. เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร 

นายเชาวลิต  ธาดาสิทธิเวท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันการศึกษาทางไกล 

นางกมลวรรณ  มโนวงศ ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นางสาวนิธิมา ศรีพานิช วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนภากาญจน สุวรรณคช นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวศิรกุล กาญจนปฐมพร นักวิทยาศาสตร ระดับ 5 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นายบุญชนะ ลอมสิริอุดม ครู คศ. 1 กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 

นายธณัลฐิวรรธน ภคพัฑวัฒนฐากูร ครูศูนยการเรียนชุมชน กศน. เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 
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