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คํานํา 

 ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว 22002 ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใชไดกับผู เรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน ชุดวิชาน้ีประกอบดวยเน้ือหาความรูเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา การผลิตไฟฟา 

วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา ตลอดจนการใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา ซึ่งเน้ือหาความรู

ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียน กศน. มีความรูความเขาใจ ทักษะ และตระหนักถึงความ

จําเปนของการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ขอขอบคุณการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่ใหการสนับสนุนองคความรูประกอบการนําเสนอเน้ือหาและ

งบประมาณ รวมทั้งผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทําชุดวิชา หวังเปนอยางยิ่งวาชุดวิชาน้ี จะเกิด

ประโยชนตอผูเรียน กศน. และนําไปสูการใชพลังงานไฟฟาอยางเห็นคุณคาตอไป      

                                                                 

สํานักงาน กศน.  

           เมษายน  2559 
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คําแนะนําในการศึกษา 

ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 ใชสําหรับผูเรียน

หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน แบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนที่ 1 โครงสรางของชุดวิชา แบบทดสอบกอนเรียน โครงสรางของหนวยการเรียนรู 

เน้ือหาสาระ กิจกรรมเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู และแบบทดสอบหลังเรียน 

สวนที่ 2 เฉลยแบบทดสอบและกิจกรรม ประกอบดวย เฉลยแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียน เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเรื่องเรียงลําดับตามหนวยการเรียนรู 

วิธีการใชชุดวิชา  

ใหผูเรียนดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 

1. ศึกษารายละเอียดโครงสรางชุดวิชาโดยละเอียด เพื่อใหทราบวาผูเรียนตองเรียนรู

เน้ือหาในเรื่องใดบางในรายวิชานี้ 

2. วางแผนเพื่อกําหนดระยะเวลาและจัดเวลาที่ผูเรียนมีความพรอมที่จะศึกษาชุดวิชา 

เพื่อใหสามารถศึกษารายละเอียดของเน้ือหาไดครบทุกหนวยการเรียนรู พรอมทํากิจกรรม               

ตามที่กําหนดใหทันกอนสอบปลายภาค 

3. ทําแบบทดสอบกอนเรียนของชุดวิชาตามที่กําหนด เพื่อทราบพื้นฐานความรูเดิมของ

ผูเรียน โดยใหทําลงในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบ 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเลม 

4. ศึกษาเน้ือหาในชุดวิชาในแตละหนวยการเรียนรูอยางละเอียดใหเขาใจ ทั้งในชุดวิชา

และสื่อประกอบ (ถามี) และทํากิจกรรมท่ีกําหนดไวใหครบถวน 

5. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแตละกิจกรรมแลว ผูเรียนสามารถตรวจสอบคําตอบไดจากเฉลย/

แนวตอบทายเลม หากผูเรียนยังทํากิจกรรมไมถูกตองใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่อง

น้ันซ้ําจนกวาจะเขาใจ 
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6. เมื่อศึกษาเน้ือหาสาระครบทุกหนวยการเรียนรูแลว ใหผู เรียนทําแบบทดสอบ              

หลังเรียน และตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลมวาผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบไดถูกตอง   

ทุกขอหรือไม หากขอใดยังไมถูกตอง ใหผูเรียนกลับไปทบทวนเน้ือหาสาระในเรื่องน้ันใหเขาใจ              

อีกคร้ังหน่ึง ผูเรียนควรทําแบบทดสอบหลังเรียนใหไดคะแนนมากกวาแบบทดสอบกอนเรียน และ

ควรไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60 ของแบบทดสอบทั้งหมด (หรือ 18 ขอ) เพื่อใหมั่นใจวาจะ

สามารถสอบปลายภาคผาน 

7. หากผูเรียนไดทําการศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมแลวยังไมเขาใจ ผูเรียนสามารถ

สอบถามและขอคําแนะนําไดจากครูหรือแหลงคนควาเพิ่มเติมอื่นๆ  

หมายเหตุ : การทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน และกิจกรรมทายเรื่อง ใหทําและบันทึกลง

ในสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรูประกอบชุดวิชา 

การศึกษาคนควาเพิ่มเติม 

ผูเรียนอาจศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดจากแหลงเรียนรูอื่นๆ 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 

มาตรฐานการเรียนรูระดับ มีความรู  ความเขาใจ ทักษะ และเห็นคุณคาเกี่ยวกับ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในทองถ่ินและประเทศ สาร แรง พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกและดารา

ศาสตรมีจิตวิทยาศาสตร และนําความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่ งมี ชีวิตกับสิ่ งแวดลอมในระบบนิเวศ                       

การถายทอดพลังงาน การแกปญหา การดูแลรักษาและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของทองถิ่นและประเทศ 

2. อธิบายเกี่ยวกับพลังงานไฟฟา การตอวงจรไฟฟา เครื่องใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน แสง

และสมบัติของแสง เลนส ประโยชนและโทษจากแสง การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานความรอน

และแหลงกําเนิด การนําพลังงานไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน และการอนุรักษพลังงานได 

3. อธิบาย ออกแบบ วางแผน ทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติการเรื่องไฟฟาไดอยางถูกตองและ

ปลอดภัย คิด วิเคราะห เปรียบเทียบขอดี ขอเสียของการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม แบบขนาน 

แบบผสม ประยุกตและเลือกใชความรู และทักษะอาชีพชางไฟฟา ใหเหมาะสมกับดานบริหาร

จัดการและการบริการเพื่อนําไปสูการจัดทําโครงงานวิทยาศาสตร 
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สาระสําคญั 

 พลังงานไฟฟาเปนปจจัยที่สําคัญในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศ ความตองการใช

พลังงานไฟฟาของประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ในปจจุบันการผลิตพลังงานไฟฟา

ของประเทศยั งคงพึ่ งพา เ ช้ือเพลิ งฟอสซิลเปนเ ช้ือ เพลิ งหลัก ในการผลิตกระแสไฟฟ า                  

ซึ่งเช้ือเพลิงดังกลาวกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล  ดังน้ันเพื่อเปนการลดปญหาการขาดแคลน

พลังงานไฟฟาในอนาคต จึงตองมีการจัดหาพลังงานทดแทนเพื่อใชเปนพลังงานสําหรับ                

ผลิตกระแสไฟฟาแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล และกระจายการใชเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา                 

ใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความสมดุลในการผลิตพลังงานไฟฟาใหมากขึ้น นอกจากน้ี               

ยังตองชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟา ใชพลังงานไฟฟาใหคุมคาที่สุด เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาใช

ตอไปในอนาคตไดอีกยาวไกล 

ขอบขายเนื้อหา 

 หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา 

 หนวยการเรียนรูที่ 2 ไฟฟามาจากไหน 

 หนวยการเรียนรูที่ 3 อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

สื่อประกอบการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

3. วีดิทัศน 

4. สื่อเสริมการเรียนรูอื่น ๆ 

จํานวนหนวยกติ  3 หนวยกิต (120 ช่ัวโมง) 
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กิจกรรมการเรียนรู 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน ตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

2. ศึกษาเน้ือหาสาระในหนวยการเรียนรูทุกหนวย 

3. ทํากิจกรรมตามที่กําหนดและตรวจสอบคําตอบจากเฉลย/แนวตอบทายเลม 

4. ทําแบบทดสอบหลังเรียนและตรวจสอบคําตอบจากเฉลยทายเลม 

การประเมินผล 

1. ทําแบบทดสอบกอนเรียน - หลังเรียน  

2. ทํากิจกรรมในแตละหนวยการเรียนรู 

3. เขารับการทดสอบปลายภาค 
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สารบัญ 

 หนา 

คํานํา  

คําแนะนําการใชชุดวิชา  

โครงสรางชุดวิชา  

สารบัญ  

หนวยการเรียนรูที่ 1 พลังงานไฟฟา 1 

เรื่องท่ี 1 การกําเนิดของไฟฟา 2 

เรื่องท่ี 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 5 

เรื่องท่ี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 12 

หนวยการเรียนรูที่ 2 ไฟฟามาจากไหน  15 

เรื่องท่ี 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา     16 

เรื่องท่ี 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 30 

หนวยการเรียนรูที ่3 วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา     33 

   เรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา 34 

   เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา 40 

   เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน 44 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา    47 

   เรื่องท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 48 

    เรือ่งที่ 2 การเลือกซื้อ การใช และการดแูลรักษาเคร่ืองใชไฟฟาในครัวเรือน 53 

   เรื่องท่ี 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 67 

บรรณานุกรม 74 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 82 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 83 

เฉลย/แนวตอบกิจกรรมทายเร่ือง 84 

คณะผูจัดทํา 111 
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หนวยการเรียนรูท่ี 1 

พลังงานไฟฟา 

สาระสําคญั 

 พลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปแบบหน่ึงที่กอใหเกิดพลังงานอื่น ๆ ได เชน ความรอน                

และแสงสวาง เปนตน จึงเปนเหตุใหพลังงานไฟฟากลายเปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน

ของมนุษยในปจจุบัน จากอดีตจนถึงปจจุบันประเทศไทยมีแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา         

เพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเช้ือเพลิงที่ ใชในการผลิตไฟฟาไดมาจากทั้งแหลงเช้ือเพลิง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมถึงซื้อไฟฟาจากตางประเทศ ดังน้ันเพื่อใหมีพลังงาน

ไฟฟาใชอยางเพียงพอทั้งในปจจุบันและอนาคต หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา           

ในประเทศไทยจึงตองมีการวางแผนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานไฟฟาตอไป 

ตัวช้ีวัด 

1. บอกการกําเนิดของไฟฟา 

2. บอกสัดสวนเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

3. ตระหนักถึงสถานการณของเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

4. วิเคราะหสถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

5. เปรียบเทียบสถานการณพลังงานไฟฟาของไทยและประเทศในอาเซียน 

6. ระบุช่ือและสังกัดของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

7. บอกบทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟา 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 การกําเนิดของไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

เรื่องท่ี 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

เวลาที่ใชในการศึกษา  15 ช่ัวโมง 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

3. สื่อวีดิทัศน เรื่อง ทําไมคาไฟฟาแพง 

4. สื่อวีดิทัศน เรื่อง ไฟฟาซื้อหรือสราง 
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เรื่องที ่1 การกําเนดิของไฟฟา 

ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา “ไฟฟา” ไววา “พลังงานรูปหน่ึง           

ซึ่งเกี่ยวของกับการแยกตัวออกมา หรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือโปรตอนหรืออนุภาคอื่น  

ที่มีสมบัติแสดงอํานาจคลายคลึงกับอิเล็กตรอนหรือโปรตอน ที่กอใหเกิดพลังงานอื่น เชน ความรอน  

แสงสวาง การเคลื่อนที่ เปนตน” โดยการกําเนิดพลังงานไฟฟาที่สําคัญ มี 5 วิธี ดังน้ี 

1.  ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เปนไฟฟาที่เกิดข้ึนจากการนําวัตถุตางกัน 2 ชนิด    

มาขัดสีกัน เชน แทงยางกับผาขนสัตว แทงแกวกับผาแพร แผนพลาสติกกับผา หวีกับผม เปนตน 

ผลของการขัดสีดังกลาวทําใหเกิดความไมสมดุลขึ้นของประจุไฟฟาในวัตถุทั้งสอง เน่ืองจากเกิด 

การถายเทประจุไฟฟา วัตถุทั้งสองจะแสดงศักยไฟฟาออกมาตางกัน วัตถุชนิดหน่ึงแสดงศักยไฟฟา 

บวก (+) ออกมา วัตถุอีกชนิดหน่ึงแสดงศักยไฟฟาลบ (–) ออกมา ซึ่งเรียกวา “ไฟฟาสถิต” ดังภาพ 

 
ภาพไฟฟาที่เกิดจากการเสยีดสีของวัตถ ุ

2.  ไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี เปนไฟฟาที่เกิดจากการนําโลหะ 2 ชนิด        

ที่แตกตางกัน โลหะทั้งสองจะทําปฏิกิริยาเคมีกับสารละลายอิเล็กโทรไลท ซึ่งปฏิกิริยาทางเคมีแบบน้ี  

เรียกวา โวลตาอิกเซลล เชน สังกะสีกับทองแดงจุมลงในสารละลายอิเล็กโทรไลท จะเกิดปฏิกิริยาเคมี

ทําใหเกิดไฟฟาดังตัวอยางในแบตเตอรี่ และถานอัลคาไลน (ถานไฟฉาย) เปนตน 

   

แบตเตอรี ่ ถานอัลคาไลน 1.5 โวลต ถานอัลคาไลน 9 โวลต 

ภาพอุปกรณกําเนิดไฟฟาจากการทําปฏิกิริยาเคมี 

แทงแกว 

ผาขนสตัว 
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3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน เปนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการนําแทงโลหะหรือแผนโลหะ      

ตางชนิดกัน 2 แทง โดยนําปลายดานหน่ึงของโลหะทั้งสองตอติดกันดวยการเช่ือมหรือยึดดวยหมุด               

ปลายที่เหลืออีกดานนําไปตอกับมิเตอรวัดแรงดัน เมื่อใหความรอนที่ปลายดานตอติดกันของโลหะ  

ทั้งสอง สงผลใหเกิดการแยกตัวของประจุไฟฟาเกิดศักยไฟฟาขึ้นที่ปลายดานเปดของโลหะ แสดงคา

ออกมาที่มิเตอร 

ภาพการตออุปกรณใหเกิดไฟฟาจากความรอน 

 

4.  ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย เปนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการสรางเซลลแสงอาทิตย  

(Solar Cell) ที่ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา 

ภาพเซลลแสงอาทิตยที่ใชในการผลิตไฟฟาของเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ทองแดง 

มิเตอร 

เหล็ก 
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5.  ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา เปนไฟฟาที่เกิดขึ้นจากพลังงานแมเหล็ก      

โดยการใชลวดตัวนําไฟฟาตัดผานสนามแมเหล็ก หรือการนําสนามแมเหล็กวิ่งตัดผานลวดตัวนํา       

อยางใดอยางหนึ่ง จะทําใหมีกระแสไฟฟาไหลในลวดตัวนํานั้น กระแสที่ผลิตไดมีทั้งกระแสตรงและ

กระแสสลับ 

 

ภาพอุปกรณกําเนิดไฟฟาจากพลังงานแมเหล็กไฟฟา 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 การกําเนดิของไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แปรง 

ทิศการหมุนของขดลวด 

คอมมวิเตเตอร 
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เรื่องที ่2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

 ปจจุบันการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง โดยเช้ือเพลิงฟอสซิลซึ่งเปน

เช้ือเพลิงหลักที่นํามาใชในการผลิตไฟฟาเริ่มลดลงเรื่อย ๆ จนอาจสงผลกระทบตอการผลิตไฟฟา 

ในอนาคต หากยังไมตระหนักถึงสาเหตุดังกลาว อาจประสบปญหาการขาดแคลนพลังงานได         

ในอนาคต จึงจําเปนตองเขาใจถึงสถานการณพลังงานไฟฟา และแนวโนมการใชไฟฟาในอนาคต      

ในเรื่องท่ี 2 ประกอบดวย 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย  

ตอนที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศในอาเซียน  

ตอนที่ 1 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

ปจจุบันพลั งงานไฟฟาได เขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิตของประชาชนและ           

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมากขึ้น ที่ผานมาความตองการใชไฟฟาของประเทศไทย

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองประมาณรอยละ 4 – 5 ตอป เน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและ      

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีการใชไฟฟาเปนอันดับที่        

24 ของโลก ซึ่งเปนที่นากังวลวาพลังงานไฟฟาจะเพียงพอตอความตองการใชไฟฟาในอนาคต

หรือไม  

อน่ึง ประชาชนทุกคนควรมีความรู ความเขาใจในเรื่องการผลิตไฟฟา การใชไฟฟา  

ในชวงเวลาตาง ๆ และแนวโนมการใชพลังงานไฟฟา เพื่อวิเคราะห และตระหนักถึงสถานการณ

พลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

1. สัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงประเภทตาง ๆ ของประเทศไทย 

     ประเทศไทยผลิตไฟฟาโดยใชเช้ือเพลิงที่หลากหลาย ซึ่งไดมาจากแหลงเช้ือเพลิงภายใน

และภายนอกประเทศ จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 พบวา   

ประเทศไทยผลิตไฟฟาสวนใหญจากกาซธรรมชาติ รอยละ 69.19 ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด 

รองลงมา คือ ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต) รอยละ 18.96 พลังงานหมุนเวียน   

รอยละ 11.02 (พลังนํ้าลาว รอยละ 6.42 พลังนํ้าไทย รอยละ 2.23 และชีวมวลและอื่น ๆ           

รอยละ 2.37) นํ้ามันเตา รอยละ 0.62 และนํ้ามันดีเซลรอยละ 0.13 นอกจากน้ียังนําเขา        

พลังงานไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย รอยละ 0.07  
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ที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ภาพสัดสวนเชื้อเพลิงท่ีใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2558 

แมวาปจจุบันการผลิตไฟฟาของประเทศไทยยังเพียงพอและสามารถรองรับ  

ความตองการได แตในอนาคตมีความเสี่ยงตอการขาดแคลนดานพลังงานไฟฟาคอนขางสูง 

เน่ืองจากประเทศไทยพึ่งพากาซธรรมชาติในการผลิตไฟฟามากเกินไป โดยกาซธรรมชาติที่นํามาใช 

มาจาก 2 แหลงหลัก ๆ คือ แหลงกาซธรรมชาติในประเทศไทยประมาณรอยละ 60 สวนที่เหลือ                     

อีกประมาณรอยละ 40 นําเขามาจากประเทศเมียนมาร หากแหลงผลิตกาซธรรมชาติมีปญหาหรือ

ตองหยุดการผลิตเพือ่การซอมบาํรุง หรือในกรณีของทอสงกาซธรรมชาติเกดิความเสียหาย ทาํให             

ไมสามารถสงกาซธรรมชาติได จะทําใหกาํลงัการผลิตไฟฟาสวนใหญหายไป 

เพื่อเปนการสรางความมั่นคงทางพลังงานไฟฟา คือ การใหมีพลังงานไฟฟา 

ใชอยางเพียงพอในปจจุบันและอนาคต ประเทศไทยจึงเลือกใชเ ช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา  

โดยคํานึงถึงสิ่งตอไปน้ี 

1) ปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเพียงพอและแนนอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  

2) การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงใหหลากหลาย เชน การใชถานหิน หรือ พลังงาน

ทางเลือก และกระจายแหลงที่มาของเช้ือเพลิงใหมากขึ้น เชน จากประเทศมาเลเซีย ประเทศ 

เมียนมารและประเทศลาว เปนตน  

3) เช้ือเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 
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4) เช้ือเพลิงที่ เมื่อนํามาผลิตไฟฟาแลว สามารถควบคุมมลพิษใหอยู ในระดับ

มาตรฐานคุณภาพที่สะอาดและยอมรับได 

5) การใชทรัพยากรพลังงานภายในประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ความตองการไฟฟาในแตละชวงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย 

การเลือกใชเ ช้ือเพลิงมาผลิตไฟฟา นอกจากการพิจารณาถึงสิ่ งตาง ๆ ที่ ได        

กลาวมาแลวน้ัน ยังตองพิจารณาถึง ประเภทของโรงไฟฟาที่ผลิตพลังงานไฟฟาในชวงเวลา         

ที่มีความตองการใชไฟฟา เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบการผลิตและตนทุนคาไฟฟา          

ที่เหมาะสม เพราะโรงไฟฟาแตละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟาในแตละชวงเวลา     

ที่ตางกัน และโรงไฟฟาแตละประเภทก็มีการใชเช้ือเพลิงที่แตกตางกันดวย 

ภาพความตองการใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหน่ึงวัน 

 จากภาพลักษณะความตองการใชไฟฟาแตละชวงเวลาในหน่ึงวันของประเทศไทย 

จะเห็นไดวาปริมาณความตองการใชไฟฟาไมสม่ําเสมอ คือ เวลา 9.00 – 22.00 น. เปนชวงเวลา  

ที่มีความตองการไฟฟาสูง และ เวลา 22.00 – 9.00 น. เปนชวงเวลาที่มีความตองการไฟฟาต่ํา 

ดังน้ันเพื่อใหมีไฟฟาใชอยางเพียงพอจึงตองผลิตไฟฟาจากเช้ือเพลิงที่หลากหลายใหตรง          

ตามความตองการใชไฟฟา 3 ระดับ ดังน้ี 

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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ระดับ 1 ความตองการไฟฟาพื้นฐาน เปนความตองการใชไฟฟาต่ําสุดของแตละวัน 

ซึ่งในแตละวันจะตองผลิตไฟฟาไมต่ํากวาความตองการในระดับน้ี โดยโรงไฟฟาที่ใช เดิน 

เครื่อง  ผลิตไฟฟาตามความตองการไฟฟาพื้นฐานตองจะเปนโรงไฟฟาที่ตองเดินเครื่องอยู

ตลอดเวลา จึงควรเปนโรงไฟฟาที่ใชเช้ือเพลิงราคาถูกเปนลําดับแรก เชน โรงไฟฟาพลังความรอน 

ที่ใชถานหินเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียร เปนตน 

ระดับ 2 ความตองการไฟฟาปานกลาง เปนความตองการใชไฟฟามากขึ้น          

กวาความตองการพื้ นฐานแตยังไมมากถึ งระดับสู งสุ ด โรงไฟฟาที่ผลิตพลั งงานไฟฟ า               

ชวงที่มีความตองการไฟฟาปานกลางควรเดินเครื่องโรงไฟฟาตลอดเวลาเหมือนกับโรงไฟฟา      

ชนิดแรก แตสามารถเพิ่มหรือลดกําลังการผลิตได โดยการปอนเช้ือเพลิงมากหรือนอยขึ้นกับ    

ความตองการ เชน โรงไฟฟาพลังความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง พลังงานทดแทน 

เปนตน 

ระดับ 3 ความตองการไฟฟาสูงสุด เปนความตองการใชไฟฟาบางชวงเวลาเทาน้ัน 

สําหรับโรงไฟฟาที่ผลิตไฟฟาในชวงที่มีความตองการน้ีจะทําการเดินเครื่องผลิตไฟฟาในชวงเวลา    

ที่มีความตองการไฟฟาสูงสุดเทาน้ัน และเปนโรงไฟฟาที่เดินเครื่องแลวสามารถผลิตไฟฟาไดทันที 

เชน โรงไฟฟากังหันกาซที่ใชนํ้ามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง โรงไฟฟาพลังนํ้า โรงไฟฟาพลังนํ้า         

แบบสูบกลับ เปนตน 

3. สภาพปจจุบันและแนวโนมการใชพลงังานไฟฟา 

สถิติการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปตามสภาพภูมิอากาศ จํานวน

ประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จากภาพการใชพลังงาน

ไฟฟาของประเทศไทย ในป พ.ศ. 2553 ใชพลังงานไฟฟา 161,554 ลานหนวย และป พ.ศ. 2558 

ใชพลังงานไฟฟาถึง 183,288 ลานหนวย ซึ่งการใชไฟฟาในชวง 5 ป ระหวางป พ.ศ. 2553 – 2558 

เพิ่มขึ้น รอยละ 13.45 โดยเฉลี่ยแลวเพิ่มขึ้นรอยละ 2.7 ตอป โดยภาคอุตสาหกรรมมีการใชไฟฟา

มากที่สุด รอยละ 45 รองลงมา คือ ภาคครัวเรือน รอยละ 22 ภาคธุรกิจ รอยละ 19 ภาคกิจการ

ขนาดเล็ก รอยละ 11 และ อื่น ๆ รอยละ 3 
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ภาพการใชพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 

จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) คาดวาในป พ.ศ. 2559 เศรษฐกิจจะขยายตัว            

รอยละ 3.7 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจึงประมาณความตองการพลังงานไฟฟา              

ของประเทศภายใตสมมติฐานดังกลาว ซึ่งไดมีการคาดการณวา ความตองการไฟฟาสูงสุด          

ในป พ.ศ. 2559 อยูที่ 28,470 เมกะวัตต หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 4.1 และจากการพยากรณ         

ความตองการไฟฟาของประเทศในอีก 20 ปขางหนา พบวา ประเทศไทยจะมีความตองการ       

ใชไฟฟาขึ้นอยางตอเน่ือง โดยคาดการณวาในป พ.ศ. 2579 ความตองการพลังงานไฟฟารวมสุทธิ 

326,119 ลานหนวย และมีความตองการไฟฟาสูงสุดสุทธิ 49,655 เมกะวัตต  

ตอนที่ 2  สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศในอาเซียน 

อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ASEAN : Association 

of South East Asian Nations) เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นโดยมุงเนนใหอาเซียนเปนตลาดเดียวกัน

และเปนฐานการผลิตรวมที่มีศักยภาพในการแขงขันทางการคากับภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก ปจจุบัน  

มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย กัมพูชา 

ลาว เมียนมาร และเวียดนาม อาเซียนถือเปนภูมิภาคที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   
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อยางรวดเร็ว ซึ่งการขยายตัวของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน และชีวิตความเปนอยู       

ของประชาชน สงผลใหความตองการพลังงานไฟฟาเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก  

อาเซียน เปนภูมิภาคที่มีทรัพยากรพลังงานมากและมีความหลากหลายกระจายอยู     

ในประเทศตาง ๆ ทั้งนํ้ามัน กาซธรรมชาติ พลังนํ้า และถานหิน โดยทางตอนเหนือของภูมิภาค 

ไดแก ประเทศเมียนมาร ลาว และเวียดนาม มีแหลงนํ้ามากจึงมีศักยภาพในการนํานํ้ามาใช     

ผลิตไฟฟา สวนตอนกลางและตอนใตของภูมิภาค ไดแก ประเทศมาเลเซีย ไทย กัมพูชา บรูไน และ

อินโดนีเซีย มีแหลงกาซธรรมชาติ นอกจากน้ียังมีแหลงถานหินในประเทศไทย มาเลเซีย และ

อินโดนีเซีย โดยสัดสวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงตาง ๆ ของประเทศสมาชิกในอาเซียนมีดังน้ี 
 

 
ที่มา: The World Bank-World Development Indicators 

ภาพสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน ป พ.ศ. 2557 

จากสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของกลุมประเทศอาเซียน พบวาประเทศ  

ในภูมิภาคอาเซียนมีการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติมากที่สุด รองลงมา คือ ถานหิน พลังนํ้า 

นํ้ามัน และพลังงานทดแทน ตามลําดับ 

แนวทางการจัดการดานพลังงานระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน เนนการสราง     

ความมั่นคงดานพลังงาน การเสริมสรางความมั่นคงของระบบไฟฟา (Securityof Power System) 

โดยกระจายการใชเช้ือเพลิงทั้งชนิดและแหลงที่มาใหมีความสมดุลและเหมาะสม เพื่อเปน
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หลักประกันในการมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ อีกทั้งยังตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ

สังคมจากการผลิตไฟฟา โดยการเลือกใชเ ช้ือเพลิงที่สะอาดควบคูไปกับการใชเทคโนโลยี    

ที่สามารถลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่3 หนวยงานทีเ่กี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

 หนวยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟาในประเทศไทยตั้งแตระบบผลิต ระบบสงจาย จนถึง

ระบบจําหนายใหกับผู ใชไฟฟา แบงเปน 2 ภาคสวน คือ ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน  

โดยภาครัฐบาลมีหนวยงาน ดังน้ี การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค 

(กฟภ.) และ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) สําหรับภาคเอกชนมีเฉพาะระบบผลิตไฟฟาเทาน้ัน  

นอกจากน้ียังมีคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเปนองคกรอิสระที่ทําหนาที่    

กํากับกิจการไฟฟาและกิจการกาซธรรมชาติภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน          

  

ภาพหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทย 

ที่ สัญลักษณของหนวยงาน หนวยงาน/บทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

1 

 

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  

สังกัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการกํากับดูแล         

การประกอบกิจการพลังงาน ใหมีความมั่นคง และ

เช่ือถือได มีประสิทธิภาพ เปนธรรมตอทั้งผูใช และ      

ผูประกอบกิจการพลังงาน ตลอดจนเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม  

Call Center หมายเลข 1204 
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ที่ สัญลักษณของหนวยงาน หนวยงาน/บทบาทหนาที่ของหนวยงาน 

2 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  

เปนรั ฐวิ สาหกิจด านกิจกา รพลั งงาน สั งกั ด

กระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการจัดหาพลังงานไฟฟา

ใหแกประชาชน โดยการผลิตไฟฟา รับซื้อไฟฟา จัดสง

ไฟฟา และจําหนายไฟฟาใหแกการไฟฟานครหลวง     

การไฟฟาสวนภูมิภาค ผูใชไฟฟารายอื่น ๆ ตามที่

กฎหมายกําหนด รวมท้ังประเทศใกลเคียง 

Call Center หมายเลข 1416 

3 

 

การไฟฟาสวนภูมิภาค  (กฟภ.)  

เปนรัฐวิสาหกิจดานสาธารณูปโภค สังกัดกระทรวง 

มหาดไทย มีภารกิจในการผลิตไฟฟา รับซื้อ จัดสง และ

จําหนายไฟฟาใหแกประชาชน ธุรกิจ และอุตสาหกรรม

ตาง ๆ ในเขตจําหนาย 74 จังหวัดทั่วประเทศ ยกเวน 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

Call Center หมายเลข 1129 

4 

 

การไฟฟานครหลวง (กฟน.)  

เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสาขาพลังงาน 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการรับซื้อไฟฟา 

และจําหนายไฟฟาใหกับประชาชนในพื้นที่จังหวัด

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 

Call Center หมายเลข 1130 

จากบทบาทหนาที่ของหนวยงานขางตนหากประชาชนในเขต 74 จังหวัดทั่วประเทศ 

ยกเวน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไดรับความขัดของเกี่ยวกับระบบไฟฟา เชน 

หมอแปลงไฟฟาระเบิด เสาไฟฟาลม ไฟฟาดับ ไฟฟาตก บิลคาไฟฟาไมถูกตอง เปนตน นอกจากน้ี

ยังรวมไปถึงการขอใชไฟฟา เปลี่ยนขนาดมิเตอรไฟฟา สามารถติดตอไดที่การไฟฟาสวนภูมิภาค   
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ที่อยูในแตละพื้นที่ หรือ Call Center หมายเลข 1129 สวนประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี 

และสมุทรปราการ สามารถติดตอไดที่การไฟฟานครหลวงที่อยูในแตละพื้นที่ หรือ Call Center 

หมายเลข 1130  

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ไฟฟามาจากไหน 

 

สาระสําคญั 

 ไฟฟาสามารถผลิตไดจากเช้ือเพลิงหลายประเภท เชน ถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ    

เปนตน เช้ือเพลิงเหลาน้ีเปนเช้ือเพลิงประเภทฟอสซิล ซึ่งกําลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล ทําให

ตองมีการแสวงหาเช้ือเพลิงอื่น ๆ มาทดแทน เพื่อใหเพียงพอตอความตองการพลังงานไฟฟาที่เพิ่ม            

มากขึ้นอยางตอเน่ือง เรียกวา พลังงานทดแทน แตอยางไรก็ตามการผลิตไฟฟายังตองคํานึงถึง

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จึงตองมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมภายใตขอกําหนดและ

กฎหมาย 

ตัวช้ีวัด 

1. บอกประเภทเช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

2. เปรียบเทียบขอดี ขอจํากัดของเช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

3. ยกตัวอยางพลังงานทดแทนที่มีในชุมชนของตนเอง 

4. บอกผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโรงไฟฟา 

5. บอกการจัดการดานสิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา 

6. มีเจตคติท่ีดีตอโรงไฟฟาแตละประเภท 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 เช้ือเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

เรื่องท่ี 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

เวลาที่ใชในการศึกษา  45 ช่ัวโมง 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

3. วีดิทัศน เร่ืองผลิตไฟฟาอยางไรดี 
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เรื่องที ่1 เชื้อเพลิงและพลงังานที่ใชในการผลติไฟฟา 

 พลังงานไฟฟาเปนพลังงานรูปหน่ึงที่มีความสําคัญและมีการใชงานกันมาอยางยาวนาน 

โดยสามารถผลิตไดจากเช้ือเพลิงหลากหลายชนิด โดยแบงรายละเอียดเปน 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 เช้ือเพลิงฟอสซิล  

ตอนที่ 2 พลังงานทดแทน  

ตอนที่ 1 เชื้อเพลิงฟอสซิล  

 เช้ือเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) หมายถึง พลังงานของสารเช้ือเพลิงที่เกิดจากซากพืช

ซากสัตวที่ทับถมจมอยูใตพื้นพิภพเปนเวลานานหลายรอยลานป โดยอาศัยแรงอัดของเปลือกโลก

และความรอนใตผิวโลก มีทั้งของแข็ง ของเหลว และกาซ เชน ถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ    

เปนตน สําหรับประเทศไทยไดมีการนําเอาเช้ือเพลิงฟอสซิลมาใชในการผลิตไฟฟาประมาณ       

รอยละ 89 ของแหลงพลังงานท้ังหมด  

1. ถานหิน (Coal) 

ถานหินเปนเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดหน่ึงที่อยูในสถานะของแข็ง เกิดจากการทับถมกัน

ของซากพืชในยุคดึกดําบรรพ ถานหินมีปริมาณมากกวาเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น ๆ โดยขอมูล   

พ.ศ. 2557 พบวาถานหินของโลกจะมีเพียงพอตอการใชงานไปอีกอยางนอย 110 ป และถานหิน

ในประเทศไทยเหลือใชอยู 69 ป ซึ่งถานหินที่นํามาเปนเช้ือเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟา 

ไดแก ลิกไนต ซับบิทูมินัส และบิทูมินัส ใน พ.ศ. 2558  ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาดวยถานหิน

ประมาณรอยละ 19 โดยมีทั้งการใชถานหินจากแหลงในประเทศ คือ ลิกไนตที่เหมืองแมเมาะ 

จังหวัดลําปาง และบางสวนนําเขาจากตางประเทศ โดยนําเขาจากประเทศอินโดนีเซียมากที่สุด  

กระบวนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน เริ่มจากการขนสงถานหินจากลานกองถานหิน 

ไปยังยุงถานหินโดยสายพานสงไปยังเคร่ืองบดถานหินซึ่งจะบดถานหินเปนผงละเอียดแลวสงไปยัง

หมอไอนํ้าเพื่อเผาไหม ทําใหนํ้ารอนขึ้นจนเกิดไอนํ้าซึ่งจะถูกสงไปยังกังหันไอนํ้า ทําใหกังหันหมุน

โดยแกนของกังหันเ ช่ือมตอไปยังเครื่องกํา เนิดไฟฟาจึงทําให เครื่องกํา เนิดไฟฟาทํางาน            

ผลิตกระแสไฟฟาออกมาดังภาพ  
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ภาพขั้นตอนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน 

 กระบวนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน มีขอดีและขอจํากัดดังน้ี 

ขอดีของการผลิตไฟฟาดวยถานหิน ขอจํากัดของการผลติไฟฟาดวยถานหิน 

1. มีตนทุนในการผลิตไฟฟาตํ่า 

2. มีปริมาณเชื้อเพลิงสํารองมาก 

3. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง 

4. ขนสงงาย จัดเก็บงาย 

1. ปลอยกาซเรือนกระจก 

2. ใชเช้ือเพลิงในปริมาณมาก 

3. ประชาชนไมเช่ือมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ 

 

2. น้ํามัน (Petroleum Oil) 

นํ้ามันเปนเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดหน่ึงที่มีสถานะเปนของเหลว เกิดจากซากพืช     

ซากสัตวทับถมเปนเวลาหลายลานป โดยขอมูลป พ.ศ. 2557 พบวาปริมาณนํ้ามันดิบสํารองของ

โลกจะมีเพียงพอตอการใชงานประมาณ 52.5 ป เทาน้ัน สวนประเทศไทยมีแหลง นํ้ามันดิบ 

จากกลางอาวไทย เชน แหลงเบญจมาศ และแหลงจัสมิน เปนตน และบนบก เชน แหลงสิริกิติ์ 

อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร เปนตน ซึ่งเหลือใชอีก 2.8 ป 
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นํ้ามันที่ใชในการผลิตไฟฟามี 2 ประเภท คือ นํ้ามันเตา  และ นํ้ามันดีเซล  ในป 

พ.ศ. 2558 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ใชนํ้ามันผลิตไฟฟาในสัดสวนเพียง      

รอยละ 1 เทาน้ัน เน่ืองจากมีตนทุนการผลิตสูง สําหรับการใชนํ้ามันมาผลิตไฟฟาน้ันมักจะใชเปน

เช้ือเพลิงสํารองในกรณีที่เช้ือเพลิงหลักไมสามารถนํามาใชผลิตได 

กระบวนการผลิตไฟฟาดวยน้ํามัน 

มี 2 กระบวนการ คือ 

1)  การผลิตไฟฟาดวยนํ้ามันเตา ใชนํ้ามันเตาเปนเช้ือเพลิงใหความรอนไปตมนํ้า  

เพื่อผลิตไอนํ้าไปหมุนกังหันไอนํ้าที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา จึงเกิดการผลิตไฟฟาออกมา 

2) การผลิตไฟฟาดวยนํ้ามันดีเซล มีหลักการทํางานเหมือนกับเครื่องยนตในรถยนต

ทั่วไป ซึ่งจะอาศัยหลักการสันดาปนํ้ามันดีเซลของเครื่องยนตดีเซล ทําใหเพลาของเครื่องยนตหมุน 

สงผลใหเคร่ืองกําเนิดไฟฟาซึ่งตอกับเพลาของเครื่องยนตหมุน จึงเกิดการผลิตไฟฟาออกมา ดังภาพ 

ภาพการผลิตไฟฟาจากนํ้ามันดีเซล 

กระบวนการผลิตไฟฟาดวยนํ้ามัน มีท้ังขอดีและขอจํากัด ดังน้ี 

ขอดีของการผลิตไฟฟาดวยน้ํามัน ขอจํากัดของการผลติไฟฟาดวยน้ํามัน 

1. ขนสงงาย  

2. หาซื้อไดงาย  

3. มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาการผลิต

ดวยถานหิน 

1. ตองนําเขาจากตางประเทศ  

2. ราคาไมคงที่ข้ึนกับราคานํ้ามันของตลาดโลก  

3. ปลอยกาซเรือนกระจก 

4. ไฟฟาที่ผลิตไดมีตนทุนตอหนวยสูง 
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4. สาม ารถ เดิ น เครื่ อ ง ได อ ย า ง รวด เ ร็ ว 

เหมาะสําหรับผลิตไฟฟาในกรณีฉุกเฉินหรือ

ชวงความตองการไฟฟาสูงได 

5. ปริมาณเชื้อเพลิงเหลือนอย 

3. กาซธรรมชาติ (Natural Gas) 

กาซธรรมชาติ เปนเช้ือเพลิงฟอสซิลชนิดหน่ึงที่มีสถานะเปนกาซ ซึ่งเกิดจาก       

การทับถมของซากพืชซากสัตวมานานนับลานป โดยขอมูลป พ.ศ. 2557 พบวาปริมาณ          

กาซธรรมชาติสํารองของโลกจะมี เพียงพอตอการใชงานประมาณ 54.1 ป เทา น้ัน และ           

กาซธรรมชาติในประเทศไทย เหลือใชอีก 5.7 ป ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยใชกาซธรรมชาติ  

ผลิตกระแสไฟฟาในสัดสวนที่สูงมากถึงประมาณรอยละ 69 ซึ่งเปนกาซธรรมชาติที่ประเทศไทย

ผลิตรอยละ 60 และนําเขาจากประเทศเมียนมารรอยละ 40 นับเปนความเสี่ยงดานความมั่นคง  

ในการจัดหาพลังงานไฟฟา เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการใชและการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

กระบวนการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ เริ่มตนดวยกระบวนการเผาไหม      

กาซธรรมชาติ ในหองสันดาปของกังหันกาซที่มีความรอนสูงมาก เพื่อใหไดกาซรอนมาขับกังหัน  

ซึ่งจะไปหมุนเครื่องกําเนิดไฟฟา จากน้ันจะนํากาซรอนสวนที่เหลือไปผลิตไอนํ้าสําหรับใชขับ    

เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า สําหรับไอนํ้าสวนที่ เหลือจะมีแรงดันต่ําก็จะผานเขาสู

กระบวนการลดอุณหภูมิ เพื่อใหไอนํ้าควบแนนเปนนํ้าและนํากลับมาปอนเขาระบบผลิตใหม   

อยางตอเน่ือง 

ภาพกระบวนการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาต ิ

 

หมอแปลงไฟฟา 
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กระบวนการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ มีทั้งขอดีและขอจํากัด ดังน้ี 

ขอดีของการผลติไฟฟาดวยกาซธรรมชาต ิ ขอจํากดัของการผลติไฟฟาดวยกาซธรรมชาต ิ

1. มีการเผาไหมสมบูรณจึงสงผลกระทบ    

ตอสิ่งแวดลอมนอยกวาเช้ือเพลิงฟอสซิล

ประเภทอื่น ๆ 

2. มีประสิ ทธิ ภ าพ ในกา รผลิ ต ไฟฟ า สู ง 

สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

3. มีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ํา 

1. ปริ ม า ณ สํ า ร อง ขอ งก า ซ ธร รมชาติ ใ น        

อาวไทยเหลือนอย บางสวนตองนําเขา    

จากตางประเทศ 

2. ราคากาซธรรมชาติไมคงที่ ผูกติดกับราคา

น้ํามัน 

3. ปลอยกาซเรือนกระจก 

ตอนที่ 2 พลงังานทดแทน 

 พลังงานทดแทน (Alternative Energy) ตามความหมายของกระทรวงพลังงาน คือ 

พลังงานท่ีนํามาใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งจัดเปนพลังงานหลักที่ใชกันอยูทั่วไปในปจจุบัน พลังงาน

ทดแทนที่สําคัญ ไดแก พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานจากชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร เปนตน 

1. ความสําคัญของพลังงานทดแทน 

ปจจุบันทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทย กําลังเผชิญกับปญหาดานพลังงานเช้ือเพลิง

ฟอสซิล เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ เปนตน ทั้งในดานราคาที่สูงขึ้น และปริมาณที่ลดลง          

อยางตอเน่ือง นอกจากนี้ปญหาสภาวะโลกรอนซึ่งสวนหน่ึงมาจากการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลที่มากขึ้น  

อยางตอเน่ืองตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ดังน้ันจึงจําเปนตองมีการกระตุนใหเกิดการคิดคน

และพัฒนาเทคโนโลยีที่ใชพลังงานชนิดอื่น ๆ ขึ้นมาทดแทน ซึ่งพลังงานทดแทนเปนพลังงาน   

ชนิดหน่ึงที่ไดรับความสนใจ และภาครัฐไดมีนโยบายสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยีดาน 

พลังงานทดแทนอยางกวางขวางในประเทศ เน่ืองจากเปนพลังงานท่ีใชแลวไมทําลายสิ่งแวดลอม 

2. ประเภทของพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทนมีหลายประเภท ซึ่งแตละประเภท มีหลักการทํางานแตกตางกันไป 

ทั้งน้ี กระทรวงพลังงานไดแบงประเภทของพลังงานทดแทนตามแหลงที่มาออกเปน 2 ประเภท คือ 

2.1 พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง เปนพลังงานทดแทนจากแหลงที่ไดมาแลว 

ใชหมดไป เชน ถานหิน กาซธรรมชาติ พลังงานนิวเคลียร เปนตน 
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2.2 พลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน เปนพลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลว

สามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เชน ลม นํ้า แสงอาทิตย ชีวมวล ความรอนใตพิภพ ไฮโดรเจน เปนตน 

3. หลักการทํางานของพลังงานทดแทน 

 พลังงานทดแทนที่สําคัญและใชกันอยูในปจจุบัน ไดแก ลม นํ้า แสงอาทิตย ชีวมวล 

ความรอนใตพิภพ และนิวเคลียร ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 พลังงานลม 

การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม จะใชกังหันลมเปนอุปกรณในการ   

เปลี่ยนพลังงานลมเปนพลังงานไฟฟา โดยจะตอใบพัดของกังหันลมเขากับเครื่องกําเนิดไฟฟา    

เมื่อลมพัดมาปะทะจะทําใหใบพัดหมุน แรงจากการหมุนของใบพัดจะทําใหแกนหมุนที่เช่ือมอยูกับ

เครื่องกําเนิดไฟฟาหมุน เกิดการเหน่ียวนําและไดไฟฟาออกมาดังภาพ อยางไรก็ดีการผลิตไฟฟา

ดวยพลังงานลมก็จะขึ้นกับความเร็วลมดวย สําหรับประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานลมต่ํา ทําให

ผลิตไฟฟาไดจํากัดไมเต็มกําลังการผลิตติดตั้ง  

  

ภาพกังหันลม 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%A1
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3.2 พลังงานน้ํา 

    การผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า โดยการปลอยนํ้าจากเขื่อนใหไหลจากที่สูง              

ลงสูที่ต่ํา เมื่อนํ้าไหลลงมาปะทะกับกังหันนํ้าก็จะทําใหกังหันหมุน แกนของเครื่องกําเนิดไฟฟา          

ที่ถูกตออยูกับกังหันนํ้าดังกลาวก็จะหมุนตาม เกิดการเหน่ียวนําและไดไฟฟาออกมา จากน้ัน        

ก็ปลอยน้ําใหไหลสูแหลงน้ําตามเดิมดังภาพ แตประเทศไทยสรางเขื่อนโดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ 

การกักเก็บนํ้าไวใชในการเกษตร ดังน้ันการผลิตไฟฟาดวยพลังงานนํ้าจากเขื่อนจึงเปนเพียงผล

พลอยไดเทาน้ัน 

ภาพการผลิตไฟฟาจากพลังงานนํ้า 

3.3 พลังงานแสงอาทิตย 

  การผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใชเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) ซึ่งเปน

สิ่งประดิษฐทางอิเล็กทรอนิกสชนิดหน่ึง ทํามาจากสารกึ่งตัวนําพวกซิลิคอน สามารถเปลี่ยน

พลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟาไดโดยตรงดังภาพ แมพลังงานแสงอาทิตยจะเปนพลังงาน

สะอาดแตก็มีขอจํากัดในการผลิตไฟฟา โดยสามารถผลิตไฟฟาไดแคชวงที่มีแสงแดดเทาน้ัน 

ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟาขึ้นอยูกับความเขมรังสีดวงอาทิตย ซึ่งจะมีคาเปลี่ยนแปลงไปตาม

เสนละติจูด ชวงเวลาของวัน ฤดูกาล และสภาพอากาศ 

สายสงไฟฟา 

แมน้ํา 

กังหันน้ํา 

หมอแปลง 

เครื่องกําเนิดไฟฟา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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  สําหรับในประเทศไทยไดรับรังสีดวงอาทิตยคอนขางสูงระหวางเดือนเมษายน 

และพฤษภาคม เทาน้ัน บริเวณที่รับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดตลอดทั้งปที่คอนขางสม่ําเสมอ           

อยูในบริเวณจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี 

บางสวนในภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี สวนในบริเวณ

จังหวัดอื่นๆ ความเขมรังสีดวงอาทิตยมีความไมสม่ําเสมอและมีปริมาณความเขมต่ํา จึงไมคุมคา 

กับการลงทุนสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในเชิงพาณิชย 

ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

3.4 พลังงานชีวมวล 

พลังงานชีวมวลเปนพลังงานความรอนที่เกิดจากการเผาไหมเช้ือเพลิงที่มาจาก 

ชีวมวลหรือสิ่งมีชีวิต โดยแบงตามแหลงกําเนิดชีวมวลได 3 กลุม คือ 1) เกษตรกรรม ไดแก      

วัสดุทางการเกษตร และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 2) อุตสาหกรรม ไดแก วัสดุเหลือทิ้ง       

ภายหลังปรับเปลี่ยนรูปผลผลิตการเกษตร ของเสียจากกระบวนการผลิต และ 3) ชุมชน ไดแก  

ขยะมูลฝอย และนํ้าเสียจากชุมชน 

กระบวนการผลิตไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวลมี 2 วิธี ดังน้ี 

1) การเผาไหมโดยตรง เชน การนําวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาเผาให      

ความรอนในหมอไอนํ้า จนกลายเปนไอนํ้าที่รอนจัด และมีความดันสูง ไอนํ้าจะไปปนกังหัน         

ไอนํ้าที่ตออยูกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ทําใหเกิดกระแสไฟฟาออกมา ดังภาพ 

แสงอาทิตย 

แผงเซลลแสงอาทิตย 

แบตเตอรี ่

เครื่องแปลงกระแส 

ไฟฟา 

อุปกรณเครื่องวัด 

หมอแปลงไฟฟา 

ระบบสายสง 

DC 

AC 



24 

2) การเปลี่ยนเช้ือเพลิงชีวมวลใหเปนเช้ือเพลิง เรียกวา กาซชีวภาพ ไดแก     

มูลสัตว และของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร เชน เปลือกสับปะรดจากโรงงานสับปะรด

กระปอง หรือนํ้าเสียจากโรงงานแปงมัน แลวนํากาซชีวภาพไปใชเปนเช้ือเพลิงในเครื่องยนตสําหรับ

ผลิตไฟฟาไดอีกดวย  

ภาพการผลิตไฟฟาจากชีวมวลโดยการเผาไหมโดยตรง 

ภาพกระบวนการผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรียครัวเรือน 

ผานกระบวนการยอย ขยะจากครัวเรือน 

ถังหมัก 
ปมลม 

ความรอนที่ผลิตได 

สารปรับปรุงดิน 

ไบโอกาซ ระบบทํา 
ความสะอาดกาซ 

ระบบ 
เพิ่ม 

แรงดัน 

ของแข็ง 

ของเหลว 

อุปกรณ 
เก็บกาซ 
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ประเทศไทยทําการเกษตรอยางกวางขวาง จึงมีวัสดุเหลือใชจากการเกษตร เชน 

แกลบ ขี้เลื่อย ชานออย กากมะพราว อยูจํานวนมาก สามารถใชเปนเช้ือเพลิงผลิตไฟฟา           

ในเชิงพาณิชยได แตมีขอจํากัดในการจัดหาชีวมวลในปริมาณที่ตองการใชใหคงที่ตลอดป เพราะ 

ชีวมวลบางประเภทมีจํากัดบางชวงเวลาหรือบางฤดูกาลและขึ้นอยูกับผลผลิต เชน กากออย แกลบ 

เปนตน ทําใหเกิดความผันผวนของราคาชีวมวล นอกจากน้ีการผลิตไฟฟาดวยชีวมวลยังมีขอจํากัด 

คือ มีการเก็บรักษาและการขนสงที่ยาก ตองการพื้นที่ในการเก็บรักษาขนาดใหญ 

3.5 พลังงานความรอนใตพิภพ 

พลังงานความรอนใตพิภพเปนพลังงานความรอนตามธรรมชาติที่ไดจาก    

แหลงความรอนที่ถูกกักเก็บอยูภายใตผิวโลก แหลงพลังงานความรอนใตพิภพจะตั้งอยูในบริเวณ   

ที่เรียกวาจุดรอน (Hot Spots) มักตั้งอยูในบริเวณที่มีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก เขตที่ภูเขาไฟ  

ยังคุกรุน และบริเวณที่มีช้ันของเปลือกโลกบาง ปรากฏใหเห็นในรูปของบอนํ้าพุรอน ไอนํ้ารอน 

และบอโคลนเดือด เปนตน 

ภาพแหลงพลังงานความรอนใตพิภพบนโลก 

ประเทศไทยมีแหล งพลั งงานความรอนใตพิภพที่มีศักยภาพเปนแหลง         

ผลิตพลังงานไฟฟาไดนอย จึงมีการการผลิตไฟฟาจากความรอนใตพิภพเพียงแหงเดียว คือ 

โรงไฟฟาพลังงานความรอนใตพิภพฝาง ตั้งอยูที่ ตําบลมอนปน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม      

โดยไดเริ่มเดินเครื่องเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2532 มีขนาดกําลังผลิต 300 กิโลวัตต               
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มีหลักการทํางาน คือ นํานํ้ารอนจากหลุมเจาะไปถายเทความรอนใหกับของเหลวหรือสารทํางาน 

(Working Fluid) ที่มีจุดเดือดต่ําจนกระทั่งเดือดเปนไอ แลวนําไอน้ีไปหมุนกังหันเพื่อขับ      

เครื่องกําเนิดไฟฟาผลิตไฟฟาออกมา  

 

ภาพโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝางของ กฟผ. 

พลังงานความรอนใตพิภพมีขอจํากัด คือ ใชไดเฉพาะในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

พลังงานความรอนใตพิภพอยูเทานั้น นอกจากนี้การใชพลังงานความรอนใตพิภพอาจมีกาซและนํ้า

ที่มีแรธาตุท่ีเปนอันตรายตอรางกายของสิ่งมีชีวิต 

3.6 พลังงานนิวเคลียร    

พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในนิวเคลียสของ

อะตอม ซึ่งมนุษยไดมีการนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนในหลายดาน ไดแก การแพทย 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการผลิตไฟฟา  

การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรเปนการใชปฏิกิริยาแตกตัวนิวเคลียสของ

อะตอมของเช้ือเพลิงนิวเคลียรที่ เรียกวา  ปฏิกิริยานิวเคลียรฟชชัน (Nuclear Fission)            

ผลิตความรอนในถังปฏิกรณนิวเคลียร ธาตุที่สามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟา            

พลังงานนิวเคลียร คือ ยูเรเนียม – 235 ซึ่งเปนธาตุตัวหน่ึงที่มีอยูในธรรมชาติ โดยนิวเคลียสของ

เช้ือเพลิงนิวเคลียรจะแตกออกไดเปนธาตุใหม 2 ธาตุ พรอมทั้งใหพลังงานหรือความรอนจํานวน

มหาศาลออกมา ความรอนที่เกิดขึ้นนี้สามารถนํามาใหความรอนกับนํ้าจนเดือดกลายเปนไอนํ้า          

ไปหมุนกังหันไอนํ้าที่ตอกับเครื่องกําเนิดไฟฟาก็จะสามารถผลิตกระแสไฟฟาได 
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ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

ปจจุบันเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียรไดรับการพัฒนา     

อยางตอเน่ืองโดยเฉพาะดานมาตรฐานความปลอดภัย จึงทําใหการผลิตไฟฟาจากพลงังานนิวเคลียร    

ในประเทศตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีตนทุนการผลิตไฟฟาตอหนวยต่ํา รวมไปถึงโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรยังมีความพึ่งพาไดสูง เน่ืองจากสามารถผลิตไฟฟาไดในปริมาณมากอยางตอเน่ือง               

เมื่อเปรียบเทียบกับเช้ือเพลิงชนิดอื่น ๆ นอกจากน้ีไมมีการเผาไหม โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร   

ไมปลอยกาซเรือนกระจก แตมีขอจํากัดในเรื่องของการจัดการกากกัมมันตรังสีและเช้ือเพลิง       

ที่ใชแลว 

  

ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรและหอระบายความรอน ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้งอยูติดทะเล 

 

แทงควบคุม 

ระบบระบายความรอนวงจร 1 ระบบระบายความรอนวงจร 2 

อาคารคอนกรีต 
คลุมเครื่องปฏิกรณ 

ถังปฏกิรณ 

เครื่องผลติ 
ไอน้ํา 

กังหันไอน้ํา 

เครื่องผลติกระแสไฟฟา 

เครื่องควบแนน 

แทงเชื้อเพลิง 

ไอน้ํา 
สงไฟฟาไปยังครัวเรือน 

เครื่องควบคุมความดัน 
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4. ขอดีและขอจํากัดของพลังงานทดแทน 

พลังงานทดแทนที่ไดศึกษามาแลวมีขอดีและขอจํากัดดังตาราง เพื่อจะนําไปใชเปนขอมูล

ในการพิจารณาเลือกใชพลังงานทดแทนแตละชนิดไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

พลังงานลม 1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี 

คาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

3. สามารถใชระบบไฮบริดเพื่อใหเกิดประโยชน 

สูงสุด คือ กลางคืนใชพลังงานลม กลางวัน 

ใชพลังงานแสงอาทิตย 

1. มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

บางฤดูอาจไมมีลมตองใชแบตเตอรี่ราคาแพง 

เปนแหลงเก็บพลังงาน 

2. สามารถใช ได ในบางพื้นที่ เท านั้น  พื้นที่ ที่ 

เหมาะสมควรเปนพื้นที่ที่ มี กระแสลมพัด 

สม่ําเสมอ 

3. มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพ 

4. ทําให เกิดการรบกวนในการส งสัญญาณ 

โทรทัศน และไมโครเวฟ 

5. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

พลังงานน้ํา 1. ไมตองเสียคาใชจายในการซื้อเชื้อเพลิง  

2. ไมกอใหเกิดกาชคารบอนไดออกไซด จาก 

การผลิตไฟฟา 

3. โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดใหญมีขีด 

ความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคง 

ใหแกระบบไฟฟาสําหรับรองรับชวงเวลา 

ที่มีความตองการใชกระแสไฟฟาสูงสุด 

4. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยต่ํา 

1. การเดินเครื่องผลิตไฟฟาขึ้นกับปริมาณน้ํา 

ในชวงที่สามารถปลอยน้ําออกจากเขื่อนได 

2. การกอสรางเขื่อนขนาดใหญในประเทศไทย 

มีขอจํ ากัดเนื่องจากอางเก็บน้ําของเขื่อน 

ขนาดใหญจะทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณกวาง

สงผลกระทบตอบานเรือนประชาชน 

 

พลังงาน 

แสงอาทิตย 

1. เปนแหลงพลังงานธรรมชาติขนาดใหญที่สุด 

และสามารถใชเปนพลังงานไดไมมีวันหมด 

2. ไมมีคาใชจายในเรื่องเชื้อเพลิง 

3. สามารถนําไปใชในแหลงที่ยังไมมีไฟฟาใช 

และอยูหางไกลจากระบบสายสงและสาย 

จําหนายไฟฟา 

1. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

2. แบตเตอรี่ซึ่งเปนตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย

ไวใชในเวลากลางคืนมีอายุการใชงานตํ่า 

3. มีความไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาวะอากาศ โดย

พื้นที่ที่เหมาะสมตองเปนพื้นที่ที่มคีวามเขม   

รังสีดวงอาทิตยคงที่และสม่ําเสมอ 
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แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

4. เปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดมลภาวะ  

จากกระบวนการผลิตไฟฟา 

พลังงาน 

ชีวมวล 

 

1. ใชป ระ โยชน จ าก เศษวัสดุ เ หลื อ ใชท าง 

การเกษตร 

2. เพิ่มรายไดใหเกษตรกร 

3. ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องวัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตร 

 

1. ชีวมวลเปนวัสดุที่ เหลือจากการแปรรูป 

ทางการเกษตรมีปริมาณสํารองที่ไมแนนอน 

2. การบริหารจัดการเช้ือเพลิงและจัดเก็บทําได

ยาก 

3. ราคาชีวมวลมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากมี   

ความตองการใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

4. ชีวมวลที่ มีศั กยภาพเหลืออยูมั กจะอยู 

กระจัดกระจาย มีความชื้นสูง จึงทําให 

ตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น เชน ใบออย 

และยอดออย ทะลายปาลม เปนตน 

พลังงาน 

ความรอน 

ใตพิภพ 

1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี 

คาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ใช ได เ ฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล งความรอน 

ใตพิภพอยูเทานั้น 

พลังงาน 

นิวเคลียร 

1. เปนแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญโดยมีตนทุน 

การผลิตไฟฟาตอหนวยต่ําแขงขันไดกับ 

โรงไฟฟาชนิดอื่นได 

2. เปนโรงไฟฟาที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษ และ

กาซเรือนกระจก 

3. ชวย เสริ มสร า งความมั่ นคงให ระบบ 

ผลิตไฟฟา เนื่องจากใชเชื้อเพลิงนอยเมื่อ 

เทียบกับโรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น 

4. มีแหลงเชื้อเพลิงมากมาย เชน แคนาดา 

และออสเตรเลีย และราคาไมผันแปรมาก 

เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 

1. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

2. จําเปนตองเตรียมโครงสรางพื้นฐานและ 

พัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ตองการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี 

และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อ 

ปองกันอุบัติเหตุ 

4. ยังไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ประชาชน 

มีขอกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่2 โรงไฟฟากบัการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

     การกอสรางโรงไฟฟาแตละแหง มีการใชทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบ 

ตอสิ่งแวดลอม 3 ดาน คือ ดานอากาศ ดานน้ํา และดานเสียง ดังน้ัน โรงไฟฟาจึงตองมีระบบ       

การจัดการดานสิ่งแวดลอมเพื่อควบคุมมลภาวะใหอยูในเกณฑมาตรฐานหรือตามมาตรฐาน         

ที่กฎหมายกําหนด 

ตอนที่ 1 ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

1. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

ผลกระทบดานอากาศ ถือเปนผลกระทบที่สําคัญที่สุดที่โรงไฟฟาตองคํานึงถึง ทั้งน้ี

ความรุนแรงของผลกระทบข้ึนอยูกับชนิดของเช้ือเพลิงที่ใชผลิตไฟฟาในโรงไฟฟา ถาเปนโรงไฟฟา

พลังนํ้าหรือพลังงานทดแทน จะไมกอเกิดใหมลพิษ แตถาเปนโรงไฟฟาที่มีการเผาไหมของเช้ือเพลิง 

จะกอใหเกิดมลพิษในอากาศที่สําคัญ ไดแก ซัลเฟอรไดออกไซด ไนโตรเจนออกไซด กาซโอโซน   

ในระดับพื้นดิน คารบอนมอนอกไซด คารบอนไดออกไซด และฝุนละออง 

2. การจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

โรงไฟฟามีการจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ เพื่อลดกาซที่เปนพิษตอสุขภาพอนามัย

และชุมชน มี 5 วิธี ดังน้ี 

2.1 การลดกาซซัลเฟอรไดออกไซด ทําโดยติดตั้งเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด 

ที่เรียกวา เครื่อง FGD (Flue Gas Desulfurization) ซึ่งวิธีการน้ีจะสามารถลดกาซซัลเฟอร 

ไดออกไซดได รอยละ 80 – 90 

2.2 การลดก าซไนโตรเจนออกไซด  กระบวนการที่ ใช กันแพรหลาย และ 

มีประสิทธิภาพสูง คือ SCR (Selective Catalytic Reduction) และเลือกใชเตาเผาที่สามารถ   

ลดการเกิดกาซไนโตรเจนออกไซด 

2.3 การลดกาซคารบอนมอนอกไซด ทําโดยการตรวจสอบอุปกรณเครื่องเผาไหม  

เปนประจํา และควบคุมการเผาไหมใหมีปริมาณออกซิเจนที่เหมาะสม เพื่อใหเกิดการเผาไหม      

ที่สมบูรณ 

2.4 การลดกาซคารบอนไดออกไซด ทําโดยการรวบรวมและกักเก็บกาซคารบอน-    

ไดออกไซดไวใตดินหรือนํ้า เชน ในแหลงน้ํามันหรือกาซธรรมชาติที่สูบออกมาหมดแลว หรืออาจนํา

กาซคารบอนไดออกไซดไปใชในกระบวนการอุตสาหกรรม 
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2.5 การลดฝุนละออง ทําโดยการใชอุปกรณกําจัดฝุนละออง 3 ลักษณะ คือ 

1) เครื่องดักฝุนดวยไฟฟาสถิต โดยใชหลักการไฟฟาสถิต ซึ่งระบบน้ีมี 

  ประสิทธิภาพสูง 

2) เครื่องแยกฝุนแบบลมหมุน โดยใชหลักของแรงเหวี่ยง 

3) เครื่องกรองฝุนแบบถุงกรองเปนอุปกรณที่มีถุงกรองเปนตัวกรองแยกฝุนละออง 

   ออกจากกาซที่เกิดจากการเผาไหมถานหิน 

   นอกจากนี้ โรงไฟฟาควรมีระบบตรวจวัดปริมาณสารเจือปนจากปลองโรงไฟฟา

แบบอัตโนมัติอยางตอเน่ือง เปนการตรวจติดตามและเฝาระวังสิ่งผิดปกติ เพื่อควบคุมคุณภาพ

อากาศท่ีปลอยออกจากปลองโรงไฟฟาใหอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 

และประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม อยางเครงครัด เชน ปริมาณของ

มลพิษเกินมาตรฐาน ควรมีการจัดเก็บขอมูลทุกวัน และติดต้ังเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ

พื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟา โดยทําการเก็บขอมูลอยางตอเน่ือง  

ตอนที่ 2 ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดลอมดานน้ํา  

1. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานน้ํา 

ในกระบวนการผลิตไฟฟาจะใชนํ้า 2 สวน คือ นํ้าที่ใชกับอุปกรณตาง ๆ ในโรงไฟฟา 

ซึ่งตองเติมสารเคมีบางอยางลงในนํ้า เพื่อปรับปรุงคุณสมบัตินํ้าใหเหมาะสม และนํ้าหลอเย็น 

ที่ใชสําหรับระบายความรอนใหกับระบบตาง ๆ ซึ่งนํ้าหลอเย็นน้ีจะมีอุณหภูมิสูงกวานํ้าจาก 

แหลงนํ้าธรรมชาติ เชน แมนํ้า ลําคลอง เปนตน หากนํ้าเหลาน้ีถูกปลอยลงสูแหลงนํ้าธรรมชาติ  

โดยไมผานกระบวนการจัดการบําบัดฟนฟูน้ําที่ดี จะสงผลกระทบตอพืชและสัตวนํ้าที่อาศัยอยู 

2. การจัดการสิ่งแวดลอมดานน้ํา 

       โรงไฟฟาตองมีมาตรการจัดการนํ้าเสียที่มาจากกระบวนการผลิตไฟฟา และ 

จากอาคารสํานักงานตามลักษณะหรือประเภทของนํ้าเสีย โดยคุณภาพนํ้าทิ้งตองมีการควบคุม 

ใหครอบคลุมทั้งเรื่องของเสียและอุณหภูมิ ดังน้ี 

2.1 การควบคุมอุณหภูมิของนํ้ากอนที่จะปลอยสูลงแหลงนํ้าธรรมชาติ โดยนํ้าทิ้ง 

จากทอหลอเย็นที่มีความขุนจะถูกระบายออกไปสูบอพักนํ้าที่ 1 และทิ้งไวเปนเวลาอยางนอย  

24 ช่ัวโมง เพื่ อใหตกตะกอนและลดอุณหภูมิลงเหลือประมาณ 28 – 30 องศาเซลเซียส       

จากน้ันจึงระบายออกสูบอพักที่  2 เพื่อปรับสภาพนํ้าใหมีอุณหภูมิใกล เคียงกับธรรมชาติ            
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ซึ่งกรมชลประทานไดกําหนดมาตรฐานไวที่อุณหภูมิ 33 องศาเซลเซียส กอนปลอยลงสูแหลงนํ้า

ธรรมชาติ 

2.2 การจัดการสารเคมีตาง ๆ ที่อยูในนํ้ากอนปลอยสูแหลงนํ้าธรรมชาติ ทําโดย 

การกักนํ้าไวในบอปรับสภาพนํ้า เพื่อบําบัดใหมีสภาพเปนกลางและมีการตกตะกอน หรือเติม

คลอรีนเพื่อฆาเชื้อโรค 

นอกจากนี้ในโรงไฟฟาควรมีระบบเฝาระวังคุณภาพน้ํา ไดแก การตรวจวัดคุณภาพนํ้า

ที่ระบายออกจากโรงไฟฟาอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาคุณภาพนํ้าที่จะปลอยลงสูแหลงนํ้า

ธรรมชาติน้ันมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐานของกรมชลประทาน และมาตรฐานควบคุมการระบาย 

นํ้าทิ้งจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม และตามประกาศ

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม  

ตอนที่ 3 ผลกระทบและการจัดการสิ่งแวดลอมดานเสียง  

1. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดานเสียง 

       ผลกระทบดานเสียงที่เกิดจากโรงไฟฟาที่สําคัญ คือ เสียงที่เกิดจากหมอไอนํ้า  

เครื่องกําเนิดไฟฟากังหันกาซ และพาหนะที่เขามาในพื้นที่โรงไฟฟา  

2. การจัดการสิ่งแวดลอมดานเสียง 

       มีมาตรการควบคุมเสียงของโรงไฟฟาเพื่อไมใหสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังน้ี 

2.1 กิจกรรมท่ีกอใหเกิดเสียงรบกวนชุมชนในเวลากลางคืน ตองมีระดับเสียงไมเกิน 

85 เดซิเบล ในระยะ 1 เมตรจากจุดกําเนิดเสียง ตามมาตรฐานขอกําหนดความดังของเสียง 

จากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อไมใหเปนที่รบกวนตอผูอยูอาศัยโดยรอบโรงไฟฟา  

2.2 ติดตั้งอุปกรณควบคุมเสียงภายในโรงไฟฟาชวงเดินเครื่องผลิตไฟฟาและติดตั้ง 

อุปกรณดูดซับเสียงแบบเคลื่อนที่ขณะทําความสะอาดทอที่เครื่องกังหันไอนํ้า เพื่อควบคุมความดัง

ของเสียงใหอยูในมาตรฐานไมเกิน 85 เดซิเบล 

       นอกจากน้ี โรงไฟฟาควรทําการตรวจวัดเสียงอยางสม่ํ า เสมอ โดยกําหนด             

จุดตรวจวัดเสียงทั้งภายในโรงไฟฟา และชุมชนรอบโรงไฟฟาจํานวน 3 จุด และตรวจวัดตามแผน 

ที่กําหนดไว เชน ตรวจครั้งละ 3 วันติดตอกันทุก 3 เดือน และทําการกอสรางแนวปองกันเสียง 

โดยการปลูกตนไม (Noise Barrier) รอบพื้นท่ีโรงไฟฟา เปนตน 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

อุปกรณไฟฟาและวงจรไฟฟา 

 

สาระสําคญั 

 การดําเนินชีวิตของมนุษยในปจจุบันมีพลังงานไฟฟาเขามาเกี่ยวของอยูตลอดเวลา ดังน้ัน

เพื่อใหการใชพลังงานไฟฟามีความปลอดภัย ผูใชจึงตองรูจักวงจรไฟฟาและอุปกรณ พรอมทั้ง

เลือกใชไดอยางถูกวิธี 

ตัวช้ีวัด 

1. เลือกใชอุปกรณไฟฟาไดถูกตอง 

2. ตอวงจรไฟฟาแบบตาง ๆ 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 อุปกรณไฟฟา   

เรื่องท่ี 2 วงจรไฟฟา  

เรื่องท่ี 3 สายดินและหลักดิน 

เวลาที่ใชในการศึกษา  30 ช่ัวโมง 

 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

3. แผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 
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เรื่องที่ 1 อุปกรณไฟฟา 

 อุปกรณไฟฟาที่ ใชในวงจรไฟฟามีหลายชนิด แตละชนิดมีหนาที่และความสําคัญ          

ที่แตกตางกันออกไป ไดแก  

1. สายไฟ (Cable) 

สายไฟเปนอุปกรณสําหรับสงกระแสไฟฟาจากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง โดยกระแสไฟฟา

จะผานไปตามสายไฟจนถึงเคร่ืองใชไฟฟา สายไฟทําดวยสารที่มีคุณสมบัติเปนตัวนําไฟฟา (ยอมให

กระแสไฟฟาไหลผานไดดี)  เชน ทองแดง เปนตน โดยจะถูกหุมดวยฉนวนไฟฟาเพื่อความปลอดภัย

ของผูใชไฟฟา สายไฟที่ใชตามบานเรือนแสดงดังตาราง 

ชนิดของสายไฟ พกิัดแรงดันและลกัษณะการตดิตัง้ 

 
VAF สายแข็ง 

 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต 

การติดตั้ง: เดินสายไฟลอยตามบาน 

 
VAF-G หรือ VAF 

แบบมีกราวด 

พิกัดแรงดัน: 300 โวลต 

การติดตั้ง: เดินปลั๊กลอยแบบมีสายกราวด 

เดินซอนในผนัง 

พิกัดแรงดัน: 750 โวลต 

การติดตั้ง: ตอเขาเครื่องอุปกรณไฟฟา หรือ

เครื่องใชไฟฟา 

 
VFF สายออน 

พกิัดแรงดัน: 300 โวลต 

การติดตั้ง: เคร่ืองใชไฟฟาตามบาน  

ปลั๊กพวงชนิดทําเองในบาน 

 
VCT สายออน 

 

พกิัดแรงดัน: 750 โวลต  

การติดตั้ง: สายฉนวน 2 ช้ัน เดินคอนโทรล 

ปลั๊กพวงใชกลางแจงได 

 

พกิัดแรงดัน: 300 โวลต 

การตดิตั้ง: เดินลอยหรือตูคอนโทรล 
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ชนิดของสายไฟ พกิัดแรงดันและลกัษณะการตดิตัง้ 

VSF สายออน 

 
THW สายแข็งออน 

พกิัดแรงดัน: 750 โวลต 

การตดิตั้ง: เดินสายไฟฝงทอและ 

ตูคอนโทรลโรงงาน 

 

2. ฟวส (Fuse) 

ฟวสเปนอุปกรณปองกันกระแสไฟฟาไหลเกินจนเกิดอันตรายตอเคร่ืองใชไฟฟา ถามี

กระแสไฟฟาไหลเกิน ฟวสจะหลอมละลายจนขาด ทําใหตัดวงจรไฟฟาในครัวเรือนโดยอัตโนมัติ                  

ฟวสทําดวยโลหะผสมระหวางตะกั่วกับดีบุก มีจุดหลอมเหลวต่ําและมีรูปรางแตกตางกันไป       

ตามวัตถุประสงคของการใชงาน แสดงดังตาราง 

ชนิดของฟวส ลักษณะและการใชงาน 

 

 
ฟวสเสน 

มีลักษณะเปนเสนลวด นิยมใชกับสะพานไฟ

ในอาคารบานเรือน 

 
ฟวสแผน หรือฟวสกามป ู

มีลักษณะเปนแผนโลหะผสม ที่ปลายทั้งสอง

ขาง มีขอเกี่ยวทําดวยทองแดง นิยมใชกับอาคาร

ขนาดใหญ เชน โรงเรียน โรงงานตาง ๆ 

 
ฟวสกระเบือ้ง 

มีลักษณะเปนเสนฟวสอยูภายในกระปุก

กระเบื้องที่เปนฉนวน นิยมติดตั้งไวที่แผงควบคุม

ไฟฟาของอาคารบานเรือน 
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ชนิดของฟวส ลักษณะและการใชงาน 

 
ฟวสหลอด 

 

เปนฟวสขนาดเล็ก ๆ บรรจุอยูในหลอดแกว

เล็ก นิยมใชมากในเคร่ืองใชไฟฟาตาง ๆ เชน วิทยุ 

โทรทัศน ปลั๊กพวงเตารับไฟฟา เปนตน 

 

3. อุปกรณตัดตอน หรอื เบรกเกอร (Breaker) 

เบรกเกอร คือ อุปกรณตัดตอวงจรโดยอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลเกินคา        

ที่กําหนด ปุมหรือคันโยกที่เบรกเกอรจะดีดมาอยูในตําแหนงตัดวงจรอยางอัตโนมัติ โดยอาศัย

หลักการทํางานของแมเหล็กไฟฟา เบรกเกอรมีจําหนายตามทองตลาดหลายแบบ และหลายขนาด 

ดังภาพ 

ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ 
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4. สวิตช (Switch) 

สวิตช เปนอุปกรณปดหรือเปดวงจรไฟฟา เพื่อควบคุมการจายกระแสไฟฟาใหกับ

เครื่องใชไฟฟา แบงออกเปน 2 ประเภท ประกอบดวย สวิตชทางเดียว และสวิตชสองทาง 

ชนิดชองสวิตช การใชงาน 

 
สวิตชทางเดียว 

สามารถโยกปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดเพียง

ทางเดียว เชน วงจรของหลอดไฟฟาหลอดใด

หลอดหนึ่ง เปนตน 

 
สวิตชสองทาง 

เปนการติดตั้งสวิตช 2 จุด เพื่อใหสามารถ

ปดหรือเปดวงจรไฟฟาไดสองจุด เชน สวิตชไฟ 

ที่บันไดที่สามารถ เปด – ปด ไดทั้งอยูช้ันบน

และชั้นลาง ทําใหสะดวกในการใชงาน 

ขอควรรูเกี่ยวกับสวติช 

1) ไมควรใชสวิตชอันเดียวควบคุมเครื่องใชไฟฟาหลายช้ินใหทํางานพรอมกัน เพราะ

กระแสไฟฟาที่ไหลผานสวิตชมากเกินไปจะทําใหจุดสัมผัสเกิดความรอนสูง อาจทําใหสวิตชไหม 

และเปนอันตรายได 

2) ไมควรใชสวิตชควบคุมเครื่องใช ไฟฟาที่มีกระแสไฟฟ าไหลผานสู ง เชน 

เครื่องปรับอากาศ เปนตน ควรใชเบรกเกอร เพราะสามารถทนกระแสไฟฟาไดสูงกวา 

5. สะพานไฟ (Cut-out) 

สะพานไฟ หรือ คัทเอาท เปนอุปกรณสําหรับตัดตอวงจรไฟฟาทั้งหมดภายใน

ครัวเรือน ประกอบดวยฐานและคันโยกที่มีลักษณะเปนขาโลหะ 2 ขา มีที่จับเปนฉนวน เมื่อสับ  

คันโยกขึ้น กระแสไฟฟาจะไหลเขาสูวงจรไฟฟาในครัวเรือน และเมื่อสับคันโยกลงกระแสไฟฟา   

จะหยุดไหล ซึ่งเปนการตัดวงจร 



38 

   

ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ 

ขอควรรูเกี่ยวกับสะพานไฟ 

1) สะพานไฟชวยใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการซอมแซมหรือติดตั้ง                     

อุปกรณไฟฟา 

2) ในการสับคันโยกจะตองใหแนบสนิทกับท่ีรองรับ 

6. เครื่องตัดไฟรั่ว (Earth Leak Circuit Breaker : ELCB) 

เครื่องตัดไฟรั่ว เปนอุปกรณเสริมความปลอดภัยอีกช้ันหน่ึง ที่สามารถตัดวงจรไฟฟา

กรณีเกิดไฟรั่ว โดยกําหนดความไวของการตัดวงจรไฟฟาตามปริมาณกระแสไฟฟาที่รั่วลงดิน 

เพื่อใหมีการตัดไฟรั่วกอนท่ีจะเปนอันตรายกับระบบไฟฟา  

ภาพเครื่องตัดไฟรั่ว 

จุดยึดขั้วตอสาย 

จุดตอไฟออก 

จุดยึดฟวส หนาสัมผสั 

จุดตอไฟเขา 

ฟวส 
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7. เตารับ (Socket) และเตาเสียบ (Plug) 

เตารับและเตาเสียบ เปนอุปกรณที่ใชเช่ือมตอวงจรไฟฟา ทําใหกระแสไฟฟาไหลเขาสู

อุปกรณและเครื่องใชไฟฟา  

1) เตารับหรือปลั๊กตัวเมีย คือ อุปกรณที่เช่ือมตอกับวงจรไฟฟาในครัวเรือน เชน 

เตารับที่ติดต้ังบนผนังบานหรืออาคาร เปนตน เพื่อรองรับการตอกับเตาเสียบของเคร่ืองใชไฟฟา 

2) เตาเสียบหรือปลั๊กตัวผู  คือ อุปกรณสวนที่ติดอยูกับปลายสายไฟของ

เครื่องใชไฟฟา เตาเสียบที่ใชกันอยูมี 2 แบบ คือ 

     (1) เตาเสียบ 2 ขา ใชกับเตารับที่มี 2 ชอง 

     (2) เตาเสียบ 3 ขา ใชกับเตารับที่มี 3 ชอง โดยขากลางจะตอกับสายดิน 

 

  

เตารบัหรอืปลัก๊ตัวเมีย เตาเสียบหรอืปลั๊กตัวผู 

 

ขอควรรูเกี่ยวกับเตารับและเตาเสยีบ 

1) การใชงานควรเสียบเตาเสียบใหแนนสนิทกับเตารับและไมใชเตาเสียบหลายอัน                  

กับเตารับอันเดียว เพราะเตารับอาจรอนจนลุกไหมได  

2) เมื่อจะถอดปลั๊กออกควรจับที่เตาเสียบ ไมควรดึงที่สายไฟ เพราะจะทําใหสายหลุด

และเกิดไฟฟาลัดวงจรได 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อุปกรณไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่2 วงจรไฟฟา 

    วงจรไฟฟา คือ การเช่ือมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟาผานสายไฟฟาไปยัง

เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

    การเช่ือมตอกระแสไฟฟาจากแหลงจายไฟฟา มี 3 แบบ คือ แบบอนุกรม แบบขนาน 

และแบบผสม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

วงจรไฟฟา ลักษณะการตอวงจรไฟฟา 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม เปนการ

นําเอาเคร่ืองใชไฟฟามาตอเรียงลําดับกันไป โดยนํา

ปลายดานหน่ึงตอเขากับปลายอีกดานหน่ึงของ

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจนถึงตัวสุดทาย แลวจึงตอ

เขากับแหลงกําเนิดไฟฟา ทําใหกระแสไฟฟาไหลไป

ในทิศทางเดียว และกระแสไฟฟาภายในวงจร    

จะมีคาเทากันทุก ๆ จุด 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน เปนการนําเอา

เครื่องใชไฟฟา 2 ชนิดขึ้นไป มาตอเรียงแบบขนาน

กัน โดยนําปลายดานเดียวกันของเครื่องใชไฟฟา  

แตละตัวมาตอเขาดวยกัน แลวตอปลายของ

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวที่ตอกันแลว ตอเขากับ

แหล ง กํ า เ นิ ด ไฟ ฟ า  โ ดยแ รงดั น ไฟฟ า ขอ ง

เครื่องใชไฟฟาแตละตัวจะมีคาเทากัน แตกระแส   

ที่ไหลในแตละสาขายอยของวงจรจะมีคาไมเทากัน 

อยางไรก็ตามเมื่อนําคามารวมกันจะไดเทากับ

กระแสที่ไหลผานวงจรทั้งหมด 
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วงจรไฟฟา ลักษณะการตอวงจรไฟฟา 

 

 

 

การตอวงจรไฟฟาแบบผสม เปนการตอผสม

กันของวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและวงจรไฟฟาแบบ

ขนาน 

วงจรไฟฟาภายในครัวเรือนจะเปนการตอแบบขนาน และเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดรับ

แรงดันไฟฟาขนาดเดียวกัน หากเครื่องใชไฟฟาชนิดหน่ึงเกิดขัดของเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม  

เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่นก็ยังคงใชงานไดตามปกติ 

ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน 

สําหรับประเทศไทย ไฟฟาที่ใชในครัวเรือนเปนไฟฟากระแสสลับที่มีความตางศักยไฟฟา                 

220 โวลต (V) (ความตางศักยไฟฟา คือ พลังงานไฟฟาที่ตางกันระหวางจุด 2 จุด) ความถี่ 50 เฮิรตซ 

(Hz) โดยใชสายไฟ 3 เสน คือ 

1)  สายไฟ หรือเรียกวา สายเสนไฟ หรือ สาย L (Line) เปนสายเสนที่มีกระแสไฟไหล

ผานไปยังเครื่องใชไฟฟา มีความตางศักยไฟฟา 220 โวลต 

2)  สายนิวทรัล หรือเรียกวา สายศูนย หรือ สาย N (Neutral) เปนสวนหน่ึงของวงจร  

มีหนาที่ทําใหกระแสไฟฟาไหลครบวงจร มีความตางศักยไฟฟา 0 โวลต 

3)  สายดิน หรือเรียกวา สาย G (Ground) เปนสายเสนท่ีไมมีกระแสไฟฟา ทําหนาที่รับ

กระแสไฟฟาที่รั่วมาจากเครื่องใชไฟฟา เพื่อปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจร และปองกันอันตราย    

แกบุคคล อุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟา 

การตอวงจรแบบผสม 
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กระแสไฟฟาจะสงผานมิเตอรไฟฟามายังแผงควบคุมไฟฟา ซึ่งแผงควบคุมไฟฟา        

ทําหนาที่จายกระแสไฟฟาไปยังอุปกรณเครื่องใชไฟฟา 

แผงควบคุมไฟฟาประกอบดวยอุปกรณตัดตอนหลัก หรือเรียกวา เบรกเกอร (Main 

Circuit Breaker หรือ Cut–out) ซึ่งมี 1 ตัวตอครัวเรือน และมีอุปกรณตัดตอนยอยหลายตัวได

ขึ้นอยูกับจํานวนเครื่องใชไฟฟาที่ใชในครัวเรือน นอกจากน้ียังมีจุดตอสายดินที่จะตอไปยังเตารับ

หรือปลั๊กตัวเมียทุกจุดในครัวเรือน เพื่อตอเขาเคร่ืองใชไฟฟา 

ภาพตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน 

 

สาย L สาย N 

สาย G 
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ขอควรรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟา 

1) การกดสวิตช เพื่อเปดไฟ คือ การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

2) การกดสวิตช เพื่อปดไฟ คือ การทําใหวงจรเปด ไมมีกระแสไฟฟาไหล 

3) ไฟตก คือ แรงดันไฟฟาตก อาจมีสาเหตุมาจากการที่โรงไฟฟาขัดของ หรือมีการใช

ไฟฟามากขึ้นอยางรวดเร็ว 

ภาพวงจรปด     ภาพวงจรเปด 

 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที ่3 สายดินและหลกัดนิ 

1. สายดิน (Ground Wire) 

สายดิน คือ สายไฟที่ตอเขากับเครื่องใชไฟฟา โดยการตอลงดิน เพื่อใหสายดิน    

เปนตัวนํากระแสไฟฟาที่อาจเกิดการรั่วไหล จากเครื่องใชไฟฟาลงสูพื้นดิน เปนการปองกันไมให

ไดรับอันตรายจากกระแสไฟฟา 

สวนปลายของสายดินจะถูกฝงไวในดิน ดวยการรวมสายดินจากทุกจุดภายในบาน  

มาไวที่ตูควบคุมไฟฟา และตอสายอีกเสนจากตูควบคุมไฟฟาลงสูพื้นดิน สวนที่ถูกฝงไวในดิน      

จะเปนแทงทองแดงเปลือย ไมมีฉนวนหุม ยาวประมาณ 6 ฟุต เรียกวา “หลักดิน” เน่ืองจาก      

ดินมีความชื้นอยูเสมอ จึงทําใหเกิดความตานทานไฟฟาต่ํา กระแสไฟฟาจึงไมไหลมาทําอันตราย 

สายดินมีไวเพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว เพราะหากเกิดไฟช็อต

หรือไฟรั่วขณะที่ใชงานอุปกรณช้ินน้ัน กระแสไฟจะไหลเขาสูสวนที่เปนโลหะ ซึ่งถาสัมผัสโลหะ  

ของอุปกรณน้ัน โดยที่ไมมีการติดตั้งสายดินไว กระแสไฟฟาทั้งหมดก็จะไหลเขาสูตัวผู ใช

เครื่องใชไฟฟา อาจทําใหไดรับอันตรายและเสียชีวิตได แตถาที่บานมีการติดตั้งสายดินไว 

กระแสไฟฟาเหลาน้ัน ก็จะไหลผานเขาไปที่สายดินแทน อันตรายตาง ๆ ที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว

ก็จะไมเกิดขึ้น ที่เปนเชนน้ีเพราะวา สายดินทําหนาที่เหมือนทอนํ้าลนของอางลางจานในครัว     

เมื่อเปดนํ้าจนถึงทอนํ้าลนแลว นํ้าก็จะไหลออกมาตามทอน้ัน นํ้าจึงไมลนอาง 

2. หลักดนิ (Ground Rod) 

หลักดิน คือ อุปกรณที่ทําหนาที่นํากระแสไฟฟาที่รั่วไหลจากเครื่องใชไฟฟาผาน   

สายดินลงสูพื้นดิน โดยหลักดินจะมีลักษณะเปนแทงทรงกระบอก เสนผานศูนยกลาง 16 มิลลิเมตร 

และยาวไมนอยกวา 2.4 เมตร ทําจากวัสดุที่ทนการผุกรอน เชน แทงทองแดงหรือแทงแมเหล็ก  

หุมทองแดง เปนตน โดยหลักดินเปนองคประกอบที่สําคัญของระบบสายดิน ดังน้ี 

1) เปนอุปกรณปลายทางที่จะทําหนาที่สัมผัสกับพื้นดิน 

2) เปนสวนที่จะทําใหสายดินหรืออุปกรณที่ตอลงดินมีศักยไฟฟาเปนศูนยเทากับดิน 

3) เปนเสนทางไหลของประจุไฟฟาหรือกระแสไฟฟาที่จะไหลลงสูพื้นดิน 

4) เปนตัวกําหนดคุณภาพ อายุความทนทาน และความปลอดภัยของระบบการตอ 

ลงดินในระยะยาว 
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ภาพสายดินและหลักดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการตอสายดิน 

 สําหรับเครื่องใชไฟฟาที่แนะนําใหติดตั้ งสายดิน เชน เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา ตู เย็น

เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา เครื่องคอมพิวเตอร เปนตน 

 

 

สายดิน 

หลักดิน 
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จากการศึกษาความรูเกี่ยวกับวงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา สามารถนํามาใชตอระบบ

ไฟฟาภายในบานได ดังตัวอยางในภาพ 

 

ภาพตัวอยางการตอระบบไฟฟาภายในบาน 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดินและหลกัดนิ 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

 

สาระสําคญั 

 ปจจุบันมนุษยพึ่งพาสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย โดยเฉพาะเครื่องใชไฟฟา จึงทําให

พลังงานไฟฟาเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิต ดังน้ันเพื่อใหการใชพลังงานไฟฟามีความปลอดภัย 

ผูใชจึงตองรูจักเครื่องใชไฟฟา พรอมทั้งเลือกใชไดอยางเหมาะสม และเพื่อใหการใชพลังงานไฟฟา

เกิดความคุมคาและประหยัด ผูใชตองรูจักวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟา รวมถึงรูจักการคํานวณ 

คาไฟฟาที่ใชในครัวเรือนอยางถูกตองเพื่อวางแผนการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนไดอยางคุมคา 

ตัวช้ีวัด 

1. อธิบายกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 

2. จําแนกฉลากเบอร 5 ของแทกับของลอกเลียนแบบ 

3. ปฏิบัติตนเปนผูประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 

4. เลือกใชเคร่ืองใชไฟฟาไดเหมาะสมกับสถานการณที่กําหนดให 

5. อธิบายวิธีการดูแลรักษาเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน 

6. บอกองคประกอบของคาไฟฟา 

7. คํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

ขอบขายเนื้อหา 

เรื่องท่ี 1 กลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. 

เรื่องท่ี 2 การเลือกซื้อ เลือกใช และดูแลรักษาเครื่องไฟฟาในครัวเรือน 

เรื่องท่ี 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

เวลาที่ใชในการศึกษา  30 ช่ัวโมง 

สื่อการเรียนรู 

1. ชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 รหัสวิชา พว22002 

2. สมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู ประกอบชุดวิชาการใชพลังงานไฟฟาในชีวิตประจําวัน 2 

3. แผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 
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เรื่องที ่1 กลยุทธการประหยดัพลงังานไฟฟา 3 อ. 

พลังงานไฟฟาเปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางหน่ึงในการดําเนินชีวิตของมนุษย และมี   

ความตองการที่เพิ่มมากขึ้นอยางตอเน่ือง ในขณะที่เช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลที่ใชในการผลิตไฟฟา       

มีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง อาจสงผลกระทบตอการขาดแคลนพลังงานไฟฟาในอนาคต ดังน้ัน

ประชาชนควรตระหนักถึงการใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัดและรูคุณคา 

การประหยัดพลังงาน คือ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และรูคุณคา การประหยัด

พลังงานนอกจากชวยลดปริมาณการใชพลังงาน ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจายของครัวเรือนและ

ประเทศชาติแลว ยังชวยลดปญหาผลกระทบจากสิ่งแวดลอมไดดวย กลยุทธหน่ึงของประเทศไทย 

ที่ประสบความสําเร็จดานการประหยัดการใชไฟฟาและพลังงานของชาติคือ กลยุทธประหยัด

พลังงานไฟฟา 3 อ. ไดแก อุปกรณประหยัดไฟฟา อาคารประหยัดไฟฟา และอุปนิสัยประหยัด

ไฟฟา 

กลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ. 

1. กลยุทธ อ. 1 อปุกรณประหยดัไฟฟา 

กลยุทธ อ. 1 คือ อุปกรณประหยัดไฟฟา เปนการสงเสริมใหทุกครัวเรือนเปลี่ยนมาใช

อุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ กฟผ. จึงไดดําเนินโครงการ “ฉลากประหยัดไฟฟา

เบอร 5 หรือ ฉลากเบอร 5” ซึ่งเปนการดําเนินงานดานมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงาน โดยใช

ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพไฟฟา ปจจุบันอุปกรณไฟฟาและเครื่องใชไฟฟาที่ติดฉลากเบอร 5  

มีหลายชนิด เชน ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลมไฟฟา หมอหุงขาวไฟฟา และหลอด LED เปนตน 
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ภาพอุปกรณไฟฟาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสูง 

ภาพฉลากเบอร 5 ของแท 
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ปจจุบันฉลากเบอร 5 มีผูลอกเลียนแบบเปนจํานวนมาก โดยมีการติดฉลากเลียนแบบ 

หรือติดเพียงครึ่งเดียว ซึ่งหาก กฟผ. ตรวจพบจะแจงดําเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งน้ี กฟผ.           

ไดจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา หากบุคคลใด

ลอกเลียนแบบถือวา มีความผิด สามารถสังเกตลักษณะของฉลากเบอร 5 ของปลอมได ดังภาพ 

ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม 

2. กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยดัไฟฟา 

กลยุทธ อ . 2 คือ  อาคารประหยัดไฟฟา  เปนการสงเสริมใหผูประกอบการ     

ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม เห็นความสําคัญและพรอมใจกันใชอุปกรณประหยัดไฟฟา         

ที่มีประสิทธิภาพสูง พรอมกับการใชมาตรการตาง ๆ ที่เปนการประหยัดไฟฟา ไดแก การบริหาร

การใชไฟฟา การปรับปรุงระบบปองกันความรอนเขาสูอาคาร การใชระบบปรับอากาศ

ประสิทธิภาพสูง การปรับปรุงระบบแสงสวาง และการจัดการอบรมใหความรูดานการใชพลังงาน 

ทั้งน้ีการประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคารสามารถดําเนินการได ดังน้ี  

1) ออกแบบวางตําแหนงอาคาร ควรออกแบบใหดานยาวของอาคารหันหนาเขาหา  

ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก 

2) ปลูกไมยืนตนใหรมเงาแกอาคาร พรอมทิ้งชายคาหลังคาหรือจัดทําแผงบังแดด  

ชวยเสริมการบังแดด 
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3) ออกแบบภูมิทัศนรอบอาคารเพื่อลดความรอนเขาสูตัวอาคาร เชน ปลูกหญา    

รอบอาคาร ขุดสระน้ํา ติดตั้งนํ้าพุ ดักลมกอนพัดเขาสูอาคาร และปลูกไมยืนตนใหรมเงา เปนตน 

4) ใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน สะทอน หรือปองกันความรอนเปนผนัง 

หลังคา และฝาเพดานของอาคาร 

5) ใชวัสดุหรือนวัตกรรมที่ชวยระบายความรอน เชน ลูกระบายอากาศอลูมิเนียม      

ที่ทํางานโดยไมตองอาศัยพลังงานไฟฟา 

6) ใชระบบปรับอากาศ ชนิดประหยัดไฟ และแยกสวิตชเปด – ปดเฉพาะเครื่อง 

เพื่อใหควบคุมการเปด – ปดตามความตองการใชงานในแตละบริเวณ  

7) ลดจํานวนพัดลมดูดอากาศ เพื่อปองกันการสูญเสียอากาศเย็นมิใหออกไป        

จากหองปรับอากาศมากเกินไป 

8) ใชประโยชนจากแสงธรรมชาติในเวลากลางวันแทนแสงสวางจากไฟฟา เชน        

ใชกระเบื้องโปรงแสง หนาตางกระจกใส เปนตน 

9) ใชหลอดไฟฟาแสงสวางชนิดเกิดความรอนนอยที่ดวงโคม เชน หลอดฟลูออเรส-

เซนต ลดความรอนจากหลอดไฟฟาแสงสวางโดยไมจําเปน 

10) ใชอุปกรณนวัตกรรม คือ บัลลาสตอิเล็กทรอนิกส กับหลอดฟลูออเรสเซนต  

เพื่อยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ และประหยัดคาไฟฟา รวมทั้งใชครอบโลหะสะทอนแสง 

เพื่อชวยเพิ่มความสวางแกหลอดไฟ 2 – 3 เทา โดยใชจํานวนหลอดไฟเทาเดิม  

3. กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

กลยุทธ อ. 3 คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟา เปนการปลูกจิตสํานึกและอุปนิสัยใหคนไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนไทย ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวปฏิบัติหลักในการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน ดังน้ี 

1) ปดและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการใชงานเครื่องใชไฟฟา 

2) หมั่นทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยางสม่ําเสมอ 

3) เลือกขนาดของใชเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน 

ทั้งน้ีเครื่องใชไฟฟาแตละชนิดมีวิธีการใชงานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟาที่แตกตางกัน              

ดังภาพ 
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ภาพวิธีการประหยัดไฟฟา 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เรื่องกลยุทธการประหยัดพลงังานไฟฟา 3 อ.  

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 1 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที่ 2 การเลือกซ้ือ เลือกใช และดูแลรักษาเครือ่งไฟฟาในครัวเรือน 

  โดยทั่วไปเครื่องใชไฟฟาภายในครัวเรือน มักมีการใชพลังงานไฟฟาสูงเกือบทุกชนิด   

เพื่อเปนการประหยัดและคุมคา ผูใชจึงควรมีความรูเกี่ยวกับการใชเครื่องใชไฟฟาอยางถูกวิธี ในที่น้ี

จะกลาวถึงเครื่องใชไฟฟาที่มีใชทั่วไปในครัวเรือน เชน เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา กระติกนํ้ารอนไฟฟา 

พัดลม โทรทัศน เตารีดไฟฟา ตูเย็น เปนตน 

1. เครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา เปนอุปกรณที่ทําใหนํ้ารอนขึ้น โดยอาศัยการพาความรอนจาก              

ขดลวดความรอนขณะที่กระแสนํ้าไหลผาน สวนประกอบหลักของเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา คือ               

ขดลวดความรอน หรือเรียกวา ฮีตเตอร และอุปกรณควบคุมอุณหภูมิ หรือเรียกวาเทอรโมสตัท                 

ซึ่งสวนประกอบแตละสวนมีหนาที่แตกตางกัน ดังน้ี 

1) ขดลวดความรอน มีหนาที่ใหความรอนกับนํ้า 

2) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ มีหนาที่ตัดกระแสไฟฟาเมื่ออุณหภูมิของนํ้าถึงระดับ               

ที่ต้ังไว 

ภาพสวนประกอบของเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 

 

ฝาบน (ฝาครอบเครื่อง) 
เทอรโมสตัท ฮีตเตอร 

ฟวส 
(ปองกันไฟฟาลัดวงจร) 

กระบอกทําความรอน 

จุดตอสายไฟเขาเครื่อง 

ESD 
(อุปกรณปองกัน 

ไฟดูด) 

ชุดควบคุม (VR) 

ปุมเทส ESD 

ทางนํ้าออก ทางนํ้าเขา 

เซนเซอร 

ไทแอก 
หลอดไฟ 

แสดงสภาวะ 
การทํางาน 
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การใชเครื่องทําน้ําอุนไฟฟาอยางถูกวิธีและประหยดัพลังงาน  

1) เลือกเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน เครื่องทํานํ้าอุนที่ใช

โดยทั่วไปควรมีขนาดไมเกิน 4,500 วัตต 

2) ตั้งอุณหภูมินํ้าใหอยูในชวง 35 – 45  ํC 

3) ใชหัวฝกบัวชนิดประหยัดนํ้า จะประหยัดนํ้าไดถึงรอยละ 25 – 75 

4) ใชเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาที่มีถังนํ้าภายในตัวเครื่องและมีฉนวนหุม เพราะ

สามารถลดการใชพลังงานไดมากกวาชนิดท่ีไมมีถังนํ้าภายในรอยละ 10 – 20 

5) ปดวาลวนํ้าทุกคร้ังขณะฟอกสบูหรือสระผม 

6) ปดวาลวนํ้าและสวิตชทันทีเมื่อเลิกใชงาน 

การดแูลรกัษาเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา 

การดูแลรักษาเครื่องทํานํ้าอุนไฟฟาใหมีอายุการใชงานนานขึ้น ลดการใชพลังงาน 

และปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีขอควรปฏิบัติดังน้ี 

1) หมั่นตรวจสอบการทํางานของเครื่องอยางสม่ําเสมอ ใหมีสภาพพรอมใชงาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบความปลอดภัยของเครื่อง  

2) ตรวจดูระบบทอนํ้าและรอยตอ ไมใหมีการรั่วซึม 

3) เมื่อพบความผิดปกติในการทํางานของเคร่ือง ควรใหชางผูชํานาญตรวจสอบ 

4) ตองมีการตอสายดิน 

คาไฟฟาของเครือ่งทําน้ําอุนไฟฟาขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ขนาดเครือ่งทําน้ําอุนไฟฟา คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

ขนาดเล็ก (3,000 – นอยกวา 5,000 วัตต) 13.20 บาท 

ขนาดกลาง (5,000 – นอยกวา 8,000 วัตต) 18.00 บาท 

ขนาดใหญ (8,000 วัตต ขึ้นไป) 24.00 บาท 
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2. กระตกิน้ํารอนไฟฟา 

กระติกนํ้ารอนไฟฟา เปนอุปกรณในการตมนํ้าใหรอน ประกอบดวยขดลวดความรอน 

อยูดานลางของกระติก และอุปกรณควบคุมอุณหภูมิเปนอุปกรณควบคุมการทํางาน 

เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดจะเกิดความรอน และถายเทไปยังนํ้าภายในกระติก             

ทําใหนํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้นจนถึงจุดเดือด จากน้ันอุปกรณควบคุมอุณหภูมิจะตัดกระแสไฟฟา           

ในวงจรหลักออกไป แตยังคงมีกระแสไฟฟาไหลผานขดลวดความรอน และแสดงสถานะน้ี       

โดยหลอดไฟสัญญาณอุนจะสวางขึ้น เมื่ออุณหภูมิของนํ้ารอนภายในกระติกลดลงจนถึงจุด ๆ หน่ึง 

อุปกรณควบคุมอุณหภูมิจะทํางานโดยปลอยใหกระแสไฟฟาผานขดลวดความรอนเต็มที่ทําให    

นํ้าเดือดอีกคร้ัง 

กระติกนํ้ารอนไฟฟาโดยท่ัวไปที่มีจําหนายในทองตลาดจะมีขนาดความจุตั้งแต 2 – 4 

ลิตร และใชกําลังไฟฟาระหวาง 500 – 1,300 วัตต 

 

ภาพตัดขวางกระติกนํ้ารอนไฟฟา 

การใชกระติกน้ํารอนไฟฟาอยางถูกวิธแีละประหยัดพลังงาน  

1) เลือกซื้อรุนท่ีมีตรามาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 

2) ใสนํ้าใหพอเหมาะกับความตองการหรือไมสูงกวาระดับที่กําหนดไว เพราะ     

จะทําใหกระติกเกิดความเสียหาย 

3) ระวังไมใหนํ้าแหง หรือปลอยใหระดับนํ้าต่ํากวาขีดที่กําหนด เพราะจะทําให  

เกิดไฟฟาลัดวงจรในกระติกน้ํารอน 

ที่กดน้ํา 
ตัวหมุนล็อคที่กดน้ํา 
ปุมล็อค 

ฝาปดดานใน 
ตัวกระติกดานในเคลือบ 
ดวยสาร Poly-Flon 

จุดบอกระดับน้ําสูงสุด 
ที่ดูระดับน้ํา 

ไฟแสดงการอุน 
ไฟแสดงการตม 
ชองเสียบปลั๊กแมเหล็ก 
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4) ไมควรเสียบปลั๊กทิ้งไวตลอดเวลา ควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชนํ้ารอนแลว เพื่อลด

การสิ้นเปลืองพลังงาน แตหากมีความจําเปนตองใชนํ้ารอนเปนระยะ ๆ เชน ในที่ทํางานบางแหง  

ที่มีนํ้ารอนไวสําหรับเตรียมเครื่องด่ืมตอนรับแขก ก็ไมควรถอดปลั๊กออกบอย ๆ เพราะการดึงปลั๊ก

ในแตละคร้ังจะทําใหอุณหภูมิของนํ้าคอย ๆ ลดลง กระติกนํ้ารอนไมสามารถเก็บความรอนไดนาน 

เมื่อจะใชงานใหมก็ตองเสียบปลั๊ก และเริ่มตมนํ้าใหมซึ่งเปนการสิ้นเปลืองพลังงาน 

5) ไมนําสิ่งใด ๆ มาปดชองไอนํ้าออก 

6) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณควบคุมอุณหภูมิใหอยูในสภาพใชงานไดเสมอ 

7) ไมควรต้ังไวในหองที่มีเคร่ืองปรับอากาศ 

การดแูลรกัษากระตกิน้ํารอนไฟฟา  

การดูแลรักษากระติกนํ้ารอนไฟฟาใหมีอายุการใชงานนานขึ้น ลดการใชพลังงานลง 

และปองกันอุบัติเหตุ หรืออันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น มีขอควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) หมั่นตรวจสายไฟฟาและขั้วปลั๊กใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ  

2) ควรใช นํ้าสะอาดสําหรับตม เพื่อปองกันการเกิดคราบสนิมและตะกรัน           

ที่ผิวดานในกระติกนํ้ารอนไฟฟา 

3) หมั่นทําความสะอาดดานในกระติกนํ้ารอนไฟฟา ไมใหมีคราบตะกรัน เน่ืองจาก

ตะกรันจะเปนตัวตานทาน การถายเทความรอนจากขดลวดความรอนไปสู นํ้า ทําใหเวลา           

ในการตมนํ้าเพิ่มขึ้น เปนการสูญเสียพลังงานโดยเปลาประโยชน  

4) การทําความสะอาดสวนตาง ๆ ของกระติกนํ้ารอนไฟฟา 

(1) ตัวและฝากระติกนํ้ารอนไฟฟา ใชผาชุบนํ้าบิดใหหมาดแลวเช็ด       

อยางระมัดระวัง 

(2) ฝาปดดานใน ใชนํ้าหรือนํ้ายาลางจานลางใหสะอาด 

(3) ดานในกระติกนํ้ารอนไฟฟา ใชฟองนํ้าชุบนํ้าเช็ด และลางใหสะอาด   

ดวยนํ้า โดยไมราดนํ้าลงบนสวนอื่นของตัวกระติก นอกจากภายใน 

กระติกนํ้ารอนไฟฟาเทาน้ัน อยาใชของมีคมหรือฝอยขัดหมอขูดหรือขัด

ตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟาดานใน เพราะจะทําใหสารเคลือบหลุดออกได 
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5) เมื่อไมตองการใชกระติกนํ้ารอนไฟฟา กอนเก็บควรลางดานในกระติกนํ้ารอน

ไฟฟาใหสะอาด และคว่ํากระติกนํ้ารอนไฟฟา เพื่อใหน้ําออกจากตัวกระติกนํ้ารอนไฟฟา แลวใชผา

เช็ดดานในใหแหง 

ภาพกระติกนํ้ารอนไฟฟา 

คาไฟฟาของกระตกิน้ํารอนไฟฟาขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดของกระตกิน้ํารอนไฟฟา คาไฟฟาตอโมงโดยประมาณ 

2 ลิตร 2.40 บาท 

2.5 ลิตร 2.60 บาท 

3.2 ลิตร 2.88 บาท 
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3. พัดลม  

พัดลม เปนอุปกรณที่ชวยในการหมุนเวียนอากาศ และระบายความรอนภายในบาน 

ซึ่งในปจจุบันพัดลมที่ใชมีหลากหลายลักษณะและประเภทข้ึนอยูกับการใชงาน 

สวนประกอบหลักของพัดลม ไดแก ใบพัด ตะแกรงหนา ตะแกรงหลัง มอเตอรไฟฟา 

สวิตชควบคุมการทํางาน และกลไกควบคุมการหมุนและสาย ดังภาพ 

ภาพสวนประกอบหลักของพัดลม 

การใชพดัลมอยางถกูวิธีและประหยดัพลังงาน  

1) เลือกใชความแรงของลมใหเหมาะกับความตองการ ความแรงของลมยิ่งมาก     

ยิ่งใชไฟฟามาก 

2) ปดพัดลมทันทีเมื่อไมใชงาน 

3) ในกรณีที่พัดลมมีระบบรีโมทคอนโทรล ไมควรเสียบปลั๊กทิ้งไว เพราะจะมี    

ไฟฟาเลี้ยงอุปกรณตลอดเวลา 

4) ควรวางพัดลมในที่ท่ีมีอากาศถายเทสะดวก เพราะพัดลมใชหลักการดูดอากาศจาก

บริเวณดานหลังของตัวใบพัด แลวปลอยออกสูดานหนา ถาอากาศบริเวณรอบพัดลมมีการถายเทดี 

ไมรอนหรืออับช้ืน ก็จะไดรับลมเย็นรูสึกสบาย และยังทําใหมอเตอรสามารถระบายความรอนไดดี 

เปนการยืดอายุการใชงานอีกดวย 

 

มอเตอรไฟฟา ใบพัด 

ตะแกรงหลัง ตัวยึดใบพัดกับแกนมอเตอร 
ตะแกรงหนา 

เปด – ปด 

และปรับความแรง 

ของพัดลม 

กลไกควบคุมการหมุนและสาย 
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 การดแูลรกัษาพดัลม  

การดูแลรักษาพัดลมอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหพัดลมทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และ

ยังชวยยืดอายุการทํางาน มีขอควรปฏิบัติ ดังน้ี  

1) ทําความสะอาดเปนประจํา โดยเฉพาะ ใบพัด ตะแกรงครอบใบพัด และชองลม

ตรงฝาครอบมอเตอร ไมใหมีฝุนละอองและคราบนํ้ามัน 

2) ดูแลใหมีสภาพดีอยูเสมอ ไมใหแตกหัก ชํารุด หรือโคงงอผิดสวน จะทําให     

ลมที่ออกมามีความแรงของลมลดลง 

4. โทรทศัน  

โทรทัศน เปนอุปกรณที่แปลงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาเปนภาพดวยวงจร

อิเล็กทรอนิกสที่มีความซับซอน สวนประกอบของโทรทัศนที่เห็นไดชัดเจนมีดังน้ี   

1) สวนประกอบภายนอก คือ ตัวโครงที่หอหุมอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จอภาพ    

ปุมหรือสวิตชตาง ๆ และชองตอสายอากาศ เปนตน  

2) สวนประกอบภายใน คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ตัวรับ – เปลี่ยนสัญญาณ    

เปนภาพและเสียงที่มาในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟา สวนประกอบของจอภาพและระบบเสียงรวมทั้ง

ลําโพง เปนตน 

 

ภาพการสงสัญญาณโทรทัศนมายังเครื่องรับโทรทัศน 

ปริมาณพลังงานที่โทรทัศนใชขึ้นอยูกับเทคโนโลยีและขนาดของจอภาพ โดยขนาด

จอภาพของโทรทัศน ระบุดวยความยาวเสนทแยงมุมของจอภาพ โทรทัศนแตละขนาดและแตละ

ประเภทจะมีการใชไฟฟาแตกตางกัน ย่ิงขนาดจอภาพใหญก็จะใชกําลังไฟฟามาก  
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ภาพการวัดเสนทแยงมุมของโทรทัศน 

การเลอืกใชโทรทศันอยางถูกวิธีและประหยดัพลังงาน 

1) ควรเลือกใชโทรทัศนตามความตองการใชงาน โดยพิจารณาจากขนาดและการใช

กําลังไฟฟา สําหรับเทคโนโลยีเดียวกัน โทรทัศนยิ่งมีขนาดใหญ ยิ่งใชไฟฟามากขึ้น 

2) ไมเสียบปลั ๊กทิ้ง ไว  เพราะจะทําใหมีกระแสไฟฟาหลอเลี้ยงระบบภายใน    

อยูตลอดเวลา ทําใหสิ้นเปลืองไฟฟา และอาจกอใหเกิดอันตรายในขณะเกิดฟาผาได 

3) ควรชมโทรทัศนดวยกัน เพื่อเปนการประหยัดคาไฟ 

4) ไมเปดโทรทัศนทิ้งไว 

5) ไมควรปรับจอภาพใหสวางมากเกินไป และไมควรเปลี่ยนชองบอย เพราะจะ

ทําใหหลอดภาพมีอายุการใชงานลดลง และสิ้นเปลืองไฟฟาโดยไมจําเปน 

การดูแลรักษาโทรทัศน 

การดูแลรักษาและใชโทรทัศนใหถูกวิธี นอกจากจะชวยใหโทรทัศนเกิดความคงทน            

ภาพที่ไดคมชัด และมีอายุการใชงานยาวนานข้ึน ควรมีขอปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ควรวางโทรทัศนไวในจุดที่มีการถายเทอากาศไดดี เพื่อใหเครื่องสามารถระบาย

ความรอนไดสะดวก  

2) หมั่นทําความสะอาดจอภาพเปนประจํา เพื่อลดปริมาณฝุนละออง โดยใชผานุม

เช็ดตัวเครื่องโทรทัศน สวนจอภาพควรใชผงซักฟอกอยางออน หรือนํ้ายาลางจานผสมกับนํ้าเช็ด

เบา ๆ จากนั้นเช็ดดวยผานุมใหแหง และที่สําคัญตองถอดปลั๊กกอนทําความสะอาดทุกครั้ง  

 

วัดตามเสนทแยงมุม ชนขอบดํา 

หนวยเปนนิ้ว 
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คาไฟฟาของโทรทศันชนดิและขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

ชนิดและขนาดของจอโทรทศัน คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

จอแบน 20 น้ิว 0.28 บาท 

จอแบน 25 น้ิว 0.67 บาท 

จอ LCD 26 น้ิว 0.35 บาท 

จอ LCD 46 น้ิว 0.76 บาท 

จอ LED 26 น้ิว 0.20 บาท 

จอ LED 46 น้ิว 0.40 บาท 

5. เตารดีไฟฟา  

เตารีดไฟฟา เปนเครื่องใชไฟฟาที่มีใชกันแทบทุกครัวเรือน หากเปรียบเทียบกับ

เครื่องใชไฟฟาชนิดอื่น เตารีดจัดเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชกําลังไฟฟาสูง การเลือกซื้อและใชงาน  

อยางถูกวิธีจะสามารถลดการใชไฟฟาลงได เตารีดไฟฟาสามารถแบงได 3 ลักษณะ คือ เตารีด  

แบบธรรมดา แบบไอนํ้า และแบบกดทับ 

เตารีดไฟฟาแตละประเภทมีสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ  

1) ไสเตารีด ทํามาจากโลหะผสมระหวางนิกเกิลและโครเมียม ทําหนาที่ใหกําเนิด

ความรอนเมื่อไดรับกระแสไฟฟา โดยความรอนจะมากหรือนอยขึ้นกับสวนผสมของโลหะและ 

ความยาวขดลวด 

2) อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ ทําหนาที่ปรับความรอนของไสเตารีดใหเทากับระดับ    

ที่ไดต้ังไว 

3) แผนโลหะดานลางของเตารีด ทําหนาที่เปนตัวกดทับเวลารีด และกระจายความรอน 
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แบบธรรมดา       แบบไอนํ้า           แบบกดทับ 

ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด 

เตารีดไฟฟาที่มีชนิดและขนาดตางกัน  มีอัตราการใชกําลังไฟฟาไมเทากัน  ดังน้ี 

ชนิดของ 

เตารดีไฟฟา 

ขนาด 

แรงกดทบั 
ลักษณะ 

กําลังไฟฟา 

(วัตต) 

ธรรมดา 1 – 2 กิโลกรัม 

ตัวเตามีอุปกรณ 3 ชิ้น คือ  

แผนโลหะ ดามจับ 

และปุมควบคุมความรอน 

750 – 1,000 

ไอนํ้า 1 – 2 กิโลกรัม 
มีชองไอนํ้าทางดานลางเตารีด และ

วาลวควบคุมการเปดนํ้าไหลออก 
1,100 – 1,750 

กดทับ 
40 – 50 

กิโลกรัม 

มีแผนความรอนที่มีขนาดใหญกวา

เตารีดแบบธรรมดาและแบบไอนํ้า             

มีคันโยกสําหรับกดทับ 

900 – 1,200 

การใชเตารีดไฟฟาอยางถกูวิธีและประหยดัพลังงาน  

ในการใชเตารีดไฟฟาอยางประหยัดพลังงาน ไมควรลดปริมาณความรอน             

ที่ใชในการรีดลง แตควรใชเตารีดไฟฟารีดผาอยางรวดเร็วที่ระดับความรอนที่เหมาะสมกับ     

ความหนาและชนิดของผา รวมท้ังควรปฏิบัติ ดังน้ี 

1) เก็บผาที่รอรีดใหเรียบรอย และใหผายับนอยที่สุด  

2) แยกประเภทผาหนาและผาบาง เพื่อความสะดวกในการรีด  
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3) รวบรวมผาที่จะรีดแตละครั้งใหมากพอ การรีดผาครั้งละชุดทําใหสิ้นเปลือง 

ไฟฟามาก  

4) ไมควรพรมน้ํามากจนเกินไป เพราะจะทําใหสูญเสียความรอนจากการรีดมาก  

5) เริ่มรีดจากผาบาง ๆ หรือตองการความรอนนอยกอน จากน้ันจึงรีดผาที่ตองการ

ความรอนสูง และควรเหลือผาที่ตองการความรอนนอยสวนหน่ึง ไวรีดในตอนทาย  

6) ถอดปลั๊กกอนเสร็จสิ้นการรีด 3 – 4 นาที 

การดแูลรกัษาเตารดีไฟฟา 

การดูแลรักษาเตารีดไฟฟาอยางสม่าํเสมอจะชวยใหเตารีดทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ 

และชวยยืดอายุการทํางาน มีขอควรปฏิบัติดังน้ี 

1) หากพบคราบสกปรกบนหนาสัมผัสเตารีด ใหใชฟองนํ้าชุบนํ้ายาทําความสะอาด

โดยเฉพาะของเตารีดไฟฟาหรือนํ้ายาลางจานเช็ดออก เพราะคราบสกปรกจะเปนตัวตานทาน 

ความรอน ทําใหสิ้นเปลืองไฟฟามากขึ้นในการเพิ่มความรอน  

2) สําหรับเตารีดไฟฟาไอนํ้า นํ้าที่ใชควรเปนนํ้ากลั่นเพื่อปองกันการเกิดตะกรัน      

ซึ่งตะกรันจะเปนสาเหตุของการเกิดความตานทานความรอน  

3) ควรตรวจหรือเปลี่ยนสายไฟซึ่งอาจชํารุดหรือเสื่อมสภาพ เมื่อใชเตารีดไฟฟา    

มาเปนระยะเวลานาน 

คาไฟฟาของเตารีดไฟฟาชนิดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ช่ัวโมง 

ชนิดของเตารีดไฟฟา คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

เตารีดไฟฟาธรรมดา 4.00 บาท 

เตารีดไฟฟาไอนํ้าขนาดเล็ก 5.32 บาท 

เตารีดไฟฟาไอนํ้าขนาดใหญ 7.20 บาท 
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6. ตูเยน็ 

ตูเย็น เปนอุปกรณทําความเย็นเพื่อถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิ ที่ใชพลังงาน

ตลอด 24 ช่ัวโมง ดังน้ันการเลือกและใชตูเย็นอยางเหมาะสมจะชวยประหยัดพลังงานไดมาก 

ภาพตูเย็น 

อุปกรณหลัก ที่ทําใหภายในตูเย็นเกิดความเย็น ประกอบดวย  

1) คอมเพรสเซอร ทําหนาที่ในการอัดและดูดสารทําความเย็นใหหมุนเวียน                  

ในระบบของตูเย็น  

2) แผงทําความเย็น มีหนาที่กระจายความเย็นภายในตูเย็น  

3) แผงระบายความรอน เปนสวนที่ใชระบายความรอนของสารทําความเย็น 

ติดตั้งอยูดานหลังของตูเย็น  

4) ตัวตูเย็นทําจากโลหะ และอัดฉีดโฟมอยูระหวางกลาง เพื่อทําหนาที่เปนฉนวน

กันความรอนจากภายนอก โดยปกติเราระบุขนาดของตูเย็นเปนคิว หรือลูกบาศกฟุต  

5) อุปกรณอื่น เชน อุปกรณควบคุมอุณหภูมิ สวิตชโอเวอรโหลด พัดลมกระจาย

ความเย็น เปนตน 
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การใชตูเย็นอยางถูกวิธีและประหยดัพลังงาน  

1) ไมควรเปด – ปดตูเย็นบอยครั้ง และไมควรเปดตูเย็นทิ้งไว เน่ืองจากความรอน

ภายนอกจะไหลเขาตูเย็น ทําใหคอมเพรสเซอรตองทํางานหนักมากขึ้น เพื่อรักษาอุณหภูมิ     

ภายในตูเย็นใหคงเดิมตามที่ต้ังไว  

2) ไมควรติดตั้งตูเย็นใกลกับแหลงกําเนิดความรอน หรือรับแสงอาทิตยโดยตรง 

เน่ืองจากปริมาณความรอนจะถูกถายเทเขาไปในตูเย็นมากขึ้น เปนการเพิ่มภาระใหกับระบบ     

ทําความเย็น 

3) ไมเก็บอาหารในตูเย็นมากเกินไป เพราะจะทําใหอุณหภูมิในตูเย็นไมสม่ําเสมอ            

ควรใหมีชองวาง เพื่อใหอากาศภายในไหลเวียนไดสม่ําเสมอ  

4) ไมควรนําอาหารรอนแชในตูเย็น เพราะจะทําใหอาหารที่อยูในบริเวณเดียวกัน

เสื่อมคุณภาพหรือเสีย คอมเพรสเซอรมีอายุการใชงานสั้นลง และสูญเสียพลังงานไฟฟามากขึ้น  

5) ไมควรเสียบปลั๊กใหมทันที เพราะจะสงผลใหมอเตอรของคอมเพรสเซอร     

ทํางานหนัก และเกิดการชํารุดหรืออายุการใชงานสั้นลง 

การดแูลรกัษาตูเยน็ 

การดูแลรักษาตูเย็นอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหตูเย็นทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ และ

ชวยยืดอายุการทํางาน มีขอควรปฏิบัติดังน้ี 

1) สําหรับตูเย็นที่มีแผงระบายความรอน ควรหมั่นทําความสะอาดแผงระบาย   

ความรอนตูเย็นอยางสม่ําเสมอ ไมใหมีฝุนละออง  

2) ตรวจสอบขอบยางประตูไมใหชํารุดหรือเสื่อมสภาพ เพราะความรอนจะไหลเขา

ตูเย็น ทําใหมอเตอรตองทํางานหนักและเปลืองไฟฟามาก  

3) อุปกรณระบายความรอน จะติดตั้งอยูดานหลังตูเย็น เพื่อใหสามารถระบาย  

ความรอนไดดี ควรวางตูเย็นใหมีระยะหางจากผนังอยางนอย 15 ซม. ดานบนอยางนอย 30 ซม. 

ดานขางอยางนอย 2 – 10 ซม. 
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คาไฟฟาของตูเย็นขนาดตาง ๆ เมื่อใชงานเปนเวลา 1 ชั่วโมง 

ขนาดของตูเยน็ คาไฟฟาตอชั่วโมงโดยประมาณ 

4 คิว 0.21 บาท 

6 คิว 0.27 บาท 

12 คิว 0.72 บาท 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 การเลอืกซ้ือ เลอืกใช และดูแลรักษาเครื่องไฟฟาในครัวเรือน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 2 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 
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เรื่องที่ 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

คาไฟฟาที่ชําระในปจจุบัน ไมเหมือนกับคาสินคาทั่วไป เชน ซื้อนํ้าบรรจุขวด ราคาขวดละ 

5 บาท จํานวน 2 ขวด แมคาคิดราคา 10 บาท แตถาซื้อ 12 ขวด แทนที่จะคิดที่ราคา 60 บาท 

อาจจะลดใหเหลือ 55 บาท น่ันหมายความวา ยิ่งซื้อจํานวนมาก ราคามีแนวโนมจะถูกลง  

แต     คาไฟฟาจะกลับกัน กลาวคือ ราคาไฟฟาถายิ่งใชมาก คาไฟฟาจะยิ่งสูงขึ้น เราเรียกอัตรา

ชนิดน้ีวา “อัตรากาวหนา” สาเหตุที่ใชอัตรากาวหนาน้ี เน่ืองจากเช้ือเพลิงที่ใชผลิตไฟฟามีจํากัด

และ      ตองนําเขาจากตางประเทศ สงผลกระทบตอประเทศชาติ จึงตองการใหประชาชนใช

ไฟฟาเทาที่จําเปนและใชอยางประหยัด จึงตั้งราคาคาไฟฟาใหเปนอัตรากาวหนา หากดูคาไฟฟา 

ที่จาย กันอยูในปจจุบัน จะพบวามีองคประกอบ 3 สวนดวยกัน ไดแก คาไฟฟาฐาน คาไฟฟาผัน

แปร (Ft) และภาษีมูลคาเพิ่ม 

ใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 
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ตอนที่ 1 องคประกอบของคาไฟ 

1. คาไฟฟาฐาน 

คาไฟฟาฐาน ซึ่งการไฟฟานครหลวงใชคําวา คาพลังงานไฟฟา เปนคาไฟฟาที่สะทอน

ตนทุนในการกอสรางโรงไฟฟา ระบบสายสง ระบบจําหนาย และคาการผลิตพลังงานไฟฟา  

ภายใตสมมติฐานความตองการไฟฟา คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา คาใชจายตามนโยบายของรัฐ       

ณ วันที่กําหนดโครงสรางคาไฟฟา โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะพิจารณา

ปรับคาไฟฟาฐานคราวละ 3 – 5 ป ดังน้ันในระหวางชวงเวลาดังกลาว คาใชจายที่อยูเหนือ      

การควบคุม คือ คาไฟฟาผันแปร (Ft) ที่มีผลตอตนทุนการผลิตไฟฟา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง   

ทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึงใชกลไกตามสูตรอัตโนมัติ   

มาปรับคาไฟฟาผันแปร (Ft) 

2. คาไฟฟาผนัแปร (Ft) 

คาไฟฟาผันแปร หรือที่นิยมเรียกกันวาคาเอฟที (Ft) หมายถึง คาไฟฟาที่สะทอน  

การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่อยูนอกเหนือการควบคุม ไดแก คาเช้ือเพลิง คาซื้อไฟฟา และ

คาใชจายตามนโยบายของรัฐที่เปลี่ยนไปจากคาไฟฟาฐาน โดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 

(กกพ.) จะพิจารณาปรับคาไฟฟาทุก ๆ 4 เดือน 

3. ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตามหลักการภาษีแลว ผูใชสินคาหรือผูขอรับบริการ จะเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่ม     

ซึ่งคาไฟฟาก็เชนเดียวกัน ผูใชไฟฟาจะเปนผูรับภาระภาษีมูลคาเพิ่ม โดยคิดจากคาไฟฟาฐาน    

รวมกับคาไฟฟาผันแปร (Ft) ในอัตราภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7 

ตอนที่ 2 อัตราคาไฟฟา 

อัตราคาไฟฟาแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก 

ประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย เปนการใชไฟฟาภายในบานเรือนที่อยูอาศัย รวมทั้งวัด    

สํานักสงฆ และสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนา 

ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก เปนการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ ธุรกิจรวมกับ       

บานอยูอาศัย อุตสาหกรรม หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่              

ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ 
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ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง เปนการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม  

หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ทําการขององคการ

ระหวางประเทศ 

ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ เปนการใชไฟฟาเพื่อประกอบธุรกิจ อุตสาหกรรม              

หนวยราชการ สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

สถานทูต สถานที่ทําการของหนวยงานราชการตางประเทศ และสถานที่ทําการขององคการ

ระหวางประเทศ หรืออื่น ๆ 

ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอยาง เปนการใชไฟฟาเพื่อประกอบกิจการโรงแรม และ 

กิจการใหเชาพักอาศัย ตลอดจนบริเวณที่เกี่ยวของ 

ประเภทที่ 6 องคกรที่ไมแสวงหากําไร เปนการใชไฟฟาขององคกรที่ไมใชสวนราชการ  

แตมีวัตถุประสงคในการใหบริการโดย ไมคิดคาตอบแทน 

ประเภทที่ 7 สูบนํ้าเพื่อการเกษตร เปนการใชไฟฟากับเครื่องสูบนํ้าเพื่อการเกษตรของ

หนวยราชการ สหกรณเพื่อการเกษตร กลุมเกษตรกรที่จดทะเบียนจัดตั้งกลุมเกษตรกร          

กลุมเกษตรกรที่หนวยราชการรับรอง 

ประเภทที่ 8 ไฟฟาช่ัวคราว เปนการใชไฟฟาเพื่องานกอสราง งานที่จัดขึ้นเปนพิเศษ

ช่ัวคราว สถานท่ีที่ไมมีทะเบียนบานของสํานักงานทะเบียนสวนทองถิ่น และการใชไฟฟาที่ยังปฏิบัติ

ไมถูกตองตามระเบียบของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

ซึ่งสามารถดูขอมูลไดที่ การไฟฟานครหลวง (www.mea.or.th) และการไฟฟา        

สวนภูมิภาค (www.pea.co.th) โดยอัตราคาไฟฟาประเภทที่ 1 บานอยูอาศัย (อัตราปกติ)    

แสดงดังน้ี 

การใชพลงังานไฟฟา 
คาพลังงานไฟฟา 

(บาท/หนวย) 

คาบริการ  

(บาท/เดือน) 

1. ใชพลังงานไฟฟาไมเกิน 150 หนวยตอเดือน  8.19 

          15 หนวยแรก      (หนวยท่ี 0 – 15)  2.3488  

   10 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 16 – 25) 2.9882  

   10 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 26 – 35) 3.2405  
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   65 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 36 – 100) 3.6237  

   50 หนวยตอไป    (หนวยท่ี 101 – 150) 3.7171  

   250 หนวยตอไป  (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218  

    เกิน 400 หนวยข้ึนไป   (หนวยท่ี 401 เปนตนไป) 4.4217  

2. ใชพลังงานไฟฟาเกนิ 150 หนวยตอเดือน  38.22 

   150 หนวยแรก (หนวยท่ี 0 – 150)  3.2484  

   250 หนวยตอไป   (หนวยท่ี 151 – 400) 4.2218  

    เกิน 400 หนวยข้ึนไป   (หนวยท่ี 401 เปนตนไป) 4.4217  

ตอนที่ 3 การคํานวณการใชไฟฟา 

คาพลังงานไฟฟาคิดจากปริมาณพลังงานไฟฟาทั้งหมดท่ีใชในแตละเดือน ซึ่งไดจากการใช

เครื่องใชไฟฟาแตละชนิด โดยใชเครื่องวัดที่เรียกวา “มาตรกิโลวัตต – ช่ัวโมง” หรือ “มาตร

กําลังไฟฟา” หรือ “มิเตอรไฟฟา” 

การวัดพลังงานไฟฟาที่ใชในบานนิยมใชหนวยใหญกวาจูล โดยใชเปน กิโลวัตต – ช่ัวโมง 

หรือ เรียกวา หนวย (Unit : ยูนิต) 

พลังงานไฟฟา 1 กิโลวัตต – ช่ัวโมง หมายถึง พลังงานไฟฟาที่ใชไป 1,000 วัตตในเวลา   

1 ช่ัวโมง หรือ พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ช่ัวโมง) 

เครื่องใชไฟฟาแตละชนิดจะใชพลังงานไฟฟาตางกัน ขึ้นอยูกับชนิดและขนาดของ

เครื่องใชไฟฟา ตามตัวเลขที่กํากับบนเครื่องใชไฟฟาที่ระบุทั้งความตางศักย (V) และกําลังไฟฟา 

(W) รวมไปถึงความถี่ (Hz) ของไฟฟาที่ใชกับเครื่องใชไฟฟานั้น 

กําลังไฟฟา หมายถึง พลังงานไฟฟาที่นําไปใชงานในเวลา 1 วินาที มีหนวยเปน จูลตอวินาที 

หรือ วัตต (W) สามารถคํานวณหากําลังไฟฟาไดจากความสัมพันธระหวางพลังงานไฟฟาที่ถูกใช 

ไปในเวลา 1 วินาที ดังน้ี 

กําลังไฟฟา (วัตต)   =                            

หรือ    พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล)  =   กําลังไฟฟา (วัตต) x เวลาที่ใช (วินาที) 

 

พลังงานไฟฟาที่ใช (จูล) 

เวลาที่ใช (วินาที) 



71 

ตัวอยางการคํานวณคาพลังงานไฟฟา 

ตัวอยางที่ 1 เปดเคร่ืองปรับอากาศท่ีใชกําลังไฟฟา 2,000 วัตต เปนเวลา 2 ช่ัวโมง จะใชพลังงาน

ไฟฟาไปกี่หนวย และจะเสียเงินเทาไร ถาพลังงานไฟฟาหนวยละ 2.50 บาท (1,000 วัตต เทากับ  

1 กิโลวัตต) 

วิธีทํา   พลังงานไฟฟา (หนวย)  = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ช่ัวโมง)       

   กําลังไฟฟา    = 2,000 วัตต 

= 
2,000

1,000
  = 2 กิโลวัตต 

  เวลาที่ใช    = 2 ช่ัวโมง 

  แทนคา พลังงานไฟฟา  = 2 x 2      = 4 หนวย 

   ดังน้ันจะเสียเงินคาพลังงานไฟฟา    = 4 x 2.50  = 10 บาท 

ตอบ      ใชพลังงานไฟฟาไป 4 หนวย และเสียเงินคาพลังงานไฟฟา 10 บาท 

ตัวอยางที่ 2 ถาใชพลังงานไฟฟา 100 หนวย จะตองจายเงินเทาไร เมื่อกําหนดคาพลังงานไฟฟา

ตามปริมาณพลังงานไฟฟาที่ใชในอัตรากาวหนาดังตาราง 

หนวยไฟฟา คาพลังงานไฟฟา (บาท/หนวย) 

   15   หนวยแรก     (หนวยท่ี 0 – 15)  1.8632 

   10   หนวยตอไป   (หนวยท่ี 16 – 25) 2.5026 

   10   หนวยตอไป   (หนวยท่ี 26 – 35) 2.7549 

   65   หนวยตอไป   (หนวยท่ี 36 – 100) 3.1381 

   50   หนวยตอไป   (หนวยท่ี 101 – 150) 3.2315 

   250 หนวยตอไป   (หนวยท่ี 151 – 400) 3.7362 

     เกิน 400  หนวยข้ึนไป   (หนวยท่ี 401 เปนตนไป) 3.9361 
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วิธีทํา 

1. คํานวณคาไฟฟาหนวยท่ี 0 – 15 รวมจํานวน 15 หนวย ราคาหนวยละ 1.8632 บาท 

ดังน้ัน หนวยที่ 0 – 15 คิดเปนเงิน  15 x 1.8632 = 27.948 บาท 

2. คํานวณคาไฟฟาหนวยท่ี 16 – 25 รวมจํานวน 10 หนวย ราคาหนวยละ 2.5026 บาท 

ดังน้ัน หนวยที่ 16 – 25 คิดเปนเงิน  10 x 2.5026 = 25.026 บาท 

3. คํานวณคาไฟฟาหนวยท่ี 26 – 35 รวมจํานวน 10 หนวย ราคาหนวยละ 2.7549 บาท 

ดังน้ัน หนวยที่ 26 – 35 คิดเปนเงิน  10 x 2.7549 = 27.549 บาท 

4. คํานวณคาไฟฟาหนวยท่ี 36 – 100 รวมจํานวน 65 หนวย ราคาหนวยละ 3.1381 บาท 

ดังน้ัน หนวยที่ 36 – 100 คิดเปนเงิน  65 x 3.1381 = 203.9765 บาท 

ดังน้ันรวมคาพลังงานไฟฟาที่ตองจายทั้งหมดเปนเงิน 

  = 27.948 + 25.026 + 27.549 + 203.9765 บาท 

  = 284.4995 บาท 

ตอบ ตองจายเงิน 284.4995 บาท 

ตัวอยางที่ 3 ถาใชพลังงานไฟฟา 100 หนวย บิลคาไฟฟาที่แจงมาจะคิดเปนเงินเทาไหร โดยมี

คาบริการรายเดือน เทากับ 38.22 บาท คา Ft เทากับ 0.70 บาทตอหนวย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม

รอยละ 7   

วิธีทํา   คาไฟฟาทั้งหมดประกอบดวย 4 สวน คือ คาพลังงานไฟฟา + คา Ft + คาบริการรายเดือน  

+ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 

1. คาพลังงานไฟฟา จากตัวอยางที่ 2 ใชไฟฟา 100 หนวย = 284.4995 บาท 

2. คา Ft     =                                                     = 70 บาท   

3. คาบริการรายเดือน                                         = 38.22 บาท  

4. คาภาษี    =                                                    = 27.49 บาท 

ดังน้ันรวมคาไฟฟาที่ปรากฏในบิลไฟฟาทั้งหมด 

      = 284.4995 + 70 + 38.22 + 27.49         = 420.21 บาท 

ตอบ คาไฟที่แจงในบิลเปนเงิน 420.21 บาท 

(100 x 70) 

100 

[(284.4995 + 70 + 38.22) x 7] 

100 
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สรุปขั้นตอนการคิดคาไฟฟา 

1. คํานวณหาพลงังานไฟฟาที่ใชทั้งหมด (หนวย) 

พลังงานไฟฟา (หนวย) = กําลังไฟฟา (กิโลวัตต) x เวลา (ช่ัวโมง) 

2. คํานวณคาพลังงานไฟฟาใชทั้งหมด (บาท) 

คาพลังงานไฟฟา (บาท) = พลังงานไฟฟา (หนวย) x อัตราคาไฟฟาตอหนวย (บาท) 

3. คํานวณคา Ft (บาท) 

คา Ft (บาท) = พลังงานไฟฟา (หนวย) x คา Ft ตอหนวย (บาท) 

4. คาบริการรายเดือน ตามที่การไฟฟากาํหนด 

5. คํานวณคาภาษีมูลคาเพิ่ม คํานวณจากรอยละ 7 ของคาใชจายรวม 3 คา คือ  

         คาพลังงานไฟฟา คา Ft และคาบริการรายเดือน 

 

คาภาษีมูลคาเพิ่ม =   

6. รวมคาไฟฟาทีต่องจายทั้งหมด เทากับ ผลรวมของคาพลังงานไฟฟา คา Ft คาบริการราย

เดือน และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

คาไฟฟาที่ตองจายทั้งหมด = คาพลังงานไฟฟา + คา Ft + คาบริการรายเดือน +           

คาภาษีมูลคาเพิ่ม 

 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

(ใหผูเรียนไปทํากิจกรรมเรื่องที่ 3 ที่สมุดบันทกึกิจกรรมการเรียนรู) 

 

 

 

 

 

 

 

[(คาพลังงานไฟฟา + คา Ft + คาบริการรายเดือน) x 7] 

100 
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2 ภาพการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซล http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%

E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81

%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A

5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%

9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/ 

http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostartic.html
http://weerajit14.blogspot.com/2011/09/electrostartic.html
http://www.ksrv.ac.th/
http://pantip.com/topic/30216515
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/bottee3.htm
http://www.rmutphysics.com/charud/scibook/electric4/bottee3.htm
http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=10072
http://thailandindustry.com/indust_newweb/news_preview.php?cid=10072
http://lsp-acsp.exteen.com/20100421/entry
http://www.kelenor.com/index.php?controller=category&path=633
http://www.kelenor.com/index.php?controller=category&path=633
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Default.aspx
http://www.egat.co.th/
http://www.mea.or.th/home/index.php
http://www.banpu.com/operation_coal_process.php
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
http://www.balanceenergythai.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2/
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3 ภาพกระบวนการผลิตไฟฟาดวยกาซธรรมชาติ https://jobs.tva.com/power/cumb_turbineart.htm 

4 ภาพกังหันลม http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technol

ogy.htm 

 

5 ภาพการผลิตไฟฟาจากพลงังานน้ํา https://napeiadotcom.wordpress.com/tag/%E0%B8

%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B

8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B

8%94%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99/ 

6 ภาพโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=read

knowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%

B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%

CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%B

E%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1

%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%

C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AA%B9%EC

%A8%D2%A1%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%

CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC%20%20%E0

%BE%D7%E8%CD%B9%D3%E4%BB%CA%D9%E8%

AA%D5%C7%D4%B5%B7%D5%E8%BE%CD%E0%BE

%D5%C2%A7%A1%D1%B9%E0%B6%CD%D0%A4%

E8%D0... 

7 ภาพการผลิตไฟฟาจากชีวมวลโดยการเผา

ไหมโดยตรง 

http://infothaifood.wordpress.com/ 

 

8 ภาพขบวนการผลิตกาซชีวภาพจากขยะ

อินทรียครัวเรือน 

http://www.ku.ac.th/e-

magazine/july51/agri/energy.htm 

9 ภาพแหลงพลังงานความรอนใตพิภพบนโลก http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php 

10 ภาพโรงไฟฟาพลังความรอนใตพิภพฝางของ 

กฟผ. 

http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php 

11 ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร http://www.npc-

se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&i

d_sub=36&id=575 

12 ภาพโรงไฟฟ าพลั งงานนิ วเคลียร และ              

หอระบายความรอน 

http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged

=9 

http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm
http://www3.egat.co.th/re/egat_wind/wind_technology.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=117&t=%BE%C5%D1%A7%A7%D2%B9%E1%CA%A7%CD%D2%B7%D4%B5%C2%EC....%CA%D9%E8%AA%D5%C7%D4%B5%BE%CD%E0%BE%D5%C2%A7%20(%B5%CD%B9%A8%BA)&d=%C1%D2%E0%C3%D5%C2%B9%C3%D9%E9%A1%D2%C3%E3%AA%E9%BB%C3%D0%E2%C2%AAXh
http://infothaifood.wordpress.com/
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july51/agri/energy.htm
http://www.ku.ac.th/e-magazine/july51/agri/energy.htm
http://teenet.cmu.ac.th/sci/intro01.php
http://teenet.cmu.ac.th/sci/fang_th.php
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://www.npc-se.co.th/npc_date/npc_previews.asp?id_head=11&id_sub=36&id=575
http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged=9
http://qubalilar.biz/?tag=erm%C9%99nistan&paged=9
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13 ภาพโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรตั้ งอยู

ติดทะเล 

http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-

South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-

0023.html 

หนวยการเรียนรูที่ 3 วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

1 ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id

=50790 

2 ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id

=50790 

3 ภาพการตอวงจรไฟฟาแบบผสม https://physicskruadd.wordpress.com/2012/03/13/

การวิเคราะหวงจรไฟฟาเ/ 

4 ภาพการตอวงจรไฟฟาภายในบาน http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm 

5 ภาพแสดงตัวอยางแผงวงจรไฟฟาในครัวเรือน http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD

%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3

%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5

%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3

%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A

%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A

%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89

%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9A

%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E

%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2

%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2 

6 ภาพวงจรปด http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm 

7 ภาพวงจรเปด http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm 

8 ภาพสายไฟ http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/

p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-

l_n_g-cable-breaker 

9 ภาพฟวสเสน http://thaigoodview.com/library/contest1/science0

4/110/body02.html 

10 ภาพฟวสแผน http://www.eofficethailand.com/product.php?id_pr

oduct=1629&id_lang=1 

11 ภาพฟวสกระเบื้อง http://silpa-thai.com/6_robeg 

12 ภาพฟวสหลอด http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-

http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-0023.html
http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-0023.html
http://www.telesurtv.net/english/news/3-Dead-in-South-Korean-Nuclear-Plant-Incident-20141226-0023.html
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=50790
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/4parallel-03.htm
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://www.praguynakorn.com/tips/3/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%BXh
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm
http://webhtml.horhook.com/wbi/ec/1circuit-04.htm
http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-l_n_g-cable-breaker
http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-l_n_g-cable-breaker
http://www.pui108diy.com/wp/basic_electical_diy/p435-home_electrical_e2a-lamp_switch_circuit-l_n_g-cable-breaker
http://thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/body02.html
http://thaigoodview.com/library/contest1/science04/110/body02.html
http://www.eofficethailand.com/product.php?id_product=1629&id_lang=1
http://www.eofficethailand.com/product.php?id_product=1629&id_lang=1
http://silpa-thai.com/6_robeg


80 

ลําดับ ภาพ แหลงที่มาของขอมูล 

Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-

Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOa

pij 

13 ภาพเบรกเกอรแบบตาง ๆ http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E

0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E

0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E

0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E

0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E

0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E

0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E

0%B8%A1 

14 ภาพของสวิตชทางเดียวและสวิตชสองทาง http://www.st.ac.th/wp-

content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf 

15 ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ (ซาย) http://www.krucherdpua.com/wp-

content/uploads/web/cycle/cutout.htm 

16 ภาพสะพานไฟและฟวสในสะพานไฟ (ขวา) http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichi

koong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18 

17 ภาพเครื่องตัดไฟฟารั่ว http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?i

d=91449&uid=36831 

18 ภาพเตารับและเตาเสียบ http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.

htm 

19 ภาพสายดินและหลักดิน (บน) http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-

ground-rod-ground-30-cm.html 

20 ภาพสายดินและหลักดิน (ลาง) https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8

%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B

9%8C_(%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0

%B9%89%E0%B8%B2) 

21 ภาพการตอสายดิน http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php 

22 ภาพตัวอยางการตอระบบไฟฟาภายในบาน http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=a

rticle&Id=539549118 

หนวยการเรียนรูที่ 4 การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

1 ภาพกลยุทธการประหยัดพลังงาน 3 อ. เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://th.aliexpress.com/item/WSFS-Wholesale-50-x-Fast-Quick-Blow-5-x-20mm-250V-5Amp-Glass-Tube-Fuse/32604752075.html?spm=2114.54010308.4.6.lOapij
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.prakaisangengineering.com/15633803/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0Xh
http://www.st.ac.th/wp-content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf
http://www.st.ac.th/wp-content/uploads/sites/10/2013/03/cicuit.pdf
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/web/cycle/cutout.htm
http://www.krucherdpua.com/wp-content/uploads/web/cycle/cutout.htm
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kanichikoong&month=25-02-2015&group=17&gblog=18
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=91449&uid=36831
http://www.thaitechno.net/t1/productdetails.php?id=91449&uid=36831
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.htm
http://www.ksv.ac.th/tb/cai/science2007/chap7_22.htm
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-ground-rod-ground-30-cm.html
http://www.sysnetcenter.com/accessories/649-ground-rod-ground-30-cm.html
http://teenet.cmu.ac.th/emac/journal/2004/23/04.php
http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539549118
http://www.siambe.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539549118
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2 ภาพอุปกรณไฟฟาที่ติดฉลากประสิทธิภาพสงู เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

3 ภาพฉลากเบอร 5 ของแท เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

4 ภาพฉลากเบอร 5 ของปลอม เอกสารประกอบโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  

5 ภาพการประหยัดพลังงานไฟฟา http://www.eppo.go.th/encon/Publication/ 

6 ภาพเครื่องทําน้ําอุนไฟฟา http://www.thaihometown.com/knowledge/689 

7 ภาพตัดขวางกระติกน้ํารอนไฟฟา http://tooktikchamaiporn.blogspot.com/2012/09/10

8-1.html 

8 ภาพกระติกน้ํารอนไฟฟา http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-

utilities.pdf 

9 ภาพสวนประกอบหลกัของพัดลม http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-

utilities.pdf 

10 ภาพการสงสัญญาณโทรทัศนมายังเครื่องรับ

โทรทัศน 

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

utilities.pdf 

11 ภาพการวัดเสนทแยงมมุของโทรทัศน http://suwanneee.blogspot.com/ 

12 ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (ซาย) http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html 

13 ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (กลาง) http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html 

14 ภาพเตารีดไฟฟาแตละชนิด (ขวา) http://www.plazathai.com/show-700803.html 

15 ภาพตูเย็น http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/200

9/12/R8643243/R8643243.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eppo.go.th/encon/Publication/
http://www.thaihometown.com/knowledge/689
http://tooktikchamaiporn.blogspot.com/2012/09/108-1.html
http://tooktikchamaiporn.blogspot.com/2012/09/108-1.html
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://www.eppo.go.th/encon/ebook/ep-51/home-utilities.pdf
http://suwanneee.blogspot.com/
http://checkprice.net/price_list/DEFHkm6N90w.html
http://checkprice.net/price_list/AeEkMNPrsTz.html
http://www.plazathai.com/show-700803.html
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/12/R8643243/R8643243.html
http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2009/12/R8643243/R8643243.html
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เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน 
 

1. ค. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

2. ค. กาซธรรมชาติ 

3. ง. อินโดนีเซีย 

4. ข. จายไฟฟาใหกับประชาชน 

5. ก. ซื้อไฟฟาจากตางประเทศใหมาก ๆ 

6. ข. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

7. ก. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

8. ก. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

9. ง. ไมถึง 10 ป 

10. ค. เชียงใหม 

11. ง. ติดต้ังเครื่องกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด 

12. ง. พักน้ําไวที่บอพักที่ 1 แลวปลอยไปสูบอพักที่ 2 เพื่อปรับอุณหภูมิกอนปลอยสูสาธารณะ 

13. ค. นําเช้ือเพลิงฟอสซิลไปเผาเพื่อตมนํ้า แลวนําไอนํ้าที่ไดไปปนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

14. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

15. ข. ถานหิน 

16. ข. วงจรขนาน 

17. ง. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

18. ค. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดตลอด โดยไมเกินกระแสไฟฟาที่ฟวสกําหนด 

19. ง. เปนอุปกรณตัดตอวงจรอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินคาที่กําหนด 

20. ง. เคร่ืองใชไฟฟาที่เหลือทุกชนิดทํางานได ยกเวนเครื่องซักผา 

21. ค. ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟช็อตหรือรั่วขณะใชเครื่องใชไฟฟา 

22. ข. โทรศัพทมือถือ 

23. ค. อาหารประหยัดไฟฟา 

24.     ง. ตองมีลายนํ้าสัญลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

25. ข. 35 – 45 องศา 

26. ง. เปดประตูหองนอนขณะเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

27. ค. ทีวีจอแบน 20 น้ิว 

28. ง. รวบรวมผาที่จะรีด แลวรีดภายในครั้งเดียว 

29. ก. เปด – ปด ตูเย็นบอย ๆ 

30. ง. คาพลังงานไฟฟา คาบริการรายเดือน คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 

1. ง. การทําใหวงจรปด มีกระแสไฟฟาไหล 

2. ก. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

3. ข. วงจรขนาน 

4. ง. ติดต้ังเครื่องกําจัดซัลเฟอรไดออกไซด 

5. ค. ปองกันอันตรายท่ีเกิดจากไฟช็อตหรือรั่วขณะใชเครื่องใชไฟฟา 

6. ค. การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน 

7. ค. ทีวีจอแบน 20 น้ิว 

8. ง. คาพลังงานไฟฟา คาบริการรายเดือน คาไฟฟาผันแปร ภาษีมูลคาเพิ่ม 

9. ง. อินโดนีเซีย 

10.     ง. ตองมีลายนํ้าสัญลักษณของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

11. ค. กาซธรรมชาติ 

12. ง. รวบรวมผาที่จะรีด แลวรีดภายในครั้งเดียว 

13. ง. เปนอุปกรณตัดตอวงจรอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟาไหลผานเกินคาที่กําหนด 

14. ข. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

15. ก. เปด – ปด ตูเย็นบอย ๆ 

16. ก. ซื้อไฟฟาจากตางประเทศใหมาก ๆ 

17. ข. 35 – 45 องศา 

18. ง. ไมถึง 10 ป 

19. ข. จายไฟฟาใหกับประชาชน 

20. ค. นําเช้ือเพลิงฟอสซิลไปเผาเพื่อตมนํ้า แลวนําไอนํ้าที่ไดไปปนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟา 

21. ง. เคร่ืองใชไฟฟาที่เหลือทุกชนิดทํางานได ยกเวนเครื่องซักผา 

22. ง. พักน้ําไวที่บอพักที่ 1 แลวปลอยไปสูบอพักที่ 2 เพื่อปรับอุณหภูมิกอนปลอยสูสาธารณะ 

23. ง. เปดประตูหองนอนขณะเปดเคร่ืองปรับอากาศ 

24. ก. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

25. ข. ถานหิน 

26. ข. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

27. ค. อาหารประหยัดไฟฟา 

28. ข. โทรศัพทมือถือ 

29. ค. เชียงใหม 

30. ค. ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดตลอด โดยไมเกินกระแสไฟฟาที่ฟวสกําหนด 
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เฉลย/แนวตอบ กิจกรรมทายเร่ือง 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 

พลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 การกําเนดิของไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 เขียนบอกการกําเนิดพลังงานไฟฟา พรอมยกตัวอยาง อยางนอย 3 วิธี  

การกําเนิดไฟฟาที่สําคัญมี 5 วิธี ไดแก  

1. ไฟฟาที่เกิดจากการเสียดสีของวัตถุ เชน ถแูทงยางกับผาขนสัตว 

2. ไฟฟาที่เกิดจากการทําปฏิกิริยาทางเคมี เชน แบตเตอรี่ และถานอัลคาไลน 

(ถานไฟฉาย) 

3. ไฟฟาที่เกิดจากความรอน  

4. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแสงอาทิตย เชน เซลลแสงอาทิตย 

5. ไฟฟาที่เกิดจากพลังงานแมเหล็กไฟฟาไฟฟา เชน เคร่ืองปนไฟ 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 สถานการณพลังงานไฟฟาของประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

กิจกรรมที่ 2.1 จงเลือกชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย           

ในป พ.ศ. 2558 ใสลงในตารางใหถูกตอง 

ชนิดของเชื้อเพลิง :  

นํ้ามันดีเซล พลังงานหมุนเวียน ซื้อไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย 

กาซธรรมชาต ิ นํ้ามันเตา ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต) 

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟา :  

0.07 0.13 0.62 11.02 18.96 69.19 

อันดับที ่ ชนิดของเชื้อเพลิง 
ปริมาณเชื้อเพลงิที่ใชในการผลิตไฟฟา 

(รอยละ) 

1 กาซธรรมชาติ 69.19 

2 ถานหินนําเขาและถานหินในประเทศ (ลิกไนต) 18.96 

3 พลังงานหมุนเวียน 11.02  

4 นํ้ามันเตา  0.62 

5 นํ้ามันดีเซล  0.13 

6 นําไฟฟาจากประเทศมาเลเซีย  0.07 
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กิจกรรมที่ 2.2 ดูวีดิทัศน เรื่อง “ทําไมคาไฟฟาแพง” และ เรื่อง “ไฟฟาซื้อหรือสราง” แลว  

ตอบคําถามตอไปน้ี 

1) ประเทศไทยมีความตองการไฟฟาเพิ่มมากขึ้น เน่ืองจากสาเหตุใด 

การใชไฟฟาดานตางๆ  สาเหตุที่ทําใหความตองการใชพลังงานไฟฟาสูงขึ้น 

ครัวเรือน 
1. สิ่งอํานวยความสะดวก เชน เครื่องใชไฟฟา 

2. จํานวนประชากรเพิ่มมากขึ้น 

อุตสาหกรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

คมนาคมขนสง รถไฟฟา 

2) อะไรคือความเสี่ยงที่อาจเปนสาเหตุใหประเทศไทยมีไฟฟาใชไมเพียงพอในอนาคต ใหบอกมา

อยางนอย 3 สาเหตุ 

1. ความตองการใชไฟฟามากกวากําลังการผลิต 

2. พึ่งพาเช้ือเพลิงอยางใดอยางหน่ึงมากเกินไป เชน ใชกาซธรรมชาติมากเกินไป     

หากมีการปดซอมทอกาซ ตางประเทศไมขายกาซธรรมชาติให จะทําใหผลิตไฟฟาไมเพียงพอ 

3. พึ่งพาตางประเทศมากเกินไป เชน ซื้อไฟฟา ซื้อเช้ือเพลิง หากเกิดปญหาระหวาง

ประเทศ หรือมีภาวะสงคราม ก็จะทําใหตางประเทศไมขายเช้ือเพลิงและไฟฟาใหกับประเทศไทย 

3) บอกแนวทางพรอมทั้งเหตุผล ในการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศไทยใหมีใชอยางเพียงพอ

ในอนาคต ใหบอกมาอยางนอย 2 ขอ 

ที่ แนวทาง เหตผุล 

1 ซื้อไฟฟาจากตางประเทศ ขอดี คือ ไมตองสรางโรงไฟฟาเอง 

ขอเสีย คือ เงินไหลออกนอกประเทศ มีความเสี่ยงสูง หาก

ตางประเทศไมขายไฟฟาให เกิดความไมมั่นคงทางไฟฟา 

2 สรางโรงไฟฟาเอง ขอดี คือ เงินไมไหลออกนอกประเทศ มีความมั่นคงทางไฟฟา

ในระยะยาว สรางงานสรางรายไดใหกับประชาชน สงเสริม   ให

เกิดการขขายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได 

ขอเสีย คือ ตองใชเงินลงทุนสูงและตองมีระยะเวลาในการ

กอสราง 

3 ประหยัดไฟฟา ขอดี คือ ประหยัดคาใชจาย ทั้งภาครัฐ และครัวเรือน แตหาก 

มีความตองการไฟฟาสูงเกินกําลังการผลิตมาก ๆ การประหยัด

ไฟฟาจะไมสามารถทดแทนความตองการไฟฟาไดอยางเพียงพอ 
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กิจกรรมที่ 2.3 บอกสิ่งที่ตองคํานึงถึงในการเลือกใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟา เพื่อใหมีไฟฟาใช

อยางเพียงพอในอนาคต ใหบอกมาอยางนอย 3 ขอ 

1. ปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเพียงพอและแนนอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  

2. การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงใหหลากหลาย เชน การใชถานหิน หรือพลังงาน

ทางเลือก และกระจายแหลงที่มาของเช้ือเพลิงใหมากขึ้น เชน จากประเทศมาเลเซีย ประเทศ 

เมียนมารและประเทศลาว เปนตน  

3. เช้ือเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

4. เช้ือเพลิงที่เมื่อนํามาผลิตไฟฟาแลว สามารถควบคุมมลพิษใหอยูในระดับมาตรฐาน

คุณภาพที่สะอาดและยอมรับได 

5. การใชทรัพยากรพลังงานภายในประเทศท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กิจกรรมที่ 2.4 จากภาพสัดสวนการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน          

ใหเปรียบเทียบขอมูลเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาของแตละประเทศ เรียงจากปริมาณมาก              

ไปหานอยมา 3 อันดับ ลงในตารางที่กําหนดให แลวเขียนสรุปผลการเปรียบเทียบ 

 
ที่มา: The World Bank-World Development Indicators 

ภาพสัดสวนการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน ป พ.ศ. 2557 
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ตารางเปรียบเทียบเปรียบเทียบการใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาของประเทศในอาเซียน 

ประเทศ 
ชนิดและรอยละของปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในการผลติไฟฟา  

มากอันดับ 1 มากอันดับ 2 มากอันดับ 3 

ไทย กาซธรรมชาต ิ(70.4) ถานหิน (21.4) พลังนํ้า (3.2) 

เมียนมาร พลังนํ้า (71.2) กาซธรรมชาติ (22.3) ถานหิน (6.3) 

กัมพูชา นํ้ามัน (48.4) พลังนํ้า (34.4) ความรอนใตพิภพ (13.1) 

เวียดนาม พลังนํ้า (38.5) กาซธรรมชาต ิ(35.4) ถานหิน (20.9) 

ลาว พลังนํ้า (90.7) ถานหิน (6.2) นํ้ามัน (3.1) 

มาเลเซีย กาซธรรมชาต ิ(43.2) ถานหิน (39.2) นํ้ามัน (9.0) 

อินโดนเีซีย ถานหิน (49.2) นํ้ามัน (22.5) กาซธรรมชาต ิ(19.8) 

ฟลปิปนส ถานหิน (48.3) กาซธรรมชาติ (28.9) พลังนํ้า (13.8) 

บรูไนดารุสซาลาม กาซธรรมชาต ิ(99.1) นํ้ามัน (0.9) - 

สิงคโปร กาซธรรมชาต ิ(75.4) นํ้ามัน (22.1) อื่นๆ (2.5) 

สรุปผลการเปรียบเทยีบ 

 ประเทศในอาเซียนใชเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาที่แตกตางกัน เน่ืองจากแตละประเทศ      

มีทรัพยากรที่แตกตางกัน โดยเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟามากที่สุดของแตละประเทศ มีดังน้ี 

ไทย : กาซธรรมชาติ รอยละ 70.4 

เมียนมาร : พลังนํ้า รอยละ 71.2 

กัมพูชา : นํ้ามัน รอยละ48.4 

เวียดนาม : พลังนํ้า รอยละ 38.5 

ลาว : พลังนํ้า รอยละ 90.7 

มาเลเซีย : กาซธรรมชาติ รอยละ 43.2 

อินโดนีเซีย : ถานหิน รอยละ 49.2 

ฟลิปปนส : ถานหิน รอยละ 48.3 

บรูไนดารุสซาลาม : กาซธรรมชาติ รอยละ 99.1 และ 

สิงคโปร : กาซธรรมชาติ รอยละ 75.4 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานพลงังานไฟฟาในประเทศไทย 

กิจกรรมที่ 3.1 เลือกตัวยอของช่ือหนวยงานที่เกี่ยวของดานพลังงานไฟฟาในประเทศไทยที่กําหนด 

ใสลงในชองวางของตารางดานซาย ใหตรงตามบทบาท/หนาที่ และสถานการณที่กําหนด 

1. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

2. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

3. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) 

4. การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

หนวยงาน บทบาท/หนาที่และสถานการณ 

กฟผ. 1. มีหนาที่ในการจัดหาพลังงานไฟฟา 

กฟภ. 2. มีบานอยูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แลวเกิดไฟฟาดับตองติดตอกับหนวยงานใด 

กฟน. 
3. มีบานอยูในจังหวัดนนทบุรี หากไมไดจายคาไฟฟาแลวถูกตัดไฟฟา ตองติดตอกับ

หนวยงานใด 

กฟผ. 4. หากทานพบปญหาเกิดขึ้นกับเสาสงไฟฟาแรงสูง ทานควรแจงตอหนวยงานใด 

กฟน. 5. ทานสรางบานใหมในจังหวัดสมุทรปราการ ตองไปขอใชไฟฟากับหนวยงานใด 

กฟผ. 6. หากเกิดไฟฟาดับหลายๆ จังหวัดพรอมกัน จะตองติดตอกับหนวยงานใด 

กกพ. 7. มีหนาที่ควบคุมราคาคาไฟฟา 

กฟภ. 8. ทานมีบานอยูในจังหวัดสตูล หากมีปญหาเกี่ยวกับไฟฟาในบาน ตองขอขอมูลและ

คําแนะนําจากหนวยงานใด 

กกพ. 9. หนวยงานที่กํากับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน 

กฟภ. 10. ทานอาศัยอยูในจังหวัดขอนแกน เกิดหมอแปลงไฟฟาระเบิด ควรแจงเหตุตอ

หนวยงานใด 
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หนวยการเรียนรูท่ี 2 

ไฟฟามาจากไหน 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 เชื้อเพลิงและพลังงานที่ใชในการผลิตไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 ดูวีดิทัศน เรื่อง ผลติไฟฟาอยางไรดี  

1) บอกเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาวามีอะไรบาง 

เช้ือเพลิงและพลังงานที่สามารถใชในการผลิตไฟฟา เชน ถานหิน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ ลม 

นํ้า แสงอาทิตย ชีวมวล ความรอนใตพิภพ พลังงานนิวเคลียร เปนตน                 

2) เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของเช้ือเพลิงที่ใชในการผลิตไฟฟาแตละชนิด ลงในตาราง        

ที่กําหนดให 

แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

ถานหิน 1. มีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ํา 

2. มีปริมาณเช้ือเพลิงสํารองมาก 

3. สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

4. ขนสงงาย จัดเก็บงาย 

1. ปลอยกาซเรือนกระจก 

2. ใชเช้ือเพลิงในปริมาณมาก 

3. ประชาชนไมเช่ือมั่นเรื่องมลภาวะทางอากาศ 

น้ํามัน 1. ขนสงงาย 

2. หาซื้อไดงาย  

3. มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวาการผลิต

ดวยถานหิน 

4. สามารถเดินเครื่องไดอยางรวดเร็วเหมาะ

สําหรับผลิตไฟฟาในกรณีฉุกเฉินหรือชวง

ความตองการไฟฟาสูงได 

1. ตองนําเขาจากตางประเทศ  

2. ราคาไมคงที่ขึ้นกับราคาน้ํามันของตลาดโลก  

3. ปลอยกาซเรือนกระจก 

4. ไฟฟาที่ผลิตไดมีตนทุนตอหนวยสูง 

5. ปริมาณเชื้อเพลิงเหลือนอย 
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แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

กาซ 

ธรรมชาติ 

1. มีการเผาไหมสมบูรณจึ งส งผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิลประเภท

อื่น ๆ 

2. มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาสูงทสามารถ

ผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง 

3. มีตนทุนในการผลิตไฟฟาต่ํา 

1. ปริมาณสํารองของกาซธรรมชาติในอาวไทย

เหลือนอยบางสวนตองนําเขาจากตางประเทศ 

2. ราคากาซธรรมชาติไมคงที่ผูกติดกับราคา

น้ํามัน 

3. ปลอยกาซเรือนกระจก 

พลังงานลม 1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี 

คาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

3. สามารถใชระบบไฮบริดเพื่อใหเกิดประโยชน 

สูงสุด คือ กลางคืนใชพลังงานลม กลางวัน 

ใชพลังงานแสงอาทิตย 

1. มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

บางฤดูอาจไมมีลมตองใชแบตเตอรี่ราคาแพง 

เปนแหลงเก็บพลังงาน 

2. สามารถใช ได ในบางพื้ นที่ เ ท านั้น  พื้ นที่ 

ที่ เหมาะสมควรเปนพื้นที่ที่มีกระแสลมพัด 

สม่ําเสมอ 

3. มีเสียงดังและมีผลกระทบตอทัศนียภาพ 

4. ทําให เกิดการรบกวนในการส งสัญญาณ 

โทรทัศน และไมโครเวฟ 

5. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

พลังงานน้ํา 1. ไมตองเสียคาใชจายในการซื้อเชื้อเพลิง  

2. ไมกอใหเกิดกาชคารบอนไดออกไซด จาก 

การผลิตไฟฟา 

3. โครงการ โ รง ไฟฟ าพลั งน้ํ า ขนาดใหญมี 

ขีดความสามารถสูงในการรักษาความมั่นคง 

ใหแกระบบไฟฟาสําหรับรองรับชวงเวลา 

ที่มีความตองการใชกระแสไฟฟาสูงสุด 

4. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยต่ํา 

1. การเดินเครื่องผลิตไฟฟาขึ้นกับปริมาณน้ํา 

ในชวงที่สามารถปลอยน้ําออกจากเขื่อนได 

2. การกอสรางเขื่อนขนาดใหญในประเทศไทย 

มีขอจํากัดเนื่องจากอางเก็บน้ําของเขื่อน 

ขนาดใหญจะทําใหเกิดน้ําทวมเปนบริเวณ 

กวางสงผลกระทบตอบานเรือนประชาชน 

 

พลังงาน 

 แสงอาทิตย 

1. เปนแหลงพลังงานธรรมชาติขนาดใหญที่สุด 

และสามารถใชเปนพลังงานไดไมมีวันหมด 

2. ไมมีคาใชจายในเรื่องเชื้อเพลิง 

1. ตนทุนคาไฟฟาตอหนวยสูง 

2. แบตเตอรี่ซึ่งเปนตัวกักเก็บพลังงานแสงอาทิตย

ไวใชในเวลากลางคืนมีอายุการใชงานตํ่า 
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แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

3. สามารถนําไปใชในแหลงที่ยังไมมีไฟฟาใช 

และอยูหางไกลจากระบบสายสงและสาย 

จําหนายไฟฟา 

4. เปนพลังงานสะอาดไมกอใหเกิดมลภาวะ  

จากกระบวนการผลิตไฟฟา 

3. มีความไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ 

โดยพื้ นที่ ที่ เ หมาะสมตอ ง เป นพื้ นที่ ที่ มี 

ความเขมรังสีดวงอาทิตยคงที่และสม่ําเสมอ 

พลังงาน 

ชีวมวล 

 

1. ใชป ระ โยชน จ าก เศษวัสดุ เ หลื อ ใชท าง 

การเกษตร 

2. เพิ่มรายไดใหเกษตรกร 

3. ชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมเรื่องวัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตร 

 

1. ชีวมวลเปนวัสดุที่ เหลือจากการแปรรูป 

ทางการเกษตรมีปริมาณสํารองที่ไมแนนอน 

2. การบริหารจัดการเชื้อเพลิงและจัดเก็บ    

ทําไดยาก 

3. ราคาชีวมวลมีแนวโนมสูงขึ้นเนื่องจากมี   

ความตองการใชเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 

4. ชี วมวล ที่ มี ศั กยภาพ เห ลื ออยู มั ก จะอยู 

กระจัดกระจาย มีความชื้นสูง จึงทําให 

ตนทุนการผลิตไฟฟาสูงขึ้น เชน ใบออยและ 

ยอดออย ทะลายปาลม เปนตน 

พลังงาน 

ความรอน 

ใตพิภพ 

1. เปนแหลงพลังงานที่ไดจากธรรมชาติ ไมมี 

คาเชื้อเพลิง 

2. เปนแหลงพลังงานสะอาด 

ใช ได เ ฉพาะในพื้นที่ที่มีแหล งความรอน 

ใตพิภพอยูเทานั้น 

พลังงาน 

นิวเคลียร 

1. เปนแหลงผลิตไฟฟาขนาดใหญโดยมีตนทุน 

การผลิตไฟฟาตอหนวยต่ําแขงขันไดกับ 

โรงไฟฟาชนิดอื่นได 

2. เปนโรงไฟฟาที่สะอาดไมกอใหเกิดมลพิษ และ

กาซเรือนกระจก 

3. ชวย เสริ มสร า งความมั่ นคงให ระบบ 

ผลิตไฟฟา เนื่องจากใชเชื้อเพลิงนอย เมื่อ 

เทียบกับโรงไฟฟาความรอนประเภทอื่น 

4. มีแหลงเชื้อเพลิงมากมาย เชน แคนาดา  

1. ใชเงินลงทุนในการกอสรางสูง 

2. จําเปนตองเตรียมโครงสรางพื้นฐานและ 

พัฒนาบุคลากรเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ 

3. ตองการเตรียมการจัดการกากกัมมันตรังสี 

และมาตรการควบคุมความปลอดภัยเพื่อ 

ปองกันอุบัติเหตุ 

4. ยังไมเปนที่ยอมรับของประชาชน ประชาชน 

มีขอกังวลใจในเรื่องความปลอดภัย 



92 

แหลง 

พลังงาน 
ขอดี ขอจํากัด 

และออสเตรเลีย และราคาไมผันแปรมาก 

เมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงฟอสซิล 

กิจกรรมที่ 1.2 ใหใสเครื่องหมายถูก (√) หนาขอที่ถูก และทําเคร่ืองหมายกากบาท (X) หนาขอที่ผิด 

____√___ 1. พลังงานทดแทน คือ พลังงานท่ีนํามาใชแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล 

____√___ 2. การนําพลังงานทดแทนมาใชมีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการขาดแคลนเช้ือเพลิง

ฟอสซิลและลดสภาวะโลกรอน 

____√___ 3. พลังงานทดแทนแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก พลังงานทดแทนประเภทสิ้นเปลือง

และพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

____X___ 4. พลังงานนิวเคลียร เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียน 

____X___ 5. ประเทศไทยไมมีการใชประโยชนจากพลังงานความรอนใตพิภพ 

____√___ 6. เช้ือเพลิงฟอสซิลเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตวใตพิภพเปนเวลานาน  

หลายรอยลานป  

____√___ 7.  กระบวนการผลิตไฟฟาดวยถานหิน คือ เผาถานหินเพื่อใหเกิดความรอน แลวนํา

ความรอนไปตมนํ้าใหเกิดเปนไอนํ้า และนําไอนํ้าไปหมุนกังหันไอนํ้าที่ตอกับ   

เครื่องกําเนิดไฟฟา จึงเกิดเปนพลังงานไฟฟาออกมา 

____X___ 8. พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย สามารถผลิตไฟฟาไดตลอด 24 ช่ัวโมง   

____√___ 9. แหลงถานหินของประเทศไทยที่ใชผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ จังหวัดลําปาง 

คือ ถานหินลิกไนต 

____X___ 10. การผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร มีการเผาไหมเ ช้ือเพลิงทําใหเกิด 

กาซเรือนกระจก  
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กิจกรรมที่ 1.3 วิเคราะหประเภทของเช้ือเพลิงที่ควรนํามาใชในการผลิตไฟฟาของประเทศไทย 

เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางเพียงพอในอนาคต โดยเรียงตามความเหมาะสม 3 อันดับ ลงในตาราง       

ที่กําหนดให 

ในการตอบควรคํานึงสิ่งตอไปน้ี 

1. ปริมาณเชื้อเพลิงสํารองเพียงพอและแนนอนเพื่อความมั่นคงในการจัดหา  

2. การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงใหหลากหลาย เชน การใชถานหิน หรือพลังงาน

ทางเลือก และกระจายแหลงที่มาของเช้ือเพลิงใหมากขึ้น เชน จากประเทศมาเลเซีย ประเทศ 

เมียนมารและประเทศลาว เปนตน  

3. เช้ือเพลิงที่มีราคาเหมาะสมและมีเสถียรภาพ 

4. เช้ือเพลิงที่เมื่อนํามาผลิตไฟฟาแลว สามารถควบคุมมลพิษใหอยูในระดับ

มาตรฐานคุณภาพที่สะอาดและยอมรับได 

5. การใชทรัพยากรพลังงานภายในประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

กิจกรรมที่ 1.4 ยกตัวอยางพลังงานทดแทนที่มีอยูในชุมชนของตนเอง 1 ชนิด พรอมทั้งอธิบาย

กระบวนการผลิต 

ตัวอยางชุมชนคลองน้ําไหล 

จากการสํารวจพบวาตําบลคลองนํ้าไหล ดําเนินกิจกรรมจนเกิดกลุมพลังงาน

ชุมชนเมื่อป พ.ศ. 2554 จํานวน 6 กลุม ประกอบดวย 1. กลุมเตาเผาถาน 200 ลิตร บานบึงหลม 

2. กลุมเตาเศรษฐกิจบานบึงหลม ซึ่งตอมาไดขยายงาน ตอยอดงาน ปรับโครงสรางใหมเปลี่ยนชื่อ

กลุมพลังงานทดแทนบานบึงหลม 3. กลุมเตาซุปเปอรอั้งโลบานคลองดวน 4. กลุมเตายางไรควัน

บานมะปรางทอง 5. กลุมบอหมักกาซชีวภาพจากมูลสัตว 6. กลุมเตาแกสชีวมวลใชแกลบบานคลองพลู 

ป พ.ศ. 2555 ต.คลองนํ้าไหลเปนแมขายตําบลนาอยูไดสํารวจขอมูลพบทุนและ

ศักยภาพจึงไดพัฒนาวิทยากร แหลงเรียนรูเปนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรูดานพลังงาน มีชุมชนจาก

การนําของพลังงานจังหวัดหลายจังหวัดเขามาศึกษาเรียนรู ภายใตหลักคิดวาจะไปดูงานไกล ๆ 

ทําไม ของจังหวัดกําแพงเพชรก็จัดการพลังงานไดประสบผลสําเร็จ  
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 โรงไฟฟากับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ 2.1 นําตัวอักษรที่อยูหนาคําตอบดานขวามือ เกี่ยวกับผลกระทบและการจัดการดาน 

สิ่งแวดลอมของโรงไฟฟา เติมลงในชองวางดานซายมือใหถูกตอง 

 

 

ก 1. ฝุนละอองจากการเผาไหมของเช้ือเพลิง ก. ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

ค 2. นํ้ามีอุณหภูมิสูงกวา 30 องศาเซลเซียส ข. ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเสียง 

ข 3. เสียงจากการเคร่ืองผลิตไฟฟา ค. ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานนํ้า 

ง 4. ติดตั้งเครื่องดักจับฝุน ง. การจัดการสิ่งแวดลอมดานอากาศ 

ค 5. มีสารเคมีปนเปอนลงสูแมนํ้า จ. การจัดการสิ่งแวดลอมดานเสียง 

ฉ 6. ตรวจสอบคุณภาพน้ํา ฉ. การจัดการสิ่งแวดลอมดานนํ้า 

ฉ 7. ปรับอุณหภูมินํ้าใหใกลเคียงกับธรรมชาติ  

ข 8. การทํางานของกังหันลม  

จ 9. ปลูกตนไมเปนแนวกัน  

ง 10.ติดต้ังเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
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กิจกรรมที่ 2.2  บอกแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟา  

 สังเกตคาคุณภาพอากาศจากเรื่องตรวจวัดที่ติดตั้งอยูในชุมชนรอบโรงไฟฟาวาคุณภาพ

อากา ศอยู ใ น เ กณฑ มาต รฐานตามประ กาศกระ ทรว งอุ ตส าหก รรม  แล ะประกา ศ

กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมที่ 2.3 แสดงความคิดเห็นโดยทําเครื่องหมายถูก (√) ลงในชองเห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย  

ขอ ความคิดเห็นตอโรงไฟฟา 
เห็น

ดวย 

ไมเห็น

ดวย 

1 ไฟฟามีความจําเปนตอการพัฒนาชุมชน √  

2  ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตพลังงานในอนาคต √  

3 ตองการใหมีการสรางโรงไฟฟาใหมในชุมชนของทาน √  

4 การสรางโรงไฟฟามีการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปนอยางด ี √  

5 โรงไฟฟาเทคโนโลยีถานหินสะอาดสามารถลดมลภาวะได √  

6 พลังงานหมุนเวียน (ลม แสงอาทิตย นํ้า ชีวมวล) ไมสามารถนํามาใช

เปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟาแทนกาซธรรมชาติได 

√  

7 พลังงานนิวเคลียรสามารถนํามาใชเปนเช้ือเพลิงหลักในการผลิตไฟฟา

แทนกาซธรรมชาติได 

√  

8 การผลิตไฟฟาดวยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตยทําใหราคา     

คาไฟฟาแพง 

√  

9 โรงไฟฟาถานหินมีความจําเปนตอประเทศไทย √  

10 ควรมีโรงไฟฟาหลายๆ ประเภท เพื่อใหมีไฟฟาเพียงพอตอความตองการ

ใชไฟฟา 

√  

 รวม 10 คะแนน 

ขอ 1 – 10 ตอบเห็นดวย ขอละ 1 คะแนน 

 ขอ 1 – 10 ตอบไมเห็นดวย ขอละ 0 คะแนน 

          หากไดคะแนนมากกวา 8 คะแนน หมายถึงมีทัศนคติท่ีดีตอโรงไฟฟา 
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หนวยการเรียนรูท่ี 3 

วงจรไฟฟาและอุปกรณไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 อปุกรณไฟฟา 

กิจกรรมที่ 1.1 บอกช่ือและหนาที่ของอุปกรณไฟฟา 

อุปกรณไฟฟา ชื่ออุปกรณไฟฟา หนาที ่

 

 

สายไฟ 

 

สงพลังงานไฟฟาจากที่หน่ึงไปอีกท่ีหน่ึง 

 

ฟวส 

 

ปองกันกระแสไฟฟาไหลเกิน จนเกิด

อันตรายตอเคร่ืองใชไฟฟา 

 

อุปกรณตัดตอน 

หรือ เบรกเกอร 

ตัดวงจรอัตโนมัติเมื่อกระแสไฟฟาเกิน

คาที่กําหนด 

 

สวิตซ 

 
เปดหรือปดวงจรไฟฟา 

 

เครื่องตัดไฟรั่ว ตัดวงจรไฟฟาเมื่อเกิดไฟฟารั่ว 

 

เตารบั หรอื 

ปลั๊กตัวเมีย 

เปนอุปกรณเช่ือมตอวงจรไฟฟาใน

ครัวเรือน 

 

เตาเสียบ หรือ 

ปลั๊กตัวผู 

เปนอุปกรณที่ติดกับปลายสายไฟของ

เครื่องใชไฟฟาเพื่อตอกระแสไฟฟา

เขาเคร่ืองใชไฟฟา 
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กิจกรรมที่ 1.2 เลือกอุปกรณไฟฟาที่กาํหนดให เติมลงในชองวางใหตรงกับลักษณะการใชงาน 

สายไฟ      ฟวส     เบรกเกอร     สวิตช 

สะพานไฟ    เครื่องตัดไฟฟารั่ว    เตารับ เตาเสียบ 

1)  เมื่อผูใชเคร่ืองใชไฟฟาถูกไฟฟาช็อต เกิดไฟกระชาก จะทําให เครื่องตัดไฟรั่ว ตัดไฟ 

2)  เมื่อกระแสไฟฟาไหลผานเครื่องใชไฟฟาเกินขนาด จะสงผลให ฟวส ขาด 

3)  สวิตช ใชสําหรับควบคุมการ เปด – ปด หลอดไฟ 

4)  กอนดําเนินการซอมระบบไฟฟา เพื่อความปลอดภัย จะตองทําการตัดไฟฟาทั้งหมด    

ภายในบาน โดยสับคันโยก สะพานไฟ ลง 

5)  ตองนํา เตาเสียบ ของเครื่องใชไฟฟา เสียบกับ เตารับ ใหแนนเมื่อตองการใชเครื่องใชไฟฟา 

6)  เมื่อมีการใชเครื่องใชไฟฟาหลายชนิดพรอมๆ กัน ทําใหกระแสไฟฟาไหลในวงจรเกินกําหนด 

จะทําให เบรกเกอร ตัดไฟฟาโดยอัตโนมัติ 
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กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 วงจรไฟฟา 

กิจกรรมที่ 2.1 เลือกแบบการตอวงจรไฟฟาที่กําหนดให ใสลงในชองวางดานซายมือใหตรงกับภาพ

การตอวงจรไฟฟา 

ก. การตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม   

ข. การตอวงจรไฟฟาแบบขนาน   

ค. การตอวงจรไฟฟาแบบผสม 

 

 

 

 

_________ ขอ 1 

 

 

 

 

 
 

_________ ขอ 2 

 

 

 

 

 
 _________ ขอ 3 

 

 

 

 

  _________ ขอ 4  

 

 

ข. 

ข. 

ค. 

ก. 
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กิจกรรมที่ 2.2 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบอนุกรม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีกําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรอนกุรม) 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรอนุกรมตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา (วงจรอนุกรม) 

โดยใสหลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด จากน้ันเปดเบรกเกอร และเปดไฟ 

โดยหลอด LED โดยทุกหลอดตองติด  

หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวไฟไมติด ใหสลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด สังเกตการเปลี่ยนแปลงและบันทึกผล 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

เมื่อทําการถอดหลอด LED ออก 1 หลอด พบวาหลอด LED ที่เหลือจะดับ  

สรุปผลการทดลอง 

การตอวงจรแบบอนุกรม คือ การตอวงจรดวยอุปกรณไฟฟาตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปเรียงตอกัน 

โดยกระแสไฟฟาจะไหลจากแหลงจายผานไปยังอุปกรณไฟฟาตัวที่ 1 ผานอุปกรณไฟฟาตัวที่ 2 

และผานตัวตอ ๆ ไป จนกลับมาครบวงจรที่แหลงจายไฟ เมื่ออุปกรณตัวใดตัวหน่ึงขาดหรือหลุด

จากวงจร จึงเปรียบเสมือนวาวงจรขาด กระแสไฟฟาไมสามารถไหลไดครบวงจร ทําใหอุปกรณ           

ที่เหลือในวงจรไมสามารถทํางานไดเชนกัน จากการทดลองเมื่อทําการถอดหลอด LED ออก                

1 หลอด จึงเปนเหตุใหหลอด LED ที่เหลือดับ 
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กิจกรรมที่ 2.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรโดยใชสายไฟตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) โดย

นําหลอดไฟทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดตั้งกับขั้วหลอด 

จากนั้นเปดเบรกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดยทุกหลอดตองติด  

หมายเหตุ : หากใสหลอดไฟแลวไฟไมติดใหขยับข้ัวหลอด 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการถอดหลอดไฟ ออก 1 หลอด หรือทดลองปดสวิตชบางตัวบนแผงสาธิต 

สังเกตการเปลี่ยนแปลงของวงจรไฟฟา และบันทึกผลการทดลอง 

ขั้นตอนที่ 3 ปดเบรกเกอร และสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

เมื่อถอดหลอดไฟออกหนึ่งหลอด หรือปดสวิทชบางตัวบนแผงสาธิต หลอดไฟที่เหลือยังคง

ติดอยู  

สรุปผลการทดลอง 

การตอวงจรแบบขนาน เมื่ออุปกรณไฟฟาตัวใดชํารุดหรือหลุดออกจากวงจร อุปกรณไฟฟา

ที่เหลือยังสามารถทํางานได เนื่องจากกระแสในวงจรขนานไหลแยกกันแตละวงจร  
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กิจกรรมที่ 2.4 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบผสม โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟา (วงจรผสม) 

ขั้นตอนที่ 1 ประกอบวงจรผสมตามภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟา (วงจรผสม)         

โดยใสหลอด LED ลงในฐานเสียบหลอด LED จํานวน 3 หลอด และปรับตัวตานทานที่คาต่ําสุด 

โดยหมุนไปซายสุด (ทวนเข็มนาฬิกา) จากน้ันทําการเปดเบรกเกอร และเปดสวิตชไฟ โดย      

หลอด LED ทุกหลอดตองติด ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก สังเกตการ

เปลี่ยนแปลง 

หมายเหตุ : หากใสหลอด LED แลวหลอดไมติดใหสลับขั้วหลอด LED 

ขั้นตอนที่  2 ประกอบวงจรไฟฟาตามภาพแผงวงจรการตอวงจรไฟฟาแบบผสม                     

ใหครบถวนตามเดิม 

ขั้นตอนที่ 3 ทําการปลดหลอด LED หลอดท่ี 3 ออก สังเกตการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนที่ 4 บันทึกผลการทดลองและสรุปผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

- เมื่อทําการถอดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออก พบวา หลอด LED ที่เหลือยังคงติดอยู 

- เมื่อทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก หลอด LED ที่เหลือดับ  

สรุปผลการทดลอง 

วงจรไฟฟาแบบผสม คือ การตอวงจรไฟฟารวมกันระหวางวงจรไฟฟาแบบอนุกรมและ

วงจรไฟฟาแบบขนาน  
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จากการทดลอง เมื่อปลดหลอด LED หลอดที่ 1 หรือ 2 ออกพบวา หลอด LED ที่เหลือ

ยังคงสวางอยู เน่ืองจากเปนสวนของวงจรขนาน ซึ่งกระแสไฟฟาสามารถไหลครบวงจรได แตเมื่อ

ทําการปลดหลอด LED หลอดที่ 3 ออก พบวาหลอด LED ที่เหลือดับทุกหลอด เน่ืองจากเปนสวน

ของวงจรอนุกรม ทําใหกระแสไฟไมสามารถไหลไดครบวงจร  

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 สายดินและหลกัดนิ 

กิจกรรมที่ 3.1 บอกถึงความสําคัญของสายดินและหลักดิน 

สายดินและหลักดินที่ตอเขากับเคร่ืองใชไฟฟา โดยการตอลงดินนั้น มีไวเพื่อปองกัน

อันตรายที่เกิดจากไฟช็อตหรือไฟรั่ว หากเกิดไฟช็อตหรือไฟรั่วกระแสไฟเหลาน้ันก็จะไหล        

ผานเขาไปที่สายดินแทน แตถาไมมีการติดตั้งสายดิน กระแสไฟทั้งหมดก็จะไหลเขาสูตัวเราทําให

ไดรับอันตรายและเสียชีวิตได  

กิจกรรมที่ 3.2 บอกเครื่องใชไฟฟาในครัวเรือนที่ตองติดตั้งสายดิน มาอยางนอย 3 ชนิด 

1. เครื่องทํานํ้าอุนไฟฟา 

2. เครื่องซักผา 

3. เครื่องปรับอากาศ 

4. ตูเย็น 
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หนวยการเรียนรูท่ี 4 

การใชและการประหยัดพลังงานไฟฟา 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 1 กลยุทธการประหยดัพลังงานไฟฟา 3 อ.  

กิจกรรมที่ 1.1 เลือกกลยุทธการประหยัดพลังงานไฟฟา 3 อ. ใสลงในชองวางใหตรงกับ 

แนวทางการประหยัดไฟฟาของแตละกลยุทธ 

ก. กลยุทธ อ. 1 อุปกรณประหยัดไฟฟา  

ข. กลยุทธ อ. 2 อาคารประหยัดไฟฟา  

ค. กลยุทธ อ. 3 อุปนิสัยประหยัดไฟฟา 

____ค.___ 1)  หมั่นทําความสะอาดเครื่องใชไฟฟาอยางสม่ําเสมอ 

____ข.___ 2)  ปลูกไมยืนตน ใหรมเงาแกอาคาร 

____ก.___ 3)  เลือกใชตูเย็นที่ติดฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

____ข.___ 4)  ใชระบบปรับอากาศที่แยกสวิตช เปด – ปด เฉพาะเครื่อง เพื่อใหควบคุม       

การเปด – ปด ตามความตองการใชงานในแตละบริเวณ 

____ค.___ 5)  เลือกขนาดของเครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับการใชงาน 

____ค.___ 6)  รีดผาครั้งละมาก ๆ และไมพรมน้ําจนชุมเกินไป 

____ข.___ 7)  ใชที่ครอบโลหะสะทอนแสงเพื่อชวยเพิ่มความสวางแกหลอดไฟได 2 – 3 เทา   

โดยใชจํานวนหลอดไฟเทาเดิม 

____ก.___ 8)  เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไสเปนหลอด LED 

____ค.___ 9)  ปดสวิตชและถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาทุกคร้ัง หลังเลิกใชงาน 

____ข.___ 10) ใชวัสดุที่มีคุณสมบัติเปนฉนวนความรอน สะทอนหรือปองกันความรอน เชน ผนัง  

หลังคา และฝาเพดานของอาคาร  



104 

กิจกรรมที่ 1.2  บอกวิธีการประหยัดไฟฟาในการใชเคร่ืองใชไฟฟาในบานมาอยางนอย 5 ชนิด  

เครื่องใชไฟฟา วิธีการประหยดัไฟฟา 

โทรทศัน 1. ไมปดโทรทัศนดวยรีโมทคอนโทรลอยางเดียว ตองปดดวยตัวเครื่องและ

ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน 

2. ตั้งโทรทัศนหางจากฝาผนังอยางนอย 10 ซม.และอยูในที่อากาศถายเท

ไดสะดวก 

ไฟฟาแสงสวาง 1. เลือกใชหลอดผอมหรือฟลูออเรสเซนต หรือหลอด LED 

2. หมั่นทําความสะอาดหลอดไฟ และโคมไฟ 

พัดลม 1. หมั่นทําความสะอาดเปนประจํา 

2. เลือกใชขนาดที่เหมาะสม 

กระตกิน้ํารอน 1. ใสน้ําเฉพาะปริมาณที่ตองการใช 

2. ถอดปลั๊กเมื่อน้ําเดือด แลวกรอกใสกระติก 

คอมพิวเตอร 1. ปดจอเมื่อไมใชงานนานกวา 10 นาที 

2. เลือกซื้อเครื่องที่มีระบบประหยัดไฟโดยมองหาสัญลักษณ Energy Star 

ตูเยน็ 1. ตั้งหางจากฝาผนังอยางนอย 15 ซม. 

2. เลือกขนาดความจุที่เหมาะสมและแชเฉพาะของจําเปน 

เตารดี 1. รีดผาครั้งละมาก ๆ ไมพรมนํ้าจนชุม 

2. ตากผาใหเรียบรอย ลดการยับ ประหยัดเวลารีด 

เครื่องปรบัอากาศ 1. ทําความสะอาดเครื่องทุกครึ่งป ไมนําของรอนเขาหองแอร 

2. เปดเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียส ปรับอุณหภูมิขึ้น 1 องศา

เซลเซียส ประหยัดไฟได รอยละ 10 

หมอหุงขาวไฟฟา 1. เลือกขนาดความจุที่เหมาะสม 

2. ไมเปดฝาหมอหุงขาวขณะที่ขาวยังไมสุก 

เครื่องซักผา 1. ซักผาครั้งละมาก ๆ ตามปริมาณที่เครื่องกําหนดสูงสุด 

2. แชผากอนเขาเครื่อง ชวยใหกําจัดสิ่งสกปรกไดดีข้ึน 
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กิจกรรมที่ 1.3  เลือกฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของแทจากรูปที่กําหนดให พรอมอธิบาย

ลักษณะของฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของแท  

  

รูปที่ 1 รูปที่ 2 

รูปเลือกฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของแท คือ รูปที่ 1 โดยสามารถสังเกตุรายละเอียดได ดังน้ี 
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กิจกรรมที่ 1.4 นําบิลคาไฟฟาจํานวน 3 เดือน ที่ไดปฏิบัติวิธีการประหยัดไฟฟา มาบันทึกผล    

การใชไฟฟาในครัวเรือนลงในตารางที่กําหนดให และสังเกตการเปลี่ยนแปลงวาการใชไฟฟา       

ในแตละเดือนประหยัดไฟฟาไดเปนจํานวนเทาไหร พรอมอธิบายวิธีการประหยัดไฟฟาของ       

แตละเดือนลงในตารางที่กําหนด 

เดือน 

คาไฟฟาใน

ครัวเรอืน 

(บาท) 

วิธีการประหยดัไฟฟา 

มีนาคม 520 บาท 

1. ยายตูเย็นออกหางจากฝาผนังอยางนอย 15 ซม. 

2. ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ไมนําของรอนเขาหองแอร 

เปดแอรท่ี 26 องศาเซลเซียส 

เมษายน 480 บาท 

1. รีดผาอาทิตยละ 1 ครั้ง ท้ังครอบครัว 

2. เวลาตมนํ้ารอนใสนํ้าเฉพาะปริมาณที่ตองการใชเมื่อใชเสร็จ

ถอดปลั๊ก แลวกรอกใสกระติกเก็บความรอน 

พฤษภาคม 450 บาท 
1. ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมใชงานนานกวา 10 นาที 

2. ถอดปลั๊กโทรทัศนออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช 

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 2 การเลอืกซื้อ เลือกใช และดแูลรักษาเครือ่งใชไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 2.1 ใหใสเครื่องหมายถูก (√) หนาขอที่ถูก และใสเครื่องหมายกากบาท (X) หนาขอที่ผิด 

____√___ 1) ถาตองการลดคาไฟฟา ควรเปลี่ยนหลอดตะเกียบเปนหลอด LED  

____X___ 2) บานอยูริมคลองมีตาและยายอาศัยอยู จําเปนตองซื้อตูเย็นขนาดใหญ 

____X___ 3) สมศรีมีรานซัก อบ รีด จึงเลือกซื้อเตารีดไฟฟาขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนยาย        

ไดสะดวก 

____X___ 4) เมื่อเลิกดูโทรทัศนแลว จึงปดดวยรีโมทคอนโทรลอยางเดียวแลวจึงเขานอน 

____√___ 5) เพื่อการประหยัดไฟ ควรลางเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน 

____√___ 6) การหมั่นทําความสะอาดฝาครอบและใบพัดของพัดลม รวมถึงมอเตอรของพัดลม 

จะชวยประหยัดไฟฟาได 

____√___ 7) ควรตรวจสอบความพรอมของเครื่องใชไฟฟากอนการใชงาน 
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____X___ 8) ระหวางพักกลางวันควรเปดคอมพิวเตอรไวตลอด เพราะหากทําการ เปด – ปด 

บอย ๆ จะทําใหเปลืองไฟ 

____√___ 9) ควรถอดปลั๊กกระติกนํ้ารอนไฟฟากอนเลิกงานประมาณ 1 ช่ัวโมง เพราะหลังจาก

ถอดปลั๊กออกแลวนํ้ายังคงรอนอยางตอเน่ืองจนกวาจะเลิกงาน 

____X___ 10) ควรตั้งตูเย็นชิดผนังเพื่อปองกันอันตราย  

 

กิจกรรมทายเรือ่งที่ 3 การคํานวณคาไฟฟาในครัวเรือน 

กิจกรรมที่ 3.1 บันทึกขอมูลจากใบแจงคาไฟฟาที่นํามา ลงในแบบบันทึกที่กําหนดให  

ตัวอยางใบแจงคาไฟฟา 

ใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาค ใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

  

 

 



108 

ตัวอยางจากใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมภิาค 

1. ช่ือผูใชไฟฟา....................นายประหยดั ไฟฟา............................................................................. 

2. ที่อยู..........61/3 ม.7 ต.ทอนหงส อ.พรหมครีี จ.นครศรีธรรมราช 8032.................................. 

3. คาไฟฟาประจําเดือน.........................พฤษภาคม..........................พ.ศ...............2557................. 

4. พลังงานไฟฟาที่ใชคร้ังกอน...............3972.000................หนวย 

5. พลังงานไฟฟาที่อานครั้งหลัง.............4046.000................หนวย 

6. พลังงานไฟฟาที่ใชไป................74.00................................หนวย 

7. คาไฟฟาฐาน = คาพลังงานไฟฟา + คาบริการรายเดือน = ..................211.11....................บาท 

8. คา Ft หนวยละ = .............0.6900................ บาท รวมคา Ft = ...............51.06.............. บาท 

9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7 = .............18.35..............บาท 

10. คาไฟฟาทั้งหมด = ...............280.52..........................บาท 

11. ผูเรียนสรุปการคิดคาไฟฟาของการไฟฟาคิดจากคาใดบาง 

.............คาพลังงานไฟฟา, คาบริการรายเดือน, คา Ft และคาภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 7.............. 

 

กิจกรรมที่ 3.2  แสดงวิธีคํานวณคาไฟฟาตามใบแจงคาไฟฟาที่นํามา โดยคาไฟฟาทั้งหมด

ประกอบดวย 4 สวน คือ คาพลังงานไฟฟา + คา Ft + คาบรกิารรายเดอืน + คาภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตัวอยางจากใบแจงคาไฟฟาของการไฟฟานครหลวง 

1. คาพลังงานไฟฟา ใชไฟฟา 241 หนวยเทากับ 754.41 บาท 

2. คา Ft เทากับ (241 x 0.59) = 142.19 บาท 

3. คาบริการรายเดือน เทากับ  38.22 บาท 

 

4. คาภาษี =                                                       = 65.44 บาท 

 

5. รวมคาไฟฟาที่ตองจายทั้งสิ้นเทากับ 754.41 + 142.19 + 38.22 + 65.44 = 1,000.26 บาท 

 

[(754.41 + 142.19 + 38.22) x 7] 

100 
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กิจกรรมที่ 3.3 ทําการทดลองการตอวงจรไฟฟาแบบขนาน โดยใชแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา 

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนดให แลวเขียนผลการทดลอง พรอมทั้งสรุปผลการทดลอง 

 

ภาพแผงสาธติการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) 

ขั้นตอนที่ 1 ตอวงจรโดยใชสายไฟตามภาพแผงสาธิตการตอวงจรไฟฟา (วงจรขนาน) โดย

นําหลอดไฟทั้งสามประเภท (หลอดไส หลอดตะเกียบ และหลอด LED) มาติดต้ังกับขั้วหลอด  

ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นเปดเบรกเกอร แลวอานคาแรงดันไฟฟาและบันทึกผลการทดลอง      

ขั้นตอนที่ 3 เปดสวิตชทุกตัว แลวสังเกตความแตกตางของระดับความสวางของหลอดไฟ

แตละชนิด แลวปดสวิตชไฟทุกตัว 

ขั้นตอนที่ 4 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 1 หลอดไส แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร บันทึก

ผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 1  

ขั้นตอนที่ 5 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 2 หลอดตะเกียบ แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 2 

ขั้นตอนที่ 6 เปดสวิตชไฟหลอดที่ 3 หลอด LED แลวอานคากระแสไฟฟาจากมิเตอร 

บันทึกผลการทดลองลงในตารางบันทึกผลการทดลอง แลวปดสวิตชไฟหลอดท่ี 3 

ขั้นตอนที่ 7 คํานวณคากําลังไฟฟา (วัตต) คาพลังงานไฟฟา (หนวย) คาไฟฟา (บาท) ของ

หลอดไฟแตละชนิดจากสูตรที่กําหนดใหในตารางบันทึกผลการทดลอง และบันทึกคาที่ไดลงใน 

ตารางบันทึกผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง 
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ผลการทดลอง 

1. คาแรงดันไฟฟา (V) 220 โวลต (ใหใชคาจริงที่อานไดจากมิเตอร) 

2. สมมุติใหใชงานอุปกรณไฟฟาเปนเวลา 240 ช่ัวโมง (คาสมมุติตามความเหมาะสม) 

3. สมมุติใหคาไฟฟา 4  บาท ตอ หนวย (คาสมมุติตามความเหมาะสม) 

ตารางบนัทกึผลการทดลอง 

สรุปผลการทดลอง 

หลอดไฟทั้ง 3 ชนิด ใหความสวางแตกตางกัน และหลอดไฟที่กินไฟมากไปนอย ไดแก 

หลอดไส » หลอดตะเกียบ » หลอด LED  สงผลใหคาไฟฟาจากการใชหลอดไส มีคามากที่สุด และ 

คาไฟฟาจากหลอด LED มีคานอยที่สุด ดังน้ันในการเลือกใชหลอดไฟ เราควรเลือกใชหลอด LED 

เพราะเปนหลอดที่ชวยประหยัดไฟฟา นอกจากน้ียังมีอายุการใชงานที่นานกวาหลอดทุกชนิดอีก

ดวย 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ 
อุปกรณ

ไฟฟา 

คากระแสไฟฟา 

(แอมป) 

(คาสมมุติ) 

คากําลังไฟฟา 

(วัตต) 

P = V x I 

คาพลังงานไฟฟา 

(หนวย) 
ยูนิต=(Pxชั่วโมง)/1,000 

คาไฟฟา 

(บาท) 
คาไฟฟา=ยูนิตxราคา

ตอหนวย 

1 หลอดไส 0.283 
0.283x220 

= 62.26 

(62.26x240)/1000 

= 14.94 

14.94x4 

= 59.76 

2 
หลอด

ตะเกียบ 
0.078 

0.078x220 

= 17.16 

(17.16x240)/1000 

= 4.12 

4.12x4 

= 16.48 

3 หลอด LED 0.061 
0.061x220 

= 13.42 

(13.42x240)/1000 

= 3.22 

3.22x4 

= 12.88 

รวม  0.422 92.84 22.28 89.12 
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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 ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟาและพลังงาน
นิวเคลียร 

นายศุภผล รัตนากร ผูชวยผูอํานวยการฝายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟา 
และพลังงานนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวนทีกูล เกรียงชัยพร หัวหนาแผนกปฏิกรณนิวเคลียร การไฟฟาฝายผลิตแหง 
ประเทศไทย 

คณะทํางาน 
 

นางจารุพร พุทธวิริยากร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเผยแพรทางการศึกษา สํานักงาน กศน. 

นางสาวจรรยา สิงหทอง ศึกษานิเทศน สํานักงาน กศน. 

นางญาณิศา สุขอุดม นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นายศุภโชค ศรีรัตนศิลป นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน. 

นางสาวพจนีย สวัสดิ์รัตน ครูชํานาญการพิเศษ สํานักงาน กศน.จังหวัดกําแพงเพชร 

นางสาวจีราภา เจียมศักดิ ์ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ สํานักงาน กศน. 

นายจักรกริช แกลวกลา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สํานักงาน กศน. 

นายพิชัย ชูกาญจนพิทักษ วิศวกร ระดับ 9 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวกาญจนา กิติดี นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวจิรดา วิทยพิบูลย วิศวกร ระดับ 6 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

นางสาวกิติยากรณ เหิมรักษพงศ ครู กศน. จังหวัดนครสวรรค 
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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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	2. ความต้องการไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย
	การเลือกใช้เชื้อเพลิงมาผลิตไฟฟ้า นอกจากการพิจารณาถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้        กล่าวมาแล้วนั้น ยังต้องพิจารณาถึง ประเภทของโรงไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา         ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้า เพื่อความมีประสิทธิภาพของระบบการผลิตและต้นทุนค่าไฟฟ้า          ที่เหมาะสม เพราะโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา     ที่ต่างกัน และโรงไฟฟ้าแต่ละประเภทก็มีการใช้เชื้อเพลิงที่แตกต่างกันด้วย
	จากภาพลักษณะความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่ละช่วงเวลาในหนึ่งวันของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอ คือ เวลา 9.00 – 22.00 น. เป็นช่วงเวลา  ที่มีความต้องการไฟฟ้าสูง และ เวลา 22.00 – 9.00 น. เป็นช่วงเวลาที่มีความต้องการไฟฟ้าต่ำ ดังนั้นเพื่อให้มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจึงต้องผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงที่หลากหลายให้ตรง          ตามความต้องการใช้ไฟฟ้า 3 ระดับ ดังนี้
	3. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มการใช้พลังงานไฟฟ้า
	หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยตั้งแต่ระบบผลิต ระบบส่งจ่าย จนถึงระบบจำหน่ายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 2 ภาคส่วน คือ ภาครัฐบาล และ ภาคเอกชน �โดยภาครัฐบาลมีหน่วยงาน ดังนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สำหรับภาคเอกชนมีเฉพาะระบบผลิตไฟฟ้าเท่านั้น  นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่    กำกับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงพลังงาน
	�
	ภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย


